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 وما احق كتايب هذا بأن أخاطبه بقول ويل الدين يكن   : 
 كتايب سر يف االرض واسلك فجاجها * وخل عباد اهلل تتلوك ما تتلو
 فما بك من أكذوبة فأخافها * وال بك من جهل فيزري بك اجلهل

 .   ه   1399الطبعة االوىل يف بغداد سنة 
 ترجم مع التتمة إىل اللغة االنكليزية   . 
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 مقدمة الطبعة الثانية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

يكددن لدده كصددوا أحددد ملدداحل ا املددنن السدددابغة  احلمددد هلل الواحددد االحددد الصددرد ال ددمد الددذي د يلددد ود يولددد ود
والقددددرجل اجلامعدددة والدددنعم اجلسددديمة واملواهدددل العميمدددة وااليدددادي اجلميلدددة والعطايدددا واآلالء الوازعدددة والرمحدددة الواسدددعة 

اجلزيلددة ا الددذي ي ال ينعددي بتمثيددل وال  ثددل بنمدده وال يغلددل بمهدده الددذي    .     .     .   خلددق فددرز  وأ ددم 
فدأجزل ومدن   فأنطق وابتدع فشدرع وعدف فدارتصع وقددر فأحسدن وملدور فدأتقن واحدتو فدأبلأ وانعدم فأسدبأ وأعطد 

فصدات ندوا ر االب دار ودندا يف اللطدز فجداز هدواجز االفكدار ا  فأفضل ا الذي ي   .     .     .   مسا يف العز
الددذي ي   .     .     .   توحددد بامللددك فددف نددد لدده يف ملكددوت سددلطانه وتصددرد بدداآلالء والك يدداء فددف ضددد لدده يف 

لطددايز االوهددام وا سددرت دون إدراك عممتدده خطددا ز  جدد وت شددأنه االددذي ي حددارت يف ك يدداء هيبتدده دقددا ق
أب ار االنام ا الذي ي  .   .   .  عني الوجوه  يبته وخضعي الرقدا  لعممتده ووجلدي القلدو  مدن خيصتده ا  

. 
وملل اللهم عل  حبيبدك وخهتدك مدن خلقدك سديد املرسدلني  مدد بدن عبدداهلل ا ل ي ا الددليل إليدك يف الليدل 

سبابك حببل الشرف االطول والناملع احلسل يف ذروجل الكاهل االعبل والثابدي القددم علد  االليل واملاسك من أ
 زحاليصها يف الزمن االول وعل  آله االخيار امل طصني االبرار ا  .  

 االسفم والوحدجل   :   
 وبعد  :  

 فإن االسفم هو دين التوحيد وتوحيد الكلمة ورل ال صوف ومجع الشمل ود الشعث  .  
ي * ا ان اهلل حيددل الددذين يقدداتلون يف سددبيله ملددصا كددأ م بنيددان  1واعت ددموا حببددل اهلل مجيعددا وال تصرقددوا ي * ا *ا

ي  فاالسفم يدعو إىل االعت ام مبباد ه وتطبيق قوانينه والتمسدك بالثقدل الثدال الدذي خلصده  2مرملول ي *  ا 
سك االطراف واالجزاء وهذا املثدال الدذي ضدربه الرسول ا ل ي وأحل أن تكون االمة كالبنيان املرملول املتما

القرآن الكرمي لنا بعيد املرم  عميق الغور فان البناء القدا م إذا كدان متماسدك اللبندات مدالال االجدزاء مدع بعضده 
فانه يبق  دهرا طويف و كن االنتصاع منه يف احلر وال د ، كذلك االمدة إذا احتددت وحتابدي ومجعدي كلمتهدا فدان 

 وكتها تقوى وتكون  ا السيادجل والقيادجل للبشرية  .  عزهتا وش
يف ال دداراء القاحلددة وكددان الدد د قارملددا وال كهربدداء وال وسددا ل للتدفبددة إال االمددور االبتدا يددة أمددر الرسددول ا ل ي 
 أملدداابه مجيعددا أن ينتشددروا  يف البيددداء ليددأتوه بددأعواد مددن احلطددل املتندداور علدد  املدددر واحلجددر وبعددد أن مجعددوه بددني
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يديه واشعل فيه النار قال  :  مبا معناه هكذا تكون اجلماعة فلدو كدان فدردا واحددا ملدا نكدن مدن تددفبتنا  .  نعدم  
كان الرسول ا ل ي هبذا وغهه يعلم أملاابه أمهية مجع الكلمة واالحتاد فيما بينهم وهدو القا دل ان االمدة  دل 

إذا تأد منه عضو سهر له بداقي اجلسدم بالسدهر واحلمد    أن تكون يف ناسكها وتعاطصها وحتاهبا كاجلسد الواحد
  . 
 

 هامش
 .    103ي آل عمران  :   1ا  
 .     4ي   ال ز  :   2ا  
 

وبددالعكمت نامددا فيمددا إذا تصككددي االمددة وتندداحرت وتنازعددي فددان الصضددل والددذل وا ددوان وا ددذالن سددوف يكددون 
 عواقل الوخيمة بقوله تعاىل  :  ن يبها وحليصها وقد حذر ا الق سباانه من هذه ال

ي فقدددد رتدددل علددد  املنازعدددة  واالخدددتفف الصشدددل وبعددددها تدددذهل  1ا وال تندددازعوا فتصشدددلوا وتدددذهل رحيكدددم ي ا 
رحيهم وهي كناية عن ذها  القوجل والن ر فدان اهلل سدباانه  دد االمدة بالن در والتأييدد واللطدز منده وهدذا تكر دا 

فإذا اختلصوا وتصرقوا سلل تلك النعمة العميمة وباتوا عل  شص  جرف هار  منه إليهم عند اجتماعهم ووحدهتم 
.  ويؤكد سباانه يف موارد عديدجل عل  عدم االختفف وحيذر من االنشقا  ويضر  أمثلة عل  ذلك يقول  :  

ي     2ا * ا وال تكونددوا مددن املشددركني  .  مددن الددذين فرقددوا ديددنهم وكددانوا شدديعا كددل حددز  مبددا لددديهم فرحددون ي *   
. 

ي هم البيندات وأولبدك  دم عدذا  عمديم ويقول أيضا  :  * ا وال تكونوا كالذين تصرقوا واختلصوا من بعد ما جاء
 ي  فكأن الذي يكون سببا يف ا فف بني االمة بالتايل يكون سببا يف  و الدين و قه  .   3*  ا 

 ويفت االمة االسفمية  :  
ة للقسددم االخدده مددن اآليددات وقارنددا بينهددا وبددني االمددة االسددفمية اليددوم لرأينددا ان مددا و ددن إذا قمنددا بدراسددة معمقدد 

 حذرنا القرآن منه قد وقع عل  االمة وانطبق عليها ناما  .  
 

 هامش
 .    46ي االنصال  :   1ا  
 .    32ي   الروم  :   2ا  
 .     105ي  آل عمران  :   3ا  
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ال  كددن حتملهددا حبددال مددن االحددوال ، فددان امل ددا ل والددويفت الدد  حتددل هبددا مددن  فمأسدداجل االمددة االسددفمية اليددوم

 استيفء االستعمار الشرقي والغريب عليها واستعبادها ومص دما ها وسلل ورواهتا وهتك مقدساهتا 
يدنهم وف لها عن دينها ومباد ها وتراوها ليمت ذلك إال الجل تصر  املسلمني واختففهم فيما بينهم حىت تركدوا د

وراء  هددورهم وملدداروا يلهثددون خلددز ممدداهر االسددتعمار الشددرقي والغددريب وخدددعهما وحبا لهمددا وملددار مددا ملددار 
فاسددددتوىل االسددددتعمال علدددد  املسددددجد االق دددد  قبلددددة املسددددلمني االوىل وسددددلمه إىل حثالددددة مددددن ال ددددهاينة اال دددداس 

ون االطصال والنساء  والرجدال حدىت االرجاس وملاروا يعثون يف االرض فسادا يقتلون النسل ويدمرون احلرث يقتل 
ى من املسلمني واالنك  من ذلك كله ان زمرجل من عمفء االسدتعمال حرقوا بيي املقدس كل ذلك مبسمع ومرء

 يف املنطقة ممن 
يتسمون باسم االسفم نصاقا أخذوا جاهدين يف القضاء عل  االسدفم و دو مباد ده واسدتعباد املسدلمني وإذال دم 

 اجملرمني وحصا ا عل  كراسيهم إىل وقي ق ه  .   خدمة السيادهم
ومددا هددذه احلددر  الغددادرجل الدد  شددنها ا ملدددام الكددافر ي عميددل االسددتعمار وال ددهيونية علدد  اجلمهوريددة االسددفمية 

 االيرانية إال كمثال عل  ذلك  .  
جل يف العداد الد  تطبدق أحكدام فان هذا العميل القذر ملا رأى ان اجلمهورية االسدفمية االيرانيدة هدي الدولدة الوحيدد

القدددرآن وتنشددددر رايددددة االسددددفم بعددددد أن حجدددل نددددوره قرونددددا طويلددددة قددددام العميدددل ا ملدددددام الكددددافر ي بالتنسدددديق مددددع 
االستعمار الغريب والشرقي وعمف ها يف املنطقة فخططوا للقضاء عل  هدذه الثدورجل املباركدة فقتدل عشدرات اآلالف 

االعدددراض واملقدسددات وسدددلل االمدددوال إىل آالف اجلدددرا م يف كدددل يدددوم  .  مددن املسدددلمني يف العدددرا  وإيدددران وهتدددك 
.  أد يكدن مدن املؤسدز أن يتدوىل ت  ندو م وبالصشدل الدذريع والن در قريدل إنشداء اهلل  ولكن احلمد هلل قدد بداء

عدل اهلل عل  السلمني وحيكم يف رقاهبم ا ملدام الكافر ي ؟ الذي أباد احلدرث والنسدل واهلل يقدول  :  * ا ولدن  
للكددددافرين علدددد  املددددؤمنني سددددبيف ي * أد يكددددن مددددن املددددؤد أن يتددددوىل علدددد  الشددددعو  املسددددلمة أذنددددا  االسددددتعمار 
فياكمددون شددعوهبم باحلديددد والنددار ويأخددذون وددروات شددعوهبم ويقدددمو ا هديددة سددا غة إىل أمريكددا وهددي بدددورها 

 فتادر  االطصدال والنسداء بقنابلهدا وملدوار ها  تقدمها إىل إسرا يل فتصتك باملسلمني يف فلسطني واجلنو  اللبنال
  . 

ان احلالة املرد ة ال  نر به االمة االسفمية امنا هو نتيجة االختفف والتنازع حىت ح دل الصشدل الدذريع وذهدل 
 الن ر عنهم مبا قدمي أيديهم  .  

 ع ر الرسالة  :  
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مدددا يدددذهلنا كيدددز نكندددي تلدددك الثلدددة ؟ القليلدددة يف  ولدددو حولندددا أنمارندددا إىل ع دددر الرسدددالة ايمديدددة ا ل ي لرأيندددا
عددها الكبهجل والعميمة يف معناها وحقيقتها وأهدافها كيز نكني أن حتقدق أكد  االنت دارات الرا عدة وفتادي 
البلدان  الكبهجل واستولي عل  إم اطورية كسدرى وقي در وكاندي يف كثده مدن االوقدات خ وملدا عندد أول أمرهدا  

ال من التماسك وبقلو  فارغة إال من ال   واال ان الراسخ بالعقيدجل  .  بالعقيدجل والوحدجل كاني بأيد خالية إ
 انت روا وملكوا العاد حىت أملباوا سادته  .  

 الثورجل االسفمية  :  
وعنددنا املثدال  -فرمبا يقال ان الزمان قد اختلز الخدتفف الوسدا ل  -وملاذا نذهل إىل ما قبل أربعة عشر قرنا 

ي الذي نعيشه يف ليلنا  و ارنا وهو ما قام به الشعل املسلم االيدرال البطدل بقيدادجل نا دل االمدام  اع ي إمدام احل
املسددلمني وناملدددر اململدددومني ومعدددز املستضدددعصني وناشدددر أحكددام جدددده سددديد املرسدددلني ومكسدددر أملدددنام املسدددتعمرين 

 ي ا ميين أدام اهلل  له عل  رؤوس املسلمني  .  مساحة آية اهلل العمم  االمام االك  اجملاهد روح اهلل املوسو 
أوبي الشعل االيرال العميم باالتكال عل  اهلل سباانه وتعاىل  والوحدجل والتكاتز وحنكة قا دده الصدذ ، أوبدي 
أن قوجل اال ان ال  كن أن  تقز أمامها أي قوجل مادية مهما كاني تلك القوجل وان القددرجل والقدوجل هلل  وحدده وان 

تمد قوتده وإ اندده مندده فهدو املنت ددر ومددن يتكدل علدد  غددهه فالصشدل وا سددران حليصدده  .  نعدم هددذا الشددعل مدن يسدد 
برهن عل  أن املسلمني عمماء وأقوياء فيما إذا إلتزمدوا مببداد هم وطبقدوا ديدنهم واحتددوا مجيعدا وان قددرهتم وقدوهتم 

 من الشر  أو الغر  ان هتزمهم  .   تصو  مجيع القدرات والقوى وال تتمكن أي قوجل طاغوتية يف العاد
الشدددعل االيدددرال املدددؤمن توحددددت ملدددصوفه وحتابدددي قلوبددده العدددامرجل  باال دددان فاسدددق  أكددد  إم اطوريدددة يف الشدددر  
يدعمها الطغاجل واجلبابرجل من االسدتعمار الشدرقي والغدريب وعمف همدا يف املنطقدة اسدتمر طغيا دا وج وهتدا و لمهدا 

 ي سنة  .   2500للمستضعصني طوال ا 
الشعل االيرال نزل إىل الشوارع ب صوف متفمحة من الرجال والنساء واالطصال يهتصدون ا اهلل أكد  ي ويصتادون 
ملدددورهم إىل الرملددال  ويرمددون بأنصسددهم علدد  الدددبابات فاققددوا ن ددرهم علدد  طدداغوت زمدداه الشدداه العميددل بددل 

م ياليدددة االمريكيدددة م املدددة دمددداء الشدددعو  وناهبدددة انت دددروا علددد  القدددوى االسدددتكبارية العامليدددة وعلددد  رأسدددها  اال
 ورواهتم ومرغوا أنصها يف الالا   .  

وهدا هددو الشدعل االيددرل املدؤمن بثورتدده الصتيدة امليمونددة أقدام أول  حكومددة إسدفمية بعددد أربعدة عشددر قرندا مددن أفو ددا 
الشددعو  املسددلمة مددن  لددم ورفعددوا بددذلك الملددم والعدددوان عددن الشددعل املضددطهد وكشددصوا للعدداد عددن مددا تعانيدده 

حكامها  م ومدا تعداملهم بده  .  وهدذا الشدعل البطدل يف طريقده إىل حتقيدق العددل علد  وجده االرض ونشدر رايدة 
 االسفم عل  ربوع  املعمورجل  .  

 دعوجل إىل الوحدجل  :  
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اخدتفف قومياهتدا  وملا رأى املسؤولون يف اجلمهورية االسفمية ما للتضامن والوحدجل بني الشعو  االسفمية عل 
ومذاهبها وألوا ا من أور بالأ يف إعفء كلمة التوحيد ونشر راية ا ددى وتطبيدق العدالدة اال يدة وحتقيدق االهدداف 
الرسدالية الن در املددؤزر والتغلدل علد  القددوى االسدتعمارية وأذنابدده حيدث مدروا بتجربددة دقيقدة وعرفدوا مددا للوحددجل مددن 

 قيمة بالغة ونتا و كبهجل 
الوحدجل أحد االسبا  الر يسية النت ار الثورجل االسدفمية يف إيدران ، فشدعورا باملسدؤولية الشدرعية علديهم ، وكاني 

أعلن قادجل الثورجل االسفمية يف إيران بوجو  الوحدجل بني املسلمني ورل ملصوفهم والتعاون والتكاتز وجاء هذا 
 النداء املدوي إىل أمساع املسلمني عل  لسان آية اهلل العمم  

الشددديخ حسدددني علدددي املنتمدددري دامدددي افاضددداته وكدددان هدددذا الندددداء املددددوي لددده أودددره  الكبددده يف استبشدددار املسدددلمني 
 ورغبتهم فيه وقد طلعي بوادره بني املسلمني  يف توحيد الكلمة ود شعثهم  .  

لقدذف والتفمدز أيها املسلمون سنة وشيعة عربا وعجما اننا د  ن من هذه االختففات واملنازعدات والسدبا  وا
والتنددابز أي تقدددم وأي  فا دددجل ال يف ديننددا وال يف دنيانددا بددل نددتو الددذل وا ددذالن واالسددتعباد والصقددر والصاقددة حددىت 

 سيطر علينا املستك ون وال هاينة الكافرون ملا قاموا بتطبيق 
 قاعدجل ا فر  تسد ا وقد  اوا يف خطتهم االستعمارية إىل حد كبه  .  

 سلمني و بوا ورواهتم وهتكوا مقدساهتم واحلوا هبم الدمار  .  فاستعبدوا امل
ان مددن املؤسددز حقددا ان يدددخل االسددتعمار بددني املسددلمني ويسددتغل كلمددة السددنة والشدديعة فياددرك أملددابعه االويمددة 
الجدددل إودددارجل النعدددرات الطا صيدددة وحيددداول ان يعدددرض احلالدددة ب دددورجل أكثدددر تشدددويها وأكثدددر حساسدددية فياقدددق أهدافددده  

 ه ويت يد يف املاء العكر واملسلمون يف غصلة من ذلك  .  ورغبت
مع ان نقاط االجتماع بني املسدلمني السدنة والشديعة أكثدر جددا وأهدم وأكد  مدن نقداط االخدتفف ، فشدهادجل أن 
ال إلددده إال اهلل وأن  مددددا رسدددول اهلل ا ل ي اللتدددان هبمدددا يكدددون االنسدددان مسدددلما وهبمدددا حتقدددن الددددماء واالمدددوال 

اض وحيددل الطعددام والنكدداح ، هددذه الكلمددة كصيلددة بددأن يمددع السددنة والشدديعة علدد  ملددعيد واحددد وحتقددق  ددم واالعددر 
أهدددافهم فهددم داخلددون يف إطددار واحددد وهدددف واحددد فخددالقهم واحددد وإسددفمهم واحددد ونبدديهم واحددد وقددرآ م 

بتوحيدد اهلل ونبدوجل   واحد وقبلتهم واحدجل وي لون مخمت مللوات مجيعا وي ومون شهرا واحدا ويعالفون مجيعدا  :
 الرسول االعمم ا ل ي 

واملعدداد يف يددوم القيامددة وغههددا مددن الركددا ز واملبدداد  االوليددة لفسددفم فددا م حيددافمون عليهددا ويعملددون هبددا مجيعددا  .  
 والن ول الشرعية لكل من الصريقني تؤكد عل  أ م مجيعا 

 ي ، واالمام أمهاملؤمنني علي  1مسلمون ا 
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 هامش
 راجع هذه الن ول يف كتا  الص ول املهمة يف تأليز االمة االمام شرف الدين  .  الص ل االول  .   ي  1ا  
 

بن أيب طالل عليه السفم بالرغم من أنه منع من ممارسة حقه الشرعي  ف   ويف العني قذى ويف احللدق شدج  
آن ذاك واحلصاظ عل  وحدجل االمة وعلد   يرى تراوه  با ولكن هذا كله د   نعه من إبداء الن   لقادجل احلكومة

 االسفم ونشر راية ا دى وإعفء كلمة التوحيد  .  كما سوف يأيت يف ونايا الكتا   .  
واالخددتفف بددني الطبصتددني املسددلمتني السددنة والشدديعة د يكددن أوسددع وأكدد  وأكثددر مددن االخددتفف بددني املددذاهل 

يف مذهل واحد كما يف مذهل االمام الشدافعي بدني الصتدوى  االربعة أنصسهم بل قد حي ل  التبدل واالختفف
 اجلديد والقدمي وبني تفمذجل االمام أيب حنيصة  .  وهذه الماهرجل 

 كن للباحث أن يتا ل عليها عندما يراجع الكتل ال  تعتين بالصقه ا ملقارن مثل كتا  الصقده علد  املدذاهل 
لشدديخ  مدد جددواد مغنيدة وغهمهددا فكمدا أن االخددتفف يف اآلراء االربعدة للجزيدري والصقدده علد  املددذاهل ا مسدة ل

 والصتوى بني املذاهل االربعة د يكن عا قا لتوحيدهم وربطهم 
 

كدذلك ال ينبغدي أن يكدون  ددرد االخدتفف يف وجهدات النمددر السياسدية والعلميدة بدني السددنة والشديعة عا قدا عددن 
م عددوهم املشدالك  .  وال غدرو أن يكدون مدذهل الشديعة تفمحهم وتعاو م وتوحيدد كلمدتهم ورل ملدصوفهم أمدا

إىل جنددل املددذاهل االربعددة إن د يكددن يف مقدددمتها حيددث ان االمددام ال دداد  ا ع ي سددادس أ مددة أهددل البيددي 
والذي ينتسل إليه الشيعة  ويأخذون أكثر فقههم من طريقه كان أستاذا اليب حنيصدة وقدد قدال يف حدق  اسدتاذه 

النعمدددان ا يعدددين السدددنتني اللتدددني تعلمهمدددا عندددد االمدددام جعصدددر بدددن  مدددد ال ددداد  ا ع ي  ا لدددوال السدددنتان  لدددك 
باالضافة إىل املميزات ال  تكون موجودجل عنده دون غهه ، كما ملرح مجلة من أعفم االمة االسفمية مدن أهدل 

يت مدن كدفم السنة وخ وملا من مشايخ االزهر كالشيخ سليم البشري والشيخ  مود شلتوت عل  ما سوف يدأ
 االول وفتوى الثال يف أوناء الكتا   .  

واملسا ل ا ففية ال  تدور بينهم ملا يريدوا أن يباثوهدا  دل أن تبادث حبثدا علميدا موضدوعيا بعيددجل عدن املندابزجل 
 واالهتامات والتع بات بل يف جو يسوده ا دوى واالخوجل االسدفمية وايبدة اال انيدة مهمدا كاندي نتدا و البادث

 سلبا أو إ ابا ويف ملاحل أي طرف من االطراف والواجل أن 
يشددعروا مجيعددا أن هدددفهم يف الباددث هددو طلددل احلددق وتقددص احلقددا ق ويكددون سددببا لوحدددهتم ومجددع كلددتهم علدد  

 احلق وا دى بعد أن يكتشصوا االسبا  ال  أدت إىل نزقهم وتصرقهم  .  
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امل دداديق  ددذه احلقيقددة فقددد اجتمددع علمددان مددن أعددفم االمددة وكتددا  املراجعددات الددذي هددو بددني أيدددينا مددن أبددرز 
االسدددفمية السدددنة والشددديعة وحتسسدددوا مشددداكل االمدددة االسدددفمية فدددرأوا مدددن أبرزهدددا هدددو االخدددتفف والتباعدددد بددددني 
الطا صتني املسلمتني السنة والشيعة فاددوا الداء ووضعوا له الدواء وملدمموا علد  أن يباثدوا تلدك االسدبا  وان 

 ا حدا فاملف  .  يضعوا  
وبالصعل فقد اجتمع كدل مدن الشديخ سدليم البشدري شديخ جدامع االزهدر يف م در يف وقتده واالمدام شدرف الددين ا 
قدس ي وحبثا املسا ل ا ففية  يف االمامة واملذهل وبعض املسا ل التار يدة حبثاهدا معدا حبثدا موضدوعيا  مشدصوعا 

 ة بعيدجل عن باالحساس باملسؤولية الشرعية والروح االخوي
التع ددددل الطددددا صي أو اال يدددداز الشخ ددددي فخدددددما بددددذلك االمددددة االسددددفمية يف توحيددددد كلمتهددددا ورل ملددددصوفها 

 وسدت فجوات كبهجل كان العدو ينصذ منها  .  
و دددن يف وقدددي سدددابق قدددد قمندددا بددددعم هدددذه االحبددداث بتاقيقهدددا والتعليدددق عليهدددا وإضدددافة عشدددرات امل دددادر  دددا 

احددة آيددة اهلل العممدد  االمددام الشددهيد السددعيد السدديد  مددد بدداقر ال دددر حشددره اهلل مددع اسددتجابة المددر أسددتاذنا مس
 أجداده الكرام  .  

وقدددد طبددددع الكتدددا  الطبعددددة االوىل باهتمدددام مساحددددة السددديد الشددددهيد  اقددددس ي  .  وان أنسدددد  فلدددن أنسدددد  تلددددك 
 له حول الكتا   .   العواطز االبوية ال  مشلين هبا بعد طبع الكتا  ونشره  .  وهنا أسجل مكرمة

 الشهيد ال در يشيد بالكتا   :  
يف كربفء املقدسة ويف حرم سيد الشهداء االمام احلسني عليده السدفم وقدر  الدرأس الشدريز إىل جاندل السداعة 
الكبهجل املقابلة للضري   إلتقيي بسماحته وكان مشغوال بني ال فجل والزيارجل فلثمي أنامله الشريصة وكان يل عدجل 

 ام د أتشرف خبدمته وحضور درسه لمروف خاملة  .  أي
 فتصضل يف هذا اللقاء بتقدمي التهال والت يكات وأشاد هبذه التعليقة عل  املراجعات وقال 

 ا قدس ي إضافة إىل ذلك  :  
ا دا   ا ان مجلة من أهل العل والصضل املخت ني قد أشادوا خبدماتكم اجلليلة يف التعليقة عل  الكتا  وقدالوا  :

 ال تقل أمهية وجهدا عن أملل الكتا  ا
 وأنا بدوري عرضي خبدمته وقلي  :  ان الصضل كله يرجع إىل مساحتكم فقد كنتم السبل فيه  .  

 وهذا اللقاء آخر حديث بيين وبينه حيث كان آخر مجعة زار فيها 
 .    ه 1399رجل جده االمام احلسني ا ع ي ويف ليلة االربعاء بعدها مباشرجل اعتقل وذلك يف 

وإذا كان آخر لقاء يل معه يف الدنيا يف حرم سيد الشهداء ا ع ي فأرجو من العلدي القددير أن  معدين وإيداه مدع 
 االمام احلسني ا ع ي يف اآلخرجل  .  
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وكددم كنددي أنددع أن يعدداد طبددع هددذا الكتددا  مددرات ومددرات حتددي  نمددره والتددزود مددن توجيهاتدده وإرشدداداته ولكددن 
 لكافر وعمف ه يف املنطقة عرفوا  :  ان االمام الشهيد ال در املستعمر ا

ا قدددس ي هددو الشخ ددية الوحيدددجل يف العددرا  الدد   ددا أهليددة القيددادجل للثددورجل االسددفمية وحتطدديم عددرو  الطواغيددي 
 وأرادوا أن ال تتكرر الثورجل االسفمية االيرانية يف العرا   .  

إعدامه مع اخته الصاضلة بندي ا ددى و ندوا أن  مددوا بدذلك  يدل فأقدم عميل االستعمار ملدام الكافر عل  
الثورجل االسفمية ولكن خابي   ندو م وطاشدي سدهامهم  .  فدان دمده الزكدي سديبق  شدعلة وضدا ة تنده الطريدق 
للمجاهدددين والعدداملني يف سددبيل اهلل وإعددفء كلمتدده ولددن يهدددأ لفمددة االسددفمية قددرار حددىت حتقددق تلددك االهددداف 

 ية وتقيم حكم اهلل يف العاد االسفمي وغهه بعد اسقاط عرو  الماملني وهتاويها إىل غه رجعة  .  العال
و ددن إذ نقدددم الكتددا  يف طبعتدده الثانيددة حبلددة قشدديبة واهتمددام كبدده  مددن التنقددي  والت دداي   .  نرجددو مددن العلددي 

وقومياهتدددا وجنسدددياهتا ، أن  دددن عليهدددا القددددير أن  دددن علددد  االمدددة االسدددفمية علددد  اخدددتفف مدددذاهبها ومشدددارهبا 
 بالوحدجل والتعاطز والتكاتز ورل ملصوفها وتكون كتلة واحدجل  تمعة عل  احلق وا دى  .  

اللهددم ا واخددتم يل يف قضددا ك خدده مددا حتمددي واخددتم يل بالسددعادجل يف مددن ختمددي وأحيددين مددا أحييتددين موفددورا 
الد ز  وادرأ عدين منكدرا ونكدها وارعيدين مبشدرا وبشدها واجعدل  وأمتين مسرورا ومغصورا وتوىل أني   ايت من مسألة

 يل إىل رضوانك وجنانك عيشا قريرا وملكا كبها وملل عل   مد وآله كثها ا  .  
 

 حسني الراضي
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
ا ال دراط املسدتقيم احلمد هلل ر  العاملني * الرمحن الرحيم * مالك يوم الدين * إياك نعبد وإياك نسدتعني * اهددن

 * ملراط الذين أنعمي  عليهم غه املغضو  عليهم وال الضالني * 
 

 حياجل املؤلز
 -أيهددا القددار  الكددرمي  -بقلددم آيددة اهلل علددم ا دددى مساحددة الشدديخ مرتضدد  آل يسددني لسددي ببددالأ مددن تعريصددك 

أن تعددرف بدده  -لكتددا  وانددي تقددرؤه يف هددذا  ا -بالسدديد املؤلددز مبلددأ تعريددز هددذا الكتددا  بدده ، وحسددبك مندده 
بطف من ابطال العلم ، وفارسا من فرسان البيان ، تأتيه حني تأتيده مالكدا المدرك ، مسديطرا علد  نصسدك ، فداذا 
استقر بك املقام عندده ، د تتمالدك دون أن تضدع قيدادك بدني يديده ، فداذا هدو يتملدك زمدام أمدرك ، ويددخل إىل 

 به وعلمه  .  قرارجل نصسك ، فيسيطر عليك بطبيعة قوته وأد
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وأنددي ال ىشدد  مغبددة العاقبددة مددن هددذه السدديطرجل فإ ددا سدديطرجل  مضددمونة ا دده ، مأمونددة الشددر ، بعيدددجل عددن الكيددد 
أندده إمنددا يددرد بددك  -حددني يأخددذك بياندده وبرهاندده  -واملكددروه ، بعددد ال دداة عددن الصسدداد ، وكددن واوقددا أكدد  الثقددة 

عدي مدن فراتده جرعدة ، حتلبدي شدصتاك جلرعدات  حتسدل مناهل مالعة الضصاف ، بنمده ذي سلسدبيل ، كلمدا كر 
 أن ليمت لممبك راويا غهها  .  

 
 هامش

 .     ه 1365 -بغداد  -ي نقلي عن الطبعة الثانية ال  طبعي يف دار الساعة  1ا  
 

ن هذا بعض ما يعرفك به الكتا  عن مؤلصه ، أفالال أبلأ من  تعريصك به أبعد مما يعرفدك هدو بنصسده ؟ كدف فدإ
للسدددديد عبداحلسددددني يف احليدددداجل مندددداحي وميددددادين ال أرال موفيددددا عليهددددا ، وانددددا يف هددددذا السددددبيل الضدددديق الق دددده ، 
ويوشدددك أن يكدددون االمدددر يسدددها لدددو أن املدددالجم لددده غددده هدددذا الرجدددل ، ويهدددون االمدددر لدددو كدددان مدددن هدددؤالء الرجدددال 

ن ال ددعل  جدددا أن يتامددل كاتددل ايدددودجل حيدداهتم وأعمددا م ، أمددا رجددل كهددذا الرجددل الرحددل العددريض ، فمدد 
ء احلددديث عندده ، والتددوفر عليدده ، الندده يشددعر حددني يقددز اليدده أندده يقددز إىل جيددل ينددبض بددألوان مددن احليدداجل ، عددل

متدفقددة مددن  كددل نواحيدده وجوانبدده ، فددف يكدداد يددرد كددل لددون إىل م دددره إال بباددث  عليدده مسددؤوليات مددن املنطددق 
 .    والعلم ، قد ينوء هبا عاتق املؤر  االمني

مدا يعرفدك بده الكتدا   مدن علمده وفنده ، وكندا ندود لدو يتداح لندا ان  -عل  سبيل االمجدال  -ويكصيك من تعريصه 
نقز وقصة خاملة  ذه الناحية الصنية املتعبة ، وال سيما و ن منه يف سبيل العلدم والصدن اللدذين اجتمعدا للمؤلدز 

أن  دد  دا نددا يف مقددور زمف ده مدن االعدفم ا أمدد  ف اغا هدذا الكتدا  متسداندين ملدياغة قددرجل وابتدداع ، قدل
 اهلل يف حياجل أحيا هم ي .  

ولكن إحكام الكتا  عل  هذا الناو من قوجل العارضة يف االد  ، وبعد النمر يف الباث ، وسفمة الذو  يف 
اغناندا عدن االخدذ  الصن وحسن التيسه يف ايضاح املشاكل ، وحتليل املسا ل ، أطلق له لسانا من البيدان السداحر

باالعنا  إىل مواضع مجاله ، فكدل حبدث فيده  لسدان مبدني عدن سدره، يناديدك حدني تغصدل عنده ، ويددعوك ب دوته 
 حني نر به سهوان ، وال تقدر لنصسك أن تتمفه أو تعجل به  .  

ي حيداجل وكتا  فيه هذه احلياجل ال ينصك عن ملاحبه حبال ، وال حتسل ان للكتل حياجل خاملة مستقلة ، فليس 
الكتل غه حياجل  املؤلصني والكتا  نصسدها ، فداذا مسعدي نبدأجل ، وأدركدي حسدا يف  كتدا  ، فامندا تسدمع جدرس 

 الكاتل ، وحتمت حسه عينه  .  
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وبعد فسأتركك عند هذا القدر من املعرفة هبذا االمام ، ولك أن تكتصدي بده ، ولدك أن ال تكتصدي منده، فباسد  
.  وحبسددبك مددين أن تددرى منزلتدده مددن   -املراجعددات  -وانددا انغمددمت يف هددذه  ان أشددعرك بطددرف ممددا عرفددي مندده ،

نصسي  :  كعاد يضم إىل علمه فنا من االد  منقطع النمه ، ولك أن تثق يب حني تعت ل دليف ، امينا سليم 
 االختيار بالمجة هذه الذخهجل ، وضمها إىل مؤوفت لغتنا احلية  .  

 
 مولده ونشأته 
أرى لددك ان تقت ددر مددن معرفتدده علدد  هددذا املقدددار ، كمددا ال أرى لددك ان يتددز  بطددا ر امسدده ، وسددعة علدد  ال ال 

شددهرته يف العدداد االسددفمي ، وامنددا أرى ان تتجدداوز ذلددك إىل االحاطددة بشددئ مددن حياتدده ، وبشددئ مددن  روفدده الدد  
 قدرت له هذه احلياجل  .  

.  مدددن أبدددوين كدددر ني   ه 1290الكا ميدددة سددنة  يف -أورف اهلل  لددده  -ولددد السددديد عبداحلسدددني شددرف الددددين 
ترب  بينهما أواملر القرىب ، ويوحدد نسدبهما كدرم العدر  ، فدابوه الشدريز يوسدز بدن الشدريز جدواد بدن الشدريز 
امساعيددل ، وامدده الدد جل ا الزهددراء ي بنددي السدديد هددادي بددن السدديد  مددد علددي ، منتهيددني بنسددل ق دده إىل شددرف 

 رجل الكر ة  .  الدين أحد أعفم  هذه االس
مث درج يف بيددي مهدددت لدده اسددبا  الزعامددة العلميددة ، ورفعددي دعا مدده علدد  أعددفم  ددم يف دنيددا االسددفم ، ذكددر 
 مدددود ، وفضدددل مشدددهود ، وخددددمات مشدددكورجل ، فكاندددي طبيعدددة االرث االويدددل ، حتصدددزه للنهدددوض مدددن جهدددة ، 

ت ددوغه  -كانددي قبددل ذلددك   -ال دداحلة  ودواعددي احليدداجل تشدداذ وباتدده وت ددصي جددوهره مددن  جهددة اخددرى ، وتربيتدده
عل  خه مثال ي اغ عليه الناشئ املوهو  ، فهو أىن التصي من نواحي منشبه الكرمي ، استق  النشاط والتدوفر 

 عل  ما بني يديه من حياجل  :  مؤملة 
 .  ه من الناس   هه و ه من وراء

ف  ، ويتوقددل يف معددارج الكرامددة ، فلمددا بلددأ مبلددأ مث شددبل يف هددذا البيددي الرفيددع ، يرتددع يف ريدداض العلددم  واالخدد 
الشبا  الغض  املطلاي عليه عوامل ا ده ، وجعلدي منده ملدورجل للصضديلة ، مث كدان  دذه ال دورجل الد  انتزعهدا 
مددن بيتدده وبيبتدده وتربيتدده أوددر واضدد  يف نشددأته العلميددة ، مث يف مكانتدده الدينيددة بعد ددذ  .  فلددم يكددد  طددو ا طددوجل 

اته العلمية حىت دلي عليه كصايته ، فعكز عليه طفبه وتفمذتده ، وكدان لده يف منتدديات العلدم يف االوىل يف حي
 سامراء والنجز االشرف 

 ملوت يدوي ، وشخص يومأ اليه بالبنان  .  
ومنددذ ذلددك اليددوم بدددأ يلددتم   مدده يف االوسدداط العلميددة ، ويتسددع اشددراقه كلمددا توسددع هددو يف دراسددته ، وتقدددم يف 

ىت ارتاضددي لدده احليدداجل العلميددة ، علدد  يددد الصاددول مددن اقطددا  العلددم يف النجددز االشددرف وسددامراء ،  مراحلدده حدد 
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كالطباطبدددا ي ، وا راسدددال ، وفدددت  اهلل االملدددصهال ، والشددديخ  مدددد طددده  دددز ، والشددديخ حسدددن الكربف دددي ، 
 وغههم من اعفم الدين وأ مة العلم  .  

مية العاليددة ، كددان هددو قددد ملدداغ لنصسدده ذوقددا عاليددا ، سدداعدته علدد  وملددا اسددتوه حمدده العلمددي مددن الثقافددة االسددف
انشددا ه ملكاتدده القويددة ، وسددليقته املطبوعددة علدد  حسددن االداء ، وىدده االلصدداظ ، وقددوجل البيددان ، وذرابددة اللسددان ، 

لصطريددة يف وسددعة الددذهن ، فكددان بتوفيقدده بددني العلددم والصددن ممتددازا  يف املدرسددة ، مضددافا إىل مددا كددان لدده مددن امليددزجل ا
 ناحي  الصكر والعقل  .  

عل  انه د يكتز من مدرسته بتلقي الدروس واكتناز املعارف فقد  ، بدل اسدتصاد مدن مفبسدات احليدات العامدة 
الدد  كانددي تددزدحم علدد  ابددوا  املراجددع مددن اسددتذته ، وانتصددع مددن االحددداث املؤتلصددة ، واحلددوادث املختلصددة الدد   

، فكددان يضددع ملددا اختلددز منهددا ، وملددا ا تلددز حسددابا ، ويسددتخرج مندده نصعددا  كانددي تولدددها  ددروف تلددك احليدداجل
 ويقدر له قيمة ، وينمر اليه نمرجل اعتبار ، ليجمع بني العلم والعمل ، وبني النمريات  والتطبيق  .  

ثانيددة مدرسددتني  :  يعددال يف  حدددامها املسددا ل العلميددة ، ويعددال يف ال -بالقيدداس اليدده  -اذن فقددد كانددي مدرسددته 
 املسا ل االجتماعية ، مث تتزاوج يف نصسه آوار هذه وآوار تلك م طلاة عل  انتاج بطولته  .  

 
 يف عاملة 

وحني استعلن نضجه ، وملع فضله يف دورات الباث و المت  املذاكرجل والتا يل ، عاد يف الثانية والثفوني من 
لددوء احلقا ددل ، ريددان الددنصمت ، وريددق العددود ، ندددي جنددو  لبنددان ، موقددورا مشددهورا مم -إىل جبددل  عامددل  -عمدره 

اللسان ، مشبو  الصكر ، وكان يوم وملوله يوما مشهودا ، قذفي فيه عاملة بابنا ها لتسدتهل مقدمده مشدرقا يف 
ذراهدددا واجوا هدددا ، واسدددتقبلته مواكدددل العلمددداء والزعمددداء والعامدددة ، إىل حددددود اجلبدددل مدددن طريدددق الشدددام يف مبددداهو  

  كمباهو العيد  . 
مغالية أو مبالغة مبماهر احلصاوجل به ، أو بتعليق أكد  اآلمدال عليده ، فا دا  -وهي منبي اسرته  -ود تكن عاملة 

أنده زعيمهدا الدذي ترجدوه لددينها ودنياهدا معدا ، فتندي  بده االمدل  -وملا  ض عليه فيها غده زمدن يسده  -علمي 
ه عدن خد جل ، بعددما تعلقدي بده عدن مسداع ، وتعدرف بده عن ا عني ا بعد ان اناطتده بده عدن ا اذن ا ، وتتعلدق  بد 

 الرجل الذي  يضيز عيانه إىل اخباره ، أمورا د تدخل يف المن عند ا    .  
 

 املفحه 
وابتدأت يف عاملة حيداجل جديددجل ، شدأ ا الشددجل يف الددين ، واللدني يف االخدف  ، والقدوجل يف احلدق ، وا دوادجل مدع 

، والنهدي عدن املنكدر ، والتطدامن الهدل الددين ، والتواضدع  للعلمداء ، وكاندي يومبدذ الضعصاء ، واالمدر بداملعروف 
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اقطاعيات منكرجل ، ال نلك العامة معها من امدر نصسدها شديبا وال تصهدم مدن احليداجل يف  لهدا غده معناهدا املدرادف 
ء مدددن جبدددابرجل النددداس للدددر  والعبوديدددة ، أو ال يصسددد   دددا ان تصهدددم غددده ذلدددك مدددن حياهتدددا ا يندددة املسدددخرجل لفقويدددا

وطواغيتهم ، فلما استقر به املقام يف عاملة ، د يستطع اقدرار هدذا النمدام اجلدا   املسدتبد حبقدو  اجلماعدة ،  ود 
 دددد مدددن نصسددده ، وال مدددن ا انددده ، وال مدددن بدددره ، مسددداغا لل ددد  علددد  االقطاعيدددة هدددذه ، وإن  اهرهدددا االقويددداء ، 

الدددل ضدددرعها املدددادي احللدددو  ، لدددذلك ودددار هبدددا وهبدددم ، وأنكدددر عليهدددا واملتزعمدددون، واملسدددتعمرون ، وكدددل مدددن يت
 وعليهم ، واستغلظ الشر بينه وبينهم ، فجمعوا له وأجلبوا  عليه ، وسعوا فيه ، وكان كل سعيهم بورا  .  

 
 

 اور بفغته 
، وال غدرو فدان للسديد  وكان ملنابره البليغة ، والساليل ارشاداته البارعة ، اكد  االودر يف  حتقيدق املدفحه املنشدود
 املؤلز مقاما خطابيا يغبطه عليه خطباء العر  ، ويعتز به الدين والعلم واالد   .  

وخطابتده ككتابتده تسدتمد معانيهدا وقوهتدا وغزارهتدا مدن وقافتدده كلهدا ، وترتضدع يف املوضدوع ا دال اودداء شدىت مددن 
كلها منهلة متصتاة االفواه كشرايني الثددي وعروقده ،   معلوماته الواسعة ، فاذا قرأته أو مسعته رأيي م ادر وقافته

ترفددده مددن كددل موضددع وعدداه يف حياتدده مددا ينسددجم وموضددوعه الددذي هددو بسددبيله ، وعلدد  ذوقدده املمتدداز ان يضددع 
اطددراف مددا يتدددفق اليدده يف هيكددل املوضددوع الددذي بددني يديدده ، ويركددزه يف  مكاندده ، حددىت اذا انتهدد  ا دد  اذن حبثددا 

 تاع  .  نافعا كله غذاء وم
متخدها آللدئ معانيده ، وازيداء افكداره يقددرها تقدديرا ، ويرملدصها رملدصا ،  -إىل جاندل هدذه البفغدة  -واعمم بده 

ويبعث فيها حياجل تنبضها مبا يريد  ا من داللة يف مصهوم  .  أو من منطو  باوملافه ، واضافاته ، وبكل تآليصه 
 املنسوقة املنسجمة  .  
تشداجن احلدديث وتشدقق وانسدا  علد   سدصينة ،  خدر العبدا  ، فهنداك النكتدة البارعدة ، مث اعمم به  ددوا اذا 

 والطرفة الفمعة ، والنادرجل احللوجل ، وا   النافع  .  
من هذا وذاك علقي به النصدوس ، واجتمدع عليده الدرأي ، فقداد  للخده وابتغد  امل دلاة  .  وتكاملدي لده زعامدة 

بدجل والقلو  ، ود تكن هذه الزعامة مريلة مصاجبة ، بل كاني عروقها واشجة عامة ، حيل منها يف شغاف االف
االملدددول ، عميقدددة اجلدددذور ، تت دددل بددداالعفم مدددن آبا ددده ، والغدددر مدددن اعمامددده واخوالددده ، مث ملدددرفي هدددذا املدددهاث 

 الضخم يده البانية ، فأعلي اركانه ومدت شطآنه وخلجانه  .  
 

 بيته 
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مضرو  ، للقرى والضيصان ، تزدحم فيه الوفود ، وهتدى اليه احلشود اودر احلشدود فبيته يف ذرى عاملة ، مطنل 
، وي در عنه املكرو  بالرفدد ايمدود ، وهدو قدا م يف تيدار املدوجتني املتعاكسدتني بدالورد وال ددر ، هشاشدا طلدق 

اعددد ، ولكندده  مددع اييددا ال يشددغله تشددييع ال ددادر ، عددن اسددتقبال الددوارد ، وال يلهيدده حددق القددا م عددن حقددو  الق
 احلقو  مجيعا ويوفق بينها ، فيوزعها عادلة متناسبة  .  

والرحييته الكر ة جوانل انصدع مدن هدذا اجلاندل ، وابعدد اودر ، فهدو مصدزع يدأوي اليده ايتداجون واملكروبدون ، وجلدأ 
مهددا ، فدداذا طصددي يلدوذون بدده يف امللمددات يسددتدفعون بدده املكداره ، حددني تضدديق هبددا ملدددور النداس، وتشددتد هبددم آال

بيتدده ، رأيددي ألددوان الغايددات ، تدددفع بددألوان مددن ايتدداجني اليدده ، املعددولني عليدده يف  تلددز احددوا م ، وأوضدداعهم 
ا املددة والعامدددة ، ممددا يت دددل بدددينهم أو دنيددداهم ، وتددراه قا مدددا بددني هدددؤالء وهددؤالء ،  دددودهم بنصااتدده العلويدددة ، 

ذل  ددم مددن روحدده وراحتدده مدددا  ددف بدده نصوسددهم مرحددا وسدددرورا ، مث ال ويغددد  علدديهم مددن ارحييتدده  ا امشيددة ، ويبددد 
 يسأ م عل  ذلك جزاء وال شكورا  .  

وها هو ال يزال ، مد اهلل يف حياته ،  لي علد  تار ده مدن احداوده اجلسدام ، ومآتيده الغدر يف خدمدة اهلل واملدؤمنني 
 والوطنية ال اياة ، ما  تضيق عنه هذه العجالة  .  

 
 ه خدمات

أمددا خدماتدده املناضددلة ضددد االسددتعمار االجندد  فادددث عنهددا وال حددرج وال يتسددع  النددا هددذا لتص دديل القددول يف 
 ذلك النضال ، ولكن بوسعي ان اقول لك بكلمة  ملة  :  إن خدماته العميمة يف العهد 

ير ، وارتقداء هبدا  دو كدل مدا الالكي ، مث يف العهد الصرنسي ، مث يف ايام االستقفل ، كاني امتدادا حلركات التار 
حيقدددق العددددل ويوطدددد االمدددن ، ويدددنعش الكافدددة علددد  أن السدددلطات يف العهدددود كلهدددا د تدددأل جهددددا يف مقاومتددده ، 
ومناوأجل مشاريعه مبا تقاوم به السلطات اجلا رجل من الدس واالضطهاد وقتل امل احل ، ولعل اين ال  كابدها هذا 

ه ه ، د يكابددد نارهددا إال أفددذاذ مددن زعمدداء العددر  وقددادهتم ، ممددن ابلددوا بددفءاالمددام اجلليددل يف سددبيل إسددعاد قومدد 
 .  ه  وعانوا عناء

وناهيددك مبددا فاجأتدده بدده سددلطة االحددتفل الصرنسددي حددني ضدداقي بدده ذرعددا ، إذ أوعددزت إىل بعددض جصاهتددا الغددفظ 
دون ان يكون لديه احد من اعوانده باغتياله  .  واقتام ابن احلفج عليه الدار يف غرجل ، وهو بني اهله وعياله ، 

ورجاله ، ولكن اهلل سباانه وتعاىل اراد له غه ما ارادوا ، فكز ايديهم عنه ، مث تراجعدوا عنده ملداغرين يتعثدرون 
باذيدال الصشدل وا دوان ، ومددا يكداد يدذيع نبدأ هددذه املباغتدة الغدادرجل يف عاملدة ، حددىت خصدي مجداهههم إىل ملددور ، 

وحد  ، لتأنر مع سيدها فيما  ل اىاذه من التدابه ازاء هذا  احلدث ، غه ان تزحز اليها من كل ملو  
 السيد ملرفهم بعد ان شكرهم ، واجزل شكرهم ، وارتأى  م ان  روا باحلادث كراما  .  
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مث تف هذا احلادث احدداث واحدداث اتسدع فيهدا ا در  ، وانصجدرت فيهدا شدقة ا دفف ، حدىت ادت إىل تشدريد 
اهله ومدن  اليده مدن زعمداء عاملدة إىل دمشدق ، وقدد وملدل اليهدا بدرغم اجلديش الصرنسدي الدذي كدان يرملدد السيد ب

عليه الطريق ، إذ كاني السلطة الغامشة  تتعقبه بقوجل من قواهتدا املسدلاة لتادول بينده وبدني الوملدول إىل دمشدق ، 
كتها هشيما تذوره الرياح ، مث وحني يبسي من القبض عليه ، عادت فسلطي النار عل  داره يف ا شاور ي فال 

احتلي داره الك ى الواقعة  يف ا ملور ي بعد ان أباحتها لفيدي االويمة ، تعيث هبا سلبا و با ، حىت د تالك 
فيها غاليدا وال رخي دا ، وكدان أوجدع مدا يف هدذه النكبدة حتدريقهم مكتبدة السديد بكدل مدا فيهدا مدن نصدا مت الكتدل 

 مؤلصا من مؤلصاته ، كاني ال تزال خطية إىل ذلك التاريخ  .   واعفقها ، ومنها تسعة عشر
 

 يف دمشق  
و دل يف دمشددق يدديش نصسدده بالعمددا م وحتددي  بدده املكرمددات ، يف  اهبددة مددن نصسدده ، ومددن جهدداده ، ومددن ا اندده ، 
وكددان يف دمشددق يومبددذ مددداوالت ملكيددة ، واجتماعددات سياسددية ، وحصددفت وطنيددة ، تتبعهددا ات دداالت بطبقددات 

تلصدددة مدددن احلكومدددة والشدددعل ، كدددان السددديد يف مجيعهدددا  زعيمدددا مدددن زعمددداء الصكدددر ، وقا ددددا مدددن قدددادجل الدددرأي ،  
 ومعقدا من معاقد االمل يف النجاح  .  

 وله يف هذه امليادين مواقز مذكورجل ، وخطابات  صو ة ، سجلها له التاريخ بكثه من الصخر واالعجا   .  
يش االحدتفل ، فقدد كاندي االسدبا  كلهدا مهيدأجل  دذا االملدطدام ، حدىت اذا ود يكن بد من املطدام العر  بد 

التقد  اجلمعدان يف ا ميسدلون ا واشددتبكا يف حدر  د يطدل امددها ، ودارت الدددا رجل علد  العدر  السدبا  نعددرض 
 عنها  .  

ني الشدام ، غدادر السديد دمشدق إىل فلسدطني ومنهدا إىل م در بنصدر مدن اهلده ،  بعدد أن وزع اسدرته يف فلسدطني بد 
وبني ا اء من جبل  عامل ، يف مأساجل تضديز أدلدة إىل االدلدة علد  لدؤم ، فقدد  دل وقدل مدن أهلده الدذين ذهبدوا 
إىل ا عاملددة ا  وبددون الصلددوات والوديددان يف ا عاملددة  ا ليددايل وأيامددا ال  دددون بلغددة مددن العدديش حيشددون هبددا معددد 

القيمدة ، ويبسدطون أكصهدم بسدخاء  ندادر وأخدها د  ددوا ملغارهم الصارغة عل  أ م يبدذلون مدن املدال اضدعاف 
حف بغه توزيدع قدافلتهم يف االطدراف املتباعددجل ، بدني مدن بقدي مدن اوليدا هم واملددقا هم علد  شدئ مدن الوفداء أو 

 الشجاعة  .  
 

 يف م ر  
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ام علد  نسدق وحني وملل م در احتصلدي بده ، وعرفتده بدالرغم مدن تنكدره وراء  كوفيدة وعقدال ، يف طدراز مدن ا ندد
املألوف من املفبمت ال اراوية اليوم ، وكاني لده مواقدز يف م در وجهدي اليده نمدر ا املدة مدن شديو  العلدم ، 

 واقطا  االد  ، ورجال السياسة ، عل   و ما تقتضيه شخ يته الكر ة  .  
سنة تسع وعشدرين ود يكن هذا اول عهده مب ر فقد عرفته م ر قبل ذلك بثمان سنني ، حني زارها يف اواخر 

، ودخلددي عليدده فيهددا  سددنة وفوددني ووفها ددة والددز هجريددة ، يف رحلددة علميددة مجعتدده باهددل الباددث ، ومجعددي بدده 
اجتماعدات  -الشديخ سدليم البشدري  -قادجل الرأي من علماء م در وعقددت فيهدا بينده وبدني شديخ االزهدر يومبدذ 

يف امهات املسا ل الكفمية  واالملولية ، مث كدان مدن  متوالية ياذبا  فيها اطراف احلديث وتداوال جوانل النمر
 نتاج تلك االجتماعات الكر ة هذه 
 ااملراجعات ي ال   ن ب ددها  .  

 
 يف فلسطني  

وحددوي  دروف دعتدده إىل أن يكدون قريبدا مددن عاملدة ، فغدادر م ددر يف اواخدر سدنة هددان ووفودني ووفها دة والددز 
ا علمددا ي تقددع علدد  حدددود جبددل عامددل ، ويف هددذه القريددة هددوى اليدده اهلدده هجريددة إىل قريددة مددن  فلسددطني تسددم  

وعشهته ، وحلق به اولياؤه املشردون يف هذا اجلهاد  الديين الوطين ، فكانوا حوله يف القرى اجملداورجل  .  وكدان يف 
اس مدن قريدل ا علما ي كما يكون يف جبل عامدل مدن غده فدر  كأنده غده مبعدد عدن داره وبلدده ، يتوافدد اليده الند 

ومددن بعيددد ، وال يكدداد  لددو منزلدده مددن إفددواج الندداس ، فدديهم الضدديوف ، وفدديهم طددف  احلاجددات ، وفدديهم رواد 
 القضاء ، والصقه ، وفيهم من تستدعه احلياجل السياسية أن يعرف ما عند السيد من وجه الرأي  .  

ض الرضا ، وأبي  للسيد ان يعود إىل وانسلخي شهور يف ا علما ي ت رفي فيها االمور ت رفا يرضي السيد بع
عاملة بعد مصاوضات ادت إىل العصو عن اجملاهددين عصدوا عامدا ، واىل وعدد مدن السدلطة بان داف جبدل عامدل ، 

 وا اضه ، واعطا ه حقوقه كاملة  .  
 

 العودجل 
اهددددون وحددني اطمأندددي نصسددده مبدددا وعدتددده بددده السدددلطة ، عدداد إىل جبدددل عامدددل ، ود تسدددم  نصسددده بدددأن يعدددود واجمل

ليسدددتنجز العصدددو العدددام عدددن اجملاهددددين ،  -وطريقددده بعيددددجل عنهدددا  -مبعدددون ، لدددذلك جعدددل بدددهوت طريدددق عودتددده 
 وكذلك كان ، فانه د  رج من بهوت حىت كان اجملاهدون يف حل من الرجوع إىل وطنهم واهليهم  .  
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يشدهد يومدا كهدذا اليدوم ، حيشدر فيده ولعل جبل عامل د يشهد يوما اهبو وال احشد مدن يدوم عودتده ، ولعلده لدن 
اجلبددل مددن جبلدده وسدداحله ،  يف حبددر مددن الندداس  ددوج بعضدده فددو  بعددض ، وتطصددوا فوقدده االعددفم رفافددة بالبشددر ، 

 منانية بالتاية ، وا تاف ، جلجلة كجلجة الرعد يف اذن اجلوزاء  .  
ا ر ممتعدة مدن االد  العدايل، وتصتادي ويبدأ من ذلك اليوم موسم للشدعر ، تصتقدي فيده القدرا   العامليدة عدن ذخد 

سددف قهم عددن املددد  العواطددز ، وامسدد  املشدداعر تنددبض هبددا قددوافيهم هتددز ايافددل يف ابددداع  ويويددد ، ملددباح ، 
مساء ، ولقد امتد هذا املوسم االديب زمنا طويف اجتمع يف ايامه ولياليده ضدخم القيمدة ، ضدخم احلجدم ،  كدن 

 السياسة يف جبل عامل خفل هذه الصالجل  .  اعتباره م درا لتاريخ الصكر و 
 

 منزلته يف العاد االسفمي 
ترتسددددم علدددد  كددددل افددددق مددددن آفددددا  هددددذا العدددداد االسددددفمي ، امسدددداء معدددددودجل لرجددددال معدددددودين ، امتددددازوا مبواهددددل 

 .    وعبقريات ، رفعتهم إىل االوج االعل  من آفاقهم ، فاذا امساؤهم كالنجوم الفمعة تتفال يف كبد السماء
أما الذين ترتسم امساؤهم يف كل افق من تلك اآلفا  ، فقليل ، وقليل هم ، وليسوا إال اولبدك الدذين علدي هبدم 
الطبيعة ، فكان  م من نبوغهم النادر ما  علهم افذاذا يف دنيا االسفم كلها ومن هؤالء االفذاذ سديدنا املؤلدز 

ن تبددارك علمدده وقلمدده ، فتخددرج منهمددا للندداس نتاجددا مددن افضددل ت االرادجل العليددا أا اطددال اهلل عمددره ا فقددد شدداء
:  أن السيد املؤلز يتقدم مبا انتو إىل الطليعة من النتاج ، وقد ال أكون مبالغا حني استبي  لقلمي ان يسجل   

علمداء الشديعة الدذين كرسدوا حيدداهتم طدوال اعمدارهم  دمدة الددين واملددذهل  .  وهبدذا اسدتاق ان يت ددر  لددمت 
 ة يف العاد االسفمي اليوم  .  ا امل

 
 حياته العلمية 

وقد يلوح مما قدمنا أن املشاكل االجتماعية املالاكمة من حوله ، ت رفه عدن النمدر يف حياتده العلميدة ، وتزحزحده 
 عن عمله الصين  .  

حيدي  بده مدن  والواقع ان رجف  ع مبا مين به ا سيدنا ا ين درف عدادجل عمدا خلدق لده مدن علدم وتدأليز ، فدإن مدا
 املشكفت يضيق بالنمر يف امر املكتبة ، والكتابة ، لوال بركة وقته ، وسعة نصسه ، وقدرجل ذهنه  .  

يددويف  حددق علمدده فيبلددأ مددن املكتبددة ن دديل الددذي  -علدد  حددني اندده يددويف حددق تلددك املشددكفت الشدداغلة  -فهددو 
تمر بالبادث واملطالعدة والكتابدة واملندا رجل  حتتاجه حياته العلمية ، وهو منذ ترك النجز االشرف عل  ات ال مس 

 .   لو كل يوم يف فالاته إىل مكتبته يسالي  إىل ما فيها من 
 .  ها من حياجل مرهقة الغبة  موضوعات ، وينس  من وراء
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 مؤلصاته 

اجل العلميدة وليمت أدل عل  هذا من انتاجه هذا االنتاج الغزير الثدري  النبيدل  .  وإن مؤلصاتده لتشدهد بأنده مدن احليد 
، كمددن ين ددرف  اليهددا ، وال يشددغل بغههددا ، وأدل مددا يدددل منهددا علدد  ذلددك ، كيصيددة مؤلصاتدده ال كميتهددا ، فهددي 
وإن كاني كثهجل حىت بالقياس إىل رجل يتصرغ اليها ، فإ ا من االملالة، والعمق ، واالسدتيعا  ، حيدث ال تددل 

تلونده مبدا عنددهم مدن مشداكل ، فهدي مبدا فيهدا مدن قدوجل ، عل  ان مؤلصها رجل  تانده النداس بتلدك املشداغل ، ويب
ومتانة ، وغور ، و ي وتصكه ، وادل عل  ات اله الدا م حبياته العلمية من جهة ، وادل عل   فضله وخ دوبة 

 سليقته ، من جهة 
 اخرى  .

ه ، فددإن املددؤلصني هبددذا امليددزان يددرج  علددم الرجددل وفضددله ، مث يددرج  بدده امتيدداز مددا كتددل ، وهددو امتيدداز قليددل النمدد 
املكثرين ، كثها ما تمهر عليهم السطاية ، و يز كتبهم احلشو ، أما املؤلز فليمت فيما قرأنا من مؤلصاته مبتذل 
سطاي ، وال رخيص سوقي ، بل كل ما كتل انيق رقيق ، رفيع عميق ،  مدع بدني مسدو الصكدر وتدرف اللصدظ ، 

ري ددا علدد  املزاوجددة بددني علمدده وفندده ، فدداذا قددرأت ف ددف علميددا وهددو مددا أشددرنا اليدده يف ملدددر كفمنددا مددن كوندده ح
 أنك تقرأ ف ف ادبيا يروعك مجاله املستجمع لكل العناملر االدبية  .   -لقوجل اسلوبه ون اعته   -خال ا خلي 

علدد  أنددا حددني نتجدداوز هددذه النقطددة ، فمؤلصاتدده كثددهجل مددن حيددث  الكميددة أيضددا ، وهددذا يضدداعز القيمددة.    إندده 
   ملكة خ بة امليلة ال يؤخرها أشد العوا ق عن االتقان ، وا ا لتثبي له بطولة يدل عل 

 فكر ، واليك وبتا بآوار هذه البطولة  .  
 

 آللبه املنضودجل 
املراجعددات هددذا منددوذج ملدداد  ملددا كتددل ، وال اريددد ان احدددوك عندده فددان لسددانه أبددني مددن حددديثي وانطددق  .   -1

ونصددت نسدخه ، وتدرجم إىل اللغدة الصارسدية ، وبلغدين انده تدرجم إىل   1355ة طبع يف مطبعة العرفان ب يداء سن
 اللغة االنكليزية ، ترمجه الدكتور السيد زيد ا ندي  .  وانه ترجم إىل اللغة االوردية ايضا  .  

الص ول املهمة يف تأليز االمة  :  كتا  من أجل الكتل االسفمية ، يباث مسدا ل ا دفف بدني السدنة  -2
، وطبددددع مددددرتني  ه 1327الشدددديعة علدددد  ضددددوء ا الكددددفم ي  والعقددددل واالسددددتنتاج والتاليددددل  .    تأليصدددده سددددنة و 

، والص دول املهمدة يغنيدك عدن مكتبدة كاملدة يف  ه 1347زاد فيه بالطبعة الثانيدة سدنة  -جبل عامل  -ب يداء 
 ملصاة قطع  الن ز  .   192موضوعه  .  يقع يف 
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اهلل  :  كتا  عل  ملغر حجمه ، عميم االحاطدة واسدع املعلومدات ، وهدو كمدا  اجوبة مسا ل موس  جار -3
يددل عليده امسده ، أجوبددة عدن عشدرين مسددألة سدأل هبدا موسد  جددار اهلل علمداء الشديعة ، وهددو يمدن ان فيهدا شدديبا 

 من االحراج ، كتكصه الشيعة ، لبعض ال اابة ، ولعنهم ، وكنسبة القول 
جل والعدول ومدا إىل ذلدك بة حترمي اجلهاد اليهم أيضا ، وكمسا ل البداء واملتعدة والد اءبتاريز القرآن للشيعة ، ونس 

فر ، وتقددوم علدد  ال هددان واملنطددق فددف تددالك أوددرا ، فكانددي أجوبددة مددن اسددد مددا يكددون ، تسددتقي مددن العلددم والتددو 
بعددض مددا يف كتددل  للشددك ، و ددا مقدمددة يف الدددعوجل إىل الوحدددجل ، وخانددة يف جهددل السددا ل بكتددل الشدديعة ، ويف

 1355ملصاة مدن القطدع ال دغه ، طبدع يف مطبعدة العرفدان ب ديداء سدنة  152السنة من أخفط  .  يقع يف 
 م  .   1936 ه
ملددصاة مددن قطددع  الن ددز طبعددي مددع الص ددول املهمددة يف  40الكلمددة الغددراء يف تصضدديل الزهددراء ، تقددع يف  -4

 نهجا واستنتاجا وأد ا عل  تدفق القلم  :  الينبوع  .  الطبعة الثانية ، وهي من اعمق الدراسات واملاها م
اجملالمت الصاخرجل يف مآ  العالجل الطاهرجل  :  طبع منهدا املقدمدة وتقدع يف اوندني وسدبعني ملدصاة بقطدع الن دز  -5

 يشرح فيها فلسصة املآ  احلسينية  واسرار شهادجل الطز شرحا دقيقا را عا  .  
، مبطبعددة العرفددان يف ملدديداء وهددو نسددق جديددد يف التددأليز وفددت  يف أد   ه 1365ابددوهريرجل  :  طبددع سددنة  -6

الالاجم بطراز املستوعل ايلل ، ولعله من اجل ما ىرجه املطابع احلديثدة حبثدا وعمقدا وأسدلوبا  .  يبادث حيداجل  
 ل  .  ايب هريرجل وع ره و روفه وعفقاته واحاديثه وعناية ال ااح السي بروايته عل  ضوء العلم والعق

بغية الراغبني  :  ا  طوط ا كتا  عا لي خال يؤر  لشجرجل  اشرف الدين ي ومن يت ل هبدم مدن قريدل  -7
، وهو كتا  ضخم جليل ممتاز يف اد  الدالاجم بطريقتده ا املدة ، وتنسديقه املدتقن ، ورمبدا تدرجم بعدض االعدفم 

روفهم ، وهبددذا تقددز مندده علدد  كتددا  اديب مددن اسدداتذجل املالمجددني يف الكتددا  وتفمددذهتم وقددد يددالجم ع ددورهم و دد 
 ممتع را ع ، بل انه تاريخ أجيال ، بتاريخ  رجال  .  

 فلسصة امليثا  والوالية  :  وهي رسالة فذجل يف موضوعها  .  طبعي  يف مليداء  -8
 .    ه 1360سنة 
ية بكل مت دل االسدناد وبي االوبات يف سلسلة الرواجل  :  ذكر فيه شيوخه من اعفم اهل املذاهل االسفم -9

جل ومساعدا واجدازجل مدن بالن  ا ل ي وباال مة ا ع ي  وباملؤلصات ومؤلصيها من طر  كثهجل متعددجل يدروي فيهدا قدراء
يعة االمامية والزيدية ، وعن اعفم السنة ، واستيعا  طرقده كلهدا طويدل ، اقت در منده علد  مدا جداء يف اعفم الش 

 الثبي وقد طبع يف مليداء 
 ي  .   1مرتني ا 
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 هامش
 ي بعد نشر هذه املقدمة خرج لسيدنا عدجل كتل جليلة ، منها  :   1ا  
يف بعض الصروع تكلم فيها عل  املذاهل ا مسة طبعي يف مطبعة العرفان ب يداء سدنة  -مسا ل خففية  -1

 .    ه 1370
 -سدصة امليثدا  والواليدة فل  -هدو طبدع معهدا  1371حول الرؤية طبعي ب ديدا أيضدا سدنة  -رسالة كفمية  -2

 طبعة وانية  .  
، حبدددث فيددده مدددع ر ددديمت اجملمدددع  ه 1369طبدددع ب ددديداء سدددنة  -كتدددا  إىل اجملمدددع العلمدددي العدددريب بدمشدددق   -3

 االستاذ كرد علي وناقشه احلسا  فيما نسبه إىل االمامية متجنيا عليهم  . 
 .     -االجتهاد مقابل النص  -وسيقدم إىل الطبع كتابه  -4
 
 

 نصا سه املصقودجل 
وله غه هذه الروا ع ا الدجل نصدا مت ، لدوال عددوان سدنة العشدرين  عليهدا بداحلر  والتمزيدق ، لكاندي مدن الدذخا ر 
املعدودجل يف كنوز العقل والصكر ، ولكنهدا فقددت يف تلدك االحدداث املؤملدة ، فمدين بصقددا ا العلدم خبسدارجل عسد  

ا مددن جديددد ، ونسددردها فيمددا يلددي كمددا يددذكرها املؤلددز يف آخددر ان يتسددع وقددي سدديدنا للتعددويض عنهددا باحيا هدد 
 الكلمة الغراء  -تعليقته عل  

شددرح التب ددرجل يف الصقدده علدد  سددبيل االسددتدالل خددرج مندده وفوددة   لدددات تتضددمن كتددل الطهددارجل والقضدداء   -1
 والشهادات واملواريث  .  

  لد واحد  .  يف  -يف االملول  -تعليقة عل  االست اا  من رسا ل الشيخ  -2
 رسالة يف منجزات املريض استفلية  .   -3
 يقع يف وفوة  لدات  .   -يف االمامة  -سبيل املؤمنني  -4
الن ددول اجلليددة يف االمامددة ايضددا فيدده اربعددون ن ددا امجددع علدد  ملدداتها املسددلمون كافددة ، واربعددون مددن طددر   -5

 الشيعة  لوجل بالتاليل والصلسصة  .  
ت البدداهرجل يف االمامددة ايضددا وهددو  لددد واحددد يبتددين علدد  ما ددة آيددة مددن الكتددا  نزلددي يف اال مددة تنزيددل اآليددا -6

 حبكم ال ااح  .  
حتصة ايدوني فيما اخرج عنه السدتة مدن املضدعصني  .  وهدو كتدا  بكدر يف احلدديث د يكتدل مثلده مدن قبدل   -7
  . 
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 حتصة االملاا  يف حكم اهل الكتا   .   -8
 ل  بديعة النبهال  .  الذريعة رد ع -9

اجملالمت الصاخرجل اربعة  لدات ، االول يف السهجل النبوية ، والثال يف سهجل أمه املدؤمنني والزهدراء واحلسدن ،  -10
 والثالث يف احلسني ، والرابع يف اال مة التسعة عليهم السفم  .  

 مؤلصو الشيعة يف ملدر االسفم نشر بعض ف وله يف  لة   -11
 ان ب يدا ا راجع العرفان يف  لداته االول والثال ي  .  العرف
 بغية الصا ز يف نقل اجلنا ز نشر اكثرها يف العرفان  .   -12
بغيددة السددا ل عددن لددثم االيدددي واالنامددل ، رسددالة علميددة ادبيددة ، فكاهيددة ، فيهددا هددانون حددديثا مددن طريقنددا  -13

 وطريق غهنا  .  
 ان بعض ف وله  .  زكاجل االخف  نشرت العرف -14
 الصوا د والصرا د كتا  جامع نافع  .   -15
 تعليقة عل  ملاي  البخاري  .   -16
 تعليقة عل  ملاي  مسلم  .   -17
 االساليل البديعة يف رجاان مآ  الشيعة يبتين عل  االدلة العقلية والنقلية وهو يف بابه بكر جديد  .   -18

ع شددىت ، بعضددها ذهددل يف املصقددودات وبعضددها أعيددد وال يددزال يف سددبيل يف مواضددي -وراء ذلددك  -ولدده بدددايات 
 االنام  .  

ومؤلصاته كلها نتاز بدقة املفحمة ، وسعة التتبع ومشول االستق اء وملداة االسدتنتاج ، وشددجل ال دقل ، واماندة 
 ي  .   1النقل وتراب  اجلزاء  .  يف  خ ال تتعل الناقد ، وحتصظ احلاقد ا 

 
 وقافته 

أسدمت ،  -كمدا علمدي   -علك أملمي بنواحي وقافته من مؤلصاته ، ومما حددوناك عنده يف هدذه الكلمدة ، فهدو ول
وقدام بنداؤه يف النجدز االشددرف ، فكدان إمامدا يف اللغددة وعلدوم العربيدة وآداهبددا ، واملنطدق ، والتداريخ ، واحلددديث ، 

 لكفم ، والتصسه ، والرجال ، والرواية واالنسا  ، والصقه واالملول ، وا
 وما يت ل هبذه العلوم من روافد  .  

هو بالعلوم االسفمية وما اليها فدارس معلدم ، ال  دارى يف حلباهتدا ، وال يلادق يف مضدامهها ، و تداز باالضدافة 
إىل ذلدك بأدبدده القددوي احلافددل ، ومبددا  يت ددل بدده مددن االسددرار النصسددية واالجتماعيددة والنقددد  .  لدده يف ذلددك سددليقة 
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ملكددة قويددة ترافقددان حديثدده وقلمدده ،  اضددرجل وخطابددة ، تأليصددا وكتابددة ؟ أندده علدد  االمجددال افضددل ملددورجل ملهمددة و 
 للعاد االسفمي الضليع اجلامع  .  

 
 اخفقه ومواهبه 

هو طويل االناجل ، وقيل احل اجل ، واسع ال در لدني الطبدع ، قدوي  القلدل مهدا  ، لده روعدة يف الدنصمت ، وتدأوه 
 وحبه وإن  جهلته  .   يدفعانك الحالامه

وهو شديد الشكيمة يف احلق متوقد احلماسة للدين ، ال يعرف هوادجل وال لينا حني هتل بدادرجل للبغدي أو الباطدل 
 ، عل  انه متواضع كرمي هش  .  

 
 هامش

  -ي حتصظ بضم حرف املضارعة من احصظ مبعع اغضل  .  ويف احلديث  :  بدرت مين كلمة  1ا  
واملراد منها هنا ، ا ا تغضل احلاقد بسبل انه ال تبقي له سبيف يرتاح إليه يف القددح  -ضبته أي أغ -احصمته 

 أو الكفم عل  املؤلز  .   
ولفن دداف يف نصسدده موضددع يسددوي بددني القريددل والبعيددد ، احلددق  را ددده  .  فددف  نعدده حبدده الحبا دده مددن اقددامتهم 

ن االحتصداظ باحلدل يف زوايدا نصسده ملدن حيدل ، ومدن هندا كدان مد  -وهو حيكدم  -عل  العدل ، وال  نعه ان افه 
 العدو وال ديق عنده سيان يف احلكم عل  ما يأتيان من حسن أو قب  ، يف آوارمها وافعا ما  .  

ومن هنا أيضدا كدان قددوجل  :  يف الدورع وملدصاء الدنصمت ، ونقداء الضدمه ، وقدول احلدق ، وإىل جاندل هدذا كلده لده 
عيد ، يس  اغوار النداس وي دل إىل حقدا ق االمدور وأعماقهدا ، فدف  ددع مدن حدال ، وال رأي ح يز ، ونمر ب

 يغش يف  اهر ، وال يصتل عن ملوا  وال يغر يف رياء  .  
يعع باقدار الناس ، ويوفيهم فو  ما يستاقون ، ويشجعهم عل  إيتاء ا ه ، ويرهز الناشدبة العلميدة لفتقدان 

االستاسان ، ويكيل  م من الكلم الطيل ، والنوال الكرمي ، ما يدفعهم إىل ما يرمي والتجويد ، فيبالأ  م يف 
 اليه من تقدمهم  .  

ولعله  ذه ا فل الكر ة اورا يف ملصاء مواهبه ، وقدوجل تدأوهه ، وملدد  كصاياتده فهدو مدن أف د  النداطقني بالضداد 
مت حني يعظ ، واحكمهم بالقضاء ، وأعد م حني يتادث ، وأبلهم ريقا  حني  طل ، ومن انصذ الناس للنص

 باحلكم ، وابينهم باحلجة ، وأفقههم باحلياجل  .  
 

 اسصاره 
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يف سنة الز وتسع وعشرين ووفوني هجرية زار م در زيدارجل علميدة ،  كمدا حددوناك ، اجتمدع فيهدا بأفدذاذ احليداجل 
االزهر يف ع دره وانتجدي اجتماعاتده  العقلية يف م ر ، وعل  رأسهم الشيخ سليم البشري املالكي شيخ اجلامع

 به ، ومراسفته له هذا الكتا  ، وحسبه فا دجل من هذه الزيارجل
 ا املراجعات ي .  
 .  زار املدينة املنورجل ، وتشرف باعتا  الن   ال ي وضرا   أ مة البقيع ا ع ي  ه 1328ويف حوايل سنة 

 عرفي شيبا من  حديثها وفيها زار دمشق وم ر وفلسطني ويف هان ووفوني كاني ا جرجل الدينية السياسية ال 
ويف كددل هددذه الددبفد كانددي لدده فوا ددد علميددة و اضددرات قيمددة كمددا تلمدد  ذلددك فيمددا حدددوناك بدده يف مشددا ه يف 

، حو البيي من طريق البار ، يف عهد املغصور له امللك حسني ، وحو معه خلق   ه  1340الرواية ، ويف سنة  
 يف ذلك املوسم وكان املوسم يف  كثه من جبل عامل

ذلددك العددام مددن احصددل مواسددم احلددو واكثرهددا ازدحامددا واقبدداال علدد  هددذه الصريضددة ولعددل مكددة د تشددهد مثددل هددذه 
املوسم منذ عهد بعيد ، وكان يف احلجيو تلك السنة كثه من االعفم من علماء وزعمداء مدن  تلدز االقطدار ، 

 امسا ، واعفهم مكانة ، وأرفعهم بيتا واسخاهم كصا  .  وكان السيد ابرزهم بني تلك اجلموع 
وهددو أول عدداد شدديعي أم هددذه اجلمدداهه الضدداغطة املزدمحددة يف املسددجد احلددرام مبكددة املشددرفة ، وهددي أول مددرجل تقددام 

 فيها ال فجل وراء إمام شيعي عل  هذا الناو العلين يتمع فيه االلوف معلنة يف غه تقية  .  
مشهورا يتادث عنه الناس يف سا ر االقطار االسفمية ، وقد احتصد  بده امللدك احلسدني بدن  ومن هنا كان حجه

 علي أمجل احتصاء وافضله ،  واجتمعا أكثر من مرجل وغسف معا الكعبة  .  
، زار أ مددددة العددددرا  ، وجدددددد العهددددد باهلدددده  وارحامدددده ، واسددددتقبله يددددوم وروده الددددوزراء  ه 1355ويف أواخددددر سددددنة 

الزعماء ، وعل  رأس اجلميع مساحة السيد  مد ال در مدن بغدداد إىل جسدر الصلوجدة ، يف ارتدال مدن واالعيان و 
 السيارات ، واستقبل يف كربفء ويف النجز االشرف باستقباالت علمية وشعبية را عة فخمة قليلة النمه  .  

 واكاد امسعه يهتز حني اقبل عل  مرابع ملباه وشبابه  :  
 ني رأيته * وك  للرمحن حني رآل واجهشي للتوباد ح

وطبيعي ان  هش هدو شدوقا إىل هدذه املعاهدد االنيسدة ، وان تكد  هدي  ترحيبدا بده وفرحدا باقبالده بعدد فدرا  امتدد 
 ي طواال  .   1امده سنني ا 

بدده بدده معهددد مددن طف هددا  بأفضددل ممددا  تلددئأد ي دددر هددو عنهددا راويددا مرويددا ؟ أد حتصددل هددي بدده غريدددا  ددف اجواء
 العبقريني ؟ 
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بلددد  ، تبدددادال احلندددني والشدددو  واللوعدددة والتايدددة واسدددتجابي  دددذا التبدددادل  الروحدددي النقدددي داعدددي الددد  والوفددداء يف 
النجز وكربفء والكا مية  وسامراء  .  فكاني حصفت زاهرجل زاهية قد بعد العهد به عن مشداهدها واعفمهدا  

  . 
، ورجددال الباددث ، آهلددة بالصرا ددد ، يف  تلددز فددروع العلددم ، وشددىت  وكانددي اجتماعاتدده بدداالعفم مددن أهددل العلددم

 مسا له  .  
وتابع من العرا  سصره إىل ايدران ، فتشدرف بزيدارجل االمدام الرضدا عليده السدفم ، وعدرج يف طريقده علد  قدم وطهدران 

 وبة العميمة  .  وغهمها من مدن ايران ولقي يف مجيع تلك املدن من مراسيم احلصاوجل ما تصرضه شخ يته ايب
 

 هامش
 ي كاني وفث ووفوني سنة  .    1ا  
 

 اته آواره وإنشاء
إفتت  اعماله االنشا ية بوقز حسينية ، أعددها ليجتمدع اليهدا النداس  يف  تلدز االوقدات والمدروف والددواعي ، 

يكدن للشديعة مسدجد  يعممون فيها الشعا ر ، ويتلقون  فيها دروس الوعظ واالرشاد ويقيمون فيها ال دفجل، فلدم
ية يف بددددء التأسددديمت ، مث حدددني سدددناي هدددا السددديد لدددذلك نلدددك دارا ، مث وقصهدددا حسدددينيف مديندددة ملدددور يدددوم جاء

الصرملددة انشددأ مسددجدا مددن اضددخم املسدداجد بندداء ، وامجلهددا هدديكف لدده قبتددان عميمتددان ، ومنددارجل شددا ة ، وباحددة 
يقوم يف وسطه عمودان من اآلوار الصينيقية ، حيمدفن را عة أمام ايوان واسع ، يت ل بابوا  املسجد الرحل ، و 

 القبتني ، وخلز املسجد مما يلي ايرا  فناء كبه يت ل خبارج البلد  .  
وحدني   هددذا املسدجد اجلددامع العمدديم ، بددأ بانشدداء مددا كدان يشددغل تصكددهه مدن قدددمي أعددين انشداء مدرسددة حديثددة 

 ينشر ا دى إال من حيث انتشر نثل مبدأه الالبوي يف كلمته السا رجل ا ال 
الضددددفل ا  .  علدددد  ان النهددددوض  بشددددعل بدددداد  خاضددددع للسددددلطات االقطاعيددددة معددددرض لل دددددمات ، ممددددتان 
بالعراقيل ، لذلك جاء مشروعه الضخم هذا عل  مراحل ، ولو ال بطولة عرفناها مبدعدة قدادرجل يف السديد حصمده 

 اهلل ملا ىط  املشروع أوىل مراحله  .  
وىل املراحل ، عل  مدخل املدينة ، ستة  ازن ، وشيد عل  سطاها دارا واسعة مراعيدا فيهدا ان تكدون انشأ يف ا

يومددا مددا املدرسددة املرجددوجل ، لكددن ا دداز املشددروع د يكددن يومبددذ ممكنددا ملعارضددة كانددي مددن السددلطة ومددن  شددي يف 
 القد ينتمر الصرملة املواتية  .  ركاهبا من ذوي امل احل الصردية ، وهبذا اضطر إىل االكتصاء يومبذ هبذا 
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، فاذا الدار هي املدرسدة اجلعصريدة املثلد ، وقدد اضداف  ه 1357وكاني فالجل استجمام طويلة نش  بعدها سنة 
اليها يف الدور االول مسجدا خاملا باملدرسة ، وطفهبا ورفع عل  سطاه بناء آخر  اول املدرسدة اضديز اليهدا 

 لصة من  و مخمت عشرجل غرفة عدا أيضا ، فكاني املدرسة بذلك مؤ 
 االهباء والساحات  .  

رفع من اجلهدة االخدرى ناديدا فريددا ، مسداه ا ندادي االمدام جعصدر ال داد  ا ، طولده اوندان وعشدرون مدالا ون دز 
املددال ، وعرضدده مخسددة عشددر مددالا ون ددز املددال ، وقددد اعددده لفحتصدداالت واملواسددم العلميددة والدينيددة واالجتماعيددة 

ة  .  مث اسددمت بعددد كددل ذلددك مدرسددة لفندداث يف سدددنة احدددى وسددتني هجريددة وهددي تتددوخ  مددا توختددده واملدرسددي
 ي  .   1مدرسة الذكور من التوفيق يف الالبية بني املناهو ال احلة الضامنة حلياجل أمثل وافضل ا 

منهدا يف عبدا  ذلدك  وموقع املدرسة والنادي من أمجل املواقع وأمجلها بروعة املنمر ، وطفقة املرأى يسدب  النمدر
ا ضددم اجلميددل ، و تددد مندده إىل غدده  ايددة ، فدداذا سددبم الباددر وتزخدداره ، انطلددق مندده يف جهددة اخددرى إىل السددهول 
ومددن خلصهددا اجلبددال املتسدداندجل ، حتتضددن القددرى علدد  مرمدد  العددني، ويددذهل الب ددر ، مددن هنددا وهنددا نشدديطا حيلددم 

  ال تعيقه عقبة دون املتعة واالنشراح  .  بذلك اجلمال الساحر اآلسر ،  ويسرح منعما متجوال
 

 هامش
ي أما الكليدة اليدوم فقدد مندي مندوا مباركدا بصضدل اهلل تعداىل وعنايدة سديدنا ، قددس اهلل سدره ، واخدفل ولدده  1ا  

السيد جعصر الذي عهد هبا إليه منذ نشأهتا ، فانكل علد  خددمتها بشدبابه ونشداطه حدىت مسدا هبدا فأوملدلها إىل 
املدارس ، فهي اليوم تناهض أرسخ املعاهد قدما ، وتسمو عل  أمثا دا ممدا تسدتند كياناتده إىل مجعيدات  رتبة أرق 

ودول ، وأبرز ما ولد فيها ا ملرح املهاجر ا اجلديدد ، إذ أوفدد قددس اهلل سدره ولديده السديد ملددر الددين والسديد 
ا مبا   ومخسني ألدز لدهجل ىل  دجل املشروع ، فصاءجعصر إىل أبنا ه يف املهاجر االفريقية ، يتصقدا م ، ويدعوا م إ

الحدث معهدد يف وفودة أدوار ، كدل دور جناحدان ، االول طولده هدان وسدتون لبنانية رفعي ال رح وفق ت ميم 
مددالا ، والثددال طولدده واحددد وأربعددون مددالا ، وعددرض اجلندداحني عشددرجل أمتددار ، ويف وسدد  ال ددرح بددرج عمدديم لسدداعة  

وتعددد الددزمن ، وأمددام ال ددرح سدداحة مسدداحتها عشددرجل آالف مددال وهددي موملددولة باملدرسددة  كدد ى تضددب  الوقددي ،
 القد ة ، مسورجل تسويرا  عل من أبنية الكلية وحدجل ي   أن تدع  ا مدينة العلم ا يف ملور  .  

نة مجدددادي الثانيدددة  سددد  8املوافدددق يف  1957كدددانون االول سدددنة   30وبعدددد ذهابددده إىل الرفيدددق االعلددد  يدددوم االوندددني 
 ، مث دفن بناء عل  وملية منه يف النجز االشرف بوار جده االمام علي بن أيب طالل داخل   ه 1377
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فاذا وقصي إىل  موعة هذه االبنية الضخمة املت ل بعضها بدبعض ،  القدا م بعضدها علد  بعدض ، وقصدي منهدا 
ته العمرانية  .  مث هو يروعدك اكثدر إىل ملرح عميم مشيد االركان ، متني البنيان يروعك بماله ا ندسي وفخام

 فأكثر ، إذا وقصي عل  نتاجه ا  ل الذي  مع إىل 
 كثرجل ا الكم ي جودجل ا النوع ي .  

نواجل بالقياس إىل طماح سيدنا املؤلز فهو قدد نلدك يف جنوهبدا ارضدا  -عل  نامه وكماله  -ومع ذلك فف يزال 
شداريعه ا هيدة ، واغراضده االسدفمية ، وينتهدي إىل تأسديمت جامعدة ا واسعة كبهجل ، واحلقهدا باملؤسسدة ليدتم هبدا م

ي  تلقددن طفهبددا احسددن املبدداد  ، يف اوسددع املعددارف ، وهددو يددرى ان هددذه الطريددق  خدده طريددق لعددفج ا طددر  1
 الداهم ، وحلصظ اجليل اجلديد ، الناسل من  ملصوفنا إىل ملصوف قد تضطره أن يعادي ملصوفنا  .  

 ملا فيه ملفح الدنيا والدين ونصع به االسفم واملسلمني ، واحلمد هلل ر  العاملني  .   أخذ اهلل بيده
 م  1946 - ه 1365الكا مية 

 مرتض  آل ياسني 
 

 هامش
مجادي  10، املوافق  1958كانون الثال   1ال ان يف احدى الغرف اييطة بالضري   .  يف يوم االربعاء يف 

 .    ه 1377الثانية سنة 
انوه يف شددىت  االتدده ها مددن الددذين أعدد تددرك قدددس اهلل سددره ، هددذه املؤسسددات أمانددة يف عنددق مجيعددة اختددار أعضدداء

الدينية واالجتماعية والثقافية  .  وعهد إليها بأوقافها تغذيها وتنميها وقد كاني هدذه اجلمعيدة بشدخص ر يسدها 
ىت أملددب  للجعصريددة اليددوم بصضددل هدددذه السدديد خليددل فرعددول عنددد حسددن  ددن السدديد املؤسددمت انشدداء وبندداء ، حدد 

 اجلمعية عقارات شا ة هي أبرز عقارات ملور التجارية  .  
 ي أقام مساحته ال رح اجلديد للكلية اجلعصرية يف هذا املكان وفق ت ميمه  .    1ا  
 

 تنبيه 
 ددصاة مددن ذلددك د  عددل فهرسددا مل ددادر كتابنددا هددذا ، اسددتغناء عندده بددذكر الكتددا  عنددد النقددل عندده مددع تعيددني ال

يف مقام النقل عنها يف هذا  -الكتا   .  وملا كاني الكتل  تلصة يف عدد ال صاات لتكرر طبعها د نقت ر 
عل  تعيني ال صاة فق  ، بل عينا معهدا البدا  أو الص دل مدثف لهجدع اليده  -الكتا  وغهه من سا ر مؤلصاتنا 

موافقددة يف العدددد ل ددصاات النسددخ  - نقلنددا عنهددا مددن الكتددل الدد  -مددن  د تكددن ملددصاات النسددخ الدد  عنددده 
 ال  عندنا ، فانتبه إىل هذا واحصمه  .  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل ر  العاملني * الرمحن الرحيم مالك يوم الدين * إياك نعبد وإياك نسدتعني * اهددنا ال دراط املسدتقيم * 

 ال الضالني * ملراط الذين أنعمي عليهم غه املغضو  عليهم و 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 واهداء -مقدمة 

 
هذه ملاز د تكتل اليوم ، وفكر د تولد حديثا ، وإمنا هي ملاز انتممي منذ زمن يربو علد  ربدع قدرن ، 
وكادت يومبذ أن ت ز بروزها اليوم ،  لكن احلدوادث والكدوارث كاندي حدواجز قويدة عرقلدي خطاهدا ، فاضدطرهتا 

كددددن ، فاليثدددي تلددددتممت مددددن غصدددفت الدددددهر فرملددددة تسدددتجمع فيهددددا مددددا تشدددتي مددددن أطرافهددددا ، إىل أن تكمدددن وت
 وتستكمل ما نقص من اعطافها ، فان احلوادث كما أخرت طبعها ، مسي وضعها  .  

أما فكرجل الكتا  فقد سبقي مراجعات سدبقا بعيددا ، إذ كاندي تلتمدع  يف ملددري مندذ شدر  الشدبا  ، التمداع 
، وتغلددي  يف دمددي غليددان الغددهجل ، تتطلددع إىل سددبيل سددوي يوقددز املسددلمني علدد  حددد  الدد   يف طيددات السدداا  

يقطع دابر الشغل بينهم ، ويكشز هذه الغشاوجل عن أب ارهم لينمروا إىل احلياجل من ناحيتها اجلدية ، راجعني 
 العلدم والعمددل ، إىل االملدل الدديين املصدروض علدديهم ، مث يسدهوا معت دمني حببددل اهلل مجيعدا ، حتدي لددواء احلدق إىل

 إخوجل بررجل يشد بعضهم أزر بعض  .  
مشدهد خ دومة عنيصدة ،  -واأسدصاه  -لكن مشهد هؤالء االخوجل املت لني مببددأ واحدد ، وعقيددجل واحددجل ، كدان 

تغلددو يف اجلدددال ، غلددو اجلهددال ، حددىت كددأن التجالددد يف مندداهو الباددث العلمددي مددن آدا  املنددا رجل ، أو اندده مددن 
 ذلك ما يثه احلصيمة ، ويدعو إىل التصكه ، وذلك ما يبعث قواطع االدلة ! 

ا م والغم واالسز فما احليلة ؟ وكيز العمل ؟ هذه  روف ملمة يف مبني مدن السدنني ، وهدذه م دا ل  دقدة 
بنا من االمام والوراء ، وعن الشمال وعن اليمني ، وذاك قلم يلتوي به العقم أحيانا ، ويور به االطمداع أحياندا 
أخرى ، وتدور به احلزبية تارجل ، وتسخره العاطصة تارجل أخرى ، وبني هذا وذاك مدا يوجدل االرتبداك فمدا العمدل ؟ 

 وكيز احليلة ؟ 
مدؤمف يف ا نيلده ا نيدل االمنيدة الد   1329ضقي ذرعا هبذا ، وامتفت حبمله مها ، فهبطي م ر أواخدر سدنة 

 ددل بالددذي أداور معدده الددرأي ، وأتددداول معدده الن ددياة ، أنشدددها وكنددي أ مددي أل موفددق ل بعددض مددا أريددد ومت
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فيسددددد اهلل بأيددددينا مدددن ا الكناندددة ا سدددهما ن ددديل بددده الغدددرض ، ونعدددال هدددذا الدددداء امللددد  علددد  مشدددل املسدددلمني 
الددذي أملددي ، فددإن م ددر بلددد ينبددي العلددم ،  -واحلمددد اهلل  -بددالتمزيق ، وعلدد  مجدداعتهم بددالتصريق ، وقددد كددان  

 خفل واالذعان للاقيقة الثابتة بقوجل الدليل وتلك ميزجل مل ر فو  مميزاهتا ال  استقلي هبا  .  فينمو به عل  اال
وهندداك علدد  نعمدد  احلددال ، ورخدداء البددال ، وابتهدداج الددنصمت ، مجعددين  احلددظ السددعيد بعلددم مددن أعفمهددا املدد زين ، 

 بزعامته الدينية ، حبق  وأهلية  .  بعقل واسع ، وخلق وادع ، وفؤاد حي ، وعلم عيلم ومنزل رفيع ، يتبوأه 
ومددا أحسددن مددا يتعددارف بدده العلمدداء مددن الددروح النقددي ، والقددول الرضددي ، وا لددق النبددوي ، ومددىت كددان العدداد هبددذا 
اللبدداس االنيددق املددالف ، كددان علدد  خدده ونعمددة ، وكددان الندداس مندده يف أمددان ورمحددة ، ال يددأىب أحددد أن يصضددي اليدده 

 ذات نصسه  .  بدخيلة  رأيه ، أو يبثه 
كذلك كان علم م ر وإمامها ، وهكذا كاندي  السدنا الد  شدكرناها شدكرا ال انقضداء لده وال حدد  . شدكوت 
اليه وجددي ، وشدكأ إيل مثدل ذلدك وجددا وضديقا ، وكاندي سداعة موفقدة أوحدي اليندا التصكده فيمدا  مدع اهلل بده 

مسدلمون يددينون  حقدا  -الشديعة والسدنة  -لطا صتني الكلمة ، ويلم به شعث االمة ، فكان مما اتصقنا عليه أن ا
بدين االسفم احلنيدز ، فهدم فيمدا جداء الرسدول بده سدواء ، وال اخدتفف بيدنهم يف أملدل أساسدي يصسدد التلدبمت 
باملبددددأ االسدددفمي الشدددريز ، وال ندددزاع بيدددنهم إال مدددا يكدددون بدددني اجملتهددددين يف بعدددض االحكدددام الخدددتففهم فيمدددا 

أو السددنة ، أو االمجدداع أو الدددليل الرابددع ، وذلددك ال يقضددي هبددذه الشددقة السددايقة ، وال  يسددتنبطونه مددن الكتددا  
سدنة  -بتجشم هذه املهداوي العميقدة، إذن أي داع أودار هدذه ا  دومة املتطداير شدررها مندذ كدان هدذان االمسدان 

 إىل آخر الدوران  .   -وشيعة 
من عقا د وآراء ونمريات ، لعرفنا أن السبل املوجل  ذا  و ن لو   نا التاريخ االسفمي ، وتبينا ما نشأ فيه

االخدددتفف إمندددا هدددو ودددورجل لعقيددددجل ، ودفددداع عدددن نمريدددة أو حتدددز  لدددرأي ، وإن أعمدددم خدددفف وقدددع بدددني االمدددة ، 
اختففهم يف االمامة فإنه ما سل سيز يف االسفم عل  قاعدجل دينيدة مثدل مدا سدل علد  االمامدة ، فدأمر االمامدة 

االسددبا  املباشددرجل  ددذا االخددتفف ، وقددد طبعددي االجيددال املختلصددة يف االمامددة علدد  حددل هددذه إذن مددن أكدد  
الع بية ، وألصي هذه احلزبية ، بدون تدبر وبدون روية ولو أن كف من الطا صتني نمرت يف بينات االخرى نمر 

 املتصاهم ال نمر الساخ  املخاملم ، حل اص احلق ، و هر ال ب  لذي عينني  .  
فرضنا عل  أنصسنا أن نعال هذه املسألة بالنمر يف أدلة الطدا صتني ، فنصهمهمدا فهمدا ملداياا ، مدن حيدث  وقد

ال  مت إحساسنا اجمللو   من ايي  والعادجل والتقليد بل نتعرى من كل مدا حيوطندا مدن العواطدز والع دبيات ، 
ذلك يلصدي أذهدان املسدلمني ، ويبعطدث ونق د احلقيقة من طريقها اجملمع عل  ملاته ، فنلمسها ملسا ، فلعل 

 الطمأنينة يف نصوسهم ، مبا يتارر ويتقرر عندنا من احلق فيكون حدا ينته  اليه إن شاء اهلل تعاىل  .  
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لدذلك قررندا أن يتقدددم هدو بالسددؤال خطدا عمددا يريدد ، فأقددم لدده اجلدوا  خبطددي علد  الشددروط ال داياة ، مؤيدددا 
 يقني  .  بالعقل أو بالنقل ال اي  عند الصر 

وجرت بتوفيق اهلل عزوجل عل  هذا مراجعاتنا كلها ، وكنا أردنا يومبذ طبعها لنتمتع بنتيجة عملنا ا الص لوجه 
اهلل عزوجل ، ولكن االيام اجلا رجل ، واالقدار الغالبدة اجتاحدة العدزم علد  ذلدك، ا ولعدل الدذي أبطدأ عدين هدو خده 

 يل ا .
ر عل  الن ول ال   تألصي يومبذ بيننا ، وال أن شيبا من ألصداظ وأنا ال أدعي أن هذه ال از ملاز تقت 

غده أن  -كمدا قلندا   -هذه املراجعات خطده غده قلمدي ، فدان احلدوادث الد  أخدرت طبعهدا فرقدي وضدعها أيضدا 
اياكمات يف املسا ل ال  جدرت بينندا موجدودجل بدني هداتني الددفتني حبدذافهها مدع زيدادات اقتضدتها احلدال ، ودعدا 

 ليها الن   واالرشاد ، ورمبا جر اليها السيا  عل   و ال  ل مبا كان بيننا من االتصا   .  ا
وإل الرجو اليوم ما رجوته أممت  :  أن حيدث هذا الكتدا  إملدفحا  وخدها ، فدإن وفدق إىل عنايدة املسدلمني بده 

يد إال االملفح ما استطعي وما ، واقبا م عليه فذلك من فضل ريب ، وذلك ارجا ما أرجوه من عملي ، إن أر 
 توفيقي إال باهلل عليه توكلي وإليه أنيل  .  

وإل الهدددي كتددايب هددذا إىل أويل االلبددا  مددن كددل عفمددة  قددق ، وحباوددة مدددقق ، البددمت احليدداجل العلميددة فماددص 
وكل  حقا قها ، ومن كل حافظ  دث جهبذ حجة يف السنن واآلوار ، وكل فيلسوف متضلع يف علم الكفم ،

شا  حي مثقز حر قد حتلل من القيود ونلص من االغفل ممن نؤملهم للاياجل اجلديدجل احلرجل ، فإن تقبله كل 
 هؤالء واستشعروا منه  فا دجل يف انصسهم ، فإل عل  خه وسعادجل  .  

وقد جهدت يف إخراج هذا الكتدا  ، بنادي اجلدوا  فيده علد  النادو االكمدل مدن كدل اجلهدات ، وق ددت بده 
ام املن ددصني فكرتدده وذو ؟ ه ، بدددليل ال يددالك خليجددة ، وبرهددان ال يدددع وليجددة ، وعنيددي بالسددنن ال دداياة إ دد 

والن ول ال رحية ، عناية أغع هبا هذا الكتا  عن مكتبة حافلة مؤولة بدأنصمت كتدل الكدفم واحلدديث والسده 
ملادقة كل ال دد  ، وباسداليل تصدرض  و وها مما يت ل هبذا املوضوع ا طه ، بصلسصة معتدلة كل االعتدال ،

لدده تددابعون ، مددن أولدده إىل الصقددرجل االخددهجل مندده ، فددان  -أعددين من ددصيهم  -علدد  مددن أد بدده أن يسددهوا خلصدده وهددم 
  صر كتايب بالقراء املن صني فذلك ما أبتغيه ، وأمحد اهلل عليه  .  
، فانده عمدل كمدا أعتقدد  دل أن ينسديين مدا أما أنا فمسالي  واحلمد هلل إىل هذا الكتا  راض عن حيايت بعدده 

سدددبمي مدددن تكددداليز احليددداجل الشددداقة ، ومهدددوم الددددهر الصددداقرجل ، وكيدددد العددددو الدددذي ال اشدددكوه إال إىل اهلل تعددداىل ، 
وحسبه اهلل حاكما ، و مد خ يما ، ودع عنك  با ملي  يف حجراتده ، إىل مدا كدان مدن  دن متدفقدة كالسديل 

بددالبفء ، مقرونددة بالضدديق واالكصهددرار، إال أن حيددايت ا الدددجل هبددذا الكتددا  حيدداجل  اآليت مددن كددل جانددل ،  صوفددة
رمحة يف الدنيا واآلخرجل ، ترض  هبا نصسي ، ويسالي  اليها ضمهي ، فأرجو من اهلل سدباانه أن يتقبدل عملدي ، 
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وعملدوا ال داحلات  ويتجاوز عن خطأي وزللي ، و عل أجري عليده نصدع املدؤمنني وهددايتهم بده ا إن الدذين آمندوا
يهديهم رهبم با ا م يري من حتتهم اال ار يف جنات النعيم دعواهم فيها سباانك اللهدم وحتيدتهم فيهدا سدفم 

 وآخر دعواهم أن احلمد هلل ر  العاملني ي  .
 

  1329ذي القعدجل سنة  6رقم  :   1املراجعة 
 
 حتية املنا ر   -1
 استبذانه يف املنا رجل  -2
 
 ي عبداحلسني شرف الدين املوسوي ورمحة اهلل وبركاته  .   1عل  الشريز العفمة الشيخ ا سفم   -1

إل د أتعدرف فيمدا مضد  مدن أيدامي دخا دل الشديعة ، ود أبدل أخفقهدم ، إذ د أجدالمت آحدادهم ، ود أسدتبطن 
ثدا عدن آرا هدم ، وتنقيبدا سوادهم  .  وكندي متلعلعدا إىل  اضدرجل أعفمهدم ، حدران احلدوان  إىل ىلدل عدوامهم ، حب

عددن أهددوا هم ، فلمددا قدددر اهلل وقددويف علدد  سدداحل عيلمددك ايددي  ، وأرشددصتين وغددرى كأسددك املعددني ، شددص  اهلل 
 -أبيددك املرتضدد   -وباهبددا  -جدددك امل ددطص   -بسددا أ فراتددك أوامددي ، ونضدد  عطشددي ، وأليددة مبدينددة علددم اهلل 

 -، مدن سلسدال منهلدك السلسدبيل ، وكندي أمسدع أن مدن رأيكدم إل د أذ  شربة أنقع لغليل ، وال أ دع لعليدل 
وانقباضددكم عددنهم ، وأنكددم تأنسددون بالوحشددة  وىلدددون إىل  -أهددل السددنة  - انبددة اخوانددك  -معشددر الشدديعة 

 العزلة ، وأنكم  .  
ادلددة ، ي    .  لكددين رأيددي منددك شخ ددا رقيددق املنافثددة دقيددق املباحثددة ، شددهي اجملاملددة ، قددوي اجمل 2وأنكددم   ا 

لطيز املصاكهة ، شريز املعاركة ، مشكور املفبسة ، م ور املنافسة ، فاذا الشديعي رحياندة اجللديمت ، ومنيدة كدل 
 أديل  .  

وإل لواقددز علدد  سدداحل حبددرك اللجددي ، أسددتأذنك يف  يف خددوض عبابدده والغددول علدد  درره ، فددان أذنددي  -2
، وإال فاالمر اليك ، وما أنا فيما أرفعه بباحدث عدن  غ نا عل  دقا ق وغوامض حتوك يف ملدري منذ أمد بعيد

عثرجل ، أو متتبع عدورجل ، وال مبصندد أو منددد ، وإمندا أندا نشداد ضدالة ، وحبداث عدن حقيقدة ، فدان تبدني احلدق ، فدان 
 احلق أحق أن يتبع وإال فانا كما قال القا ل  :  

 دك راض والرأي  تلز  -*   ن مبا عندنا وأني مبا عن
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يف مدراجع  إيداك علد  مباثدني ، أحددمها يف إمامدة املدذهل أملدوال وفروعدا ووانيهمدا ا  -إن أذندي  - ر وسأقت
ي يف االمامدددة العامدددة ، وهدددي ا ففدددة عدددن رسدددول اهلل ملدددل  اهلل عليددده وآلددده وسدددلم وسددديكون تدددوقيعي يف أسدددصل  1

 سفم  .  مراجعايت كلها ا س ي فليكن توقيعك ا   ي وأسلصك رجاء العصو عن كل هصو وال
 ا س ي

 
  1329ذي القعدجل سنة  6رقم  :   2املراجعة 

 
 رد التاية   -1
 االذن يف املنا رجل  -2
 
 ي  ورمحة اهلل وبركاته  .   3السفم عل  موالنا شيخ االسفم  ا   -1

 خولتين بكتابك العطوف من النعم ، وأوليتين به من املنن ما يعجز 
 

 هامش
رحيم د يكتددز باالسددتبذان حددىت بددني فيدده املوضددوع الددذي سددتدور عليدده رحدد  الباددث ي بسددم اهلل الددرمحن الدد  1ا  

بيننددا ، وهددذا مدددن كمالدده وآدابدده يف املندددا رجل ، وال  صدد  لطددز الرمدددزين ا س  .  و  .    ي ومناسددبتهما ، فدددان 
 .    السني إشارجل إىل امسه سليم وكونه سنيا ، والشني إشارجل إىل لق  ا شرف الدين ي وكول شيعيا 

 
 عن أداء حقه لسان الشكر ، وال يستويف بعض فرا ضه عمر الدهر  .  

رميتين بآمالك ونزعي إيل برجا ك ، وأني قبلة الراجي ، وع مة  الفجي ، وقد ركبي من سوريا اليك  هور 
اآلمددال ، وحططددي بصنا ددك مددا  شددددت مددن الرحددال ، منتجعددا علمددك ، مسددتمطرا فضددلك ، وسددأنقلل عنددك 

 اء ، قوي االمل ، إال أن يشاء اهلل تعاىل  .  حي الرج
فسددل عمددا أردت ، وقددل مددا شددبي ، ولددك الصضددل ، بقولددك  -ولددك االمددر والنهددي  -اسددتأذني يف الكددفم  -2

 الص ل ، وحكمك العدل وعليك السفم  .  
 ا   ي

 املباث االول 
 يف إمامة املذهل 
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  1329ذي القعدجل سنة  7رقم  :   3املراجعة 
 
 ال تأخذ الشيعة مبذاهل اجلمهور  د  -1
 احلاجة إىل االجتماع  -2
 ال يلم الشعث إال مبذاهل اجلمهور  -3
 
إمنا اسألك اآلن عن السبل يف عدم أخذكم مبذاهل اجلمهدور مدن املسدلمني ، أعدين مدذهل االشدعري يف   -1

أوهدا أعددل املدذاهل وأفضدلها ، أملول الددين ، واملدذاهل االربعدة يف الصدروع ، وقدد دان هبدا السدلز ال داحل ، ور 
واتصقوا عل  التعبد هبا يف كل ع ر وم ر ، وامجعوا عل  عدالة أرباهبا واجتهادهم ، وأمانتهم وورعهدم وزهددهم 

 ونزاهة اعراضهم ، وعصة نصوسهم ، وحسن سههتم ، وعلو قدرهم علما وعمف  .  
جتمداع بأخدذكم بتلدك املدذاهل تبعدا للدرأي وما أشد حاجتنا اليوم إىل وملدل حبدل الشدمل ، ونمدم عقدد اال -2

العام االسفمي ، وقد عقد أعداء الدين ضما رهم عل  الغدر بنا وسلكوا يف نكايتنا كدل طريدق ، أيقمدوا لدذلك 
 هم ، وأسهروا قلوهبم ، واملسلمون غافلون ، كأ م يف غمرجل ساهون ، آراء

بدددالتاز  والتع دددل مشلهدددم ، فدددذهبوا أيدددادي ، وقدددد أعدددانوهم علددد  أنصسدددهم ، حيدددث ملددددعوا شدددعبهم ، ومزقدددوا 
وتصرقددوا قددددا ، يضددلل بعضددهم بعضددا ، ويتدد أ بعضددهم مددن بعددض ، وهبددذا و ددوه افالسددتنا الددذ ا  ، وطمعددي بنددا 

 الكف   .  
فهل يدون غه الذي قلناه ، هداكم اهلل إىل د هذا الشعث سبيف ، فقل تسمع ومر تطع ، ولدك السدفم   -3
  . 

 ا س ي
 
  1329ذي القعدجل سنة  8رقم  :   4راجعة امل
 
 االدلة الشرعية تصرض مذهل أهل البيي   -1
 ال دليل عل  وجو  االخذ مبذاهل اجلمهور  -2
 اهل القرون الثفوة ال يعرفو ا  -3
 االجتهاد ممكن  -4
 يلم الشعث باحالام مذهل أهل البيي  -5
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ويف الصروع بغه املدذاهل االربعدة د يكدن لتادز  أو تع دل  إن تعبدنا يف االملول بغه املذهل االشعري  -1

 ، وال للريل يف اجتهاد أ مة تلك املذاهل ، وال لعدم عدالتهم وأمانتهم ونزاهتهم وجفلتهم علما وعمف  .  
لكددن االدلددة الشددرعية أخددذت بأعناقنددا إىل االخددذ مبددذهل اال مددة مددن أهددل  بيددي النبددوجل وموضددع الرسددالة و تلددز 

 كة ، ومهب  الوحي والتنزيل ، فانقطعنا اليهم يف فروع الدين وعقا دده ، وأملدول الصقده وقواعدده ، ومعدارف املف
السددنة والكتددا  ، وعلددوم االخددف  والسددلوك واآلدا  ، نددزوال علدد  حكددم االدلددة وال اهددني ، وتعبدددا بسددنة سدديد 

 النبيني واملرسلني ، ملل  اهلل عليه وآله  وعليهم أمجعني  .  
مساي لنا االدلة مبخالصة اال مة من آل  مد ، أو نكنا مدن حت ديل نيدة القربدة هلل سدباانه يف مقدام العمدل  ولو

عل  مذهل غههم لق  نا أور اجلمهور ، وقصونا إورهم ، تأكيددا لعقدد الدوالء ، وتوويقدا لعدرى االخداء ، لكنهدا 
 يروم  .   االدلة القطعية تقطع عل  املؤمن وجهته ، وحتول بينه وبني ما

عل  أنه ال دليل للجمهور عل  رجاان شئ من مذاهبهم ، فضف عن وجوهبا وقد نمرنا يف أدلة املسلمني  -2
نمر الباحث ايقق بكل دقة  واستق اء ، فلم  د فيها ما  كن القول بداللته عل  ذلك ، إال ما ذكرنوه مدن 

 اجتهاد أرباهبا وأمانتهم وعدالتهم وجفلتهم  .  
ان  -واحلددال هددذه  -نكم تعلمددون أن االجتهدداد واالمانددة والعدالددة واجلفلددة غدده   ددورجل هبددم ، فكيددز  كددن لكدد 

 تكون مذاهبهم واجبة عل  سبيل التعيني ؟ 
علدد  أ متنددا وهددم أ مددة العددالجل الطدداهرجل وسددصن  -يف علددم أو عمددل  -ومددا أ ددن أحدددا  ددرؤ علدد  القددول بتصضدديلهم 

اما ددا مدن االخدتفف يف الددين ، وأعددفم هددايتها ، ووقدل رسدول اهلل ، وبقيتدده يف  داجل االمدة ، وبدا  حطتهدا ، و 
أمته ، وقد قال ملل  اهلل عليه وآله  :  فف تقدموهم فتهلكوا ، وال تق روا عنهم فتهلكوا ، وال تعلمدوهم فدإ م 

 ي  لكنها السياسة ،  4أعلم منكم  ا 
 وما أدراك ما اقتضي يف ملدر االسفم  .  

جددل مددن قددولكم أن السددلز ال دداحل دانددوا بتلددك املددذاهل ، ورأوهددا أعدددل املددذاهل وأفضددلها ، واتصقددوا علدد  والع
وهدم  -التعبد هبا يف كدل ع در وم در ، كدأنكم ال تعلمدون بدأن ا لدز والسدلز ال داحلني مدن شديعة آل  مدد 

 عليدده وآلدده ، فلددم  دددوا عندده إمنددا دانددوا مبددذهل اال مددة مددن وقدل رسددول اهلل ملددل  اهلل -ن دز املسددلمني يف املعددع 
حوال ، وأ م عل   ذلك من عهد علي وفاطمة إىل اآلن، حيث د يكن االشعري وال واحد مدن أ مدة املدذاهل 

 االربعة وال آباؤهم ، كما ال  ص   .  
علدد  أن أهددل القددرون الثفوددة مطلقددا د يدددينوا بشددئ مددن تلددك  املددذاهل أملددف ، وأيددن كانددي تلددك املددذاهل  -3
وقدد ولدد االشدعري سدنة سدبعني ومبتدني ، ومدات سدنة نيدز ووفودني   -وهي خده القدرون  -القرون الثفوة ؟  عن
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ي والشدافعي  6ي وابن حنبل ولد سنة أربع وستني ومبة ، ومات سدنة إحددى وأربعدني ومبتدني ا  5ووفث مبة ا 
ي ومدات سدنة تسدع  1وتسدعني ا  ي وولدد مالدك سدنة مخدمت 7ولد سنة مخسني ومبة ، وتويف سنة مبتني وأربع ا 

ي  .  والشدديعة يدددينون مبددذهل  9ي وولددد أبوحنيصددة سددنة هددانني ، وتددويف سددنة مخسددني ومبددة ا  8وسددبعني ومبددة ا 
وغده الشدديعة يعملدون مبددذاهل العلمداء مددن ال دداابة  -وأهدل البيددي أدرى بالدذي فيدده  -اال مدة مددن أهدل البيددي 

تلدك املدذاهل دون غههدا  مدن املدذاهل  - كافة بعد القدرون الثفودة والتابعني ، فما الذي أوجل عل  املسلمني
ال  كان معموال هبا من ذي قبل ؟ وما الذي عدل هبم عن اعددال كتدا  اهلل وسدصرته ووقدل رسدول اهلل وعيبتده ، 

 وسصينة  اجل االمة وقادهتا وأما ا وبا  حطتها ؟ !
 

 هامش
يات االعيان أن مالكا بقي جنينا يف بطن امه وفث سدنوات ، ي ذكر ابن خلكان يف أحوال مالك من وف 1ا  

، وحيددث أورد  170ونددص علدد  ذلددك ابددن قتيبددة حيددث ذكددر مالكددا يف أملدداا  الددرأي مددن كتابدده املعددارف ل 
 من املعارف أيضا  .    198مجاعة زعم ا م قد محلي هبم امهاهتم أكثر من وقي احلمل ملصاة 

 
يف وجددوه املسددلمني بعدد أن كددان يف القددرون الثفودة مصتوحددا علدد  م ددراعيه ؟ ومدا الددذي ارتددو بدا  االجتهدداد  -4

لوال ا لود إىل العجز واالطمبنان إىل الكسل والرضدا باحلرمدان ، والقناعدة باجلهدل ، ومدن ذا الدذي يرضد  لنصسده 
ل أديانده قدا ف بدأن اهلل عزوجدل د يبعدث أفضدل أنبيا ده ورسدله بأفضد  -من حيث يشعر أو ال يشعر  -أن يكون 

وشرا عه ؟ ود ينزل عليه أفضدل كتبده وملداصه ،  فأفضدل حكمده ونواميسده ، ود يكمدل لده الددين ، ود يدتم عليده 
النعمة ، ود يعلمه علم ما كان وعلم ما بقي ، إال لينتهي االمر يف ذلك كله إىل أ مدة تلدك املدذاهل فياتكدروه 

غددههم ، حددىت كددأن الدددين االسددفمي بكتابدده وسددنته ، النصسددهم ، و نعددوا مددن الوملددول إىل شددئ مندده عددن طريددق 
وسا ر بيناته وأدلته من امفكهم ا املة ، وأ م د يبياوا الت رف به عل  غه رأيهم ، فهل كدانوا ورودة االنبيداء 
، أم ختم اهلل هبم االوملياء واال مة ، وعلمهم علم ما كان وعلم ما بقي ، وآتاهم ما د يؤت أحدا من العاملني 

كددف بددل كددانوا كغددههم مددن أعددفم العلددم ورعاتدده ، وسدددنته ودعاتدده ، وحاشددا دعدداجل العلددم أن يوملدددوا بابدده ، أو   ؟
ي دوا عن سبيله ، وما كانوا ليعتقلوا العقول واالفهام وال ليسملوا انمار االنام ، وال ليجعلوا علد  القلدو  اكندة 

فدددواه كمامدددات ، ويف االيددددي واالعندددا  اغدددفال ويف ، وعلددد  االمسددداع وقدددرا ، وعلددد  االب دددار غشددداوجل ، وعلددد  اال
 االرجل قيودا ، ال ينسل ذلك اليهم إال من افالى عليهم ، وتلك أقوا م تشهد مبا نقول  .  

هلم بنا إىل املهمة ال  نبهتنا اليهدا مدن د شدعث املسدلمني ، والدذي أراه أن ذلدك لديمت موقوفدا علد  عددول  -5
عدول السنة عن مذهبهم وتكليز الشيعة بذلك دون غههم ترجي  بدف مدرج   الشيعة عن مذهبهم ، وال عل 
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، بدددل تدددرجي  للمرجدددوح ، بدددل تكليدددز بغددده املقددددور ، كمدددا يعلدددم ممدددا قددددمناه .  نعدددم يلدددم الشدددعث ويندددتمم عقدددد 
االجتمدداع بتاريددركم مددذهل أهددل البيددي ، واعتبدداركم إيدداه كأحددد مددذاهبكم، حددىت يكددون نمددر كددل مددن الشددافعية 

صية واملالكية واحلنبلية إىل شيعة آل  مد ملل  اهلل عليه وآله وسلم كنمر بعضدهم إىل بعدض ، وهبدذا  تمدع واحلن
 مشل املسلمني وينتمم عقد اجتماعهم.  

ي تشدهد بدذلك  10واالختفف بني مذاهل أهل السنة ال يقل عن االخدتفف بينهدا وبدني   مدذهل الشديعة ا 
 واملو ما ، فلماذا ندد املنددون منكم بالشيعة يف  دالصتهم الهدل السدنة ، ود االلوف املؤلصة يف فروع الطا صتني

ي ؟ بدل يف  الصدة بعضدهم لدبعض ، فداذا جداز أن تكدون املدذاهل  11ينددوا بأهل السنة يف  الصتهم للشيعة ا 
مني ، فدإذا زادت أربعة ، فلماذا ال  وز أن تكون مخسة ؟ وكيز  كن أن تكون االربعدة موافقدة الجتمداع املسدل 

مذهبا خامسا نز  االجتمداع ، وتصدر  املسدلمون طرا دق قدددا ؟ وليدتكم إذا دعونوندا إىل الوحددجل املذهبيدة دعدو  
ي ود خ  تمونا هبذه الدعوجل ؟ فهدل تدرون  12أهل املذاهل االربعة اليها ، فان ذلك أهون عليكم وعليهم ا 

ر عقد االجتماع ، واتباع غههم موجبا الجتماع القلو  واحتداد اتباع أهل البيي سببا  يف قطع حل الشمل ونث
العدزا م وإن اختلصددي املددذاهل واآلراء ، وتعددددت املشددار   واالهددواء ، مدا هكددذا المددن بكددم ، وال املعددروف مددن 

 مودتكم يف القرىب والسفم  .  
 ا س ي

 
  1329ذي القعدجل سنة  9رقم  :   5املراجعة 

 
 اعالافه مبا قلنا   -1
 التماسه الدليل عل  سبيل التص يل  -2
 
أخذت كتابك الكرمي مبسوط العبارجل ، مشبع الص دول ، مقبدول االطندا  ، حسدن التاريدر ، شدديد املدراء   -1

قددوي اللددداد ، د يدددخر وسددعا يف بيددان عدددم وجددو  اتبدداع شددئ مددن مددذاهل اجلمهددور يف االملددول والصددروع ، ود 
 تهاد مصتوحا  .  يأل جهدا يف إوبات بقاء با  االج

فكتابدددك قدددوي احلجدددة يف املسدددألتني ، ملددداي  االسدددتدالل علددد  كدددل منهمدددا ، و دددن ال ننكدددر عليدددك االمعدددان يف 
 الباث عنهما ، واستجفء غوامضهما ، وإن د يسبق منا التعرض  ما 

 . -والرأي فيهما ما رأيي  -ملرحيا 
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لدد  أخددذ هبددا مجهددور املسددلمني ، فأجبددي بددأن وإمنددا سددألناك عددن السددبل يف إعراضددكم عددن تلددك املددذاهل ا -2
السددبل يف ذلددك إمنددا هددو االدلددة الشددرعية وكددان عليددك بيا ددا تص دديف ، فهددل لددك أن ت دددع اآلن بتص دديلها مددن 

علدد  املددؤمن وجهتدده ، وحتددول بيندده وبددني مددا يددروم ، ولددك  -كمددا ذكددرت   -الكتددا  أو السددنة أدلددة قطعيددة تقطددع 
 الشكر والسفم  .  

 ا س ي
 
 
 
  1329ذي القعدجل سنة  12رقم  :   6ملراجعة ا
 
 االملاع إىل االدلة عل  وجود اتباع العالجل  .    -1
 أمه املؤمنني يدعو إىل مذهل أهل البيي  -2
 كلمة لفمام زين العابدين يف ذلك   -3

شا هلل أن ىالطكم انكم ا حبمد اهلل ي ممن تغنيه الكتابة عن الت ري  ، وال حيتاج مع االشارجل إىل توضي  ، وحا
غمددة ، وقددد آذن أمددرهم  -يف تقددد هم علدد  مددن سددواهم  -شددبهة ، أو تفبسددكم  -يف أ مددة العددالجل الطدداهرجل  -

باجلفء ، فأربوا عل  االكصاء ونيزوا عن النمراء ، محلوا عن رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآلده وسدلم علدوم النبيدني ، 
 وعقلوا عنه أحكام الدنيا والدين  .  

ولدذا قددر م مباكددم الكتدا  وجعلهددم قدددوجل الويل االلبدا  ، وسددصنا للنجدداجل إذا طغدي جلددو النصددا  ، وأمانددا   -1
 لفمة من االختفف إذا ع صي عواملز الشقا  ، وبا  حطة يغصر ملن دخلها ، والعروجل 

 ي  .   13الووق  ال انص ام  ا ا 
؟ ، واملندار  تؤفكدون ؟ ، واالعدفم قا مدة واآليدات واضداي ا فدأين تدذهبون وأىن  1وقد قال أمده املدؤمنني ا  -2

من وبة فأين يتاه بكم ، بل  كيز تعمهون وبينكم عدالجل نبديكم وهدم أزمدة احلدق، وأعدفم الددين وألسدنة ال دد  
ي   مددن خددا  النبيددني  2فددأنزلوهم بأحسددن منددازل القددرآن وردوهددم ورود ا دديم العطددا .  أيهددا الندداس خددذوها   ا 

عليه وآله  وسلم إنه  وت من مات منا وليمت مبيي ، ويبل  من بلدي مندا ولديمت ببدال ، فدف تقولدوا مبدا ملل  اهلل 
ال تعرفددون فددإن أكثددر احلددق فيمددا تنكددرون ، واعددذروا مددن ال حجددة لكددم عليدده وأنددا هددو ، أد أعمددل فدديكم بالثقددل 

 ي   3االك   ا 
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ي    4ي وقال عليه السفم  ا  14.   .   .  اخل ا ا    وأترك فيكم الثقل االملغر ، وركزت فيكم راية اال ان  .
 :  ا انمروا أهل بيي نبيكم فالزموا مستهم  واتبعوا أورهم فلن  رجوكم من هدى ، ولن يعيدوكم يف ردى ، فإن 

 
 هامش

 .    83من اجلزء االول من النهو من ا طبة  152؟  ي كما يف ملصا 1ا  
نه ملل  اهلل عليه وآله وهي ا إنه  وت امليي من أهدل البيدي وهدو يف احلقيقدة ي  أي خذوا هذه القضية ع 2ا  

 غه ميي ي لبقاء روحه ساطعة النور يف عاد المهور ، كذا قال الشيخ  مد عبده وغهه  .  
ي  عمددل أمدده املددؤمنني بالثقددل االكدد  وهددو القددرآن ، وتددرك الثقددل االملددغر وهددو ولددداه ، ويقددال عالتدده قدددوجل  3ا  

 للناس كذا قال الشيخ  مد عبده وغهه من شارحي النهو  .  
 .     93من اجلزء االول من النهو من ا طبة  189ي  كما يف ملصاة  4ا  
 

ي وذكدرهم عليده  15لبدوا فالبدوا ، وإن  ضوا فا ضوا ، وال تسبقوهم فتملدوا ، وال تتدأخروا عدنهم فتهلكدوا ا ا 
م عدديش العلددم ومددوت اجلهددل ،  دد كم حلمهددم عددن علمهددم ، و دداهرهم عددن ي  :  ا هدد  1السددفم مددرجل فقددال ا 

بددداطنهم ، وملدددمتهم عدددن حكددددم مدددنطقهم ، ال  دددالصون احلددددق وال  تلصدددون فيددده ، هددددم دعدددا م االسدددفم ووال ددددو 
االعت ام ، هبم عاد احلق يف ن دابه ، واندزاح الباطدل عدن مقامده ، وانقطدع لسدانه عدن منبتده ، عقلدوا الددين عقدل 

 ورعاية ال عقل مساع ورواية فإن رواجل العلم وعاية 
ي  ا عالتدده خدده العددال وأسددرته خدده  2ي  .  وقددال عليدده السددفم مددن خطبددة أخددرى  ا  16كثدده ورعاتدده قليددل ا ا 

 ي  .   17االسر وشجرته خه الشجر نبتي يف  حرم وبسقي يف كرم  ا فروع طوال وهرجل ال تنال ا ا 
:  ا  ن الشعار واالملاا  وا زندة واالبدوا  ، وال تدؤت  البيدوت إال مدن أبواهبدا ، ي    3وقال عليه السفم  ا 

 إىل أن قال يف وملز العالجل  -فمن أتاها من غه أبواهبا مسي سارقا 
 :  فيهم كرا م القرآن وهم كنوز الرمحن ، إن نطقوا ملدقوا ، وإن ملمتوا د يسبقوا ،   -الطاهرجل 

ي  ا  4ي ، ا طبدددة  .  وقدددال عليددده السدددفم مدددن خطبدددة لددده  ا  18عقلددده ا ا فلي دددد  را دددد أهلددده ، ولياضدددر 
واعلمدوا انكدم لددن تعرفدوا الرشددد حدىت تعرفدوا الددذي تركده ، ولددن تأخدذوا مبيثدا  الكتددا  حدىت تعرفددوا الدذي نقضدده ، 

 ولن نسكوا به حىت تعرفوا الذي نبذه ، فالتمسوا ذلك من عند أهله ، 
 
 

 هامش
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 .    234من اجلزء الثال من النهو من ا طبة  259ي كما يف ملصاة  1ا  
 .    90من اجلزء االول من النهو من ا طبة  185ي  كما يف ملصاة  2ا  
 .    150من اجلزء الثال من النهو من ا طبة  58ي  كما يف ملصاة  3ا  
 امة ي  ا طبعة االستق 143من اجلزء الثال من النهو من ا طبة  43ي  كما يف ملصاة  4ا  
 

فددددإ م عدددديش العلددددم ، ومددددوت اجلهددددل ، هددددم الددددذين  دددد كم حكمهددددم عددددن علمهددددم ، وملددددمتهم عددددن مددددنطقهم ، 
ي   19و اهرههم عن باطنهم ، ال  الصون الدين وال  تلصون فيه ، فهو بينهم شاهد ملاد  وملدامي نداطق ا 

م  :  ا بنددا اهتددديتم يف الملمدداء ، .  إىل كثدده مددن الن ددول املددأوورجل عندده يف هددذا املوضددوع  ددو قولدده عليدده السددف
ي  وقولده   2ي ، ا طبدة  ا  20ي وقر مسع د يصقده الواعيدة ا ا  1وتسنمتم العلياء ، وبنا  انصجر  عن السرار ا 

 ي   :  ا أيها الناس است باوا من شعلة م باح  3ا 
 ي  ا طبة  .   21واعظ متعظ ، وامتاحوا من ملصو عني قد روقي من الكدر ا ا 

 -ي   :  ا  ن شدجرجل النبدوجل ، و د  الرسدالة ، و تلدز املف كدة ، ومعدادن العلدم ، ويندابيع احلكدم  4وقوله  ا 
 ي  .   22نا رنا و بنا ينتمر الرمحة ،  وعدونا ومبغضنا ينتمر السطوجل ا ا 

 ي  :  ا أين الذين زعموا أ م الراسخون يف العلم دوننا كذبا وبغيا  5وقوله ا 
 

 هامش
آخددر ليلددة مددن الشددهر  تصددي فيهددا  -كسدداا  وكتددا    -ي قددال الشددخ  مددد عبددده يف تعليقدده  :  السددرار  1ا  

القمر  .  وانصجر   :  دخلتم يف الصجر ، واملراد كنتم يف ضدفم حالدك ، وهدو  دفم الشدرك والضدفل ، ف در  
آلدده وسددلم واالمددام ابددن عمدده ون ددهه يف إىل ضددياء سدداطع هبدددايتنا وإرشددادنا  .  والضددمه يمددد ملددل  اهلل عليدده و 

 دعوته  .  
 من اجلزء االول من النهو ا طبعة االستقامة مب ر ي  33ملصاة  3ي  هي ا طبة  2ا  
 ا ط االستقامة مب ر ي  .   101من اجلزء االول من النهو من ا طبة  201ي  كما يف ال صاة  3ا  
جلزء االول من النهو  .  وقال ابن  عبداس ا  دن أهدل من ا 214آخر ملصاة  105ي  يف آخر ا طبة  4ا  

البيددي شددجرجل النبددوجل و تلددز املف كددة وأهددل بيددي الرسددالة وأهددل بيددي الرمحددة   ومعدددن العلددم ا نقددل هددذه الكلمددة 
مددن ال ددواعق ايرقددة  142عندده مجاعددة مددن اوبددات السددنة ، وهددي موجددودجل يف آخددر بددا   خ وملددياهتم ملددصاة 

 مب ر  البن حجر ا ط امليمنية
 ي  .   ه 1312
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 من اجلزء الثال من النهو ا ط االستقامة  .    36ملصاة  140ي من كفم له  5ا  
 

علينا أن رفعندا اهلل ووضدعهم ، وأعطاندا وحدرمهم ، وأدخلندا وأخدرجهم  .  بندا يسدتعط  ا ددى ويسدتجل  العمد   
  سدواهم ، وال ت دل  الدوالجل مدن غدههم .  إن اال مة من قريش غرسوا يف هذا البطن من هاشدم ، ال ت دل  علد 

ي إىل آخر   23:  آوروا عاجف وأخروا آجف ، وتركوا ملافيا ، وشربوا آجنا ا ا   -إىل أن قال عمن خالصهم  -
ي ا فانده مدن مدات مدنكم علد  فراشدده ، وهدو علد  معرفدة حدق ربده ، وحدق رسدوله ، وأهددل  1كفمده  .  وقولده ا 

ل  اهلل ، واستوجل ووا  ما نوى من ملاحل عمله ، وقامي النية مقدام إملدفته بيته ، مات شهيدا ووقع أجره ع
ي .  وقوله عليه السفم  :  ا  ن النجبداء ، وافراطندا افدراط االنبيداء ، وحزبندا حدز  اهلل عزوجدل  24لسيصه ا ا 

.  وخطل االمام ي   25ي  ا ا  2، والصبة الباغية حز  الشيطان ، ومن سوى بيننا وبني عدونا فليمت منا  ا 
ي ا طبدة   26اجملتىب أبو مد احلسن السدب  سديد شدبا  أهدل اجلندة فقدال  :  ا اتقدوا اهلل فيندا  فإندا أمدراؤكم ا ا 

 ي   .   3ا 
 وكان االمام أبو مد علي بن احلسني زين العابدين وسيد الساجدين ، إذا تف قوله تعاىل  -3

ندوا مدع ال دادقني ي * يددعو اهلل عزوجدل دعداء طدويف ، يشدتمل علد  طلدل * ا يا أيها الذين آمنوا اتقدوا اهلل وكو 
اللاو  بدرجة ال ادقني والدرجات العلية ، ويتضدمن وملدز ايدن ومدا انتالتده املبتدعدة املصارقدة ال مدة الددين ، 

 والشجرجل النبوية مث يقول  :  
 

 هامش
 و ا ط االستقامة ي  .  من اجلزء الثال من النه 156ملصاة  185ي يف آخر ا طبة  1ا  
ي  نقل هذه الكلمة عنه مجاعة كثهون احددهم ابدن حجدر يف آخدر بدا  خ وملدياهتم مدن آخدر ال دواعق  2ا  

 وقد أرجز فأجاز  .   142ملصاة 
 137ي  راجعها يف أواخر با  وملية الن  هبم من ال واعق ايرقة البن حجر ملصاة  3ا  

 سخة هي ال  ينقل عنها املؤلز ا ره ي ي  .   وهذه الن ه 1312ا ط امليمنية مب ر 
 

 -ا وذهل آخدرون إىل التق ده يف أمرندا ، واحتجدوا مبتشدابه القدرآن ، فتدأولوا بدآرا هم ، واهتمدوا مدأوور ا د  فيندا 
إىل أن قددددال  :  فددددإىل مددددن  يصددددزع خلددددز هددددذه االمددددة ، وقددددد درسددددي أعددددفم هددددذه امللددددة، ودانددددي االمددددة بالصرقددددة 

صدددر بعضدددهم بعضدددا واهلل تعددداىل يقدددول  :  * ا وال تكوندددوا كالدددذين تصرقدددوا واختلصدددوا مدددن بعدددد مدددا واالخدددتفف ، يك
ي * فمن املووو  به عل  إبفغ احلجة ، وتأويل احلكم ؟ إال اعدال الكتا  وابنداء أ مدة ا ددى هم البينات جاء
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غدده حجددة هددل تعرفددو م أو ، وم ددابي  الدددج  ، الددذين احددتو اهلل هبددم علدد  عبدداده ، ود يدددع ا لددق سدددى مددن 
يدددو م ؟ إال مددن فددروع الشددجرجل املباركددة ، وبقايددا ال ددصوجل الددذين أذهددل اهلل عددنهم الددرجمت ، وطهددرهم تطهددها ، 

ي عليده السدفم بعدني لصمده  .   1ي  .  هدذا كفمده ا  27وبرأهم من اآلفات ، وافالض مدودهتم يف الكتدا  ا ا 
مدن كدفم أمده املدؤمنني ، يددمها  دثفن مدذهل الشديعة يف هدذا املوضدوع فأمعن النمدر فيده ، وفيمدا تلونداه عليدك 

بدددأجل  ممددداهره  .  واعتددد  هدددذه اجلملدددة مدددن كفمهمدددا ، منوذجدددا القدددوال سدددا ر اال مدددة مدددن أهدددل البيدددي ، فدددا م 
  معون عل  ذلك ، وملااحنا عنهم يف هذا متواترجل  .  والسفم  .  

 ا   ي
 

 .    1329قعدجل سنة ذي ال 13رقم  :   7املراجعة 
 
 طلل البينة من كفم اهلل ورسوله  .    -1
 االحتجاج بكفم أ مة أهل البيي دوري  -2
 
 هاهتا بينة من كفم اهلل ورسوله ، تشهد لكم بوجو  اتباع   -1
فددإن كددفم أ مددتكم ال ي ددل  الن يكددون حجددة علدد  خ ددومهم واالحتجدداج بدده يف هددذه املسددألة دوري كمددا  -2

 والسفم  .    تعلمون  .
 

 هامش
 من ال واعق ايرقة البن حجر يف تصسه اآلية ا اممت 90ي فراجعه يف ملصاة  1ا  
.    اال مددة مددن أهددل   11ا واعت ددموا حببددل اهلل مجيعددا ا مددن اآليددات الدد  أوردهددا يف الص ددل االول مددن البددا   

 .    البيي دون غههم ، ودعنا من هذا املقام يف كفم غه اهلل ورسوله
 ا س ي 

  1329ذي القعدجل سنة  15رقم  :   8املراجعة 
 الغصلة عما أشرنا إليه  -1
 الغل  يف لزوم الدور -2
 حديث الثقلني -3
 تواتره -4
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 نثيلهم بسصينة نوح وبا  حطة وهم االمان من االختفف يف الدين  -6ضفل من د يستمسك بالعالجل  -5
 ما املراد بأهل البيي هنا -7
 وجه يف تشبيههم بسصينة نوح وبا   حطة  .  ال -8
 
 ن ما أمهلنا البينة من كفم الن  ملل  اهلل عليه وآله  .  بل أشرنا إليهدا يف أول مراجعتندا ملدرحية بوجدو    -1

اتباع اال مة من أهل  البيي دون غههم  .  وذلك حيث قلنا أنده ملدل  اهلل عليده وآلده قدر م مباكدم الكتدا  ، 
جل الويل االلبا  ، وسصن النجاجل ، وأمان االمة ، وبدا  حطدة ، إشدارجل إىل املدأوور يف هدذه املضدامني وجعلهم قدو 

مدددن السدددنن ال ددداياة ، والن دددول ال دددرحية  .  وقلندددا انكدددم ممدددن تغنيددده الكنايدددة عدددن الت دددري  ، وال حيتددداج مدددع 
 االشارجل إىل توضي  

يكون حجة عل  خ ومهم ، وال يكون االحتجاج الن  -حبكم ما أشرنا إليه  -فكفم أ متنا إذن ي ل   -2
 به يف هذه املسألة دوريا كما تعلمون  .  

وإليددك بيددان مددا أشددرنا إليدده مددن كددفم الندد  ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم إذا أهددا  يف اجلدداهلني ، وملددر  يف  -3
كتا  اهلل وعاليت أهدل بيد  الغافلني ، فنادى  :  ا يا أيها الناس إل تركي فيكم ما إن أخذ  به لن تضلوا  :   

ي وقال ملل  اهلل عليه وآله  :  ا إل تارك  فيكم ما ان نسكتم به لن تضلوا بعدي  :  كتا   28ي ا  1ا ا 
اهلل حبل ممدود من السماء إىل االرض ، وعداليت أهدل بيد  ، ولدن يصالقدا حدىت يدردا علدي احلدوض ، فدانمروا كيدز 

 .  وقال ملل  اهلل عليه ي   29ي  ا  2ىلصول فيهما ا  ا 
وآلددده وسدددلم  :  ا إل تدددارك فددديكم خليصتدددني  :  كتدددا  اهلل حبدددل ممددددود مدددا بدددني السدددماء واالرض ، أو مدددا بدددني 

ي  .  وقددال  30ي  ا  3السددماء إىل االرض وعدداليت أهددل بيدد  ،  وإ مددا لددن يصالقددا حددىت يددردا علددي احلددوض ا  ا 
يكم الثقلددني  :  كتددا  اهلل وأهددل بيدد  ، وإ مددا لددن يصالقددا حددىت يددردا ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم  :  ا إل تددارك فدد 

 ي وقال ملل  اهلل عليه وآله  31ي  ا  4علي احلوض ا  ا 
 

 هامش
ي أخرجدده الالمددذي والنسددا ي عددن جددابر  .  ونقلدده عنهمددا املتقددي ا ندددي يف أول بددا  االعت ددام بالكتددا   1ا  

 ل  .  من جز ه االو  44والسنة من كنز العمال ل 
مدن جز ده  44مدن أحاديدث كندز العمدال يف ل  874ي  أخرجه الالمذي عن زيد بن أرقم وهدو احلدديث  2ا  

 االول  .  
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،  182ي  أخرجدده االمددام أمحددد مددن حددديث زيددد بددن وابددي بطددريقني ملدداياني أحدددمها يف أول ملددصاة  3ا  
 ال يف الكبدده عددن زيددد بددن وابددي مددن اجلددزء ا دداممت مددن مسددنده  .  وأخرجدده الطدد  189والثددال يف اخددر ملددصاة 

 من جز ه االول  .   44من أحاديث الكنز ل  873أيضا وهو احلديث 
من اجلزء الثالث من املستدرك مث قال  :  ا هذا حديث ملاي  االسناد  148ي  أخرجه احلاكم يف ل  4ا  

ب دددداته علدددد   شددددرط علدددد  شددددرط الشدددديخني ود  رجدددداه ا  .  وأخرجدددده الددددذه  يف تلخدددديص املسددددتدرك معالفددددا 
 الشيخني  .   

 
وسلم  :  ا إل اوشك أن أدع  ، فأجيل وإل تارك فيكم الثقلني  :  كتا  اهلل عزوجدل وعداليت .  كتدا  اهلل 
حبل ممدود من السماء إىل االرض ، وعاليت أهل بيد   .  وإن اللطيدز ا بده أخد ل أ مدا لدن يصالقدا حدىت يدردا 

 ي  32ي ا  1لصول فيهما ا ا علي احلوض ، فانمروا كيز ى
وملا رجع ملل  اهلل عليه وآله وسلم من حجة الوداع ، ونزل غدير خم ، أمر بدوحات فقممن فقال  :  ا كأل 
دعيددي فأجبددي إل قددد تركددي  فدديكم الثقلددني ، أحدددمها أكدد  مددن اآلخددر  :  كتددا  اهلل تعدداىل وعدداليت ، فددانمروا  

 قا حىت يردا علي احلوض  .  كيز ىلصول فيهما ، فا ما لن يصال 
:  مددن كنددي مددواله   -مث أخددذ بيددد علددي فقددال  -:  إن اهلل عزوجددل مددوالي ، وأنددا مددوىل كددل مددؤمن   -مث قددال 

ي   .  وعدددن عبدددداهلل بدددن  2ي احلدددديث بطولددده  ا  33فهدددذا وليددده ، اللهدددم وال مدددن وااله ، وعددداد مدددن عددداداه ا ا 
فقال  :  ألسي أوىل بكم من أنصسكم ؟ قدالوا  :  بلد  يدا رسدول  حنطل قال  :  ا خطبنا رسول اهلل باجلاصة

 ي  .   34ي  ا  3اهلل ، قال فإل سا لكم عن اونني  :  القرآن وعاليت ا  ا 
 

 هامش
، والثددال يف  17ي أخرجدده االمددام أمحددد مددن حددديث أيب سددعيد ا دددري مددن طددريقني أحدددمها يف آخددر ل  1ا  

سنده وأخرجه أيضدا ابدن أيب شديبة وأبدويعل  وابدن سدعد عدن أيب سدعيد وهدو من اجلزء الثالث من م 26آخر ل 
 من جز ه االول  .   47من أحاديث الكنز يف ل  945احلديث 

مدن اجلدزء الثالدث مدن املسدتدرك مث قدال هدذا  109ي  أخرجه احلداكم عدن زيدد بدن أرقدم مرفوعدا يف ملدصاة  2ا  
.  وأخرجدده عددن طريددق آخددر عددن زيددد بددن أرقددم يف  ل حددديث ملدداي  علدد  شددرط الشدديخني ود  رجدداه بطولدده  

من اجلزء الثالث من املستدرك مث قال هذا حديث ملي  االسناد ود  رجاه ، قلي  :  وأورده الذه  يف  533
 تلخي ه معالفا ب اته  .  
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لدم أن خطبتده ي  أخرجه الط ال كما يف أربعني االربعني للنبهدال ، ويف احيداء امليدي للسديوطي ، وأندي تع 3ا  
ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم يومبددذ د تكددن مق ددورجل علددد  هددذه الكلمددة ، فاندده ال يقددال عمددن اقت ددر عليهددا إنددده 
خطبنددا ، لكددن السياسددة كددم اعتقلددي السددن ايدددوني وحبسددي أقددفم الكدداتبني ، ومددع ذلددك فددان هددذه القطددرجل مددن 

 .   ذلك البار ، والشذرجل من ذلك البذر كافية وافية واحلمد هلل  
 
وال ددااح احلاكمددة بوجددو  التمسددك بددالثقلني متددواترجل ،  وطرقهددا عددن بضددع وعشددرين ملدداابيا متضددافرجل  .   -4

وقد ملدع هبا رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم يف مواقز له شىت ، تدارجل يدوم غددير خدم كمدا مسعدي ، وتدارجل 
علدد  مندد ه يف املدينددة ، وأخددرى يف حجرتدده يددوم عرفددة يف حجددة الددوداع ، وتددارجل بعددد ان ددرافه مددن الطددا ز ، ومددرجل 

املباركة يف مرضه ، واحلجرجل غاملدة بأملداابه ، إذ قدال  :  ا أيهدا النداس  يوشدك أن أقدبض قبضدا سدريعا فينطلدق 
يب ، وقد قدمي إليكم القول معذرجل إليكم أال إل  لز فديكم كتدا  اهلل ا ريب   ل ي عزوجدل ، وعداليت أهدل 

رفعها فقال  :  ا هذا علي مدع القدرآن ، والقدرآن مدع علدي ، ال يصالقدان حدىت يدردا علدي بي  ، مث أخذ بيد علي ف
إذ  -ي  .  وقد اعالف بذلك مجاعة من أعفم اجلمهور ، حىت قال ابدن حجدر  1ي احلديث ا  35احلوض اا 

يا ا ا :  ا مث اعلدم حلدديث التمسدك هبمدا طرقدا كثدهجل وردت عدن نيدز وعشدرين ملدااب  -أورد حدديث الثقلدني 
قال ي  :  ومدر لده  طدر  مبسدوطة يف حدادي عشدر الشدبه ، ويف بعدض تلدك الطدر  أنده قدال  ذلدك حبجدة الدوداع 
بعرفة ، ويف أخرى أنه قاله باملدينة يف مرضه ، وقد امتفت احلجرجل بأملاابه  .  ويف أخرى أنه قال ذلك بغدير 

الطا ز كما مر ا قال ي  :  وال تنايف إذ ال مدانع خم ، ويف أخرى أنه قال ذلك ملا قام خطيبا بعد ان رافه من 
ي إىل  36مددن أندده كددرر علدديهم ذلددك يف تلددك املددواطن وغههددا اهتمامددا بشددأن الكتددا  العزيددز والعددالجل الطدداهرجل ا ا 

 آخر  
 ي   .   2كفمه  ا 

 هامش
 حدددديثا مدددن مدددن ال دددواعق ايرقدددة البدددن حجدددر بعدددد االربعدددني 9مدددن البدددا   2ي راجعددده يف أواخدددر الص دددل  1ا  

 .    75االحاديث املذكورجل يف ذلك الص ل ل 
ي  فراجعه يف تصسه اآلية الرابعة * ا وقصدوهم إ دم مسدؤولون ي * مدن آيداهتم الد  أوردهدا يف الص دل االول  2ا  

 .     89من ملواعقه يف آخر ملصاة  11من البا  
 

الكتددا  ، ال يأتيدده الباطددل مددن بددني يديدده وال مددن  وحسددل أ مددة العددالجل الطدداهرجل أن يكونددوا عنددد اهلل ورسددوله مبنددزجل 
 خلصه  .  وكص  بذلك حجة تأخذ باالعنا  إىل التعبد مبذهبهم ، فان املسلم ال يرتضي 
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 بكتا  اهلل بدال ، فكيز يبتغي عن اعداله حوال  .  
 عل  أن املصهوم من قوله  :  ا إل تارك فيكم ما إن نسكتم به لن تضلوا كتا  اهلل  -5
عداليت ا إمندا هدو ضددفل مدن د يستمسدك هبمددا معدا كمدا ال  صدد   .  ويؤيدد ذلدك قولدده ملدل  اهلل عليده وآلدده يف و 

حددديث الثقلددني عنددد الطدد ال  :  ا فددف تقدددمومها فتهلكددوا ، وال تق ددروا عنهمددا فتهلكددوا ، وال تعلمددوهم فددا م 
فدف تقددموهم فتهلكدوا ،  -ليه وآله وسدلم ي  .  قال ابن حجر  :  ا ويف قوله ملل  اهلل ع 37أعلم منكم ا ا 

دليددل علدد  ان مددن تأهددل مددنهم للمراتددل العليددة  -وال تق ددروا عددنهم فتهلكددوا ، وال تعلمددوهم فددا م أعلددم مددنكم 
 والو ا ز الدينية كان مقدما عل  

 ي   2ي إىل آخر كفمه  ا  38غهه ا ا 
 االنقطا يف الدين إليهم ، قول رسول اهلل ملل  اهلل ومما يأخذ باالعنا  إىل أهل البيي ، ويضطر املؤمن إىل  -6

 عليه وآله وسلم ا أال إن مثل أهل بي  فيكم مثل سصينة نوح ، من ركبها  ا ومن 
 

 هامش
من ال واعق ، مث سله ملاذا قدم االشعري علديهم يف أملدول  136ي  فراجعه يف با  وملية الن  هبم ل  2ا  

روع ، وكيز قدم يف احلديث عليهم عمدران بدن حطدان وأمثالده مدن ا دوارج ، وقددم الدين والصقهاء االربعة يف الص
يف التصسه عليهم مقاتل بن سليمان املرجدئ اجملسدم ، وقددم يف علدم االخدف  والسدلوك وأدواء الدنصمت وعفجهدا 

نده سدواه ، مث قددم معروفا وأضرابه ، وكيز أخر يف ا ففة العامة والنيابدة عدن الند  أخداه ووليده الدذي ال يدؤدي ع
فيها أبناء الوزغ عل  أبناء رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم  ومن أعرض عن العالجل الطاهرجل يف كل ما ذكرناه 
مدددن املراتدددل العليدددة والوضدددا ز الدينيدددة واقتصددد   فيهدددا  ددداليصهم فمدددا عسددد  أن ي دددنع ب دددااح الثقلدددني وأمثا دددا ، 

 الجل وراكل سصينتها وداخل با  حطتها  .   وكيز يتسع له القول بأنه  متمسك بالع
 

ي  .  وقولده ملدل  اهلل عليده وآلده وسدلم  :  ا إمندا مثدل أهدل بيد  فديكم كمثدل  39ي ا  1ىلز عنهدا غدر  ا ا 
سصينة نوح من ركبها  ا ، ومن ىلز  عنها غر   .  وإمنا مثل أهل بي  فيكم مثل با  حطة يف بدين إسدرا يل 

 ي  .  وقوله ملل  اهلل عليه وآله  :   40ي  ا  2 من دخله غصر له ا  ا
ا النجوم أمان الهل االرض من الغر  ، وأهل بي  أمان الم  من االختفف ا يف الددين ي فدإذا خالصتهدا قبيلدة 

ي  .  هدذا غايدة مدا  41ي  ا  3من العدر  ا يعدين يف أحكدام اهلل عزوجدل ي اختلصدوا ف داروا حدز  إبلديمت ا  ا 
 إلزام االمة باتباعهم ، وردعها عن  الصتهم  .  وما أ ن يف الوسع من 

 يف لغات البشر كلها أدل من هذا احلديث عل  ذلك  .  
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واملدددراد بأهدددل بيتددده هندددا  مدددوعهم مدددن حيدددث اجملمدددوع باعتبدددار أ مدددتهم ، ولددديمت املدددراد مجددديعهم علددد  سدددبيل  -7
أمره خاملة ، حبكم العقدل والنقدل  .  وقدد اعدالف االستغرا  ، الن هذه املنزلة ليسي إال حلجو اهلل والقوامني ب

هبذا مجاعة من أعدفم اجلمهدور ، فصدي ال دواعق ايرقدة البدن حجدر.  وقدال بعضدهم  :  ا حيتمدل أن املدراد بأهدل 
البيدي الددذين هددم أمددان ، علمدداؤهم ال دم الددذين يهتدددى هبددم كددالنجوم ، والدذين إذا فقدددوا جدداء أهددل االرض مددن 

 ا قال ي  :  اآليات ما يوعدون 
ا وذلك عند نزول املهدي ملدا يدأيت يف أحاديثده ان عيسد  ي دلي خلصده ، ويقتدل الددجال يف  زمنده ، وبعدد ذلدك 

 ي   .  وذكر يف  4ي إىل آخر كفمه  ا  42تتتابع اآليات ا ا 
 

 هامش
ي   2ا  مدددن اجلدددزء الثالدددث مدددن ملددداياه املسدددتدرك  .  151ي أخرجددده احلددداكم باالسدددناد إىل أيب ذر ل  1ا  

مدن االربعدني ا امسدة والعشدرين مدن االربعدني  18أخرجه الط ال يف االوسد  عدن أيب سدعيد وهدذا هدو احلدديث 
 من كتابه االبعني أربعني حديثا  .   216أربعني للنبهال ل 

مددن اجلددزء الثالددث مددن املسددتدرك عددن ابددن عبدداس ، مث قددال هددذا  حددديث  149ي  أخرجدده احلدداكم يف ل  3ا  
 السناد ود  رجاه  .  ملاي  ا

 من ال واعق ا ط امليمنية مب ر ي  .    91ل  11من البا   7ي  راجعه يف تصسه اآلية  4ا  
 

مقام آخر انه قيل لرسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله  :  ا ما بقاء  النداس بعددهم ، قدال  :  بقداء احلمدار إذا كسدر 
 ي  .   43ي ا  1مللبه ا ا 

راد بتشبيههم عليهم السفم بسصينة نوح ، ان من جلأ إليهم يف الدين فأخذ فروعه وأملوله وأني تعلم أن امل  -8
 عن أ متهم امليامني  ا من عذا  النار ، ومن ىلز عنهم كان كمن آوى ا يوم 

ه يف الطوفان ي إىل جبل ليع مه من أمر اهلل ، غه أن ذاك غر  يف املاء وهذا يف احلميم والعيداذ بداهلل  .  والوجد 
تشدددبيههم علددديهم السدددفم ببدددا  حطدددة هدددو أن اهلل تعددداىل جعدددل ذلدددك البدددا  ممهدددرا مدددن ممددداهر التواضدددع جلفلددده 
والبخوع حلكمده ، وهبدذا كدان سدببا للمغصدرجل  .  وقدد جعدل انقيداد هدذه االمدة الهدل بيدي نبيهدا واالتبداع ال مدتهم 

للمغصدرجل  .  هدذا وجده الشدبه ، وقدد حاولده  ممهرا من مماهر التواضع جلفله والبخوع حلكمده ، وهبدذا كدان سدببا
:  ا ووجده تشدبيههم بالسدصينة   -بعد أن أورد هذه االحاديث وغهها من أمثا دا  -ي   2ابن حجر إذ قال  ا 

ان من أحبهم وعممهم شكرا لنعمة مشرفهم ، وأخذ هبدي علما هم  ا ، من  لمة املخالصدات ، ومدن ىلدز 
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 -ي   :  ا وبددا  حطددة  3، وهلددك يف مصدداوز الطغيددان ي  .  إىل أن قددال  ا  عددن ذلددك غددر  يف حبددر كصددر الددنعم
 يعين ووجه تشبيههم 

 
 هامش

مدن  143ي فراجع آخر با  اشارته ملل  اهلل عليه وآله وسلم إىل ما ح دل  دم مدن الشددجل بعدده ، ل  1ا  
 أهل البيي فأىن ت رفون  .  أواخر ال واعق ، و ن نسأل ابن حجر فنقول له  :  إذا كاني هذه منزلة علماء 

 من ال واعق ا ط امليمنية مب ر ي  91ل  11من البا   7ي  يف تصسه اآلية  2ا  
ي  راجع كفمه هذا مث قل يل ملاذا د يأخذ هبدي أ متهم يف شئ مدن فدروع الددين وعقا دده ، وال يف شدئ  3ا  

وال يف شدئ مدن االخدف  والسدلوك واآلدا   من أملول الصقه وقواعده ، وال يف شئ من علدوم السدنة والكتدا  ،
، وملاذا ىلز عنهم فاغر  نصسه يف حبار كصر النعم ، وأهلكها يف مصاوز الطغيان سا ه اهلل بكل ما ارجز بنا 

 ، وحتامل بالبهتان علينا  .   
 

ضدددع ان اهلل تعددداىل جعدددل دخدددول ذلدددك البدددا  الدددذي هدددو بدددا  أرحيددداء أو بيدددي املقددددس مدددع التوا -ببدددا  حطدددة 
.  وال دااح يف وجدو    ي اه 44واالستغصار سببا للمغصرجل ، وجعل  ذه االمة مودجل أهدل البيدي سدببا  دا ا ا 

اتباعهم متواترجل ، وال سيما من طريق العالجل الطاهرجل ، ولوال خوف السأم ، الطلقنا يف استق ا ها عندان القلدم ، 
 .    لكن الذي ذكرناه كاف ملا أردناه  .   .   .  والسفم

 ا   ي
  1329ذي القعدجل سنة  17رقم  :   9املراجعة 

 
طلدددل املزيدددد مدددن الن دددول يف هدددذه املسدددألة أطلدددق عندددان القلدددم ، وال ىدددز مدددن سدددأم فدددان أذل لدددك ملددداغية ، 
وملدري رحل ، وأنا يف أخذ العلم عنك عل  مجام من نصسي ، وارتياح من طبعي ، وقد ورد علدي مدن أدلتدك 

اي ، واطلددق عددن نصسددي عقددال السددأم ، فددزدل مددن جوامددع كلمددك ، ونوابددأ حكمددك ، وبيناتددك مددا اسددتأنز نشدد 
فددإل ألددتممت يف كفمددك ضددوال احلكمددة ، واندده الندددى علدد  فددؤادي مددن زالل املدداء ، فددزدل مندده هلل أبددوك زدل  .  

 والسفم  .  
 ا س  ي

 
  1329ذي القعدجل سنة  19رقم  :   10املراجعة 
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تلقيي مراجع  بأنسك ، وأقبلي عليها وأني عل  مجام من نصسك فطاملا عقدت  ملعة من الن ول كافية لبن

آمددايل بددالصوز ، وذيلددي مسددعاي بددالنج  ، وان مددن كددان طدداهر النيددة ، طيددل الطويددة ، متواضددع الددنصمت ، مطددرد 
، ويتجلد  ا لق ، رزيدن احل داجل ، متوجدا بدالعلم ،  تبيدا بنجداد احللدم ، حلقيدق بدأن يتمثدل احلدق يف كلمده وقلمده 

 االن اف وال د  يف يده وفمه  .  
ومددا أوالل بشددكرك ، وامتثددال امددرك ، إذ قلددي زدل وهددل فددو  هددذا مددن لطددز وعطددز وتواضددع ، فلبيددك لبيددك 

 النعمن واهلل عينيك فأقول  :  
هلل عليده أخرج الط ال يف الكبه ، والرافعي يف مسنده باالسناد إىل ابدن عبداس قدال  :  ا قدال رسدول اهلل ملدل  ا

وآله وسلم ، مدن سدره أن حييدا حيدايت و دوت ممدايت ، ويسدكن جندة عددن غرسدها ريب ، فليدوال عليدا مدن بعددي ، 
وليددوال وليدده ، وليقتددد بأهددل بيدد  مددن بعدددي ، فددإ م عدداليت ، خلقددوا مددن طيندد  ، ورزقددوا فهمددي وعلمددي ، فويددل 

 ي  .   45ي ا  1م اهلل شصاع  ا ا للمكذبني بصضلهم من أم  ، القاطعني فيهم ملل  ، ال أنا 
وأخرج مطه ، والبارودي ، وابن جرير ، وابن شاهني ، وابن  منده ، من طريدق اسداا  ، عدن زيداد بدن مطدرف 
قال  :  ا مسعي رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآلده يقدول  :  مدن أحدل أن حييدا حيدايت و دوت ميتد  ويددخل اجلندة 

 د فليتول ال  وعدل ريب ، وهي جنة ا ل 
 

 هامش
.    6مددن جز دده  217مددن أحاديددث الكنددز يف آخددر ل  3819ي هددذا احلددديث بعددني لصمدده هددو احلددديث  1ا  

مدن مسدند  5مدن اجلدزء  94وقد أورده يف منتخل الكنز أيضا فراجدع مدن املنتخدل مدا هدو يف أوا دل هدامش ل 
.  وأخرجدده احلددافظ أبددونعيم يف حليتدده   أمحددد غدده أندده قددال ورزقددوا فهمددي ود يقددل وعلمددي ولعلدده غلدد  مددن الناسددخ 

  449مددن اجمللددد الثددال مددن شددرح الددنهو طبددع م ددر ، ونقددل  ددوه يف ل  450ونقلدده عندده عفمددة املعتزلددة يف ل 
 عن أيب عبداهلل أمحد بن حنبل يف كل من مسنده وكتا  مناقل علي بن أيب طالل  .   

 
ي .  ومثلدده  46ي ا  1ولددن يدددخلوكم بددا  ضددفلة ا  عليددا وذريتدده مددن بعددده ، فددا م لددن  رجددوكم بددا  هدددى ،

حديث زيد بن أرقم قال  :  ا قدال رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده وسدلم  :  مدن يريدد أن حييدا حيدايت ، و دوت 
مويت ، ويسكن  جندة ا لدد الد  وعددل ريب ، فليتدول علدي بدن أيب طالدل ، فانده لدن  درجكم مدن هددى ، ولدن 

 ي  .   47ي  ا  2ا  يدخلكم يف ضفلة ا 
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وكددذلك حددديث عمددار بددن ياسددر قددال  :  ا قددال رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم  :  أوملددي مددن آمددن يب 
وملدقين بوالية علي بن أيب طالل ، فمن تواله فقد توالل ، ومن تدوالل فقدد تدوىل اهلل ، ومدن أحبده فقدد أحبدين 

 49ي  ا  3ضين ومدن أبغضدين فقدد أبغدض اهلل عزوجدل ا  ا ، ومن أحبين فقد أحل اهلل ، ومن أبغضه فقد أبغ
 ي  .  وعن عمار 

 هامش
.  وأورده يف   6مددددن جز دددده  155مددددن أحاديددددث الكنددددز يف ل  2578ي وهددددذا احلددددديث هددددو احلددددديث  1ا  

مدن مسدند أمحدد  5مدن اجلدزء  32املنتخل أيضا ، فراجع من املنتخل ما هو يف السطر االخه من هدامش ل 
حجر العسقفل  ت را يف ترمجة زياد بن مطرف يف القسم االول من إملابته مث قال قلي يف اسناده وأورده ابن 

حيدد   بددن يعلدد  ايدداريب وهددو واهددي  .  أقددول هددذا غريددل مددن مثددل العسددقفل فددان حيدد  بددن يعلدد  ايدداريب وقددة  
مسدلم يف احلددود مدن ملداياه  باالتصا  ، وقد أخرج له البخاري يف عمرجل احلديبيدة مدن ملداياه  .  وأخدرج لده

أيضددا ، مسددع أبدداه عنددد البخدداري ومسددع عنددد مسددلم غدديفن بددن جددامع  .  وأرسددل الددذه  يف امليددزان توويقدده ارسددال 
 ي  .   48املسلمات.  وعده االمام القيسرال وغهه ممن احتو هبم الشيخان وغهمها ا 

 املستدرك مث قال هذا حديث من ملاياه  3من اجلزء  128ي  أخرجه احلاكم يف آخر ل  2ا  
من  2577ملاي  االسناد ود  رجاه ، وأخرجه الط ال يف الكبه وأبونعيم يف فضا ل ال اابة وهو احلديث 

 5مدن اجلدزء  32، وأورده يف منتخل الكنز أيضا فراجع هدامش ل  6من جز ه  155أحاديث الكنز يف ل 
 من املسند  .  

مددن أحاديدث الكنددز ، يف  2571ه ، وابدن عسدداكر يف تار ده ، وهددو احلدديث ي  أخرجده الطد ال يف الكبدد  3ا  
 .     6من جز ه  154آخر ل 

 
أيضا مرفوعا  :  ا اللهم من آمن يب وملدقين ، فليتول علي بن أيب  طالل ، فان واليته واليد  ، وواليد  واليدة 

 ي  .   50ي ا  1اهلل تعاىل ا ا 
ال  :  ا يا أيها الناس إن  الصضل والشرف واملنزلة والوالية لرسول اهلل وذريتده وخطل ملل  اهلل عليه وآله مرجل فق
ي وقدال ملدل  اهلل عليده وآلده  :  ا يف كدل خلدز مدن أمد  عددول  51ي  ا  2، فف تدذه  بكدم االبداطي ا  ا 

 وإن أ مددتكم مددن أهددل بيدد  ، ينصددون عددن هددذا الدددين حتريددز الضددالني ، وانتاددال املبطلددني ، وتأويددل اجلدداهلني أال
 وفدكم  إىل اهلل ، فانمروا من توفدون ا  

ي  .  وقال ملل  اهلل عليه وآله وسلم  :  ا فدف تقددمومها فتهلكدوا ، وال تق دروا عنهمدا فتهلكدوا  52ي  ا  3ا 
ي  .  وقددال ملددل  اهلل عليدده وآلدده ا واجعلددوا أهددل بيدد  مددنكم مكددان  53، وال تعلمددوهم فددا م أعلددم مددنكم ا ا 
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ي  .  وقدال ملدل   54ي ا  1من اجلسد ، ومكان العينني من الرأس ، وال يهتدي الرأس إال بدالعينني ا ا الرأس 
اهلل عليه وآله وسلم  :  ا الزموا مودتنا أهل البيي ، فانه من لقي اهلل وهو يودندا ، دخدل اجلندة بشدصاعتنا والدذي 

 نصسي بيده ، ال ينصع عبدا إال مبعرفة حقنا ا 
 ي 55ي ا  1ا 
 

 هامش
ي أخرجه الط ال يف الكبه عن  مد بن أيب عبيددجل بدن  مدد بدن عمدار بدن ياسدر عدن أبيده عدن جدده عدن  1ا  

 ، وأورده يف املنتخل أيضا  .   6من جز ه  155من أحاديث الكنز ، ل  2576عمار ، وهو احلديث 
مددن املقاملددد الدد  ذكرهددا يف  4ي  أخرجدده أبوالشدديخ يف حددديث طويددل ، ونقلدده ابددن حجددر يف آخددر املق ددد  2ا  

من ملواعقه ، فأمعن النمر فيه ويف املق دد االمسد  مدن مراميده ، وال تغصدل  105تصسه آية املودجل يف القرىب ل 
 عن قوله  :  فف تذه  بكم االباطيل  .  

ل دواعق من ا 90ي  أخرجه املف يف سهته ، كما يف تصسه قوله تعاىل * ا وقصوهم انه مسؤولون ي * ل  3ا  
 ايرقة البن حجر ا ط امليمنية مب ر ي  .  

 ي  أخرجه الط ال يف حديث الثقلني ونقله عنه ابن حجر ، يف تصسهه اآلية الرابعة 4ا  
 ا ط امليمنية ي  .   89من ملواعقه ل  11ا وقصوهم ا م مسؤولون ي * من اآليات ال  أوردها يف البا  

لسددنن باالسددناد إىل أيب ذر مرفوعددا ، ونقلدده االمددام ال ددبان يف فضددل أهددل ي أخرجدده مجاعددة مددن أملدداا  ا 5ا  
 = 31البيي من كتابه اسعاف الراغبني ، والشيخ يوسز النبهال يف ل 

 
جل مدن الندار ، وحدل آل  مدد جدواز علد  ال دراط ، والواليدة وقال ملل  اهلل عليه وآله  :  ا معرفة آل  مد بدراء

 ي وقال ملل  اهلل عليه وآله  56ي  ا  2ا  ا آلل  مد أمان من العذا  
حىت يسأل عن أربع ، عن عمره فيما أفناه ، وعن جسده فيمدا  -يوم القيامة  -وسلم  :  ا ال تزول قدما عبد 

ي  .  وقدال ملدل   57ي  أهدل البيدي ا ا  3أبفه ، وعن ماله فيمدا أنصقده ، ومدن أيدن اكتسدبه ، وعدن  بتندا  ا 
 بني الركن  -ملز قدميه  -:  ا فلو أن رجف ملصن  اهلل عليه وآله وسلم 

 
 هامش

من ا الشرف املؤبد ا وغه واحد من الثقات ، وهو نص يف وجو  ر استهم وان االهتدداء إىل احلدق ال  =   
 يكون إال عن طريقهم  .  
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ربعينده ، وابدن حجدر ي أخرجه الط ال يف االوس  ، ونقله السيوطي يف احياء امليي ، والنبهدال يف أربعدني أ 1ا 
يف با  احلث عل  حبهم من ملواعقه ، وغه واحد من االعفم ، فأنعم النمدر يف قولده ال ينصدع عبددا عملده إال 
بعرفة حقندا ، مث أخد ل مدا هدو حقهدم الدذي جعلده اهلل شدرطا يف ملداة االعمدال  .  ألديمت هدو السدمع والطاعدة 

ملددراطهم املسددتقيم ، وأي حددق غدده النبددوجل وا ففددة يكددون لدده  ددم والوملددول إىل اهلل عزوجددل عددن طددريقهم القددومي و 
 هذا االور العميم ، لكنا منينا بقوم ال يتأملون فإنا هلل وإنا إليه راجعون  .  

ي  أورده القاضي عياض يف الص دل الدذي عقدده لبيدان ان مدن تدوقهه وبدره ملدل  اهلل عليده وآلده وسدلم ، بدر  2ا  
، وأني تعلم ان ليمت  1328من قسمه الثال طبع االستانة سنة   40أول ل   آله وذريته ، من كتا  الشصايف

املراد من معرفتهم هنا  رد معرفة امسا هم وأشخاملهم وكو م أرحام رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسدلم ، فدان 
  حدد قولده ملدل  اهلل أبا جهل وأبا  ل ليعرفان ذلك كله ، وإمنا املراد معرفة أ م أولوا االمدر بعدد رسدول اهلل علد 

 عليه 
ي واملراد من حبهم وواليتهم املذكورين ،  59وآله  :  ا من مات ود يعرف إمام زمانه ، مات ميتة جاهلية ا ا 

 احلل والوالية الفزمان ا عند أهل احلق ا ال مة ال د  ، وهذا يف غاية الوضوح  .  
والطاعدددة ، مدددا كاندددي  بدددتهم هبدددذه املثابدددة  . وهدددذا  ي  لدددوال ان  دددم منسدددبا مدددن قبدددل اهلل يسدددتوجل السدددمع 3ا  

احلديث اخرجه الط ال عن ابن عاس مرفوعا  .  ونقله السيوطي يف احيداء امليدي ، والنبهدال يف أربعينده ، وغده 
 واحد من االعفم  .   

 
 ي  .   58ي ا  1واملقام ، ف ل  وملام ، وهو مبغض آلل  مد دخل النار ا ا 

عليدده وآلدده  :  ا مددن مددات علدد  حددل آل  مددد مددات  شددهيدا ، أال ومددن مددات علدد  حددل آل  وقددال ملددل  اهلل
 مد مات مغصورا لده ، أال ومدن مدات علد  حدل آل  مدد مدات تا بدا ، أال ومدن مدا مدات علد  علد  حدل آل 
 مددد مددات مؤمنددا مسددتكمل اال ددان ، أال ومددن مددات علدد  حددل آل  مددد بشددره ملددك املددوت باجلنددة ، مث منكددر 

كه ، أال ومن مات عل  حل آل  مدد يدزف إىل اجلندة كمدا تدزف العدروس إىل بيدي زوجهدا ، أال ومدن مدات ون
 عل  حل آل  مد فت  له يف ق ه بابان إىل اجلنة ، أال ومن مات عل  حل آل  مد جعل اهلل ق ه مزار 

ومدن مدات علد  بغدض آل  مف كة الرمحة ، أال ومن مات عل  حل آل  مد مدات علد  السدنة واجلماعدة ، أال
 ي  60ي  ا  2 مد جاء يوم القيامة مكتوبا بني عينيه  :  آيمت من رمحة اهلل إىل آخر خطبته الع ماء ا  ا 

 
 هامش
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ي أخرجدده الطدد ال واحلدداكم كمددا يف أربعددني النبهددال واحيدداء السدديوطي وغهمهددا ، وهددذا احلددديث نمدده قولدده  1ا  
ه قريبا  :  ا والذي  نصسي بيده ال ينصع عبدا عمله إال مبعرفة حقندا ا ولدوال ملل  اهلل عليه وآله يف حديث مسعت

أن بغضددهم بغددض هلل ولرسددوله مددا حبطددي أعمددال مبغضددهم ولددو ملددصن بددني الددركن واملقددام ف ددل  وملددام ، ولددوال 
  -اه نيددابتهم عددن الندد  ملددل  اهلل عليدده وآلدده مددا كانددي  ددم هددذه املنزلددة  .  وأخددرج احلدداكم وابددن حبددان يف ملدداي

عدن أيب سدعيد قدال  :  قدال رسدول اهلل  :  ا والدذي نصسدي بيدده ال  -كما يف أربعني النبهال واحياء السديوطي 
كمددا يف أربعدددني النبهددال واحيددداء   -.  وأخددرج الطددد ال   ي اه 61يبغضددنا أهددل البيدددي رجددل إال دخدددل النددار ا ا 

:  ا إيداك وبغضدنا أهدل البيدي فدان رسدول اهلل   عدن االمدام احلسدن السدب  ، قدال ملعاويدة بدن خدديو -السيوطي 
.    ي اه 62قدددال  :  ال يبغضدددنا أحدددد وال حيسددددنا أحدددد إال ذيدددد يدددوم القيامدددة عدددن احلدددوض بسدددياط مدددن ندددارا ا 

 وخطل الن  ملل  اهلل عليه وآله ، فقال  :  ا أيها الناس من أبغضنا أهل البيي حشره اهلل يوم   القيامة 
 أخرجه الط ال يف االوس  كما يف احياء السيوطي وأربعني النبهال وغهمها  .   ي  .  63يهوديا ا ا 

 ي  أخرجها االمام الثعل  يف تصسه آية املودجل من تصسهه الكبه عن جرير بن عبد اهلل البجلي عن =   2ا  
84  

ديث كلها متوارتة ، وال سيما مدن ال  أراد ملل  اهلل عليه وآله أن يرد هبا شوارد االهواء ،  ومضامني هذه االحا
طريق العالجل الطاهرجل  .  وما كان لتثبي  م هذه املنازل ، لوال أ م حجو اهلل  البالغة ، ومناهل شريعته السا غة 
، والقا مون مقام رسول اهلل يف أمره و يده ، واملمثلدون لده بدأجل  ممداهر هديده ، فايدل  دم بسدبل ذلدك  دل 

بغض  م مبغض  ما ، وقدد قدال ملدل  اهلل عليده وآلده وسدلم  :  ا ال حيبندا ا أهدل البيدي ي إال هلل ولرسوله ، وامل
 ي ولذا قال فيهم الصرزد   :   64ي ا  1مؤمن تقي ، وال يبغضنا إال منافق شقي ا ا 

مددن معشددر حددبهم ديددن وبغضددهم * كصددر وقددرهبم منجدد  ومعت ددم إن عددد أهددل التقدد  كددانوا أ مددتهم * أو قيددل مددن 
ي  وكان أمده املدؤمنني ا ع ي يقدول  :  ا إل وأطا دل أرومد  ، وأبدرار عداليت ،  65أهل االرض قيل هم ا  خه

أحلم الناس ملغارا وأعلم الناس كبارا ، بنا ينصي اهلل الكذ  ، وبنا يعقر اهلل أنيدا  الدذ ل الكلدل ، وبندا يصدك 
 ي  .   66ي  ا  2ا  اهلل عنتكم ، وينزع ربق أعناقكم ، وبنا يصت  اهلل و تم ا 

ا مددن ال ددفجل وحسددبنا يف إيثددارهم علدد  مددن سددواهم ، إيثددار اهلل عزوجددل إيدداهم ، حددىت  جعددل ال ددفجل علدديهم جددزء
عدداملني ، ملددديقا كددان أو فاروقددا أو ذا نددور أو املصروضددة علدد  مجيددع عبدداده ، فددف ت دد  بدددو ا ملددفجل أحددد مددن ال

ي كمدا يعبددده  67ا ضده ، أن يعبددده يف أونا هدا بال دفجل علدديهم ا ندورين أو أندوار ، بددل البدد لكدل مددن عبدداهلل بصر 
بالشددهادتني ، وهددذه منزلددة عنددي  ددا وجددوه االمددة ، وخشددعي أمامهددا أب ددار مددن ذكددر  مددن اال مددة ، قددال االمددام 

 الشافعي رضي اهلل عنه  :  
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كشدددافه إرسدددال املسدددلمات ،   رسدددول اهلل ملدددل  اهلل عليددده وآلددده ، وأرسدددلها الز شدددري يف تصسددده اآليدددة مدددن  =  

 فراجع  .  
 من ال واعق  .   11من البا   14ي أخرجه املف كما يف املقص الثال من مقاملد االية  1ا  
مدن أحاديدث الكندز يف آخدر  6050ي  أخرجه عبدد الغدين بدن سدعد يف إيضداح االشدكال ، وهدو احلدديث  2ا  

 .     6من جز ه  396ملصاة 
 

حدبكم * فدرض مدن اهلل يف القدرآن أنزلده  كصداكم مدن عمديم الصضدل أنكدم * مدن د ي دل يا أهل بيي رسدول اهلل 
ي ولنكتدددز اآلن هبدددذا القددددر ، ممدددا جددداء يف السدددنة املقدسدددة مدددن االدلدددة علددد   68ي ا  1علددديكم ال ملدددفجل لددده ا 

وجددو  االخددذ بسددنتهم ، واجلددري علدد  أسددلوهبم ، ويف كتددا  اهلل عزوجددل آيددات  كمددات توجددل ذلددك أيضددا ، 
أوكلناهدددا إىل شددداهد لدددبكم ومرهدددز ذهدددنكم وأندددتم ممدددن تكصيددده اللمادددة الدالدددة ، ويسدددتغين بدددالرمز عدددن االشدددارجل  .  

 واحلمد هلل ر  العاملني  .  
 

  1329ذي القعدجل سنة  20رقم  :   11املراجعة 
 االعجا  مبا أوردناه من السنن ال رحية   -1
 .    الدهشة يف اجلمع بينها وبني ما عليه اجلمهور -2
 االستمهار بالتماس احلجو من الكتا   .   -3
 
تشرفي بكتابك اجلليل ، سديد املناهو متسع التا يل ،  مدفت الددلو بده إىل عقدد الكدر  ، وحتددرت   -1

 فيه حتدر السيل من 
 

 هامش
ما عنه ارسال ي هذان البيتان من مدا   الشافعي السا رجل ومها مبكان من االنتشار واالشتهار ، وقد أرسله  1ا   

املسلمات غه واحد من الثقات كإبن حجر يف تصسه قولده تعداىل  :  * ا إن اهلل  ومف كتده ي دلون علد  الند  
من الشرف املؤبد واالمام أيب بكر بن شها  الدين يف رشدصة  99من ملواعقه ، والنبهال يف ل  88ي * ل 

 ال ادي ، ومجاعة آخرين  .   
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 ي ، وبتا يف الغدر   1طريف ، وتأملته مليا فرأيتك بعيد  املستمر ا  رؤوس اجلبال ، قلبي فيه
وحدني أغرقدي يف البادر عدن حجتدك ، وأمعندي  -2ي   4ي  غدر  اللسدان  ا  3ي  ، شديد العارضدة  ا  2ا 

يف التنقيل  عن أدلتك ، رأيتين يف أمر مريو ، أنمر يف حججك فأراها ملزمة ، ويف بيناتدك فأجددها مسدلمة ، 
مر يف أ مة العالجل الطاهرجل فإذا هي  مبكانة من اهلل ورسدوله ،  صدض  دا جنداح الدذل هيبدة وإجدفال ، مث أنمدر وان

إىل مجهددور أهددل القبلددة والسددواد االعمددم مددن ممثلددي هددذه امللددة ، فددإذا هددم مددع أهددل البيددي علدد  خددفف مددا توجبدده 
  واهر تلك االدلة ، فأنا  أؤامر مين نصسني 

زع إىل متابعدددة االدلدددة ، وأخدددرى تصدددزع إىل االكثريدددة مدددن أهدددل القبلدددة ، قدددد بدددذلي لدددك االوىل ي  :  نصسدددا تنددد  5ا 
 قيادها ، فف تنبو يف يديك ، ونبي عنك االخرى بعنادها ، فاستع ي عليك  .  

فهل لك أن تستمهر عليها حبجو من الكتا  قاطعة تقطع عليها وجهتها ، وحتول بينها وبني الدرأي العدام  -3
 لسفم  .  ، ولك ا
 ا س ي

 
 هامش

 ي قويا يف ا  ومة ال يسأم املراس  .   1ا  
:  االرض الرخددوجل ذات االحجددار واحلصددر ، يقددال  :  رجددل وبددي الغدددر أذا كددان   -بصتاتددني  -ي الغدددر  2ا  

 وابتا يف احلر  أو اجلدال أو  ومها  .  
 ي أي شديد القدرجل عل  الكفم  .   3ا  
   ي أي حديده  . 4ا  
ي قال يف اللسان  :  والعر  قد يعدل الدنصمت الد  يكدون هبدا التمييدز نصسدني ، وذلدك ان الدنصمت قدد تدأمره  5ا  

 بالشئ وتنهاه عنه ، فجعلوا ال  تأمره نصسا ، وجعلوا ال  تنهاه كأ ا نصمت أخرى  .   
 
 

  1329ذي القعدجل سنة  22رقم  :   12املراجعة 
 

 حجو الكتا  
ممددن وسددعوا الكتددا  علمددا ، وأحدداطوا بليده وخصيدده خدد ا ، فهددل نددزل مددن آياتدده البدداهرجل ، يف  -هلل حبمددد ا -إنكدم 

ي وهددل الحددد مددن  1أحددد مددا نددزل يف العددالجل الطدداهرجل ؟ هددل حكمددي  كماتدده بددذها  الددرجمت عددن غددههم ؟ ا 
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ي  70ي  ا  3ا  ي هددل حكددم بددافالاض املددودجل لغددههم  كددم التنزيددل  69ي  ا  2العدداملني كآيددة تطهددههم ؟  ا 
 ي  ؟  4ي بسواهم  ج ا يل  ا  71وهل هب  بآية املباهلة ا 

 ي  73ي ا  5هل أت  هل أت  مبدح سواهم * ال وموىل بذكرهم حفها ا 
 

 هامش
ي كمدددا حكمدددي بذهابددده عدددنهم يف قولددده تعددداىل  :  * ا إمندددا يريدددد اهلل ليدددذهل عدددنكم الدددرجمت أهدددل البيدددي  1ا  

ف ، بددل لدديمت الحددد ذلددك وقددد امتددازوا هبددا فددف يلاقهددم الحددق وال يطمددع يف إدراكددم ويطهددركم تطهددها ي *  .  كدد 
 طامع  .  

ي  كف ، بدل اخت دهم اهلل سدباانه بدذلك تصضديف  دم علد  مدن سدواهم ، فقدال  :  قدل ال أسدألكم عليده  3ا  
اهلل غصدددور ا الهدددل أجدددرا إال املدددودجل يف القدددرىب ومدددن يقدددالف حسدددنة ا وهدددي هندددا مدددودهتم ي ندددزد لددده فيهدددا حسدددنا ان 

 مودهتم ي شكور ا  م عل  ذلك ي  .  
ي كم نا وأبنداءي  كف ، وإمنا هب  بآية املبا ة هبم خاملة ، فقال عز من قا ل  :  *ا فقل تعالوا ندع أبناء 4ا  

 * اآلية  .  
يف كددل مددن آيددة ي إشددارجل إىل نددزول سددورجل الدددهر فدديهم ويف أعدددا هم ، ومددن أراد الوقددوف علدد  جليددة االمددر  5ا  

التطهه وآية املباهلة وآية املدودجل يف القدرىب وسدورجل الددهر ، فعليده بكلمتندا الغدراء فا دا الشدصاء مدن كدل داء وهبدا رد 
 مجاح االعداء وزجر غرا  اجلهفء واحلمد هلل  .   

 
ي وال ددادقني الددذين  73ي ا  1أليسددوا حبددل اهلل الددذي قددال  :  * ا واعت ددموا حببددل اهلل مجيعددا وال تصرقددوا ي * ا 

ي ، وملدددراط اهلل الدددذي قدددال  :  * ا وإن هدددذا ملدددراطي  75ي  ا  2قدددال  :  * ا وكوندددوا مدددع ال دددادقني ي *  ا 
ي  ا  3ي وسبيله الذي قال  :  * ا وال تتبعوا السبل فتصر  بكم عن سبيله ي *  ا   76مستقيما فاتبعوه ي * ا 

الدذين آمندوا أطيعدوا اهلل وأطيعدوا الرسدول وأويل االمدر مدنكم ي *  ا ي وأويل االمر الذين قدال  :  * ا يدا أيهدا  77
 ي وأهل الذكر  78ي  ا  4
 

 هامش
ي أخددرج االمددام الثعلدد  يف معددع هددذه اآليددة مددن تصسددهه الكبدده باالسددناد إىل أبددان  بددن تغلددل عددن االمددام  1ا  

.    اهلل مجيعددا وال تصرقددوا ي *  .  اهجعصددر ال دداد  قددال  :   ددن حبددل اهلل الددذي قددال  :  * ا واعت ددموا حببددل 
الدد  أوردهددا يف الص ددل االول مددن   -وعدددها ابددن حجددر يف اآليددات النازلددة فدديهم فهددي اآليددة ا امسددة مددن آيدداهتم 
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مددن ملدددواعقه ، ونقددل يف تصسدددهها عددن الثعلددد  مددا مسعتددده مددن قدددول االمددام جعصدددر ال دداد   .  وقدددال  11البددا  
:  وملدا رأيدي النداس قدد ذهبدي   -ال دادي لفمدام أيب بكدر بدن شدها  الددين  كما يف رشصة  -االمام الشافعي 

هبددم * مددذاهبهم يف أحبددر الغددي واجلهددل  ركبددي علدد  اسددم اهلل يف سددصن النجددا * وهددم أهددل بيددي امل ددطص  خددا  
 الرسل  وأمسكي حبل اهلل وهو والؤهم * كما قد أمرنا بالتمسك باحلبل 

 ي  74ا 
رسول اهلل واال مدة مدن عالتده الطداهرجل حبكدم ملدااحنا املتدواترجل ،  وهدو الدذي أخرجده   ي  ال ادقون هنا  : 2ا  

 90مدن ملدواعقه ل  11احلافظ أبونعيم وموفق بن أمحدد ونقلده ابدن حجدر يف تصسده اآليدة ا امسدة مدن البدا  
 عن االمام زين العابدين يف كفم له أوردناه يف أواخر 

 ي  .   6ا املراجعة 
باقر وال اد  يقوالن  :  ال راط املستقيم هنا هدو االمدام ، وال تتبعدوا السدبل  أي أ مدة الضدفل ي  كان ال 3ا  

 ، فتصر  بكم عن سبيله و ن سبيله  .  
ي  أخددرج وقددة االسددفم  مددد بددن يعقددو  بسددنده ال دداي  عددن بريددد العجلددي قددال  :  سددألي أبددا جعصددر ا  4ا  

يعدوا اهلل وأطيعدوا الرسدول وأويل االمدر مدنكم ي * ، فكدان جوابده * ا  مد البداقر ي عدن قولده عزوجدل  :  * ا وأط
أد تددر إىل الددذين أوتددوا ن دديبا مددن الكتددا  يؤمنددون باجلبددي والطدداغوت ويقولددون للددذين كصددروا هددؤالء أهدددى مددن 
 الددذين آمنددوا سددبيف ي * يقولددون ال مددة الضددفل والدددعاجل إىل النددار هددؤالء أهدددى مددن آل  مددد سددبيف * ا أولبددك 
الذين لعنهم اهلل ومن يلعن اهلل فلن يد له ن ها أم  م ن يل من امللك ي * يعين االمامة وا ففدة * ا فدإذا ال 
يؤتون الناس نقها أم حيسدون النداس علد  مدا اتداهم اهلل مدن فضدله ي * و دن النداس ايسدودون علد  مدا آتاندا اهلل 

لكتدا  واحلكمدة وآتينداهم ملكدا عمديم ي * يقدول جعلندا مدنهم من االمامة دون خلقده *ا فقدد آتيندا آل إبدراهيم ا
الرسل واالنبياء واال مة فكيز يقرون به يف آل إبراهيم وينكرونه يف آل  مد * ا فمنهم من آمن به ومنهم مدن 

 ملد عنه وكص  بهنم سعها ي *  .   
 
 

ي واملددؤمنني الددذين قددال  :  * ا  79ي ا  1الددذين قددال  :  * ا فاسددألوا أهددل الددذكر إن كنددتم ال تعلمددون ي * ا 
ي  ي *  2ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له ا دى ويتبع غه سبيل املؤمنني نوله ما تدوىل ون دله جهدنم  ا 

 ي وا داجل الذين قال  :  * ا إمنا أني منذر ولكل قوم هاد ي *   80ا 
السددبع املثددال والقددرآن العمدديم إلدديهم ، فقددال  :   ي أليسددوا مددن الددذين أنعددم اهلل علدديهم ، وأشددار يف 81ي  ا  3ا 

 ي وقال  :   82ي  ي * ا  4*ا اهدنا ال راط املستقيم ملراط الذين أنعمي عليهم  ا 
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ي   2* ا ومن يطع اهلل ورسوله فأولبك مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني وال ديقني والشهداء وال احلني  ا 
 ي  83ي * ا 

 الية العامة ؟ أد يق رها بعد الرسول عليهم ؟ فاقرأ  :  أد  عل  م الو 
 *ا إمنا وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون ال فجل ويؤتون 

 
 هامش

ي أخرج الثعل  يف معع هذه اآلية من تصسهه الكبه عن جابر قال  :  ملا نزلدي هدذه  اآليدة قدال علدي  :   1ا  
نيصا وعشرين  35ملأوور عن سا ر أ مة ا دى وقد أخرج العفمة الباريين يف البا   ن أهل الذكر ، وهذا هو ا

 حديثا ملاياا يف هذا املضمون  .  
ي  أخددرج ابددن مردويدده يف تصسدده اآليددة أن املددراد مبشدداققة الرسددول هنددا امنددا هددي املشدداقة يف شددأن علددي ، وان  2ا  

أنه عليددده السدددفم  .  وأخدددرج العياشدددي يف تصسدددهه  دددوه ا ددددى يف قولددده مدددن بعدددد مدددا تبدددني لددده ا ددددى إمندددا هدددو شددد 
 وال ااح متواترجل من طريق العالجل الطاهرجل يف ان سبيل املؤمنني انا هو سبيلهم عليهم السفم  .  

ي  أخددرج الثعلدد  يف تصسددهه هددذه اآليددة مددن تصسددهه الكبدده عددن ابددن العبدداس قددال  :  ملددا  نزلددي هددذه اآليددة  3ا  
ل ي يدده علد  ملددره وقدال  :  أندا املندذر وعلدي ا دادي ، وبدك يدا علدي يهتددي املهتددون ، وضع رسول اهلل ا 

وهذا هو الذي أخرجده غده واحدد مدن املصسدرين وأملداا  السدنن عدن ابدن عبداس وعدن  مدد بدن مسدلم قدال  :  
مدام أبدوجعصر سألي أبا عبداهلل ا جعصر ال اد  ي عن هذه اآلية ، فقدال  :  كدل إمدام هداد يف زمانده ، وقدال اال

 الباقر يف 
 .    تصسهها  :  املنذر رسول اهلل ، وا ادي علي ، مث قال  :  واهلل ما زالي فينا إىل الساعة  .  اه

ي  أخرج الثعل  يف تصسه الصاحتة من تصسهه الكبه عن أيب بريددجل أن ال دراط املسدتقيم  هدو ملدراط  مدد  4ا  
ح عن سصيان الثوري عن السدي عن اسباط  و اهد عن ابن عباس يف قولده  وآله  .  وعن تصسه وكيع بن اجلرا 

 :  اهدنا ال راط املستقيم ، قال  :  قولوا أرشدنا إىل حل  مد وأهل بيته  .  
 ي أ مة أهل البيي من سادات ال ديقني والشهداء وال احلني بف كفم  .    5ا 
 

 ي ي * 1ذين آمنوا فإن حز  اهلل هم الغالبون ا الزكاجل وهم راكعون ومن يتول اهلل ورسوله وال
ي أد  عدددل املغصدددرجل ملدددن تدددا  وآمدددن وعمدددل ملددداحلا مشدددروطة باالهتدددداء إىل واليدددتهم إذ يقدددول .  * ا وإل  84ا 

ي أد تكدن واليدتهم مدن االماندة الد  قدال اهلل  85ي  ي * ا  2لغصار ملن تدا  وآمدن وعمدل ملداحلا مث اهتددى  ا 
نددددا عرضددددنا االمانددددة علدددد  السددددموات واالرض واجلبددددال فددددأبني أن حيملنهددددا وأشددددصقن منهددددا ومحلهددددا تعدددداىل  :  * ا إ
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ي أد تكدن مدن السدلم الدذي أمدر اهلل بالددخول فيده فقدال  :   86ي  ي * ا  3االنسان إنه كان  لومدا جهدوال  ا 
ي أليسدي هدي  87ي * ا  ي  4* ا يا أيهدا الدذين آمندوا ادخلدوا يف السدلم كافدة وال تتبعدوا خطدوات الشديطان  ا 

 النعيم الذي قال اهلل تعاىل  : 
 هامش

كما اعالف به القوشجي وهو من أ مة االشاعرجل يف مباث االمامة من شرح التجريد   -ي امجع املصسرون  1ا  
عل  ان هذه اآلية إمنا نزلدي يف علدي حدني ت دد  راكعدا يف ال دفجل  .  واخدرج النسدا ي يف ملداياه  نزو دا  -

عددن عبددداهلل بددن سددفم ، وأخددرج نزو ددا فيدده أيضددا ملدداحل اجلمددع بددني ال ددااح السددتة يف تصسدده سددورجل يف علددي 
 املا دجل  .  وأخرج الثعل  يف تصسهه الكبه نزو ا يف أمه املؤمنني كما سنوضاه عند إيرادها  .  

يدة الثامندة قولده تعداىل  مدن ملدواعقه مدا هدذا لصمده  :  اآل 11ي  قال ابن حجر يف الص ل االول من البا   2ا  
:  * ا وإل لغصار ملن تا  وآمن وعمل ملاحلا مث اهتدى ي * ا قال ي قال وابي البنا ي اهتدى إىل واليدة أهدل 
بيته ا ل ي ا قدال ي وجداء ذلدك عدن أيب جعصدر البداقر أيضدا ، مث روى ابدن حجدر أحاديدث يف  داجل مدن اهتددى  

عددن البداقر إىل قدول البداقر ا ع ي للادارث بدن حيد   :  يدا حددارث اال إلديهم علديهم السدفم ، وقدد أشدار مبدا نقلده 
ترى كيز اشالط اهلل ود تنصع انسانا التوبة وال اال ان وال العمل ال احل حىت يهتدي إىل واليتندا ، مث روى عليده 

 واليتندا ومعرفدة السفم بسنده إىل جده أمه املؤمنني قال  :  واهلل لو تا  رجل وآمن وعمل ملداحلا ود يهتدد إىل
.  واخرج أبونعيم احلافظ عن عون بن أيب جايصة عن أبيه عن علدي  دوه    حقنا ما أغع ذلك عنه شيبا  .  اه

 .  واخرج احلاكم عن كل من الباقر وال اد  ووابي البنال وانمت بن مالك مثله.   
واه ابدن بابويده يف ذلدك عدن كدل مدن البداقر ي  راجع معع اآلية يف ال ايف وتصسه علدي بدن ابدراهيم ، ومدا ر  3ا  

مدن كتابده ا  115وال اد  والرضا ، ومدا اورده العفمدة البادريين يف تصسدهها مدن حدديث اهدل السدنة يف البدا  
 غاية املرام ي  .  

مدن كتابده غايدة املدرام اودين عشدر حدديثا مدن ملدااحنا يف نزو دا  224ي  اخرج العفمدة البادريين يف البدا   4ا  
ان االملدصهال االمدوي روى ذلدك  223ية علي واال مة من بنيه والنهي عن اتبداع غدههم ، وذكدر يف البدا  بوال

 عن علي من عدجل طر   .   
 

ي ي * ، أد يؤمر رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله  بتبليغها ؟ أد يضيق عليده  1* ا مث لتسألن يومبذ عن النعيم ا 
عزوجدل حيدث يقدول  :  * ا يدا أيهدا الرسدول بلدأ مدا أندزل إليدك مدن ربدك وان  يف ذلك مبا يشبه التهديد من اهلل

ي أد  89ي  ا  2د تصعدل فمددا بلغدي رسددالته واهلل يع دمك مددن النداس ان اهلل ال يهدددي القدوم الكددافرين ي *  ا 
بدذ  :  ي دع رسول اهلل ا ل ي بتبليغها عن اهلل يدوم  الغددير حيدث هضدل خطابده ، وعدل عبابده فدأنزل اهلل يوم
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ي أد تدر   90ي  ي * ا  3* ا اليوم أكملي لكم ديدنكم وأنمدي علديكم نعمد  ورضديي لكدم االسدفم ديندا  ا 
كيز فعل ربك يومبذ مبن جاد واليتهم عفنية ، وملادر هبا رسول اهلل جهرجل فقال  :  اللهم إن كان هذا هو 

م  .  فرمداه اهلل حبجدر مدن سدجيل كمدا فعدل احلق من عندك فأمطر عليندا حجدارجل مدن السدماء أو آتندا بعدذا  ألدي
ي  سدا ل بعددذا  واقدع للكدافرين لديمت لدده  4مدن قبدل بأملداا  الصيدل ، وأنددزل يف تلدك  احلدال  :  * ا سدأل  ا 

 ي  91دافع ي * ا 
 

 هامش
مددن كتابدده غايددة املددرام وفوددة أحاديددث مددن طريددق اهددل السددنة يف ان  48ي اخددرج العفمددة الباددريين يف البددا   1ا  
 49نعيم هو ما انعدم اهلل علد  النداس بواليدة رسدول اهلل ا ل ي وامده املدؤمنني واهدل البيدي ، واخدرج يف البدا  ال

 اوين عشر حديثا من ملااحنا يف هذا املعع ، فراجع  .  
ي  اخرجه غه واحد من املاا  السنن كاالمدام الواحددي يف سدورجل املا ددجل مدن كتابده اسدبا  الندزول عدن  2ا  

ا دري ، قال ، نزلي هدذه اآليدة يدوم غددير خدم يف علدي بدن أيب طالدل  . واخرجده االمدام الثعلد  يف ايب سعيد 
تصسددهه بسددندين ، ورواه احلمددويين الشددافعي يف فرا ددده بطددر  متعددددجل عددن ايب هريددرجل  مرفوعددا ، ونقلدده ابددونعيم يف  

ية مرفوعني ، ويف غاية املرام تسدعة كتابه نزول القرآن بسندين احدمها عن ايب رافع واآلخر عن االعمش عن عط
  38وبدا   37أحاديث من طريق اهل السنة ، وهانية ملااح من طريدق الشديعة هبدذا املعدع ، فراجدع منده بدا  

  . 
ي  ندددص علددد  ذلدددك االمدددام ابدددوجعصر البددداقر وخلصددده االمدددام ابوعبدددداهلل ال ددداد  فيمدددا ملددد  عنهمدددا عليهمدددا  3ا  

حاديددث بأسددانيدهم املرفوعددة إىل رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، ملددرحية يف السددفم ، واخددرج اهددل السددنة سددتة ا
 من غاية املرام  .   40والبا   39هذا املعع والتص يل يف البا  

ي  اخددرج االمددام الثعلدد  يف تصسددهه الكبدده هددذه القضددية مص ددلة ، ونقلهددا العفمددة امل ددري وسيسددأل الندداس  4ا  
 جاء يف تصسه قوله تعاىل  :  عن واليتهم يوم يبعثون كما 
ي وال غرو فان واليتهم ملما بعث اهلل به االنبياء وأقام عليه احلجدو  92ي ي* ا  1* ا وقصوهم ا م مسؤولون ا 

 واالوملياء ، كما جاء يف تصسه قوله تعاىل  :  
لعهددد مددن عهددد ، ي بددل هددي ممددا أخددذ اهلل بدده ا 93ي  ي * ا  2* ا واسددأل مددن أرسددلنا مددن قبلددك مددن رسددلنا  ا 

ألسي بربكم كما جاء يف تصسه قوله تعاىل  :  * ا وإذ أخذ ربك من بين آدم من  هدورهم ذريدتهم وأشدهدهم 
ي وتلق  آدم من ربه كلمدات التوسدل هبدم فتدا  عليده   94ي  ي * ا  3عل  أنصسهم ألسي بربكم قالوا بل   ا 

 ي وما كان اهلل ليعذهبم  95ي  ا  4ا 
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فراجدع منده ل  -ندور االب دار  -م أمان أهل هدامش  الشدبلنجي يف احدوال علدي مدن كتابده ي وه 96ي ا  5ا 
مددن سددهته ، واخرجهددا احلدداكم يف  3والقضددية مستصيضددة ، ذكرهددا احللدد  يف اواخددر حجددة الددوداع مددن اجلددزء  71

 من جز ه الثال  .   502تصسه املعارج من املستدرك ، فراجع ملصاة 
مدددا يف تصسددده هدددذه اآليدددة مدددن ال دددواعق ا عدددن ايب سدددعيد ا ددددري ان النددد  قدددال  :  ي أخدددرج الدددديلمي ا ك 1ا  

:  روي يف   -كما يف تصسهها من ال دواعق ايضدا   -وقصوهم ا م مسؤولون عن والية علي  .  وقال الواحدي 
رف ا لدق انده قوله تعاىل وقصوهم إ م مسؤولون أي عن والية علي وأهل البيدي ا قدال ا الن اهلل امدر نبيده ان يعد 

ال يسددأ م علدد  تبيلددأ الرسددالة أجددرا إال املددودجل يف القددرىب ، ا قددال ا واملعددع ا ددم يسددألون هددل والددوهم حددق املددواالجل  
كما أوملاهم الن  أم أضاعوها وأمهلوها فتكون عليهم املطالبة والتبعدة ، انتهد  كدفم الواحددي  .  وحسدبك ان 

 اآليددات النازلدة فدديهم ، فكانددي اآليدة الرابعددة وقدد أطددال الكددفم مددن ال دواعق يف 11ابدن حجددر عددها يف البددا  
ي  حسبك ما أخرجه يف تصسهها ابونعيم احلافظ يف حليته ، وما أخرجه كل من الثعل   2فيها ، فراجع  .   ا 

،  والنيسدددابوري وال قدددي يف معناهدددا مدددن تصاسدددههم ، ومدددا رواه ابدددراهيم بدددن  مدددد احلمدددويين وغدددهه مدددن اهدددل السدددنة
 45والبدا   44ودونك ما رواه ابوعلي الط سي يف تصسهها من  مدع البيدان عدن أمده املدؤمنني  .  ويف البدا  

 من غاية املرام سنن يف هذا املعع تثلو االوام  .  
 ي  يدلك عل  هذا حديثنا عن أهل البيي يف تصسه اآلية  .   3ا  
 اس قال  :  سبل الن  ملل  اهلل عليه وآله عن ي  أخرج ابن املغازيل الشافعي عن ابن عب 4ا  

الكلمددات الدد  تلقاهددا آدم مددن ربدده فتددا  عليدده قددال ا ل ي سددأله حبددق  مددد وعلددي وفاطمددة واحلسددن واحلسددني  
 .  وهذا هو املأوور عندنا يف تصسه اآلية .  قتا  عليه وغصر له  .  اه

تعداىل ، ومدا كدان اهلل ليعدذهبم  .  وهدي اآليدة السدابعة  ي راجع من ال واعق ايرقة البن حجدر تصسده قولده 5ا  
 من ذلك الكتا  يد االعالاف مبا قلناه.    11من آيات فضلهم ال  أوردها يف البا  

 
ي فهددم النداس ايسدودون الددذين قدال اهلل فديهم  :  * ا أم حيسدددون النداس علد  مددا  97االرض ووسديلتهم إليده ا 
 ي وهم الراسخون يف العلم الذين قال  :   98* ا  ي ي 1آتاهم اهلل من فضله ا 

ي وهدم رجدال االعددراف الدذين قدال  :  * ا وعلدد   99ي  ي * ا  2* ا والراسدخون يف العلدم يقولدون آمنددا بده  ا 
 ي ورجال ال د  الذين  100ي  ي * ا  3االعراف رجال يعرفون كف بسيماهم  ا 

وا اهلل عليدده فمددنهم مددن قضدد   بدده ومددنهم مددن ينتمددر ومددا بدددلوا قددال  :  *ا مددن املددؤمنني رجددال ملدددقوا مددا عاهددد
 ي ورجال التسبي  الذين  101ي  ي * ا  4تبديف  ا 
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ي كمددا اعددالف بدده ابددن حجددر حيددث عددد هددذه اآليددة مددن اآليددات النازلددة فدديهم فكانددي اآليددة السادسددة مددن  1ا  

كمدا يف تصسده هدذه اآليدة مدن   -املغدازيل الشدافعي من ملدواعقه  .  واخدرج ابدن  11آياهتم ال  أوردها يف البا  
مدن غايدة  61والبدا   60عن االمدام البداقر انده قدال  :   دن النداس ايسدودون واهلل  .  ويف البدا   -ال واعق 

 املرام وفوون حديثا ملاياا ملرحيا بذلك  .  
قدال  :   دن قدوم فدرض اهلل ي  اخرج وقة االسفم  مدد بدن يعقدو  بسدنده ال داي  عدن االمدام ال داد   2ا  

عزوجل طاعتنا و ن الراسخون يف العلم و ن ايسودون ، قال اهلل تعاىل  :  أم حيسدون النداس علد  مدا آتداهم 
 اهلل من فضله  .  واخرجه الشيخ يف التهذيل باسناده ال اي  عن االمام ال اد  عليه السفم ايضا  .  

ية من تصسهه عن ابن عبداس قدال  :  االعدراف موضدع عدال مدن ال دراط ي  اخرج الثعل  يف معع هذه اآل 3ا  
.    عليه العباس ومحزجل وعلي وجعصر ذو اجلناحني يعرفون  بيهم ببياض الوجدوه ومبغضديهم بسدواد الوجدوه  .  اه

فأدخلنداه  واخرج احلاكم بسنده إىل علي قال  :  نقز يوم القيامة بني اجلنة والنار ، فمدن ن درنا عرفنداه بسديماه
اجلندة ومددن أبغضددنا عرفندداه بسدديماه ، وعددن سددلمان الصارسددي مسعددي رسددول اهلل يقددول  :  يددا علددي انددك واالوملددياء 

كمدا يف اواخدر الص دل الثدال مدن البدا    -من ولدك عل  االعراف احلديث ، ويؤيده حدديث اخرجده الددارقطين 
بيدنهم كفمددا طدويف مددن مجلتده  :  انشدددكم مدن ال ددواعق ان عليدا قددال للسدتة الددذين جعدل عمددر االمدر شددورى  9

باهلل هل فيكم احد قال له رسول اهلل  :  يا علي أني قسيم اجلنة والنار يوم  القيامة غهي ؟ قالوا  :  اللهم ال 
قدال ابدن حجدر  :  معنداه مددا رواه عندالجل عدن علدي الرضددا ان الند  ملدل  اهلل عليده وآلده وسددلم قدال لده  :  يدا علددي 

نة والنار ، فيدوم القيامدة تقدول للندار هدذا يل وهدذا لدك ا قدال ابدن  حجدر ا وروى ابدن السدماك إن اني قسيم اجل
ابا بكر قال لعلي رضي اهلل عنهمدا  :  مسعدي رسدول اهلل يقدول  :  ال  دوز احدد ال دراط إال مدن كتدل لده علدي 

 اجلواز  .  
ث ذكددر وفدداجل علددي اندده عليدده السددفم مددن ملددواعقه حيدد  9ي  ذكددر ابددن حجددر يف الص ددل ا دداممت مددن البددا   4ا  

 سبل وهو عل  املن  بالكوفة عن قوله تعاىل  :  رجال ملدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فقال  :  اللهم غصرا هذه =  
 

قال اهلل تعاىل  :  * ا يسب  له فيها بالغدو واآلملال رجال ال تلهيهم يدارجل وال بيدع عدن ذكدر اهلل وإقدام ال دفجل 
ي وبيوهتم هي ال  ذكرها اهلل عزوجل  102ي ي * ا  1افون يوما تتقلل فيه القلو  واالب ار ا وإيتاء الزكاجل  

 ي  ي *  2فقال  :  * ا يف بيوت أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها امسه  ا 
 ي  104ي  ا  3ي وقد جعل اهلل مشكاهتم يف آية النور مثف لنوره  ا  103ا 
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 هامش
محددزجل ويف ابددن عمددي عبيدددجل بددن احلددرث بددن املطلددل ، فأمددا عبيدددجل فقددد قضدد   بدده  = اآليددة نزلددي يف ويف عمددي  

شدهيدا يددوم بددر ، ومحددزجل قضد   بدده شدهيدا يددوم أحدد ، وأمددا اندا فددأنتمر اشدقاها  ضددل هدذه مددن هدذه ، واشددار 
كمدا   -اكم .  واخدرج  احلد   بيده إىل حليته وهامته ، عهد عهده إيل حبي  أبوالقاسم ملل  اهلل عليه وآلده  .  اه

يف تصسددهها مددن  مددع البيددان عددن عمددرو بددن وابددي عددن أيب اسدداا  عددن علددي عليدده السددفم قددال  :  فينددا نزلددي 
 رجال ملدقوا ما عاهدوا اهلل عليه وأنا واهلل املنتمر وما بدلي تبديف  .  

جل او  ددوا انصضددوا ي عددن تصسدده  اهددد ويعقددو  بددن سددصيان عددن ابددن عبدداس يف قولدده تعدداىل  :  وإذا رأوا يددار  1ا  
اليهددا وتركددوك قا مددا  .  ان دحيددة الكلدد  جدداء يددوم اجلمعددة مددن الشددام بدداملهجل فنددزل عنددد احجددار الزيددي مث ضددر  
بددالطبول ليددؤذن الندداس بقدومدده فنصددر الندداس اليدده وتركددوا الندد  ا ل ي قا مددا  طددل علدد  املندد  إال عليددا واحلسددن 

 فقال الن  واحلسني وفاطمة وسلمان وأبا ذر واملقداد ، 
ا ل ي  :  لقدددد نمدددر اهلل إىل مسدددجدي يدددوم اجلمعدددة فلدددوال هدددؤالء الضدددرمي املديندددة علددد  اهلهدددا ندددارا وح دددبوا 
باحلجددارجل كقددوم لددوط  .  وانددزل اهلل فدديمن بقددي  مددع رسددول اهلل يف املسددجد قولدده تعدداىل  :  يسددب  لدده فيهددا بالغدددو 

 واآلملال رجال ال تلهيهم يارجل  .  اآلية  .  
أخرج الثعل  يف معع االية من تصسهه الكبه باالسناد إىل أنمت بدن مالدك وبريدد قداال  : قدرأ رسدول اهلل   ي 2ا  

هذه اآلية يف بيوت اذن اهلل ان ترفع ويذكر فيها امسه ، فقام اليه أبوبكر فقال  :  يا رسول اهلل هدذا البيدي منهدا 
مدن غايدة املدام تسدعة ملدااح  12.  ويف البدا    اه  ، وأشار إىل بيي علي وفاطمة ، قال نعم من أفاضلها  .

 ، ينشق منها عمود ال باح  .  
ي  إشدددارجل إىل قولددده تعددداىل  :  مثدددل ندددوره كمشدددكاجل ، االيدددة ، فقدددد أخدددرج ابدددن املغدددازيل الشدددافعي يف مناقبددده  3ا  

اجل فيهدا م دباح باالسناد إىل علي بن جعصر قال  :  سألي ابا احلسن ا الكا م ي عن قوله عزوجل  :  كمشدك
، قدددال عليددده السدددفم  :  املشدددكاجل فاطمدددة ، وامل دددباح احلسدددن واحلسدددني ، والزجاجدددة كأ دددا كوكدددل دري قدددال  :   
كاندي فاطمددة كوكبددا دريددا بددني نسداء العدداملني ، توقددد مددن شددجرجل مباركدة شددجرجل ابددراهيم ، ال شددرقية وال غربيددة ، ال 

 يهودية وال ن رانية ، يكاد زيتها يضئ ، 
يكاد العلم ينطق منها ولو د نسسده ندار ندور علد  ندور ، قدال  :  فيهدا إمدام بعدد إمدام يهددي اهلل لندوره  قال  : 

 .  وهذا التأويل مستصيض عن أهل بيي التنزيل  .     من يشاء يهدي اهلل لواليتنا من يشاء  .  اه
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 1ابقون السدابقون أولبدك املقربدون ا *ا وله املثل االعل  يف السموات واالرض وهو العزيز احلكيم ي * وهم السد 
ي  .  والشددهداء وال دداحلون وفدديهم ويف أوليددا هم قددال اهلل تعدداىل   106ي  ا  2ي وهددم ال ددديقون  ا  105ي ا 
  : 

ي وقدال يف حدزهبم وحدز  أعددا هم  :  * ا  107ي  ي * ا  3*ا وممن خلقنا أمة يهدون باحلق وبه يعدلون  ا 
ي ، وقدددال يف  108ي  ي * ا  4ا  اجلندددة أملددداا  اجلندددة هدددم الصدددا زون  ا ال يسدددتوي أملددداا  الندددار وأملدددا

 احلزبني أيضا  :  
 * اأم  عل الذين آمنوا وعملوا ال احلات كاملصسدين يف االرض أم 

 
 هامش

مدن ال دواعق ايرقدة البدن حجدر  9من الص ل الثال مدن البدا   29كما يف احلديث   -ي أخرج الديلمي  1ا  
لط ال وابن مردويه عن ابن عباس ان الن  قال  :  السبق وفوة فالسابق إىل موس   يوشدع بدن عن عا شة وا -

 نون  .  والسابق إىل عيس  ملاحل ياسني  .  والسابق إىل  مد علي بن أيب طالل  .  
 .  وأخرجه املوفق بن امحد والصقيه بن املغازيل باالسناد إىل ابن عباس  .    ه
عدن ابدن عبداس قدال  :  قدال  -ممدا أشدرنا اليده مدن ال دواعق  30كمدا يف احلدديث   -ن النجدار ي  اخرج ابد  2ا  

رسددول اهلل ال ددديقون وفوددة حزقيددل مددؤمن آل فرعددون ، وحبيددل النجددار ملدداحل ياسددني، وعلددي بددن أيب طالددل 
ان  رسدول  عدن ابدن ايب ليلد  -مما أشرنا اليه مدن ال دواعق  31كما يف احلديث   -وأخرج ابونعيم وابن عساكر 

اهلل قال  :  ال ديقون وفوة  :  حبيل النجار مؤمن آل ياسني  قال يا قوم اتبعوا املرسلني ، وحزقيل مؤمن آل 
.  وال ددااح يف سددبقه   فرعددون قددال أتقتلددون رجددف أن يقددول ريب اهلل وعلددي ابددن ايب طالددل وهددو افضددلهم  .  اه

 ي ي  758.  راجع ما يأيت حتي رقم ا وكونه ال ديق االك  والصارو  االعمم متواتراجل  
ي  نقددل ملدددر اال مددة موفددق بددن احددد عددن ايب بكددر بددن مردويدده بسددنده إىل علددي قددال  :  تصددال  هددذه االمددة  3ا  

وفوددا وسددبعني فرقددة كلهددا يف النددار إال فرقددة فا ددا يف اجلنددة وهددم الددذين قددال اهلل عزوجددل يف حقهددم  :  وممددن خلقنددا 
 .    لون وهم أنا وشيع   .  اهأمة يهدون باحلق وبه يعد

ي  أخرج الشيخ الطوسدي يف أماليده باسدناده ال داي  عدن امده املدؤمنني أن رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده  4ا  
وسلم تف هذه اآلية * ا ال يستوي أملاا  النار وأملاا  اجلندة ي * فقدال أملداا  اجلندة مدن اطداعين وسدلم 

يتدده ، فقيددل وأملدداا  النددار قددال مددن سددخ  الواليددة ونقددض العهددد وقاتلدده لعلددي بددن ايب طالددل بعدددي وأقددر بوال
بعدي  .  واخرجه ال دو  عن علي عليده السدفم  .  واخدرج ابواملؤيدد موفدق ابدن امحدد عدن جدابر قدال  :  قدال 

 رسول اهلل ا ل ي والذي نصسي بيده إن هذا ايعين عليا ي وشيعته هم الصا زون يوم القيامة  
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ي وقدال فيهمدا أيضدا  :  * ا أم حسدل الدذين اجالحدوا السديبات أن  109ي ي * ا  1الصجدار ا  عدل املتقدني ك
  علهم كالذين آمنوا وعملوا ال احلات  سواء  ياهم ومماهتم ساء ما حيكمون  

ي وقال فديهم ويف شديعتهم  :  * ا إن الدذين آمندوا وعملدوا ال داحلات أولبدك هدم خده ال يدة   110ي  * ا  2ا 
ي وقدددال فدددديهم ويف خ ددددومهم  :  * ا هدددذان خ ددددمان اخت ددددموا يف رهبدددم فالددددذين كصددددروا  111ي  ي * ا  3ا 

 ي  ي  4قطعي  م ويا  من نار ي ل من فو  رؤوسهم احلميم  ا 
ي وفدديهم ويف عددددوهم ندددزل  :  * ا أفمددن كدددان مؤمندددا كمددن كدددان فاسدددقا ال يسددتوون أمدددا الدددذين آمندددوا  112* ا 

جندات املددأوى نددزال مبددا كدانوا يعملددون وأمددا الددذين فسدقوا فمددأواهم النددار كلمددا أرادوا أن وعملدوا ال ددااحلات فلهددم 
  رجوا منها أعيدوا فيها وقيل  م ذوقوا 

 
 هامش

 من غاية  82والبا   81ي راجع معع اآلية يف تصسه علي بن ابراهيم ان شبي ، أو البا   1ا  
 املرام  .  

زجل وعلددي وعبيدددجل ملددا بددرز والقتددال عتبددة وشدديبة والوليددد فالددذين آمنددوا محددزجل ي  حيددث نزلددي هددذه اآليددة يف محدد  2ا  
 وعلي وعبيدجل والذين اجالحوا السيبات عتبة وشيبة والوليد ويف ذلك أحاديث ملاياة  .  

مدن  11ي  حسبك يف ذلك ان ابدن حجدر قدد اعدالف بنزو دا فديهم وعددها مدن آيدات فضدلهم فهدي اآليدة  3ا  
مددن ملددواعقه ، فراجعهددا وراجددع مددا أوردندداه مددن االحاديددث  11يف الص ددل االول مددن البددا   آيدداهتم الدد  أوردهددا

 املتعلقة هبذه اآلية يف ف ل بشا ر السنة للشيعة من ف ولنا املهمة 
 من ملاياه باالسناد إىل  3من اجلزء  107ي  أخرج البخاري يف تصسه سورجل احلو ل  4ا  

 الرمحن للخ ومة يوم القيامة ا قال البخاري ي  قال  علي قال  :  أنا أول من  ثو بني يدي
قيمت  :  وفيهم نزلي  :  هذان خ مان اخت موا يف رهبم قال هم الذين بدارزوا يدوم بددر علدي وملداحباه محدزجل  

  . 
.  واخدرج يف ال دصاة املدذكورجل عدن   وعبيدجل ، وشيبة بن ربيعدة وملداحباه عتبدة بدن ربيعدة والوليدد بدن عتبدة  .  اه

ذر أنددده كدددان يقسدددم فيهدددا أن هدددذه اآليدددة هدددذان خ دددمان اخت دددموا يف رهبدددم نزلدددي يف علدددي وملددداحبيه وعتبدددة أيب 
 وملاحبيه يوم برزوا يف يوم بدر  .   
ي وفيهم وفيمن فاخرهم بسقاية احلداج وعمدارجل املسدجد  113ي ي * ا  1عذا  النار الذي كنتم به تكذبون ا 
قاية احلاج وعمارجل املسجد احلرام كمن آمن باهلل واليوم اآلخر وجاهد يف احلرام أنزل اهلل تعاىل  :  * ا أجعلتم س

 ي  ي  2سبيل اهلل ال يستوون عند اهلل واهلل ال يهدي القوم الماملني  ا 
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ي ويف مجيل بف هم وجفل عنا هم قال اهلل تعاىل  :  * ا ومن الناس من يشري نصسه ابتغداء مرضداجل  114* ا 
ي وقددال  :  * ا ان اهلل اشددالى مددن املددؤمنني أنصسددهم وأمددوا م بددأن  115ي  ي * ا  3اد  ا اهلل واهلل رؤوف بالعبدد 
  م اجلنة يقاتلون يف 

 
 هامش

ي نزلدددي هدددذه االيدددة يف امددده املدددؤمنني والوليدددد بدددن عقبدددة بدددن ايب معدددي  بدددف ندددزاع ، وهدددذا هدددو الدددذي أخرجددده  1ا  
علي بن امحد الواحددي يف معدع اآليدة مدن كتابده ا اسدبا  ايدوون وملرح به املصسرون ، اخرج االمام ابواحلسن 

النددزول ي باالسددند إىل سددعيد بددن جبدده عددن ابددن عبدداس قددال  :  قددال الوليددد بددن عقبددة بددن ايب معددي  لعلددي بددن ايب 
طالددل  :  أنددا أحددد منددك سددنانا وابسدد  منددك لسددانا وامددف للكتيبددة منددك فقددال لدده علددي  :  اسددكي فإمنددا أنددي 

ان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون ، قال  :  يعين باملؤمن عليدا وبالصاسدق الوليدد بدن عقبدة  فاسق فنزل أفمن ك
  . 
ي  نزلدددي هدددذه اآليدددة يف علدددي وعمددده العبددداس وطلادددة بدددن شددديبة وذلدددك ا دددم افتخدددروا فقدددال طلادددة  :  أندددا  2ا  

ا م عليهدا  .  وقدال علدي  ملاحل البيي بيدي مصاتياه وايل ويابده ، وقدال العبداس  :  أندا ملداحل السدقاية والقد 
:  ما أدري ما تقوالن لقد ملليي ستة اشهر قبدل النداس واندا ملداحل اجلهداد فدأنزل اهلل تعداىل هدذه اآليدة ، هدذا 

عددن كددل مددن احلسددن الب ددري والشددع   -يف معددع اآليددة مددن كتددا  اسددبا  النددزول  -مددا نقلدده االمددام الواحدددي 
ان عليددا قددال للعبدداس اال هتدداجر اال تلاددق بددالن  ملددل  اهلل عليدده  والقر ددي ، ونقددل عددن ابددن سددهين ومددرجل ا مدددال

 وآله ، فقال ألسي يف افضل من ا جرجل ألسي اسقي حاج بيي اهلل واعمر املسجد احلرام ، فنزلي اآلية  .  
من املستدرك عن ابن عبداس قدال  :  شدرى علدي نصسده ولدبمت  3من اجلزء  4ي  اخرج احلاكم يف ملصاة  3ا  

 احلدديث ، وقدد ملدرح احلداكم ب داته علد  شدرط الشديخني وإن د  رجداه واعدالف بدذلك الدذه  يف وو  الن 
تلخدديص املسددتدرك واخددرج احلدداكم يف ال ددصاة املددذكورجل ايضددا عددن علددي بددن احلسددن قددال  :  ان أول  مددن شددرى 

 علي او ا  :  نصسه ابتغاء رضوان اهلل علي بن ايب طالل إذ بات عل  فرا  رسول اهلل مث  نقل ابياتا ل
وقيي بنصسي خه من وطأ احل ا * ومن طاف بالبيي العتيق وبداحلجر  سدبيل اهلل فيقتلدون ويقتلدون وعددا عليده 
حقددا يف التددوراجل واال يددل  والقددرآن ومددن أوه بعهددده مددن اهلل فاستبشددروا ببدديعكم الددذي بددايعتم بدده وذلددك هددو الصددوز 

الراكعدددون السددداجدون اآلمدددرون بددداملعروف والنددداهون عدددن املنكدددر  العمددديم التدددا بون العابددددون احلامددددون السدددا اون
واحلافمون حلدود اهلل وبشر املؤمنني الذين ينصقون أموا م بالليل والنهار سرا وعفنية فلهدم أجدرهم عندد رهبدم وال 

 خوف عليهم وال هم حيزنون 
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* ا والددذي جدداء بال ددد  ي وقددد ملدددقوا بال ددد  فشددهد  ددم احلددق تبددارك امسدده فقددال  :   116ي ي * ا  1ا 
 ي  ي *  2وملد  به أولبك هم املتقون  ا 

ي فهددم رهدد  رسددول اهلل املخل ددون وعشددهته االقربددون الددذين اخت ددهم اهلل بميددل رعايتدده وجليددل عنايتدده  117ا 
 ي وهو أولوا االرحام ،  118فقال  :  * ا وأنذر عشهتك االقربني ي * ا 

ي وهددددم املرتقددددون يددددوم القيامددددة إىل درجتدددده  119ض يف كتددددا  اهلل ي * ا * ا وأولددددوا االرحددددام بعضددددهم أوىل بددددبع
امللاقددون بدده يف دار جنددات النعدديم بدددليل قولدده تعدداىل  :  * ا والددذين آمنددوا واتبعددتهم ذريددتهم بإ ددان أحلقنددا هبددم 

 ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من 
 

 هامش
الندزول بأسدانيدهم إىل ابدن عبداس يف قولده تعداىل  ي اخرج ايدوون واملصسرون وأملداا  الكتدل يف اسدبا   1ا  

:  الذين ينصقون اموا م بالليل والنهار سرا وعفنية قال  :  نزلي يف علي بن ايب طالل كان عنده اربعة دراهدم 
فأنصق بالليل واحددا وبالنهدار واحددا ويف السدر واحددا ويف العفنيدة واحددا ، فنزلدي اآليدة اخرجده االمدام الواحددي 

 سبا  النزول بسنده إىل ابن عباس وأخرجه ايضا عن  اهد ، مث نقله عن الكل  مع زيادجل فيه  .  يف ا
ي  الددذي جدداء بال ددد  رسددول اهلل والددذي ملددد  بدده أمدده املددؤمنني بددنص البدداقر وال دداد  والكددا م والرضددا  2ا  

علدي بدن جعصدر ال داد  ، وكدان وابن عباس وابن احلنصية وعبداهلل بن احلسن والشهيد زيد بن علي بن احلسدني و 
أمدده املددؤمنني حيددتو هبددا لنصسدده ، وأخددرج ابددن املغددازيل يف مناقبدده عددن  اهددد قددال  :  الددذي جدداء بال ددد   مددد 

 والذي ملد  به علي ، وأخرجه احلافمان ابن مردويه وأبونعيم وغهمها  .   
 

 121* ا وآت ذا القدرىب حقده ي * ا ي وهم ذوو احلق الذي ملدع القرآن بإيتا ه  :   120ي ا  1شئ ي * ا 
ي وذوو ا ممت الذي ال ت أ الذمة إال بأدا ه  :  * ا واعلموا أمنا غنمتم من شئ فان هلل مخسده وللرسدول ولدذي 

ي وأولوا الصئ  :  * ا ما أفداء اهلل علد  رسدوله مدن أهدل القدرى فللده وللرسدول ولدذي القدرىب ي  122القرىب ي * ا 
 بيي املخاطبون بقوله  تعاىل  :ي وهم أهل ال 123* ا 
ي وآل ياسدني الدذين حيداهم  124* ا إمنا يريد اهلل ليذهل عنكم الدرجمت أهدل البيدي ويطهدركم تطهدها ي * ا  

 اهلل يف الذكر احلكيم فقال  :  
ي وآل  مدددد الدددذين فدددرض اهلل علددد  عبددداده ال دددفجل والسدددفم  125ي  ي * ا  2* ا سدددفم علددد  إل ياسدددني  ا 

ال  :  * ا ان اهلل ومف كتده ي ددلون علد  الند  يددا أيهدا الدذين آمندوا ملددلوا عليده وسدلموا تسددليما ي * ا علديهم فقد 
 ي  126
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 ي   :  يا رسول اهلل أما السفم عليك فقد عرفناه ، فكيز ال فجل  3فقالوا  ا 
 

 هامش
درك عدن ابدن عبداس مدن اجلدزء الثدال مدن ملداياه املسدت 468ي اخرج احلداكم يف تصسده سدورجل الطدور ل  1ا  

يف قولدده عزوجددل احلقنددا هبددم ذريددتهم ومددا التندداهم قددال ان اهلل يرفددع ذريددة املددؤمن معدده يف درجتدده يف اجلنددة وان كددانوا 
دونددده يف العمدددل مث قدددرأ  :  والدددذين آمندددوا واتبعدددتهم ذريدددتهم با دددان أحلقندددا هبدددم ذريدددتهم ومدددا التنددداهم ، يقدددول ومدددا 

 نق ناهم  .  
مدن  ملدواعقه ، ونقدل ان مجاعدة  11الثالثة من اآليات ال  اوردها ابن حجدر يف البدا   ي  هذه هي اآلية 2ا  

مددن املصسددرين نقلددوا عددن ابددن عبدداس القددول  :  بددأن املددراد هبددا السددفم  علدد  آل  مددد ، قددال ابددن حجددر وكددذا قددال 
قدال  :  السدفم عليدك  الكل  إىل أن قال وذكر الصخر الرازي ان اهل بيته  يساوونه يف مخسدة أشدياء يف السدفم

أيها الن  وقال سفم عل  آل ياسني ويف ال فجل عليه وعليهم يف التشهد ويف الطهارجل قدال اهلل تعداىل طده أي يدا 
طددداهر وقدددال ويطهدددركم تطهدددها ، ويف حتدددرمي ال ددددقة ويف ايبدددة قدددال تعددداىل  :  فتبعدددول حيبدددبكم اهلل وقدددال قدددل ال 

رىب  .  كمددا أخرجدده البخدداري يف كتددا  تصسدده القددرآن مددن اجلددزء الثالددث مددن أسددألكم عليدده أجددرا إال مددودجل يف القدد 
ملددداياه يف بدددا  ان اهلل ومف كتددده ي دددلون علددد  النددد  مدددن تصسددده سدددورجل االحدددزا  ، وأخرجددده مسدددلم يف بدددا  
 ال فجل عل  الن  من كتا  ال فجل يف اجلزء االول من ملاياه وأخرجه سا ر ايدوني عن كعل بن عجرجل  .   

ك ؟ قال  :  قولوا  :  اللهم ملل عل   مد وعل  آل  مد  .   .   .  احلديث ، فعلم بذلك ان ال فجل علي
عليهم جزء من ال فجل املأمور هبا يف هذه اآلية ، ولذا عدها العلماء من اآليات النازلدة فديهم ، حدىت عددها ابدن 

   ي عليهم السفم فطوىب 1من ملواعقه يف آياهتم ا  11حجر يف البا  
 ي  .   128ي * ا جنات عدن مصتاة  م االبوا  ي * ا  127ي   م وحسن مآ  ا  2ا 

ي فهددم امل ددطصون مددن عبدداد اهلل ، السددابقون  129مددن يبدداريهم ويف الشددممت معددع *  هددد متعددل ملددن باراهددا ا 
ا  الذين املطصينا من عبادنا با هات بإذن اهلل ، الواروون كتا  اهلل الذين قال اهلل فيهم  :  * ا مث أورونا الكت

 فمنهم  اد لنصسه ا وهو الذي ال يعرف اال مة ي 
ومنهم مقت د ا وهو املوايل لف مة ي ومنهم سابق با هات بإذن اهلل ا وهو االمام ي ذلك هو الصضل الكبه ا 

 لي وحده ي ويف هذا القدر من آيات فضلهم كصاية ، وقد قال ابن عباس  :  نزل يف ع 130ي ي * ا  1
 

 هامش
 .    87ي فراجع اآلية الثانية من تلك االيات ل  1ا  
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ي  اخددرج الثعلدد  يف معناهددا مددن تصسددهه الكبدده بسددند يرفعدده إىل رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم قددال  2ا  
اك عنهددا طدوىب شددجرجل يف اجلندة املددلها يف دار علددي وفرعهدا علدد  اهدل اجلنددة  .  فقددال بعضدهم يددا رسدول اهلل سددألن
 فقلي أمللها يف داري وفرعها عل  أهل اجلنة فقال ا ل ي  :  أليمت داري ودار علي واحدجل ؟  .  

ي أخددرج وقددة االسددفم الكليددين بسددنده ال دداي  عددن سدداد قددال  :  سددألي ابددا جعصددر ا البدداقر ي عددن قولدده  3ا  
السدفم  :  السدابق بدا هات هدو االمدام  تعاىل ا مث أورونا الكتا  الذين املطصينا من عبادنا ا اآليدة ، قدال عليده

، واملقت د هو العارف باالمام ، والماد لنصسه هو الذي ال يعرف االمدام ، واخدرج  دوه عدن االمدام ايب عبدداهلل 
ال اد  وعن االمام ايب احلسدن الكدا م وعدن االمدام ايب احلسدن الرضدا  .  وأخرجده عدنهم ال ددو  وغده واحدد 

بن مردويه عن علدي انده قدال يف تصسده هدذه اآليدة  :  هدم  دن ، والتص ديل يف كتابندا ا من املاا ؟ ؟ ؟ وروى ا
 تنزيل اآليات ا ويف غاية املرام  .   

 
ي ،  وال غدرو فدا م وإيداه الشدقيقان  132ي ، وقال غهه نزل فيهم ربع القدرآن ا  131ي ا  1وفث مبة آية ا 

كمددات هددن أم الكتدددا  ، خددذها يف سددراح ورواح ، ينصجددر منهدددا ال يصالقددان ، فددأكتز اآلن مبددا تلونددداه آيددات  
عمددود ال ددباح ، خددذها رهددوا سددهوا ، وعصددوا ملددصوا ، خددذها مددن خبدده عليدده سددقطي ، وال ينببددك مثددل خبدده ، 

 والسفم  .  
 ا   ي

 
  1329ذي القعدجل سنة  23رقم  :   14املراجعة 

 
اعدز يراعدك ، ومقداطر أقفمدك ، مدا أرفدع مهارقهدا  ا قياس ينتو ضعز الروايات يف نزول تلدك اآليدات  هلل مر 

ي  عن نمر الناقد واملستدرك ، تتجدارى أضدابهها   3ي  عن مقام املتادي واملعارض ، وما أمنع وضا عها  ا  2
ي يف طريددق قاملددد ، فددف تددرد مراسدديمها علدد  مسددع ذي لددل  5ي  إىل غددرض واحددد ، وتتددوارد أضدداميمها ا  4ا 

 ان  .  فت در إال عن استاس 
 ي جبي فيه  7ي وطصاي أواذيه ا  6أما مرسومك االخه فقد سال أتيه ا 

 
 هامش

      76من ال واعق ل  9من البا   3ي أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس كما يف الص ل  1ا  
 ي  اي ملاا صها  .   2ا  
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 ي  مجع وضيعة وهو الكتا  يكتل فيه احلكمة  .   3ا  
 ي احلزمة من ال از  .  ي  مجع اضبارجل وه 4ا  
 ي مجع اضمامة وهي مبعع االضبارجل  .   5ا  
 ي سيله  . 6ا  
 ي مجع آذي وهو موج البار  .    7ا  

102  
باآليات ايكمة ، والبينات القيمة ، فخرجي من عهدجل ما أخذ عليك ، ود تق ر يف شئ مما عهد به اليك ، 

 اري يف الباطل ويتاكم حتكم اجلاهل  .  فالراد عليك سئ اللجاج ، مللز احلجاج ،  
ورمبا اعالض بأن الذين رووا نزول تلك اآليات فيمدا قلدتم إمندا هدم رجدال  الشديعة ، ورجدال الشديعة ال حيدتو اهدل 

 ي ، تصضلوا به إن شبتم ولكم الشكر، والسفم  .   133السنة هبم ، فماذا يكون اجلوا  ا 
 ا س ي

 
  1329لقعدجل سنة ذي ا 24رقم  :   14املراجعة 

 بطفن قياس املعالض   -1
 املعالض ال يعلم حقيقة الشيعة  -2
 امتيازهم يف تغليظ حرمة الكذ  يف احلديث  -3
اجلوا  ان قياس هذا املعالض باطل ، وشكله عقيم ، لصساد كل من ملغراه وكد اه  .  أمدا ال دغري وهدي   -1

هدم مدن  رجدال الشديعة ا فواضداة الصسداد ، يشدهد هبدذا وقدات  قوله  :  ا ان الذين رووا نزول تلك اآليدات امندا
اهل السنة الذين رووا نزو ا  فيمدا قلنداه ، ومسدانيدهم تشدهد بدأ م اكثدر طرقدا يف ذلدك مدن الشديعة كمدا ف دلناه 

 134يف كتابنا تنزيل اآليات الباهرجل يف فضل العالجل الطاهرجل  .  وحسبك غايدة املدرام املنتشدر يف بدفد االسدفم ا 
 ي  .  

 وأما الك ى وهي قوله  :  ا إن رجال الشيعة ال حيتو اهل السنة هبم ا
فأوضدد  فسددادا مددن ال ددغرى تشددهد هبددذا اسددانيد أهددل السددنة وطددرقهم املشدداونة باملشدداهه مددن رجددال الشدديعة ، 

هم وتلددك ملددااحهم السددتة وغههددا حتددتو برجددال مددن الشدديعة ، وملددمهم الواملددمون بالتشدديع واال ددراف ، ونبددزو 
بالرفض وا فف ، ونسبوا اليهم الغلدو واالفدراط والتنكدل عدن ال دراط ، ويف شديو  البخداري رجدال مدن الشديعة 
نبددزوا بددالرفض ، ووملددموا بددالبغض ، فلددم يقدددح ذلدددك يف عدددالتهم عنددد البخدداري وغددهه ، حددىت احتجددوا هبدددم يف 
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جال الشيعة ال حيتو اهل السنة هبدم ا  ال ااح بكل ارتياح ، فهل يضغ  بعد هذا إىل قول املعالض  :  ا إن ر 
 كف  .  

ولكددن املعالضددني ال يعلمددون ، ولددو عرفددوا احلقيقددة لعلمددوا ان الشدديعة إمنددا جددروا علدد  منهدداج العددالجل الطدداهرجل ،  -2
واتسموا بسماهتا ، وا م ال يطبعون إال عل  غرارها ، وال يضربون إال عل  قالبهدا ، فدف نمده ملدن اعتمددوا عليده 

ا م يف ال د  واالمانة ، وال قرين ملدن احتجدوا بده مدن ابطدا م يف الدورع واالحتيداط ، وال شدبيه ملدن ركندوا من رج
اليدده مددن ابدددا م يف الزهددد والعبددادجل وكددرم االخددف  ، وهتددذيل الددنصمت و اهدددهتا و اسددبتها بكددل دقددة آندداء الليددل 

 ددارون يف نادديص احلقددا ق والباددث عنهددا بكددل   واطددراف النهددار ، ال يبددارون يف احلصددظ والضددب  واالتقددان ، وال
لنداط هبدم وقتده ، والقد  الديهم  -مبا هي يف الواقع ونصدمت االمدر  -دقة واعتدال ، فلو يلي للمعالض حقيقتهم 

مقاليده ، لكن جهله هبم جعله يف أمرهم كخاب  عشواء ، أو راكل عمياء يف ليلة  لماء ، يتهم وقة االسدفم 
ي وشديخ االمدة  136ي وملدو  املسلمني  مد بن علدي بدن بابويده القمدي ا  135ليين ا  مد بن يعقو  الك

وهي مستودع علوم آل  مد ملدل   -ي ويستخز بكتبهم املقدسة  137 مد بن احلسن بن علي الطوسي ا 
تعدداىل ويرتددا  يف شدديوخهم ابطددال العلددم وابددال االرض الددذين ق ددروا اعمددارهم علدد  الن دد  هلل  -اهلل عليده وآلدده 

 ولكتابه ولرسوله ملل  اهلل عليه وآله وال مة املسلمني ولعامتهم  .  
وقد علم ال  والصاجر حكم الكدذ  عندد هدؤالء االبدرار ، وااللدوف مدن مؤلصداهتم املنتشدرجل تلعدن الكداذبني ،  -3

احلدديث  ي و دم يف تعمدد الكدذ  يف 138وتعلن ان الكذ  يف احلديث من املوبقدات املوجبدة لددخول الندار ا 
حكم قد امتازوا به حيث جعلوه من مصطرات ال ا م ، وأوجبوا القضاء والكصارجل علد  مرتكبده يف شدهر رمضدان 

ي كما أوجبومها بتعمد سا ر املصطرات ، وفقههم وحدديثهم ملدرحيان بدذلك ، فكيدز يتهمدون بعدد هدذا  139ا 
.  ومبدداذا كددان االبددرار مددن شدديعة آل  مددد  يف حددديثهم ، وهددم االبددرار االخيددار ، قوامددون الليددل ملددوامون النهددار 

وأوليا هم متهمني ، ودعاجل ا وارج واملرجبة والقدرية غه متهمدني لدو ال التاامدل  ال دري  ، أو اجلهدل القبدي   .  
نعوذ باهلل من ا ذالن ، وبه نستجه من سوء عواقل الملم والعدوان ، وال حوال وال قوجل إال باهلل العلدي العمديم 

 فم  .  ، والس 
 ا   ي

 
  1329ذي القعدجل سنة  25رقم  :   15املراجعة 

 
 ملعان بوار  احلق   -1
 التماس التص يل يف حجو السنة من رجال الشيعة  -2
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كددان كتابددك االخدده  كددم التنسدديق ، ناملددع التعبدده ، عددذ  املددوارد ، جددم الصوا ددد ، قريددل املنددال ، رحيددل    -1

زند ، ملعدت فيه نمري وملوبته ، فلمعي مدن مضدامينه بدوار   ادك ، والحدي اجملال ، بعيد االمد ، واري ال
 يل أشراط فوزك  .  

لكنددك ملددا ذكددرت احتجدداج أهددل السددنة برجددال الشدديعة أمجلددي الكددفم ،  ود تص ددل القددول يف ذلددك ، وكددان  -2
الحتجدداج هبددم ، االوىل ان تددذكر أولبددك الرجددال بأمسددا هم ، وتددأيت بن ددول اهددل السددنة علدد  كددل مددن تشدديعهم وا

 فهل لك اآلن ان تأيت بذلك ، لتتض  أعفم احلق ، وتشر  أنوار اليقني ، والسفم  .  
 ا س ي

 
  1329ذي احلجة سنة  2ي رقم  :   1ا  16املراجعة 

 
 مبة من أسناد الشيعة يف إسناد السنة 

حدددال ، وامتددددت  دددوهم مبدددا أمدددرت ، مقت دددرا علددد  ولدددة ممدددن شددددت الددديهم الر  -يف هدددذه العجالدددة  -نعدددم آتيدددك 
ي فإنده ممدا يضديق عنده الوسدع يف هدذا االمدفء ، وإليدك  140االعنا  ، عل  شرط ان ال أكلز باالستق داء ا 

 آبا هم مرتبة عل  حروف ا جاء  .  هم وأمساء أمساء
 أ 
 -عددو  ابددان بددن تغلددل م -بددن ربدداح القددار  الكددويف ترمجدده الددذه  يف ميزاندده فقددال  :   -ابددان بددن تغلددل   -1

الكددويف شدديعي جلددد ، لكندده ملدددو  ، فلنددا ملدددقه ، وعليدده بدعتدده  .  ا قددال ي  :  وقددد ووقدده أمحددد بددن حنبددل ، 
وابن معني ، وأبوحا   .  وأورده ابن عدي وقال  :  كان غاليا يف التشيع  .  وقال السعدي  :  زا أ  داهر  .  

 -ن احتو هبم مسلم ، وأملاا  السدنن االربعدة ي وعده مم 141إىل آخر ما حكاه الذه  عنهم يف أحواله ا 
 أبوداود ، والالمذي ، والنسا ي ، وابن ماجة 

 حيث وضع عل  امسه رموزهم  .  ودونك حديثه يف ملاي  مسلم ، والسنن  -ي  142ا 
 

 هامش
هددا مددن ت هددذه املراجعددة طويلددة القتضدداء احلددال تطويلهددا ، فأهددل العلددم ال يسددأمون مددن طو ددا ملددا فيي جدداء 1ا  

الصوا د اجلليلة ال  هي ضالة كل باحدث ومددقق ، أمدا غدههم فمدىت اوجدمت امللدل فليكتدز ببعضدها ولديقمت عليده 
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ومددا بعدددها ، وخوفددا مددن التطويددل املمددل آورنددا تددرك فهرسددتها املشددتمل  17راجعددة البدداقي مث ليضددر  ملددصاا إىل امل
  د  .   عل  االشارجل إىل ما جاء يف غضون الالاجم من الصوا د والصرا

 
االربع عن احلكم واالعمش ، وفضيل بن عمرو ، روى عنده عندد مسدلم ، سدصيان بدن عييندة ، وشدعبة ، وادريدمت 

 االودي  .  مات رمحه اهلل سنة احدى وأربعني ومبة  .  
بن عمرو بن االسود بن عمرو النخعدي الكدويف الصقيده ، وأمده مليكدة بندي يزيدد بدن قديمت  -ابراهيم بن يزيد  -2

عية ، اخي االسود وابراهيم وعبدالرمحن بين يزيدد بدن قديمت ، كدأنوا مجيعدا كعمديهم  :  علقمدة ، وأيب ، ابدين النخ
قدديمت  :  مددن اوبددات املسددلمني ، واسددناد اسددانيدهم ال دداياة ، احددتو هبددم املدداا  ال ددااح السددتة وغددههم ، 

 مع االعتقاد بأ م شيعة  .  
ي مدن رجدال الشديعة ، وأرسدل  1ي ا  143ه ابن قتيبة يف معارفه ا أما ابراهيم بن يزيد ملاحل العنوان فقد عد

 ذلك ارسال املسلمات  .  
ودونددك حديثدده يف كددل مددن ملدداياي البخدداري ومسددلم عددن عددم امدده علقمددة ابددن قدديمت ، وعددن كددل مددن مهددام بددن 

 وهو  -احلارث ، وايب عبيدجل بن عبداهلل بن مسعود ، وعن عبيدجل واالسود بن يزيد 
يف ملاي  مسلم عن خاله عبدالرمحن بن يزيد ، وعن سهم بن منجدا  ، وأيب معمدر ، وعبيدد  وحديثه -خاله 

بن نضلة ، وعابمت  .  وروى عنه يف ال اياني من دور ، واالعمدش ، وزبيدد ، واحلكدم ، وابدن عدون  .  روى 
 ومحداد بدن عنه يف ملاي  مسلم ، فضيل بن عمرو ، ومغهجل ، وزياد بن كليل ، وواملدل ، واحلسدن بدن عبيدداهلل

ايب سليمان ، ومساك ولد ابراهيم سنة مخسني ، ومات سنة سي أو مخمت وتسدعني ، بعدد مدوت احلجداج باربعدة 
 اشهر  .  

 
 هامش

 ، حيث ذكر رجل الشيعة يف املعارف  .    206ي ل  1ا  
 
علمدان مكانده يف بن الكويف احلصري أخدذ عنده ابوزرعدة ، وأبوحدا  ، واحتجدا بده ، ومهدا ي -أمحد بن املصضل  -3

 كما يف ترمجة أمحد من   -الشيعة ، وقد ملرح ابو حا  بذلك حيث قال 
 :  كان أمحد بن املصضل من رؤساء الشيعة ملدوقا  .  وقد ذكره الذه  يف ميزانه   -امليزان 

ي ووضددددددع علدددددد  امسدددددده رمددددددز أيب داود ، والنسددددددا ي إشددددددارجل إىل احتجاجهمددددددا بدددددده ، ودونددددددك حديثدددددده يف  144ا 
 ي عن الثوري  .  وله عن اسباط بن ن ر واسرا يل  .   145ما ا  ملايايه
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ي  146االزدي الكدويف الدورا  شديخ البخداري يف ملداياه ، ذكدره الدذه  يف امليدزان ا  -امساعيل بن ابان  -4
ي وذكدر أن حيد  وامحدد أخدذا عنده ، وان   147مبا يدل عل  احتجاج البخاري  والالمذي بده يف ملدايايهما ا 

لكدن القيسدرال ذكدر ان وفاتده   286ري قال  :  ملدو  ، وان غهه قال  :  كان يتشديع ، وانده تدويف سدنة البخا
كاني سنة سي عشرجل ومبتني ، وروى عنه البخاري بدف واسدطة يف غده موضدع مدن ملداياه ، كمدا ندص عليده 

 القيسرال وغهه  .  
ل  وهبا يعرف ذكره الدذه  يف بدا  الكدع مدن ميزانده املف ي الكويف ، وكنيته ابواسرا ي -امساعيل بن خليصة  -5
ي فقددال  :  كددان  شدديعيا بغيضددا مددن الغددفجل الددذين يكصددرون عثمددان ، ونقددل عندده مددن ذلددك شدديبا كثددها ال  148ا 

ي  .   149يلزمندددا ذكدددره ، ومدددع هدددذا فقدددد اخدددرج عنددده الالمدددذي يف ملددداياه وغددده واحدددد مدددن أربدددا  السدددنن ا 
 قال أبوزرعة  :  وحسن أبوحا  حديثه  .  و 

ملدو  ، يف رأيه غلو  .  وقال أمحد  :  يكتل حديثده  .  وقدال ابدن معدني مدرجل  :  هدو وقدة  .  وقدال الصدفس  
:  لدديمت هددو مددن اهددل الكددذ  ، ودونددك حديثدده يف ملدداي  الالمددذي وغددهه ، عددن احلكددم بددن عتيبددة ، وعطيدددة 

فم تلدك الطبقدة ، وقدد عددده بدن قتيبدة مدن رجددال العدويف ، روى عنده امساعيدل بدن عمددرو البجلدي ، ومجاعدة مدن اعدد 
 -املعارف  -الشيعة يف كتابه 

امساعيدل بدن  -ي فقدال  :   150االسدي ا لقال الكويف ، ترمجه الذه  يف ميزانده ا  -امساعيل بن زكريا  -6
 ي 151ا لقدددال الكدددويف ملددددو  شددديعي ، وعدددده ممدددن احدددتو هبدددم املددداا  ال دددااح السدددتة ا  -زكريدددا ا ع ي 

 حيث وضع عل  امسه الرمز إىل اجتماعهم عل  ذلك  .  
ودوندك حديثدده يف ملدداي  البخدداري عددن  مددد بددن سدوقة ، وعبيددداهلل بددن عمددر ، وحديثدده يف ملدداي  مسددلم عددن 
سهيل ، ومالك بن مغول ، وغه واحد ، اما حديثده عدن عاملدم االحدول فموجدود يف ال داياني مجيعدا ، روى 

ربيددع ، عنددمها ، و مددد بدن بكدار ، عنددد مسدلم  .  مددات سدنة اربددع وسدبعني ومبددة عنده  مدد بددن ال دباح ، وابوال
ببغداد ، وامره يف التشيع   اهر معروف حىت نسبوا اليه القول  :  بان الذي نادى عبده مدن جاندل الطدور إمندا 

وهددذا مددن  هددو علددي بددن أيب طالددل ، واندده كددان يقددول  :  االول واآلخددر والمدداهر والبدداطن علددي  بددن أيب طالددل ،
ارجدداف املددرجصني بالرجددل  لكوندده مددن شدديعة علددي ، واملقدددمني لدده علدد  مددن سددواه  .  قددال الددذه  يف ترمجتدده مددن 

 .    امليزان بعد نقل هذا االبطيل عنه  :  د ي   عن ا لقال هذا الكفم فانه من كفم الزنادقة  .  اه
، املعددروف بال دداحل ابددن عبدداد  .  ذكددره الددذه  يف  بددن العبدداس الطالقددال أبوالقاسددم -امساعيددل بددن عبدداد  -7

ي مث   152ي فوضددددع علدددد  امسدددده دت رمددددزا إىل احتجدددداج ايب داود والالمددددذي بدددده يف ملددددايايهما ا  1ميزاندددده ا 
وملصه  :  بأنه أديل بارع شيعي  .  قلي  :  تشيعه مما ال يرتا  فيه أحد ، وبذلك نال هو وأبوه ما نداال مدن 

 الدولة البويهية ، وهو أول من لقل بال احل من الوزراء ، النه ملال مؤيد الدولة بن  اجلفلة والعممة يف
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 هامش

ي خالز الذه  طريقته يف امليزان عند ذكدره المساعيدل بدن عبداد حيدث ذكدره بدني امساعيدل ابدن ابدان الغندوي  1ا 
 وامساعيل بن ابان االزدي ، وقد اهتضمه فلم يوفه شيبا من حقوقه  .   

 
منددذ ال ددبا فسدماه ال دداحل ، واسددتمر عليده هددذا اللقددل حددىت اشدتهر بدده مث أطلددق علد  كددل مددن ويل الددوزارجل  بويده

بعددده ، وكددان أوال وزيددر مؤيددد الدولددة أيب من ددور ابددن ركددن الدولددة ابددن بويدده ، فلمددا تددويف مؤيددد الدولددة وذلددك يف 
وف بصخددر الدولددة فددأقر ال دداحل برجددان ، اسددتوىل علدد  مملكتده أخددوه ابددو احلسددن علددي املعدر  373شدعبان سددنة 

عل  وزارته ، وكان معمما عنده ، نافذ االمر لديه ، كما كدان أبدوه عبداد بدن العبداس وزيدرا معممدا عندد أبيده ركدن 
وذلددك ليلددة اجلمعددة الرابددع والعشددرين مددن ملددصر سددنة مخددمت  -الدولددة ، نافددذ االمددر لديدده ، وملددا تددويف ال دداحل  

أغلقددي لدده مدينددة الددري ، واجتمددع الندداس علدد  بددا  ق ددره  -مخسددني سددنة وهددانني ووددفث مبددة بددالري عددن تسددع و 
ينتمددرون خددروج جنازتدده ، وحضددر فخددر الدولددة ومعدده الددوزراء والقددواد ، وغددهوا لباسددهم ، فلمددا خددرج نعشدده ملدداح 
الندداس بددأمجعهم ملددياة واحدددجل ، وقبلددوا االرض تعميمددا للددنعش ، ومشدد  فخددر الدولددة يف تشددييع اجلنددازجل كسددا ر 

وقعد للعزاء أياما وروته  الشعراء ، وأبنته العلماء ، وأوع عليه كل من تأخر عنه ، قال أبوبكر ا وارزمي   الناس ،
مدن الدوزارجل يف حجرهدا ، ود  ودرج مدن وكرهدا ، ورضدع أفداويق درهدا ، ووروهدا  -ال احل بدن عبداد  -:  نشأ 

 عن آبا ه  .  كما قال ابو سعيد الرستمي يف حقه  :  
 رجل كابرا عن كابر * موملولة االسناد باالسناد ورث الوزا

 يروي عن العباس عباد وزا * رته وامساعيل عن عباد 
وقال الثعال  يف ترمجة ال احل من يتيمته  :  ليسي حتضرل  عبدارجل أرضداها لفف داح عدن علدو  لده يف العلدم 

، ومجعده أشدتات املصداخر ، الن مهدة قدويل  واالد  ، وجفلة شأنه يف اجلود والكرم ، وتصرده بالغايات يف اياسن
 تنخصض عن بلوغ أدىن فضا له ومعاليه ، وجهد وملصي  

ي ولل دداحل مؤلصددات  153يق ددر عددن أيسددر فواضددله ومسدداعيه  .  مث اسالسددل يف بيددان  اسددنه وخ ا  دده ا 
 ة ال نمه  ا  .  جليلة منها كتا  ايي  يف اللغة  يف سبع  لدات رتبه عل  حروف املعجم ، وكان ذا مكتب

كتل اليه نوح ابن من ور أحد ملوك بين سامان يستدعيه ليصوض اليه  وزارته وتدبه أمدر مملكتده ، فاعتدذر اليده  
 :  بأنه حيتاج لنقل كتبه خاملة إىل أربع مبة مجل ، فما المن بغهها ، ويف هذا القدر من أخباره كصاية  .  

ر ة الكويف املصسدر املشدهور املعدروف بالسددي  .  قدال الدذه  يف ترمجتده بن أيب ك -امساعيل بن عبدالرمحن  -8
 ي رمي  بالتشيع ، مث روى عن حسني بن واقد  154من امليزان ا 
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 املروزي  :  انه مسعه يشتم أبا بكر وعمر  .  ومع ذلك فقد أخذ عنه الثوري وابوبكر بن عيا ، 
ي وووقدده أمحددد  .  وقددال ابددن  155السددنن االربعددة  ا  وخلددق مددن تلددك الطبقددة  .  واحددتو بدده مسددلم واملدداا  

 عدي  :  ملدو   .  وقال حي  القطان  :  
ال بأس به  .  وقال حيد  ابدن سدعيد  :  مدا رأيدي احددا يدذكر السددي اال خبده ا قدال ا ومدا تركده أحدد  .  ومدر 

م  .  وإذا راجعي احدوال السددي  ابراهيم النخعي بالسدي وهو يصسر القرآن فقال  :  أما انه يصسر تصسه القو 
يف ميزان االعتدال يد تص يل مدا امجلنداه  .  ودوندك حدديث السددي يف ملداي  مسدلم عدن اندمت بدن مالدك ، 

 وسعد بن عبيدجل ، وحي  بن عباد  .  
روى عنده عنددد مسدلم ، وأربددا  السدنن االربعددة ، أبوعواندة ، والثددوري ، واحلسدن بددن ملداحل ، وزا دددجل ، واسددرا يل ، 

 هو شيخ هؤالء االعفم ، مات سنة سبع وعشرين ومبة  .  ف
:  أنكروا منده غلدوا يف   -كما يف ميزان الذه    -الصزاري الكويف  .  قال ابن عدي  -امساعيل بن موس   -9

 :  أنكدر عليندا هنداد ، وابدن ايب شديبة ، ذهابندا اليده  .  وقدال   -كما يف امليزان ايضدا   -التشيع  .  وقال عبدان 
:  أيش عملتم عند ذاك الصاسق الذي يشتم السلز ! ؟ ومع هذا فقد اخذ عنه ابن خز ة ، وأبوعروبة خف دق 
، كددان شدديخهم مددن تلددك الطبقددة ، كددأيب داود ، والالمددذي ، إذ اخددذا عندده واحتجددا بدده ، يف ملددايايهما ، وقددد 

 ذكره ابوحا  فقال  :  ملدو   .  وقال النسا ي  :  ليمت به بأس  .  
 ي  .   156ذلك موجود يف ترمجته من ميزان الذه  ا  كل

ي عددددن مالددددك ، وشددددريك ، وعمددددر بددددن شدددداكر  157ودونددددك حديثدددده يف ملدددداي  الالمددددذي ، وسددددنن ايب داود ا 
ملاحل انمت  .  مات سنة مخمت وأربعني ومبتني ، وهو ابن بني السدي ، ورمبدا كدان ينكدر ذلدك ، واهلل أعلدم  

  . 
 ت 
 الكويف االعرج ، ذكره ابن معني فقال  :   -تليد بن سليمان   -10

 كان يشتم عثمان ، فسمعه بعض أوالد موايل عثمان فرماه فكسر رجليه  .  وذكره ابو داود 
فقددال  :  رافضددي يشددتم أبددا بكددر وعمددر  .  ومددع ذلددك كلدده فقددد أخددذ عندده أمحددد ، وابددن مندده ، واحتجددا بدده ومهددا 

 يعلمانه شيعيا  .  
ي فنقل من أقوال العلماء فيه ما قد  158يعي د نر به بأسا  .  وذكره الذه  يف ميزانه ا قال امحد  :  تليد ش

ذكرنددداه ، ووضدددع علددد  امسددده رمدددز الالمدددذي ، اشدددارجل إىل أنددده مدددن رجدددال أسدددانيده  .  ودوندددك حديثددده يف ملددداي  
 ي عن عطاء ابن السا ل ، وعبدامللك بن عمه  .   159الالمذي ا 

 ث 
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 160املعروف بأيب محزجل الثمايل حاله يف التشيع كالشممت  .  وقد ذكره يف امليزان ا  -ر وابي بن دينا  -11
ي فنقل ان عثمان ذكر مرجل يف  لمت ايب محزجل فقال  :  من عثمان ؟ ! استخصافا به ، مث نقل ان السليمال عدد 

إشددارجل إىل أندده مددن رجددال  ابددا محددزجل يف قددوم مددن الرافضددة ، وقددد وضددع الددذه  رمددز الالمددذي علدد  اسددم ايب محددزجل ،
ي عدن اندمت  161سنده ، وأخذ عنه وكيع ، وابو نعيم ، واحتجا بده  .  ودوندك حديثده يف ملداي  الالمدذي ا 

 ، والشع  ، وله عن غهمها من تلك الطبقة  .  مات رمحه اهلل سنة مبة ومخسني  .  
 طالل  .  أبواجلهم الكويف ، موىل أم هال بني ايب  -ووبر بن أيب فاخنة  -12

ي فنقددل القددول  :  بكوندده رافضدديا عددن يددونمت بددن ايب اسدداا  ، ومددع ذلددك فقددد  162ذكددره الددذه  يف ميزاندده ا 
ي عن ابدن عمدر ، وزيدد بدن أرقدم  .  وكدان  163أخذ عنه سصيان ، وشعبة ، وأخرج له الالمذي يف ملاياه ا 

و بددن ذر القاضددي ، وابددن قدديمت املاملددر ، يف ع ددر االمددام البدداقر متمسددكا بواليتدده معروفددا بددذلك ، ولدده مددع عمددر 
 ي  .   164وال لي بن هبرام نادرجل تشهد هبذا ا 

 ج 
ي فدذكر انده أحدد علمداء  165بن احلارث اجلعصي الكدويف  .  ترمجده الدذه  يف ميزانده ا  -جابر بن يزيد  -13

يف الندد  ملددل  اهلل عليدده  الشدديعة  .  ونقددل عددن سددصيان القددول  بأندده مسددع جددابرا يقددول  :  انتقددل العلددم الددذي كددان
 وآله وسلم إىل علي ، مث انتقل من علي إىل احلسن ، مث د يزل حىت بلأ 

جعصرا ا ال اد  ي وكان يف ع ره ا ع ي  .  وأخرج مسلم يف أوا ل ملاياه عن اجلراح  .  قال مسعي جابرا 
ي   166عليده وآلده ، كلهدا ا يقول  :  عندي سبعون الز حديث عن ايب جعصر ا الباقر ا عن الند  ملدل  اهلل 

 -.  وأخرج عن زهه ، قدال مسعدي جدابرا يقدول  :  ان عنددي  مسدني الدز حدديث ، مدا حددوي منهدا بشدئ 
ي وكدان جدابر اذا حددث عدن البداقر يقدول  167قال مث حدث يوما  حبديث فقال  :  هذا من ا مسني الصدا ا 

 كما يف ترمجته من ميزان الذه   :    -
:  عامددة مددا قددذفوه بدده أندده    -كمددا يف ترمجددة جددابر مددن امليددزان   -االوملددياء  .  وقددال ابددن عدددي حدددوين وملددي  -

باالسناد إىل زا دجل قدال  :  جدابر اجلعصدي رافضدي  -يف ترمجته من امليزان  -كان يؤمن بالرجعة ، وأخرج الذه  
 يشتم ، قلي  :  

ديثددده يف سدددجود السدددهو مدددن ملدددايايهما ، ي فراجدددع ح 168ومدددع ذلدددك فقدددد احدددتو بددده النسدددا ي ، وابدددوداود ا 
رمدزي  -حيدث ذكدره يف امليدزان  -وأخذ عنه شعبة ، وأبوعوانة ، وعدجل من طبقتهمدا ، ووضدع الدذه  علدي امسده 

ايب داود والالمذي إشارجل إىل كونه من رجال أسانيدمها ، ونقل عدن سدصيان القدول  :  بكدون جدابر اجلعصدي ورعدا 
رأيي أورع منه ، وان شدعبة قدال  :  جدابر ملددو   .  وانده قدال أيضدا كدان جدابر يف احلديث ، وانه قال  :  ما 

This file was downloaded from QuranicThought.com



اذا قال أنبأنا ، وحدونا ، ومسعي ، فهو من أووق الناس ، وان وكيعا قال  :  ما شككتم يف شئ فف تشكوا أن 
 جابر اجلعصي وقة ، وان 

ن  تكلمدي يف جدابر اجلعصدي التكلمدن ابن عبداحلكم مسدع الشدافعي يقدول  :  قدال سدصيان الثدوري لشدعبة  :  لدب
 ي  169فيك  .  مات جابر سنة هان او سبع وعشرين ومبة ، رمحه اهلل تعاىل ا 

وأورده  -املعددارف  -الضدد  الكددويف ، عددده ابددن قتيبددة مددن رجددال الشدديعة يف كتابدده  -جريددر بددن عبداحلميددد  -14
ال ااح عل  االحتجاج بده ، وأودع عليده  فقدال   ي فوضع عليه الرمز إىل اجتماع أهل 170الذه  يف امليزان ا 

:  عدداد اهددل الددري ملدددو  ، حيددتو بدده يف الكتددل ، نقددل االمجدداع علدد  وواقتدده  .  ودونددك حديثدده يف ملدداياي 
ي عن االعمش ، ومغهجل ، ومن ور ، وامساعيل بن ايب خالدد ، وايب اسداا  الشديبال  171البخاري ومسلم ا 

ة ابددن سددعيد ، وحيد  بددن حيدد  ،  وعثمدان بددن ايب شدديبة  .  مدات رمحدده اهلل تعدداىل ، روى عنده يف ال دداياني قتيبد 
 بالري سنة سبع وهانني ومبة عن سبع وسبعني سنة  .  

 االمحر الكويف ذكره ابوداود فقال  :   -جعصر بن زياد  -15
زجال إىل طريدق اهدل أي لتشيعه ما ل عن طريق اجلو  -ملدو  شيعي  .  وقال اجلوزجال  :  ما ل عن الطريق 

وقال ابن عدي  :  ملاحل  شيعي  .  وقال حصيده احلسني بن علي بن جعصر بن زياد  :  كان جدي  -البيي 
ي مدع مجاعدة  1فأشخص اليه يف سداجور ا  -جعصر من رؤساء الشيعة خبراسان ، فكتل فيه ابوجعصر الدوانيقي

يندددة ، ووكيدددع وابوغسدددان املهددددي ، وحيددد  بدددن بشدددر  مدددن الشددديعة فابسدددهم يف املطبدددق دهدددرا  .  أخدددذ عنددده ابدددن عي
احلريري ، وابن مهدي ، فهو شيخهم  .  وقد ووقه ابن معني وغهه ، وقال أمحد  :  ملاحل احلدديث  .  وذكدره 

ي ونقل من أحواله ما قد مسعي ، ووضع عل  امسه رمز الالمذي ، والنسدا ي ، إشدارجل  172الذه  يف امليزان ا 
ي عددن بيدان بدن بشدر ، وعطداء بدن السددا ل  .   173ه  .  ودوندك حديثده يف ملدايايهما ا إىل احتجاجهمدا بد 

 وله عن مجاعة آخرين من تلك الطبقة  .  مات رمحه اهلل سنة سبع وستني ومبة  .  
ي   2الضدبعي الب دري أبوسدليمان ، عدده ابدن قتيبدة مدن رجدال الشديعة يف معارفده  ا  -جعصر بدن سدليمان  -16

ي ونسدبه أمحدد بدن املقددام إىل الدرفض ، وذكدره ابدن عدددي   174سدعد فدنص علد  تشديعه ووواقتده ا ، وذكدره ابدن 
فقال  :  هو شيعي أرجو أنه ال بأس به ، وأحاديثه ليسي باملنكرجل ، وهو عندي ممن حيمدد أن يقبدل حديثده  .  

 :  ان   وقال أبوطالل مسعي أمحد يقول  :  ال بأس بعصر بن سليمان الضبعي ، فقيل المحد
 

 هامش
 ي الساجور يف االملل  :  قفدجل يعل يف عنق الكلل ، واملراد هنا انه اشخص وهو  ر حببل يف عنقه  . 1ا  
 .     206ي  راجع من املعارف ل  2ا  
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سدددليمان بدددن حدددر  يقدددول  :  ال يكتدددل حديثددده ، فقدددال  :  د يكدددن ينهددد  عنددده ، وامندددا كدددان جعصدددر يتشددديع ، 

 علي  .   .   .  اخل  .   فيادث بأحاديث يف
وقال ابن معني  :  مسعي مدن عبددالرزا  كفمدا اسدتدللي بده علد  مدا قيدل عنده مدن املدذهل ، فقلدي لده  :  ان 
أسدداتذتك كلهددم أملدداا  سددنة ، معمددر ، وابددن جددري  ، واالوزاعددي ، ومالددك ، وسددصيان ، فعمددن أخددذت هددذا 

عي ، فرأيتدده فاضددف حسددن ا دددي ، فأخددذت عندده هددذا املددذهل ؟ فقددال  :  قدددم علينددا جعصددر ابددن سددليمان الضددب
قلي  :  لكن  مد بن أيب بكدر املقددمي كدان يدرى العكدمت ، في درح بدأن جعصدرا  -مذهل التشيع  -املذهل 

 إمنا أخذ الرفض عن عبدالرزا  ، ولذا كان يدعو عليه 
باالسدددناد إىل سدددهل بدددن أيب فيقدددول  :  فقددددت عبددددالرزا  مدددا أفسدددد بالتشددديع جعصدددرا غدددهه  .  واخدددرج  العقيلدددي 

خدووة ، قال  :  قلي جلعصر بن  سليمان  :  بلغدين أندك تشدتم أبدا بكدر وعمدر  .  فقدال  :  أمدا الشدتم فدف ، 
ولكن الدبغض مدا شدبي  .  واخدرج ابدن حبدان يف الثقدات بسدنده إىل جريدر بدن يزيدد بدن هدارون ، قدال  :  بعثدين 

 أيب إىل جعصر الضبعي فقلي له  :  
انك تسل أبا بكر وعمر  .  قال  :  أما السل فف ، ولكن البغض ما شدبي ، فدإذا هدو رافضدي  .   .   بلغين 

.  اخل  .  وترجم الذه  جعصرا يف امليزان فذكر من أحواله كلما مسعي ، ونص عل  انه كان من العلماء الزهداد 
 ي وقد احتو به مسلم يف ملاياه  175عل  تشيعه ا 

أحاديث قد انصرد هبا ، كما نص عليه الذه  ، وأشار إليها يف ترمجدة جعصدر  .  ودوندك ي وأخرج عنه  176ا 
حديثدده يف ال دداي  عددن وابددي البنددال ،  واجلعددد بددن عثمددان ، وأيب عمددران اجلددول ، ويزيددد بددن الرشددك ، وسددعيد 

وابددن مهدددي ، اجلريددري ، روى عندده قطددن بددن نسدده ، وحيدد  بددن حيدد  ، وقتيبددة ، و مددد بددن عبيددد بددن حسددا  ، 
حدددث عددن يزيددد الرشددك ، عددن مطددرف ، عددن عمددران بددن ح ددني ، قددال  :  ا بعددث  -ومسدددد  .  وهددو الددذي 

:  ما تريددون مدن علدي   -رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله سرية استعمل عليهم عليا  .   .   .  احلديث ، وفيه 
لنسدا ي يف ملداياه ، ونقلده ابدن عددي ي أخرجده ا 177، علي مدين وأندا منده ، وهدو ويل كدل مدؤمن بعددي ا ا 

عدددن ملدددااح النسدددا ي ، ندددص الدددذه  علددد   ذلدددك يف أحدددوال جعصدددر مدددن امليدددزان  .  مدددات يف رجدددل سدددنة هدددان 
 وسبعني ومبة ، رمحه اهلل تعاىل  .  

 بن وعلبة الكويف التيمي ، تيم اهلل  .   -مجيع بن عمهجل  -17
 ي فقال  :  كويف ملاحل احلديث 178ا  -كما يف آخر ترمجته من امليزان   -ذكره أبوحا  
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، قلي  :  أخذ عنه العفء بن ملاحل ، وملدقة بن املثع ، وحكيم بن جبه ، فهو شديخهم  .  ولده يف السدنن  
ي  .  نص علد  ذلدك الدذه  يف امليدزان، وهدو مدن التدابعني ، مسدع  179وفوة أحاديث ، وحسن الالمذي له ا 

 عن ابن عمر  :  أنه مسع رسول اهلل يقول لعلي  :   ابن عمر ، وعا شة ، ومما رواه
 ي  .   180ا أني أخي يف الدنيا واآلخرجل ا ا 

 ح 
أبوالنعمددان االزدي الكددويف  .  ذكددره أبوحددا  الددرازي  .  فقددال  :  هددو مددن الشدديعة  -احلددارث بددن ح ددهجل  -18

وذكدره ابدن عددي، فقدال  :  يكتدل حدديث العتق  .  وذكره أبوأمحد الزبهي ، فقال  :  كان يؤمن بالرجعة  .  
عل  ما رأيته من ضعصه ، وهو من ايالقدني بالكوفدة يف التشديع  .  وقدال ذنديو  :  سدألي جريدرا أرأيدي احلدارث 

 بن ح هجل ؟ 
قال  :  نعم رأيته شيخا كبها ، طويل السكوت ، ي ر عل  أمر عميم  .  وذكره حي  بن معني، فقال  :  وقة 

ه النسا ي أيضا ، ومحل عنه الثوري ، ومالك بن مغول ، وعبداهلل بن منه ، وطا صة من طبقتهم ،  خش  ، وووق
 كان شيخهم و ل وقتهم  .  وترمجه الذه  يف ميزانه 

ي عدددن زيدددد بدددن وهدددل ،  182ي ، فدددذكر كدددل مدددا نقلنددداه مدددن شدددؤونه  .  ودوندددك حديثددده يف السدددنن ا  181ا 
رج النسا ي من طريق عباد بن يعقو  الرواجين ، عن عبداهلل بن عبدامللك وعكرمة ، وطا صة من طبقتهما ، أخ

املسعودي ، عن احلارث بن ح هجل ، عن زيد بن وهل ، قال مسعي عليا يقول  :  ا أندا عبدداهلل وأخدو رسدوله 
ي وروى احلددارث بددن ح ددهجل ، عددن أيب داود السددبيعي ، عددن عمددران بددن  183، ال يقو ددا بعدددي إال كددذا  ا ا 

ح ددني ، قددال  :  كنددي جالسددا عنددد الندد  ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم وعلددي إىل جنبدده ، إذ قددرأ الندد  ملددل  اهلل 
عليدده  وآلدده وسددلم  :  * ا أمددن  يددل املضددطر إذا دعدداه ويكشددز السددوء و علكددم خلصدداء االرض ي * ، فارتعددد 

ا وال حيبك إال مؤمن ، وال يبغضدك   علي ، فضر  الن  ملل  اهلل عليه وآله  وسلم بيده عل  كتصه ، وقال  :
ي إىل يددوم القيامددة ، أخرجدده ايدددوون كمامددد بددن كثدده ، وغددهه عددن احلددارث بددن ح ددهجل ،  184إال منددافق ا ا 

ونقله الذه  يف ترمجة نصيع  بن احلارث هبذا االسناد ، وحني أت  يف أوناء السدند علد  ذكدر احلدارث بدن ح دهجل 
 ي  .   185ا  ، قال  :  ملدو  لكنه رافضي

ا مدددال ، ملدداحل أمدده املددؤمنني  وخاملددته ، كددان مددن أفضددل التددابعني، وأمددره يف  -احلددارث بددن عبددداهلل  -19
التشدديع غددين عددن البيددان ، وهددو أول مددن عدددهم ابددن قتيبددة يف معارفدده ، مددن رجددال الشدديعة ، وقددد ذكددره الددذه  يف 

عني ، مث نقدل عدن ابدن حبدان القدول  :  بكونده غاليدا يف ي  :  فداعالف بأنده مدن كبدار علمداء التداب 186ميزانه ا 
 شيبا كثها،  -بسبل ذلك  -التشيع ، مث أورد من حتامل القوم عليه 
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ومدددع هدددذا فقدددد نقدددل اقدددرارهم بأنددده كدددان مدددن أفقددده النددداس ، وافدددرض النددداس ، وأحسدددل النددداس ، لعلدددم الصدددرا ض ، 
ي وملددرح بددأن النسددا ي مددع تعنتدده يف الرجددال قددد  187واعددالف بددأن حددديث احلددارث موجددود يف السددنن االربعددة ا 

احتو باحلارث ، وقوى أمره ، وان اجلمهور مع تدوهينهم أمدره يدروون حديثده يف االبدو  كلهدا ، وان الشدع  كدان 
يكذبه ، مث يدروي عنده  .  قدال يف امليدزان  :  والمداهر انده يكذبده يف  جتده وحكاياتده ، وأمدا يف احلدديث النبدوي 

عدن  مدد بدن سدهين أنده قدال   -يف امليدزان  -يف امليزان  :  وكان احلارث من أوعية العلدم ، مث روى فف  .  قال 
:  كان من أملاا  ابن مسعود مخسة يؤخذ عنهم أدركي منهم أربعة ، وفاتين احلارث فلدم أره ، وكدان يصضدل 

.    ة ومسددرو  وعبيدددجل ، اهعلدديهم وكددان أحسددنهم ا قددال ي  :  و تلددز يف هددؤالء الثفوددة أيهددم أفضددل ، علقمدد 
 قلي  :  

ا وفاقدا ، كمدا نبده علد  ذلدك ابدن وقد سل  اهلل عل  الشدع  مدن الثقدات االوبدات مدن كذبده واسدتخز بده  جدزاء
حيث أورد كلمة إبراهيم النخعي ال رحية يف تكذيل الشدع  ، مث قدال  -جامع بيان  العلم  -عبدال  يف كتابه 

 -ن الشع  عوقل لقوله يف احلارث ا مددال حددوين احلدارث وكدان أحدد الكدذابني ي ما هذا لصمه  :  وأ  1ا 
ود ي  من احلارث كدذ  ، وإمندا نقدم عليده افراطده يف حدل علدي ، وتصضديله لده علد  غدهه ا  -قال ابن عبدال  

، وتصضديل  قال ي ومن هاهنا كذبه الشدع  ، الن الشدع  يدذهل إىل تصضديل أيب بكدر ، وإىل انده أول مدن أسدلم
 .  قلي  :  وان ممن حتامل عل  احلارث  مد بن   عمر  .  اه

 
 هامش

من  ت ر كتا  جامع بيان العلم وفضله لشديخنا العفمدة امحدد بدن عمدر ايم دال  196ي كما يف ل  1ا  
 البهويت املعاملر  .   

سدوء ا وخبسده حقده ، كمدا جدرت ي فقال  :  ا إن لده قدول  188من طبقاته ا  6سعد ، حيث ترمجه يف اجلزء 
عادتددده مدددع رجدددال الشددديعة ، إذ د ين دددصهم يف علدددم ، وال يف عمدددل ، والقدددول السدددئ الدددذي نقلددده ابدددن سدددعد عدددن 
احلارث  :  إمنا هو الوالء آلل  مد ، واالستب ار بشأ م ، كمدا أشدار إليده ابدن عبددال  فيمدا نقلنداه مدن كفمده  

 ، رمحه اهلل تعاىل  .  .  كاني وفاجل احلارث سنة مخمت وستني 
االسدي الكاهلي الكويف التدابعي ،  يعدده يف رجدال الشديعة كدل مدن ابدن قتيبدة يف  -حبيل بن أيب وابي  -20

ي ووضددع علدد  امسدده رمددز  189وذكددره الددذه  يف ميزاندده ا  -امللددل والناددل  -معارفدده ، والشهرسددتال يف كتددا  
، وقدال  :  قدد احدتو بده كدل مدن أفدرد ال دااح بدف تدردد ا ي إشدارجل إىل احتجاجهدا بده  190ال ااح الستة ا 

 قال ي  :  وووقه حي  بن معن  .  ومجاعة  .  
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قلي  :  وإمنا تكلم فيه الدواليب ، وعده من املضعصني ، جملرد تشيعه وقد أدهشين ابن عون حيث د  د وجها 
، وال نقدددص بعددور العدددني ، وإمنددا الدددنقص للطعددن يف حبيددل ونصسددده تددأىب إال انتقاملددده ، فكددان يعددد  عندده بدداالعور 

بالصاشدداء والكلمددة العددوراء  .  ودونددك حددديث حبيددل يف  ملدداياي البخدداري ومسددلم عددن سددعيد بددن جبدده ، 
وأيب وا ل  .  أما حديثه عن زيدد بدن وهدل ، فصدي ملداي  البخداري فقد   .  ولده يف ملداي  مسدلم عدن  مدد 

ك املشددرقي ، وأيب العبدداس بددن الشدداعر  .  وأيب املنهددال بددن علددي بددن عبددداهلل بددن عبدداس وعددن طدداووس ، والضدداا
عبدالرمحن ، وعطاء بن يسار وابراهيم بن سعد بن أيب وقدال ،  و اهدد  .  روى عنده يف ال داياني مسدعر ، 
والثددددوري ، وشددددعبة  .  وروى عندددده يف ملدددداي  مسددددلم ، سددددليمان االعمددددش ، وح ددددني ، وعبدددددالعزيز ابددددن سددددياه 

 مات رمحه اهلل تعاىل سنة تسع عشرجل  ومبة  .   وأبواساا  الشيبال  . 
واسم حي ملاحل بن ملاحل ا مدال ، أخو علي بدن ملداحل وكفمهدا مدن أعدفم الشديعة  -احلسن بن حي   -21

، ولدددا توأمددا ، وكددان علددي تقدمدده بسدداعة ، فلددم يسددمع أحددد أخدداه احلسددن يسددميه بامسدده قدد  ، وإمنددا كددان يكنيدده 
مددن طبقاتدده  .  وذكرمهددا الددذه  يف  6ل ذلددك ابددن سددعد يف أحددوال علددي مددن اجلددزء بقددول  :  قددال أبو مددد ، نقدد 

ميزاندده فقددال يف احددوال  احلسددن  :  كددان أحددد االعددفم ، وفيدده بدعددة تشدديع ، وكددان يددالك اجلمعددة ، ويددرى ا ددورج 
قات فقال  :   من الطب 6عل  الوالجل الملمة ، وذكر انه كان ال يالحم عل  عثمان  .  وذكره ابن سعد يف اجلزء 

.  وذكددره االمددام ابددن قتيبددة يف أملدداا  احلددديث مددن    كددان وقددة ملدداي  احلددديث كثددهه ، وكددان متشدديعا  .  اه
 191عد احلسدن مدنهم ا  -املعارف  -م رحا بتشيعه ، وملا ذكر رجال الشيعة يف أواخر  -املعارف  -كتابه 

يف ملداي  مسدلم ، عدن كدل مدن مسداك بدن ي ، ودوندك حديثده  192ي  .  احتو به مسلم واملاا  السنن ا 
حر  ، وامساعيل السدي ، وعاملم االحول ، وهارون بن سعد  .  وقد اخذ عنده عبيدداهلل ابدن موسد  العبسدي 
، وحيد  بدن آدم ، ومحيدد بدن عبددالرمحن الرواسدي ، وعلدي بدن اجلعدد ، وأمحدد بدن يدونمت ، وسدا ر أعدفم طبقددتهم 

:  ان ابددن معددني وغددهه ووقددوه، وان عبددداهلل بددن أمحددد نقددل عددن أبيدده  :  ان وذكددر الددذه  يف ترمجتدده مددن امليددزان  
 احلسن أوبي من شريك وذكر الذه  ان أبا حا  

قددال  :  اندده وقددة ، حددافظ ، مددتقن ، وان أبددا زرعدددة قددال  :  اجتمددع فيدده اتقددان ، وفقدده ، وعبددادجل ، وزهدددد ، وان 
ن مبة  دث ، فما رأيي أفضل من احلسن بدن ملداحل ، وانده النسا ي ووقه ، وأن أبا نعيم قال  :  كتبي عن ها

قال  :  ما رأيي أحدا إال وقد غل  يف شئ ، غه احلسن بن ملاحل ، وان عبيدجل بدن سدليمان قدال  :  إل أرى 
اهلل يستاي أن يعذ  احلسن بن ملداحل ، وان حيد  بدن أيب بكده ، قدال للاسدن بدن ملداحل  :  ملدز لندا غسدل 

ليدده مددن البكدداء ، وان عبيددداهلل بددن موسدد  قددال  :  كنددي أقددرأ علدد  علددي بددن ملدداحل ، فلمددا  امليددي ، فمددا قدددر ع
بلغددي  :  فددف تعجددل علدديهم ، سددق  أخددوه احلسددن  ددور كمددا  ددور الثددور ، فقددام إليدده علددي فرفعدده ومسدد  وجهدده 

وفوددة أجددزاء ، ور  عليدده وأسددنده ، وان وكيعددا قددال  :  كددان احلسددن وعلددي ابنددا ملدداحل ، وامهمددا قددد جددزؤوا الليددل 
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فكددل واحددد يقددوم ولثددا ، فماتددي امهمددا فاقتسددما الليددل بينهمددا ، مث  مددات علددي فقددام احلسددن الليددل كلدده ، وان أبددا 
لون سليمان الدارال قال  :  ما رأيي أحدا ا وف أ هر عل  وجهه من احلسن بدن ملداحل قدام ليلدة بعدم  يتسداء

ولددد رمحدده اهلل  تعدداىل سددنة مبددة ، ومددات سددنة تسددع وسددتني ي  .   193ا فغشددي عليدده ، فلددم  تمهددا إىل الصجددر 
 ومبة  .  

ي   194الكويف ، نص عل  تشيعه ابن قتيبة ،  وعدده مدن رجدال الشديعة يف معارفده ا  -احلكم بن عتيبة  -22
ي  .  ودونك حديثه يف ملايايهما عن كل من أيب جايصة ، وإبراهيم  195.  احتو به البخاري ومسلم  ا 

اهد ، وسعيد بن جبه ، وله يف ملاي  مسدلم عدن عبددالرمحن بدن أيب ليلد  ، والقاسدم بدن  يمدرجل ، النخعي و 
وأيب ملدداحل ، وذر بدددن عبدددداهلل ، وسدددعيد ابدددن عبددددالرمحن بدددن أبددزى ، وحيددد  بدددن اجلدددزار ، وندددافع مدددوىل بدددن عمدددر ، 

مهدران ، واحلسدن العدرل ،  وعطاء بن أيب ربداح ، وعمدارجل بدن عمده ، وعدراك بدن مالدك ، والشدع  ، وميمدون بدن
 وم عل بن سعد ، وعلي بن احلسني  .  روى عنه يف ال اياني  :  

من ددور ، ومسددعر ، وشددعبة  .  وروى عندده يف ملدداي  البخدداري خاملددة عبدددامللك بددن أيب غنيددة ، وروى عندده يف 
وابدان بدن  ملاي  مسلم خاملة كل من االعمش ، وعمرو بن قيمت ، وزيد بن أيب انيسة ، ومالدك ابدن مغدول ،

تغلددل ، ومحددزجل الزيددات ، و مددد بددن جاددادجل ، ومطددرف ، وأبوعوانددة ، مددات سددنة مخددمت عشددرجل ومبددة عددن مخددمت 
 وستني سنة  .  

وأورده احلسدن بدن  -منتهد  املقدال  -اجلهين ، غريق اجلاصدة ، ذكدره أبدوعلي يف كتابده  -محاد بن عيس   -23
رمجدده مددن علمدداء الشدديعة أملدداا  الصهددارس  واملعدداجم ا علددي بددن داود يف  ت ددره املخددتص بددأحوال الرجددال ، وت

ي وعده مجيعا من الثقات االوبات ، من أملاا  اال مة ا داجل عليهم السفم ، مسع من االمدام ال داد   196
ي  .  وله كتل  يرويها أملاابنا باالسناد   197عليه السفم سبعني حديثا ، لكنه د يرو منها سوى عشرين ا  

عل  أيب احلسن الكا م عليه السفم ، فقال له  :  جعلي فداك  :  ادع اهلل يل أن يرزقين دارا إليه ، دخل مرجل 
 ، وزوجة ، وولدا ، وخادما ، واحلو يف كل سنة  .  فقال عليه السفم  :  

اللهددم ملددل علدد   مددد وآل  مددد وارزقدده دارا وزوجددة وولدددا وخادمددا واحلددو مخسددني سددنة  .  قددال محدداد  :  فلمددا 
ط مخسني علمي أل ال احو أكثر منها  .  قال  :  فاججي هان وأربعني سنة ، وهدذي داري رزقتهدا ، اشال 

وهذه زوج  وراء السال ، تسمع كفمي ، وهذا ابين ، وهذا خادمي ، قد رزقي كل ذلك  .  مث حو بعد هدذا 
الق ده ، فلمدا ملدار يف موضدع  الكفم حجتني نام ا مسني ، وخدرج بعددها حاجدا ، فزامدل أبدا العبداس الندوفلي

 االحرام ، دخل يغتسل فجاء الوادي 
فامله املاء فغر  قبل أن حيو زيادجل عل  ا مسني  .  وكاني وفاته رمحه اهلل تعاىل سدنة تسدعة ومبتدني ، وأملدله  

 ت ددر  -ي  .  وقددد استق ددينا أحوالدده يف كتابنددا  198كددويف ، ومسددكنه الب ددرجل ، وعددا  نيصددا وسددبعني سددنة ا 
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ي فوضدع علد  امسده ت   اشدارجل إىل مدن  199وذكدره الدذه  ا  -الكفم يف مؤلصي الشيعة من ملددر االسدفم 
ي ، وذكدر أنده غدر  سدنة هدان ومبتدني ، وانده يدروي عدن ال داد  ا ع ي  200أخرج عنه من أملاا  السدنن ا 

مدن الددارقطين يضدعصه ، مث وحتامل عليه إذ نسل الطامات إليه ، كما حتامل عليه من ضعصه لتشيعه ، والعجل 
 حيتو به يف سننه  اوكذلك يصعلون ي  .  

أخو زرارجل ، كانا من أوبات الشيعة ، وحصمة الشريعة وحبار علوم آل  مد ، وكانا من  -محران بن أعني  -24
ن آل م ابي  الدج  ، وأعفم ا دى ، منقطعني إىل االمدامني البداقرين ال دادقني ، و مدا مكاندة عندد اال مدة مد 

ي فوضع علد  امسده   اشدارجل  201 مد ملل  اهلل عليه وآله سامية  .  أما محران فقد ذكره الذه  يف ميزانه ا 
ي مث قددال  :  روى عددن أيب الطصيددل  وغددهه ، وقددرأ عليدده محددزجل ،   202إىل مددن أخددرج عندده مددن أملدداا  السددنن ا 

:  شديخ  .  وقدال أبدوداود رافضدي إىل آخدر    كان يتقن القرآن ، قدال ابدن معدني  :  لديمت بشدئ ، وقدال أبوحدا 
 كفمه  .  

مدن  6القطوال أبوا يثم الكويف ، شيخ البخاري  يف ملاياه ذكدره ابدن سدعد يف اجلدزء  -خالد بن  لد  -25
ي فقددال  :  وكددان متشدديعا تددويف بالكوفددة يف الن ددز مددن ايددرم سددنة وددفث عشددرجل ومبتددني يف خففددة  1طبقاتدده ا 

.  وذكدره ابدو داود فقدال  :  ملددو  لكنده يتشديع  .  وقدال   ن يف التشيع مصرطا وكتبوا عنده  .  اهاملأمون ، وكا
ي فنقدددل عدددن ايب داود ،   203اجلوزجدددال  :  كدددان شدددتاما معلندددا بسدددوء مذهبددده  .  وترمجددده الدددذه  ، يف ميزانددده ا 
ي  .  ودونك حديثده  204ا ا وعن اجلوزجال ما نقلناه ، احتو به البخاري ومسلم يف مواضع من ملايايهم

 يف ملاي  البخاري عن املغهجل بن عبدالرمحن ، وحديثه يف ملاي  مسلم ، عن كل من  مد بن جعصر 
 

 هامش
 .     283ي ل  1ا  
 

بددن ايب كثددده ، ومالددك بدددن اندددمت ، و مددد بدددن موسددد  ، امددا حديثددده عدددن سددليمان بدددن بدددفل ، وعلددي بدددن مسدددهر 
البخاري بف واسطة يف مواضع من ملاياه ، وروى عنده بواسدطة  مدد بدن فموجود يف ال اياني ، روى عنه 

 عثمان بن كرامة حديثني  .  أما مسلم فقد روى عنه بواسطة ايب 
كريل ، وامحد بن عثمان االودي والقاسم بن زكريا ، وعبدد بدن محيدد ، وابدن ايب شديبة ، و مدد بدن عبدداهلل بدن 

 ديثه وهم يعلمون مبذهبه  .  منه  .  وأملاا  السنن كلهم حيتجون حب
 د 
 أبواحلجاف ، ذكره ابن عدي فقال  :   -داود بن ايب عوف  -26
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 .    ليمت هو عندي ممن حيتو به ، شيعي عامة ما يرويه يف فضا ل اهل البيي  .  اه
فتأمددل واعجددل ! ومددا ضددر داود قددول النواملددل بعددد ان أخددذ عندده السددصيانان ، وعلددي بددن عددابمت ، وغددههم مددن 

عددفم تلددك الطبقددة ، واحددتو بدده ابددوداود والنسددا ي ، وووقدده أمحددد ، وحيدد  ، وقددال النسددا ي  :  لدديمت بدده بددأس  .  أ
 وقال ابوحا   :  ملاحل احلديث  .  وذكره الذه  يف امليزان 

ي عدن أيب  206ي فنقل من أقوا م فيه مدا قدد مسعدي  .  ودوندك حديثده يف سدنن ايب داود والنسدا ي ا  205ا
 االشجعي ، وعكرمة وله عن غهمها  .  حازم 
 ز 
 بن عبدالكرمي اليامي الكويف أبوعبد الرمحن ، ذكره الذه  يف ميزانه  -زبيد بن احلارث  -27
ي فقال  :  من وقات التابعني فيه تشيع ، مث نقل القول بأنه وبي عدن القطدان ، ونقدل توويقده عدن غده  207ا 

ونقدددل ابواسدداا  اجلوزجدددال عبددارجل فيهدددا مددن الصضاضدددة مددا جدددرت بدده عدددادجل واحددد مدددن أ مددة اجلدددرح والتعددديل  .  
اجلوزجدال وسددا ر النواملدل ، قددال  :  وكددان مدن اهددل الكوفددة قدوم ال حيمددد الندداس مدذاهبهم ، هددم رؤوس  دددوي 
الكوفدددة ، مثدددل أيب اسددداا  ، ومن دددور ، وزبيدددد اليدددامي ، واالعمدددش ، وغدددههم مدددن أقدددرا م ، احدددتملهم النددداس 

واحلدق ينطدق من دصا  -سدنتهم يف احلدديث وتوقصدوا عنددما أرسدلوا إىل آخدر كفمده الدذي أنطقده احلدق بده ل د  أل
ومددا ضددر هددؤالء اال عددفم ، وهددم رؤوس ايدددوني يف االسددفم ، إذا د حيمددد الناملددل مددذهبهم يف وقددل  -وعنيدددا 

علديهم مددن الناملدل الددذي ال  رسدول اهلل وبدا  حطتدده ، وأمدان اهددل االرض مدن بعددده وسدصينة  دداجل أمتده ، ومدداذا
 مندوحة له عن الوقوف عل  أبواهبم ، وال غع به عن التطصل عل  موا د فضلهم  .  

إذا رضيي عين كرام عشهيت * فف زال غضبانا علي لبامها ال يبدايل هدؤالء احلجدو باجلوزجدال وأمثالده ، بعدد ان 
دونددك حددديث زبيددد يف ملدداياي البخدداري ي  .  و  208احددتو هبددم أملدداا  ال ددااح وأربددا  السددنن كافددة ا 

ومسلم عن كل من أيب وا ل ، والشدع  ، وابدراهيم النخعدي ، وسدعد بدن عبيددجل ، أمدا حديثده عدن  اهدد فإنده يف 
ملدداي  البخدداري فقدد   .  ولدده يف ملدداي  مسددلم عددن مددرجل ا مدددال ، و ددار  بددن دوددار ، وعمددارجل بددن عمدده ، 

ني شدددعبة ، والثدددوري ، و مدددد بدددن طلادددة  .  وروى عنددده يف ملددداي  وابدددراهيم التيمدددي  .  روى عنددده يف ال دددايا
 مسلم ، 

زهه بن معاوية ، وفضديل بدن غدزوان ، واحلسدني النخعدي  .  مدات زبيدد رمحده اهلل تعداىل سدنة أربدع وعشدرين ومبدة  
  . 
 -عدارف امل -ابواحلسدن الكدويف التميمدي ، عدده ابدن  قتيبدة مدن رجدال الشديعة يف كتابده  -زيد بن احلبا   -28

ي فوملصه بالعابد الثقة ال ددو   .  ونقدل توويقده عدن ابدن معدني وابدن املدديين  .   209وذكره الذه  يف امليزان ا
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ونقدددل القدددول  :  بأنددده ملددددو  عدددن كدددل مدددن أيب حدددا  ، وامحدددد ، وذكدددر ان ابدددن عددددي قدددال  :  انددده مدددن اوبدددات 
 الكوفيني ال يشك يف ملدقه  .  
ي عدددن  معاويددة بدددن ملدداحل ، والضدددااك بدددن  210ونددك حديثددده يف ملدداياه ا قلددي  :  واحدددتو بدده مسدددلم ، ود

عثمان ، وقرجل بن خالد ، وابراهيم بن نافع ، وحي  بن أيو  ، وسيز بن سليمان، وحسن بدن واقدد ، وعكرمدة 
 بن عمار ، وعبدالعزيز بن أيب سلمة ، وافل  بن سعيد  .  
لدددوال ، وامحدددد بدددن املنددذر ، وابدددن منددده ، وابدددن كريدددل ، روى عندده ابدددن ايب شددديبة ، و مدددد بدددن حددا  ، وحسدددن احل
 و مد بن رافع ، وزهه بن حر  ، و مد بن الصرج  .  

 س 
االشدددجعي الكدددويف هدددو أخوعبيدددد ، وزيددداد ، وعمدددران ، ومسدددلم بندددو ايب اجلعدددد  .   -سددداد بدددن ايب اجلعدددد  -29

ره ملسددلم  :  كددان سددتة بنددني اليب اجلعددد ي وقددال عنددد ذكدد  1مددن طبقاتدده ا  6وذكددرهم مجيعددا ابددن سددعد يف اجلددزء 
واوندان مرجبدان ، واونددان يريدان رأي ا ددوارج ، قدال  :  فكددان  -ومهددا سداد وعبيددد  -فكدان اوندان مددنهم يتشديعان 

ي   .  وقد نص مجاعة عن االعفم عل  تشيع ساد   2أبوهم يقول ، مالكم ، أي بين قد خالز اهلل بينكم  ا  
مددن رجددال الشدديعة وعددده مددنهم الشهرسددتال  -ي   3املعددارف  ا  -ابددن قتيبددة يف كتددا  بددن ايب اجلعددد  .  وعددده 

   -امللل والنال  -ايضا يف كتابه 
 ي   .  وذكره  4ا 
 

 هامش
 وال  بعدها  .   203ي راجع عنه ل  1ا  
 .    156ي  وذكرهم أيضا ابن قتيبة يف با  التابعني ومن بعدهم من كتابه املعارف ل  2ا  
 .    206ي   3 ا 
 من اجلزء الثال من النسخة املطبوعة يف هامش ف ل ابن حزم  .    27ي  ل  4ا  
 

ي فعددده التددابعني ، وذكددر أن حديثدده عددن النعمددان ابددن بشدده وعددن جددابر ، موجددود يف  211الددذه  يف ميزاندده ا 
اياني ايضدا كمدا ال ال اياني  .  قلدي  :  وحديثده عدن كدل مدن اندمت بدن مالدك ، وكريدل ، موجدود يف ال د 

 ص  عل  املتتبعني  .  قال الدذه   :  وحديثده عدن عبدداهلل بدن عمدرو ، وعدن ابدن عمدر موجدود يف البخداري  .  
قلددي  :  وموجددود يف ملدداي  البخدداري حديثدده عددن ام الدددرداء أيضددا ، وموجددود يف ملدداي  مسددلم حديثدده عددن 

ن االعمدش ، وقتدادجل وعمدر بدن مدرجل ، ومن دور ، معدان بدن أيب طلادة وابيده  .  روى عنده يف ال داياني كدل مد 
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ي  .  تويف سنة  212وح ني بن عبدالرمحن  .  وله حديث عن علي اخرجه النسا ي ، وابوداود يف سننهما ا  
سددبع أو هددان وتسددعني يف واليددة سددليمان بددن عبدددامللك ، وقيددل بددل سددنة مبددة أو احدددى ومبددة يف واليددة عمددر بددن 

  عبدالعزيز ، واهلل اعلم  . 
من رجال الشيعة   -امللل والنال  -العجلي الكويف ، عده الشهرستال يف كتابه  -ساد بن ايب حص ة   -30

.  وقال الصفس  :  ضعيز مصرط يف التشيع  .  وقال ابن عدي  :  عيل عليه الغلدو ، وأرجدو انده ال بدأس بده  
ذا حلية طويلة ، يا  ا من حلية وهدو يقدول   .  وقال  مد بن بشه العبدي  :  رأيي ساد بن ايب حص ة أمحق،

:  وددت ال كني  شريك علي عليه السفم يف كدل مدا كدان فيده  .  وقدال احلسدني بدن علدي اجلعصدي  :  رأيدي 
 ساد بن ايب حص ة طويل اللاية امحق ، وهو يقول  :  

ايب حص ددة  :  أنددي قتلددي  لبيددك قاتددل نعثددل ، لبيددك مهلددك بددين اميددة لبيددك  .  وقددال عمددرو بددن ذر لسدداد  بددن
عثمدان ؟ فقدال  :  اندا ؟ قدال  :  نعدم اندي ترضد  بقتلده ، وقدال علدي بدن املدديين مسعدي جريدرا يقدول  :  تركددي 

 وقد  -هم اي  املم  م خ ماء -ساد بن ايب حص ة النه كان خ ما للشيعة 
مددن طبقاتدده ،  6مددن اجلددزء  234ل ترمجدده الددذه  فنقددل كددل مددا نقلندداه مددن أقددوا م فيدده  .  وذكددره ابددن سددعد يف 

فنقددل  :  اندده كددان يتشدديع تشدديعا شددديدا ، واندده دخددل مكددة علدد  عهددد بددين العبدداس وهددو يقددول  :  لبيددك لبيددك ، 
مهلددك بددين أميددة لبيددك ، وكددان رجددف  هددرا فسددمعه داود بددن علددي فقددال  :  مددن هددذا ؟ قددالوا  :  سدداد بددن أيب 

ر الذه  يف ترمجته من امليزان  :  انه كان يف رؤوس من ينتقص أبا بكر .  وذك  حصمة ، وأخ وه بأمره ورأيه اه
ي  .  ومع ذلك فقد أخذ عنه السصيانان ، و مدد بدن فضديل ، واحدتو بده الالمدذي يف ملداياه  213وعمر ا 

 ، وووقه ابن معني  .  مات سنة سبع ووفوني ومبة  .  
ي فوضدددع علددد  امسددده ت    214كدددره الدددذه  ا االسدددكاف احلنملدددي الكدددويف  .  ذ  -سدددعد بدددن طريدددز   -31

اشددارجل إىل مددن اخددرج عندده مددن اربددا  السددنن  .  ونقددل عددن الصددفس القددول  :  بأندده ضددعيز يصددرط يف التشدديع  .  
ي  .  ودوندك حديثده يف ملداي  الالمدذي  215قلي افراطه يف التشيع د  نع الالمذي وغهه عدن االخدذ عنده ا

عددن االملددبأ بددن نباتددة ، وعمددران بددن طلاددة ، وعمدده بددن مددأمون  .  روى عندده  ، عددن عكرمددة ، وأيب وا ددل  .  لدده
سدعيد بدن  -ذكره الذه  يف ميزانه فقال  -سعيد بن اشوع  -32ي  .  216اسرا يل ، وحبان ، وابومعاوية ا 

قال النسا ي  :  ليمت به بأس ، وهو سدعيد بدن عمدرو  -:  قاضي الكوفة ملدو  مشهور   -اشوع مل    م 
 .    وع ملاحل الشع   .  وقال اجلوزجال  :  غال زا أ ، زا د التشيع  .  اهبن اش

ي ، وحديثه وابي عدن الشدع  يف ال داياني   217قلي  :  وقد احتو به البخاري ومسلم يف ملايايهما ا 
د بدددن .  روى عندده زكريدددا بدددن ايب  زا ددددجل ، وخالدددد احلددذاء عندددد كدددل مدددن البخددداري ومسددلم  .  تدددويف يف واليدددة خالددد 

 عبداهلل  .  
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ا ددفيل ، قددال ابددراهيم بددن عبددداهلل بددن  اجلنيددد  :  قيددل ليادد  بددن معددني إن سددعيد بددن  -سددعيد بددن خيددثم  -33
 خيثم شيعي ، فما رأيك به ؟ 

ي ، فنقددل عددن ابددن معددني مضددمون مددا قددد  218قددال  :  فلدديكن شدديعيا وهددو وقددة  .  وذكددره الددذه  يف ميزاندده ا 
ي إشددددارجل إىل ا مددددا قددددد اخرجددددا عندددده يف  219عيد رمددددز الالمددددذي والنسددددا ي ا مسعددددي ، ووضددددع علدددد  اسددددم سدددد 

ملددايايهما ، وذكددر اندده يددروي عددن يزيددد ابددن ايب زيدداد ، ومسددلم املف ددي  .  وقددد روى عندده ابددن اخيدده امحددد بددن 
 رشيد  .  

  .  قدال االبر  ، قاضي الري ، وراوي  املغازي عن ابن اساا  ، يكع أبا عبدداهلل -سلمة بن الصضل  -34
ي  :  سدلمة االبدر  رازي يتشديع قدد كتدل عنده ولديمت بده  220بن معني ا كمدا يف ترمجدة سدلمة مدن امليدزان ي ا 

:  كان أهل الري ال يرغبون فيه لسوء رأيه ، قلي  :  بدل لسدوء   -كما يف امليزان ايضا   -بأس ، وقال أبوزرعة 
ي  221، ووضددع علدد  امسدده رمددز ايب داود والالمددذي ا  رأيهددم يف شدديعة أهددل البيددي  .  ذكددره الددذه  يف ميزاندده

إشارجل إىل اعتمادمها عليده ، واخراجهمدا حديثده  .  قدال الدذه   :  وكدان ملداحل ملدفجل وخشدوع ، مدات سدنة 
احددى وتسدعني ومبدة  .  ونقدل عدن ابددن معدني  :  انده قدال كتبندا عندده ، ولديمت يف املغدازي أ  مدن كتابده ا قددال ي 

ي سلمة االبر  يقول  :  مسعي املغازي من ابن اساا  مدرتني ، وكتبدي عنده مدن احلدديث وقال زني   :  مسع
 مثل املغازي  .  

بددن ح ددني بددن كددادح بددن اسددد احلضددرمي ، يكددع أبددا حيدد  ، عددده مددن رجددال الشدديعة  -سددلمة بددن كهيددل  -35
ي وقددد  222ي ا 2لنادل  ا ي والشهرسدتال يف امللدل وا 1مجاعدة مدن علمداء اجلمهدور ، كدابن قتيبددة يف معارفده ا 

 احتو 
 

 هامش
 حيث ذكر الصر   . 206ي ل  1ا  
 من جز ه الثال  .    27ي  ل  2ا  
 

ي وغدههم ، مسدع أبدا جايصدة ،  وسدويد بدن غصلدة ، والشدع  ، وعطداء بدن  223به املاا  ال ااح السدتة ا 
.  ومسع عند مسلم كريبدا ، وذر بدن  ايب رباح ، عند البخاري  ومسلم ، ومسع جند  بن عبداهلل عند البخاري 

عبدداهلل وبكده بدن االشدو ، وزيددد بدن كعدل ، وسدعيد بددن جبده ، و اهددا وعبددالرمحن بددن يزيدد ، وابدا سدلمة بددن 
عبدالرمحن ، ومعاويدة بدن سدويد ، وحبيدل بدن عبدداهلل ، ومسدلما البطدني  .  روى عنده الثدوري وشدعبة عنددمها  .  

بخدداري ، وسددعيد بددن مسددرو  ، وعقيددل بددن خالددد وعبدددامللك بددن ايب سددليمان ، وامساعيددل بددن ايب خالددد عنددد ال
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وعلي بن ملاحل ، وزيد بن ايب أنيسة ، ومحاد ابن سلمة ، والوليد بن حر  ، عند مسلم  .  مات يوم عاشوراء 
 ، سنة احدى وعشرين ومبة  .  

وملدداحل رأيهددم ومشددورهتم ، وقددد ا زاعددي الكددويف ، كبدده شدديعة العددرا  يف أيامدده ،  -سددليمان بددن ملددرد  -36
اجتمعددوا يف منزلدده حددني كدداتبوا احلسددني عليدده السددفم ، وهددو أمدده التددوابني مددن الشدديعة ، الثددا رين يف الطلددل بدددم 
احلسني عليه السفم ، وكانوا أربعة آالف عسكروا بالنخيلة مستهل ربيع الثال سنة مخمت وستني ، مث ساروا إىل 

ا بنوده يف أرض اجلزيرجل فقتتلوا اقتتداال شدديدا حدىت تصدانوا ،  واستشدهد يومبدذ سدليمان عبيداهلل بن زياد ،  فالتقو 
يف موضددع يقددال لدده عددني الددوردجل ، رمدداه يزيددد بددن احل ددني بددن مندده بسددهم فقتلدده ، وهددو ابددن وددفث وتسددعني سددنة ، 

 ومحل رأسه 
مدن طبقاتده وابدن حجدر يف القسدم  6ورأس املسيل بن  بة إىل مروان بن احلكم ، وقد ترمجه ابن سعد يف اجلدزء 

ي وكددل مددن كتددل يف أحددوال السددلز وأخبددار املاضددني  224االول مددن املددابته ، وابددن عبددد  الدد  يف اسددتيعابه ا 
ترمجوه وأونوا عليه بالصضل والدين والعبادجل ، وكان له سن عالية ، وشرف وقدر وكلمة يف قومه ، وهو الذي قتل 

يددة مددن أعددداء أمدده املددؤمنني ، وكددان سددليمان مددن املستب ددرين بضددفل أعددداء حوشددبا مبددارزجل ب ددصني ، ذلددك الطاغ
أهل البيي  .  احتو به ايدوون ، وحديثه عن رسول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده بدف واسدطة ، وبواسدطة جبده بدن 

ي وقدددددد روى عنددددده يف كدددددل مدددددن ال ددددداياني  225مطعدددددم موجدددددود يف كدددددل مدددددن ملددددداياي البخددددداري ومسدددددلم ا 
بيعي وعدددي ابددن وابددي ، ولسددليمان يف غدده ال دداياني عددن أمدده املددؤمنني ، وابندده احلسددن اجملتددىب  ابواسدداا  السدد 

 وأيب  .  وروى عنه يف غه ال اياني حي  بن يعمر ، وعبداهلل ابن  يسار ، وغهمها  .  
ارفده مدن التيمي الب ري ، مدوىل قديمت االمدام أحدد االوبدات ، عدده ابدن قتيبدة يف مع -سليمان بن طرخان  -37

ي وغههم ، ودونك حديثه يف كل من  227ي وقد احتو به أملاا  ال ااح الستة ا  226رجال الشيعة ا 
ال ددداياني عدددن اندددمت بدددن مالدددك ، وايب  ددداز ، وبكدددر بدددن عبدددداهلل ، وقتدددادجل ، وايب عثمدددان النهددددي  .  ولددده يف 

والثدددوري ، وروى عنددده يف  ملددداي  مسدددلم عدددن خلدددق غدددههم ، روى عنددده يف ال ددداياني ابنددده معتمدددر ، وشدددعبة ،
 ملاي  مسلم مجاعة آخرون  .  ومات سنة وفث واربعني ومبة  .  

كمددا يف ترمجددة سددليمان مددن   -بددن معدداذ ابددوداود الضدد  الكددويف  .  ذكددره ابددن حبددان  -سددليمان بددن قددرم  -37
، وقددال ابددن  ي فقددال  :  كددان رافضدديا غاليددا  .  قلددي  :  ومددع ذلددك فقددد ووقدده امحددد بددن حنبددل 228امليددزان ا 
:  وسليمان بن قرم أحاديثه حسان ، وهو خه من سدليمان   -كما يف آخر ترمجة سليمان من امليزان   -عدي 

بن أرقم بكثه  .  قلي  .  وقد أخرج حديثده كدل مدن مسدلم ، والنسدا ي ، والالمدذي ، وابدوداود يف ملدااحهم 
، ودونك يف ملاي  مسدلم حدديث ايب اجلدوا   ي وحني ذكره الذه  يف امليزان وضع عل  امسه رموزهم 229ا
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عددن سددليمان بددن قددرم ، عددن االعمددش ، مرفوعددا إىل رسددول اهلل ، قددال ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ا املددرء مددع مددن 
 أحل ا 

 ي وله يف السنن عن وابي ، عن انمت مرفوعا  :   230ا 
مدرجل ، عدن عبدداهلل بدن احلدارث ي وله عن االعمش عن عمرو بن  231ا طلل العلم فريمة عل  كل مسلم ا ا 

، عن زهه بن االقمر ، عن عبداهلل بن  عمرو ، قال  :  كان احلكم بن أيب العال  لدمت إىل رسدول اهلل ملدل  
اهلل عليده وآلده  وسددلم ، وينقدل حديثدده إىل قدريش ، فلعندده رسدول اهلل ملددل  اهلل عليده وآلدده ومدا  ددرج مدن ملددلبه إىل 

 ي  .   232يوم القيامة ا 
الكداهلي الكدويف االعمدش ، أحدد شديو  الشديعة واوبدات ايددوني ، عددجل يف رجدال  -سليمان بن مهدران   -39

والشهرسدتال يف كتدا  امللدل والنادل  -املعارف  -الشيعة مجاعة من جهابذجل اهل السنة ، كاالمام ابن قتيبة يف 
:  ا كدان مدن اهدل الكوفدة   -الدذه  كما يف ترمجة زبيد مدن ميدزان   -ي وأمثا ما ، وقال اجلوزجال  233ا  -

قوم ال حيمد الناس مذاهبهم ، هم رؤوس  دوي الكوفة ، مثل ايب اساا  ومن ور ، وزبيد اليامي ، واالعمش 
ي إىل آخددر كفمدده الدددال علدد   234، وغددههم مددن أقددرا م ، احددتملهم الندداس ل ددد  ألسددنتهم يف احلددديث ا ا 

ا د حيمد النواملل مذهبهم يف أداء أجر الرسالة مبودجل القرىب والتمسدك محقه ، وما عل  هؤالء من غضاضة، اذ
بثقلددددي رسددددول اهلل ملددددل  اهلل عليدددده وآلدددده ، ومددددا احتمددددل النواملددددل هددددؤالء الشدددديعة جملددددرد ملددددد  ألسددددنتهم ، وإمنددددا 
 احتملددوهم لعدددم اسددتتغنا هم عددنهم ، إذ لددو ردوا حددديثهم لددذهبي علدديهم مجلددة اآلوددار النبويددة ، كمددا اعددالف بدده

ي وأ دن أن املغدهجل مدا قدال أهلدك اهدل الكوفدة ابواسداا   235يف ترمجدة ابدان بدن تغلدل مدن ميزانده  ا -الذه  
واعمشددكم إال لكددو م شدديعيني ، وإال فددان أبددا اسدداا  واالعمددش كانددا مددن حبددار العلددم وسدددنة اآلوددار النبويددة ، 

تدده مددن وفيددات االعيددان ، قددال  :  ا ولفعمددش نددوادر تدددل علدد  جفلتدده ، فمنهددا مددا ذكددره ابددن خلكددان يف ترمج
بعث اليه هشام بن عبد امللك ان اكتدل يل مناقدل عثمدان ومسداوي علدي ، فأخدذ االعمدش القرطداس وأدخلهدا 
يف فم شاجل ففكتها ، وقدال لرسدوله  :  قدل لده هدذا جدوا ؟ ه ، فقدال لده الرسدول  :  انده قدد آل ان يقتلدين إن د 

ه ، فلما أحلوا عليه كتل له  :  بسم اهلل الرمحن الرحيم  .  أما بعد ، فلو كان آته بوابك ،  وتوسل اليه باخوان
لعثمدددان مناقدددل اهدددل االرض مدددا نصعتدددك ، ولدددو كدددان لعلدددي مسددداوي أهدددل االرض مدددا ضدددرتك ، فعليدددك خبوي دددة 

 نصسك ، والسفم ا 
مدن كتابده جدامع بيدان يف با  حكم قول العلماء بعضهم يف بعض  -ي  .  ومنها ما نقله ابن عبدال   236ا 

 ي 1العلم وفضله ا 
عدن علدي بددن خشدرم قدال  :  ا مسعددي الصضدل بددن موسد  يقدول دخلددي مدع ايب  حنيصدة علدد  االعمدش نعددوده ، 
فقددال ابوحنيصددة  :  يددا أبددا  مدد  لددوال التثقيددل عليددك لعدددتك اكثددر ممددا أعددودك ، فقددال لدده االعمددش  :  واهلل انددك 
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ا دخلددي علددي ! ا قددال ي قددال الصضددل  :  فلمددا خرجنددا مددن عنددده قددال علددي لثقيددل وأنددي يف بيتددك ، فكيددز إذ
 ابوحنيصة  :  ان االعمش د ي م رمضان ق  ، قال ابن خشرم 

.    للصضل  :  ما يعين أبوحنيصة بدذلك ؟ قدال الصضدل  :  كدان االعمدش يتسدار علد  حدديث حذيصدة ا  .  اه
ا حددىت يتبدني لكدم ا دي  االبديض مدن ا دي  االسدود مددن قلدي  :  بدل كدان يعمدل بقولده  تعداىل  :  فكلدوا واشدربو 

الصجر مث أنوا ال يام إىل الليل  .  وروى ملاحبا الوجيزجل والباار عن االحسدن بدن سدعيد النخعدي ، عدن شدريك 
 بن عبداهلل القاضي ، قال  :  

أيب ليل  ، وابوحنيصدة ، أتيي االعمش يف علته ال  مات فيها ، فبينا أنا عنده إذ دخل عليه ابن  ش مة ، وابن 
 فسألوه عن حاله فذكر ضعصا 

 هامش
 من  ت ره للعفمة الشيخ امحد بن عمر ايم ال البهويت  .    199ي راجع ل  1ا  
 

شديدا ، وذكر ما يتخوف من خطيباته وأدركته رقة ، فأقبل عليه ابو حنيصدة فقدال لده  :  يدا أبدا  مدد اتدق اهلل ، 
حتدث يف علي بأحاديث لو رجعي عنها كان خها لك قال االعمش  :  أملثلي تقول  وانمر لنصسك فقد كني

كما وملصه الذه  يف   -ي ورد عليه فشتمه مبا ال حاجة بنا إىل ذكره ، وكان رمحه اهلل   237هذا  .   .   .  ا  
:  ا كددان وقددة عاملددا ي أحددد اال مددة الثقددات ، وكمددا قددال ابددن خلكددان إذ ترمجدده يف وفياتدده ، فقددال   238ميزاندده ا 

ي واتصقي الكلمة عل  ملدقه وعدالته وورعه ، واحتو به املاا  ال ااح الستة وغدههم ا  239فاضف ا ا 
ي ودونك حديثه يف ملاياي البخاري ومسدلم عدن كدل مدن زيدد بدن وهدل ، وسدعيد بدن جبده ، ومسدلم  240

ملاحل  ذكوان ، وروى عنده عندد كدل منهدا شدعبة  البطني ، والشع  ، و اهد وايب وا ل ، وابراهيم النخعي ، وايب
، والثدددوري ، وابدددن عييندددة ، وابدددو معاويدددة  مدددد ، وابوعواندددة ، وجريدددر وحصدددص بدددن غيددداث  .  ولدددد االعمدددش سدددنة 

 إحدى وستني ، ومات سنة هان واربعني ومبة ، رمحه اهلل تعاىل  .  
   
اضي ، عده االمام ابن قتيبة يف رجال الشيعة بن سنان بن انمت النخعي الكويف الق -شريك بن عبداهلل   -40

كمددا يف اواخددر ترمجددة   -ي ارسددال املسددلمات ، وأقسدم عبددداهلل بددن ادريدمت  241وأرسدل ذلددك يف كتابدده املعدارف ا
انده  -كمدا يف امليدزان أيضدا   -ي  .  وروى أبدوداود الرهداوي  242باهلل ان شريكا لشيعي ا  -شريك من امليزان 

ي ا قلي  :  إمنا أراد انه خه البشر  243ي فمن أىب فقد كصر ا  1ا علي خه البشر ا مسع شريكا يقول  :  
 بعد 

 هامش
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ي قدددال ابدددن عددددي  :  حددددونا احلسدددني بدددن علدددي السدددكول الكدددويف ، حددددونا  مدددد بدددن احلسدددن السدددكول ،  1ا  
ي فديكم ؟ قدال  :   حدونا ملاحل بن االسود ، عن االعمش ، عدن عطيدة ، قلدي جلدابر  :  كيدز كاندي منزلدة علد 

.  نقلده هبدذا االسدناد  مدد بدن امحدد الدذه  يف  رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده ، كمدا   كان خه البشر  .  اه
بأنده ما دل وال ريدل بكونده مدا ف عدن  -كمدا يف امليدزان أيضدا   -هو مذهل الشيعة ،  .  ولدذا وملدصه اجلوزجدال 
كمدا يف امليدزان   -ن روى الدنص علد  امده املدؤمنني حيدث حددث اجلوزجال إىل مدذهل أهدل البيدي ، وشدريك ممد 

عددن ايب ربيعددة االيددادي عددن ابددن بريدددجل ، عددن ابيدده مرفوعددا ا لكددل ندد  وملددي ووارث ، وان عليددا وملدديي  -ايضددا 
ي ا وكددان منددددفعا إىل نشددر فضددا ل امددده املددؤمنني وارغددام بدددين أميددة بددذكر مناقبددده عليدده السدددفم ،  244وواروددي ا 
:  أندده كددان لشددريك   -كمددا يف ترمجددة شددريك مددن وفيددات ابددن خلكددان   -يددري يف كتابدده درجل الغددوال حكدد  احلر 

 جليمت من بين امية ، فذكر شريك يف بعض االيام فضا ل علي ابن ايب طالل  .  فقال ذلك 
ا ي  245االموي  :  نعم الرجل علي ، فأغضبه ذلدك وقدال  :  ألعلدي يقدال نعدم الرجدل وال يدزاد علد  ذلدك ا 

عدن علدي بدن حكديم عدن علدي بدن قدادم ،  -كما يف أواخر ترمجة شريك من امليدزان   -ي واخرج ابن ايب شيبة  1
 قال  :  جاء عتا  ورجل آخر إىل شريك ، فقال 

لده  :  ان النداس يقولدون اندك شداك ، فقدال يدا أمحدق كيدز أكدون شداكا ، لدوددت أل كندي مدع علدي فخضددبي 
ومن تتبع سهجل هامش  احوال ملاحل بن ايب االسود من امليزان ، ومدع شددجل ي  246يدي بسيصي من دما هم ا 

 لعله عع يف زمانه  .   -ن ل الذه  د يعلق عل  احلديث سوى قوله 
ي  قوله نعم الرجل علي ، وإن كان مدحا لكن املتبادر منه يف مثل هذا املقام ال يليق مبدحه عليه السدفم  1ا  

يف  لده وشددتان  -ا مددن أذندا  أعدا ده  .  فإنكددار شدريك وغضدبه كدان حبكددم العدرف ، وال سديما إذا كدان ملدادر 
بددني قددول هددذا ال ددعلوك االمددوي بعددد مساعدده تلددك الصضددا ل العميمددة  :  نعددم الرجددل علددي وقددول اهلل عزوجددل  :  

اهلل عزوجدل  فقدرنا فنعم القادرون ، وقوله تعاىل  :  نعم العبدد انده أوا  ، فقيداس كلمدة هدذا االمدوي علد  كدفم
قيدداس مددع الصددار  عرفددا ، علدد  ان اهلل تعدداىل مددا اقت ددر علدد  قولدده نعددم العبددد بددل قددال  :  اندده أوا  ، فددف وجدده 

 للجوا  املذكور يف وفيات االعيان  .   
 

كمددا يف   -شددريك علددم اندده كددان يددوايل اهددل البيددي ، وقددد روى عددن أوليددا هم علمددا  مجددا ، قددال ابندده عبدددالرمحن 
:  كدان عندد ايب عشدرجل آالف مسدألة عدن جدابر اجلعصدي ، وعشدرجل آالف غرا دل  .  وقدال   -يدزان احواله مدن امل

:  شريك أعلم حبديث الكوفيني من سدصيان ، وكدان عددوا العدداء   -كما يف امليزان أيضا   -عبداهلل ابن املبارك 
 قال  :  من هو ؟ علي ، سئ القول فيهم ، قال له عبد السفم ابن حر   :  هل لك يف أ  تعوده ، 
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ي  :  لديمت يل بدأ  مددن ازرى علد  علدي وعمددار ، وذكدر عندده معاويددة  1قدال  :  هدو مالددك بدن مغدول ، قددال ا 
 247ي   :  ا ليمت حبليم من سصه احلدق ، وقاتدل علدي بدن ايب طالدل ا ا  2فوملز باحللم ، فقال شريك  ا 

 ي وهو الذي روى عن عاملم ، عن ذر ، عن عبداهلل بن مسعود 
 ي وجرى بينه وبني م عل  248ي  ا ا  3رفوعا  :  ا اذا رأيتم معاوية عل  من ي فاقتلوه  ا م

كمددا يف ترمجددة شددريك مددن وفيددات ابددن   -بددن عبددداهلل الددزبهي كددفم حبضددرجل املهدددي العباسددي ، فقددال لدده م ددعل 
، وقددال يف آخددر  ي  :  بأندده ملدددو  وقددة 249:  أنددي تنددتقص أبددا بكددر  وعمددر  .   .   .  اخل ا   -خلكددان 

 ترمجته  :  قد كان شريك من أوعية العلم ، محل عنه اساا  االزر  تسعة آالف 
حديث  .  ونقل عن ايب توبة احلل  قال  :  كنا بالرملة فقدالوا ، مدن رجدل االمدة ؟ فقدال قدوم ابدن  يعدة ، وقدال 

ي  .  قلي  :    250يومبذ حيا ا قوم  :  مالك  .  فسألنا عيس  بن يونمت فقال  :  رجل االمة شريك وكان  
 ي ودونك حديثه  251احتو بشريك مسلم وأربا  السنن االربعة ا 

 هامش
 ي كما يف ترمجته من امليزان  .   1ا    
 ي  كما يف ترمجته من امليزان ووفيات ابن خلكان  .   2ا  
 ي  أخرجه الط ي ونقله عنه الذه  يف ترمجة عباد بن يعو   .    3ا  
 
دهم ، عن زياد بن عفقة ، وعمار الذهين ، وهشدام بدن عدروجل ، ويعلد  ابدن عطداء ، وعبدد امللدك بدن عمده ، عن

وعمارجل بن القعقاع ، وعبداهلل بن ش مة ، روى عنه عندهم  :  ابن ايب شيبة ، وعلدي بدن حكديم ، ويدونمت ابدن 
  مد ، والصضل بن موس  ، و مد بن ال باح ، وعلي بن 

راسان أو ببخارى سنة مخمت وتسعني  .  ومات بالكوفة يوم السدبي مسدتهل ذي القعددجل سدنة حجر  .  ولد خب
 سبع او هان وسبعني ومبة  .  

ابوالددورد العتكددي مددوالهم ، واسددطي ، سددكن الب ددرجل ، يكددع أبددا بسددطام ، أول مددن  -شددعبة بددن احلجدداج   -41
وعدده مدن رجدال الشديعة مجاعدة مدن جهابدذجل أهدل  فتش بالعرا  عن أمر ايدوني ، وجانل الضعصاء واملالوكدني ،

ي واحدددتو بددده أملددداا  ال دددااح السدددتة  252السدددنة ، كدددابن قتيبدددة يف معارفددده والشهرسدددتال يف امللدددل والنادددل ا 
ي ، وحديثه وابي يف ملاياي البخاري ومسلم عن كل من ايب اسداا  السدبيعي ، وامساعيدل  253وغههم ا 

وغه واحد ، روى عنه عند كدل مدن البخداري ومسدلم  مدد بدن جعصدر ،  بن ايب خالد ، ومن ور ، واالعمش ،
وحي  بن سعيد القطان ، وعثمان بن جبلة ، وغه واحد  .  كان مولده سنة وفث وهانني ، ومات سنة سدتني 

 ومبة ، رمحه اهلل تعاىل  .  
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 ل 
مدن املعدارف  206يف ل  بن حجر بن احلارث العبدي ، ذكره االمام ابن قتيبدة -ملع عة بن ملوحان  -42

من طبقاته فقال  :  كان مدن  6من اجلزء  154يف سلك املشاهه من رجال الشيعة ، وأورده ابن سعد يف ل 
أملددداا  ا طددد  بالكوفدددة ، وكدددان خطيبدددا ، وكدددان مدددن أملددداا  علدددي ، وشدددهد معددده اجلمدددل هدددو وأخدددواه زيدددد 

 ي  1لراية يوم اجلمل يف يده ا وسياان ابنا ملوحان ، وكان سياان ا طيل قبل ملع عة ، وكاني ا
فقتل ، فأخذها زيدد فقتدل ، فأخدذها ملع دعة ا قدال ي وقدد روى  ملع دعة عدن علدي ، وروى عدن عبدد اهلل بدن 

.  وذكره ابن عبدال  يف االستيعا  فقال  :  كان مسلما عل  عهد   عباس ، وكان وقة ، قليل احلديث  .  اه
 ي  .  254ود يره ، ملغر عن ذلك ا  رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله د يلقه

وكدددان ف دددياا خطيبدددا ، عددداقف لسدددنا ، ديندددا فاضدددف بليغدددا يعدددد يف  -عبددددالقيمت  -وكدددان سددديدا مدددن سدددادجل قومددده 
املاا  علي رضي اهلل عنه ، مث  نقل عن حي  بن معني القدول  :  بدأن ملع دعة وزيددا وسدياان بدين ملدوحان  

اجلمل ، وأورد قضية أشكلي علد  عمدر أيدام خففتده ، فقدام خطيبدا  كانوا خطباء ، وأن زيدا وسياان قتف يوم
يف الناس فسأ م عما يقولون فيها ، فقام ملع عة وهو غفم شا  فأماط احلجدا  ، وأوضد  منهداج ال دوا  
، فددأذعنوا لقولدده ، وعملددوا برأيدده ، وال غددرو فددإن بددين ملددوحان مددن هامددات العددر  ، واقطددا  الصضددل واحلسددل ، 

 ي   .  فقال  :   2تيبة يف با  املشهورين من االشراف ، واملاا  السلطان من املعارف  ا ذكرهم ابن ق
بنو ملوحان هم زيد بن ملوحان ، وملع عة بن ملدوحان ، وسدياان ابدن ملدوحان ، مدن بدين عبددالقيمت ا قدال 

ا ه االجذم ،  ي فأما زيد فكان من خيار الناس روي يف احلديث أن الن  ملل  اهلل عليه وآله وسلم قال ، زيد
وجنددد  مددا جنددد  ، فقيددل يددا رسددول اهلل اتددذكر رجلددني ؟ فقددال  :  امددا احدددمها فتسددبقه يددده إىل اجلنددة بثفوددني 

 عاما ، واما اآلخار فيضر  ضربة 
 

 هامش
ي كمددا كدددان أحدددد االمدددراء يف قتدددال أهدددل الدددردجل فيمدددا ذكدددره ابدددن حجدددر حيدددث أورد سدددياان بدددن ملدددوحان يف  1ا  

 ملابته  .  القسم االول من ا
 .     138ي  راجع عنه ل  2ا  
 

ا قال ي فكان أحد الرجلني زيد بن ملوحان شهد يوم جلوالء ، فقطعي يدده ،  -يص ل هبا بني احلق والباطل 
وشددهد مددع علددي يددوم اجلمددل ، فقددال  :  يددا أمدده املددؤمنني مددا رال إال مقتددوال ، قددال  :  ومددا علمددك بددذلك يددا أبددا 

 سلمان ؟ 
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ي يدي نزلي من السماء وهي تستشيلين ، فقتله عمرو بن  يثريب ، وقتل أخان سياان يوم اجلمدل قال  :  رأي
 ي قلي  :  ال  ص  أن إخبار الن  ، ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، بتقدم 255ا 

م يد زيد عل  سا ر جسده وسبقها إياه إىل اجلنة ، معدود عند املسلمني كافة من أعدفم النبدوجل ، وآيدات االسدف
، وأدلة اهل احلق ، وكل من ترجم زيددا ذكدر هدذا ، فراجدع ترمجتده مدن االسدتيعا  واالملدابة وغهمهدا ، وايددوون 

 مبشر باجلنة ، واحلمد هلل ر  العاملني  .   -عل  تشيعه  -أخرجوه بطريقهم املختلصة فزيد 
:  لده روايدة عدن عثمدان وعلدي   وملع عة بن ملوحان ، ذكره العسقفل يف القسم الثالث من إملدابته  .  فقدال

، وشددهد ملددصني مددع علددي ، وكددان خطيبددا ف ددياا ، ولدده مددع معاويددة مواقددز ، ا قددال ي وقددال الشددع   :  كنددي 
ي وروى عنددده أيضدددا ابواسددداا  السدددبيعي ، واملنهدددال بدددن عمدددرو ، وعبدددداهلل بدددن بريددددجل ،  1أتعلدددم منددده ا طدددل ا 

د  :  أن املغهجل نص  ملع عة بأمر معاوية من الكوفة إىل اجلزيرجل وغههم  .  ا قال ي وذكر العف ي يف أخبار زيا
 ي كما مات أبوذر  256أو إىل البارين ، وقيل إىل جزيرجل ابن كافان ، فمات هبا  .  ا ؟  .  ا 

ي  .  ونقدل القدول بوواقتده عدن  257من قبله بالربذجل  .  وقدد ذكدر الدذه  ملع دعة ، فقدال  :  وقدة معدروف ا 
 عن النسا ي ، ووضع عل  امسه الرمز إىل احتجاج النسا ي به ابن سعد ، و 

 ي ، قلي  :  ومن د حيتو به ، فإمنا  258ا 
 

 هامش
:  مدا لدك تعيدل أملداا  علدي وإمندا   -كما يف ترمجة رشديد ا جدري مدن ميدزان الدذه    -ي قيل للشع   1ا  

:  أمدا ملع دعة فكدان خطيبدا تعلمدي علمك عدنهم ؟ قدال  :  عمدن ؟ فقيدل لده عدن احلدارث وملع دعة ، قدال  
 منه ا طل ، وأما احلارث فكان حاسبا تعلمي منه احلسا   .   

 يضر نصسه ، وما  لموه ا ولكن كانوا أنصسهم يملمون ي  .  
 ط 
ا والل ا مدال ، ابوعبدالرمحن ، وأمده مدن الصدرس ، وأبدوه مدن النمدر بدن قاسد  ،  -طاووس بن كيسان  -43

ريسان احلمهي ، أرسل اهل السنة كونده مدن سدلز الشديعة ارسدال املسدلمات ، وعدده مدن رجدا م  موىل به بن 
ي وقد احتو به أملاا  ال ااح السدتة  259كل من الشهرستال يف امللل والنال ، وابن قتيبة يف املعارف ا 

ريدرجل ، وحديثده ي وغههم ، ودونك حديثه يف كل من ال اياني عن ابدن عبداس ، وابدن عمدر ، وأيب ه 260ا 
يف ملاي  مسلم عن كل من عا شة ، وزيد بن وابدي ، وعبدداهلل عمدرو ، وروى عنده عندد البخداري ومسدلم كدل 
من  اهد وعمرو بن دينار ، وابنه عبداهلل وروى عنه عند البخداري فقد   الزهدري ، وعندد مسدلم غده واحدد مدن 

يف سنة سي ومبة او أربع ومبة ، وكان يوما عميمدا ، االعفم ، وتويف حاجا مبكة قبل يوم الالوية بيوم ، وذلك 
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وقددد محددل عبددداهلل بددن احلسددن بددن أمدده املددؤمنني نعشدده علدد  كاهلدده يددزاحم الندداس يف ذلددك حددىت سددقطي قلنسددوجل  
 ي  .   261ي ا  1كاني عل  رأسه ، ومز  رداؤه من خلصه ا 

 ظ 
يع واالخدددفل يف واليددة علدددي واحلسدددني بدددن سدددصيان ابواالسددود الددددؤيل ، حالدده يف التشددد  - دداد بدددن عمددرو  -44

 ي  ال حاجة بنا إىل بيا ا ،  2وسا ر أهل البيي عليهم  السفم ، أ هر من الشممت  ا 
 
 

 هامش
 ي روى هذا ابن خلكان يف ترمجة طاووس من وفيات االعيان  .   1ا  
ملدابة  وقدد استق دينا ي وحسبك يف إوبات ذلدك مدا ذكدره ابدن حجدر يف أحوالده مدن القسدم الثالدث مدن اال 2ا  

  ت ر  -الكفم فيها حيث ذكرناه يف كتابنا 
علدد  أن تشدديعه ممددا د يندداقش فيدده أحددد ، ومددع ذلددك  -ي  262الكددفم يف مددؤلصي الشدديعة مددن ملدددر االسددفم ا 

ي ، ودونك حديثه يف ملاي  البخداري عدن عمدر ابدن ا طدا   263فقد احتو به أملاا  ال ااح الستة ا 
عددن ايب موسدد  ، وعمددران بددن ح ددني ، روى عندده حيدد  بددن يعمددر يف ال دداياني ، وروى  ولدده يف ملدداي  مسددلم

عنه يف ملاي  البخاري عبداهلل بن بريدجل ، ويف ملاي  مسلم روى عنده ابنده ابدوحر   .  تدويف  رمحده اهلل تعداىل 
ع علدم ي وهدو الدذي وضد  264، بالب رجل سنة تسدع وسدتني يف الطداعون اجلدارف ، وعمدره مخدمت وهدانون سدنة ا 

 ي  .   265الناو عل  قواعد أخذها عن أمه املؤمنني ، كما ف لناه يف  ت رنا ا 
 ع 
بدن عبدداهلل بدن عمدرو الليثدي املكدي ابوالطصيدل ،  ولدد عدام أحدد ، وأدرك مدن حيداجل الند   -عامر بن وا لة  -45

غاليددة مددن الرافضددة ، وذكددر  :  اندده  ملددل  اهلل عليدده وآلدده هددان  سددنني ، عددده ابددن قتيبددة يف كتابدده املعددارف يف أول ال
ي وذكدره ابدن عبددال  يف الكدع مدن االسدتيعا  فقدال   266كان ملاحل راية املختار ، وآخر ال داابة موتدا ا 

:    -إىل أن قددال  -:  نددزل الكوفددة ، وملددال عليددا  يف مشدداهده كلهددا ، فلمددا قتددل علددي ، ان ددرف إىل مكددة 
، وكدان متشديعا يف علدي رضدي اهلل عنده ، وقدال  :  قددم ابوالطصيدل  وكان فاضف عاقف ، حاضدر اجلدوا  ف دياا

يومددا علدد  معاويددة فقددال  :  كيددز وجدددك علدد  خليلددك ايب احلسددن ؟ قددال  :  كوجددد ام موسدد  علدد  موسدد  ، 
وأشكو إىل اهلل التق ه ، وقال له معاوية  :  كني فيمن ح ر عثمان قال  :  ال ولكدين كندي فديمن حضدره ، 

 منعك من ن ره ؟ قال  :  وأني فما منعك قال  :  فما 
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 هامش
 .     2ج  241ل  
 

من ن ره ؟ إذ ترب ي به ريل املنون ، وكندي يف أهدل الشدام وكلهدم تدابع  لدك فيمدا تريدد ، فقدال لده معاويدة  :  
 أو ما ترى طل  لدمه ن رجل له ، قال  :  

 إنك لكما قال أخو جعز  :  
ي  روى عندده كددل مددن الزهددري ، وايب الدددزبه ،  267حيددايت مدددا زودتددين زادا ا  اللصينددك بعددد املددوت تندددبين * ويف

واجلريري ، وابن ايب  ح ني ، وعبدامللك بن ابر ، وقتادجل ، ومعروف ، والوليدد بدن مجيدع ، ومن دور بدن حيدان 
، وعبددالعزيز ، والقاسم بن ايب بردجل ، وعمرو بن دينار ، وعكرمة ابن خالد ، وكلثوم بن حبيل ، وفرات القزاز 

ي ، وقد روى ابو الطصيل عند مسلم يف احلدو  268بن رفيع ، فاديثهم مجيعا عنه موجود يف ملاي  مسلم ا 
عن رسول اهلل ، وروى ملصة الن  ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، وروى يف ال فجل ودال ل النبوجل عن معاذ بن جبل 

ن علي ، وحذيصدة بدن اسديد ، وحذيصدة بدن اليمدان ، ، وروى يف القدر عن عبداهلل بن مسعود ، وروى عن كل م
وعبددداهلل بددن عبدداس ، وعمددر بددن ا طددا  ، كمددا يعلمدده متتبعددو حددديث مسددلم والبدداحثون عددن رجددال االسددانيد يف 

 ي وقيل  269ملاياه  .  مات ابوالطصيل رمحه اهلل تعاىل مبكة سنة مبة ا 
ة عشددر ومبددة ، وأرسددل ابددن القيسددرال اندده مددات سددنة سددنة اونددني ومبددة ، وقيددل  :  سددنة سددبع ومبددة ، وقيددل  :  سددن

 عشرين ومبة ، واهلل أعلم  .  
االسددددي الدددرواجين الكدددويف ، ذكدددره الددددارقطين ، فقدددال  :  عبددداد بدددن يعقدددو  شددديعي  -عبددداد بدددن يعقدددو   -46

الثقدة ملدو  ، وذكره ابن حبان فقال  :  كان عباد بن يعقو  داعيدة إىل الدرفض ، وقدال ابدن خز دة  :  حددونا 
يف روايته املتهم يف دينه ، عباد بن يعقو  ، وعباد هو الذي روى عن الصضل  بن القاسم ، عن سصيان الثدوري 

ي بعلدي ، وروى  270، عن زبيد ، عن مرجل ، عن ابن مسعود ، أنه كان يقرأ ، ا وكص  اهلل املؤمنني القتدال ا ا 
 ملل  اهلل عليه وآلده  :  ا إذا رأيدتم معاويدة علد  عن شريك عن عاملم ، عن زر ، عن عبداهلل ، قال رسول اهلل

 من ي فاقتلوه 
ي ا أخرجه الط ي وغهه ، وكان عباد يقول  :  من من د يت أ يف ملفته كل يوم من أعداء آل  مد  271ا 

اه ، حشددر معهددم ، وقددال  :  ان اهلل تعدداىل العدددل مددن ان يدددخل طلاددة والددزبه اجلنددة ، قدداتف عليددا بعددد ان بايعدد 
وقال ملاحل بن جزرجل  :  كان عباد بن يعقو  يشتم عثمان ، وروى عبادان االهوازي عن الثقة  :  أن عباد بن 

ي  .  قلددي  :  ومددع ذلددك كلدده فقددد أخددذ عندده أ مددة السددنة ، كالبخدداري ،  272يعقددو  كددان يشددتم السددلز ا 
شيخهم و ل وقتهم ، وذكره الدذه  يف ي ، فهو  273والالمذي ، وابن ماجة ، وابن خز ة ، وابن ايب داود ا 
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ميزاندده فقددال  :  مددن غددفجل الشدديعة ورؤوس البدددع ، لكندده ملدداد  احلددديث مث اسالسددل فنقددل كددل مددا ذكرندداه مددن 
ي روى عنددده البخددداري بدددف واسدددطة يف التوحيدددد مدددن ملددداياه  .  ومدددات ، رمحددده اهلل تعددداىل ، يف  274أحوالددده ا 

بددن زكريددا املطددرز ، فيمددا نقلدده عددن عبدداد ممددا يتعلددق يف حصددر الباددر  شددوال سددنة مخسددني ومبتددني ، وكددذ  القاسددم
 ي نعوذ باهلل من ارجاف املرجصني باملؤمنني ، واهلل املستعان عل  ما ي صون  .   275وجريان ما ه ا 

ابوعبدالرمحن ا مدال الكويف ، سكن احلربية مدن الب درجل ، وعدده ابدن قتيبدة مدن رجدال  -عبداهلل بن داود  -47
ي ، ودوندددك حديثددده يف ال ددداي  عدددن  377ي واحدددتو بددده البخددداري يف ملددداياه ا  276شددديعة يف معارفددده ا ال

االعمش ، وهشام بدن عدروجل وابدن جدري  ، روى عنده يف ملداي   البخداري ، مسددد ، وعمدرو بدن علدي ، ون در 
 بن علي ، يف مواضع  .  مات  يف سنة اون  عشر ومبتني  .  

د ، واسم ا اد اسامة بن عمرو بن عبداهلل بن جابر بن بشر بن عتدوارجل بدن عدامر عبداهلل بن شداد بن ا ا -47
بددن مالددك بددن ليددث الليثددي الكددويف ابوالوليددد ملدداحل امدده املددؤمنني ، وأمدده سددلم  بنددي عمدديمت ا ثعميددة ، أخددي 

لدل المهدا ، امساء فهو ابن خالة عبداهلل بن جعصر ، و مد بن ايب  بكر ، وأخو عمارجل بني محزجل بن عبدد املطا
 86وهددي يف ل  -ذكدره ابدن سدعد فديمن ندزل الكوفدة مدن أهدل الصقده والعلدم مدن التدابيعني وقدال يف آخدر ترمجتده 

 من اجلزء السادس من  
:  وخددرج عبددداهلل بددن شددداد مددع  مددن خددرج مددن القددراء علدد  احلجدداج أيددام عبدددالرمحن بددن  مددد بددن   -الطبقددات 

.  قلدي  :  كاندي   ي اه 278وقدة فقيهدا كثده احلدديث متشديعا ا  االشعث فقتل يوم دجيل  .  قال  :  وكان
ي وسددا ر اال مددة بعبددداهلل بددن  279هددذه الوقعددة سددنة احدددى وهددانني ، وقددد احددتو أملدداا  ال ددااح كلهددم ا 

شدددداد ، روى عنددده ابدددو اسددداا  الشددديبال ، ومعبدددد ابدددن خالدددد ، وسدددعد بدددن ابدددراهيم ، فادددديثهم عنددده موجدددود يف 
 ا من كتل ال ااح واملسانيد ، مسع عند ال اياني وغهمه

 البخاري ومسلم ، عليا وميمونة وعا شة  .  
بن  مد بن ابان بن ملاحل بن عمه القرشي الكويف امللقل مشكدانة ، شيخ مسدلم  -عبداهلل بن عمر  - 49

نده انده شديعي ، ، وايب داود والبغوي ، وخلق من طبقتهم أخذوا عنه ، ذكره ابوحا  فقال  :  ملدو ، ويروى ع
وذكره ملاحل بن  مد بن جزرجل فقال  :  كان غاليا يف التشديع ، ومدع ذلدك فقدد روى عبدداهلل بدن امحدد عدن أبيده 
، قدددال  :  مشدددكدانة وقدددة ، وذكدددره الدددذه  يف امليدددزان فقدددال :  ملددددو  ملددداحل حدددديث ، مسدددع ابدددن املبدددارك ، 

وخلددق ، ووضددع علدد  امسدده رمددز مسددلم ، وايب داود ،  والدددراوردي ، والطبقددة ، وعندده مسددلم ، وابددوداود والبغددوي ،
إشارجل إىل احتجاجهمدا بده ، ونقدل مدن العلمداء فيده مدا قدد مسعدي ، وذكدر انده مدات سدنة تسدع ووفودني ومبتدني ا 

ي عن عبدجل بن سليمان ، وعبداهلل بن املبارك ،  281ي  .  قلي  :  ودونك حديثه يف ملاي  مسلم ا 280
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وعلي بن هاشم ، وايب االحول ، وحسني بن علي اجلعصي ، و مد بن فضديل ، يف وعبدالرمحن بن سليمان ، 
 الصنت روى عنه مسلم بف واسطة ، وقال ابو العباس السراج  :  مات سنة هان او سبع ووفوني ومبتني  .  

 بن عقبة احلضرمي قاضي م ر وعاملها ، عده ابن قتيبة يف معارفه  -عبداهلل بن  يعة  -50
فقددال  :  مصددرط يف  -كمددا يف ترمجددة ابددن  يعددة مددن امليددزان   -ي مددن رجددال الشدديعة ، وذكددره ابددن عدددي  282ا 

التشيع ، وروى ابدويعل  عدن كامدل بدن طلادي فقدال  :  حددونا ابدن  يعدة ، حددوين حدي بدن عبدداهلل املغدافري ، 
عليده وآلده ، قدال يف مرضده  :  ا عن ايب عبد الرمحن احلبلدي عدن عبدداهلل بدن عمدرو  :  ان رسدول اهلل  ملدل  اهلل 

ادعوا يل اخي ، فدعي أبو بكر فاعرض عنه ! مث قال ادعوا يل اخي ، فدعي له عثمان فاعرض عنده ، مث دعدي 
له علي فساله بثوبه واكل عليه ، فلما خرج من عنده قيل له  :  ما قال لك ؟ قال  :  علمين الز با  يصت  

 .    ألز با   .  اه
ذكره الذه  يف ميزانه ووضع عل  امسه دت   اشدارجل إىل مدن اخدرج عنده مدن املداا  السدنن ، ي وقد  283ا 

ي وسدا ر مسدانيد السدنة ، وقدد ذكدره ابدن خلكدان يف  284ودونك حديثه يف ملداياي الالمدذي ، وايب داود ا 
سدلم عدن ي  .  روى عنه عند مسلم ابن وهل. ودونك حديثه يف ملاي  م 285وفياته فأحسن الثناء عليه ا 

اجلمدددع بدددني كتدددايب ايب ن دددر الكفبددداذي وايب بكدددر  -يزيدددد ابدددن ايب حبيدددل ، وقدددد ذكدددره ابدددن القيسدددرال يف كتابددده 
يف رجال البخاري ومسلم  .  مدات ابدن  يعدة يدوم االحدد منت دز ربيدع االخدر سدنة اربدع وسدبعني  -االملبهال 
 ومبة  .  

مدام جعصدر بدن  مدد ال داد   .  احدتو بده الالمدذي ا عبداهلل بن ميمون القداح املكي مدن أملداا  اال  -51
ي وذكره الذه  فوضع عل  امسه رمز الالمذي إشارجل إىل إخراجه عنه ، وذكر  :  انه يروي عن جعصر بن   286

 ي  .   287 مد وطلاة بن عمرو ا 
ري ، فقدال  :   هدو ابو مدد الكدويف  .  ذكدره ملداحبه وتلميدذه عبداس الددو  -عبدالرمحن بن ملداحل االزدي  -52

كان شيعيا ، وذكره ابن عدي فقال  :  احال  بالتشيع ، وذكره ملاحل بدن جدزرجل فقدال  :  كدان يعدالض عثمدان 
، وذكره ابوداود فقال  :  الز كتابا يف مثالل ال اابة ، رجل سوء ، ومع ذلك فقد روى عنده عبداس الددوري 

ي فوضددع علدد  امسدده رمددز النسددا ي ،  288يف ميزاندده ا واالمددام البغددوي ، وأخددرج لدده النسددا ي  .  وذكددره الددذه  
اشارجل إىل احتجاجه به ، ونقل من اقوال اال مة فيه مدا مسعدي  .  وذكدر ان ابدن معدني ووقده  .  وأنده مدات سدنة 

 ي عن شريك ومجاعة من طبقته  .   289مخمت ووفوني ومبتني  .  ودونك حديثه يف السنن ا 
ع احلمهي ال نعال ، كان من أعيان الشيعة وخهجل سدلصهم ال داحلني ، وقدد بن ناف -عبدالرزا  بن مهام  -53

ي ، وذكددر ابددن االودده وفاتدده يف آخددر حددوادث سددنة  290مددن رجددا م ا  -املعددارف  -عددده ابددن قتيبددة يف كتابدده 
ن ي فقددال  :  وفيهددا تددويف عبدددالرزا  بددن مهددام ال ددنعال ايدددث ا قددال ي وهددو مدد  1مددن تار دده الكامددل ا  211
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من كنزه  5994.  وذكره املتقي ا ندي اوناء الباث عن احلديث   ي ا ه 291مشا خ أمحد ، وكان يتشيع ا 
ي  وذكره الذه  يف ميزانه فقال  :  عبدالرزا  بن مهام بن ندافع االمدام أبدوبكر احلمدهي  2فنص عل  تشيعه  ا 

 موالهم ال نعال احد االعفم الثقات ، مث 
 

 هامش
 من جز ه السادس  .  137ي ل  1ا  
 من الكنز  .    6من اجلزء  391ي  راجع ل  2ا  
 

اسالسل يف ترمجته إىل ان قال  :  وكتل شيبا كثها وملنز اجلامع الكبه  وهو خزانة علم  .  ورحل الناس اليه 
العبدداس بددن  ، امحددد ، واسدداا  ، وحيدد  والددذهلي ، والرمددادي ، وعبددد ، مث اضدداف يف احوالدده إىل ان نقددل كددفم

 عبدالعميم يف تكذيبه ، فانكر الذه  عليه ذلك ، وقال  :  
هذا ما وافق العباس عليه مسلم ، بل سا ر احلصاظ ، وأ مة العلدم حيتجدون  بده ، مث تتدابع يف ترمجتده ، فنقدل عدن 

ل  تشديعه ،  الطيالسي أنه قال  :  مسعي ابن معني  يقول  :  مسعي من عبدالرزا  كفما يوما فاستدللي به ع
فقلدي  :  إن اسداتيذك الدذين اخدذت عدنهم ، كلهدم املدداا  سدنة ، معمدر ، ومالدك وابدن جدري  ، وسددصيان ، 

فقال  :  قددم عليندا جعصدر بدن سدليمان الضدبعي ،  -مذهل التشيع  -واالوزاعي ، فعمن اخذت هذا املذهل 
 فرأيته  فاضف حسن ا دي ، فأخذت هذا عنه 

الف عبدددالرزا  يف كفمدده هددذا بالتشدديع ، ويدددعي اندده اخددذه عددن جعصددر الضددبعي ، ي  .  قلددي  :  يعدد  292ا 
لكن  مد بن ايب بكر املقدمي كان يرى ان جعصر الضبعي قدد اخدذ التشديع عدن عبددالرزا  ، وكدان يددعو علد  

د :  فقددت عبددالرزا  ، مدا افسد   -كمدا يف ترمجدة جعصدر الضدبعي مدن امليدزان   -عبدالرزا  بسبل ذلك  فيقدول 
.  وقد اكثدر ابدن معدني مدن االحتجداج بعبدد الدرزا  ، مدع اعدالاف   اه -ي  293يعين بالتشيع ا  -جعصرا غهه 

 ي  :  قيل البن معني ان امحد يقول  :   1عبدالرزا  بالتشيع امامه كما مسعي  .  وقال امحد بن ايب خيثمة ا 
:  واهلل الذي ال إله إال هو ان عبددالرزا  العلد  يف إن عبيداهلل بن موس  يرد حديثه للتشيع ، فقال ابن معني  

 ي  294ذلك من عبيداهلل مبة ضعز ، ولقد مسعي من عبدالرزا  أضعاف ما مسعي من عبيداهلل ا 
 

 هامش
 ي كما يف ترمجة عبدالرزا  من امليزان  .    1ا  
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عبدددالرزا  ان امحددد وابددن معددني  ي  :  بلغنددا و ددن ب ددنعاء عنددد 1وقددال أبوملدداحل  مددد بددن امساعيددل الضددراري ا 
فدخلنا من ذلك غم شديد ، وقلنا  :  قد أنصقندا ورحلندا  -لتشيعه  -وغهمها تركوا حديث عبدالرزا  او كرهوه 

 وتعبنا ، مث خرجي مع احلجيو إىل مكة فلقيي هبا حي  
ي وذكره ابن عدي فقال   295فسألته ، فقال  :  يا أبا ملاحل لو ارتد عبدالرزا  عن االسفم ما تركنا حديثه ا 

ي  ونسبوه  4ي  ومبثالل لغههم مناكه  ا    3ي   :  حدث باحاديث يف الصضا ل د يوافقه عليها أحد  ا    2ا  
ي هدددل رأيدددي أحسدددن  5ي  .  ا ؟  .  قلدددي  :  ومدددع  ذلدددك فقدددد قيدددل المحدددد بدددن حنبدددل ا  298إىل التشددديع ا 

 حديثا من عبدالرزا  ؟ 
 وأخرج ابن القيسرال يف آخر ترمجة عبدالرزا  من  ي ، 299قال  :  ال ا 

 
 هامش

 ي كما يف ترمجة عبدالرزا  من امليزان أيضا  .   1ا  
 ي  كما يف ترمجة عبدالرزا  من امليزان ايضا  .   2ا  
ي بددل وافقدده عليدده املن ددصون ، وعدددوها يف ال ددااح بكددل ارتيدداح ، وإمنددا خالصدده فيهددا  النواملددل وا ددوارج ،  3ا  

فمنها ما رواه أمحد بن االزهر وهو حجة باالتصا  ، قال  :  حدوين عبد الرزا  خلوجل من حصمده ، أنبأندا معمدر 
، عددن الزهددري ، عددن عبيددداهلل ، عددن ابددن عبدداس ، ان  رسددول اهلل ا ل ي نمددر إىل علددي فقددال  :  انددي سدديد يف 

، وحبيبددك حبيددل اهلل وبغيضدددك  الدددنيا سدديد يف اآلخددرجل مددن أحبددك فقددد أحبدددين ،  ومددن أبغضددك فقددد أبغضددين
مدن املسدتدرك ، مث قددال   3مدن اجلددزء  128.  اخرجده احلداكم يف ل   بغديض اهلل ، والويدل ملدن أبغضددك  .  ا ه

:  ملاي  علد  شدرط  .  الشديخني ، ومنهدا مدا رواه عبددالرزا  عدن معمدر ، عدن ابدن  دي  ، عدن  اهدد ، عدن 
 وجتين عا ف ال مال له ،ابن عباس ، قالي فاطمة  :  يا رسول اهلل ز 

قال  :  اما ترضني ان اطلع اهلل إىل اهل االرض فاختار منهم رجلني ، فجعل احدمها اباك ، واآلخر بعلك  .   
من املستدرك من طريق سري  بن يدونمت ،  3من اجلزء  129قلي  :  وهذا احلديث قد اخرجه احلاكم يف ل 

 ي  .   296 هريرجل مرفوعا اعن ايب حصص عن االعمش عن ايب ملاحل ، عن ايب
؟ ا هلل ان تكون مناكه اال عند معاوية او فبته الباغية ، فمنها ما رواه عبدالرزا  عن ابن عيينة ،  ي  حاش  4ا   

عن علي بن زيد بن جذعان ، عن ايب نضرجل ، عن ايب سعيد مرفوعا  :  إذا رأيدتم معاويدة علد  مند ي فداقتلوه ا 
 ترمجة عبدالرزا  من امليزان  .    ي كما يف 5ي  .  ا  297

 
 باالسناد إىل االمام امحد ، قال  :  اذا  -اجلمع بني رجال ال اياني  -كتابه 
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 ي  .   300اختلز الناس يف حديث معمر ، فالقول  :  ما قال عبدالرزا  ا 
ي ال تقدددذر  1ا  ا .  وقدددال  لدددد الشدددعهي  :  كندددي عندددد عبددددالرزا  فدددذكر رجدددل  معاويدددة ، فقدددال عبددددالرز   اه

 لسنا بذكر ولد ابن سصيان ، وعن زيدد ابدن املبدارك قدال  :  كندا عندد عبددالرزا  فاددونا حبدديث بدن احلددوان ،  
فلما قرأ قول عمر لعلي والعباس  :  جبي اني تطلل مهاوك من ابن أخيك ، وهذا جاء يطلل مهاث أمرأته 

:  انمر إىل هذه االنوك ، يقدول  :  مدن ابدن أخيدك   -ن امليزان كما  يف ترمجته م  -من أبيها ، قال عبدالرزا  
 ؟ 

 ي  .  قلي  :   301من أبيها ؟ ال يقول رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله ا 
كمدا يف ترمجتده مدن وفيدات ابدن   -ومع هذا فقد أخذوا بأمجعهم عنه ، واحتجوا عل  بكرجل أبديهم بده ، حدىت قيدل 

احد بعد رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآلده مثدل مدا رحلدوا اليده ، قدال يف الوفيدات   ما رحل الناس إىل -خلكان  :  
  : 

روى عنه أ مة االسفم يف زمانه ، منهم سصيان بن عيينة ، وهو من شيوخه ، وامحد بن حنبل ، وحي  بن معني 
 ي  302.  ا   ، وغههم  .  اه

ي  .  كانددي  303بأسددرها ، فا ددا مشدداونة مندده ا  قلددي  :  ودونددك حديثدده يف ال ددااح كلهددا ، ويف املسددانيد
والدتدده رمحدده اهلل تعدداىل سددنة سددي وعشددرين ومبددة ، وطلددل العلددم وهددو ابددن عشددرين سددنة ، وتددويف يف شددوال سددنة 

ي  عاملددره فيهددا ،  2إحددى عشددرجل ومبتددني ، وأدرك مددن أيددام االمددام ايب عبدداهلل ال دداد  اونتددني وعشددرين سددنة  ا 
ي  حشره اهلل يف زمرهتم  3يب جعصر اجلواد قبل وفاته عليه ال فجل والسفم بتسع سنني  ا ومات يف أيام االمام ا

 ، كما أخلص هلل عز وجل يف واليتهم.  
 هامش

 ي كما يف ترمجته من امليزان  .   1ا  
 ي  النه ، مللوات اهلل وسفمه عليه ، تويف سنة مبة وهان وأربعني ، وله مخمت وستون سنة  .   2ا  
 ي  الن وفاجل اجلواد ، عليه السفم ، كاني سنة مبتني وعشرين وله مخمت وعشرون  .    3ا  
 

أخددو زرارجل ، ومحددران ، وبكدده ، وعبدددالرمحن ، وملددك ، وموسدد  ، وضددريمت ، وأم  -عبدددامللك بددن أعددني  -54
 دم ذريدة مباركدة االسود بين أعني ، وكلهدم مدن سدلز الشديعة ، وقدد فدازوا بالقددح املعلد  مدن خدمدة الشدريعة ، و 

عبدامللك بن أعدني ع  -ملاحلة ، وهي عل  مذهبهم ومشرهبم ، اما عبدامللك فقد ذكره الذه  يف ميزانه فقال 
عددن أيب وا ددل وغددهه ، قددال أبوحددا   :  ملدداحل ، وقددال ابددن معددني  :  لدديمت بشددئ ، وقددال آخددر  .  هددو  -  م 
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ان رافضديا ، وقدال ابوحدا   :  مدن عتدق الشديعة ملداحل ملدو  يالفض ، قال ابن عيينة  :  حددونا عبدد امللدك وكد 
 .    ي  .  اه 304احلديث ، حدث عنه السصيانان ، واخرجا له مقرونا بغهه يف حديث ا 

قلي  :  وذكره ابن القيسرال يف كتا  اجلمع بني رجال ال اياني ، فقال  :  عبدامللك بن أعني أخو محران 
ي ، روى عندده  305ا ددل يف التوحيددد عنددد البخدداري ، ويف اال ددان عنددد مسددلم ا الكددويف وكددان شدديعيا ، مسددع أبددا و 

.  قلي  :  مات يف أيام ال اد  ، فدعا له واجتهد يف ذلك ، وتدرحم   ي اه 306سصيان بن عيينة عندمها ا 
فطدوىب لده ي ،  307علي ، وروى أبوجعصر بن بابويه أن ال اد  عليه السفم زار ق ه باملدينة ومعده أملداابه ا 

 وحسن مآ   .  
العبسي الكويف ، شيخ البخداري يف ملداياه ذكدره ابدن قتيبدة يف أملداا  احلدديث  -عبيداهلل بن موس   -55

ي وملرح هامش  سنة ، وأخطأ من قدال ان عبددالرزا  روى عدن البداقر ، فدان البداقر تدويف  1من كتابه املعارف ا 
وله سبع ومخسون سنة ، قبل مولد عبددالرزا  بداوين عشدر عامدا  ، عليه ال فجل والسفم ، سنة اربع عشر ومبة ، 

  . 
 .     177ي راجع منه ل  1ا 

 هة بتشيعه ، وملا أورد مجلة من رجال الشيعة يف با  الصر  من معارفه 
 من طبقاته فنص عل  تشيعه   6ي عده منهم أيضا وترمجه ابن سعد يف اجلزء   1ي ا  308ا 
يددث يف التشدديع ، فضددعز بددذلك عنددد كثدده مددن الندداس ا قددال ي وكددان ملدداحل قددرآن ا ي  واندده يددروي أحاد 2ا 

ي  فقدال  :  وعبيدداهلل بدن موسدد   3مدن كاملده  ا  213ي وذكدر ابدن االوده وفاتده يف آخدر حدوادث سددنة  309
  ي وذكدره الدذه  يف ميزانده فقدال  : 310العبسي الصقيه ، وكان شيعيا وهو من مشا خ البخاري يف ملاياه ا 

عبيداهلل بن موس  العبسي الكويف شيخ البخاري وقة يف نصسه ، لكنه شيعي منارف ، ووقه ابوحا  وابن معني 
ا قال ي وقدال ابوحدا   :  ابدونعيم أتقدن منده ، وعبيدداهلل أوبدتهم يف اسدرا يل ، وقدال أمحدد بدن عبدداهلل العجلدي  :   

ما رأيته رافعا رأسه وما ر دي ضداحكا قد  ، وقدال ابدوداود  عاملا بالقرآن رأسا فيه ،  -عبيداهلل بن موس   -كان 
  : 

يف آخددر ترمجددة مطددر  -ي  .  وذكددره الددذه   311شدديعيا منارفددا  .   .   .  اخل ا  -عبيددداهلل العبسددي  -كددان 
أيضدا فقدال  :  عبيدداهلل  وقدة شديعي ، وكدان ابدن معدني يأخدذ عدن عبيدداهلل بدن موسد  ،  -بن ميمون من امليزان 

كمددا يف ترمجددة عبدددالرزا  ، مددن   -ي ، قددال امحدد بددن ايب خيثمددة  312عبدددالرزا  ، مددع علمدده بتشدديعهما ا وعدن 
 سألي ابن معني وقد قيل له  :   -ميزان الذه  

ان امحد يقول  :  ان عبيداهلل بن موس  يرد حديثه للتشيع ، فقال ابن  معني  :  كان واهلل الذي ال إله إال هو 
 ذلك من عبيد اهلل مبة ضعز ، ولقد مسعي من عبددالرزا  أضدعاف مدا مسعدي مدن عبيدداهلل عبدالرزا  أعل  يف
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ي ودوندك حديثده يف كدل مدن  314ي  .  قلي  :  وقد احتو الستة وغههم بعبيداهلل يف ملااحهم ا  313ا 
 ال اياني عن شيبان بن عبدالرمحن ، اما حديثه يف ملاي  البخاري فعن كل من االعمش ، 

 
 هامش

 .     206ي ل  1 ا 
 .     279ي  ل  2ا  
 من جز ه السادس  .    139ي  ل  3ا  
 

وهشام بن عروجل ، وامساعيل بن ايب خالد ، وأما حديثده يف ملداي  مسدلم  فعدن اسدرا يل ، واحلسدن بدن ملداحل ، 
يب بكدر واسامة بن زيدد ، روى عنده البخداري  بدف واسدطة ، وروى عنده بواسدطة كدل مدن اسداا  بدن إبدراهيم ، وا

بن ايب شيبة ، وامحد بن اسداا  البخداري ، و مدود بدن غديفن ، وامحدد بدن ايب سدريو ، و مدد بدن احلسدن بدن 
اشدكا  ، و مددد بددن خالددد الدذهلي ، ويوسددز بددن موسدد  القطدان ، امددا مسددلم فقددد روى عنده بواسددطة كددل مددن 

من دور ، وابدن ايب شديبة ، وعبدد بدن  احلجاج بن الشاعر ، والقاسم بن زكريدا ، وعبدداهلل الددارمي ، واسداا  بدن
 ا قال ي  :   213محيد ، وابراهيم بن دينار ، وابن منه ، قال الذه  يف امليزان  :  مات سنة 

ي  .  قلدي  :  كاندي وفاتده مسدتهل ذي القعددجل ، رمحده اهلل تعداىل وقددس  315وكان ذا زهدد وعبدادجل واتقدان ا 
 ضرحيه  .  

قطان الثقصدي الكدويف البجلدي ، يقدال  لده  :  عثمدان بدن أيب زرعدة ، وعثمدان بدن أبوالي -عثمان بن عمه  -56
قيمت ، وعثمان بن أيب محيد ، قال أبوأمحد الزبهي كان يدؤمن بالرجعدة  .  وقدال أمحدد بدن حنبدل  :  ابواليقطدان  

ة ، علدد  ان خددرج يف الصتنددة مددع ابددراهيم بددن عبددداهلل بددن حسددن ، وقددال ابددن عدددي  : رد  املددذهل يددؤمن بالرجعدد 
 ي  .   316الثقات قد رووا عنه مع ضعصه ا 

قلددي  :  كددانوا اذا أرادوا تنقدديص ايدددث الشدديعي واحلدد  مددن قدددره نسددبوا اليدده القددول بالرجعددة ، وبددذلك ضددعصوا 
 عثمان بن عمه ، حىت قال ابن معني  :  

عبة ، وشددريك ، وأمثددا م مددن لدديمت بشددئ ومددع كددل مددا حتدداملوا بدده عليدده ، د  تنددع مثددل االعمددش ، وسددصيان ، وشدد 
ي وغهمهدا يف سدننهم ،  تجدني بده ، ودوندك  317طبقتهم عن االخذ عنه ، وقد أخرج له أبدوداود والالمدذي ا 

حديثه عندهم عن أنمت وغهه  .  وقد ذكره الذه  يف ميزانه فنقل من أحواله وأقدوال العلمداء فيده مدا قدد مسعدي 
 رج له املاا  السنن  .  ووضع عل  امسه د ت   رمزا إىل من أخ
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الكويف ، ذكره ابن معني فقال  :  شيعي مصرط وقال الددارقطين  :  رافضدي غدال وهدو  -عدي بن وابي  -57
وقة ، وقال اجلوزجال  :  ما ل عن الق د ، وقال املسعودي  :  مدا أدركندا أحددا أقدول بقدول الشديعة مدن عددي 

 هو عاد الشيعة ،  ابن وابي ، وذكره الذه  يف مزاينه فقال  : 
ي ، مث اسالسدددل يف  318وملدددادقهم ، وقاضددديهم ، وامدددام مسدددجدهم ، ولدددو كاندددي الشددديعة مثلددده لقدددل شدددرهم ا 

ترمجته فنقل من أقوال العلماء فيه كلما مسعي ، ونقدل تووقده عدن الددارقطين ، وامحدد بدن حنبدل ، وامحدد العجلدي 
ي  319  ال ااح السدتة  معدة علد  االخدراج عنده ا ، وأمحد النسا ي ، ووضع عل  امسه الرمز إىل أن أملاا

، ودونك حديثه يف ملاياي البخاري ومسلم عن كل من ال اء من عاز  ، وعبداهلل بن يزيد وهدو جدده المده 
، وعبدددداهلل بدددن أيب أوه ، وسدددليمان بدددن ملدددرد وسدددعيد بدددن جبددده ، امدددا حديثددده عدددن زر بدددن حبددديش ، وابدددن حدددازم 

مسلم ، روى عنه االعمش ، ومسعر ، وسعيد ، وحي  ابن سعيد االن داري ،  االشجعي ، فامنا هو يف ملاي 
 وزيد بن أيب أنيسة ، وفضيل بن غزوان  .  

بدن جندادجل العدويف ابواحلسدن الكدويف التدابعي الشدهه ، ذكدره الدذه  يف امليدزان فنقدل عدن  -عطية بن سدعد  -58
يف أملددداا  احلدددديث مدددن  -االمدددام ابدددن قتيبدددة  ي ، وذكدددره 320سددداد املدددرادي بدددأن عطيدددة  :  كدددان يتشددديع ا 

 -اعين احلسني بن احلسن ابن عطية املذكور -املعارف تبعا حلصيده العويف القاضي 
فقال  :  وكان عطية بن سعد فقيها يف زمدن احلجداج وكدان يتشديع ، وحيدث اورد ابدن قتيبدة بعدض رجدال الشديعة 

ي وذكددره ابددن سددعد يف اجلددزء السددادس مددن  321يضددا ا يف بددا  الصددر  مددن املعددارف ، عددد عطيددة العددويف مددنهم ا
 ي  1طبقاته ا 

 
 هامش

 .     212ي ل  1ا  
 

ه مبددا يدددل علدد  رسددو  قدمدده ووباتدده يف التشدديع ، وان ابدداه سددعد بددن جنددادجل كددان  مددن املدداا  علددي ، وقددد جدداء
م  :  هددذا عطيددة اهلل ، :  يددا أمدده املددؤمنني اندده ولددد يل غددفم فسددمه ، قددال عليدده السددفوهددو يف الكوفددة ، فقددال  

 فسمي عطية  .  
قال ابن سعد  :  وخرج عطية مع ابن االشعث عل  احلجاج ، فلمدا ا دزم جديش ابدن االشدعث هدر  عطيدة إىل 
فارس ، فكتل احلجاج إىل  مد بدن  القاسدم  :  أن ادع عطيدة فدان لعدن علدي بدن أيب طالدل واال فاضدربه اربدع 

فدعاه فأقرأه كتا  احلجاج ، فأىب عطية ان يصعل ، فضربه اربع مبة سدوط ،  مبة  سوط ، واحلق رأسه وحليته ،
وخلق رأسه وحليته ، فلما ويل قتيبة خراسان خرج عطية اليه ، فلم يزل خبراسان حىت ويل عمر بن هبدهجل  العدرا  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ن تدويف سدنة إحددى ، فكتل اليه عطية يسأله االذن له يف القددوم ، فدأذن لده ، فقددم الكوفدة ، ود يدزل هبدا إىل ا
 عشرجل ومبة 

.  قلي  :  وله ذرية كلهم من شيعة آل  مد ا   ي  .  اه 322ا قال ي  :  وكان وقة وله احاديث ملاحلة ا 
ل ي وفدديهم فضددفء نددبفء ، أولددو شخ دديات بددارزجل ، كاحلسددني بددن احلسددن ابددن عطيددة ويل قضدداء الشددرقية بعددد 

، وتدويف سدنة احددى ومبتدني وكمامدد بدن سدعد بدن احلسدن  ي مث نقل إىل عسكر املهدي 1حصص بن غياث ا 
ي  وكدان مدن ايددوني ، يدروي عدن ابيده سدعد عدن عمده احلسدني بدن احلسدن بدن  2ابن عطيدة ويل قضداء بغدداد  ا 

 عطية  .  
ي ودونددك حديثدده يف ملددايايهما عددن  323ولنرجددع إىل عطيددة العددويف فنقددول  :  احددتو بدده أبددوداود والالمددذي ا 

وايب سعيد ، وابن عمر ، وله عن عبداهلل بن احلسن عن ابيه ، عن جدتده الزهدراء سديدجل نسداء اهدل ابن عباس ، 
 اجلنة ، اخذ عنه ابنه احلسن بن عطية ، واحلجاج بن ارطاجل  .  ومسعر ، 

 هامش
 من معارف ابن قتيبة  .   176ي كما يف ل  1ا  
 الول من االملابة  .   ي  يعلم ذلك من ترمجة جده سعد بن جنادجل يف القسم ا 2ا  
 

 واحلسن ابن عدوان وغههم  .  
ي  :    324ا  -كما يف ترمجة العف من امليدزان   -التيمي الكويف ، ذكره ابوحا  فقال  -العفء بن ملاحل  -59

 كان من عتق الشيعة  .  قلي  :  ومع ذلك فقد احتو به ابوداود ، والالمذي 
بدو حدا  ، وابوزرعدة ، ال بدأس بده ، ودوندك حديثده عدن يزيدد بدن ايب مدرمي ي ، وووقه ابن معدني ، وقدال ا 325ا 

واحلكم بن عتيبة ، يف ملاياي الالمذي وايب داود ، ومسدانيد السدنة ، ويدروي عنده ابدونعيم ، وحيد  بدن بكده ، 
خ ومجاعدددة مدددن تلدددك الطبقدددة ، وهدددو غددده العدددفء بدددن أيب العبددداس الشددداعر املكدددي ، الن العدددفء الشددداعر مدددن مشددداي

السصيانني ، وقد روى عن ايب الطصيل ، فهدو متقددم علد  العدفء ابدن ملداحل علد  ان ابدن ملداحل كدويف ، والشداعر 
مكددي ، وقددد ذكرمهددا الددذه  يف ميزاندده ، ونقددل القددول  :  بأ مددا مددن رجددال الشدديعة عددن سددلصه ، ولعددفء الشدداعر 

له مراوي يف سديد الشدهداء ، شدكرها اهلل لده مدا   يف امه املؤمنني كاجو قاطعة ، وأدلة عل  احلق ساطعة ، و 
 ورسوله واملؤمنون  .  

بن عبداهلل النخعي ابوشبل ، عم االسود وابراهيم ابين يزيد ، كان من أولياء آل  مد  -علقمة بن قيمت  -60
ي مدددن رجدددال الشددديعة ، وكدددان مددددن رؤوس  326ملدددل  اهلل عليددده وآلددده ، وعدددده الشهرسدددتال يف امللددددل والنادددل ا 
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 -دوني الددذين ذكددرهم ابواسدداا  اجلوزجددال ، فقددال  :  كددان مددن اهددل الكوفددة قددوم ال حيمددد الندداس مددذاهبهم ايدد 
 هم رؤوس  دوي الكوفة  .   .   .  اخل  -بسبل تشيعهم 

ي ، وكان علقمة ، وأخدوه ايب مدن أملداا  علدي ، وشدهدا معده ملدصني ، فاستشدهد أيب وكدان يقدال لده  327ا 
ه ، وامددا علقمددة فقددد خضددل سدديصه مددن دمدداء الصبددة الباغيددة ، وعرجددي رجلدده فكددان مددن أيب ال ددفجل لكثددرجل ملددفت

اجملاهدين يف سبيل اهلل ، ود يزل عددوا ملعاويدة حدىت  مدات ، وقدد كتدل ابدوبردجل اسدم علقمدة يف الوفدد إىل معاويدة 
ن سددعد يف ترمجددة أيددام خففتدده ، فلددم يددرض علقمددة حددىت كتددل إىل ايب بددردجل  :  ا ددين ا ددين ، أخددرج ذلددك كلدده ابدد 

 من الطبقات  6علقمة من اجلزء 
ي  .  امدددا عدالدددة علقمدددة وجفلتددده عندددد اهدددل السدددنة مدددع علمهدددم بتشددديعه فمدددن املسدددلمات ، وقدددد  1ي ا  328ا 

ي ، ودونك حديثه  يف ملاياي البخاري ومسلم عدن كدل  329احتاج به املاا  ال ااح الستة وغههم ا 
، اما حديثه عن عثمان ، وايب مسعود ، فصي ملاي  مسلم ، روى عنه  من ابن مسعود ، وايب الدرداء وعا شة

يف ال اياني ابن أخيه ابراهيم النخعي ، وروى عنه يف ملاي  مسلم عبدالرمحن بن زيد ، وابدراهيم بدن يزيدد ، 
 والشع   .  مات رمحه اهلل تعاىل سنة اونتني وستني بالكوفة  .  

ميزانه ، فنقل القول عن امحد بن حنبل  :  بأنه ملداحل احلدديث ، وأنده  ذكره الذه  يف  -علي بن بد ة   -61
ي   330:  رأس يف التشيع ، وان ابن معني ووقه ، وانه يروي عدن عكرمدة وغدهه ، وان شدعبة ومعمدر اخدذ عنده ا

 ي  331.  وقد وضع عل  امسه الرمز إىل ان أملاا  السنن ا 
 أخرجوا عنه  .  

سدن اجلدوهري البغددادي مدوىل بدين هاشدم ، أحدد شديو  البخداري ، عدده ابدن قتيبدة ابواحل -علي بن اجلعد  -62
:  أندده   -ي  333كمددا يف ترمجتدده مددن امليددزان ا   -ي يددروى عندده  332مددن رجددال الشدديعة يف كتددا  املعددارف ا 

 مكددث سددتني سددنة ي ددوم يومددا ويصطددر يومددا ، وقددد ذكددره ابددن القيسددرال يف كتابدده اجلمددع بددني رجددال ال دداياني ا
ي يف كتابددده اودددين عشدددر حدددديثا  .  قلدددي  :  تدددويف سدددنة وفودددني  335ي فقدددال  :  روى عنددده البخددداري ا  334

 ومبتني ، وهو ابن سي وتسعني سنة  .  
 

 هامش
 .     57ي راجع ترمجة علقمة ل  1ا  

، ذكدره  بن عبداهلل بن زهده بدن أيب مليكدة بدن جدذعان ابواحلسدن القرشدي التيمدي الب دري -علي بن زيد  -63
امحد العجلدي فقدال  :  كدان يتشديع ، وقدال يزيدد بدن زريدع  :  كدان علدي بدن زيدد رافضديا ، ومدع ذلدك فقدد أخدذ 
عنه علماء التابعني كشعبة ، وعبدالوارث ، وخلق من تلدك الطبقدة ، وكدان احدد فقهداء الب درجل الثفودة ، قتدادجل ، 
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ات احلسددن الب ددري قددالوا لعلددي بددن زيددد  :  اجلددمت وعلددي بددن زيددد ، واشددعث احلدددال ، وكددانوا عميانددا ، وملددا مدد 
 لسه ، وذلك لمهور فضله ، وكان من اجلفلة حبيث ال  السه إال وجوه الناس ، وقلمدا يتصدق ذلدك يف الب درجل 
لشيعي يف تلك االوقات ، وقد ذكره الذه  يف ميزانه فأورد كلما ذكرناه من أحواله ، وترمجه القيسدرال يف كتابده 

ي فذكر أن مسلما أخرج له مقرونا بثابي البنال  .  وأنه مسع انمت بن   336ني رجال ال اياني ا  اجلمع ب -
 مالك يف اجلهاد تويف رمحه اهلل تعاىل سنة احدى ووفوني ومبة  .  

أخددو احلسددن بددن ملدداحل ، ذكرنددا شدديبا مددن فضددا له يف أحددوال أخيدده احلسددن ، وهددو مددن  -علددي بددن ملدداحل  -64
 ي كأخيه ، احتو به مسلم يف البيوع من ملاياه  337هم ا سلز الشيعة وعلما 

 ي روى علي بن ملاحل عن سلمة بن كهيل ، وروى عنه وكيع ومها شيعيان أيضا  .  ولد  338ا 
 رمحه اهلل تعاىل هو وأخوه احلسن توأمني سنة مبة  .  ومات علي سنة احدى  ومخسني ومبة  .  

 كويف ، قال ابن حبان  :  أبوحي  الصزاري ال -علي بن غرا   -65
كان غاليا يف التشيع  .  قلي  :  ولذا قال اجلوزجال ، ساق   .  وقال أبو داود  :  تركوا حديثه ، ولكن ابن 
معني والدارقطين ووقداه ، وابوحدا  قدال  :  ال بدأس بده ، وابوزرعدة قدال  :  هدو عنددي ملددو  وامحدد ابدن حنبدل 

 ، وابن معني قال  :  املسكني ملدو  ، قال  :  ما أراه إال كان ملدوقا 
ي ووضدع علد  امسده س  339والذه  ذكره يف ميزانه ونقل من أقوال أ مة اجلدرح والتعدديل  فيده مدا قدد مسعدي ا 

ي  .  يروي عن هشام بن عروجل ، وعبيداهلل بدن عمدر  .   340  إشارجل إىل من احتو به من املاا  السنن ا 
 ي فقال  :  روى عنه  1ن طبقاته ا م 6وقد ذكره ابن سعد يف اجلزء 

 امساعيل بن رجاء حديث االعمش يف عثمان  .   .   .  اخل  .  مات رمحه اهلل 
 تعاىل بالكوفة اول سنة اربع وهانني ومبة أيام هارون  .  

ابواحلسددن ا زاعددي الكددويف ، شدديخ امحددد بددن الصددرات ، ويعقددو  الصسددوي ، وخلددق مددن  -علددي بددن قددادم  -66
ي  فددنص علدد  أندده  :  كددان  2مددن طبقاتدده  ا  6ا ، مسعددوا مندده واحتجددوا بدده ، ذكددره ابددن سددعد يف اجلددزء طبقتهمدد 

 شديد التشيع  .  قلي  :  ولذا ضعصه حي  ، أما ابوحا  فقد قال  :   له 
امسده  ؟ ل من أقوال العلماء فيه مدا  :  نقلنداه ، ووضدع علد  ي فن 341ال د  ، وقد ذكره الذه  يف امليزان ا 

ي أخدرج لده ، يدروي عنددمها عدن سدعيد بدن ايب عروبدة ، وقطدر  .  مدات  342الرمدز إىل ان أبدا داود والالمدذي ا 
 رمحه اهلل تعاىل سنة وفث عشرجل ومبتني أيام املأمون  .  

الطرا صدددي ، شددديخ الالمدددذي ، والنسدددا ي ، وابدددن ملددداعد ، وعبددددالرمحن بدددن أيب حدددا  ،  -علدددي بدددن املندددذر  -67
ي فوضدع علد  امسده ت س    343م من طبقتهم ، أخذوا عنه واحتجوا به  .  ذكره الدذه  يف ميزانده ا وغهه

إشارجل إىل مدن أخرجدوا حديثده مدن أربدا  السدنن ، ونقدل عدن النسدا ي الدنص  :  علد  ان علدي بدن املندذر شديعي 
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يندة ، والوليدد بدن  مسدلم ،  ض وقة ، وان ابن حا  قال  :  ملدو  وقة ، وأنه يروي عن ابن فضيل ، وابن عي
 فالنسا ي يشهد بأنه شيعي  ض ، مث حيتو حبديثه يف ال اي  

 
 هامش

 .     273ي ملصاة   1ا  
 .     282ي  ملصاة  2ا  
 
 ي ، فليعت  املرجصون اجملاصون  .  مات ابن املنذر رمحه اهلل تعاىل سنة سي ومخسني ومبتني  .   344ا 
يد ابواحلسن الكويف ا زاز العا ذي  .  احد مشا خ االمام امحد ، ذكره ابدوداود بن ال   -علي بن هاشم  -68

 فقال  :  وبي متشيع  .  
وقددال ابددن حبددان  :  علددي ابددن هاشددم كددان مصرطددا يف التشدديع ، وقددال البخدداري  :  كددان علددي بددن هاشددم وابددوه 

وا بدده ، وابددن معددني وغددهه ووقددوه ، غدداليني يف مددذهبهما  .  قلددي  :  ولددذا تركدده البخدداري ، لكددن ا مسددة احتجدد 
وعددده ابددو داود يف االوبددات ، وقددال ابوزرعددة  :  ملدددو  ، وقددال النسددا ي  :  لدديمت بدده بددأس ، وذكددره الددذه  يف 

ي فنقل من اقوا م فيه ما نقلناه ، واخرج ا طيل البغدادي يف احوال علي بن هاشم من تار ده  345امليزان ا 
 ليمان الباغندي ي عن  مد بن  مد بن س 1ا 

قال  :  قال علي بدن املدديين  :  علدي بدن هاشدم بدن ال يدد كدان ملددوقا ، وكدان يتشديع ، واخدرج عدن  مدد بدن 
علي اآلجري ، قال  :  سألي ابا داود عدن علدي بدن هاشدم بدن ال يدد ، فقدال  :  سدبل عنده عيسد  ابدن يدونمت 

هيم بن يعقو  اجلوزجال قدال ، هاشدم بدن ال يدد فقال  :  اهل بيي تشيع ، وليمت مث كذ  ،  واخرج عن ابرا
 .  قلي  :  احتو ا مسة   وابنه علي بن هاشم غاليان يف سوء مذهبهما  .  اه

ي مع هذا كله بعلدي بدن هاشدم ، ودوندك حديثده يف النكداح مدن ملداي  مسدلم عدن هشدام ابدن عدروجل ،  346ا 
لم ابددومعمر امساعيددل بددن ابددراهيم ، وعبددداهلل بددن ويف االسددتبذان عددن طلاددة بددن حيدد  ، روى  عندده يف ملدداي  مسدد 

ابان ، وروى عنه ايضا أمحد بن حنبل ، وابنا ايب شبيبة ، وخلق من طبتهم كان علي ابن هاشم شيخهم ، قال 
 الذه   :  مات رمحه اهلل سنة إحدى وهانني ومبة ، 
 ا قال ي  :  فلعله أقدم مشيخة االمام امحد وفاجل  .  

 
 هامش

 .     12من جز ه  116اجع ملصاة ي ر  1ا  
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الكددويف ، عددده السددليمال مددن الرافضددة ، كمددا نددص عليدده الددذه  يف احددوال عمددار مددن  -عمددار بددن زريددق   -69

ي ودوندك حديثده يف ملداي   348ي ومع رفضده فقدد احدتو بده مسدلم ، وابدوداود ، والنسدا ي ا  347امليزان ا 
، ومن ددور ، وعبددداهلل بددن عيسدد  ، روى عندده عنددد مسددلم  مسددلم عددن كددل مددن االعمددش ، وايب اسدداا  السددبيعي

 ابواجلوا  وابواالحول  سفم ، وابوامحد الزبهي ، وحي  بن آدم  .  
أو ابن أيب معاوية ، ويقال بن خبا  ، وقد يقال ابن ملاحل الدهين البجلي الكويف ،  -عمار بن معاوية  -70

 اوذي يف سبيل آل  مد ، حىت يكع ابا معاوية ، كان من ابطال الشيعة ، وقد 
قطددع بشددر بددن مددروان عرقوبيدده يف التشدديع ، وهددو شدديخ السددصيانني ، وشددعبة ، وشددريك ، واالبددار ، أخددذوا عندده ، 
واحتجدوا بده ، وقدد ووقده امحدد ، وابدن معدني ، وابوحدا  ، والنداس ، واخدرج لده مسدلم واملداا  السدنن االربعدة ، 

ي ، وملدرح بتشديعه ووواقتده ، وانده  349لناه وعقد له يف امليزان ترمجتني ا وذكره الذه  ، فنقل من أحواله ما نق
ما علم أحدا تكلم فيه اال العقيلي ، وانه ال مغمز فيه إال التشديع ، ودوندك حديثده يف احلدو مدن ملداي  مسدلم 

 ي ، عن ايب الزبه  .  مات سنة وفث ووفوني ومبة ، رمحه اهلل تعاىل  .   350ا 
ابواسدداا  السددبيعي ا مدددال الكددويف الشدديعي بددنص كددل مددن ابددن قتيبددة يف معارفدده ،  -عبددداهلل  عمددرو بددن  -71

ي وكدان مدن رؤوس ايددوني الدذين ال حيمدد النواملدل مدذاهبهم يف  351والشهرستال يف كتدا  امللدل والنادل ا 
 الصروع واالملول ، إذ نسجوا فيه عل  منوال اهل البيي ، وتعبدوا 

 كما يف ترمجة زبيد من امليزان  -ا يرجع إىل الدين ، ولذا قال اجلوزجال باتباعهم يف كل م
 :  كان من اهل الكوفة قوم ال حيمد الناس مذاهبهم ،   - 

هدددم رؤوس  ددددوي الكوفدددة ، مثدددل ايب اسددداا  ، ومن دددور ، وزبيدددد اليدددامي ، واالعمدددش ، وغدددههم مدددن أقدددرا م ، 
 .    توقصوا عندما ارسلوا  .  اهاحتملهم الناس ل د  ألسنتهم يف احلديث ، و 

 ي قلي  :  ومما توقز النواملل فيه من مراسيل ايب اساا  ما رواه عمرو بن امساعيل  352ا 
عددن ايب اسدداا  ا قددال ي  :  ا قددال رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده  :   -كمددا يف ترمجتدده مددن امليددزان   -ا مدددال 

 سن واحلسني هرها ، والشيعة علي كشجرجل أنا أمللها ، وعلي فرعها ، واحل
ي ومدددا قدددال املغدددهجل امندددا أهلدددك اهدددل الكوفدددة ابواسددداا  ، وأعمشدددكم  .  اال لكو مدددا شددديعيني  353ورقهدددا ا ا 

 ل ني آلل  مد ، حافمني ما جاء يف السنة من خ ا  هم عليهم السفم ، وقد كانا من حبار العلم قوامني 
ي ، ودونك حديث ايب اساا  يف كل  354 ااح الستة وغههم ا بامر اهلل ، احتو بكل منهما املاا  ال

مدن ال دداياني عدن الدد اء بددن عداز  ، ويزيددد بددن ارقدم ، وحاروددة بددن وهدل ، وسددليمان بددن ملدرد ، والنعمددان بددن 
بشدده ، وعبددداهلل ابددن يزيددد ا طمددي ، وعمددرو بددن ميمددون ، روى عندده يف ال دداياني كددل مددن شددعبة والثددوري ، 
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:    -كمددا يف ترمجتدده مددن الوفيددات   -وسددز بددن اسدداا  بددن ايب اسدداا  ، وقددال ابددن خلكددان وزهدده ، وحصيددده ي
ولدددد لدددثفث سدددنني بقدددني مدددن خففدددة عثمدددان ، وتدددويف سدددنة سدددبع وعشدددرين ، وقيدددل هدددان وعشدددرين ، وقيدددل تسدددع 

 ي  .  355وعشرين ومبة ، وقال حي  بن معني واملدا ين  :  مات سنة اونتني ووفوني ومبة ، واهلل اعلم ا 
الب ري ابوسهل يعرف باالعرايب  وليمت باعرايب االملل ، ذكره الذه  يف ميزانه ا  -عوف بن ايب مجيلة  -72

ي فقدال  :  وكدان يقدال لده عدوف ال دد  ، وقيدل  :  كدان يتشديع ، وقدد ووقده مجاعدة ، مث نقدل القدول  :   356
فضديا عدن بنددار  .  قلدي  :  وعدده ابدن قتيبدة بكونه شيعيا عن جعصدر بدن سدليمان ، ونقدل القدول  :  بكونده  را

ي أخذ عنه روح ، وهوذجل ، وشعبة ، والنضر بن مشيل ، وعثمان بن   357يف كتابه املعارف من رجال الشيعة ا  
ي وغددههم ، ودونددك حديثهددده ف  358ا يددثم ، وخلددق مددن طبقددتهم ، واحددتو بدده املدداا  ال ددااح السددتة ا 

عيد ، وابددين ايب احلسددن الب ددري ، و مددد بددن سددهين ، وسدديار بددن ملدداي  البخدداري عددن كددل مددن احلسددن ، وسدد 
سدددفمة ، وحديثددده يف ملددداي  مسدددلم عدددن النضدددر بدددن مشيدددل ، امدددا حديثددده عدددن ايب رجددداء العطددداردي فموجدددود يف 

 ال اياني ، مات رمحه اهلل تعاىل سنة سي واربعني ومبة  .  
 ف 
ملف دددي الكدددويف ، يعدددرف بدددأيب نعددديم ، شددديخ واسدددم دكدددني عمدددرو بدددن محددداد بدددن زهددده ا -الصضدددل بدددن دكدددني  -73

ي  359البخاري يف ملاياه ، عده مدن رجدال الشديعة مجاعدة مدن جهابدذجل العلمداء ، كدابن قتيبدة يف املعدارف ا 
 وذكره الذه  يف ميزانه فقال  :  الصضل بن دكني ابونعيم حافظ حجة إال انه 

ني يقدول  :  كدان  ابدونعيم اذا ذكدر انسدانا فقدال  :  يتشيع ، ونقل ان ابدن اجلنيدد ا تلدي قدال  :  مسعدي ابدن معد 
هو جيد ، وأوع عليه فهو شيعي ، واذا  قال  :  ففن كان مرجبا ، فداعلم انده ملداحل سدنة ال بدأس بده ، قدال 

 الذه  هذا القول دال عل  ان حي  بن معني كان  يل إىل االرجاء 
 ي  .  قلي  :   360ا 

عدن  -يف  ترمجدة خالدد بدن  لدد مدن ميزانده  -الصضل شيعيا جلدا ، ونقدل الدذه  ودال ايضا عل  انه كان يرى 
ي ، وباجلملددة فددان كددون الصضددل بددن  361اجلوزجددال القددول  :  بددأن ابددا نعدديم كددان كددويف املددذهل يعددين التشدديع ا 

 ي ، ودوندك حديثده يف ملدداي  362دكدني شديعيا ممدا ال ريدل فيده ، وقدد احددتو بده املداا  ال دااح السدتة ا 
البخددداري عدددن كدددل مدددن مهدددام بدددن حيددد  وعبددددالعزيز بدددن ايب سدددلمة ، وزكريدددا بدددن ايب زا ددددجل ، وهشدددام الدسدددتوا ي ، 
واالعمش ، ومسعر ، والثوري ومالك ، وابن عيينة ، وشيبان ، وزهه ، أما حديثده  يف ملداي  مسدلم فعدن كدل 

الثقصي ، وأيب العميمت ، وموسد  من سيز بن ايب سليمان ، وامساعيل بن مسلم ، وأيب عاملم  مد بن أيو  
بن علي ، وأيب شها  موس  بن نافع ، وسصيان ، وهشام بن سعد ، وعبد الواحد بن أ دن ، واسدرا يل ، روى 
عنه آلبخداري بدف واسدطة ، وروى  مسدلم عنده بواسدطة حجداج بدن الشداعر ، وعبدد بدن محيدد ، وابدن ايب شديبة ، 
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الدددارمي ، واسدداا  احلنملددي ، وزهدده بددن حددر   .  كددان مولددده سددنة  وايب سددعيد االشددو ، وابددن مندده ، وعبددداهلل
وفودني ومبدة ، وتدويف رمحده اهلل تعداىل بالكوفدة ، ليلدة الثفوداء النسدف  شدعبان سدنة عشدرجل ومبتدني ايدام املعت دم ، 

 من طبقاته  6وقد ذكره ابن سعد يف اجلزء 
 ي فقال  :  وكان وقة مأمونا كثه احلديث ، حجة  .   1ا 
 االغر الرواسي الكويف ابوعبدالرمحن ، ذكره الذه  يف ميزانه  -فضيل بن مرزو   -74

 فقال  :  كان معروفا بالتشيع ، ونقل القول بتوويقه 
عن سصيان بن عيينة ، وابن معني ا قال ي  :  ابن عدي  :  ارجو انه ال بأس به ، مث نقل عدن ا يدثم بدن مجيدل 

 :  كان من أ مة ا دى ، زهدا وفضف   انه ذكر فضيل بن مرزو  فقال
ي حبديثه عدن شدقيق بدن عقبدة يف ال دفجل ، واحدتو يف  364ي .  قلي  :  احتو مسلم يف ال اي ا  363ا 

الزكدداجل حبديثدده عددن عدددي بددن وابددي ، روى عندده عنددد مسددلم حيدد  بددن آدم ، وابوأسددامة يف الزكدداجل ، وروى عندده يف 
علي بن اجلعد ، وخلق من طبقتهم ، وكدذ  عليده زيدد بدن احلبدا  فيمدا رواه السنن وكيع ، ويزيد ، وابونعيم ، و 

 عنه من حديث التأمه  .  مات رمحه اهلل تعاىل سنة هان ومخسني ومبة  .  
 

 هامش
 .     279ي ل  1ا  
 

احلندداط الكددويف ، سددأل عبددداهلل بددن امحددد أبدداه  عددن فطددر بددن خليصددة قددال  :  وقددة ملدداحل  -فطددر بددن خليصددة  -75
احلديث ، حديثه حديث رجل  كيمت ، إال انه يتشيع ، وروى عباس عن ابن معني  :  ان فطر بن خليصة  وقدة 

 شيعي ، وقال امحد  :  كان فطر عند حي  وقة ، ولكنه خش  مصرط  .  
اي ال مغمدز  -قلي  :  ولذا قال ابوبكر بن عيا   :  مدا تركدي الروايدة عدن فطدر بدن خليصدة  إال لسدوء مذهبده 

وقال  اجلوزجال  :  فطر بن خليصة زا أ ، ومسعده جعصدر االمحدر يقدول يف  -فيه سوى ان مذهبه مذهل الشيعة 
مرضه  :  ما يسرل ان يكون يل مكان كدل شدعرجل يف جسددي ملدك يسدب  اهلل تعداىل ، حلد  اهدل البيدي علديهم 

ابواسدامة وحيدد  بددن آدم ، وقبي ددة ، السدفم ، يددروي فطددر عدن ايب الطصيددل ، وايب  وا ددل ، و اهددد وقدد اخددذ عندده 
وغه واحد من تلك الطبقة ، ووقه امحد وغهه، وقال ابوحا   :  ملاحل احلديث  .  وقال النسدا ي  :  لديمت بده 

ي  365بأس ، وقال مرجل هو وقة حافظ كيمت وقدال ابدن سدعد  :  وقدة ان شداء اهلل ، واورده الدذه  يف ميزانده ا 
ي وملا ذكر ابن قتيبة يف معارفه رجدال الشديعة عدد فطدرا مدنهم  1علماء فيه ما ذكرناه ا فنقل  من أحواله واقوال ال
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، وقدد اخدرج البخداري يف ملدداياه حدديث فطدر عددن  اهدد ، روى الثدوري عددن فطدر يف االد  عندد البخدداري ، 
 ة  .  ي االربعة وغههم عن فطر مات رمحه اهلل تعاىل سنة وفث ومخسني ومب 366واخرج املاا  السنن ا 

 م 
بددن زيدداد بددن درهددم أبوغسددان الكددويف النهدددي ، شدديخ البخدداري يف ملدداياه ، ذكددره  -مالدك بددن امساعيددل  -76

 من طبقاته ، فكان آخر ما قاله يف أحواله  :  وكان أبوغسان وقة ملدوقا  6من اجلزء  282ابن سهد يف ل 
 هامش

 .     من اجلزء السادس من طبقاته 253ي وأورده ابن سعد يف ل  1ا  
 

ي ، وذكددره الددذه  يف امليددزان مبددا يدددل علدد  عدالتدده وجفلتدده ، واندده اخددذ مددذهل  367متشدديعا شددديد التشدديع ا 
التشيع عن شيخه احلسن بن ملاحل ، وان ابدن معدني قدال  :  لديمت بالكوفدة اتقدن مدن ايب غسدان ، وان ابدا حدا  

فضدل وعبددادجل ، كنددي إذا نمدرت اليدده رأيتده كأندده خددرج قدال ، د أر بالكوفددة أتقدن مندده ، ال ابددونعيم وال غدهه ، لدده 
ي بددف واسددطة يف مواضددع  369ي  .  قلددي  :  روى عندده البخدداري ا  368مددن قدد  ، كانددي عليدده سددجادتان ا 

من ملاياه ، وروى مسدلم عنده يف ال داي  بواسدطة هدارون بدن عبدداهلل حدديثا يف احلددود ، أمدا مشدا خه عندد 
لعزيز ابن ايب سلمة ، واسدرا يل ، وقدد اخدذ عنده البخداري ، ومسدلم عدن زهده ابدن البخاري ، فابن عيينة ، وعبدا

 معاوية  .  مات رمحه اهلل  .  تعاىل بالكوفة سنة تسع عشرجل ومبتني  .  
ي املعددروف بددأيب معايددة الضددرير التميمددي الكددويف ، ذكددره الددذه  يف ميزاندده فقددال  :   1ا  - مددد بددن خددازم  -77
الضرير وقة وبي ، ما علمي فيده مقداال يوجدل وهنده مطلقدا ، سديأيت يف الكدع ، وحدني  - مد بن خازم ع  -

ذكره يف الكع ، قال  :  ابومعاوية الضرير احد اال مدة االعدفم الثقدات، إىل أن قدال  :  وقدال احلداكم احدتو بده 
ال ددااح السددتة ا ي  .  قلددي  :  احتجبدده املدداا   370الشدديخان ، وقددد اشددتهر عندده الغلددو ، غلددو التشدديع ا 

ي ، وقددد وضددع الددذه  علدد  امسدده غ رمددزا إىل امجدداعهم علدد  االحتجدداج بدده ، واليددك حديثدده يف ملدداياي  371
 البخاري ومسلم عن كل من االعمش ، 

وهشدددام بدددن عدددروجل ولددده احاديدددث أخدددر يف ملددداي  مسدددلم عدددن غددده واحدددد مدددن االوبدددات ، روى عنددده يف ملددداي  
 سفم ، ويوسز بن عيس  ، وقتيبة ، ومسدد ، وروى عنه يف ملاي  البخاري علي ابن املديين ، و مد بن 

 
 هامش

 ي با اء املعجمة من فو  وغل  من قال ابن حازم باحلاء املهملة  .    1ا  
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مسلم سعيد الواسطي ، وسعيد بن من ور ، وعمرو الناقد ، وامحد بن سنان ، وابن منه ، واساا  احلنملي ، 
ابددو كريددل ، وحيدد  بددن حيدد  ، وزهدده ، امددا موسدد  الددزمن فقددد روى عندده يف ال دداياني  وابددوبكر بددن ايب شدديبة ، و 

 كليهما  .  ولد ابومعاوية سنة وفث عشرجل ومبة ومات رمحه اهلل سنة مخمت وتسعني ومبة  .  
الضدددد  الطهددددال النيسددددابوري ، هددددو ابددددو عبددددداهلل احلدددداكم إمددددام احلصدددداظ وايدددددوني ،  - مددددد بددددن عبددددداهلل  -78
حل الت ددانيز الدد  لعلهدا  تبلددأ ألددز جدزء جددا  الددبفد يف رحلتده العلميددة ، فسددمع مدن  ددو الصددي شدديخ ، وملدا

وكان اعفم ع ره كال علوكي ، واالمام بن فورك ، وسدا ر اال مدة يقدمونده علد  أنصسدهم ، ويراعدون حدق فضدله 
مدن  ددوي السدنة عيدال عليده ، وهدو ، ويعرفون لده احلرمدة االكيددجل ، وال يرتدابون يف إمامتده ، وكدل مدن تدأخر عنده 

من ابطال الشيعة وسدنة الشريعة ، تعرف ذلك كله مبراجعة ترمجته يف كتا  تذكرجل احلصاظ للدذه  ، وقدد ترمجده 
 يف امليزان ايضا 

فقددال  :  إمددام ملدددو  ، ونددص علدد  اندده شدديعي مشدددهور ، ونقددل عددن ابددن طدداهر قددال  :  سددألي أبددا امساعيدددل 
احلاكم ايب عبداهلل فقال  :  إمام يف احلديث ، رافضي خبيث ، وعدد لده الدذه  شقاشدق عبداهلل االن اري عن 

، منها قوله ان امل طص  ملل  اهلل عليه وآله ، ولد مسرورا  تونا ، ومنها أن عليا وملي ، قال الذه   :  فأمدا 
مبددة يف ربيددع االول ،  ملدددقه يف نصسدده ومعرفتدده هبددذا الشددأن فددأمر  مددع عليدده.  ولددد سددنة احدددى وعشددرين ووددفث 

 ومات رمحه اهلل تعاىل يف ملصر سنة مخمت وأربع مبة  .  
ي الصضددل ، وعبددداهلل  372بددن ايب رافددع املدددل ، كددان هددو وأبددوه عبيددد اهلل وأخددواه ا  - مددد بددن عبيددداهلل  -79

دهدددم وأحصدددادهم ي ، وأعمامددده رافدددع ، واحلسدددن ، واملغدددهجل ، وعلدددي ، وأوال 373ابندددا عبيدددداهلل ، وجدددده ابورافدددع ا
أمجعون من ملاحل سلز الشيعة  .  و م من املؤلصدات مدا يددل علد  رسدو  قددمهم يف التشديع ، ذكرندا ذلدك يف 

كمدا يف   -ي ، اما  مدد هدذا فقدد ذكدره ابدن عددي فقدال  374من ف ولنا املهمة ا  12من الص ل  2املق د 
ة ، وحيددث ترمجدده الددذه  يف ميزاندده ، وضددع :  هددو يف عددداد شدديعة الكوفدد   -ي  375آخددر ترمجتدده مددن امليددزان ا 

ي ، وذكددر اندده يددروي عددن أبيدده عددن جددده ،  376علدد  امسدده ت   رمددزا إىل مددن أخددرج لدده مددن املدداا  السددنن ا 
وأن منددال ، وعلدي بدن هاشددم ، يرويدان عنده  .  قلددي  :  ويدروي عنده ايضددا حبدان بدن علددي ، وحيد  بدن يعلدد  ، 

 عن أخيه عبداهلل بن عبيداهلل كما يعلمه املتتبعون ، وقد أخدرج الطد ال يف  وغهمها ، ورمبا روى  مد بن عبيداهلل
معجمدده الكبدده باالسددناد إىل  مددد بددن عبيددداهلل بددن ايب رافددع ، عددن ابيدده ، عددن جددده  :  ان رسددول اهلل ملددل  اهلل 

اريندددا خلصندددا ، عليددده وآلددده وسدددلم ، قدددال لعلدددي  :  ا أول مدددن يددددخل اجلندددة أندددا وأندددي ، واحلسدددن واحلسدددني ، وذر 
 ي  .   377.  ا ا   وشيعتنا عن أ اننا ومشا لنا  .  اه

املعدارف  -بن غزوان ابوعبدالرمحن الكويف ، عده ابن قتيبة من رجال الشيعة يف كتابده  - مد بن فضيل  -80
يث من طبقاته ، فقال  :  وكان وقة ملدوقا كثه احلدد 6من اجلزء  271ي وذكره ابن سعد يف ل  378ا  -
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ي وذكددره الددذه  يف بددا  مددن عددرف بابيدده مددن أواخددر امليددزان  379.  ا   متشدديعا ، وبعضددهم ال حيددتو بدده  .  اه
ي ، وذكدره يف ايمددين ايضدا فقدال  :  ملددو  مشدهور ، وذكدر ان امحدد قدال   380فقال  :  ملدو  شيعي ا 

وذكر انده كدان ملداحل حدديث ومعرفدة  :  انه حسن احلديث شيعي ، وان ابا داود قال  :  كان شيعيا  القا ،
، وانه قرأ القرآن عل  محزجل ، وان له ت انيز ، وان ابن معني ووقه ، وامحد حسنه ، والنسا ي قدال  :  ال بدأس 

 به 
ي ، ودوندددك حديثددده يف ملددداي   382ي  .  قلدددي  :  احدددتو بددده املددداا  ال دددااح السدددتة وغدددههم ا  381ا

االعمدش ، وامساعيدل ابدن ايب خالدد وغده واحدد مدن تلدك الطبقددة ، البخداري ومسدلم عدن كدل مدن أبيده فضديل ، و 
روى عنه عند البخاري  مد بن منه ، واساا  احلنملي ، وابن ايب شيبة ، و مد بن سفم ، وقتيبة ، وعمران 
بن ميسرجل ، وعمرو بن علي ، وروى عنه عند مسلم عبداهلل بن عامر ، وأبوكريل ، و مد بن طريز ، وواملدل 

بداالعل  ، وزهه ، وأبوسعيد االشو ، و مد بدن يزيدد ، و مدد بدن املثدع ، وامحدد الدوكيعي ، وعبدد العزيدز بن ع
 بن عمر بن 

 ابان  .  مات رمحه اهلل تعاىل بالكوفة سنة مخمت ، وقيل اربع وتسعني ومبة  .  
هلل ال داد  عليده السدفم بن الطا صي ، كدان مدن املد زين يف أملداا  االمدام ايب عبددا - مد بن مسلم   -81

، وقد ذكره شيخ الطا صة أبو جعصر الطوسي يف كتا  رجال الشيعة ، وأورده احلسن بن علدي بدن داود يف بدا  
 ي ، وترمجه الذه  فنقل القول بوواقته عن  383الثقات من  ت ره ا 

 
ان عبددالرمحن بدن مهددي ذكدر  مدد حي  بن معني وغهه ، وان القعن  ، وحي  بدن حيد  ، وقتيبدة ، رووا عنده ، و 

 بن مسلم الطا صي فقال  :  
كتبه ملااح ، وأن معروف بن واملل قال  :  رأيي سصيان الثوري بني  يدي  مد بدن مسدلم الطدا صي يكتدل 

ي  .  قلي  :  وإمنا ضعصه  من ضعصه لتشيعه لكن تضعيصهم إياه ما ضره وذاك حديثه عن عمرو   384عنه ا 
كمددا يف ترمجتدده مددن طبقددات ابددن   -ي ، وقددد أخددذ عندده  385يف الوضددوء مددن ملدداي  مسددلم ا بددن دينددار موجددود 

ي كل من وكيع بن اجلراح وايب نعيم ، ومعن بن عيس  ، وغههم  .  مدات رمحده اهلل تعداىل سدنة سدبع  1سعد ا 
مدا ابدن سدعد يف وسبعني ومبة ، ويف تلك السنة مات مسيده  مدد بدن مسدلم بدن مجداز باملديندة ، ومهدا اوندان ترمجه

 من طبقاته  .   5اجلزء 
 

 هامش
 من جز ها ا اممت  .    381ي راجع ملصاة  1ا  
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ي ، فنقدل ندص ايب حدا   386بن عبدداهلل الصطدري املددل ، أورده الدذه  يف ميزانده ا  - مد بن موس   -82

ي ، إشدارجل إىل  387ا عل  تشيعه ، وروي عن الالمذي توويقه ، ووضع عل  امسه رمز مسلم واملاا  السدنن 
احتجاجهم بده ، ودوندك حديثده يف االطعمدة مدن ملداي  مسدلم يرويده عدن عبدداهلل بدن عبدداهلل ابدن ايب طلادة ، 
 وله عن املق ي ومجاعة من طبقته ، وقد روى عنه ابن ايب فديك ، وابن مهدي ، وقتيبة ، وعدجل من طبقتهم  .  

، كددان وجهددا يف املدداابنا ومقدددما عندددهم ، كبدده الشددأن ، الدددهين البجلددي الكددويف  -معاويددة بددن عمددار  -83
ي ، وكددان أبددوه عمددار أسددوجل ملددن تأسدد  ومثدداال يف الثبددات ، علدد  مبدداد  احلددق ، ومددثف  388عمدديم ايددل وقددة ا 

ضربه اهلل لل ابرين عل  االذى يف سبيله ، قطع بعض الطغاجل الغامشني عرقوبيه يف التشيع كمدا ذكرنداه يف أحوالده 
، وما وهن ، وال ضعز ، حىت مض  لسبيله ملابرا  تسدبا ، وابنده معاويدة هدذا علد  شداكلته ، والولدد  فما نكل

ي فكدان  389ملدال اماميده ال داد  والكدا م عليهمدا السدفم ا  -ومن يشدابه أبداه فمدا  لدم  -سر أبيه فيه 
نا ابدن ايب عمده ، وغدهه ، من محلة علومهما ، وله كتل يف ذلك رويناها باالسناد اليه ، وروى عنده مدن أملدااب

ي ، وحديثدده يف احلددو مددن ملدداي  مسددلم عددن الددزبه ، روى عندده عنددد مسددلم  390واحددتو بدده مسددلم والنسددا ي ا 
حي  بن حي  وقتيبة ، وله روايات عن أبيه عمار ، وعن مجاعة مدن تلدك الطبقدة ، موجدودجل يف مسدانيد السدنة  .  

 .    مات رمحه اهلل تعاىل سنة مخمت وسبعني ومبة
 الكرخي ، أورده الذه  يف ميزانه  -ي  1معروف بن خربوذ ا  -84
 

 هامش
 ي وقيل ابن فهوز ، وقيل ابن الصهوزان ، وقيل ابن علي  .    1ا  
 

فوملددصه بأندده ملدددو  شدديعي ، ووضددع علدد  امسدده رمددز البخدداري ، ومسددلم ، وايب داود إشددارجل إىل إخددراجهم لدده ، 
، قدال  :  هدو مقدل ، حددث عنده ابوعاملدم ، وابدوداود ، وعبيدداهلل بدن موسد  ،  وذكر انه يروي عن ايب الطصيل

 وآخرون ، ونقل عن ايب حا  انه قال  :  يكتل 
 ي  .   391حديثه ا 

قلدي  :  وذكدره ابدن خلكددان يف الوفيدات فقدال  :  هدو مددن مدوايل علدي بدن موسدد  الرضدا ، مث اسالسدل يف الثندداء 
:  وأقبلي عل  ا هلل تعاىل وتركدي مجيدع مدا كندي عليده إال خدمدة مدوالي علدي   عليه فنقل عنه حكاية قال فيها

ي ، وابددددن قتيبددددة حددددني أورد رجددددال الشدددديعة يف كتابدددده  392بددددن موسدددد  الرضددددا ، عليدددده السددددفم  .   .   .  اخل ا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ي ، احددتو مسددلم مبعددروف ، ودونددك حديثدده يف احلددو مددن ال دداي  عددن ايب  393املعددارف عددد معروفددا مددنهم ا 
 طصيل  .  تويف  ببغداد سنة ال

 ي ، وق ه معروف يزار ، وكان سري السقطي من تفمذته  .   1مبتني ا 
بددن عبددداهلل بددن ربيعددة السددلمي الكددويف ، كددان مددن املدداا  البدداقر وال دداد  ، ولدده  -من ددور بددن املعتمددر  -85

عدددجل ابددن قتيبددة مددن رجددال عنهمددا عليهمددا السددفم ، كمددا نددص عليدده ملدداحل منتهدد  املقددال يف أحددوال الرجددال ، و 
ي ، واجلوزجدددال عدددده يف ايددددوني الدددذين ال حتمدددد النددداس مدددذاهبهم يف أملدددول الددددين  394الشددديعة يف معارفددده ا 

ي   :  كددان مددن اهددل الكوفددة قددوم ال  2وفروعدده ، لتعبدددهم فيهددا مبددا جدداء عددن آل  مددد ، وذلددك حيددث قددال  ا 
ثدل ايب اسدداا  ، ومن دور ، وزبيددد اليدامي ، واالعمددش ، حيمدد النداس مددذاهبهم ، هدم رؤوس  دددوي الكوفدة ، م

ي اخل  .  قلدي  :  مدا  395وغدههم مدن أقدرا م ، احدتملهم النداس ل دد  ألسدنتهم يف احلدديث  .   .   .  ا 
 الذي نقموه 

 
 هامش

 .    204، وقيل سنة  201ي وقيل سنة  1ا  
نددا هددذه الكلمددة عددن اجلوزجددال يف أحددوال كددل مددن زبيددد ي  كمددا يف ترمجددة زبيددد اليددامي مددن امليددزان ، وقددد نقل  2ا  

 واالعمش وأيب اساا  ، وعلقنا عليها تعليقات جديرجل باملراجعة  .   
 

 -من هؤالء ال ادقني ؟ أنسكهم بالثقلني ؟ ام ركوهبم سصينة النجاجل ؟ أم  دخو م مدينة علم الن  من باهبا ؟ 
 396اض ؟ أم حصمهدم رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده يف عالتده هم إىل أمان اهدل االر أم التجاء -با  حطة 

حيدث تددرجم  -سدههتم ، حددىت قدال ابدن سدعد هم مدن خشديته ؟ كمددا هدو املدأوور مدن ي ؟ أم خشدوعهم هلل وبكداء
:  انه عمش من البكاء خشية من اهلل تعداىل ا قدال ي وكاندي   -من طبقاته  6من اجلزء  235من ورا يف ل 

ا الدموع من عينيه ا قال ي  :  وزعموا انه ملام ستني وقامها  .   .   .  اخل  .  فهل يكدون له خرقة ينشز هب
مثدل هددذا وقديف علدد  الندداس مدذموما ، كددف ولكددن منيندا بقددوم ال ين دصون ، فإنددا هلل وإنددا اليده راجعددون ، روى ابددن 

 سعد 
:  وأ نده مدن هدذه ا شدبية ، ومدا أ نده   يف ترمجة من ور عن محاد بن زيد قال  :  رأيي من دورا مبكدة ا قدال ي 

كددددان يكددددذ   .   .   .  اخل  .  قلددددي  :  أال هلددددم فددددانمر إىل االسددددتخصاف والتاامددددل، واالمتهددددان والعددددداوجل 
املتجلية من خفل هذه الكلمة بكدل املمداهر ، ومدا أشدد دهشد  عندد وقدويف علد  قولده  :  ومدا أ نده يكدذ  ، 

اء آل  مد ، وكأن من ورا جرى يف ال د  عل  خفف االملدل ، وكدأن وي ، وي كأن الكذ  من لوازم أولي
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النواملل د   دوا لشيعة آل  مدا امسا يطلقونه علديهم غده ألقدا  الضدعة ، كا شدبية ، والالابيدة ، والرافضدة ، 
 ان يو و ذلك ، وكأ م د يسمعوا قوله تعاىل  :  ا وال تنابزوا بااللقا  ببمت االسم الصسو  بعد اال 

ي  .  وقد ذكر ابدن قتيبدة ا شدبية يف كتابده املعدارف فقدال  :  هدم مدن الرافضدة كدان ابدراهيم االشدال لقدي  397ا
 .    عبيداهلل ابن زياد ، وأكثر املاا  ابراهيم معهم ا شل فسموا ا شبية  .  اه

م لكدددن هدددؤالء ا شدددبية قتلدددوا ي  .  قلدددي  :  إمندددا نبدددزوهم هبدددذا توهيندددا  دددم ، واسدددتهتارا بقدددوهتم وعتددداده 398ا 
خبشبهم سلز النواملل ، ابن مرجانة ، واستأمللوا شأفة أولبك املردجل ، قتلدة آيمدد ا وقطدع دابدر الدذين  لمدوا 

ي فف بأس هبذا اللقل الشريز، وال بلقل الالابيدة نسدبة إىل ايب تدرا  ، بدل لندا  399واحلمد هلل ر  العاملنيي ا
ا القلددم ، فلنرجددع إىل مددا كنددا فيدده فنقددول  :  اتصقددي الكلمددة علدد  االحتجدداج هبمددا الشددرف والصخددر  .  شدد  بندد 

ي ، ودوندددك حديثددده يف  400مبن دددور ولدددذا احدددتو بددده املددداا  ال دددااح السدددتة وغدددههم مدددع العلدددم بتشددديعه ا 
ملاياي البخاري ، ومسلم عدن كدل مدن ايب وا دل ، وايب الضدا  ، وابدراهيم النخعدي ، وغدههم مدن طبقدتهم ، 

ندمها كل من شعبة ، والثوري ، وابن عيينة ، ومحاد بن زيدد ، وغدههم مدن أعدفم تلدك الطبقدة ، قدال روى عنه ع
 ابن 

سعد  :  وتويف من ور يف آخر سنة اونتني ووفوني ومبة ا قال ي  :  وكان وقدة مأموندا كثده احلدديث رفيعدا عاليدا 
 .    -رمحه اهلل تعاىل  -

 بعي من مشاهه شيعة الكوفة ، ولذا ضعصه اجلوزجال الكويف التا -املنهال بن عمرو  -86
وقددال  :  سددئ املددذهل ، وكددذا تكلددم فيدده ابددن حددزم وغمددزه حيدد  بددن سددعيد ، وقددال امحددد بددن حنبددل  :  أبوبشددر 
أحل إيل من املنهال وأووق ، ومع العلم بكونده شديعيا ، وتمداهره بدذلك ، وال سديما يف أيدام املختدار ، د يرتدابوا 

ثه ، فأخذ عنه شعبة ، واملسعودي واحلجاج بن ارطاجل ، وخلق من طبقتهم ، وقد ووقده ابدن معدني يف ملاة حدي
ي فنقددل مددن أقددوا م فيدده مددا نقلندداه ، ووضددع علدد   401، وامحددد العجلددي ، وغهمهددا ، وذكددره الددذه  يف امليددزان ا 

 ملدداي  البخدداري عدددن ي ومسدددلم ، إشددارجل إىل اخراجهمددا عندده ، ودوندددك حديثدده يف 402امسدده رمددز البخدداري ا 
سددعيد بدددن جبدده ، وقدددد روى عندده يف التصسددده مددن ملددداي  البخدداري زيدددد بددن أيب أنيسدددة  وروى عندده من دددور بدددن 

 املعتمر يف االنبياء  .  
احلضرمي ، يكع أبدا  مدد ، عدده العقيلدي مدن الغدفجل يف الدرفض ، وسدأله سدصيان عدن  -موس  بن قيمت  -87

ايل ، وكدان موسد  يدروي عدن سدلمة بدن كهيدل ، عدن عيداض بدن عيداض ، أيب بكر وعلي فقال  :  علي أحل  
عن مالك بن جعونة ، قال  :  مسعي أم سلمة تقول  :  ا علي عل  احلق ، فمن تبعه فهدو علد  احلدق ، ومدن 

 ي  ا 403تركه ترك احلق عهدا معهودا ، ا 
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ت ل البيددي ملددااحا سدداءرواه ابددونعيم الصضددل بددن دكددني ، عددن موسدد  بددن قدديمت ، وروى موسدد  يف  فضددل أهدد 
سننهما  العقيلي فقال فيه ما قال ، أما ابن معني فقد ووق موس  ، واحتو به ابوداود ، وسعيد بن من ور ، يف

ي  405ي ، فأورد كلما نقلناه عنهم يف احواله ، ودونك حديثه يف السنن ا   404، وترمجه الذه  يف امليزان ا  
قددد روى عنده الصضددل بددن دكددني وعبيدداهلل بددن موسدد  ، وغهمهددا مددن عدن سددلمة بددن كهيددل ، وحجدر بددن عنبسددة ، و 

 االوبات  .  مات رمحه اهلل تعاىل أيام املن ور  .  
 ن 
أبددوداود النخعددي الكددويف ا مدددال  السددبيعي ، قددال العقيلددي  :  كددان يغلددو يف الددرفض  -نصيددع بددن احلددارث  -88

ي  :  أخذ عنه سصيان ، ومهام ، وشريك ، وطا صدة ي قل  406ا  -لتشيعه  -وقال البخاري  :  يتكلمون فيه 
ي ، وأخددرج لدده املدداا  املسددانيد ، ودونددك  407مددن أعددفم تلددك الطبقددة ، واحددتو بدده الالمددذي يف ملدداياه ا

حديثدده عنددد الالمددذي وغددهه ، عددن أنددمت بددن مالددك ، وابددن عبدداس ، وعمددران بددن ح ددني ، وزيددد بددن أرقددم ، وقددد 
 كرناه  .  ترمجه الذه  فذكر من شؤونه ما ذ 

 بن رباح احلدال ، ويقال الطاحي الب ري ،  ذكره الذه  يف ميزانه  -نوح بن قيمت  -89
فقال  :  ملاحل احلديث وقال  :  ووقه أمحد وابن معني ا قدال ي وقدال ابدوداود  :  كدان يتشديع ، وقدال النسدا ي  

 ي ووضع الذه  عل  امسه رمز مسلم وأملاا  السنن 408:  ليمت به بأس ا
ي ، إشارجل إىل أنه من رجال ملااحهم ، ولده حدديث يف االشدربة مدن ملداي  مسدلم ، يرويده عدن ابدن  409ا  

عون ، وله يف اللباس من ملداي  مسدلم ايضدا  حدديث يرويده عدن أخيده خالدد بدن قديمت ، روى عنده عندد مسدلم 
ن أيدو  وعمدرو بدن ن ر بن علي ، وروى عنه عند غده مسدلم أبواالشدعث ، وخلدق مدن طبقتده ، ولندوح روايدة عد 

 مالك ، وطا صة  .  
العجلي الكويف ، ذكره الذه  فوضع عل  امسه رمز مسدلم ، إشدارجل إىل انده مدن رجالده  -هارون بن سعد  -90

، مث وملصه فقال  :  ملدو  يف  نصسه ، ولكنه رافضي بغيض ، روى عباس عن ابن معني قال  :  هارون  بدن 
عبدددالرمحن بددن ايب سددعيد ا دددري ، وعندده  مددد بددن ايب حصددص العطددار ، سددعد مددن الغاليددة يف التشدديع ، لدده عددن 

يف  -ي ا ؟  .  قلي  :  اذكدر حدديثا  410واملسعودي ، واحلسن بن حي ، قال ابوحا   :  ال بأس به  .  ا 
يرويه احلسن بن ملاحل ، عن هارون بن سعد العجلي ، عن سلمان   -ي  411ملصة النار من ملاي  مسلم ا 

  . 
بددن زيددد أبددوعلي الكددويف ، ذكددره الددذه  ووضددع علدد  امسدده رمددز أيب داود والنسددا ي ا  -هاشددم بددن ال يددد   -91

ي إشدددارجل إىل أنددده مدددن رجدددال ملدددايايهما ، ونقدددل توويقددده عدددن ابدددن معدددني وغدددهه ، مدددع شدددهادته عليددده بأنددده  412
يدد بدن علدي ، ومسدلم ي  .  قلدي  :  يدروي هاشدم عدن ز  413يالفض ، قال  :  وقدال أمحدد  :  ال بدأس بده ا 
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ومجاعدة مدن االعدفم وهاشدم هدذا  -الذي ذكرناه يف بابه  -البطني ، ويروي عنه ا ري  ، وابنه علي بن  هاشم 
 من بيي 

 تشيع ، يعلم ذلك مما أوردناه يف أحوال علي بن هاشم من هذا الكتا   .  
رث يف وال ددده واخت املددده ، ذكدددره احلمدددهي ، ملددداحل علدددي عليددده السدددفم ، نمددده احلدددا -هبدددهجل بدددن بدددرمي  -92

ي  .  إشدارجل إىل أنده مدن رجدال أسدانيدهم ، مث  414الذه  يف ميزانده فوضدع علد  امسده رمدز أملداا  السدنن ا 
نقددل عددن امحددد القددول  :  بأندده ال بددأس حبديثدده ، هددو احددل الينددا مددن احلددارث ، قددال الددذه  وقددال ابددن خددرا   :  

.  ا   وزجددال ، كددان  تاريددا  هددز علدد  القتلدد  يددوم ا ددازر  .  اهضددعيز كددان  هددز علدد  قتلدد  ملددصني ، وقاالجل
 ي  .   415

ي وهددذا مددن املسددلمات ، وحديثدده عددن  416قلددي  :  وعددده الشهرسددتال يف امللددل والناددل مددن رجددال الشدديعة ا 
 علي وابي يف السنن ، يرويه عنه ابواساا  ، وابوفاختة  .  

 ري ، عده الشهرستال يف امللل والنال من رجال الشيعة أبواملقدام الب  -هشام بن زياد  -93
ي ، ووضع عل  عنوانده يف  418ي وذكره الذه  بامسه يف حرف ا اء ، وبكنيته يف الكع من ميزانه ا  417ا 

 419الكع ت   رمزا إىل من اعتمد عليه من املاا  السدنن ، ودوندك حديثده يف ملداي  الالمدذي وغدهه ا 
 قرضي ، يروي عنه شيبان بن فرو  ، والقواريري ، وآخرون  .  ي ، عن احلسن وال

بن ن ه بن ميسرجل أبوالوليد ، ويقال المصري الدمشقي ، شيخ البخداري يف ملداياه  -هشام بن عمار  -94
ي ، حيث ذكر ولة منهم يف با  الصدر  مدن معارفده ، وذكدره الدذه   420، عده ابن قتيبة من رجال الشيعة ا 

فوملصه باالمام ، خطيل دمشق ومقريها ، و دوها وعاملها ، ملددو  مكثدر ، لده مدا ينكدر  .   .   .  يف امليزان 
 ي اخل  .   421ا 

 قلي  :  روى عنه البخاري بف واسطة يف با  من انمر معسرا من كتا  البيوع من ملاياه 
وكتدا  االشدربة ، وبدا  فضدا ل  ي ، ويف مواضع أخر يعرفها املتتبعون ، وأ ن ان منها كتا  املغازي ، 422ا 

أملاا  الن  ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، يروي هشام عن حي  بن محزجل ، وملدقة بن خالد ، وعبداحلميدد بدن 
ا ، وحددث عنده جل واحلدديث ايب العشرين ، وغههم قال يف امليزان  :  وحدث عنه خلق كثه رحلوا اليه يف القراء

، وقدد روى هدو باالجدازجل عدن أيب  يعدة ، قدال عبددان  :  مدا كدان يف الددنيا الوليد بن مسدلم ، وهدو مدن شديوخه 
مثله ، وقال آخدر  :  كدان هشدام ف دياا بليغدا مصوهدا كثده العلدم  .   .  قلدي  :  وكدان يدرى أن الصداظ القدرآن 

 يزان:كما يف ترمجة هشام من امل  - لوقة هلل تعاىل كغهه من الشيعة ، فبلأ أمحد عنه شئ من ذلك فقال 
ي أعرفده طياشدا ، قاتلده اهلل ، ووقدز امحدد علد  كتدا   شدام قدال يف خطبتده  :  احلمدد هلل الدذي يلدد   423ا 

 لقه خبلقه ، فقام امحد وقعد ، وأبر  وأرعدد ، وأمدر مدن ملدلوا خلدز هشدام بإعدادجل ملدفهتم ، مدع ان يف كلمدة 
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ين وتعميم آياته يف خلقه ، ما ال  صد  علد  أويل هشام من تنزيه اهلل تعاىل عن الرؤية وتقديسه عن الكيز واال
بددل هددي أعمددم وأبلددأ مبراتددل ، لكددن  -ويف كددل شددئ لدده آيددة  -االلبددا  ، فكلمتدده هددذه علدد  حددد قددول القا ددل 

العلماء االقران يتكلم بعضهم يف بعض حبسل اجتهادهم  .  ولد هشام سنة ودفث ومخسدني ومبدة ، ومدات يف 
 ومبتني ، رمحه اهلل تعاىل  .   آخر ايرم سنة مخمت واربعني

بدددن القاسدددم بددن ديندددار السدددلمي الواسدددطي ابدددو معاويددة ، أملدددله مدددن بلدددخ ، كدددان جدددده  -هشدديم بدددن بشددده  -95
ي ، وهو شيخ االمدام امحدد بدن  424القاسم نزل واس  للتجارجل ، عده ابن قتيبة يف معارفه من رجال الشيعة ا 

مليدددزان رامدددزا إىل احتجددداج املددداا  ال دددااح السدددتة بددده ، ووملدددصه حنبدددل وسدددا ر اهدددل طبقتددده ، ذكدددره الدددذه  يف ا
باحلافظ ، وقال  :  انه أحد االعفم مسع الزهدري ، وح دني بدن عبددالرمحن ، ووى عنده حيد  القطدان ، وامحدد ، 

 ي  .  قلي  :   425.  ا   ويعقو  الدروقي ، وخلق كثه  .  اه
ي عدن محيدد الطويدل ، وامساعيدل ابدن ايب خالدد ،  426ودونك حديثه يف كل من ملاياي البخداري ومسدلم ا 

وايب اساا  الشيبال ، وغه واحد ، روى عنه عنددمها عمدر والناقدد ، وعمدرو بدن زرارجل ، وسدعيد بدن سدليمان ، 
وروى عنه عند البخاري عمدرو بدن عدوف ، وسدعد بدن النضدر ، و مدد بدن نبهدان ، وعلدي بدن املدديين ، وقتيبدة ، 

م امحددد بددن حنبددل ، وشددري  ، ويعقددو  الدددورقي ، وعبددداهلل بددن مطيددع ، وحيدد   بددن حيدد  ، وروى عندده عنددد مسددل 
وسددعيد بددن من ددور ، وابددن ايب شدديبة ، وامساعيددل بددن سدداد ، و مددد بددن ال ددباح ، وداود بددن رشدديد ، وامحددد ابددن 

هارون  .  مات منيع ، وحي  بن ايو  ، وزهه بن حر  ، وعثمان بن ايب شيبة ، وعلي بن حجر ، ويزيد بن 
 رمحه اهلل تعاىل ، ببغداد سنة وفث وهانني ومبة ، وله تسع وسبعون عاما  .  

 و 
بن ملي  بن عدي يكع بابنه سدصيان  الرواسدي الكدويف ، مدن قديمت غديفن ، عدده ابدن  -وكيع بن اجلراح  -96

علد  ان يف وكيدع تشديعا ، وكدان ي ، وندص ابدن املدديين يف هتذيبده  :   427قتيبة يف معارفه من رجدال الشديعة ا 
 مروان بن معاوية ال يرتا  يف ان وكيعا رافضي ، دخل عليه حي  

بن معني مدرجل فوجدد عندده لوحدا فيده فدفن كدذا ، وفدفن كدذا ، ومدن مجلدة مدا كدان فيده ، وكيدع رافضدي ، فقدال لده 
 ابن معني  :  وكيع خه منك ، قال  :  

معدني فبلدأ ذلدك وكيعدا فقدال  :  ان حيد  ملداحبنا ، وسدبل امحدد بدن حنبدل مين ؟ فقال له  :  نعم  .  قال ابن 
إذا اختلز وكيع وعبدالرحن ابن مهدي بقول من نأخذ ؟ فرج  قدول عبددالرمحن المدو ذكرهدا ، ومدن مجلتهدا  :  

 -ي  428دون وكيع بن اجلراح ا  -ان عبدالرمحن كان يسلم منه السلز 
 يف آخر ترمجة احلسن بن ملاحل ، من ان وكيعا كان قلي  :  ويؤيد ذلك ما اورده الذه 
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يقددول  :  ان احلسددن بددن ملدداحل عندددي إمددام ، فقيددل لدده  :  اندده ال يددالحم علدد  عثمددان ، فقددال  :  اتددالحم انددي 
ي ؟ حيث  جعل عثمان كاحلجاج ، وقد ذكره الذه  يف ميزانه ، فنقل من شؤونه ما قد  429عل  احلجاج ا 

ي ودونددك حديثدده يف ملدداياي البخدداري ومسددلم  430ال ددااح السددتة وغددههم ا مسعددي ، احددتو بدده املدداا  
عن كل من االعمش ، والثوري ، وشعبة وامساعيل ابن ايب خالد ، وعلي بن املبارك ، روى عنه عندمها اسداا  
ن احلنملي ، و مد بن منه ، وروى عنه عند البخاري عبداهلل احلميدي ، و مد بدن سدفم ، وحيد  بدن جعصدر بد 

اعدددني ، وحيددد  بدددن  موسددد  ، و مدددد بدددن مقاتدددل ، وروى عنددده عندددد مسدددلم زهددده ، وابدددن ايب شددديبة ، وابوكريدددل ، 
وابوسددعيد االشددو ، ون ددر بددن علددي ، وسددعيد بددن ازهددر ، وابددن ايب عمددر ، وعلددي بددن خشددرم  .  وعثمددان بددن ايب 

ايدرم سدنة سدبع وتسدعني ومبدة ، ولده  شيبة ، وقتيبة  بدن سدعيد  .  مدات رمحده اهلل تعداىل بصيدد قدافف مدن احلدو يف
 من العمر هان وستون سنة  .  

 ي 
العدددرل الكدددويف ملددداحل امددده املدددؤمنني عليددده السدددفم ذكدددره الدددذه  يف امليدددزان رامدددزا إىل  -حيددد  بدددن اجلدددزار  -97

ان احتجاج مسلم واملاا  السنن به ، وقد ووقه وقال  :  ملدو  ، ونقل عن احلكم بن عتيبة انه قدال  :  كد 
ي فقدال  :  كدان حيد   1مدن طبقاتده ا  6ي ، وذكره ابدن سدعد يف اجلدزء  431حي  بن اجلزار يغلو يف التشيع ا 

.  قلدي  :  رأيدي لده   بن اجلزار يتشيع ، وكان يغلو يعين يف القول ، قالوا  :  وكدان وقدة ، ولده احاديدث  .  اه
 يف ال فجل يف ملاي  مسلم 

، ولده يف اال دان مدن ملداي  مسدلم ايضدا حدديثا يرويده عدن عبددالرمحن بدن ايب  ي حديثا يرويه عدن علدي 432ا 
 ليل  ، روى عنه احلكم  بن عتيبة ، واحلسن العرل عند مسلم ، وغهه  .  

 
 هامش

 .     206ي ل  1ا  
 

 القطددان ، يكددع أبددا سددعيد مددوىل بددين ندديم  الب ددري  دددث زماندده ، عددده ابددن قتيبددة يف -حيدد  بددن سددعيد  -98
ي وغددههم ، فاديثدده عددن  434ي مددن رجددال الشدديعة ، واحددتو بدده املدداا  ال ددااح السددتة ا  433معارفدده ا 

هشددام بددن عددروجل ، ومحيددد الطويددل ، وحيدد  بددن سددعيد االن دداري ، وغددههم وابددي يف كددل مددن ملدداياي البخدداري 
وعلددي بددن املددديين ، ومسددلم ، وروى عندده عندددمها  مددد بددن املثددع ، وبندددار ، وروى عندده عنددد البخدداري مسدددد ، 

بيان بن عمرو ، وروى عنه عند مسلم  مد بن حا  ، و مد بن خفد البداهلي ، وأبوكامدل فضديل بدن حسدني 
اجلادري ، و مد املقدمي ، وعبداهلل بن هاشم ، وابوبكر بن ايب شيبة ، وعبداهلل بن سعيد ، وامحد بن حنبل 
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د بدن عبددجل ، وعمدرو بدن علدي ، وعبددالرمحن بدن بشدر  .  مدات ، ويعقو  الددورقي ، وعبدداهلل القدواريري ، وامحد 
 رمحه اهلل تعاىل سنة هان وتسعني ومبة ، عن هان وسبعني سنة  .  

ي فوضددع عليدده  435الكددويف ابوعبددداهلل مددوىل بددين هاشددم ، ذكددره الددذه  يف ميزاندده ا  -يزيددد بددن ايب زيدداد  - 99
 جل إىل روايتهم عنه ، ونقل عن ابن فضيل قال  :  ي إشار  426رمز مسلم واملاا  السنن االربعة ا 

كان يزيد بن ايب زياد من أ مدة الشديعة الكبدار ، واعدالف الدذه  بانده احدد علمداء الكوفدة املشداهه ، ومدع ذلدك 
فقد حتاملوا عليه  .  واعدوا ما استطاعوا من القدح ، بسبل انه حدث بسنده إىل ايب برزجل ، او ايب بردجل ، قال  

  : 
ا مع الن  ملل  اهلل عليه وآله ، فسمع ملوت غناء فاذا عمدرو بدن العدال ومعاويدة يتغنيدان ، فقدال ملدل  اهلل كن

عليددده وآلددده  :  ا اللهدددم اركسدددهما يف الصتندددة ركسدددا ، ودعهمدددا إىل الندددار دعدددا ا ودوندددك حديثددده يف االطعمدددة مدددن 
مدددات رمحددده اهلل تعددداىل سدددنة سدددي  ملددداي  مسدددلم عدددن عبددددالرمحن بدددن يب ليلددد  ، رواه عنددده سدددصيان بدددن عييندددة  . 

 ووفوون ومبة ، وله تسعون سنة  تقريبا  .  
ذكره الذه  يف الكع ، ووضع عل  عنوانه د ت إشارجل إىل انه مدن رجدال ايب داود  -ابوعبداهلل اجلديل  -100

ملداحل والالمذي يف ملدايايهما ، مث وملدصه ، بانده شديعي بغديض ، ونقدل عدن اجلوزجدال القدول  :  بأنده كدان 
 ي ، وعده  437راية املختار ، ، ونقل عن امحد توويقه ا 

ي ، وذكدره ابدن قتيبدة يف غاليدة الرافضدة مدن معارفده  438الشهرستال من رجال الشيعة يف كتا  امللل والنادل ا 
ي وذكره ابن سعد يف  440ي ودونك حديث يف ملاياي الالمذي وأيب داود وسا ر مسانيد السنة ا  439ا 

ي فقددال  :  كددان شددديد التشدديع ، ويزعمددون اندده كددان علدد  شددرطة املختددار ، فوجهدده إىل عبددداهلل بددن  1 طبقاتدده ا
.  حيث كان ابن الزبه ح در   الزبه يف هان مبة ليوقع هبم ، و نع  مد بن احلنصية مما اراد به ابن الزبه  .  اه

قد امتنعدوا عدن بيعتده ، لكدن ابدا عبدداهلل اجلدديل  ابن احلنصية وبين هاشم ، وأحاطهم باحلطل ليارقهم ، إذ كانوا
 انقذهم من هذا ا طر ، فجزاه اهلل عن اهل نبيه خها  .  وهذا آخر من اردنا ذكرهم يف هذه العجالة ، وهم 

مبة بطل من رجال الشيعة ، كانوا حجو السنة ، وعيبة علوم االمة ، هبم حصمي االوار النبوية ، وعليهم مدار 
 سنن واملسانيد ، ذكرناهم بامسا هم ، وجبنا بن ول اهل السنة عل  تشيعهم  .  ال ااح وال

واالحتجداج هبددم ، نددزوال يف ذلددك علدد  حكمكددم ، وا ددن املعالضدني سدديعالفون خبطددبهم فيمددا زعمددوه مددن ان اهددل 
سددين السددنة ال حيتجددون برجددال الشدديعة ، وسدديعلمون ان املدددار عندددهم علدد  ال ددد  واالمانددة بدددون فددر  بددني ال

 -والشيعي ، و ؟ ر رد حديث الشيعة مطلقا لذهبي مجلة االوار النبوية 
 

 هامش
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 .  من جز ها السادس ، وذكر أن امسه عبدجل بن عبد بن عبداهلل بن أيب يعمر.     159ي ل  1ا  
هلل ن در ا -وهدذه  مصسددجل بيندة ، واندتم  -ي  441كما اعالف به الذه  يف ترمجة ابان بن تغلل من ميزانده ا 

تعلمدددون ان يف سدددلز الشددديعة ممدددن حيدددتو اهدددل السدددنة هبدددم غددده الدددذي ذكرنددداهم ، وا دددم أضدددعاف  -بكدددم احلدددق 
 أضعاف تلك املبة عددا وأعف منهم سندا ، واكثر حديثا ، واغزر علما ، واسبق 

قصندداكم زمنددا ، وارسددخ يف التشدديع قدددما ، أال وهددم رجددال الشدديعة مددن ال دداابة رضددي اهلل عددنهم امجعددني ، وقددد او 
ي ، ويف التابعني ممن حيتو هبم من اوبات الشيعة ، كل وقدة  442عل  امسا هم الكر ة يف آخر ف ولنا املهمة ا 

ي ،  443حافظ ضاب  متقن حجة كالذين استشهدوا يف سبيل اهلل ن رجل المه املؤمنني أيدام اجلمدل االملدغر ا 
ي ، ويف احلجدددداز والدددديمن حيددددث غددددار  446ا  ي  .  والنهددددروان 445ي ، وملددددصني ا  444واجلمددددل االكدددد  ا 

ي ، وكالدذين  448ي ، ويف فتنة احلضرمي املرسل إىل الب رجل من  قبدل معاويدة ا  447عليهما بسر بن ارطاجل ا 
ي ، والددذين استشددهدوا مددع حصيددده الشددهيد زيددد ا  449استشددهدوا يددوم الطددز مددع سدديد شددبا  أهددل  اجلنددة ا 

ي ، ونصدددوا عدددن عقدددر  451 رين هلل مدددن آل  مدددد ، وكالدددذين قتلدددوا ملددد ا اي وغدددهه مدددن ابددداجل الضددديم ، الثدددا 450
ي  لمدا ، والدذين اخلددوا إىل التقيدة خوفدا وضدعصا ، كداالحنز بدن قديمت ، واالملدبأ بدن نباتدة ،  452ديارهم ا 

ي  454ي ، وا ليل بدن أمحدد مؤسدمت علدم اللغدة والعدروض ا  453وحي  بن  يعمر ، أول من نق  احلروف ا 
ي وأمثددا م ، ممددن يسددتغر  تص دديلهم اجمللدددات الضددخمة ،  455اذ بددن مسددلم ا ددراء واضددع علددم ال ددرف ا، ومعدد 

ي ، وهندداك مبددات مددن  456ودع عنددك مددن حتامددل علدديهم النواملددل بالقدددح واجلددرح فضددعصوهم ود حيتجددوا هبددم ا
لشديعة أفدردوا لدذكرهم أوبات احلصمة وأعلم ا دى من شيعة آل  مد ، أغصل أهل السنة ذكدرهم ، لكدن علمداء ا

ي ، ومنهددا تعددرف أيدداديهم البيضدداء ، يف خدمددة الشددريعة احلنيصددة  457فهددارس ومعدداجم تشددتمل علدد  أحددوا م ا 
السددمااء ، ومددن وقددز علدد  شددؤو م يعلددم أ ددم مثددال ال ددد  واالمانددة ، والددورع والزهددد والعبددادجل واالخددفل يف 

ولكتابددده عدددز وجدددل ، وال مدددة املسدددلمني ولعدددامتهم، نصعندددا اهلل  الن ددد  هلل تعددداىل ، ولرسدددوله ملدددل  اهلل عليددده وآلددده ،
 ب كاهتم وبركاتكم إنه أرحم الرامحني  .  

 ا   ي
 

  1329ذي احلجة سنة  3رقم  :   17املراجعة 
 عواطز املنا ر وألطافه   -1
 ت رحيه بأن ال مانع الهل السنة من االحتجاج بثقات الشيعة  -2
 إ انه بآيات أهل البيي  -3
 حهته يف اجلمع بينها وبني ما عليه أهل القبلة  .   -4

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
أما وعينيك ما رأت عيناي أرش  منك فؤادا ، وال أسرع  تناوال ، وال مسعدي أذنداي بدأرهز مندك ذهندا ،   -1

وال أنصددذ ب ددهجل ، وال قددرع مسددع السددامعني ألددني منددك  جددة ، وال أحلددن منددك حبجددة ، تدددفقي يف كددل مراجعاتددك 
و  ، وملكدددي يف كدددل  اوراتدددك االفدددواه واالمسددداع واالب دددار والقلدددو  ، وهلل كتابدددك االخددده ا ذلدددك تددددفق اليعبددد 

 الكتا  ال ريل فيه ي يلوي أعنا  الرجال ، ويقرع باحلق رأس الضفل  .  
د يبددق للسددين مانعددا مددن االحتجدداج بأخيدده الشدديعي إذا كددان وبتددا ،  فرأيددك يف هددذا هددو احلددق املبددني ، ورأي  -2
الضددددني تعنددددي ومماحكددددة ، أقددددوا م بعدددددم ملدددداة االحتجدددداج بالشدددديعة تعددددارض أفعددددا م ، وأفعددددا م يف مقددددام املع

االحتجدداج تندداقض أقددوا م ، فقددو م وفعلهددم ال يتجاريددان يف حلبددة ، وال يتسددايران إىل غايددة ، ي دددم كددل منهمددا 
يف هذه العجالدة مدا  دل  اآلخر فيدفعه يف ملدره ، وهبذا كاني حجتهم جذماء ، وحجتك الع ماء ، أوردت 

هدا وسدتكون الغايده يف هدذا املوضدوع ، لديمت وراء -أسناد الشيعة يف إسدناد السدنة  -أن تصرده برسالة مسيتها لك 
 مذهل لطالل ، وال مضر  لراغل ، 

 وأرجو أن حتدث يف العاد االسفمي إملفحا باهرا إن شاء اهلل تعاىل  .  
اهلل يف سديدنا أمده املدؤمنني علدي ابدن أيب طالدل ، وسدا ر أهدل البيدي رضدي وآيدات  -آمنا بآيات اهلل كلهدا  -3

 . -اهلل عنهم ، أكثر مما أوردنوه 
فما ندري ملاذا عدل أهل القبلة عن أ مة أهل البيي ، فلم يتعبدوا مبذاهبهم يف شئ من االملدول والصدروع ، وال 

مة يباثون عن رأيهم ، بل كانوا يعارضو م يف املسا ل وقصوا يف املسا ل ا ففية عند قو م ، وال كان علماء اال
 النمرية ، وال يبالون مبخالصتهم ، وما برح عوام االمة خلصا عن 

سلز ، يرجعون يف الدين إىل غه أهل البيي بف نكه ، فلو كاني يات الكتا  وملااح السنة ن وملدا فيمدا 
ال ارتضددوا هبددم بدددال ، لكددنهم د يصهمددوا مددن الكتددا  تقولددون ، مددا عدددل أهددل القبلددة عددن علمدداء أهددل البيددي ، و 

والسدددنة أكثدددر مدددن الثنددداء علددد  أهدددل البيدددي ، ووجدددو  مدددودهتم واحدددالامهم ، والسدددلز ال ددداحل أوىل بال دددوا  ، 
 وأعرف مبصاد السنة والكتا  ا فبهداهم اقتده ي والسفم  .  

 ا س ي
 

  1329ذي احلجة سنة  4رقم  :   18املراجعة 
 
 العواطز بالشكر مقابلة   -1
 خطأ املنا ر فيما نسبه إىل مطلق اهل القبلة  -2
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 إمنا عدل عن أهل البيي ساسة االمة  -3
 ؟  أ مة أهل البيي ا بقطع النمر عن كل دليل ي ال يق رون عن غهه -4
 أي  كمة عادلة حتكم بضفل املعت مني هبم  .   -5
 
م بعددني الرضددا اليدده ، وإىل مراجعاتدده ، فأخشددع أمددام هددذا اشددكر حسددن  ددنكم هبددذا القاملددر ، واقدددر نمددرك  -1

 العطز بب ري ، واعنو  ذا اللطز هيبة واجفال  .  
إىل مطلددق أهددل  -مددن العدددول عددن اهددل البيددي  -بيددد ال اسددتمي  مسدداحتكم مراجعددة النمددر فيمددا نسددبتموه  -2

ا وال هدم عدادلون ، ولدن يعددلوا عدن مدا عددلو  -وهدم شديعة آل  مدد  -القبلة ، واذكركم بدأن ن دز أهدل القبلدة 
 أ مة أهل البيي يف شئ من املول الدين وفروعه أبدا ، وأن من رأيهم 

كددون التعبددد مبددذاهبهم علدديهم السددفم مددن الواجبددات العينيددة املضدديقة حبكددم الكتددا  والسددنة ، فهددم يدددينون اهلل 
، مندذ قدبض رسدول اهلل ملدل  عزوجل بذلك يف كل ع ر وم ر ، وعل  هذا مض  سلصهم وخلصهدم ال داحلان 

 اهلل عليه وآله وسلم إىل يومنا هذا  .  
وإمنا عدل عن اهل البيي يف فروع الدين وأملدوله ساسدة االمدة  وأوليداء أمورهدا ، مندذ عددلوا عدنهم با ففدة  -3

ت دد  فجعلوهددا باالختيددار ، مددع وبددوت الددنص هبددا علدد  امدده املددؤمنني علددي بددن ايب طالددل ، إذ رأوا أن العددر  ال 
عل  ان تكون يف بيي   ول فتأولوا ن وملها ، وجعلوها باالنتخدا  ، ليكدون لكدل حدي مدن احيدا هم أمدل 
هبا ولو بعد حني ، فكاني مرجل هنا ،  واخرى هناك ، وتارجل هنالك ، وهبوا بكل ما لدديهم مدن قدوجل ونشداط إىل 

 التجدايف عدن مدذهل أهدل البيدي ، وتدأولوا  تأييد هذا املبدأ ، والقضاء عل  كل ما  الصه ، فاضدطرهتم احلدال إىل
كددل مددا يدددل علدد  وجددو  التعبددد بدده مددن كتددا  او سددنة ، ولددو استسددلموا لمددواهر االدلددة فرجعددوا إىل أهددل البيددي 
وارجعددددوا ا املددددة والعامددددة الدددديهم يف فددددروع الدددددين وأملددددوله ، لقطعددددوا علدددد  انصسددددهم خدددد  الرجعددددة إىل مبددددد هم ، 

البيدي ، وهدذا ال  تمدع مدع عدزا مهم ، وال يتصدق مدع حدزمهم ونشداطهم يف  والملباوا مدن اكد  الددعاجل إىل أهدل
سياستهم ، ومن أمعن النمر يف هذه الشؤون علم أن العدول عن امامة اال مة من أهل البيي يف املدذهل لديمت 

امتهم اال فرعددا عددن العدددول عددن امددامتهم العامددة بعددد رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، وان تأويددل االدلددة علدد  امدد 
 ا املة ، إمنا كان بعد تأويل االدلة عل  امامتهم العامة ، ولو ال ذلك ما التوى عنهم ملتو  .  

يف علدم أو عمدل أو  -دعنا من ن وملهم وبيناهتم ، وانمر اليهم بقطع النمدر عنهدا فهدل يدد فديهم ق دورا  -4
يكدن فديهم ق دور ، فدبم كدان غدههم أوىل عن االمدام االشدعري ، أو اال مدة االربعدة أو غدههم ، وإذا د  -تقوى 

 باالتباع ؟ واحق بأن يطاع  .  
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؟ جددددني علدددد  منددددوا م ، حاشددددا أهددددل السددددنة  وأي  كمددددة عادلددددة حتكددددم بضددددفل املعت ددددمني حبددددبلهم ، والددددن -5
 واجلماعة أن حيكموا بذلك ، والسفم عليهم  .  

 ا   ي
 

  1329ذي احلجة سنة  5رقم  :   19املراجعة 
 
 حتكم  اكم العدل بضفل املعت مني بأهل البيي ال   -1
 العمل مبذاهبهم ي   الذمة  .   -2
 قد يقال ا م أوىل باالتباع  -3
 التماس النص با ففة  .   -4
 
ال حتكدددم  ددداكم العددددل بضدددفل املعت دددمني حببدددل أهدددل البيدددي ، الناسدددجني علددد  مندددوا م ، وال ق دددور يف   -1

 شئ من موجبات االمامة  .   أ متهم عن سا ر اال مة يف
بدل قدد  -3والعمل مبذاهبهم  ز  املكلصني ، وي   ذممهم ، كالعمل بأحد املذاهل االربعدة بدف ريدل  .   -2

يقددال إن أ مددتكم االودددين عشددرجل أوىل باالتبددداع مددن اال مدددة االربعددة وغددههم الن االودددين عشددرجل كلهدددم علدد  مدددذهل 
فف االربعة ، فإن االختفف بينهم شا ع يف أبدوا  الصقده كلهدا ، فدف واحد ، قد   وه وقرروه بامجاعهم ، خب

حتاط موارده وال تضب  ، ومن املعلوم ان ما  ا ه الشخص الواحد ال يكافئ يف الضب  ما  ا ده اوندا عشدر 
نعددم قددد يشدداغل النواملددل يف  -ي هددذا كلدده ممددا د تبددق فيدده وقصددة ملن ددز ، وال وجهددة ملتعسددز  458إمامددا ا
 بإقامة ال هان عل  ذلك  .   -فيما بعد  -د مذهبكم إىل أ مة اهل البيي ، وقد أكلصكم اسنا
واآلن إمنا ألدتممت مدا زعمتمدوه مدن الدنص بدا فف علد  االمدام علدي ابدن ايب طالدل رضدي اهلل عنده ، فهاتده  -4

 ملرحيا ملاياا من طريق اهل  السنة ، والسفم  .  
 ا س ي

 
 املباث الثال 

 العامة وهي ا ففة عن رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم  يف االمامة
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 إشارجل إىل الن ول  ملة   -1
 نص الدار يوم االنذار  -2
  رجو هذا النص من اهل السنة  -3
فم ، وتشددري  احكامهددا ، إن مددن أحدداط علمددا بسددهجل الندد  ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، يف تأسدديمت دولددة االسدد   -1

ونهيد قواعدها ، وسن قوانينها ، وتنمديم شدؤو ا عدن اهلل عزوجدل ،  دد عليدا وزيدر رسدول اهلل يف أمدره ، و هدهه 
علدد  عدددوه ، وعيبددة علمدده ، ووارث حكمدده ، وويل عهددده ، وملدداحل االمددر مددن بعددده ، ومددن وقددز علدد  أقددوال 

عليه وآله ،  د ن ومله يف ذلك متدواترجل متواليدة ، مدن مبددأ أمدره إىل  الن  وأفعاله ، يف حله وترحاله ، ملل  اهلل
 منته  عمره  .  

وحسددبك منهددا مددا كددان يف مبدددأ الدددعوجل االسددفمية قبددل  هددور االسددفم مبكددة ، حددني أنددزل اهلل تعدداىل عليدده ا  -2
يزيددددون رجدددف أو وهدددم يومدددؤذ أربعدددون رجدددف  -ايب طالدددل  -وأندددذر عشدددهتك االقدددربني ا فددددعاهم إىل دار عمددده 

ينق ونه ، وفيهم أعمامه ابوطالل ومحزجل والعباس وابو ل ، واحلديث يف ذلك من ملااح السنن املأوورجل ، ويف 
آخره قال رسول اهلل  ملل  اهلل عليه وآله وسلم  :  ا يا بين عبداملطلل إل واهلل ما أعلدم شدابا يف  العدر  جداء 

لددنيا واالخدرجل ، وقدد أمدرل اهلل ان أدعدوكم اليده ، فدأيكم يدؤازرل علد  قومه بأفضل مما جبتكم به ، جبتكم خبه ا
إذ  -وكدان أملدغرهم  -أمري هذا عل  ان يكدون أخدي ووملديي وخليصد  فديكم ؟ فدأحجم القدوم عنهدا غده علدي 

 قام 
ليصدد  فقدال  :  انددا يددا ند  اهلل أكددون وزيددرك عليدده ، فأخدذ رسددول اهلل برقبتدده ، وقددال  :  ان هدذا أخددي ووملدديي وخ

فيكم ، فامسعوا له وأطيعوا ، فقام القوم يضاكون ويقولون اليب طالل  :  قد أمرك ان تسمع البنك وتطيع  .  
 ي ا  .   459.  ا   اه
أخرجدده هبددذه االلصدداظ كثدده مددن حصمددة اآلوددار النبويددة ، كددابن اسدداا  ، وابددن جريددر وابددن أيب حددا  ، وابددن  -3

سددننه ويف دال لدده ، والثعلدد  ، والطدد ي يف تصسدده سددورجل الشددعراء مددن تصسددهيهما مردويدده وايب نعدديم ، والبيهقددي يف 
 الكبهين ، وأخرجه الط ي ايضا يف اجلزء الثال من كتابه  :  

 ي ، وأرسله ابن االوه إرسال املسلمات يف اجلزء الثال من كامله   1تاريخ االمم وامللوك ا 
ي  عندد ذكدره أول مدن  3دعوته ، وابوالصداء يف اجلزء االول من تار ه  ا  ي  عند ذكره أمر اهلل نبيه بإ هار 2ا 

ي   4أسلم من الناس ، ونقله االمام أبوجعصر االسكايف املعتزيل يف كتابه  :  نقدض العثمانيدة م درحا ب داته  ا 
 ، وأورده احلل  يف با  استخصا ه ملل  اهلل عليه وآله ، 

 
 هامش
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 .    بطر   تلصة  217ي ل  1ا  
 .     22ي  ل  2ا  
 .    116ي  ل  3ا  
مددن شددرح  ددو البفغددة البددن أيب احلديددد ، طبددع م ددر  .  أمددا كتددا   3مددن اجمللددد  263ي  كمددا يف ل  4ا  

 257نقض العثمانية ، فانه مما ال نمه له ، فاقيق بكدل حبداث عدن احلقدا ق أن يراجعده ، وهدو موجدود يف ل 
 من شرح النهو ، يف شرح آخر ا طبة القاملعة  .    3لد من اجمل 281وما بعدها إىل ل 

 
ي ، مددن سددهته املعروفددة ، وأخرجدده هبددذا املعددع مددع تقددار  االلصدداظ غدده واحددد مددن  1وأملدداابه يف دار االرقددم ا 

اوبدات السدنة وجهابدذجل احلدديث ، كالطاداوي ، والضددياء املقدسدي يف املختدارجل ، وسدعيد بدن من دور يف السددنن ، 
من اجلزء االول من مسنده ا  159ويف ل  111أخرجه امحد بن حنبل من حديث علي يف ل  وحسبك ما

مددن اجلددزء االول مددن مسددنده أيضددا حددديثا جلدديف عددن ابددن عبدداس  331ي ، فراجددع ، وأخددرج يف أول ل  460
ي ، وذلددك احلددديث اجلليددل  461يتضددمن هددذا الددنص يف عشددر خ ددا ص ممددا امتدداز بدده علددي علدد  مددن سددواه ا  

مدن اجلدزء الثالدث  132من خ ا  ده العلويدة ، واحلداكم يف ل  6ه النسا ي أيضا عن ابن عباس يف ل أخرج
مددن ملدداياه املسددتدرك ، وأخرجدده الددذه  يف تلخي دده معالفددا ب دداته ، ودونددك اجلددزء السددادس مددن كتددا  كنددز 

م امحددد ، فراجددع ي  وعليددك  مبنتخددل الكنددز وهددو مطبددوع يف هددامش مسددند االمددا 2العمددال فددإن فيدده التص دديل  ا 
 من اجلزء ا اممت يد التص يل ، وحسبنا  43إىل ل  41منه ما هو يف هامش ل 

 هذا ونعم الدليل ، والسفم  .  
   
 

 هامش
مدددن اجلدددزء االول مدددن السدددهجل احللبيدددة ، وال قسددد   381ي راجدددع ال دددصاة الرابعدددة مدددن ذلدددك البدددا  أو ل  1ا  

إليه ع بيته املشهورجل ، وهذا احلديث أورده الكاتل االجتمداعي امل دري جملازفة ابن تيمية وحتكماته ال  أوحتها 
مدددن جريدتددده ا  2751 مدددد حسدددني هيكدددل ، فراجدددع العمدددود الثدددال مدددن ال دددصاة ا امسدددة مدددن ملادددق عددددد 

 6، يده مص ف ، وإذا راجعي العمود الرابع من ملدصاة  1350ذي القعدجل سنة  12السياسة ي ال ادر يف 
مددن السياسددة ، يددده ينقددل هددذا احلددديث عددن كددل مددن مسددلم يف ملدداياه ، وأمحددد يف  2785مددن ملاددق عدددد 

مسنده وعبداهلل بن أمحد يف زيادات املسند ، وابن حجر ا يثمي يف مجع الصوا دد ، وابدن قتيبدة يف عيدون االخبدار 
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المدام أيب اسداا  ، وأمحد بن عبدربه يف العقد الصريد ، وعمرو بن حبدر اجلداحظ  يف رسدالته عدن بدين هاشدم ، وا
 الثعل  يف تصسهه ، قلي  :  ونقل هذا احلديث =  

 
  1329ذي احلجة سنة  10رقم  :   21املراجعة 

 
التشكيك يف سند هذا النص إن خ دمكم ال يعتد  سدند هدذا احلدديث ، ولده يف رده  جدة شدديدجل ، وحسدبكم 

وما أ ن هدذا احلدديث واردا عدن طريدق  أن الشيخني د  رجاه ، وكذلك غه الشيخني من املاا  ال ااح ،
 الثقات من اهل السنة ، وال أراكم تعت ونه ملاياا من طريقهم ، والسفم  .  

 ا س ي
 
 

 هامش
= جدددرجمت االنكليدددزي يف كتابددده املوسدددوم مقالدددة يف االسدددفم ، وقدددد ترمجددده إىل العربدددة ذلدددك امللادددد ال وتسدددتان    

مدددن ترمجدددة املقالدددة يف الطبعدددة السادسدددة ،  79ث يدددده يف ملدددصاة الدددذي مسددد  نصسددده هباشدددم العدددريب  .  واحلددددي
ولشدددهرجل هدددذا احلدددديث ذكدددره عددددجل مدددن االفدددرنو يف كتدددبهم االفرنسدددية واالنكليزيدددة واالملانيدددة  .  واخت دددره تومددداس  

 كارليل يف كتابه االبطال  .  
يف ل  6045يدددده منقدددوال عدددن ابدددن جريدددر  .  واحلدددديث  392يف ل  6008ي  راجدددع مدددن احلدددديث  2ا  

يده منقوال عدن أمحدد يف مسدنده ، والضدياء املقدسدي يف املختدارجل ، والطاداوي ، وابدن جريدر وملدااه ،  396
يددده منقددوال عددن ابددن اسدداا  ، وابددن جريددر ، وابددن أيب حددا  ، وابددن مردويدده ،  397يف ل  6056واحلددديث 

يده منقوال عدن ابدن مردويده  401ل  6102وأيب نعيم ، والبيهقي يف شعل اال ان ويف الدال ل ، واحلديث 
ويده منقوال عن أمحد يف مسنده ، وابن جرير ، والضدياء يف املختدارجل ، ومدن  408يف ل  6155، واحلديث 

مدن اجمللدد الثالدث مدن شدرح  255تتبع كندز العمدال وجدد هدذا احلدديث يف أمداكن أخدر شدىت ، وإذا راجعدي ل 
 ر شرح ا طبة القاملعة منه ، يد هذا احلديث بطوله  . النهو لفمام املعتزل احلديدي ، أو أواخ

 
 

  1329ذي احلجة سنة  12رقم  :   22املراجعة 
 ت اي  هذا النص   -1
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 ملاذا أعرضوا عنه ؟  -2
 من عرفهم ال يستغر  ذلك  .   -3
 
جعصدر االسدكايف  لوال اعتباري ملاته من طريق اهل السنة ما أوردته هنا ، عل  ان ابن جرير ، واالمام أبا  -1

ي ، وقد ملااه غه واحد مدن أعدفم ايققدني ، وحسدبك يف ت داياه  1، أرسف ملاته ارسال املسلمات ا 
مددن  111وبوتدده مددن طريددق الثقددات االوبددات ، الددذين احددتو هبددم املدداا  ال ددااح بكددل ارتيدداح ، ودونددك ل 

 ي  ،  3بن عامر ، عن شريك  ا ي   2اجلزء االول من مسند امحد ، يده  رج هذا احلديث عن اسود  ا 
 

 هامش
مدن جز ده السدادس ، يدد هنداك ت داي  ابدن  395من أحاديث الكندز يف ل  6045ي راجع احلديث  1ا  

جريدددر  دددذا احلدددديث أيضدددا  .  أمدددا أبدددوجعصر االسدددكايف ، فقدددد حكدددم ب ددداته جزمدددا يف كتابددده نقدددض العثمانيدددة ، 
 رح  و البفغة احلديدي ، طبع م ر  .  من ش 3من اجمللد  263فراجع ما هو موجود يف ل 

ي  احددتو بدده البخدداري ومسددلم يف ملددايايهما ، وقددد مسددع شددعبة عندددمها ، ومسددع عبدددالعزيز بددن أيب سددلمة  2ا  
عند البخاري ، ومسع عند مسدلم زهده بدن معاويدة ، ومحداد بدن سدلمة ، روى عنده يف ملداي  البخداري  مدد بدن 

 مسلم هارون بن عبداهلل ، والناقد ، وابن أيب شيبة ، ومهه  .  حا  بن بزيع ، وروى عنه يف ملاي  
 .     16ي  احتو به مسلم يف ملاياه ، كما أوضاناه عند ذكره يف املراجعة  3ا  
 

ي ، عدددن علدددي  463ي  بدددن عبدددداهلل االسددددي ا 3ي  ، عدددن عبددداد  ا  2ي ، عدددن املنهدددال  ا  1عدددن االعمدددش ا 
سددند حجددة عنددد ا  ددم ، وكلهددم مددن رجددال ال ددااح بددف كددفم ، وقددد مرفوعددا وكددل واحددد مددن سلسددلة هددذا ال

فف مندوحة عن القول ب داة احلدديث ، علد  أن  -اجلمع بني رجال ال اياني  -ذكرهم القيسرال يف كتابه 
  م فيه طرقا كثهجل يؤيد بعضها بعضا  .  

ففدة ، وهدذا هدو السدبل يف إعراضدهم عدن  وإمنا د  رجه الشيخان وأمثا ما ، ال م رأوه ي ادم رأيه يف ا  -2
كثده مددن الن دول ال دداياة خدافوا أن تكددون سددفحا للشديعة ، فكتموهددا وهدم يعلمددون ، وان كثدها مددن شدديو  

كانوا عل  هدذه الدوتهجل ، يكتمدون كدل مدا كدان مدن هدذا القبيدل ، و دم يف كتمانده   -عصا اهلل عنهم  -أهل السنة 
بن حجر يف فت  الباري ، وعقد البخداري  دذا املعدع بابدا يف أواخدر كتدا  مذهل معروف ، نقله عنهم احلافظ 

 ي ا  464ي   :  ا با  من خص بالعلم قوما دون قوم ا  4العلم من اجلزء االول من ملاياه فقال  ا 
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ومن عرف سريرجل البخاري ياه أمه املؤمنني وسا ر أهل البيي ، وعلم أن يراعته ترتاع من روا دع ن وملدهم  -3
، وأن مدداده ينضدل عدن بيدان خ ا  دهم ، ال يسدتغر  إعراضدده عدن هدذا احلدديث وأمثالده ، وال حدول وال قددوجل 

 إال باهلل العلي العميم ، والسفم  .  
   

 هامش
 .    16ي احتو به البخاري ومسلم يف ملاياهما ، كما بيناه عند ذكره يف املراجعة  1ا  
 .    16عند ذكره يف املراجعة  ي  احتو به البخاري ، كما أوضاناه 2ا  
ي  هو عباد بن عبداهلل بن الزبه بن العدوام القرشدي االسددي ، احدتو بده البخداري ومسدلم يف ملدايايهما  3ا  

، مسع امساء وعا شة ، بن  أيب بكر  .  وروى عنه يف ال اياني ابن أيب مليكة ، و مد بن جعصر بن الزبه ، 
 وهشام بن عرجل  .  

 .     25ل  ي  يف 4ا  
 
 

  1329ذي احلجة  14رقم  :   23املراجعة 
 ا انه بثبوت احلديث   -1
 ال وجه لفحتجاج به مع عدم تواتره  -2
 داللته عل  ا ففة ا املة  .   -3
 نسخه  -4
 
مددن اجلددزء االول مددن مسددند أمحددد ، ونقبددي عددن رجددال سددنده ، فدداذا هددم  111راجعددي احلددديث يف ل   -1

و ، مث حبثي عن سا ر طرقه فإذا هي متضافرجل متناملرجل ، يؤيد بعضها بعضا ، وبدذلك آمندي وقات أوبات حج
 بثبوته  .  

باحلدديث إال إذا كدان متدواترا ، الن االمامدة عنددكم مدن أملدول  -يف إوبدات االمامدة  -غه أ م ال حيتجون  -2
 جاج به  .  الدين ، وهذا احلديث ال  كن القول ببلوغه حد التواتر فف وجه لفحت

وقددد يقددال بددأن احلددديث إمنددا يدددل علدد  أن عليددا خليصتدده ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، يف أهددل بيتدده خاملددة ،  -3
 ي  .   465فأين النص عل  ا ففة العامة ؟ ا
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ورمبا قيل بنسخ احلديث ، إذ أعرض الن  عن مصاده ولذا د  يكن وازعا لل اابة عن بيعدة ا لصداء الثفودة  -4
 شدين ، رضي اهلل تعاىل عنهم أمجعني  .  الرا
 س 

  1329ذي احلجة سنة  15رقم  :   24املراجعة 
 
 الوجه يف احتجاجنا هبذا احلديث   -1
 ا ففة ا املة منصية باالمجاع  -2
 النسخ هنا  ال  -3
 
 466تدواتر ا إن اهل السنة حيتجون يف إوبات االمامة بكل حديث ملاي  ، سدواء كدان متدواترا او غده م  -1

ي ، فددنان  ددتو علدديهم هبددذا ل دداته مددن طددريقهم ، إلزامددا  ددم مبددا ألزمددوا بدده أنصسددهم، وامددا اسددتداللنا بدده علدد  
 ي  .   467االمامة فيما بيننا ، فامنا هو لتواتره من طريقنا كما ال  ص  ا 

دجل بأن كل من قال بأن عليدا ودعوى أنه إمنا يدل عل  أن عليا خليصة رسول اهلل يف أهل  بيته خاملة ، مرو  -2
خليصة رسول اهلل يف أهل  بيته ، قا ل خبففته العامة ، وكل من نص  خففته العامة ، نص  خففتده ا املدة ، وال 

 قا ل بالص ل ، فما هذه الصلسصة املخالصة المجاع املسلمني ؟  .  
النسدخ قبدل حضدور زمدن االبدتفء  وما نسديي فدف أندمت القدول بنسدخه ، وهدو  دال عقدف وشدرعا ، النده مدن  -3

كما ال  ص  ، عل  أنده ال ناسدخ هندا إال مدا زعمده مدن إعدراض الند  عدن مصداد احلدديث ، وفيده أن الند   ملدل  
اهلل عليه وآله وسلم ، د يعرض عن ذلك ، بل كاني الن ول بعده متوالية متواترجل ، يؤيد بعضها بعضدا ، ولدو 

علددم اعدراض الندد  عددن مصدداده ، وعدولدده عددن مددؤداه * ا إن يتبعددون إال  فدرض أن ال نددص بعددده أملددف ، فمددن أيددن
 هم من رهبم ا دى ي * ، والسفم  .  المن وما هتوى االنصمت ولقد جاء

   
 

  1329ذي احلجة سنة  16رقم  :   25املراجعة 
 
 إ انه هبذا النص   -1
 طلبه املزيد  -2
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 ، وجعلك آية من آياته ، وممهرا من مماهر بيناته  .   آمني مبن نور بك الملم ، وأوض  بك البهم  -1
 فزدل منها هلل أبوك زدل ، والسفم  .   -2

 ا س  ي
 

  1329ذي احلجة سنة  17رقم  :   26املراجعة 
 
 نص ملري  ببضع عشرجل فضا ل لعلي ليسي الحد غهه  .    -1
 توجيه االستدالل به  -2
 
ي ،  1، ما قد أخرجه االمدام أمحدد يف اجلدزء االول مدن مسدنده ا  حسبك من الن ول بعد حديث الدار  -1

 ي  ، والذه   3من ملاياه املستدرك  ا  3ي  ، واحلاكم يف اجلزء  2واالمام النسا ي يف خ ا  ه العلوية  ا 
 

 هامش  
 .     123ي  ل  3.   ا   6ي  ل  2.   ا   330ي يف آخر ملصاة  1ا  
 

وغههم من أملاا  السنن بالطر  اجملمع عل  ملاتها ، عن عمرو بن ميمدون ، يف تلخي ه معالفا ب اته ، 
قددال  :  إل جلددالمت عنددد ابددن عبدداس إذ أتدداه تسددعة رهدد  ، فقددالوا  :  يددا ابددن عبدداس إمددا أن تقددوم معنددا ، وإمددا أن 

ن يعمد  ، ىلو بنا من بني هؤالء ، فقال ابن عباس  :  بل أنا أقوم معكم ، قال  :  وهدو يومبدذ ملداي  قيدل أ
قال  :  فابتدؤوا ، فتادووا ، فف نددري مدا قدالوا ، قدال  :  فجداء يدنصض ووبده ويقدول  :  أف وتدز ، وقعدوا يف  
رجددل لدده بضددع عشددرجل فضددا ل ليسددي الحددد غددهه ، وقعددوا يف رجددل قددال لدده الندد  ملددل  اهلل عليدده وآلدده  :  البعددثن 

  ورسوله ، فاستشرف  ا من استشرف ، فقال  :  رجف ال  زيه اهلل أبدا ، حيل اهلل ورسوله وحيبه اهلل
أيددن علددي ؟ فجدداء وهددو أرمددد ال يكدداد أن يب ددر ، فنصددث يف عينيدده ، مث هددز الرايددة وفوددا ، فأعطاهددا إيدداه ، فجدداء 
علددي ب ددصية بنددي حيددي ، قددال ابددن  عبدداس  :  مث بعددث رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، ففنددا بسددورجل التوبددة ، 

، فأخذها منه ، وقال  :  ال يذهل هبا إال رجل هو مين وأنا منه ، قدال ابدن عبداس  :  وقدال فبعث عليا خلصه 
الن  ملل  اهلل عليده ا وآلده ي  وسدلم ، لبدين عمده  :  أيكدم يدواليين يف الددنيا واآلخدرجل ؟ قدال وعلدي جدالمت  معده 

يف الدددنيا واآلخددرجل ، قددال فالكدده ، مث فددأبوا ، فقددال علددي  :  أنددا أواليددك يف الدددنيا واآلخددرجل ، قددال  :  أنددي وليددي  
قددال  :  أيكددم يددواليين يف الدددنيا واآلخددرجل ؟ فددأبوا ، وقددال علددي  :  أنددا أواليددك يف الدددنيا واآلخددرجل ، فقددال  لعلددي ، 
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أنددي وليددي يف الدددنيا واآلخددرجل ، قددال ابددن عبدداس  :  وكددان علددي أول  مددن آمددن مددن الندداس بعددد خد ددة ، قددال  :  
 اهلل عليه وآله وسلم ووبه ، فوضعه عل  علي وفاطمة وحسن وحسني ، وقال  :  وأخذ رسول اهلل ملل  

* ا إمنددا يريددد اهلل ليددذهل عددنكم الددرجمت أهددل البيددي ويطهددركم تطهددها ي * ،  قددال ، وشددرى علددي نصسدده فلددبمت 
 وو  الن  ، مث نام مكانه وكان 

وخدرج  النداس معده ، فقدال لده علدي  :  أخدرج املشركون يرمونه ، إىل أن قال  :  وخرج رسدول اهلل يف غدزوجل تبدوك 
معدددك ؟ فقدددال ملدددل  اهلل عليددده وآلددده  وسدددلم  :  ال  .  فبكددد  علدددي ، فقدددال لددده رسدددول اهلل ملدددل  اهلل عليددده وآلددده  
وسلم  :  أما ترض  أن تكون مين مبنزلة هارون من موس  ، إال أنه ليمت  بعددي ند  ، إنده ال ينبغدي أن أذهدل 

 له  رسول اهلل  :  أني ويل كل مؤمن بعدي ومؤمنة ، قال ابن عباس  :  إال وأني خليص  ، وقال 
وسد رسول اهلل أبوا  املسجد غه بدا  علدي ، فكدان يددخل املسدجد جنبدا  وهدو طريقده لديمت لده طريدق غدهه ، 

ث ، قال  :  وقال رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم  :  من كني مواله ، فان مواله علي  .   .   .  احلددي
قال احلاكم  بعد إخراجه  :  هذا حديث ملاي  االسناد ود  رجاه هبدذه السدياقة ، قلدي  :  وأخرجده الدذه  

 ي  .   468يف تلخي ه ، مث قال  :  ملاي  ا 
 وال  ص  ما فيه من االدلة القاطعة ، وال اهني الساطعة ،  -2

علده ملدل  اهلل عليده وآلده وسدلم ، وليده يف الددنيا عل  أن عليا ويل عهدده ، وخليصتده مدن بعدده ، أال تدرى كيدز ج
واآلخرجل ، آوره بذلك عل  سا ر أرحامه ، وكيز أنزله منه منزلة هارون من موس  ، ود يسدتثن مدن مجيدع املندازل 

 إال النبوجل ، واستثناؤها دليل عل  العموم  .  
أزره بدده ، واشددالاكه معدده يف أمددره ،  وأنددي تعلددم أن أ هددر املنددازل الدد  كانددي  ددارون مددن موسدد  وزارتدده  لدده وشددد

وخففته عنده ، وفدرض طاعتده علد  مجيدع أمتده بددليل قولده * ا واجعدل يل وزيدرا مدن أهلدي هدارون أخدي أشددد بده 
ي وقولددده  :  * ا اخلصدددين يف قدددومي وأملدددل  وال تتبدددع سدددبيل املصسددددين ي *  469أزري وأشدددركه يف أمدددري ي * ا 

لك يددا موسدد  ي * فعلددي حبكددم هددذا الددنص خليصددة رسددول اهلل يف قومدده ، وقولدده عددز وعددف  :  * ا قددد أوتيددي سددؤ 
 -عل  سبيل ا ففة عنه ال عل  سبيل النبوجل  -ووزيره  يف أهله ، وشريكه يف أمره 

مثددل الدذي كددان  -بوزارتده لده  -وأفضدل أمتده ، وأوالهددم بده حيدا وميتددا ، ولده علدديهم مدن فدرض الطاعددة زمدن الندد  
من موس  ، ومن مسدع حدديث املنزلدة فامندا يتبدادر منده إىل ذهنده هدذه املندازل كلهدا ، وال  ارون عل  أمة موس  ز 

يرتددا  يف إرادهتددا مندده ، وقددد أوضدد  رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، االمددر فجعلدده جليددا بقولدده  :  إندده ال 
أندده لددو ذهددل ود  ينبغددي أن أذهددل إال وأنددي خليصدد  ، وهددذا نددص ملددري  يف كوندده خليصتدده ، بددل نددص جلددي يف

يستخلصه كان قد فعل ما ال ينبغي أن يصعل ، وهذا ليمت إال النه كان مأمورا من اهلل عزوجل باسدتخففه ، كمدا 
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وبي يف تصسه قوله  تعاىل  :  * ا يا أيها الرسول بلأ ما أنزل إليك من ربك وان د تصعل فمدا بلغدي رسدالته ي 
 * 
اآلية  :  * ا فما بلغي رسدالته ي * مث امعدن النمدر يف قدول الند  ملدل  ي ومن تدبر قوله تعاىل يف هذه  470ا 

اهلل عليدده وآلدده  :  اندده ال ينبغددي أن أذهددل إال وأنددي خليصدد  ، وجدددمها يرميددان إىل غددرض واحددد كمددا ال  صدد  ، 
أنده  وال تنمت قوله ، ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، يف هذا احلدديث  :  أندي ويل كدل مدؤمن بعددي ، فانده ندص يف

 ويل االمر وواليه 
والقددا م مقامدده فيدده ، كمددا قددال الكميددي رمحدده اهلل تعدداىل  :  ونعددم ويل االمددر بعددد وليدده * ومنتجددع التقددوى ونعددم 

 ي والسفم  .   471املؤد  ا 
 ا   ي

 
  1329ذي احلجة سنة  18رقم  :   27املراجعة 

 
وهدو فادل الصادول  -لكدن املددقق اآلمددي التشكيك يف سند حديث املنزلة حديث املنزلة ملاي  مستصيض ، 

شددك يف أسددانيده ، وارتددا  يف طرقدده ، ورمبددا تشددبث برأيدده خ ددومكم ، فبمدداذا تسددتمهرون  -يف علددم االملددول 
 عليهم ؟ والسفم  .  

 ا س ي
 

  1329ذي احلجة سنة  19رقم  :   28املراجعة 
 حديث املنزلة من أوبي اآلوار   -1
 القرا ن احلاكمة بذلك  -2
  رجوه من أهل السنة  -3
 السبل يف تشكيك اآلمدي  -4
 
 نصسه ، فإن حديث املنزلة من أمل  السنن وأوبي اآلوار  .   -هبذا التشكيك  - لم اآلمدي   -1
 د  تلو يف ملاة سنده ريل ، وال سن  يف خواطر أحد أن  -2
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ي ،  1ص  املسددتدرك ب دداته ا ملددرح يف تلخددي -علدد  تعنتدده  -يندداقش يف وبوتدده ببنددي شددصة ، حددىت ان الددذه  
مدددن ال دددواعق ، فنقدددل القدددول  12ذكدددر احلدددديث يف الشدددبهة  -علددد   اربتددده ب دددواعقه  -وابدددن حجدددر ا يثمدددي 
 ب اته عن أ مة 

 
 هامش

 ت رحيه ب اته  .    26ي مسعي يف املراجعة  1ا  
 

ديث مبثابدة مدن الثبدوت ، مدا ي  .  ولدوال أن احلد  472ي ا  1احلديث الذين ال معول فيه إال علديهم ، فراجدع ا 
 أخرجه البخاري يف كتابه ، فإن الرجل  يغت ل نصسه عند خ ا ص علي وفضا ل أهل البيي اغت ابا  .  

ومعاويددة كددان إمددام الصبددة الباغيددة ، ناملددل أمدده املددؤمنني وحاربدده ، ولعندده علدد  منددابر املسددلمني ، وأمددرهم بلعندده ، 
د  اد حديث املنزلدة ، وال كدابر فيده سدعد بدن أيب وقدال حدني  قدال  -بالرغم عن وقاحته يف عدوانه  -لكنه 
 :  ا ما منعك أن تسل أبا ترا  ؟ فقال  :    -ي   2فيما أخرجه مسلم  ا  -له 

أمددا مددا ذكددرت وفوددا قددا ن لدده رسددول اهلل ، فلددن أسددبه ، الن تكددون يل واحدددجل منهددا أحددل إيل مددن محددر الددنعم ، 
خلصده يف بعدض مغازيده  :  أمدا ترضد  أن تكدون مدين مبنزلدة هدارون مدن موسد  إال  مسعي رسول اهلل يقول له وقد

 ي  .  فأبلمت معاوية ، وكز عن تكليز سعد  .   473ي  ا  3أنه ال نبوجل بعدي  .   .   .  احلديث  ا 
 أزيدك عل  هذا كله أن معاوية نصسه حدث حبديث املنزلة ، قال  ابن حجر يف 

 أمحد أن رجف سأل معاوية عن مسألة ،  ي   :  أخرج 4ملواعقه  ا 
فقال  :  سل عنها عليا فهو أعلم ، قال  :  جوابك فيها أحل إيل من جوا   علي ، قال  :  ببمت مدا قلدي 
! لقد كرهي رجف كان رسول اهلل يغره بالعلم غرا ، ولقد قدال لده  :  أندي مدين مبنزلدة هدارون مدن موسد  إال أنده 

 ي  5ذا أشكل عليه شئ أخذ منه  .   .   .  إىل آخر كفمه ا ال ن  بعدي ، وكان عمر إ
 

 هامش
 من ال واعق  .   29ي ل  1ا  
 من اجلزء الثال من ملاياه  .   324ي  يف با  فضا ل علي أول ل  2ا  
مددددن اجلددددزء الثالددددث مددددن املسددددتدرك ، وملددددااه علدددد  شددددرط  109ي  وأخرجدددده احلدددداكم أيضددددا يف أول ل  3ا  

 ده الذه  يف تلخي ه معالفا ب اته عل  شرط مسلم  .  الشيخني  .  وأور 
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مدددن  107ل  11ي  أونددداء املق دددد ا ددداممت مدددن املقاشدددد الددد  أوردهدددا يف اآليدددة الرابعدددة عشدددر مدددن البدددا   4ا  
 ال واعق  .  

ي  حيدددث قدددال وأخرجددده آخدددرون ا قدددال ي ولكدددن زاد بعضدددهم ، قدددم ال اقدددام اهلل رجليدددك ، و ددد  امسددده مدددن  5ا 
مددن ملددواعقه ممددا يدددل علدد  ان مجاعددة مددن احلدددوني غدده امحددد أخرجددوا  107ىل آخددر مددا نقلدده يف ل الددديوان إ

 حديث املنزلة باالسناد إىل معاوية  .   
 
 ي وباجلملة فان حديث املنزلة مما ال ريل يف وبوته بامجاع املسلمني  .   474ا 

 عل  اختففهم يف املذاهل واملشار   .  
 ي  .  وملاحل اجلمع بني ال اياني   1مع بني ال ااح الستة ا وقد أخرجه ملاحل اجل -3
ي   .  ويف بددا  فضددا ل علددي مددن ملدداي   3ي  ، وهددو موجددود يف غددزوجل تبددوك مددن ملدداي   البخدداري  ا  2ا 

ي  .  ويف مناقددددل علددددي مددددن  5ي   .  ويف بددددا  فضددددا ل أملدددداا  الندددد  مددددن سددددنن ابددددن ماجددددة ا  4مسددددلم  ا 
 خرجه االمام أمحد بن حنبل يف مسنده من حديث ي  .  وأ 6مستدرك احلاكم ا 

ي .  وأمساء بني  8ي  .  ورواه يف املسند أيضا من حديث كل من  :  ابن عباس ا   7سعد بطر  إليه كثهجل ا 
ي ومجاعدددددة آخدددددرين مدددددن  11ي  .  ومعاويدددددة بدددددن أيب سدددددصيان ا  10ي  .  وأيب سدددددعيد ا ددددددري ا  9عمددددديمت ا 

مدن حددديث كدل مددن  :  امسداء بندي عمدديمت ، وام سدلمة ، وحبدديش بدن جنددادجل ، ال داابة  .  وأخرجده الطدد ال 
ي  .   12وابن عمر ، وابن عباس ، وجابر بن مسرجل ، وزيد بن أرقم ، وال اء بن عاز  ، وعلي بن أيب طالل ا 

 وغههم  .  وأخرجه البزار يف 
 

 هامش
 ي يف مناقل علي  .    1ا  
 ك  .  ي يف فضا ل علي ويف غزوجل تبو  2ا  
 من جز ه الثالث  .    58ي يف ل  3ا  
 من جز ه الثال  .   323ي ل  4ا  
 من جز ه االول ، حيث يذكر فضل علي  .   28ي يف ل  5ا  
 ويف اماكن أخر ، يعرفها املتتبعون  .   3من جز ه  109ي  يف أول ل  6ا  
  هددددددددددددددددذه ، ت ددددددددددددددددص 185ول  182ول  179ول  177ول  175ول  173ي راجددددددددددددددددع ل  7ا  

 ال اا ز كلها من اجلزء االول من املسند  .  
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 من اجلزء االول من املسند  .   331ي راجع ل  8ا  
 من اجلزء السادس من املسند  .   438ويف ل  369ي يف ل  9ا  
 من اجلزء الثالث من املسند  .   32ي يف ل  10ا  
مدن آيدات البدا   14 داممت مدن مقاملدد اآليدة ي كما ذكرناه يف ملدر هذه املراجعدة نقدف عدن املق دد ا 11ا  

 .    107من ال واعق ايرقة ل  11
ل  9ي كما نص عليه ابن حجر يف احلديث االول من االربعني ال  أوردها يف الص ل الثال من البدا   12ا 
 من ملواعقه  .  وذكر السيوطي يف أحوال علي من تاريخ  72

 ديث عن هؤالء كلهم ، وزاد امساء بني قيمت  .   ا لصاء  :  أن الط ال أخرج هذا احل
 

ي  ، مدددن حدددديث أيب سدددعيد ا ددددري  .  وأورده ابدددن عبددددال  يف  2ي ، والالمدددذي يف ملددداياه  ا  1مسدددنده ا 
أحوال علي من االستيعا  ، مث قال ما هذا ن ه  :  وهو من أوبدي اآلودار وأملداها ، رواه عدن الند  سدعد بدن 

ر  حددديث سددعد فيدده كثددهجل جدددا ، ذكرهددا ابددن أيب خيثمددة وغددهه ، ا قددال ي ورواه ابددن أيب وقددال ،  ا قددال ي وطدد 
عباس ، وأبوسعيد ا دري ، وام سلمة ، وامساء بني عميمت ، وجابر بن عبداهلل ، ومجاعة يطول ذكرهم ، هذا  

ذا احلددديث ، كددفم ابددن عبدددال   .  وكددل مددن تعددرض لغددزوجل تبددوك مددن ايدددوني وأهددل السدده واالخبددار ، نقلددوا هدد 
ونقله كل من ترجم عليا من أهل املعاجم يف الرجال من املتقدمني واملتأخرين عل  اختفف مشدارهبم ومدذاهبهم 
، ورواه كل من كتل يف مناقل أهل البيي ، وفضا ل ال اابة من اال مة ، كأمحد بن حنبل ، وغدهه ممدن كدان 

 ي  .   475خلز من هذه االمة ا قبله أو جاء بعده ، وهو من االحاديث املسلمة يف كل 
فدددف عددد جل بتشدددكي اآلمددددي يف سدددنده فإنددده لددديمت مدددن علدددم احلدددديث يف شدددئ ، وحكمددده يف معرفدددة االسدددانيد  -4

والطر  حكدم العدوام ال يصقهدون حدديثا ، وتبادره يف علدم االملدول هدو الدذي أوقعده يف هدذه الورطدة ، حيدث رآه 
إال بالتشدكيك يف  سدنده ،  ندا منده أن هدذا مدن املمكدن  .  مبقتض  االملول ن ا ملرحيا ال  كن التخلص منده 

 وهيهات هيهات ذلك ، والسفم  .  
 ا   ي

 
 هامش

 .    65ي كما نص عليه السيوطي يف أحوال علي من تاريخ ا لصاء ل  1ا  
 من جز ه السادس  .    152من أحاديث الكنز يف ل  2504ي  كما يدل عليه احلديث  2ا  

  1329ذي احلجة سنة  20قم  :  ر  29املراجعة 
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 الت ديق مبا قلناه يف سند احلديث   -1
 التشكيك يف عمومه  -2
 الشك يف حجيته  -3
 
حدق ال ريدل  فيده مطلقدا  .  واآلمددي عثدر فيده عثدرجل  -حديث املنزلة  -كل ما ذكرنوه يف وبوت احلديث    -1

رأيه فأحوجناك إىل توضي  الواضداات ، وتلدك دلي عل  بعده عن علم احلديث  وأهله ، وقد أزعجناك بذكر 
 خطيبة نستغصرك منها وأني أهل لذلك  .  

وقدددد بلغدددين أن غددده اآلمددددي مدددن خ دددومكم ، يدددزعم أن ال عمدددوم يف حدددديث املنزلدددة وانددده خدددال مبدددورده ،  -2
ال لده االمدام واستدل بسيا  احلديث ، وسببه النه إمنا قاله لعلي حني استخلصه عل  املديندة يف غدزوجل تبدوك ، فقد 

 رضي اهلل عنه  :  أىلصين يف النساء وال بيان ؟ فقال ملل  اهلل عليه وآله 
وسلم  :  أما ترض  أن تكون مين مبنزلة هارون من موس  ، إال انه ال ن  بعدي ، وكأنه ملل  اهلل عليه وآلده ، 

لطددور ، فيكددون املق ددود أنددي أراد كوندده مندده مبنزلددة هددارون مددن موسدد  حيددث اسددتخلصه يف قومدده عنددد توجهدده إىل ا
 مين أيام غزوجل تبوك ، مبنزلة هارون من موس  أيام غيبته يف مناجاجل ربه  .  

ورمبددا قددالوا  :  ان احلدددديث غدده حجددة وان كدددان عامددا لكونددده   وملددا ، والعددام املخ دددول غدده حجدددة يف  -3
 الباقي ، والسفم 

 ا س ي
 

  1329ذي احلجة سنة  22رقم  :   30املراجعة 
 
 أهل الضاد حيكمون بعموم احلديث   -1
 تزييز القول باخت امله  -2
 ابطال القول بعدم حجيته  -3
 
 ن نوكل اجلوا  عن قدو م بعددم عمدوم احلدديث إىل أهدل اللسدان والعدرف العدربيني ، وأندي حجدة العدر    -1

 من هذا احلديث  .  يرتابون يف عموم املنزلة  -أهل الضاد  -ال تدافع ، وال تنازع ، فهل ترى أمتك 
 كف وحاشا مثلك أن يرتا  يف عموم اسم اجلنمت املضاف ومشوله جلميع  م اديقه ، فلو 
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قلي  :  مناتكم ان ايف مثف ، أيكون ان افك هذا خاملا ببعض االمور دون بعض ، أم عاما شدامف جلميدع 
، ولو قال خليصة املسلمني الحد أوليا ده  :  م اديقه ؟ معاذ اهلل أن تراه غه عام ، أو يتبادر منه إال االستغرا  

جعلددي لددك واليدد  علدد  الندداس ، أو منددزل  مددنهم ، أو من دد  فدديهم، أو ملكددي ، فهددل يتبددادر إىل الددذهن غدده 
العموم ؟ وهل يكون مدعي التخ يص ببعض الشؤون دون بعض ؟ إال  الصا  ازفا ، ولو قال الحد وزرا ه  :  

 أيددام أيب بكددر إال انددك لسددي  ب دداايب ، أكددان هددذا بنمددر العددرف خاملددا بددبعض لددك يف أيددامي منزلددة عمددر يف
املنازل أم عاما ؟ ما أراك واهلل تراه إال عاما ، وال أرتدا  يف أندك قا دل بعمدوم املنزلدة يف قولده ملدل  اهلل عليده وآلده 

وال سديما بعدد اسدتثناء  وسلم  :  ا أني مين مبنزلة هارون مدن موسد  ا ، قياسدا علد  نمدا ره يف العدرف واللغدة ،
 النبوجل فانه  عله ن ا يف العموم ، والعر  ببابك ، فسلها عن ذلك  .  

 
 أما قول ا  م بأن احلديث خال مبورده فمردود من وجهني  .   -2

ال  رجدده عدددن  -لددو سددلمنا كوندده خاملددا  -الوجدده االول  :  ان احلددديث يف نصسدده عددام كمددا علمددي ، فمددورده 
ورد ال   ص الوارد كما هو مقرر يف  له  .  أال ترى لو رأيي اجلنل  دمت آيدة الكرسدي مدثف العموم ، الن امل

،  فقلي له  :  ال  سن آيات القرآن  دث ، أيكون هذا خاملا مبورده ، أم عامدا شدامف جلميدع آيدات القدرآن 
 ددول ، ولددو رأى ولكددل  دددث ؟ مددا أ ددن أحدددا يصهددم كوندده خاملددا مبددمت اجلنددل خب وملدده آليددة الكرسددي با 

الطبيددل  مريضددا يأكددل التمددر ، فنهدداه عددن أكددل احللددو ، أيكددون يف نمددر العددرف خاملددا مبددورده ، أم عامددا شددامف 
لكددل م دداديق احللددو ؟ مددا أرى واهلل القا ددل بكوندده خاملددا مبددورده إال يف منتددزح عددن االملددول ، بعيدددا عددن قواعددد 

له ، وكذا القا ل بتخ يص العموم يف حدديث املنزلدة مبدوردهم اللغة ، نا يا عن الصهم العريف ، أجنبيا عن عاملنا ك
 من غزوجل تبوك ال فر  بينهما أملف  .  

الوجدده الثددال  :  ان احلددديث د تنا ددر مددوارده باسددتخفف علددي علدد  املدينددة يف غددزوجل تبددوك ليتشددبث ا  ددم 
ي فلهاجعهددا  476وارد اخددر ا بتخ ي دده بدده ، وملددااحنا املتددواترجل  عددن أ مددة العددالجل الطدداهرجل تثبددي وروده يف مدد 

ي كما يعلمه املتتبعون ،  فقول املعالض بأن سديا  احلدديث  477الباحثون ، وسنن أهل السنة تشهد بذلك ا 
 دال عل  ى ي ه بغزوجل تبوك مما ال وجه له اذن ، كما ال  ص   .  

اضدد  ، وهددل يقددول بدده يف امددا قددو م بددأن العددام املخ ددول لدديمت حبجددة يف البدداقي ، فغلدد  واضدد  ، وخطددأ ف -3
مثل حديثنا إال من يعتنز  االمور ، فيكون منها عل  غماء ، كراكل عشواء ، يف ليلة  لماء ، نعوذ باهلل مدن 
اجلهدددل ، واحلمدددد هلل علددد  العافيدددة ، ان ى ددديص العدددام ال  رجددده عدددن احلجيدددة يف البددداقي إذا د يكدددن املخ دددص 

يثنا ، فددإن املددوىل إذا قددال لعبددده  :  أكددرم اليددوم كددل مددن زارل إال  مددف ، وال سدديما إذا كددان مت ددف كمددا يف حددد
زيدددا ، مث تدددرك العبدددد إكدددرام غددده زيدددد ممدددن زار مدددواله يعدددد يف العدددرف عاملددديا ، ويلومددده العقدددفء ، وحيكمدددون عليددده 
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باسدددتاقا  الدددذم ، والعقوبدددة علددد  قددددر مدددا تسدددتوجبه هدددذه املع دددية عقدددف أو شدددرعا ، وال ي دددغي أحدددد مدددن أهدددل 
رف إىل عددذره لددو اعتددذر بتخ دديص هددذا العددام ، بددل يكددون عددذره أقددب   عندددهم مددن ذنبدده ، وهددذا لدديمت إال العدد 

يف الباقي ، كما ال  ص  ، وأني تعلم ان سهجل املسلمني وغههم مسدتمرجل علد   -بعد ى ي ه  -لمهور العام 
ال داابة والتدابعني  دم االحتجاج بالعمومات املخ  ة بف نكه ، وقد مض  ا لدز علد  ذلدك والسدلز مدن 

بإحسان ، وتابعي التدابعني وتدابعيهم إىل اآلن ، وال سديما أ مدة أهدل البيدي وسدا ر أ مدة املسدلمني ، وهدذا ممدا ال 
ريدددل فيددده ، وحسدددبك بددده دلددديف علددد  حجيدددة العدددام املخ دددول ، ولدددو ال أنددده حجدددة النسدددد علددد  اال مدددة االربعدددة 

شرعية الصرعية عن أدلتها التص يلية ، فدإن رحد  العلدم بدذلك تددور وغههم من اجملتهدين با  العلم باالحكام ال
عل  العمل بالعمومات ، وما من عام إال وقد خدص ، فدإذا سدقطي العمومدات ارتدو بدا  العلدم ، نعدوذ بداهلل ، 

 والسفم  .  
 ا   ي

 
  1329ذي احلجة سنة  22رقم  :   31املراجعة 

 
 التماس موارد هذا احلديث 

بي ورود احلديث يف غه تبدوك ، ومدا أشدوقين إىل الدورود  علد  سدا ر مدوارده العذبدة ، فهدل لدك أن د تأت مبا يث
 توردل مناهله ، والسفم  .  

 ا س ي
  1329ذي احلجة سنة  24رقم  :   32املراجعة 

 
 قضية بني محزجل  -2من موارده زيارجل أم سليم   -1
 املؤاخاجل االوىل  -4اتكاؤه عل  علي  -3
 سد االبوا   -6اخاجل الثانية املؤ  -5
 الن  ي ور عليا وهارون كالصرقدين  -7
ي ، وكانددي مددن أهددل السددوابق واحلجدد  ،  1مددن مددوارده يددوم حدددث ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ام سددليم ا   -1

 و ا املكانة من رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، بسابقتها واخفملها ون اها ، وحسن بف ها ، وكان 
 

 هامش
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ي هي بني ملاان بن خالد االن ارية ، وأخي حرام بن ملاان ، استشهد أبوها  وأخوها بني يدي الن    1ا  
ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، وكانددي علدد  جانددل مددن الصضددل والعقددل ،  روت عددن الندد  احاديددث ، وروى عنهددا ابنهددا 

ون ، تعدد يف أهدل السدوابق ، وهدي مدن انمت ، وابن عبداس ، وزيدد بدن وابدي ، وأبوسدلمة  بدن عبددالرمحن ، وآخدر 
الدعاجل إىل االسفم ، كاني يف  الن  يزورها وحيدوها يف بيتها ، فقال  ا يف بعض االيام  :  يا ام سليم ان عليا 

ي  .  وقدد ال  صد  عليدك ان  1ا  حلمه من حلمي ، ودمه من دمي ، وهو مين مبنزلدة هدارون مدن موسد   .  اه
ابا مددن رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، غدده مسددبل عددن شددئ إال الددبفغ  والن دد  هلل هددذا احلددديث كددان اقتضدد 

ي   478تعاىل يف بيان منزلدة ويل عهدده ، والقدا م مقامده مدن بعدده ، فدف  كدن أن يكدون    دا بغدزوجل تبدوك ا 
  . 
 ومثله احلديث الوارد يف قضية بني محزجل حني اخت م فيها علي  -2
 

 هامش
مالك ابن النضدر ، فأولددها أندمت بدن مالدك ، فلمدا جداء اهلل باالسدفم كاندي يف  السدابقني اليده ،  اجلاهلية حتي

ودعي مالكا زوجها إىل اهلل ورسوله ، فأىب أن يسلم ، فهجرته ، فخرج مغاضبا إىل الشام ، فهلك كدافرا ، وقدد 
يده وآلده ، فقبلده الند  إكرامدا  دا ، ن اي البنها انمت إذ أمرته وهو ابن عشر سنني أن   دم الن  ملل  اهلل عل 

وخطبها أشراف العر  ،  فكاني تقول  :  ال أتزوج حىت يبلأ أنمت و لمت  لدمت الرجدال ، فكدان اندمت يقدول  
:  ا جزى اهلل امي خدها أحسدني واليد  ا ، وقدد اسدلم علد  يددها ابوطلادة االن داري إذ خطبهدا وهدو كدافر ، 

دعوهتا وكان ملداقها منه إسدفمه ، أولددها أبوطلادة ولددا فمدرض ومدات ، فأبي ان تتزوجه او يسلم ، فأسلم ب
فقالي  :  ال يذكرن احد موته البيه قبلي ، فلما جاء وسأل عن ولده قالي  :  هو اسكن ما كان ، فمن انده 
نددا م ، فقدددمي لدده الطعددام فتعشدد  ، مث تزينددي لدده وتطيبددي فنددام معهددا وأملددا  منهددا ، فلمددا املددب  قالددي لدده  :  

 ولدك فذكر ابوطلاة ق تها لرسول اهلل فقال  :  بارك اهلل لكما يف ليلتكما ،  -احتسل 
قالي  :  ودعا يل ملل  اهلل عليه وآله ، حىت ما اريد زيادجل وعلقي يف تلدك الليلدة بعبدداهلل بدن ايب طلادة فبدارك 

عشددرجل كلهددم مددن محلددة العلددم ، اهلل فيدده ، وهددو والددد اسدداا  بددن عبددداهلل بددن أيب طلاددة الصقيدده ، واخوتدده وكددانوا 
وكاني ام سليم تغزو مع الن  ، وكان معها يوم أحد خنجر لتبقدر بده بطدن مدن دندا اليهدا مدن املشدركني ، وكاندي 
مدددن أحسدددن النسددداء بدددفء يف االسدددفم ، وال أعدددرف امدددرأجل سدددواها كدددان النددد  يزورهدددا يف بيتهدددا فتتاصددده  .  وكاندددي 

 ليهم السفم  .  مستب رجل بشأن عالته ، عارفة حبقهم ع
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مددن  154مددن احاديددث الكنددز يف ل  2554هددو احلددديث  -أعددين حددديث ام سددليم  -ي هددذا احلددديث  1ا 
مدددن اجلدددزء  31جز ددده السدددادس ، وهدددو موجدددود يف منتخدددل الكندددز أيضدددا فراجدددع السدددطر االخددده مدددن هدددامش ل 

 ا اممت من مسند امحد ، يده بلصمه  .   
 

ي  479ي ا   1ي  :  ا يا علي أني مين مبنزلدة هدارون  . . .ا احلدديث  وجعصر وزيد ، فقال رسول اهلل ا ل 
 ا
وكذا احلديث الوارد يوم كان أبوبكر وعمر وأبوعبيدجل بن  اجلراح عند الن  ، وهو ا ل ي متكئ عل  علي  -3

مبنزلدة هدارون ، فضر  بيده عل  منكبه مث قال  :  ا يا علي أني أول املؤمنني إ انا ، وأو م إسفما وأني مين 
 ي  .   480ي  ا  2من موس   .   .   .  ا احلديث  ا 

واالحاديث الواردجل يوم املؤاخاجل االوىل ، وكاني يف مكدة قبدل ا جدرجل حيدث آخد  رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده  -4
 وآله ، بني املهاجرين خاملة  .  

هر ، حيدث آخد  بدني املهداجرين واالن دار ، ويوم املؤاخاجل الثانية ، وكاني يف املدينة بعد ا جرجل خبمسة أشد  -5
 ويف كلتا املرتني ي طص  لنصسه  منهم عليا ، فيتخذه من دو م 

 ي  ، تصضيف له عل  من سواه ويقول  3أخاه  ا 
 

 هامش
 من ا  ا ص العلوية  .   19ي أخرجه االمام النسا ي ل  1ا  
هازي يف االلقددا  ، وابددن النجددار ، وهددو احلددديث ي  اخرجدده احلسددن بددن بدددر ، واحلدداكم يف الكددع ، والشدد  2ا  

 ، من جز ه السادس  395من أحاديث الكنز ل  6032واحلديث  6029
ي  قددال ابددن عبدددال  يف ترمجددة علددي مددن االسددتيعا   :  آخدد  رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، بددني  3ا  

احدجل منهما لعلي  :  أني أخي يف الدنيا واالخرجل املهاجرين ، مث آخ  بني املهاجرين واالن ار ، وقال يف كل و 
.  قلي  :  والتص يل يف كتل السه واالخبار ، ففحظ تص ديل   ، ا قال ي  :  وآخ  بينه وبني نصسه  .  اه

مدن اجلدزء  120من اجلزء الثدال مدن السدهجل احللبيدة  .  وراجدع املؤاخداجل الثانيدة يف ل  26املؤاخاجل االوىل يف ل 
ن السدددهجل احللبيدددة أيضدددا يدددد تصضددديل علدددي يف كلتدددا املدددرتني مبؤاخددداجل النددد  لددده علددد  مدددن سدددواه ويف السدددهجل الثدددال مددد 

الدحفنيدة مددن تص دديل املؤاخدداجل االوىل ، واملؤاخدداجل الثانيددة ، مددا يف السددهجل احللبيددة ، وقددد ملددرح بددأن املؤاخدداجل الثانيددة   
 كاني بعد ا جرجل خبمسة أشهر  .   
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زلة هارون بن موس  ، إال انه ال ن  بعدي ا  .  واالخبار يف ذلك متواترجل من طريق العالجل له  :  ا أني مين مبن
ي وحسدددبك ممدددا جددداء مدددن طريدددق غدددههم يف املؤاخددداجل االوىل ، حدددديث زيدددد بدددن أيب أوه ، وقدددد  481الطددداهرجل ا 

غددوي والطدد ال يف ي ، والب 1أخرجدده االمددام أمحددد بددن حنبددل يف كتددا  مناقددل علددي ، وابددن عسدداكر يف تار دده ا 
  معيهما ، والبارودي يف املعرفة ، وابن عدي  

ي  ، وغههم ، واحلديث طويل قد اشتمل عل  كيصية املؤاخاجل ، ويف آخره مدا هدذا لصمده  :  فقدال علدي  :   2ا 
ا يا رسول اهلل لقد ذهل روحي ، وانقطع  هري ، حدني رأيتدك فعلدي بأملداابك مدا فعلدي غدهي ، فدإن كدان 

ن سخ  علي فلك العتىب والكرامدة ، فقدال رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده وسدلم  :  والدذي بعثدين بداحلق هذا م
ما أخرتك إال لنصسي ، وأني مين مبنزلة هارون من موس  ، غه أنه ال ن  بعدي ، وأني أخدي ووارودي ، فقدال  

  : 
نبيهم ، وأني معي يف ق ري يف اجلنة مع  وما أرث منك ؟ قال  :  ما ورث االنبياء من قبلي كتا  رهبم وسنة

فاطمة ابن  ، وأني أخي ورفيقي ، مث تف ملدل  اهلل عليده وآلده * ا اخدوان علد  سدرر متقدابلني ي * املتداحبني يف 
ي  ا وحسبك مما جاء يف املؤاخاجل الثانية ما أخرجه الط ال يف الكبه عدن  482اهلل ينمر بعضهم إىل بعضا   

ث جدداء فيدده  :  ان رسددول اهلل قددال لعلددي  :  ا اغضددبي علددي حددني آخيددي بددني املهدداجرين ابددن عبدداس مددن حدددي
 واالن ار ، ود أؤا  بينك وبني أحد منهم ، أما ترض  أن تكون مين 

 
 هامش

ي نقلدده عددن كدددل مددن أمحدددد وابددن عسددداكر مجاعددة مددن الثقدددات ، احدددهم املتقدددي ا ندددي ، فراجدددع مددن كندددزه  1ا  
مدن  جز دده السدادس عدن أمحددد  390مدن جز ده ا دداممت  .  ونقلده يف ل  40صاة يف اوا دل ملدد  918احلدديث 
 ، فراجع  .   5972وجعله احلديث  -مناقل علي  -يف كتابه 

من  41ي  نقله عن كل من هؤالء اال مة مجاعة من الثقات االوبات ، أحدهم املتقي ا ندي يف اول ل  2ا   
 ، فراجع  .    919اجلزء ا اممت من كنز العمال ، وهو احلديث 

 
 ي  483ي ا ا  1مبنزلة هارون بن موس  ، إال انه ليمت بعدي ن   .   .   .  احلديث ا 

 و وه االحاديث الوارجل يوم سد االبوا  غه با  علي ،  وحسبك حديث جابر بن عبداهلل   -6
لدك يف املسدجد مدا حيدل يل ،  ي  قال  :  قال رسول اهلل ملل  اهلل عليه  وآله وسدلم  :  يدا علدي ، إنده حيدل 2ا 

ي  قال  :  قدام  3وإنك مين مبنزلة هارون بن موس  ، إال أنه ال ن  بعدي ، وعن حذيصة بن أسيد الغصاري  ا 
خطيبدددا ، فقدددال  :  ان رجددداال  ددددون يف أنصسدددهم شددديبا ان  -يدددوم سدددد االبدددوا   -النددد  ملدددل  اهلل عليددده وآلددده 
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 مدا أخدرجتهم وأسدكنته ، بدل اهلل أخدرجهم وأسدكنه ، ان اهلل عزوجدل أسكني عليا يف املسجد وأخرجتهم ، واهلل
 در بيوتدا ، واجعلدوا بيدوتكم قبلدة ، وأقيمدوا ال دفجل ، إىل أن قدال  ا لقومكمدا مب، أوح  إىل موس  وأخيده ان تبدوء

 :  وان عليا مين مبنزلة هارون بن موس  ، وهو أخي ، وال  وز الحد أن ينك  
 

 هامش
من  31ملتقي ا ندي يف كنز العمال ويف منتخبه ، فراجع من املنتخل ما هو يف آخر هامش ل ي نقله ا  1ا   

اجلدددزء ا ددداممت مدددن مسدددند أمحدددد ، يدددده بددداللصظ الدددذي أوردنددداه ، وال  صددد  مدددا يف قولددده  :  أغضدددبي علدددي مدددن 
قلددي  :  كيددز ارتددا  املؤانسددة واملفطصددة واحلنددو االبددوي علدد  الولددد املدددلل علدد  أبيدده ، الددرؤوف العطددوف ، فددإن 

علددي مددن تددأخهه يف املددرجل الثانيددة مددع اندده كددان يف املددرجل االوىل قددد ارتددا  مددن ذلددك ، مث  هددر لدده ان الندد  ملددل  اهلل 
عليه وآله ، إمنا اخره لنصسه ، وهف قاس الثانية علد  االوىل ، قلندا  :  ال تقداس الثانيدة علد  االوىل ، الن االوىل  

لقياس د يكن مانعا من مؤاخاجل الن  لعلي ، خبفف املؤاخاجل الثانية ، فإ ا كاندي كاني خاملة باملهاجرين ، فا
بني املهاجرين واالن ار ، فاملهاجر يف املرجل الثانية إمنا يكون أخوه أن اريا ، واالن اري امنا يكدون أخدوه مهداجرا 

ين ، فمددن علددي ان أخدداه إمنددا وحيددث ان الندد  والوملددي مهدداجران ، كددان القيدداس يف هددذه املددرجل أن ال يكونددا اخددو 
يكون ان اريا قياسدا علد  غدهه ، وحيدث د يدؤا  رسدول اهلل بينده وبدني احدد مدن االن دار وجدد يف نصسده ، لكدن 
اهلل تعدداىل ورسددوله أبيددا إال تصضدديله ، فكددان هددو ورسددول اهلل أخددوين علدد  خددفف القيدداس املطددرد يومبددذ بددني مجيددع 

 املهاجرين واالن ار  .  
 من ينابيع املودجل ، نقف عن كتا  فضا ل أهل البيي الخطل خوارزم  .    17يف آخر البا   ي  كما 2ا  
 من ينابيع املودجل  .    17ي  كما يف البا   3ا  
 

ي  .  وكدم  دذه املدوارد مدن نمدا ر ال حت د  يف هدذه العجالدة ،  484فيه النساء إال هدو  .   .   .  احلدديث ا 
دنداه مدن تزييدز القدول بدأن حدديث املنزلدة   دص مبدورده مدن غدزوجل تبدوك ، وأي وزن لكن هذا القدر كاف ملا أر 

  ذا القول مع تعدد موارد احلديث  .  
ومددن أد بالسددهجل النبويددة ، وجددده ملددل  اهلل عليدده وآلدده ي ددور عليددا وهددارون كالصرقدددين علدد  غددرار واحددد ، ال  -7

دالدة علد  عمدوم املنزلدة يف احلدديث ، علد  أن عمدوم املنزلدة  تاز أحدمها عن اآلخر يف شئ ، وهذا من القدرا ن ال
 هو املتبادر من لصمه بقطع النمر عن القرا ن كما بيناه ، والسفم  .  

 ا   ي
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  1329ذي احلجة سنة  25رقم  :   33املراجعة 
 

 مىت ملور عليا وهارون كافرقدين ؟ 
ي دور عليدا وهدارون كالصرقددين علد  غدرار واحدد ، ومدىت د يتبني لنا كنده قدولكم بأنده ملدل  اهلل عليده وآلده ، كدان 

 فعل ذلك ؟ 
 ا س ي

 
  1329ذي احلجة  27رقم  :   34املراجعة 

 
 يوم ش  وشبه ومش    -1
 يوم املؤاخاجل  -2
 يوم سد االبوا   -3

يندني يف الوجده تتبع سهجل الن  ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، يده ي ور عليدا وهدارون كالصرقددين يف السدماء ، والع
 ، ال  تاز أحدمها يف امته عن اآلخر يف أمته بشئ ما  .  

أال تراه كيز أىب أن تكون أمساء بين علي إال كأمساء بين هارون ، فسماهم حسنا وحسينا و سنا ، وقال   -1
بدني ا دارونني ، ي أراد هبدذا تأكيدد املشداهبة  485ي  :  إمنا مسيتهم بأمساء ولد هارون ش  وشبه ومشد  ا  1ا 

 وتعميم الشبه بينهما يف مجيع املنازل وسا ر الشؤون  .  
و ددذه الغايددة نصسددها قددد اىددذ عليددا أخدداه ، وآوددره بددذلك علدد  مددن سددواه ، حتقيقددا لعمددوم الشددبه بددني منددازل  -2

  عليه ا ارونني من أخويهما ، وحرملا عل  ان ال يكون هة من فار  بينهما ، وقد آخ  بني أملاابه ملل  اهلل
 

 هامش
ي فيمددا أخرجدده ايدددوون بطددرقهم ال دداياة مددن سددنن رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، ودونددك ل  1ا  

من املستدرك ، يد احلديث ملرحيا يف ذلك ، ملاياا عل  شرط الشيخني  .   3من اجلزء  168ول  165
ل من مسنده  .  وأخرجه ابن عبددال  من اجلزء االو  98وقد أخرجه االمام امحد أيضا من حديث علي يف ل 

يف ترمجددة احلسددن السددب  مددن االسددتيعا  ، وأخرجدده حددىت الددذه  يف تلخي دده مسددلما ب دداته مددع قددب  تع ددبه 
وأخرج البغوي يف معجمه وعبددالغين يف االيضداح ،   -و هور ا رافه عن هارون هذه االمة وعن ش ها وشبهها 

 ن سلمان  وه ، وكذلك ابن عساكر  .   من ال واعق ايرقة ، ع 115كما يف ل 
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ي وعثمدان وعبددالرمحن بدن  486وآله وسلم ، مرتني كما مسعي ، فكان أبدوبكر وعمدر يف املدرجل االوىل أخدوين ا 

ي  487عوف أخوين ، وكان يف املرجل الثانية أبوبكر وخارجة بن زيد أخوين ، وعمدر وعتبدان بدن مالدك أخدوين ا
ي كمددا علمددي ، ومقامنددا  488رتني أخددا رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ا ، أمددا علددي فكددان يف كلتددا املدد 

يضدديق علدد  استق دداء مددا جدداء يف ذلددك مددن الن ددول الثابتددة بطرقهددا ال دداياة عددن كددل مددن ابددن عبدداس ، وابددن  
بدن  عمر ، وزيد بن أرقم ، وزيد بن أيب أوه ، وأنمت بن مالك ، وحذيصة بن اليمان ، و دوج بن يزيد ، وعمدر

ي  .  وقدد قدال لده رسدول اهلل  :  ا أندي  489ا طا  ، وال اء بن عاز  ، وعلي بدن أيب طالدل ، وغدههم ا 
:  ا   -وقدد أخدذ برقبدة علدي -قولده  - 20يف املراجعدة  -ي ومسعدي  490ي ا ا  1أخي يف الدنيا واآلخدرجل ا 

وخدددرج ملدددل  اهلل عليددده وآلددده ، علددد  ي  491إن هدددذا أخدددي ووملددديي وخليصددد  فددديكم ، فدددامسعوا لددده وأطيعدددوا ا ا 
أملاابه يوما ووجهه مشر  ، فسأله عبدالرمحن بن عوف ، فقال  :  ا بشارجل أتتين من ريب يف أخي وابن عمي 

 وابن  بأن اهلل زوج عليا من فاطمة  .   .   .  
ي  :  ا يددا أم  ي وملددا زفددي سدديدجل النسدداء إىل كصو هددا سدديد العددالجل ، قددال الندد  ا ل 492ي  ا ا  2احلددديث  ا 

أ ن ادعي يل أخي ، فقالي  :  هو أخوك وتنكاه ، قدال  :  نعدم يدا أم أ دن ، فددعي عليدا فجداء  .   .   .  
 ي  .   493ي ا ا  1احلديث ا 

 
 

 هامش
مدن املسدتدرك عدن ابدن عمدر مدن طدريقني ملداياني علد  شدرط  3مدن اجلدزء  14ي اخرجه احلاكم يف ل  1ا  

ذه  يف تلخي ه مسلما ب اته  .  وأخرجه الالمذي فيما نقله ابدن حجدر عنده يف ل الشيخني  .  وأخرجه ال
مدن ال دواعق ، وأرسدله   9مدن بدا   2من ال دواعق ايرقدة ، فراجدع احلدديث السدابع مدن أحاديدث الص دل  73

 كل من تعرض حلديث املؤاخاجل من أهل السه واالخبار إرسال املسلمات  .  
 من ال واعق  .    103وارزمي كما يف ل ي  أخرجه ابوبكر ا  2ا  
 

ي وكلمده مدرجل ، فقدال  494ي  ا ا  2وكم أشار إليه ، فقال  :  ا هذا أخدي وابدن عمدي وملدهري وأبوولددي  ا 
ي وحدودده مددرجل اخددرى ، فقددال لدده  :  ا أنددي أخددي وملدداح   495ي  ا ا  3لدده  :  ا أنددي أخددي وملدداح   ا 

اطبدده يومددا يف قضددية كانددي بيندده وبددني أخيدده جعصددر وزيددد بددن حارودده ، ي وخ 496ي  ا ا  4ورفيقددي يف اجلنددة  ا 
ي  .  وعهد  497ي ا ا  5فقال له  :  ا وأما أني يا علي فأخي وأبوولدي ومين وإيل  .   .   .  احلديث ا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ي ا ا  6إليه يوما ، فقال  :  ا أني أخي ووزيري تقضي ديدين وتنجدز موعددي وتد   ذمد   .   .  احلدديث ا 
قال  :  ا ادعوا يل أخي ، فدعوا عليا ، فقدال  :  ادن مدين  -بأيب هو وأمي  -ي  .  وملا حضرته الوفاجل  498

 ، فدنا منه وأسنده إليه ، فلم يزل كذلك وهو يكلمه حىت فاضي نصسه الزكية ، 
 

 هامش
سلما ب داته  من املستدرك  .  واخرجه الذه  يف تلخي ه م 3من اجلزء  159ي أخرجه احلاكم يف ل  1ا  

 من ملواعقه ، وكل من ذكر زفاف الزهراء ذكره ال أستثع منهم احدا  .   11.  ونقله ابن حجر يف البا  
ي  فيمددا اخرجدده الشددهازي يف االلقددا  ، وابددن النجددار عددن ابددن عمددر ، ونقلدده املتقددي ا ندددي  يف كنددزه ويف  2ا  

 من اجلزء ا اممت  .   32ثال من هامش ل منتخبه املطبوع يف هامش املسند ، فراجع منه السطر ال
 ي  أخرجه ابن عبدال  يف ترمجة علي من االستيعا  باالسناد إىل ابن عباس  .   3ا  
  6من جز ه  402من أحاديث كنز العمال يف ل  6105ي  اخرجه ا طيل وهو احلديث  4ا  
  علدد  شدددرط مسددلم ، واعدددالف مدددن املسددتدرك بسددند ملددداي 3مدددن اجلددزء  217ي أخرجدده احلدداكم يف ل  5ا  

 الذه  يف تلخي ه ب اته عل  هذا الشرط  .  
ي أخرجه الط ال يف الكبه عن ابن عمر ، ونقله املتقي ا ندي يف كنزه ويف منتخبه ، فراجع من املنتخدل  6ا  

 من اجلزء ا اممت من املسند  .    32ما هو يف هامش ل 
 

ي  .  وقدال ملدل  اهلل عليده وآلده وسدلم  :  ا مكتدو   499ي ا ا  1ا فأملابه بعض ريقه ملل  اهلل عليده وآلده 
ي  ا ا  2علدد  بدددا  اجلندددة  :  ال إلددده إال اهلل  مدددد رسدددول اهلل ، علدددي أخدددو رسدددول اهلل  .   .   .  احلدددديث  ا 

إىل ج ا يددل ومكا يددل أل آخيددي  بينكمددا ،  -ليلددة املبيددي علدد  الصددرا   -ي  .  ا وأوحدد  اهلل عزوجددل  500
وجعلي عمر أحدكما أطول من عمر اآلخر ، فأيكما يؤور ملاحبه باحلياجل ، فاختار كفمها احلياجل ، فأوح  اهلل 

 إليهما  :  أال كنتما مثل علي بن أيب طالل آخيي بينه وبني  مد ملل  اهلل عليه وآله ، فبات عل  
وه ، فندزال ، فكدان ج ا يدل عندد رأسده ، فراشه ليصديه بنصسه ويؤوره باحلياجل ، إهبطا إىل االرض فاحصماه مدن عدد

وميكا يل عند رجليه وج ا يل  ينادي  :  بخ بخ ، من مثلك يا ابن أيب طالل يباهي اهلل بك املف كة ، وأنزل 
ي  ا ا  3اهلل تعدداىل يف ذلددك * ا ومددن الندداس مددن يشددري نصسدده ابتغدداء مرضددات اهلل ي *  .   .   .  احلددديث  ا 

 ي  .   501
 يقول  :  ا أنا عبداهلل وأخو رسوله ، وأنا ال ديق االك  ال يقو ا بعدي إال كاذ    وكان علي

 ي وقال  :  ا واهلل ال الخوه ووليه ،  502ي  ا ا  4ا 
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 هامش

مدن اجلدزء  55من القسم الثال من اجلزء الثدال مدن طبقاتده ، وهدو يف ل  51ي أحرجه ابن سعد يف ل  1ا  
 من كنز العمال  .   4
ي  أخرجدده الطدد ال يف االوسدد  ، وا طيددل يف املتصددق واملصددال  ، ونقلدده ملدداحل كنددز العمددال ، فراجددع مددن  2ا  

 عن ابن عساكر  .   46من مسند أمحد ، ونقله يف هامش ل  5من اجلزء  35منتخبه ما هو يف هامش ل 
يف تصسه هذه اآلية مدن سدورجل ي  أخرجه املاا  السنن يف مسانيدهم ، وذكره االمام فخر الدين الرازي  3ا  

 اجلزء الثال من تصسهه الكبه  ت را  .   189البقرجل ل 
مدن املسدتدرك وابدن ايب  3من اجلزء  112ي  أخرجه النسا ي يف ا  ا ص العلوية ، واحلاكم يف أول ل  4ا  

كندددز العمدددال ويف منتخبددده ، شددديبة وابدددن ايب عاملدددم يف السدددنة ، وابدددونعيم يف املعرفدددة  .  ونقلددده املتقدددي ا نددددي  يف  
 من مسند امحد   5من اجلزء  46فراجع من املنتخل ما هو يف هامش ل 

ي وقال يوم الشدورى لعثمدان وعبددالرمحن وسدعد  503ي ؟ ا ا  1وابن عمه ووارث علمه ، فمن أحق به مين ا 
املسددلمني غددهي ، قددالوا  :  والددزبه  :  ا أنشدددكم اهلل هددل فدديكم أحددد آخدد  رسددول اهلل بيندده وبيندده ، إذ آخدد  بددني 

ي ، وملا برز علي للوليد يوم بدر ، قال له الوليد  :  ا من أني ؟  قال علدي  :  أندا  504ي  ا  2اللهم ال  ا 
 ي  ا  3عبداهلل وأخو رسوله  .   .   .  احلديث  ا 

م مدن بدين إسدرا يل ، ك قدو ي   :  ا أرأيدي لدو جداء 4ي  .  وسأل علي عمر أيام خففته ، فقال لده  ا  505ا 
:  أنا ابدن عدم موسد  ، أكاندي لده عنددك اودرجل علد  أملداابه ، قدال  :  نعدم ، قدال  :  فأندا فقال لك أحدهم  

:  واهلل ال يكددون لددك  لددمت غددهه حددىت ه فبسددطه ، وقددال  واهلل أخددو رسددول اهلل ، وابددن عمدده ، فنددزع عمددر رداء
 ي  .   506 تصرقوا ، خبوعا الخي رسول اهلل وابن عمه ا ا نتصر  ، فلم يزل جالسا عليه ، وعمر بني يديه حىت

ش  بنا القلم فنقول  :  وأمر ملل  اهلل عليه وآله ، بسد أبوا  ال اابة من املسجد تنزيها له عن اجلندل  -3
 واجلنابة ، لكنه أبق   با  علي ، وأباح له عن اهلل تعاىل أن  نل يف املسجد ، كما كدان هدذا مباحدا  دارون ،

 فدلنا ذلك عل  عموم املشاهبة بني ا ارونني عليهما 
 

 هامش
 من املستدرك  .  وأخرجه الذه  يف تلخي ه مسلما ب اته  .   3من اجلزء  126ي راجع ل  1ا  
 ي  أخرجه ابن عبدال  يف ترمجة علي من االستيعا   .  وغه واحد من االوبات  .   2ا  
 من القسم االول من جز ه الثال  .   15در من كتا  الطبقات يف ل ي  اخرجه ابن سعد يف عزوجل ب 3ا  
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مدن  14ي  فيما أخرجه الددارقطين كمدا يف املق دد ا داممت مدن مقاملدد آيدة املدودجل يف القدرىب ، وهدي اآليدة  4ا  
 .     107من ملواعقه ، فراجع من ال واعق ل  11اآليات ال  أوردها ابن حجر يف البا  

 
ن عبدداس  :  ا وسددد رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، أبددوا  املسددجد غدده بددا  علددي ، السددفم ، قددال ابدد 

ي ا  .  وقدال  507ي ا  1فكان يدخل املسجد جنبا وهو طريقه ، ليمت له طريق غدهه  .   .   .  احلدديث ا 
طالدل  ي  عل  شرط الشيخني أيضا  :  ا لقدد أعطدي علدي بدن أيب 2عمر بن ا طا  من حديث ملاي   ا 

 وفوا ، الن تكون يل واحدجل منها أحل إيل من محر النعم ، زوجته 
ي ا   508فاطمة بني رسول اهلل ، وسكناه املسجد مع رسول اهلل حيل له ما حيدل لده  فيده ، والرايدة يدوم خيد  ا 

 .  وذكر سعد بن مالك يوما بعض خ ا ص علي يف حديث ملاي  أيضا 
اهلل عمدده العبدداس وغددهه مددن املسددجد ، فقددال لدده العبدداس  :  ىرجنددا وتسددكن ي   :  ا وأخددرج رسددول  3فقددال  ا 
 عليا ؟ 

 ي وقال زيد بن  509فقال  :  ما أنا أخرجتكم وأسكنته ، ولكن اهلل أخرجكم وأسكنه ا ا 
ي   :  ا كان لنصر من أملاا  رسول اهلل أبوا  شارعة يف املسدجد فقدال رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده  4أرقم  ا 

ه  :  سدوا هذه االبوا  إال با  علي ، فتكلم الناس يف ذلك ، فقام رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده وسدلم وآل
 ، فامد اهلل وأوع عليه ، مث قال  :  أما بعذ فال أمرت بسد هذه 

 
 هامش

  26ي هذا احلديث طويل فيه عشرجل من خ ا ص علي ، وقد أوردناه يف املراجعة  1ا  
 9مدن البدا   3مدن املسدتدرك واخرجده ابدويعل  كمدا يف الص دل  3مدن اجلدزء  125د يف ل ي  هو موجو  2ا  

.  وأخرجددده هبدددذا املعدددع مدددع قدددر  االلصددداظ أمحدددد بدددن حنبدددل مدددن حدددديث   76مددن ال دددواعق ، فراجدددع منهدددا ل 
مدن  من اجلزء الثال من مسنده  .  ورواه عن كل مدن عمدر وابنده عبدداهلل غده واحدد 26عبداهلل بن عمر يف ل 

 االوبات بأسانيد  تلصة  .  
مدددن املسدددتدرك ، وهدددذا احلدددديث مدددن ملدددااح السدددنن .  وقدددد  3مدددن اجلدددزء  117ي  كمدددا يف أول ملدددصاة  3ا  

 أخرجه غه واحد من اوبات السنة ووقاهتا  .  
ز من اجلزء الرابدع مدن املسدند  .  وأخرجده الضدياء أيضدا كمدا يف كند  369ي  فيما أخرجه عنه أمحد يف ل  4ا  

 من املسند  .    5من اجلزء  29العمال ويف منتخبه ، فراجع من املنتخل ما هو يف هامش ل 
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االبوا  إال با  علي ، فقال فيه قا لكم  :  وإل واهلل ما سددت شيبا وال فتاته ، ولكين أمرت بشدئ فاتبعتده 
ملل  اهلل عليه وآلده ، قدام يومبدذ  ي أن رسول اهلل 1ي  .  وأخرج الط ال يف الكبه عن ابن عباس ا  510ا ا 
فقال  :  ا ما أنا أخرجتكم من قبل نصسي وال أنا تركته ، ولكن اهلل أخرجكم وتركه ، إمنا أنا عبدد مدأمور مدا  -

 أمرت به فعلي ، إن أتبع إال ما يوح  إيل ا 
أن  نل يف املسجد  ي   :  ا يا علي ال حيل الحد 2ي وقال رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم  ا  511ا 

ي وعددن سددعد بددن أيب وقددال ، والدد اء بددن عدداز  ، وابددن عبدداس ، وابددن عمددر ، وحذيصددة   512غددهي وغددهك ا ا 
ي   :  ا خرج رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، إىل املسجد فقال  :   3بن أسيد الغصاري ، قالوا كلهم  ا 

طداهرا ال يسدكنه إال أندي وهدارون ، وان اهلل أوحد  إيل ان أبدين  ان اهلل أوح  إىل نبيه موس  ان ابن يل مسدجدا
ي وامفؤنددا هددذا ال يسددع اسددتيصاء مددا جدداء يف ذلددك مددن  513مسددجدا طدداهرا ال يسددكنه إال أنددا وأخددي علددي ا ا 

الن ددول الثابتددة عددن كددل مددن ابددن عبدداس ، وأيب سددعيد ا دددري ، وزيددد بددن أرقددم ، ورجددل ملدداايب مددن خددثعم ، 
مت ، وام سلمة ، وحذيصة بن أسيد ، وسعد بن أيب وقدال ، والد اء بدن عداز  ، وعلدي بدن أيب وأمساء بني عمي

طالددل ، وعمددر ، وعبددداهلل بددن عمددر ، وأيب ذر ، وأيب الطصيددل ، وبريدددجل االسددلمي ، وأيب رافددع مددوىل رسددول اهلل ، 
 وجابر بن 

 
 هامش

 االن اليها  .   ي نقله عنه املتقي ا ندي يف آخر هامش ال صاة ال  أشرنا 1ا  
ي  فيمددددا أخرجدددده الالمددددذي يف ملدددداياه ونقلدددده عندددده املتقددددي ا ندددددي فيمددددا أشددددرنا االن اليدددده مددددن منتخبدددده  .   2ا  

 9مدن البدا   2من االحاديدث الد  أوردهدا ابدن حجدر يف الص دل  13وأخرجه البزار عن سعد كما يف احلديث 
 .    73من ملواعقه ، فراجع منها ل 

 -عددنهم مجيعددا علددي بددن  مددد ا طيددل الصقيدده الشددافعي املعددروف بددابن املغددازيل يف كتابدده ي  فيمددا أخرجدده  3ا  
 من ينابيعه   17بالطر  املختلصة  .  ونقله الثقة املتتبع البلخي يف البا   -املناقل 

خددي ي  .  ويف املددأوور مددن دعدداء الندد  ملددل  اهلل عليدده وآلدده  وسددلم  :  ا اللهددم ان أ 514عبددداهلل ، وغددههم ا 
موس  سألك فقال  :  * ا ر  اشرح يل ملدري  ويسر يل أمري واحلل عقدجل مدن لسدال يصقهدوا قدويل واجعدل 

 يل وزيرا من أهلي  هارون أخي اشدد به أزري وأشركه يف 
 أمري ي * فأوحيي إليه  :  

،  *ا سنشددد عضدددك بأخيددك و عددل لكمددا سددلطانا ي * اللهددم وال عبدددك ورسددولك  مددد ، فاشددرح يل ملدددري
ي ومثلدده مدا أخرجده البدزار مددن  515ي ا ا  1ويسدر يل أمدري ، واجعدل يل وزيدرا مددن أهلدي عليدا أخدي احلدديث ا 
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أن رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله ، أخذ بيدد علدي فقدال  :  ا ان موسد  سدأل ربده أن يطهدر مسدجده هبدارون ،  
بابك ، فاسالجع ، مث قال  :  مسعدا  .  وال سألي ريب أن يطهر مسجدي بك ، مث أرسل إىل أيب بكر ان سد

وطاعددة ، مث أرسددل إىل عمددر ، مث أرسددل إىل العبدداس مبثددل ذلددك ، مث قددال ملددل  اهلل عليدده  وآلدده وسددلم  :  مددا أنددا 
 ي  .   516ي  ا  2ا   سددت أبوابكم ، وفتاي با  علي ، ولكن اهلل فت  بابه ، وسد أبوابكم ا  .  اه

 تشبيه علي هبارون يف مجيع املنازل والشؤون ، والسفم  .   وهذا القدر كاف ملا أردناه من
 ا   ي

 
 هامش

ي أخرجددده االمدددام ابواسددداا  الثعلددد  عدددن ايب ذر الغصددداري يف تصسددده قولددده تعددداىل ا إمندددا ولددديكم اهلل ورسدددوله  1ا  
 مام امحد  .  والذين آمنوا ي يف سورجل املا دجل من تصسهه الكبه  .  ونقل  وه املتتبع البلخي عن مسند اال

 من جز ه السادس  .    48من احاديث الكنز ل  6156ي  وهذا احلديث هو احلديث  2ا  
 

  1329ذي احلجة سنة  27رقم  :   35املراجعة 
 

 التماس البقية من الن ول 
هلل أبدددوك مدددا أوضددد  آياتدددك وأجلهدددا ، ومدددا أف ددد  بيناتدددك وأد دددا ، فادددي علددد  البقيدددة ، حدددي علددد  البقيدددة ، مدددن 

 وملك املتوالية املتواترجل اجللية ، ولك الصضل ، والسفم  .  ن 
 ا س ي

 
  1329ذي احلجة سنة  29رقم  :   36املراجعة 

 
 حديث ابن عباس   -1
 حديث عمران  -2
 حديث بريدجل  -3
 حديث ا  ا ص العشر  -4
 حديث علي  -5
 حديث وهل  -6
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 حديث ابن أيب عاملم  -7
 
باالسددناد إىل ابددن  -كمددا يف أحددوال علددي مددن االسددتيعا    -اود الطيالسددي حسددبك منهددا مددا أخرجدده أبددود  -1

عباس ، قال  :  قال رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم لعلي بن أيب طالل  :  ا أني ويل كدل مدؤمن بعددي 
 ي  517ي ا  1ا ا 
 
 

 هامش
   ي أخرجه ابوداود وغهه من املاا  السنن عن ايب عوانة الوضاح بن عبداهلل 1ا  
 
ومثله ما مل  عن عمران بن ح ني ، إذ قال  :  ا بعث رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآلده سدرية ، واسدتعمل  -2

عليهم علي بن أيب طالل ، فاملطص  لنصسه من ا ممت جارية ، فأنكروا ذلك عليه ، وتعاقد أربعدة مدنهم علد  
ربعددة فقددال  :  يددا رسددول اهلل أد تددر أن عليددا شددكايته إىل الندد  ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، فلمددا قدددموا ، قددام أحددد اال

ملدنع كدذا  وكددذا ، فدأعرض عندده ، فقدام الثددال فقدال مثددل ذلدك ، فدأعرض عندده ، وقدام الثالددث فقدال مثددل مدا قددال 
ملدداحباه ، فددأعرض عندده ، وقددام الرابددع فقددال  :  مثددل مددا قددالوا ، فأقبددل علدديهم رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، 

 ه فقال  :  ما تريدون من علي ؟ ! إن عليا مين ، وأنا منه ، وهو ويل كل مؤمن بعدي والغضل يب ر يف وجه
 ي ا  .   518ي ا  1ا 
مددن اجلددزء ا دداممت مددن  مسددند أمحددد ، قددال  :  ا بعددث رسددول  356وكددذلك حددديث بريدددجل ولصمدده يف ل  -3

 اهلل بعثني إىل اليمن ، عل  احدمها علي 
 

 هامش
  بن سليم الصزاري عن عمرو بن ميمون االودي عن ابن عباس مرفوعدا ، ورجدال = اليشكري عن ايب بلو حي  

هذا السند كلهم حجو ، وقد احتو بكل مدنهم الشديخان يف ملداياهما إال حيد  بدن سدليم ، فا مدا د  رجدا 
  حيددث لدده ، لكددن أ مددة اجلددرح والتعددديل ملددرحوا بوواقتدده ، وأندده كددان مددن الددذاكرين اهلل كثددها  .  وقددد نقددل الددذه

 ترمجه يف امليزان توويقه عن ابن معني ، والنسا ي ، والدارقطين ، و مد بن سعد ، وايب حا  ، وغههم  .  
ي اخرجدده غدده واحددد مددن املدداا  السددنن كاالمددام النسددا ي يف خ ا  دده العلويددة  .  وامحددد بددن حنبددل مددن  1ا 

مددددن  3مددددن اجلددددزء  111اكم يف ل مددددن اجلددددزء الرابددددع مددددن مسددددنده  .  واحلدددد  438حددددديث عمددددران يف أول ل 
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املستدرك ، والذه  يف تلخيص املسدتدرك مسدلما ب داته علد  شدرط  مسدلم  .  واخرجده ابدن ايب شديبة ، وابدن 
مددن كنددز العمددال ، واخرجدده  6مددن اجلددزء  400جريددر ، وملددااه فيمددا نقددل عنهمددا املتقددي ا ندددي يف اول  ل 

 450 ترمجة علدي مدن إملدابته ، ونقلده عفمدة املعتزلدة يف ل ايضا الالمذي باسناد قوي فيما ذكره العسقفل يف
مدددن اجمللدددد الثدددال مدددن شدددرح الدددنهو  .  مث قدددال  :  رواه ابوعبدددداهلل امحدددد يف املسدددند غددده مدددرجل  .  ورواه يف كتدددا  

 فضا ل علي ، ورواه أكثر ايدوني  .   
 

 إذا التقيتم فعلي عل  الناس بن أيب طالل ، وعل  اآلخر خالد بن الوليد ، فقال  :  
ي وإن افالقتم فكل واحد منكما عل  جنده ، قال  :  فلقيندا بدين زبيددجل مدن أهدل الديمن فاقتتلندا  519ي ا  1ا 

، فمهر املسلمون عل  املشركني ، فقاتلنا املقاتلة ، وسبينا الذرية ، فاملطص  علي امرأجل من الس  لنصسده ، قدال 
ىل رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله ،   ه  بذلك ، فلما أتيي الند  ملدل  اهلل عليده بريدجل  :  فكتل معي خالد إ

وآله ، دفعي الكتا  ،  فقر  عليه ، فرأيي الغضدل يف وجهده ، فقلدي  :  يدا رسدول اهلل هدذا مكدان العا دذ ، 
وآلده وسددلم  :  ال بعثتدين مدع رجددل وأمدرتين أن أطيعدده ، فصعلدي مدا أرسددلي بده ، فقددال رسدول اهلل ملدل  اهلل عليدده 

 تقع يف علي فإنه مين ، وأنا منه ، 
 ي ا  .   520ي  ا  2وهو وليكم بعدي ، وانه مين وأنا منه ، وهو وليكم بعدي  ا 

 هامش
ي ما امر رسوالهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، احدا عل  علي مدجل حياته ، بل كاني له االمرجل علد  غدهه  1ا  

زحددز خبددفف غددهه ، فددإن ابددا بكددر وعمددر كانددا مددن اجندداد أسددامة وحتددي لوا دده الددذي ، وكددان حامددل لوا دده يف كددل 
عقده له رسول اهلل حني امره يف غزوجل مؤتة ، وعبأمها بنصسه ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، يف ذلك اجليش بامجاع 

تلدك الغدزوجل  اهل االخبار ، وقد جعلهما أيضا مدن اجنداد ابدن العدال يف غدزوجل ذات السفسدل ، و مدا قضدية يف
مدددن املسدددتدرك ، وأوردهدددا الدددذه  يف  3مدددن اجلدددزء  43مدددع أمهمهدددا عمدددرو بدددن العدددال ، اخرجهدددا احلددداكم يف ل 

تلخي ه م درحا ب داة ذلدك احلدديث ، أمدا علدي فلدم يكدن مدأمورا وال تابعدا لغده الند  مندذ بعدث إىل ان قدبض 
 ملل  اهلل عليه وآله وسلم  .  

من  347يف ل  -من طريق عبداهلل بن بريدجل عن ابيه  .  واخرج  356ل ي  هذا ما اخرجه امحد يف  2ا  
مددن طريددق سددعيد بددن جبدده عددن ابددن عبدداس عددن بريدددجل ، قددال ، غددزوت مددع علددي الدديمن ،  -مددن مسددنده  5اجلددزء 

فرأيي منه جصوجل ، فلما قددمي علد  رسدول اهلل ذكدرت عليدا فتنق دته ، فرأيدي وجده رسدول اهلل يتغده ، فقدال  :  
دجل ألسي اوىل باملؤمنني من انصسهم ، قلي  :  بل  يا رسول اهلل قال  :  مدن كندي مدواله فعلدي مدواله  .  يا بري
من املستدرك ، وغه واحدد مدن ايددوني وهدو كمدا تدراه ملدري   3من اجلزء  110.  واخرجه احلاكم يف ل   اه
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قرينة عل  ان املراد باملوىل يف هذا احلديث يف املطلو  ، فان تقدمي قوله  :  السي اوىل باملؤمنني من انصسهم ، 
 إمنا هو االوىل كما =  

 
من خ ا  ه العلوية  :  ا ال تبغضن  يا بريدجل يل عليا ، فإن عليا مدين  17.  ولصمه عند النسا ي يف ل   اه

ا وإذا  ي   :  قدال بريددجل  :  2ي  .  ولصمده عندد ابدن جريدر  ا  1ي ا 521، وأنا منه ، وهو ولديكم بعددي ا  
الن  قد امحر وجهه ، فقال  :  مدن كندي وليده فدإن عليدا وليده ، قدال  :  فدذهل الدذي يف نصسدي عليده ، فقلدي 

ي  .  والط ال قد أخرج هذا احلديث عل  وجه التص يل ، وقد جاء فيما رواه  :  ا  522ال أذكره بسوء ا ا 
ل  با  حجرجل الن  ملدل  اهلل عليده  وآلده وسدلم ، ان بريدجل ملا قدم من اليمن ، ودخل املسجد ، وجد مجاعة ع

 ك ؟ فقاموا إليه يسلمون عليه ويسألونه ، فقالوا  :  ما وراء
قال  :  خه فت  اهلل عل  املسلمني ، قالوا  :  ما أقدمك ؟ قال  :  جارية أخدذها علدي مدن ا مدمت ، فجبدي 

ن عينده ، ورسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده ، يسدمع  الخ  الن  بدذلك ، فقدالوا  :  أخد ه أخد ه ، يسدق  عليدا مد 
كفمهم من وراء البا  ، فخرج مغضبا فقال  :  ما بال أقوام  ينتق ون عليا ؟ من أبغض عليا فقدد أبغضدين ، 
ومن فار  عليدا فقدد  فدارقين ، ان عليدا مدين ، وأندا منده ، خلدق مدن طيند  ، وأندا خلقدي مدن طيندة إبدراهيم ، وأندا 

ي ذرية بعضها من بعض ، واهلل مسيع هدامش  ال  صد  ، ونمده هدذا احلدديث مدا اخرجده  1اهيم ا أفضل من إبر 
مدددن اجلددزء الثالدددث مدددن مسدددنده عددن عمدددرو بدددن شددداس  483غدده واحدددد مدددن ايددددوني كاالمددام امحدددد يف آخدددر ل 

سددصري  االسددلمي ، قددال  :  وكددان مددن املدداا  احلديبيددة ، فقددال  :  خرجددي مددع علددي إىل الدديمن ، فجصددال يف
ذلدددك حدددىت وجددددت يف نصسدددي عليددده فلمدددا قددددمي ، أ هدددرت شدددكايته يف املسدددجد حدددىت بلدددأ ذلدددك رسدددول اهلل ، 
فدخلي املسجد ذات غدوجل ورسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده ، يف نداس مدن املداابه ، فلمدا رآل ابددل عينيده ،  

 ، قلي  :  اعوذ باهلل ان أؤذيك يا يقول حدد ايل النمر حىت اذا جلسي ، قال  :  يا عمرو ، واهلل لقد آذيتين
 رسول اهلل قال  :  بل  ، من آذى عليا فقد آذال  .  

 
 هامش

مددن كنددز العمددال  .  ونقلدده عندده يف منتخددل الكنددز  6مددن اجلددزء  398ي فيمددا نقلدده عندده املتقددي ا ندددي ل  1ا  
 ايضا  .  

لم ، وهددو حبكدم الضدرورجل  افضددل مدن علددي ،  ي  ملدا اخد  أن عليددا خلدق مدن طينتدده ملدل  اهلل عليدده وآلده وسد  2ا  
 كان قوله  :  وانا خلقي من طينة ابراهيم ممنة لتوهم ان ابراهيم افضل منه =  

 عليم ، يا بريدجل أما علمي أن لعلي أكثر من اجلارية ال  أخذ  .  وأنه وليكم بعدي 
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 كثهجل ، وهي معت جل بأسرها  .  ي وهذا احلديث مما ال ريل يف ملدوره ، وطرقه إىل بريدجل   523ي ا ا  1ا 
 ي  ،  2ومثله ما أخرجه احلاكم عن ابن عباس من حديث جليل  ا  -4

ذكددر فيدده عشددر خ ددا ص لعلددي ، فقددال  :  وقددال لدده رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده  وآلدده وسددلم  :  ا أنددي ويل كددل 
 ي ا  .   524مؤمن بعدي ا 

ء فيه  :  ا يا علي سألي اهلل فيك مخسا فأعطال أربعدا وكذلك قوله ملل  اهلل عليه وآله ، من حديث جا -5
 ي ا . 525ي  ا  3، ومنعين واحدجل ، إىل أن  قال  :  وأعطال أنك ويل املؤمنني من بعدي  ا 

:  ا سدافرت   -كمدا يف ترمجدة وهدل مدن االملدابة   -ومثله ما أخرجه ابن السكن عن وهدل بدن محدزجل قدال  -6
ي  لددبن رجعددي الشددكونه ، فرجعددي ، فددذكرت عليددا لرسددول اهلل فنلددي مندده ، مددع علددي فرأيددي مندده جصدداء ، فقلدد 

 ي ا وأخرجه الط ال  526فقال  :  ال تقولن هذا لعلي ، فانه وليكم بعدي ا 
 

 هامش
= ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، وحيددث ان هددذا  ددالز للواقددع ملددرح بأندده افضددل مددن ابددراهيم دفعددا  للتددوهم املخددالز   

 للاقيقة  .  
مددن ملددواعقه اوندداء كفمدده يف املق ددد الثددال  103ان ابددن حجددر نقددل هددذا احلددديث عددن الطدد ال يف ل  ي 1ا  

مددن ال ددواعق ، لكندده ملددا بلددأ إىل قولدده  :  امددا  11مددن اآليددات ، الدد  ذكرهددا يف البددا   14مددن مقاملددد اآليددة 
ر احلدديث ، ولديمت هدذا علمي ان لعلي اكثر من اجلارية ، وقز قلمه ، واستع دي عليده نصسده ، فقدال إىل آخد 

 من أمثاله بعجيل ، واحلمد هلل الذي عافانا  .  
من املستدرك  .  والذه  يف تلخي ه معالفا ب اته  .   3من اجلزء  134ي  أخرجه احلاكم يف اول ل  2ا  

مدن اجلدزء االول مدن مسدنده  .  وقدد  331مدن ا  دا ص العلويدة  .  واالمدام امحدد يف ل  6والنسا ي يف ل 
 .    26وردناه بلصمه يف اول املراجعة أ
 .     6من جز ه  396من أحاديث الكنز ، يف ل  6048ي  هذا احلديث هو احلديث  3ا  
 

 يف الكبه عن وهل ، غه أنه قال  :  ا ال تقل هذا لعلي فهو أوىل الناس بكم بعدي 
 ي ا . 527ي ا  1ا 
ي أوىل بداملؤمنني مدن أنصسدهم ؟ قدالوا  :  بلد  ، قدال  :  وأخرج ابن أيب عاملم عدن علدي مرفوعدا  :  ا ألسد  -7

 ي  ا 2من كني وليه فهو وليه  ا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ي  .  وهددذا القدددر كدداف ملددا أردندداه ،  529ي وملددااحنا يف ذلددك متددواترجل ، عددن أ مددة العددالجل الطدداهرجل ا  528ا 
 ، والسفم  .   عل  ان آية الوالية يف كتا  اهلل عزوجل تؤيد ما قلناه ، واحلمد هلل ر  العاملني

 ا   ي
 

  1329ذي احلجة سنة  29رقم  :   37املراجعة 
 الويل مشالك لصمي فأين النص ؟ 

الويل مشالك بني الن ه وال ديق ، وايل وال هر والتابع  واحلليدز واجلدار ، وكدل مدن ويل أمدر أحدد فهدو وليده 
، أو  ددبكم بعدددي ، فددأين الددنص الددذي  ، فلعددل معددع االحاديددث الدد  أوردهتددا ان عليددا ن ددهكم ، أو ملددديقكم

 تدعون ؟ 
 ا س ي

 
 هامش

 من جز ه السادس  .   155من أحاديث الكنز يف ل  2579ي هذا احلديث هو احلديث  1ا  
 من الكنز   6من اجلزء  397ي  نقله املتقي ا ندي عن ابن ايب عاملم يف ل  2ا  
 

  1329ذي احلجة سنة  30رقم  :   38املراجعة 
 
 يان املراد من الويل ب  -1
 القرا ن عل  إرادته  -2
 
ذكر  يف مجلة معدال الدويل  :  أن كدل مدن ويل أمدر أحدد فهدو وليده ، وهدذا هدو املق دود مدن الدويل يف تلدك   -1

ي ، نمددده قولندددا  :  ويل القاملدددر أبدددوه وجدددده البيددده ، مث وملدددي  530االحاديدددث ، وهدددو املتبدددادر عندددد مساعهدددا ا 
 م الشرعي ، فإن معناه أن هؤالء هم الذين يلون أمره ، ويت رفون بشؤونه  .  أحدمها ، مث احلاك

والقددرا ن علدد  إرادجل هددذا املعددع مددن الددويل يف تلددك االحاديددث ال تكدداد ىصدد  علدد  أويل االلبددا  ، فددإن قولدده  -2
ي ، وهدذا  1  اهر يف ق ر هذه الواليدة عليده ، وح درها فيده ا -وهو وليكم بعدي  -ملل  اهلل عليه وآله  :  

يوجددل تعيددني املعددع الددذي قلندداه ، وال  تمددع مددع إرادجل غددهه ، الن الن ددرجل وايبددة وال ددداقة و وهددا غدده مق ددورجل 
علدد  أحددد ، واملؤمنددون واملؤمنددات بعضددهم أوليدداء بعددض ، وأي ميددزجل أو مزيددة أراد الندد  إوباهتددا يف هددذه االحاديددث 
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ي قلنداه ، وأي أمدر خصدي ملددع الند  يف هدذه االحاديدث ببيانده ، إذا  الخيه ووليه ، إذا كان معع الدويل غده الدذ
كدددان مدددراده مدددن الدددويل الن ددده أو ايدددل أو  ومهدددا ، وحاشدددا رسدددول اهلل ملدددل  اهلل عليددده وآلددده وسدددلم ، أن يهدددتم 

 بتوضي  الواضاات ، وتبيني البديهيات ، إن حكمته 
 

 هامش
 و ال غهه وليكم بعدي  .   انه ه -وهو وليكم بعدي  -ي الن معع قوله  1ا  
 

البالغة ، و ؟ ملمته الواجبة ، ونبوته ا انة ، العمم مما يمنون ، علد  أن تلدك اآلحاديدث ملدرحية يف ان تلدك 
الوالية إمندا تثبدي لعلدي بعدد الند  ملدل  اهلل عليده وآلده وسدلم ، وهدذا أيضدا يوجدل تعيدني املعدع الدذي قلنداه ، وال 

يددل وغهمهددا ، إذ ال شددك بات دداف علددي بن ددرجل املسددلمني و بددتهم وملددداقتهم منددذ  تمددع مددع إرادجل الن دده وا
ترعدددرع يف حجدددر النبدددوجل ، واشدددتد سددداعده يف حضدددن الرسدددالة ، إىل أن قضددد   بددده عليددده السدددفم ، فن دددرته و بتددده 

 وملداقته للمسلمني غه مق ورجل عل  ما بعد الن  ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، كما ال  ص   .  
مدن اجلدزء ا داممت مدن  347بسك من القرا ن عل  تعيني املعع الذي قلناه ، ما أخرجه االمدام أمحدد يف ل وح

مسنده بالطريق ال اي  عن سعيد بن جبه ، عن ابن عبداس ، عدن بريددجل ، قدال  :  ا غدزوت مدع علدي الديمن 
يدي وجده رسدول اهلل يتغده ، فرأيي منده جصدوجل ، فلمدا قددمي علد  رسدول اهلل ا ل ي ذكدرت عليدا فتنق دته ، فرأ

فقال  :  يا بريدجل ألسي أوىل  باملؤمنني من أنصسهم ؟ قلي  :  بل  يا رسول اهلل ، قدال مدن كندي مدواله فعلدي 
مددن اجلددزء الثالددث مددن املسددتدرك ، وملددااه علدد   110.  وأخرجدده احلدداكم يف ل   ي ا  .  اه 531مددواله ا 

ما ب اته عل  شرط مسلم أيضا  .  وأني تعلم ما يف تقدمي شرط مسلم  .  وأخرجه الذه  يف تلخي ه مسل 
 قوله  :  

ألسي أوىل باملؤمنني من أنصسهم ، من الداللة عل  ما ذكرناه  .   .  ومن أنعم النمدر يف تلدك االحاديدث ومدا 
 يتعلق هبا ال يرتا  فيما قلناه  .  واحلمد هلل  .  

 ا   ي
 

  1329ذي احلجة سنة  30رقم  :   39املراجعة 
 

 التماسه آية الوالية 
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أشددهد أنددك راسددخ الوطددأجل ، ملدداد  احلملددة ، لددك بددأس يف اللقدداء ، ال تقددوى عليدده االكصدداء ، وال تثبددي معدده يف 
هيجاء ، فأنا من املوقنني بداللة االحاديدث علد  مدا تقولدون ، ولدوال وجدو  محدل ال داابة علد  ال داة لنزلدي 

ممددا ال بددد مندده ، إقتددداء بالسددلز ال دداحل رضددي اهلل تعدداىل عددنهم فيهدا علدد  حكمكددم ، لكددن ملددرفها عددن  اهرهددا 
 أمجعني  .  

أ ا تؤيد ما قلتموه يف معع هذه االحاديدث فلدم توقصوندا  -36يف آخر املراجعة  -أما اآلية ايكمة ال  زعمتم 
 عليها فاتلوها نتدبرها إن شاء اهلل تعاىل ، والسفم  .  

 ا س ي
 

  1330ايرم سنة  2رقم  :   40املراجعة 
 آية الوالية ونزو ا يف علي   -1
 االدلة عل  نزو ا  -2
 توجيه االستدالل هبا  -3
 
نعم أتلوها عليك آية  كمة من آيي اهلل عزوجل يف فرقانه العميم ، أال وهدي قولده تعداىل يف سدورجل املا ددجل   -1

ي اهلل  1جل ويؤتدون الزكداجل وهدم راكعدون ومدن يتدول ا * ا إمنا وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمدون ال دف
ورسددوله والددذين آمنددوا فددإن حددز  اهلل هددم الغددالبون ي * حيددث ال ريددل يف نزو ددا يف علددي حددني ت ددد  راكعددا يف 

 ال فجل خبانه  .  
رجل ا متددواترجل ، عددن أ مددة العددالجل الطدداه -يف نزو ددا بعلددي إذ ت ددد  خباندده وهددو راكددع يف ال ددفجل  -وال ددااح  -2

ي وحسبك مما جاء ن ا يف هذا من طريق غههم حديث ابن سفم مرفوعا إىل رسول اهلل ملل  اهلل عليده  532
وآلدده ، فراجعدده يف ملدداي  النسددا ي أو يف تصسدده سددورجل املا دددجل مددن كتددا  اجلمددع بددني ال ددااح السددتة  .  ومثلدده 

اس يف  تصسدده هددذه اآليددة مددن  حددديث ابددن  عبدداس ، وحددديث علددي مرفددوعني أيضددا  .  فراجددع حددديث ابددن عبدد 
 كتا  أسبا  النزول لفمام 

ي   .  وراجدددع حدددديث علدددي يف مسدددندي ابدددن مردويددده وأيب  2الواحددددي  .  وقدددد أخرجددده ا طيدددل يف املتصدددق  ا 
ي عل  أن نزو ا يف علي مما أمجع املصسرون عليده  533ي  ا  3الشيخ  .  وان شبي فراجعه يف كنز العمال  ا 

عهم هددذا غدده واحددد مددن أعددفم اهددل السددنة ، كاالمددام القوشددجي يف مباددث االمامددة مددن شددرح ، وقددد نقددل امجددا
حدددديثا مدددن طريدددق اجلمهدددور يف نزو دددا مبدددا قلنددداه ، ولدددوال  24مدددن غايدددة املدددرام  18ي ويف البدددا   534التجريدددد ا 

 اي  االخبار ، مراعاجل االخت ار ، وكون املسألة كالشممت يف را عة النهار ، الستوفينا ما جاء فيها من مل
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 هامش

ي من هندا اطلدق يف عدرف سدوريا ا املتدوايل ا علد  الشديعي ، النده يتدوىل اهلل ورسدوله  والدذين آمندوا ، الدذين  1ا  
نزلي فيهم هذه اآلية ، ويف اقر  املوارد املتوايل واحد املتاولة وهم الشيعة ، مسوا به ال م تولوا عليا وأهل البيي  

  . 
مددن جز دده السددادس  .  وقدددد أورده يف  391مددن أحاديددث كنددز العمددال يف ل  5991يث ي  وهددو احلددد 2ا  

 من اجلزء ا اممت من مسند أمحد  .   38منتخل الكنز أيضا فراجع ما هو مطبوع من املنتخل يف هامش ل 
 من جز ه السادس  .    405من احاديث الكنز يف ل  6137ي  فهو احلديث  3ا  
 

 ريل فيده ، ومدع ذلدك فإندا ال نددع مراجعتندا خاليدة ممدا جداء فيهدا مدن حدديث اجلمهدور ، لكنها واحلمد هلل مما ال
 ي ، فنقول  :   1مقت رين عل  ما يف تصسه االمام أيب اساا  أمحد بن  مد بن إبراهيم النيسابوري الثعل  ا 

:  مسعددي رسددول اهلل ملددل    أخددرج عنددد بلوغدده هددذه اآليددة يف تصسددهه الكبدده باالسددناد إىل أيب ذر الغصدداري ، قددال
اهلل عليددده وآلددده ، هبددداتني وإال ملدددمتا ، ورأيتددده هبددداتني وإال عميتدددا ، يقدددول  :  علدددي قا دددد الددد رجل ، وقاتدددل الكصدددرجل ، 
من ددور مددن ن ددره ،  ددذول مددن خذلدده ، أمددا ال ملددليي مددع رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ذات يددوم ، فسددأل 

، وكان علدي راكعدا فأومدأ خبن دره إليده وكدان يتخدتم هبدا ، فأقبدل السدا ل سا ل يف املسجد ، فلم يعطه أحد شيبا 
 حىت أخذ ا ا  من خن ره ، فتضرع 

الن  ملل  اهلل عليه وآله إىل اهلل عزوجل يدعوه ، فقال  :  اللهم إن أخي موس  سألك * ا قال ر  اشدرح يل 
وزيددرا مدن أهلدي هددارون أخدي اشددد بدده  ملددري ويسدر يل أمدري  واحلددل عقددجل مدن لسددال يصقهدوا قدويل واجعدل يل

ي فأوحيي إليه * ا قد   535أزري واشركه يف أمري كي نسباك كثها ونذكرك كثها إنك كني بنا ب ها ي * ا  
ي اللهددددم وال عبددددك ونبيددددك ، فاشددددرح يل ملددددري ، ويسددددر يل أمددددري ،  536أوتيدددي سددددؤلك يدددا موسدددد  ي * ا 

، قال أبوذر  :  فواهلل ما استتم رسول اهلل ملل  اهلل عليده وآلده ،  واجعل يل وزيرا من أهلي عليا أشدد به  هري
 الكلمة حىت هب  عليه االمني ج ا يل هبذه اآلية  :  * ا إمنا وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا 

 
 هامش

ذكددره ابددن خلكددان يف وفياتدده فقددال  :  كددان أوحددد زماندده يف علددم التصسدده ، وملددنز  337ي املتددوه سددنة  1ا  
لتصسه الكبه الذي فا  غهه من التصاسه ، إىل ان قدال  :  وذكدره عبدد الغدافر بدن امساعيدل الصارسدي يف كتدا  ا

 سيا  نيسابور وأوع عليه ، وقال  :  هو ملاي  النقل مووو   به  .   .   .  اخل  .   

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
آمنوا فإن حز  اهلل هم الغالبون  الذين يقيمون ال فجل ويؤتون الزكاجل وهم راكعون ومن يتول اهلل  ورسوله والذين

 .    ي  .  اه 537ي * ا 
تعلددم أن الددويل هنددا إمنددا هددو االوىل  بالت ددرف كمددا يف قولنددا  :  فددفن ويل  -ن ددر اهلل بددك احلددق  -وأنددي  -3

ي بأن كل من ويل أمدر واحدد فهدو وليده ، فيكدون املعدع أن الدذي يلدي أمدوركم  1القاملر ، وقد ملرح اللغويون ا 
ن أوىل هبا منكم ، إمنا هو اهلل عزوجل ورسوله وعلي ، النه هو الذي اجتمعي به هذه ال دصات ، اال دان فيكو 

وإقامة ال فجل وإيتاء الزكاجل ، يف حدال الركدوع ونزلدي فيده اآليدة ، وقدد أوبدي اهلل فيهدا الواليدة لنصسده تعداىل  ولنبيده 
ة الن  والويل مثلها وعل  أسدلوهبا ، وال  دوز أن يكدون ولوليه عل  نسق واحد ، ووالية اهلل عزوجل عامة ، فوالي

هنددددا مبعددددع الن دددده أو ايددددل أو  ومهددددا إذ ال يبقدددد   ددددذا احل ددددر وجدددده كمددددا ال  صدددد  ، وأ ددددن أن هددددذا ملاددددق 
 بالواضاات ، واحلمد هلل ر  العاملني  .  

 ا   ي
 

  1330ايرم سنة  3رقم  :   41املراجعة 
 

 كيز أطلق عل  املصرد ؟ لصظ الذين آمنوا للجمع ف
قددد يقدددال يف معارضدددتكم أن لصدددظ الدددذين آمندددوا الدددذين يقيمددون ال دددفجل ويؤتدددون الزكددداجل وهدددم راكعدددون ، حقيقدددة يف 

 اجلمع ، فكيز أطلق عل  االمام كرم اهلل وجهه وهو مصرد ، ولو قيل لكم ذلك فما اجلوا  ؟ 
 ا س ي

 
 هامش

 ار ال ااح ، او غهمها من معاجم اللغة  .   ي راجع مادجل ويل من ال ااح ، أو من  ت 1ا  
 

  1330ايرم سنة  4رقم  :   42املراجعة 
 
 العر  يع ون عن املصرد بلصظ اجلمع   -1
 الشواهد عل  ذلك  -2
 ما ذكره االمام الط سي  -3
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 ما ذكره الز شري   -4
 ما ذكرته  -5
 
 ، لنكتة تستوجل ذلك  .   اجلوا   :  ان العر  يع ون عن املصرد بلصظ اجلمع  -1
والشدداهد علدد  ذلددك قولدده تعدداىل يف سددورجل آل عمددران * ا الددذين قددال  ددم الندداس ان الندداس قددد مجعددوا لكددم  -2

فاخشوهم فزادهم إ انا وقالوا حسبنا اهلل ونعم الوكيل ي * وإمنا كان القا دل نعديم بدن مسدعود االشدجعي وحدده ، 
ي ، فددأطلق اهلل سددباانه عليدده وهددو مصددرد لصددظ الندداس ، وهددي  538ار ا بامجدداع املصسددرين وايدددوني وأهددل االخبدد 

للجماعة تعميما لشأن الذين  د ي غوا إىل قولده ، ود يعبدأوا بارجافده ، وكدان أبوسدصيان أعطداه عشدرا مدن االبدل 
ا لكددم علد  أن يثددب  املسددلمني و ددوفهم مدن املشددركني ، فصعددل ، وكددان ممدا قددال  ددم يومبددذ  :  ان النداس قددد مجعددو 

فاخشددوهم ، فكددره أكثددر املسددلمني ا ددروج بسددبل ارجافدده ، لكددن الندد  ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، خددرج يف سددبعني 
فارسددا ، ورجعددوا سدداملني ، فنزلددي اآليددة وندداء علدد  السددبعني الددذين خرجددوا معدده ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، غدده مبددالني 

ة شددريصة ، الن الثندداء  علدد  السددبعني الددذين بارجدداف مددن ارجددز ، ويف اطددف  لصددظ الندداس هنددا علدد  املصددرد نكتدد 
خرجوا مع الن  يكدون بسدببها أبلدأ ممدا لدو قدال الدذين  قدال  دم رجدل إن النداس قدد مجعدوا لكدم كمدا ال  صد   .  

 و ذه اآلية نما ر يف الكتا  والسنة وكفم العر  ، قال اهلل 
إذ هدم قددوم أن يبسدطوا إلديكم أيددديهم فكدز أيددديهم تعداىل  :  * ا يدا أيهددا الدذين آمنددوا اذكدروا نعمدة اهلل علدديكم 

عنكم ي * وإمنا كان الذي بس  يده إليهم رجل واحد من بين  ار  يقال له غورث ، وقيل إمنا هدو عمدرو بدن 
جاا  من بين النضه ، استل السيز فهزه وهدم أن يضدر  بده رسدول اهلل ، فمنعده اهلل عزوجدل عدن ذلدك ، يف 

هل االخبار واملصسرون ، وأوردها ابن هشام يف غدزوجل ذات الرقداع مدن اجلدزء الثالدث مدن قضية أخرجها ايدوون وأ
ي وقد اطلق اهلل سباانه عل  ذلك الرجل ، وهو مصرد لصظ قوم ، وهدي للجماعدة تعميمدا لنعمدة  539سهته ا 

لصدظ االبنداء والنسداء ي  540اهلل عزوجل عليهم يف سفمة نبيهم ملل  اهلل عليه وآلده ، واطلدق يف آيدة املباهلدة ا 
علددد  احلسدددنني وفاطمدددة وعلدددي با  دددول إمجاعدددا وقدددوال واحددددا تعميمدددا  -وهدددي حقيقدددة يف العمدددوم  -واالنصدددمت 

لشدددأ م علددديهم السدددفم ، ونمدددا ر ذلدددك ال حت ددد  وال تستق ددد  ، وهدددذا مدددن االدلدددة علددد  جدددواز إطدددف  لصدددظ 
 اجلماعة عل  املصرد إذا اقتضته نكتة بيانية  .  

االمدام الط سدي يف تصسده اآليدة مدن  مدع البيدان  :  أن النكتدة يف إطدف  لصدظ اجلمدع علد  أمده وقد ذكدر  -3
املؤمنني تصخيمه وتعميمه ، وذلك أن أهل اللغة يع ون بلصظ اجلمع عن الواحد عل  سبيل التعميم ا قال ي  :  

 ي  .   541وذلك أشهر يف كفمهم من أن حيتاج إىل االستدالل عليه ا 
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ذكر الز شري يف كشافه نكتة اخرى حيدث قدال  :  فدإن قلدي كيدز ملد  أن يكدون لعلدي رضدي اهلل عنده و  -4
 واللصظ لصظ مجاعة ، قلي  :  

جئ به عل  لصظ اجلمدع ، وإن كدان السدبل فيده رجدف واحددا لهغدل  النداس يف مثدل فعلده ، فيندالوا مثدل نوالده ، 
ذه الغايدة مدن احلدرل علد  الد  واالحسدان ، وتصقدد الصقدراء ولينبه عل  ان سجية املؤمنني  ل أن تكون عل  ه

 حىت إن لزمهم أمر ال يقبل التأخه ، وهم يف ال فجل ، د يؤخروه 
 ي  .   542ا  إىل الصراغ منها  .  اه

قلدي عنددي يف ذلدك نكتدة ألطدز وأد  ، وهددي انده امندا أتد  بعبدارجل اجلمددع دون عبدارجل املصدرد بقيدا منده تعدداىل  -5
ه من النداس ، فدإن شدانبي علدي وأعدداء بدين هاشدم وسدا ر املندافقني وأهدل احلسدد والتندافمت ، ال يطيقدون عل  كث

 -أن يسددمعوها ب دديغة املصددرد ، إذ ال يبقدد   ددم حينبددذ مطمددع يف نويدده ، وال ملددتممت يف التضددليل فيكددون مددنهم 
اجلمدع مدع كو دا  للمصدرد اتقداء  ت اآليدة ب ديغةحينبذ ما  ىش  عواقبه علد  االسدفم ، فجداء -بسبل يأسهم 

بعدها تالى بعبدارات  تلصدة ومقامدات متعدددجل ، وبدث فديهم أمدر الواليدة تددر ا من معرهتم ، مث كاني الن ول 
تدر ا حىت أكمل اهلل الدين وأ  النعمة ، جريا منه ملل  اهلل عليه وآله ، عل  عادجل احلكماء يف تبليأ الناس ما 

آلية بالعبارجل املخت ة باملصرد ، جلعلوا أملابعهم يف آذا م ، واستغشوا وياهبم ، واملدروا يشق عليهم ، ولو كاني ا
واستك وا استكبارا ، وهذه احلكمة مطردجل يف كل ما جاء يف القرآن احلكيم من آيات فضل أمده املدؤمنني وأهدل 

قاطعدة ، وال اهدني السداطعة يف  بيته الطداهرين كمدا ال  صد  ، وقدد أوضدانا هدذه اجلمدل وأقمندا عليهدا الشدواهد ال
 ي واحلمد هلل عل  ا داية والتوفيق ، والسفم  .   543وتنزيل اآليات ا  -سبيل املؤمنني  -كتابينا 
 ا   ي

 
  1330ايرم سنة  4رقم  :   43املراجعة 

ح احلددق عددن السدديا  دال علدد  إرادجل ايددل أو  ددوه  هلل أبددوك ، نصيددي معددتلو الريددل ، فاندددرأت الشددبهة ، وملددر 
ت يف سدديا  النهددي عددن اىدداذ الكصددار أوليدداء ، يشددهد بددذلك مددا  ضدده ، ود يبددق إال مددا يقددال مددن أن اآليددة جدداء

 اآليدة إمندا هدو الن ده أو ايدل أو ال دديق قبلها وما بعدها من اآليات ، وهدذا قريندة علد  أن املدراد مدن الدويل يف
 م .أو  و ذلك ، فما اجلوا  ؟ تصضلوا به ، والسف

 ا س ي
 

  1330ايرم سنة  5رقم  :   44املراجعة 
 السيا  غه دال عل  إرادجل الن ه أو  وه   -1
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 السيا  ال يكافئ االدلة  -2
 
 اجلوا   :  أن اآلية حبكم املشاهدجل مص ولة عما قبلها من   -1

 -  أمدده املددؤمنني وترشددياه اآليددات الناهيددة عددن اىدداذ الكصددار أوليدداء ، خارجددة عددن نممهددا إىل سدديا   الثندداء علدد 
بتهديد املرتدين ببأسه ، ووعيددهم بسدطوته ، وذلدك الن اآليدة الد  قبلهدا بدف ف دل إمندا هدي  -للزعامة واالمامة 

قولدده تعدداىل * ا يددا أيهددا الددذين آمنددوا مددن يرتددد مددنكم عددن ديندده فسددوف يددأيت اهلل بقددوم حيددبهم وحيبوندده أذلددة علدد  
اهدددون  يف سددبيل اهلل وال  ددافون لومددة ال ددم ذلددك فضددل اهلل يؤتيدده مددن يشدداء واهلل املددؤمنني أعددزجل علدد  الكددافرين  

ي وبدأس أملداابه ، كمدا  1ي وهذه اآلية  ت دة بدأمه املدؤمنني ، ومندذرجل  ببأسده ا  544واسع عليم ي *  .  ا 
 نص عليه أمه املؤمنني يوم اجلمل ، 

، ورواه ملاحل   مع البيدان عدن عمدار ، وحذيصدة ، وابدن وملرح به الباقر وال اد  ، وذكره الثعل  يف تصسهه 
عباس ، وعليه إمجاع الشيعة وقد رووا فيه ملااحا متواترجل عن أ مة العالجل الطاهرجل ، فتكون آية الوالية علد  هدذا 
واردجل بعد اال اء إىل واليتده ، واالشدارجل إىل وجدو  إمامتده، ويكدون الدنص فيهدا توضدياا لتلدك االشدارجل ، وشدرحا 

ا سبق من اال اء إليه باالمارجل ، فكيز يقال بعد هدذا أن اآليدة واردجل يف سديا  النهدي عدن اىداذ الكصدار أوليداء مل
 ؟ ! 
علدد  أن رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، جعددل أ مددة  عالتدده مبنزلددة القددرآن ، وأخدد  أ مددا ال يصالقددان ، فهددم  -2

ي ، ووبي عنهم تصسده الدويل فيهدا  545جاجهم باآلية ا عدل الكتا  ، وهبم يعرف ال وا  ، وقد تواتر احت
 ي فف وزن للسيا  لو سلم كونه معارضا  546مبا قلناه ا 

 
 هامش

ي نمددده قدددول رسدددول اهلل ملدددل  اهلل عليددده وآلددده  :  لدددن تنتهدددوا معشدددر قدددريش حدددىت يبعدددث  اهلل علددديكم رجدددف  1ا  
عنه اجصال الغنم ، فقال أبدوبكر  :  اندا هدو يدار رسدول  امتان اهلل قلبه باال ان ، يضر  أعناقكم وانتم  صلون

اهلل ، قال  :  ال ، قال عمر  :  انا هو يدا رسدول اهلل ، قدال  :  ال ولكنده خاملدز النعدل ، قدال ويف كدز علدي 
يف أول  610نعددل   ددصها لرسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ،  أخرجدده كثدده مددن أملدداا  السددنن وهددو احلددديث 

مددن الكنددز  ومثلدده قولدده ملددل  اهلل عليدده وآلدده  :  إن مددنكم رجددف يقاتددل الندداس علدد   6زء مددن اجلدد  393ملددصاة 
تأويل القرآن كما قوتلتم  عل  تنزيله ، فقداالبو بكدر  :  أندا هدو ، وقدال عمدر  :  اندا هدو ، قدال  :  ال ، ولكنده 

م امحددد بددن حنددل مددن خاملددز النعددل يف احلجددرجل ، فخددرج علددي ومعدده نعددل رسددول اهلل   ددصها  .  أخرجدده االمددا
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حددديث أيب سددعيد يف مسددنده ، ورواه احلدداكم يف مسددتدركه ، وابددويعل  يف املسددند ، ، وغدده واحددد مددن أملدداا  
 من جز ه السادس  .    155السنن ، ونقله عنهم املتقي ا ندي يف ل 

عددارض بددني ي ، فددإن املسددلمني كافددة متصقددون علدد  تددرجي  االدلددة علدد  السدديا  ، فددإذا ح ددل الت 1لن وملددهم ا 
ي ، والسر يف ذلك عدم الووو  حينبدذ  547السيا  والدليل ، تركوا مدلول السيا  واستسلموا حلكم الدليل ا 

بنزول اآلية يف ذلك السيا  ، إذ د يكن ترتيل الكتا  العزيز يف اجلمع موافقا لالتيبه يف النزول بامجداع االمدة ا 
علدد  خددفف مددا يعطيدده سددياقها كآيددة التطهدده املنتممددة يف سدديا   ي ، ويف التنزيددل كثدده مددن اآليددات الددواردجل 548

ي ، وباجلملدة ، فدإن محدل اآليدة علد   549النساء مع وبدوت الدنص علد  اخت املدها با مسدة أهدل الكسداء ا  
ما  دالز سدياقها غده  دل  باالعجداز ، وال مضدر بالبفغدة ، فدف جنداح بامل ده إليده ، إذا قامدي قواطدع االدلدة 

 والسفم  .  عليه ، 
 ا   ي

 
  1330ايرم سنة  6رقم  :   45املراجعة 

 
اللواذ إىل التأويل محف للسلز عل  ال اة مما ال بد منه  لدوال خففدة ا لصداء الراشددين املقطدوع ب داتها ، مدا  
يف كان لنا مندوحة عن امل ه إىل رأيكم ، والنزول يف فهم هذه اآلية و وها علد  حكمكدم ، لكدن التشدكيك 

ملاة خففتهم رضي اهلل تعاىل عنهم ، مما ال سبيل إليه ، فاللواذ إىل التأويل إذن مما البد منه ، محدف  دم وملدن 
 بايعهم عل  ال اة ، والسفم  .  

 ا س ي
 

 هامش
 ي وأي وزن للماهر إذا عارض النص  .    1ا  
 

  1330ايرم سنة  6رقم  :   46املراجعة 
 
  اة ال يستلزم التأويل محل السلز عل  ال  -1
 التأويل متعذر  -2
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 إن خففة ا لصاء الثفوة رضي اهلل عنهم ، وهي موضع الباث و ل الكفم ، فمعارضة االدلة هبا م ادرجل  .  
عل  أن محلهم ومحل من بدايعهم علد  ال داة ، ال يسدتلزم تأويدل االدلدة ، فدان لكدم يف معدذرهتم مندوحدة   -1

 نوضاه إذا اقتض  االمر ذلك  .  عن التأويل ، كما س
وهيهات التأويل فيما تلوناه عليك من الن ول ، وفيما د نتله كنص الغدير ون ول الوملية ، وال سيما  -2

بعدددد تأييددددها بالسدددنن املتضدددافرجل املتناملدددرجل ، الددد  ال تق دددر بنصسدددها عدددن الن دددول ال دددرحية ، ومدددن وقدددز عليهدددا 
 ق قاطعة ، وبراهني ساطعة ، والسفم  .  بإن اف ، وجدها مبجردها أدلة عل  احل

 ا   ي
  1330ايرم سنة  7رقم  :   47املراجعة 

 
 ليتك أوقصتنا عل  السنن املؤيدجل للن ول ، وهف اطردهتا من  حيث أفضيي ، والسفم  .  

 ا س ي
 

  1330ايرم سنة  8 48املراجعة 
 .  أ للن ول  أربعون حديثا من السنن املؤيدجل

 ن السنن املؤيدجل للن ول أربعون حديثا  :  حسبك م
قول رسول اهلل ملل  اهلل عليده وآلده وسدلم ، وهدو أخدذ بضدبع علدي  :  ا هدذا امدام الد رجل ، قاتدل الصجدرجل ،   -1

مدن  129من ور من ن ره  ذول من خذله ، مث مد هبا ملوته ي  .  أخرجه احلاكم مدن حدديث جدابر يف ل 
 ي  .   550ي ، مث قال  :  ملاي  االسناد ود  رجاه ا  1درك ا اجلزء الثالث من ملاياه املست

قوله ملل  اهلل عليه وأله وسلم  :  ا أوحي ايل يف علي وفث  :  أنده سديد املسدلمني وامدام املتقدني ، وقا دد  -2
ذا ي  ، مث قدال  :  هد  2مدن املسدتدرك ،  ا  3من اجلزء  138الغر ايجلني ي ، أخرجه احلاكم يف أول ملصاة 

 ي  .   551حديث ملاي  االسناد ، ود  رجاه ا 
قولدده ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم  :  ا أوحددي إيل يف علددي اندده سدديد املسددلمني ، وويل املتقددني ، وقا ددد الغدددر  -3

 ي  .   552ي  ، وغهه من أملاا  السنن ا  3ايجلني ي أخرجه ابن النجار  ا 
:  ا مرحبددا بسديد املسدلمني ، وإمدام املتقدني ي أخرجده أبدو نعدديم يف   قولده ملدل  اهلل عليده وآلده وسدلم ، لعلدي -4

 ي  . 553ي   .  ا  4حلية االولياء  ا 
 هامش
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، وأخرجدده الثعلدد  مددن حددديث  6مددن جز دده  153مددن أحاديددث الكنددز ل  2527ي وهددذا هددو احلددديث  1ا  
 أيب ذر يف تصسه آية الوالية من تصسهه الكبه ا منه قدس ي  .  

مددن أحاديددث الكنددز ل  2628ي  وأخرجدده البددارودي ، وابددن قددانع ، وأبددو نعدديم ، والبددزار ، وهددو احلددديث  2ا  
 من جز ه السادس ا منه قدس سره ي  .   157

 من الكنز ا منه قدس ي  .   6من اجلزء  157ل  2630ي  وهو احلديث  3ا  
مددن اجمللددد الثددال مددن شددرح  450 ملددصاة مددن االخبددار الدد  أوردهددا ابددن أيب احلديددد يف 11ي  وهددو ا دد   4ا  

 امنه قدس ي  .    6من جز ه  157من أحاديث الكنز ل  2627النهو ، واحلديث 
 
قولددده ملدددل  اهلل عليددده وآلددده وسدددلم  :  ا أول مدددن يددددخل مدددن هدددذا البدددا  امدددام املتقدددني ، وسددديد املسدددلمني ،  -5

فدخل علي ، فقام اليه مستبشرا ، فاعتنقه وجعل  ويعسو  الدين ، وخا  الومليني ، وقا د الغر ايجلني ي  . 
 س  عر  جبينه ، وهو يقول له  :  ا أني تؤدي عين ، وتسمعهم ملدويت ، وتبدني  دم مدا اختلصدوا فيده  بعددي 

 ي  .   554ي ا  1ي ا 
ونددور مددن قولدده ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم  :  ا ان اهلل عهددد إيل يف علددي أندده رايددة ا دددى ، وامددام أوليددا ي ،  -6

ي  .  وأنددددي تددددرى هددددذه  555ي  ي ا  2أطدددداعين ، وهددددو الكلمددددة الدددد  ألزمتهددددا املتقددددني  .   .   .  احلددددديث  ا 
 االحاديث الستة ن وملا ملرحية يف امامته ، ولزوم طاعته عليه السفم  .  

وأول مدددن  قولددده ملدددل  اهلل عليددده وآلددده وسدددلم ، وقدددد أشدددار بيدددده اىل علدددي  :  ا ان هدددذا أول  مدددن آمدددن يب ، -7
ي دددافاين يدددوم القيامدددة ، وهدددذا ال دددديق االكددد  ، وهدددذا فدددارو  هدددذه االمدددة ، يصدددر  بدددني احلدددق والباطدددل ، وهدددذا 

 ي  .   556ي  ا  3يعسو  املؤمنني  .   .   .  احلديث ي  ا 
ده قوله ملل  اهلل عليه وآله وسدلم  :  ا يدا معشدر االن دار أال أدلكدم علد  مدا ان نسدكتم بده لدن تضدلوا بعد  -8

 4أبدا ، هذا علي فأحبوه حب  ، وأكرموه بكرام  ، فإن ج ا يل آمرل بالذي قلي لكدم عدن اهلل عزوجدل ي  ا 
 ي  .   557ي  ا 
 

 هامش
، من اجمللد الثال مدن  450ي أخرجه أبو نعيم يف حليته عن أنمت ، ونقله ابن أيب احلديد مص ف يف ل  1ا  

 ال صاة ا منه قدس ي  .  من تلك  9شرح النهو ، فراجع ا   
ي  أخرجه أبو نعيم يف حليته من حديث أيب برزجل االسدلمي ، وأندمت بدن مالدك ، ونقلده عفمدة املعتزلدة ل  2ا  

 من اجمللد الثال من شرح النهو فراجع ا   الثالث من تلك ال صاة ا  قدس ي 449
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خرجدده البيهقددي يف سددننه ، وابددن عدددي يف ي  أخرجدده الطدد ال يف الكبدده مددن حددديث سددلمان وأيب ذر ، وأ 3ا  
مددن جددزء السددادس ا مندده  156مددن أحاديددث الكنددز ل  2608الكامددل مددن حددديث حذيصددة ، وهددو احلددديث 

 قدس ي  .  
مدن جز ده السدادس ، وهدو ا د   157مدن الكندز ل  2625ي  أخرجه الط ال يف الكبه وهدو احلدديث  4ا  

 ح  و البفغة البن =  من اجمللد الثال من شر  450العاشر يف ل 
 
ي ا  1قوله ملل  اهلل عليه وآله وسلم  :  ا أنا مدينة العلم وعلي باهبا ، فمن أراد العلم فليدأت البدا  ي ا  -9

 ي  .   558
ي  .  هدامش  ايب  559ي  ا 2قوله ملل  اهلل عليه وآله وسلم  :  ا أنا دار احلكمدة ، وعلدي باهبدا ي  ا  -10

 جعل عدم ضف م مشروطا بالتمسك بعلي ، فدل املصهوم عل  احلديد ، فانمر كيز 
ضددفل مددن د يستمسددك بددده ، وانمددر أمددره ايدداهم أن حيبدددوه بددنصمت ايبددة الدد  حيبدددون الندد   هبددا ، ويكرمددوه بعدددني 
الكرامددة الدد  يكرمددون الندد  هبددا ، وهددذا لدديمت إال لكوندده ويل عهددده وملدداحل االمددر بعددده ، وإذا تدددبرت قولدده  :  

  ا يل أمرل بالذي قلي لكم عن اهلل ، يلي لك احلقيقة ا منه قدس ي  .  فإن ج
مدددن اجلدددامع ال دددغه للسددديوطي ، وأخرجددده  107ي أخرجددده الطددد ال يف الكبددده عدددن ابدددن عبددداس كمدددا يف ل  1ا 

من اجلزء الثالث من ملداياه املسدتدرك بسدندين ملداياني  :  أحددمها عدن  226احلاكم يف مناقل عل  ل 
مدن طدريقني ملداياني ، واالخدر عدن جدابر بدن عبدداهلل االن داري ، وقدد أقدام علد  ملداة طرقده أدلدة  ابدن عبداس

قاطعة  .  وأفرد االمام أمحد بن  مد بن ال ديق املغريب نزيل القداهرجل لت داي  هدذا احلدديث كتابدا حدافف مسداه   
 .    ه 1354وقد طبع سنة  -فت  امللك العلي ب اة حديث با  مدينة العلم علي 

باملطبعددة االسددفمية مب ددر فاقيددق بالبدداحثني أن يقصددوا عليدده ، فددان فيدده علمددا مجددا ، وال وزن للنواملددل و جددرأهتم 
علد  ألسدنة ا املدة والعامدة مدن  أهدل االم دار والبدوادي ، وقدد نمرندا  -عل  هذا احلديث الدا ر كاملثل السدا ر 

غده الوقاحدة يف التع دل كمدا ملدرح بده احلدافظ ملدفح يف طعنهم ، فوجدناه حتكما  ضا د يدلوا فيه حبجة ما 
الدين العف ي ، حيث نقل القول ببطفنه عدن الدذه  وغدهه ، فقدال  :  ود يدأتوا يف ذلدك بعلدة قادحدة ، سدوى 

 دعوى الوضع دفعا بال در 
 ا منه قدس ي  .  

 
  ي  أخرجه الالمذي يف ملاياه ، وابن جرير ، ونقله عنهما غه واحد من =  2ا 
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قوله ملل  اهلل عليده وآلده وسدلم  :  ا علدي بدا  علمدي ، ومبدني مدن بعددي المد  مدا أرسدلي بده ، حبده   -11
 ي  .   560ي ا  1ا ان ، وبغضه نصا   .   .   .  احلديث ي ا 

 قوله ملل  اهلل عليه وآله وسلم لعلي  :  ا أني تبني الم  ما اختلصوا فيه من بعدي  -12
ي  مدن حدديث أندمت ، مث قدال  :   2من اجلزء الثالدث مدن املسدتدرك  ا  122م يف ل ي أخرجه احلاك 561ا 

 هذا حديث ملاي  عل  شرط الشيخني ود  رجاه  .  
.  ان مددن تدددبر هددذا احلددديث وأمثالدده علددم أن عليددا مددن رسددول اهلل مبنزلددة الرسددول مددن  اهلل تعدداىل ، فددإن اهلل   اه

عليك الكتا  إال لتبني  دم الدذي اختلصدوا فيده وهددى ورمحدة لقدوم يؤمندون ي سباانه يقول لنبيه  :  ا وما أنزلنا 
 ي  .   562ورسول اهلل يقول لعلي  :  ا أني تبني الم  ما اختلصوا فيه من بعدي ي 

:  ا علي مدين مبندزل    -فيما أخرجه ابن السماك عن أيب بكر مرفوعا  -قوله ملل  اهلل عليه وآله وسلم  -13
 ي  .   563ي  ا  3 من ريب ي  ا

فيمدا أخرجده الددار قطدين يف االفدراد عدن ابدن عبداس مرفوعدا  ا علدي بدن  -قوله ملل  اهلل عليه وآلده وسدلم  -14
 أيب طالل با  حطة ، من دخل منه كان مؤمنا ومن خرج منه كان 

 ي  .   564ي  ا  4كافرا ي  ا 
 

 هامش
ادس من كنزه ، وقال  :  قال ابن  جريدر  :  هدذا خد  من اجلزء الس  401= االعفم كاملتقي ا ندي يف ل   

عندنا ملاي  سنده  .   .   .  اخل  .  ونقله عدن الالمدذي جدفل الددين السديوطي يف حدرف ا مدزجل مدن جدامع 
 من جز ه االول ا منه قدس ي  .   170اجلوامع ومن اجلامع ال غه ، فراجع من اجلامع ال غه ل 

مدددن اجلدددزء السدددادس مدددن كندددز العمدددال ا منددده  156حدددديث أيب ذر ، كمدددا يف ل ي أخرجددده الدددديلمي مدددن ا 1ا  
 قدس ي  .  

 من اجلزء السادس من كنز العمال  156ي  وأخرجه الديلمي عن أنمت أيضا ، كما يف ل  2ا  
 ا منه قدس ي  .  

مددن  11ا  مددن االيددات الدد  أوردهددا يف البدد  14ي  نقلدده ابددن حجددر يف املق ددد ا دداممت مددن مقاملددد االيددة  3ا  
 .  ا منه قدس ي   106ملواعقه فراجع منها ل 

 من جز ه السادس  منه قدس  153من أحاديث الكنز يف ل  3528ي  وهذا هو احلديث  4ا  
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قوله ملل  اهلل عليه وآله وسدلم ، يدوم عرفدات يف حجدة الدوداع  :  ا علدي مدين وأندا مدن علدي ، وال يدؤدي  -15
ي ا انده لقدول رسدول كدرمي ، ذي قدوجل عندد ذي العدر  ، مكدني ، مطداع مث  565ي ي ا  1عين إال أنا أو علي ا 

 ي  .   567ي ، ا وما ينطق عن ا وى ، إن هو إال وحي يوح  ي ا  566أمني ، وما ملاحبكم مبجنون ي ا 
 فأين تذهبون ؟ وماذا تقولون يف هذه السنن ال اياة ؟ والن ول ال رحية ؟ 

وأمعنددي النمددر يف حكمددة االذان بدده يف احلددو االكدد  علدد  رؤوس االشددهاد ،  وأنددي تأملددي يف هددذا العهددد مليددا ،
أك تده غايدة لك احلقيقة بدأجل  ملدورجل ، وإذا نمدرت اىل لصمده مدا  أقلده ، واىل معنداه مدا أجلده ومدا أدلده ،  هرت 

ء مدن يفاستق د  ، د يبدق لغده علدي أهليده االداء الي شد  -االكبار ، فانه مجدع فدأوع  ، وعدم علد  اخت داره 
االشياء ، وال غرو فانه ال يؤدي عن الن  إال ومليه ، وال يقوم مقامه إال خليصته ووليه ، واحلمد هلل الذي هدانا 

 .   ذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل  
قولدده ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم  :  ا مددن أطدداعين فقددد أطدداع اهلل ، ومددن ع ددال فقددد ع دد  اهلل ، ومددن  -16
ي أخرجده ابدن ماجدة يف بدا  فضدا ل ال داابة ل  1عليا فقد أطاعين ، ومن ع   عليدا فقدد هدامش  ا  أطاع
مدن  153يف ل  2531من اجلزء االول من سننه ، والالمذي والنسا ي يف ملدايايهما ، وهدو احلدديث  92

حددديث   مددن اجلددزء الرابددع مددن مسددنده مددن 164اجلددزء السددادس مددن الكنددز ، وقددد أخرجدده االمددام أمحددد يف ل 
ه رواه عن حي  بن آدم عن اسرا يل بن يونمت عن أنحبشي بن جنادجل بطر  متعددجل كلها ملاياة ، وحسبك 

 ، وقدد احتجدا هبدم يف ال داياني  .  جده أيب اساا  السبيعي عن حبشي ، وكل هؤالء حجو عند الشديخني
الن  ملدل  اهلل داع الد  د يلبدثومن راجع هذا احلديث يف مسند أمحد ، علدم أن ملددوره إمندا كدان يف حجدة الدو 

عليدده وآلدده وسددلم ، بعدددها يف هددذه الدددار الصانيددة إال قلدديف ، وكددان ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، قبددل ذلددك أرسددل 
فيما أخرجه االمام أمحدد يف ل  -جل ، ليقرأها عل  أهل مكة ، مث دعا عليا ورجل براءأبابكر يف عشر آيات من س

فقال له  :  أدرك أبابكر ، فايثما لقيته فخذ الكتا  منه ، فاذهل أني  -نده  من اجلزء االول من مس   151
 به اىل أهل مكة فاقرأه عليهم ، فلاقه باجلاصة ، فأخذ الكتا  

:  قدال  ء  منه ا قال ي ورجع أبوبكر إىل الن  ملل  اهلل عليده وآلده  وسدلم ، فقدال  :  يدا رسدول اهلل ندزل يف شدي
 -.  ويف حدديث آخدر   :  لدن  يدؤدي عندك إال أندي أو رجدل مندك  .  اهل فقدال  ء:  ال ولكن ج ا يدل جدا
ل لدده البددد أن جل قدداأن الندد  حددني بعثدده بدد اء -مددن اجلددزء االول مددن املسددند عددن علددي  150أخرجدده أمحددد يف ل 

نطلق فدان أذهل هبا  أنا أو تذهل هبا أني ، قال علي  :  فإن كان وال بد فسأذهل أنا ، قال ا ل ي  :  فا
مدن اجلدزء الثالدث مدن املسدتدرك ، والدذه  يف  121اهلل يثبي لسانك ويهدي قلبك  .  أخرجده احلداكم يف ل 

 ي  .   568تلك ال صاة من تلخي ه ، وملرح كل منهما ب اته عل  شرط الشيخنيا  
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فقددد فددارقين ي  .   قولدده ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم  :  ا يددا علددي مددن فددارقين فقددد فددار  اهلل ، ومددن فارقددك  -17
ي   569من اجلزء الثالث من  ملاياه فقدال  :  ملداي  االسدناد ، ود  رجداه ا  124أخرجه احلاكم يف ل 

  . 
قوله ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، يف حديث أم سلمة  :  ا من سل عليا فقد سبين ي أخرجه احلاكم يف   -18

لدد  شددرط الشدديخني ، وأورده الددذه  يف تلخي دده مددن اجلددزء الثالددث مددن املسددتدرك ، وملددااه ع 121أول ل 
مدن اجلدزء السدادس مدن مسدنده ، والنسدا ي يف  323م رحا ب اته ، ورواه أمحد من حديث أم سدلمة يف ل 

ي  .  ومثلدده قددول رسددول اهلل ملددل  اهلل  570مددن ا  ددا ص العلويددة ، وغدده واحددد مددن حصمددة االوددار ا  17ل 
 ي  .   571ي  :  ا من آذى عليا فقد آذال ي ا  1اس ا عليه وآله وسلم ، يف حديث عمرو بن ش

 
 هامش

 ا منه قدس ي  .    36ي مر عليك حديث عمرو بن شاس فيما علقناه عل  املراجعة  1ا  
 

قولدده ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم  :  ا مددن أحددل عليددا فقددد أحبددين ، ومددن أبغددض عليددا فقددد أبغضددين ي ،   -19
مدن اجلدزء الثالدث مدن املسدتدرك ، وأورده الدذه  يف  130الشديخني يف ل  أخرجه احلاكم وملااه عل  شرط

ي  :  ا والدذي فلدق اجلندة ، وبدرأ  1ي  .  ومثلده قدول علدي ا  572التلخيص معالفا ب اته عل  هذا الشرط ا 
ق ي ا النسدددمة ، انددده لعهدددد النددد  االمدددي ملدددل  اهلل عليددده وآلددده وسدددلم ، ال حيبدددين اال مدددؤمن ، وال يبغضدددين إال منددداف

 ي  .   573
 

 هامش
مددددن اجلددددزء االول مددددن ملدددداياه ، وروى ابددددن عبدددددال   46ي فيمددددا أخرجدددده مسددددلم يف كتددددا  اال ددددان ل  1ا  

حدديث بريددجل  36مضمونه يف ترمجة علدي مدن االسدتيعا  عدن طا صدة مدن ال داابة  .  ومدر عليدك يف املراجعدة 
عاد من عاداه ، كما اعالف بدذلك ملداحل الصتداوى فراجعه ، وقد تواتر قوله ا ل ي  :  اللهم وال من وااله و 

 احلامدية يف رسالته املرسومة بال فجل الصاخرجل يف االحاديث املتواترجل ا منه قدس ي  .   
 

قوله ملل  اهلل عليه وآله وسلم  :  ا يا علي أندي سديد يف الددنيا ، وسديد يف االخدرجل ، حبيبدك حبيد  ،   -20
 ، وعدوي عدو اهلل ، والويل ملن أبغضك من وحبي  حبيل اهلل ، وعدوك عدوي 
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من اجلزء الثالدث مدن املسدتدرك ، وملدااه علد  شدرط الشديخني  128بعدي ي  .  أخرجه احلاكم يف أول ل 
 ي  574ي ا  1ي ا 
قوله ملل  اهلل عليه وآله وسلم  :  ا يا علي طوىب ملن أحبك وملد  فيك ، وويدل ملدن أبغضدك وكدذ    -21

 من اجلزء الثالث من املستدرك ، مث 135اكم يف ل فيك ي  .  أخرجه احل
 ي  .   575قال  :  هذا حديث ملاي  االسناد ، ود  رجاه ا 

قولدده ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم  :  ا مددن أراد أن حييددا حيددايت و ددوت ميتدد  ، ويسددكن جنددة ا لددد الدد   -22
 وعدل ريب ، فليتول علي بن أيب طالل ، فانه لن  رجكم 

 هامش
ي رواه من طريق أيب االزهر عن عبدالرزا  عن معمر عن الزهدري عدن عبيدد اهلل بدن عبدداهلل عدن ابدن عبداس  1ا  

، وكدددل هددددؤالء حجددددو ، ولددددذا قددددال احلددداكم بعددددد ايددددراده ملدددداي  علدددد  شدددرط الشدددديخني ، قددددال  :  وأبددددو االزهددددر 
مسعدي أبدا عبدداهلل القرشدي يقدول  بامجاعهم وقة وإذا انصرد الثقة  حبديث فهو عل  املدلهم ملداي  ، مث قدال  :  

  : 
مسعدي أمحدد بدن حيد  احللدوال يقددول  :  ملدا ورد أبدو االزهدر مدن ملدنعاء وذاكددر أهدل بغدداد هبدذا احلدديث ، أنكددره 
حيدد  بددن معددني ، فلمددا كددان يددوم  لسدده ، قددال يف آخددر اجمللددمت ، أيددن هددذا الكتددا  النيسددابوري الددذي يددذكر عددن 

ام أبو االزهر ، فقال  :  هو ذا أندا ، فضداك حيد  بدن معدني مدن قولده وقيامده يف عبدالرزا  هذا احلديث  :  فق
اجمللمت ، فقربه وأدناه ، مث قال له  :  كيز حددوك عبددالرزا  هبدذا ود حيددث بده غدهك ، فقدال  :  اعلدم يدا أبدا 

مدا وملدلي اليده سدألين زكريا أل قدمي ملنعاء وعبدالرزا  غا ل يف قرية له بعيدجل ، فخرجي اليه وأنا عليل ، فل 
عن أمر خراسان فادوته هبا ، وكتبي عنه وان رفي معده اىل ملدنعاء ، فلمدا ودعتده قدال  :  وجدل علدي حقدك 
، فأنا أحدوك حبديث د يسمعه مين غهك ، فادوين واهلل هبدذا احلدديث لصمدا ، ف ددقه حيد  بدن معدني واعتدذر 

 .   .    إليه  .  اه
د اعددالف بوواقدده الددرواجل  ددذا احلددديث عامددة وبددنص  وواقددة أيب االزهددر با  ددول ، أمددا الددذه  يف التلخدديص ، فقدد 

ء قددددادح  سددددوى الددددتاكم الصاضدددد  ، أمددددا تكددددتم وشددددكك مددددع ذلددددك يف ملدددداة احلددددديث إال أندددده د يددددأت بشددددي
عبدالرزا  فامنا هو للخوف من سلطة الماملني  كما خداف سدعيد بدن جبده حدني سدأله مالدك بدن ديندار ، فقدال 

 ن كان حامل راية رسول اهلل ؟ قال  :  فنمر إيل ، :  مله  
وقددال  :  كأنددك رخددي البددال ، قددال مالددك  :  فغضددبي وشددكوته اىل اخواندده مددن القددراء فاعتددذروا بأندده  دداف مددن 

مددن اجلددزء الثالددث مددن  137احلجدداج أن يقددول كددان حاملهددا علددي بددن أيب  طالددل ، أخددرج ذلددك احلدداكم يف ل 
 ا حديث ملاي  االسناد ، ود  رجاه املستدرك ، مث قال  :  هذ
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 ا منه قدس ي  .   
 ي  .   576ي ا  1من هدى ولن يدخلكم يف ضفلة ي ا 

قوله ملل  اهلل عليه وآله وسلم  :  ا أوملي من آمن يب وملدقين بوالية علي بدن أيب طالدل ، فمدن تدواله  -23
أحبددين فقددد أحددل اهلل ، ومددن أبغضدده فقددد  تددوالل ، ومددن تددوالل فقددد تددوىل اهلل ، ومددن أحبدده فقددد أحبددين ، ومددن

 ي  .   577ي  ا  2أبغضين ومن أبغضين فقد أبغض اهلل عزوجل ي  ا 
قوله ملل  اهلل عليه وآله وسلم  :  ا من سره أن حييا حيايت ، و وت ممدايت ، ويسدكن جندة عددن غرسدها  -24

عددي ، فدإ م عداليت ، خلقدوا مدن طيند  ، ريب ، فليتول عليدا مدن بعددي ، وليدوال وليده ، وليقتدد بأهدل بيد  مدن ب
ورزقدوا فهمددي وعلمدي ، فويددل للمكددذبني بصضدلهم مددن أمد  ، القدداطعني فدديهم ملدل  ، ال أنددا م اهلل شددصاع  ي ا 

 ي  .   578
قوله ملل  اهلل عليه وآله وسلم  :  ا من أحل أن حييا حيايت و دوت  ميتد  ، ويددخل اجلندة الد  وعددل  -25

ا لد ، فليتول عليا وذريته من  بعده ، فا م لدن  رجدوكم مدن بدا  هددى ، ولدن يددخلوكم بدا  ريب وهي جنة 
 ي  .   579ي  ا  3ضفلة ي  ا 

قولدده ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم  :  ا يددا عمددار إذا رأيددي عليددا قددد سددلك واديددا وسددلك الندداس واديددا غدده  -26
 ، ولن  رجك من فاسلك مع علي ، ودع الناس ، فإنه لن يدلك عل  ردى 

 ي  .   580ي  ا  4هدى ي  ا 
 قوله ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، يف حديث أيب بكر  :  ا كصي وكز علي يف العدل  -27

 ي  .   581ي ا  5سواء ي ا 
قولددده ملدددل  اهلل عليددده وآلددده وسدددلم  :  ا يدددا فاطمدددة أمدددا ترضدددني أن اهلل عدددز وجدددل ، اطلدددع اىل أهدددل االرض  -28

 ي  .   582ي ا  6أحدمها أبوك واالخر لعلك ي ا  فاختار رجلني ،
 قوله ملل  اهلل عليه وآله وسلم  :  ا أنا املنذر ، وعلي ا ادي ، وبك يا   -29
 

 هامش
 ي اوردنا هذا احلديث يف املراجعة العاشرجل ا منه قدس ي  . 1ا  
هة عليه وعل  الدذي قبلده ا منده قددس ي  أوردنا هذا احلديث يف املراجعة العاشرجل أيضا ، فراجع ما علقناه  2ا  

 ي  .  
 ا منه قدس ي  .   10ي  راجع ما علقناه عل  هذا احلديث وعل  الذي قبله ، إذ أوردنامها يف املراجعة  3ا  
 من الكنز  6من اجلزء  156ي  أخرجه الديلمي عن عمار وأيب أيو  ، كما يف أول ل  4ا  
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 ا منه قدس ي  .  
 من الكنز ا منه قدس ي  .   6من اجلزء  153يف ل  2539يث ي هذا هو احلد 5ا  
مدددن ملددداياه املسدددتدرك ، ورواه كثددده مدددن أملددداا  السدددنن  3مدددن اجلدددزء  129ي أخرجددده احلددداكم يف ل  6ا  

 وملااوه ا منه قدس ي  .   
 

 ي  583ي ا  1علي يهتدي املهتدون من بعدي ي ا 
 2، ال حيل الحدد أن  ندل يف املسدجد غدهي وغدهك ي  ا قوله ملل  اهلل عليه وآله وسلم  :  ا يا علي  -30
ي ومثلدده حددديث الطدد ال عددن أم سددلمة ، والبددزار ، عددن سددعد ، عددن رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده  584ي  ا 

 ي  .   585ي  ا  3وسلم  :  ا ال حيل الحد أن  نل يف هذا املسجد إال أنا وعلي ي  ا 
 حجة عل  أم  يوم  -يعين عليا  -سلم  :  ا أنا وهذا قوله ملل  اهلل عليه وآله و   -31

ي  ، ومبداذا يكدون أبدو احلسدن حجدة كدالن  ؟ لدوال  4ي أخرجده ا طيدل مدن حدديث أندمت  ا  586القيامة ي ا 
 أنه ويل عهده ، وملاحل االمر من بعده  .  

 اهلل ،  مد رسول اهلل ، علي قوله ملل  اهلل عليه وآله وسلم  :  ا مكتو  عل  با  اجلنة  :  ال اله اال  -32
 ي  .   587ي ا  5أخو رسول اهلل ي ا 

قولدده ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم  :  ا مكتددو  علدد  سددا  العشددر  :  ال الدده اال اهلل ،  مددد رسددول اهلل ،  -33
 ي  .   588ي ا  6أيدته بعلي ، ون رته بعلي ي ا 

 
 هامش

مددن الكنددز ا  6مددن اجلددزء  157يف ل  2631احلددديث  ي أخرجده الددديلمي مددن حددديث ابددن عبدداس وهددو 1ا  
 منه قدس ي  .  

، وأمعدن النمدر يف كدل مدا أوردنداه هددة  34ي  راجدع مدا علقنداه علد  هدذا احلدديث ، إذ أوردندداه يف املراجعدة  2ا  
 من السنن ا منه قدس ي  .  

ا منده قددس ي   9دها يف البا  من االربعني ال  أور  13ي  أورده ابن حجر يف ملواعقه ، فراجع احلديث  3ا  
  . 
 من الكنز  .  ا منه قدس ي  .   6من اجلزء  157يف ل  2632ي  وهو احلديث  4ا  
مددن   6مددن اجلددزء  159ي أخرجدده الطدد ال يف االوسدد  ، وا طيددل يف املتصددق واملصددال  ، كمددا يف أول ل  5ا  

 ما يصيد الباحث املتتبع  .  ا منه قدس ي  .  ، وعلقنا عليه  34كنز العمال  .  وقد أوردناه يف املراجعة 
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مددن  6مددن اجلددزء  158ي أخرجدده الطدد ال يف الكبدده ، وابددن عسدداكر عددن أيب احلمددراء مرفوعددا ، كمددا يف ل  6ا 
 الكنز  .  ا منه قدس ي  .   

، واىل  قولددده ملدددل  اهلل عليددده وآلددده وسدددلم  :  ا مدددن أراد أن ينمدددر اىل ندددوح يف عزمددده ، واىل آدم يف علمددده -34
ابراهيم يف حلمه ، واىل موس  يف فطنتده ، واىل عيسد  يف زهدده ، فلينمدر اىل علدي بدن أيب طالدل ي  .  أخرجده 

 ي  .   589ي ا  1البيهقي يف ملاياه ، واالمام أمحد بن حنبل يف مسنده ي ا 
حددىت هبتددوا أمدده ، قولدده ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم  :  ا يددا علددي ان فيددك مددثف مددن عيسدد  أبغضددته اليهددود  -35

 وأحبه الن ارى حىت أنزلوه باملنزلة ال  ليمت هبا  .   .   .  احلديث ي  
 ي  .   590ي  ا  2ا 
قولدده ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم  :  ا السددبق وفوددة ، السددابق اىل موسدد  ، يوشددع بددن نددون ، والسددابق اىل  -36

 عيس  ، وملاحل ياسني ، والسابق اىل  مد ، علي بن أيب 
 ي  .   591ي  ا  3الل ي  ا ط
 

 هامش
مددن اجمللددد الثددال  449ي وقدد نقلدده عنهمددا ابددن أيب احلديددد يف ا دد  الرابددع مددن االخبددار الدد  أوردهددا يف ل  1ا  

مدن جز ده الثدال ، وقدد  288من شرح النهو ، وأورده االمام الرازي يف معع آية املباهلة من  تصسده الكبده ل 
كدددون هدددذا احلدددديث موافقدددا عندددد املوافدددق واملخدددالز وأخدددرج هدددذا احلدددديث ابدددن بطدددة مدددن أرسدددل ارسدددال املسدددلمات  

مددن كتددا  فددت  امللددك العلددي ب دداة حددديث بددا  مدينددة العلددم علددي  34حددديث ابددن عبدداس كددام يف  ملددصاة 
لفمددام أمحددد بددن  مددد بددن ال ددديق احلسددين املغددريب نزيددل القدداهرجل ، فراجددع ، وممددن اعددالف بددأن عليددا هددو اجلددامع 

مدن   32رار االنبياء أمجعني شيخ العرفاء  ي الدين بن العريب ، فيما نقله عنه العدارف الشدعرال يف املبادث الس
 ا منه قدس ي . 172كتابه اليواقيي واجلواهر ل 

 من املستدرك ا منه قدس ي  .   3من اجلزء  122ي  أخرجه احلاكم يف ل  2ا  
ن عبددداس  .  وأخرجددده الدددديلمي عدددن عا شدددة ، وهدددو مدددن السدددنن ي  أخرجددده الطددد ال وابدددن مردويددده ، عدددن ابددد  3ا  

 املستصيضة ا منه قدس ي  .   
 

قوله ملل  اهلل عليه وآله وسدلم  :  ا ال دديقون وفودة  :  حبيدل النجدار ، مدؤمن آل ياسدني ، قدال ، يدا  -37
، وعلدي بدن أيب طالدل ،  قوم اتبعوا املرسلني ، وحزقيل ، مؤمن آل فرعون ، قال أتقتلدون رجدف أن يقدول ريب اهلل

 ي  .   592ي ا  1وهو أفضلهم ي ا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



قوله ملل  اهلل عليه وآله وسلم لعلدي  :  ا إن االمدة سدتغدر بدك بعددي ، وأندي تعديش علد  ملد  وتقتدل  -38
يعدين حليتده مدن رأسده   -عل  سن  ، من أحبك أحبدين ، ومدن أبغضدك أبغضدين ، وان هدذه ستخضدل مدن هدذا 

 594ي  ا  3وعن علي أنه  :  ا ان مما عهد ايل الن  أن االمة ستغدر يب بعدده ي  ا ي  593ي ا  -ي   2ا 
ي  .  وعددن ابددن عبدداس قددال  :  قددال رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم لعلددي  :  ا أمددا انددك سددتلقي بعدددي 

 ي  .   595جهدا ، قال  :  يف سفمة من ديين ؟ قال  :  يف سفمة من دينك ي ا 
ملل  اهلل عليه وآله وسلم  :  ا ان منكم من يقاتل عل  تأويل  القرآن ، كما قاتلي عل  تنزيلده ،  قوله  -39

 فاستشرف  ا القوم وفيهم أبوبكر و عمر ، قال أبو بكر  :  أنا هو ، قال ال ، قال 
رناه ، فلددم عمدر  :  أنددا هددو ، قدال ال ولكددن خاملددز النعدل يعددين عليددا ، قدال أبددو سددعيد ا ددري  :  فأتيندداه فبشدد 

 يرفع يرفع به رأسه كأنه قد كان مسعه من رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله 
 ي  .  و وه حديث أيب  596ي  ا  4وسلم  ا 

 
 هامش

ي أخرجه أبو نعيم وابن عساكر عن أيب ليل  مرفوعا ، وأخرجه ابن النجار عن ابن عباس مرفوعا ، فراجع   1ا   
مدددن  9 حدددديثا الددد  أوردهدددا ابدددن حجدددر يف الص دددل الثدددال مدددن البدددا  مدددن االربعدددني 31واحلدددديث  30احلدددديث 

 وال  بعدها ا منه  قدس ي  .   74ملواعقه ، اخر ل 
مدددن املسدددتدرك وملدددااه ، وأورده الدددذه  يف تلخي ددده معالفدددا  3مدددن اجلدددزء  147ي  أخرجددده احلددداكم ل  2ا  

 ب اته ا منه قدس ي  .  
من  3من اجلزء  140ديث ابن عباس ، أخرجهما احلاكم يف ل ي  هذا احلديث والذي بعده ، أعين ح  3ا   

 املستدرك ، وأوردمها الذه  يف التلخيص ، وملرح كفمها  ب اتهما عل  شرط الشيخني ا منه قدس ي  .  
مدن املسدتدرك ، وقدال هدذا حدديث ملداي  علد  شدرط  3من اجلدزء  122ي  أخرجه احلاكم يف آخر ل  4ا  

واعددالف الددذه  ب دداته علدد   شددرط الشدديخني ، وذلددك حيددث أورده يف التلخدديص ، الشدديخني ، ود  رجدداه ، 
من مسنده ، وأخرجه البيهقي  3من اجلزء  33ويف ل  82وأخرجه االمام أمحد من حديث أيب سعيد يف ل 

يف شددعل اال ددان ، وسددعيد بددن  من ددور يف سددننه ، وأبددو نعدديم يف حليتدده ، وأبددو يعلدد  يف السددنن ، وهددو احلددديث 
 من الكنز ا منه قدس ي  .    6من اجلزء  155يف ل  2585

 
ي  :  ا أمر رسول اهلل ملل  اهلل عليه وإله  وسلم ، علي بدن أيب  1أيو  االن اري يف خففة عمر ، اذ قال ا 

ي  قددال  :  ا  2ي  .  وحددديث عمددار بددن ياسددر ، إذ  ا  597طالددل بقتددال الندداكثني والقاسددطني واملددارقني ي ا 
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هلل ملدددل  اهلل عليددده وآلددده وسدددلم  :  يدددا علدددي سدددتقاتلك الصبدددة الباغيدددة ، وأندددي علددد  احلدددق ، فمدددن د قدددال رسدددول ا
ي  قال رسول اهلل ملدل  اهلل عليده  3ي  .  وحديث أيب ذر ، إذ قال  :   ا  598ين رك يومبذ فليمت مين ي ا 

 وآله وسلم ، 
 

 هامش
مدن املسدتدرك ا منده قددس  3بعددها مدن اجلدزء  ، وال  139ي فيما أخرج عنه احلاكم من طريقني يف ل  1ا  

 ي  .  
مدن الكندز ا منده قددس ي   6مدن اجلدزء  155يف ل  2588ي  فيما أخرجه ابن عساكر ، وهدو احلدديث  2ا  

  . 
 من الكنز ا منه قدس ي  .    6من اجلزء  155ي  فيما أخرجه الديلمي ، كما يف آخر ل  3ا  
 

يقاتددل الندداس مددن بعدددي علدد  تأويددل القددرآن ، كمددا  قاتلددي املشددركني علدد  والددذي نصسددي بيددده ، ان فدديكم رجددف 
ي  .  وحديث  مد بن عبيداهلل بن أيب رافع ، عن أبيه ، عن جده أيب رافدع ، قدال  :  ا قدال  599تنزيله ي ا 

رسدددول اهلل  :  يدددا أبدددا رافدددع ، سددديكون بعددددي  قدددوم يقددداتلون عليدددا ، حدددق علددد  اهلل جهدددادهم ، فمدددن د يسدددتطع 
ي  .  وحددديث  600ي ا  1جهددادهم بيددده فبلسددانه  فمددن د يسددتطع بلسددانه فبقلبدده  .   .   .  احلددديث ي ا 

ي  ، قددال  :  ا قددال رسددول اهلل  :  أنددا أقاتددل علدد  تنزيددل القددرآن ، وعلددي يقاتددل علدد   2االخضددر االن دداري  ا 
 ي  .   601تأويله ي ا 

لي أخ مك بالنبوجل فف نبوجل  بعدي ، وى م الناس بسدبع وال قوله ملل  اهلل عليه وإله وسلم  :  ا يا ع -40
حياجدددك فيهدددا أحدددد مدددن قدددريش ، أندددي أو دددم ا اندددا بددداهلل ، وأوفددداهم بعهدددد اهلل ، وأقدددومهم بدددأمر اهلل ، وأقسدددمهم 

 بالسوية ، وأعد م يف الرعية ، وأب رهم بالقضية ، وأعممهم عند اهلل 
 دري ، قال  :  قال رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم  :  ا يا ي وعن أيب سعيد ا 602ي  ا  3مزية ي  ا 

علدددي لدددك سدددبع خ دددال ال حياجدددك فددديهن أحدددد يدددوم القيامدددة ، أندددي أول املدددؤمنني بددداهلل ، وأوفددداهم بعهدددد اهلل ، 
 ي اه 603وأقومهم بأمر اهلل ، وأرأفهدم بالرعيدة ، وأقسدمهم بالسدوية ، وأعلمهدم بالقضدية ، وأعممهدم مزيدة ي ا 

ه مددن أمثددال هددذه السددنن املتضددافرجل املتناملددرجل باجتماعهددا كلهددا علدد  الداللددة علدد  اىل مددا ال يسددع املقددام استق دداء
ال رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، يف هدذه االمدة ، وأن لده عليهدا مدن الزعامدة معع واحد ، هو أن عليا و

ن ناحية السنن املتواترجل يف معناهدا ، وان د يتدواتر لصمهدا بعد الن  ما كان له ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، فهي م
 ، وناهيك هبذا حجة بالغة ، والسفم  .  
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 هامش
 من الكنز ا منه قدس ي  .   6من اجلزء  155ي أخرجه الط ال يف الكبه ، كما يف ل  1ا  
 يق احلارث بن ي  هو ابن أيب االخضر ، ذكره ابن السكن ، وروى عنه هذا احلديث من طر  2ا  

ح ددهجل عددن جددابر اجلعصددي عددن االمددام البدداقر عددن أبيدده االمددام زيددن العابدددين عددن االخضددر عددن الندد .  وقددال ابددن 
السكن  :  هو غه مشهور يف ال اابة ، ويف اسناد حديثه نمر ، نقل ذلك كله العسقفل يف ترمجة االخضدر 

د وقال  : تصرد به جابر اجلعصي وهو رافضي ا منه قدس من االملابة ، وأخرج الدار قطين هذا احلديث يف االفرا
 ي  .  

ي  أخرجه أبو نعيم من حديث معداذ ، وأخدرج احلدديث الدذي بعدده ، أعدين حدديث أيب سدعيد ، يف حليدة  3ا  
 من الكنز ا منه قدس ي  .   6من اجلزء  156االولياء ، ومها موجودان يف ل 

 
  1330ايرم سنة  11   49املراجعة 

 
 االعالاف بصضا ل علي   -1
 فضا له ال تستلزم العهد با ففة إليه  .   -2
 
:  ا ما جاء الحد من أملاا  رسدول اهلل مدن الصضدا ل مدا جداء مد بن حنبل  قال االمام أبو عبداهلل أح  -1

علدي ي  ي وقال ابن عبداس  :  ا مدا ندزل يف أحدد يف كتدا  اهلل مدا ندزل يف  1ي ا  604لعلي بن أيب طالل ي ا 
ي  606ي   :  ا ندزل يف علدي وفهبدة آيدة مدن كتدا  اهلل عزوجدل ي ا  3ي وقال مرجل أخرى  ا  605ي  ا  2ا 

ي  ا مدا أندزل اهلل  :  يدا أيهدا الدذين آمندوا، اال وعلدي أمههدا وشدريصها ، ولقدد عاتدل  4، وقال مرجل  والثدة  :   ا 
مكددان مددن كتابدده العزيددز ، ومددا ذكددر عليددا إال خبدده ي ا  اهلل أملدداا   مددد ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، يف غدده

 وقال عبداهلل بن عيا  بن أيب ربيعة  :  ا كان  ي اه 607
 

 هامش
من ملاياه يف املستدرك ، ود يتعقبه الذه  يف التلخديص ا منده قددس ي   107ي أخرجه احلاكم يف ل  1ا  

  . 
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 نن ا منه قدس ي  .  ي  أخرجه ابن عساكر وغه واحد من أملاا   الس  2ا  
 ي  من حديث أخرجه ابن عساكر أيضا ا منه قدس ي  .   3ا  
ي  من حديث أخرجه الط ال وابن أيب حا  وغه واحد مدن أملداا  السدنن ، ونقلده ابدن حجدر ، ونقدل  4ا  

 من ملواعقه ا منه قدس ي  .    76ملصاة  9من البا   3االحاديث الثفوة ال  قبله يف الص ل 
 
ي ما شبي من ضدرس قداطع يف العلدم ، وكدان لده القددم يف االسدفم ، وال دهر مدن رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده لعل 

 ي 1وآله وسلم ، والصقه يف السنة ، والنجدجل يف احلر  ، واجلود يف املال ي ا 
 ي   :   2ي وسبل االمام أمحد بن حنبل عن علي ومعاوية ، فقال  ا  608ا 

ربده وقاتلده ء يعيبونه به فلم  دوه ، فجاؤوا اىل رجل قد حاعداء ، فصتش أعداؤه عن شيا إن عليا كان كثه اال
وقدال القاضدي امساعيدل ، والنسدا ي وأبدو علدي النيسدابوري ، وغدههم  ا  ي اه 609، فأطروه كيددا مدنهم بده ي ا 

 ي  .   610ي ا يف علي ي   :  ا د يرد يف حق أحد من ال اابة باالسانيد احلسان ما جاء  3
 
 
 

 هامش
ي نقلددده عدددن ابدددن عيدددا  أهدددل االخبدددار وأملددداا  السدددنن ، وتدددراه موجدددودا فيمدددا تقددددمي االشدددارجل إليددده مدددن  1ا  

 ال واعق ا منه قدس ي  .  
ي  فيمددا أخرجدده السددلصي يف الطيوريددات ، ونقلدده ابددن حجددر فيمددا تقدددمي االشددارجل اليدده مددن ال ددواعق ا مندده  2ا  

 قدس ي  .  
مددن  72مسددتصيض عددنهم ، وقددد نقلدده ابددن حجددر يف أول الص ددل الثددال مددن البددا  التاسددع لي  كمددا هددو  3ا  

 ملواعقه ا منه قدس ي  .   
 
وهذا مما ال كفم فيه ، وإمنا الكفم يف عهد الرسول اليه با ففدة عنده ، وهدذه السدنن ليسدي مدن الن دول  -2

ها االرقدام ، و دن ندؤمن بأنده كدرم اهلل وجهده ، اجللية يف ذلك ، وإمنا هي من خ ا ص االمام وفضا له ، ال تسع
ما ذكرندوه ، وقدد ال ىلدو مدن ترشدياه لفمامدة ، لكدن أهل  دا وملدا فوقهدا ، ولقدد فداتكم منهدا أضدعاف أضدعاف
 .  ترشياه  ا غه العهد هبا اليه كما تعلمون ، والسفم  

 ا س ي
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  1330ايرم سنة  13رقم  :   50املراجعة 

 
الل ا خب ا  ه ي عل  إمامته ان من كدان مدثلكم واقدل الرويدة ، بعيدد املرمد  ، خبدها مبدوارد الكدفم وجه االستد

وم ددادره ، ب ددها مبراميدده ومغازيدده ، مستب ددرا برسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، وحكمتدده البالغددة ، ونبوتدده 
 وى ي * ال تصوتده مقاملدد تلدك السدنن وال ىصد  ا انة ، مقدرا قدره يف أفعاله وأقواله ، * ا وانه ال ينطق عن ا

أن تلدددك  -ي  1وأندددي مدددن أوبدددات العربيدددة وأسدددنادها ا  -عليددده لوازمهدددا عرفدددا وعقدددف ، ومدددا كدددان ليخصددد  عليدددك 
السنن قد أعطي عليا من املنازل املتعالية ما ال  وز عل  اهلل تعاىل وأنبيا ه اعطاؤها إال  لصا هم وأمنا هم عل  

 ، فإذا د تكن دالة عل  ا ففة باملطابقة فهي كاشصة عنها البتة ،  الدين وأهله
 

 هامش
 ي أوبات بصت  ا مزجل مجع وبي بصتاتني ، واسناد مجع سند بصتاتني أيضا والثبي  والسند هو احلجة  .    1ا  
 

ا سدديد االنبيدداء أن يعطددي ودالددة عليهددا ال  الددة بالداللددة االلتزاميددة ، واللددزوم فيهددا بددني بدداملعع االخددص  .  وحاشدد 
تلك املنازل الرفيعة إال لومليه  من بعده ، ووليه يف عهده  .  عل  أن من س  غور سا ر السنن املخت دة بعلدي 

ترمي إىل إمامتده ، وتددل عليهدا امدا بداللدة  -إال قليف منها  -، وعجم عودها بروية وان اف ، وجدها بأسرها 
يف املراجعدة  -، وكعهد الغدير ، واما بداللة االلتزام كالسنن ال  أسدلصناها  ي 1املطابقة ، كالن ول السابقة ا 

وكقولدده ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم  :  ا علددي مددع القددرآن ، والقددرآن مددع علددي ، لددن يصالقددا حددىت يددردا علددي  -48
 احلوض  

 ي  ا  3ا   ي ، وقوله ملل  اهلل عليه وآله  :  ا علي مين مبنزلة رأسي من بدل 611ي  ا ا  2ا 
ي   :  ا والدددذي نصسدددي بيدددده  4ي وقولددده ملدددل  اهلل عليددده وآلددده ، يف حدددديث عبددددالرمحن بدددن عدددوف  ا  612ا 

 -احلدددديث ، وآخدددره  -لتقدديمن ال دددفجل ، ولتدددؤتن الزكددداجل ، أو البعدددثن إلدديكم رجدددف مدددين أو كنصسدددي  .   .   .  
 أمثال هذه السنن ، وهذه ي إىل ما ال حي   من  613فأخذ بيد علي ، فقال ، هو هذا ا ا 

 
 

 هامش
 .    40واملراجعة  36واملراجعة  26واملراجعة  20ي املذكورجل يف املراجعة  1ا  
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مدن املسدتدرك والدذه  يف تلدك ال دصاة مدن تلخي ده ،  3مدن اجلدزء  124ي  أخرجه احلداكم يف ملدصاة  2ا  
مددن القددرآن والقددرآن مددع علددي بعددد م ددرحني ب دداته ، وهددو مددن االحاديددث املستصيضددة ومنددذا  هددل كددون علددي 

واعددرف حددق إمددام العددالجل  -8املراجعددة  -فقددز علدد  مددا أوردندداه منهددا يف  -الكتددا  والعددالجل  -ملددااح الثقلددني 
 وسيدها ال يدافع وال ينازع  .  

ي  أخرجده ا طيددل مدن حددديث الدد اء ، والدديلمي مددن حددديث ابدن عبدداس ، ونقلدده ابدن  حجددر يف ملددصاة  3ا  
مددن  9مددن االربعددني حددديثا الدد  أوردهددا يف  الص ددل الثددال مددن البددا   35، فراجددع احلددديث مددن ملددواعقه  75

 ملواعقه  .  
مدن كندز العمدال ، وحسدبك حجدة علد  ان عليدا كدنصمت  6مدن اجلدزء  405ل  6133ي  وهو احلديث  4ا  

مددن  488ل  -يددل مصدداتي  الغ -رسددول اهلل آيددة املباهلددة علدد  مددا ف ددله الددرازي يف معناهددا مددن تصسددهه الكبدده 
 جز ه الثال ، وال يصوتنك ما ذكرناه يف مباحث اآلية من كلمتنا الغراء  .   

 
فا دجل جليلة ألصي إليها كل غدوال علد  احلقدا ق ، كشداف عدن الغدوامض ،  موغدل يف البادث بنصسده لنصسده ، 

 لسفم  .  ال يتبع إال ما يصهمه من لوازم تلك السنن املقدسة ، بقطع النمر عن العاطصة ، وا
 ا   ي

 
  1330ايرم سنة  14رقم  :   51املراجعة 

 
 معارضة االدلة مبثلها 

ي ومبا جاء منهدا يف فضدا ل  614رمبا عارضكم خ ومكم بالسنن الواردجل يف فضا ل ا لصاء الثفوة الراشدين ا 
 أهل السوابق من املهاجرين واالن ار ، فما تقولون ؟ 

 
  1330رم سنة اي 15رقم  :   52املراجعة 

 
 دفع دعوى املعارضة 

 دددن ندددؤمن بصضدددال أهدددل السدددوابق مدددن املهددداجرين واالن دددار كافدددة  رضدددي اهلل عدددنهم ورضدددوا عنددده ، وفضدددا لهم ال 
حت   وال تستق د  ،  وحسدبهم مدا جداء يف ذلدك مدن آيدات الكتدا  وملدااح السدنة ، وقدد تددبرناه اذ تتبعنداه 

عارضدا لن دول علدي وال ملداحلا ملعارضدة شدئ مدن سدا ر خ ا  ده  .  م -كما يعلم اهلل عزوجل   -فما وجدناه 
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نعم ينصرد خ ومنا برواية أحاديث يف الصضا ل د تثبي عندنا ، فمعارضتهم إيانا هبا م ادرجل ال تنتمدر مدن غده 
مكددابر مددتاكم ، إذ ال يسدددعنا اعتبارهددا بوجددده مددن الوجدددوه ، مهمددا كانددي معتددد جل عنددد ا  دددم ، أال تددرى أندددا ال 

رض خ ومنا مبا انصردنا بروايته ، وال  تو عليهم إال مبا جداء مدن طدريقهم كادديث الغددير و دوه ، علد  اندا نعا
تتبعنددا مددا انصددرد بدده القددوم مددن أحاديددث الصضددا ل ، فمددا وجدددنا فيدده شدديبا مددن املعارضددة ، وال فيدده أي داللددة علدد  

 أحد ، والسفم  .   -يف خففة ا لصاء الثفوة  -ا ففة ، ولذلك د يستند إليه 
 ا   ي

 
  1330ايرم سنة  16رقم  :   53املراجعة 

 
 التماسه حديث الغدير 

 تكرر منك ذكر الغدير ، فاتل حديثه من طريق أهل السنة نتدبره ،  والسفم  .  
 ا س ي
  1330ايرم سنة  18رقم  :   54املراجعة 

 
 شذرجل من شذور الغدير 

ي ، عن زيد بن  أرقم ، قال  :  خطدل رسدول اهلل ملدل  اهلل  1مع عل  ملاته ا أخرج الط ال وغهه بسند  
 ي  ، وإل  2عليه وآله وسلم ، بغدير خم حتي شجرات ، فقال  :  ا أيها الناس يوشك أن أدع  فأجيل  ا 

 
 هامش

ل وغدهه ي ملرح ب اته غه واحد مدن االعدفم ، حدىت اعدالف بدذلك ابدن حجدر إذ أورده نقدف عدن الطد ا 1ا  
  25يف اوناء الشبهة احلادية عشر من الشبهة ال  ذكرها يف الص ل ا داممت مدن البدا  االول مدن ال دواعق ل 

  . 
ي  إمنددا نعدد  الدديهم نصسدده الزكيددة تنبيهددا إىل ان الوقددي قددد اسددتوجل تبليددأ عهددده ، واقتضدد   االذان بتعيددني  2ا  

ن يدددع  فيجيددل قبددل إحكددام هددذه املهمددة الدد  البددد لدده مددن ا ليصددة مددن بعددده وأندده ال يسددعه تددأخه ذلددك  افددة ا
 إحكامها ، وال غع المته عن إنامها  .   
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ي  ، فمدداذا أنددتم قددا لون ؟ قددالوا  :  نشددهد أنددك قددد بلغددي وجاهدددت  2ي ، وانكددم مسددؤولون  ا  1مسددؤول ا 
 مددددا عبدددده ورسدددوله ، وأن  ون ددداي ، فجدددزاك اهلل خدددها ، فقدددال  :  ألددديمت  تشدددهدون أن ال إلددده إال اهلل ، وأن

جنته حق ، وأن ناره حق ، وأن املوت حق ، وأن البعث حق بعد املوت ، وأن الساعة آتية ال ريل فيها ، وأن 
ي  ، قددال  :  اللهددم اشددهد ، مث قددال  :  يددا أيهددا  3اهلل يبعددث مددن يف القبددور ؟ قددالوا  :  بلدد  نشددهد بددذلك  ا 

 ي  ،  4ي  ، فمن كني مواله  ا  3ؤمنني ، وأنا أوىل هبم من أنصسهم  ا الناس ان اهلل موالي ، وأنا موىل امل
 

 هامش  
قبدل أن  -ي ملا كان عهده إىل اخيه وقيف عل  أهل التنافمت واحلسد والشداناء والنصدا  أراد ا ل ي وآلده  1ا  

افعدددا م ، فقدددال ، وال ان يتقدددم يف االعتدددذار الددديهم تأليصددا لقلدددوهبم واشددصاقا مدددن معدددرجل أقددوا م و  -ينددادي بدددذلك 
مسؤول ليعلموا أنه مأمور بذلك ومسؤول عنه ، فف سبيل له إىل  تركه  .  وقد أخرج االمدام الواحددي يف كتابده 
أسبا  النزول باالسناد إىل ايب سعيد ا دري ، قال  :  نزلي هذه اآلية  :  يدا أيهدا الرسدول بلدأ مدا أندزل اليدك 

 يب طالل  .  من ربك يوم غدير خم يف علي بن ا
ي  لعلدده أشددار بقولدده ا ل ي وآلدده ، وإنكددم مسددؤولون ، إىل مددا أخرجدده الددديلمي وغددهه كمددا يف ال دددواعق  2ا  

عن ابن سعيد ان الن  ا ل ي وآله ، قدال  :  وقصدوهم إ دم مسدؤولون عدن واليدة علدي ، وقدال االمدام  -وغهها 
فيكون الغرض من قوله  :  وانكم مسؤولون ، هتديدد  الواحدي  :  ا م مسؤولون عن والية علي واهل البيي ،

 أهل ا فف لوليه وومليه  .  
ي  تدددبر هددذه ا طبددة مددن ؟ تدددبرها ، وأعطدد  التأمددل فيهددا حقدده ، فعلددم ا ددا ترمددي إىل أن واليددة علددي مددن  3ا  

هلل وان  مدددا أملددول الدددين كمددا عليدده االماميددة ، حيددث سددأ م اوال ، فقددال  :  ألدديمت تشددهدون أن ال إلدده إال ا
عبددده ورسددوله ؟ إىل ان قددال  :  وان السدداعة آتيددة ال ريددل فيهددا ، وان اهلل يبعددث مددن يف القبددور ، مث عقددل ذلددك 
بذكر الوالية ليعلم ا ا عل  حد تلك االمدور الد  سدأ م عنهدا فدأقروا هبدا ، وهدذا  داهر لكدل مدن عدرف اسداليل 

 الكفم ومغازيه من اويل االفهام  .  
قولدده  :  وانددا أوىل ، قرينددة لصميددة ، علدد  أن املددراد مددن املددوىل امنددا هددو االوىل ، فيكددون املعددع  :  ان اهلل ي   4ا  

 أوىل يب من نصسي وانا اوىل باملؤمنني من انصسهم ، ومن كني أوىل به من نصسه فعلي أوىل به من نصسه  .   
 

اداه ، مث قددال  :  يدددا أيهددا الندداس ال فدددرطكم ، اللهددم وال مددن وااله ، وعددداد مددن عدد  -يعددين عليدددا  -فهددذا مددواله 
وانكدم واردون علد  احلدوض ، حددوض أعدرض ممدا بدني ب ددرى إىل ملدنعاء ، فيده عددد النجددوم قددحان مدن فضددة ، 

 وال سا لكم حني تردون علي عن الثقلني ، كيز ىلصول فيهما ، الثقل 
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بأيديكم ،  فاستمسكو بده ال تضدلوا وال تبددلوا ، االك  كتا  اهلل عزوجل ، سبل طرفه بيد اهلل تعاىل ، وطرفه 
.  ا ا   ي اه 1وعدداليت أهددل بيدد  ، فإندده قددد نبددأل  اللطيددز ا بدده أ مددا لددن ينقضدديا حددىت يددردا علددي احلددوض ا 

 ي  .   615
ي  ، عددن زيددد بددن أرقددم مددن طددريقني ملددااهما علدد  شددرط  2وأخددرج احلدداكم يف مناقددل علددي مددن مسددتدركه  ا 

:  ا ملدددا رجدددع رسدددول اهلل  ملدددل  اهلل عليددده وآلددده ، مدددن حجدددة الدددوداع وندددزل غددددير خدددم ، أمدددر   الشددديخني ، قدددال
بدوحات فقممن ، فقدال  :  كدأل دعيدي فأجبدي ، وال قدد تركدي فديكم الثقلدني ، أحددمها أكد  مدن اآلخدر ،  

احلددوض ، مث قددال  :  كتددا  اهلل تعدداىل وعدداليت ، فددانمروا كيددز ىلصددول فيهمددا ، فإ مددا لددن يصالقددا حددىت يددردا علددي 
 ان  اهلل عزوجل موالي ، وأنا موىل كل مؤمن ، مث أخذ بيد علي ، فقال  :  

 من كني مواله فهذا وليه ، اللهم وال من وااله ، وعاد من عاداه  .   .   .  ا
أرقدم   وذكر احلديث بطوله ، ود يتعقبه الذه  يف التلخيص  .  وقد أخرجه  احلاكم أيضدا يف بدا  ذكدر زيدد بدن

ملدددرح هبدددذا أيضدددا يف ذلدددك البدددا  مدددن  -علددد  تشددددده  -ي  مدددن املسدددتدرك م دددرحا ب ددداته  .  والدددذه   3ا 
 ي  .   616تلخي ه ، فراجع ا 

 
 هامش

ي هدذا لصدظ احلدديث عندد الطد ال وابددن جريدر واحلكديم الالمدذي عدن زيدد بددن ارقدم ،  وقدد نقلده ابدن حجددر  1ا  
 من ال واعق  .   25عته ، وارسل ملاته اوسال املسلمات ، فراجع ل عن الط ال وغهه باللصظ الذي مس

 من جز ه الثالث  .    109ي  ل  2ا  
 من جز ه الثالث  .    533ي  ل  3ا  
 

ي ، قال  :  ا نزلنا مع  رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده ، بدواد  1وأخرج االمام أمحد من حديث زيد بن أرقم ا 
فددأمر بال ددفجل ف ددفها هبجدده ، قددال  :  فخطبنددا ، و لددل لرسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده يقددال لدده  :  وادي خددم ، 

وآله ، بثو  عل   شجرجل مسرجل ، من الشممت ، فقال  :  ألستم تعلمون، أولستم تشهدون أل أوىل بكل مؤمن 
د مدن عداداه ا ا من نصسه ؟ قالوا  :  بل  ، قال  :  فمن كني مواله، فعلي مواله ، اللهم وال مدن وااله ، وعدا

 .    ي اه 617
ي  ، قددال  :  ملددا رجددع الندد  مددن  حجددة الددوداع ونددزل غدددير خددم ، أمددر  2وأخددرج النسددا ي عددن زيددد بددن أرقددم  ا 

بدددوحات فقممددن ، مث قددال  :  كددأل دعيدددي فأجبددي ، وال تددارك فدديكم الثقلدددني ، أحدددمها أكدد  مددن اآلخدددر ،  
يز ىلصول فيهما ، فإ ما لن  يصالقا حىت يردا علي احلوض ، مث قال  كتا  اهلل ، وعاليت أهل بي  ، فانمروا ك
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:  ان اهلل موالي ، وأنا ويل كل  مؤمن ، مث إنه أخذ بيد عل  ، فقال  :  من كني وليه فهدذا وليده ، اللهدم وال 
ي  ،  3وآلده  ا  من وااله ، وعاد من عاداه ، قال أبوالطصيل  :  فقلي لزيد مسعته من رسول اهلل ملل  اهلل عليده

 فقال  :  وانه ما كان يف 
 

 هامش
 من اجلزء الرابع من مسنده  .   372ي يف ل  1ا  
 من ا  ا ص العلوية عند ذكر قول الن   :  من كني وليه فهذا وليه  .   21ي  ل  2ا  
ترويده نبيهدا يف ي  سؤال ايب الطصيل  اهر يف تعجبه من هذه االمة اذ ملدرفي هدذا االمدر عدن علدي مدع مدا  3ا  

حقه يوم الغدير وكأنه شك يف ملاة ما ترويه يف ذلك فقال لزيد حني مسع روايته منه  :  أمسعته مدن رسدول اهلل 
؟ ! كاملستغر  املتعجل احلا ر املرتا  ، فأجابه  زيد بأنه د يكن يف الدوحات احد عل  كثدرجل مدن كدان يومبدذ 

بأذنيده ، فعلدم ابوالطصيدل حينبدذ ان االمدر كمدا قدال الكيميدي عليده  من ا ف دق هنداك ، اال مدن رآه بعينيده ومسعده
 الرمحة  :  

 ويوم الدوح دوح غدير خم * أبان له ا ففة لو أطيعا 
 ولكن الرجال تبايعوها * فلم أر مثلها خطرا مبيعا 

 ود أر مثل ذلك اليوم  .  يوما * ود أر مثله حقا اضيعا  
.  وهددذا احلددديث أخرجدده مسددلم يف بددا  فضددا ل   ي  .  اه 618مسعدده بأذنيدده ا الدددوحات أحددد إال رآه بعينيدده و 

 . -وكذلك يصعلون  -ي من عدجل طر  عن زيد بن أرقم ، لكنه اخت ره فباله  1علي من ملاياه ا 
ي  مددن طددريقني ،  قددال  :  كنددا مددع رسددول اهلل ، فنزلنددا  2وأخددرج االمددام أمحددد مددن حددديث الدد اء بددن عدداز   ا 

، فنددودي فينددا ال ددفجل جامعددة ، وكسدد  لرسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، حتددي شددجرتني ، ف ددل   بغدددير خددم
المهددر وأخدددذ بيدددد علدددي ، فقدددال  :  ألسدددتم تعلمدددون أل أوىل بددداملؤمنني مدددن  أنصسدددهم ؟ قدددالوا  :  بلددد  ، قدددال  :  

 ألستم تعلمون أل أوىل بكل مؤمن من نصسه ؟ 
من كني مواله فعلي مدواله ، اللهدم وال مدن وااله ، وعداد مدن عداداه ، قدال  قال  :  فأخذ بيد علي ، فقال  : 

 فلقيه عمر بعد ذلك ، فقال له  :  هنيبا يا ابن أيب طالل أملباي وأمسيي موىل كل 
 ي  .   619مؤمن ومؤمنة ا 

  اهلل ي  ، قالدي  :  مسعدي أيب يقدول  :  ا مسعدي رسدول اهلل ملدل  3وأخرج النسا ي عن عا شة بني سعد  ا 
عليه وآلده وسدلم ، يدوم اجلاصدة ، فأخدذ بيدد علدي وخطدل ، فامدد اهلل وأودع عليده ، مث قدال  :  أيهدا النداس إل 

 وليكم ، قالوا  :  ملدقي يا رسول اهلل ، مث رفع يد علي ، فقال  :  هذا 
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 ي  .  ا 620وليي ، ويؤدي عين ديين ، وأنا موايل من وااله ، ومعادي من عاداه ا 
 ي  ، قال  :  ا كنا مع رسول اهلل ، فلما بلأ غدير  4د أيضا  ا وعن سع

 
 هامش

 من جز ه الثال  .   325ي ل  1ا  
 من اجلزء الرابع من مسنده  281ي  يف ل  2ا  
يف بددددا   25مددددن خ ا  دددده العلويددددة يف بددددا  ذكددددر منزلددددة علددددي مددددن اهلل عزوجددددل ، ويف ل  4ي  يف ل  3ا  

 من خ ا  ه  .    25ي  فيما اخرجه النسا ي ملصاة  4يل من معاداته  .   ا الالغيل يف مواالته ، والاله
 

خم ، وقز للناس مث رد من تبعه ، وحلق من ىلز ، فلما اجتمع الناس  إليه ، قال  :  أيها الناس من ولديكم 
وليه ، اللهم وال من  ؟ قالوا  :  اهلل ورسوله ، مث أخذ بيد علي فأقامه ، مث قال من كان اهلل ورسوله وليه ، فهذا

 .    ي  .  اه 621وااله ، وعاد من عاداه ا ا 
والسنن يف هذه كثهجل ال حتاط وال تضب  ، وهي ن ول ملرحية  بأنده ويل عهدده ، وملداحل االمدر مدن بعدده ا 

 ي  :   1ي ، كما قال الصضل بن العباس بن أيب  ل ا  622
 ن ملاحبه وكان ويل العهد بعد  مد * علي ويف كل املواط

 ا   ي
 
 

  1330ايرم سنة  99رقم  :   55املراجعة 
 

 ما الوجه يف االحتجاج به مع عدم تواتره ؟ 
الشيعة متصقون عل  اعتبار التواتر فيما حيتجون به عل  االمامة ال ا  عندهم مدن أملدول الددين ، فمدا الوجده يف 

 كان وابتا من طرقهم ال اياة  .    احتجاجكم حبديث الغدير مع عدم تواتره عند أهل السنة ؟ وإن
 ا س ي

 
 هامش
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ي من أبيات له اجا  فيها الوليد بن عقبة بن ايب معي  ، فيما ذكره  مد  مود الرافع  يف مقدمة شرح  1ا  
 .     8ا امشيات ملصاة 

 
  1330ايرم سنة  22رقم  :   56املراجعة 

 
 النواميمت الطبيعية تقضي بتواتر نص الغدير   -1
 عناية اهلل عزوجل به  .   -2
 عناية رسول اهلل ملل  اهلل عليه واله وسلم  -3
 عناية أمه املؤمنني  -4
 عناية احلسني  -5
 عناية اال مة التسعة  -6
 عناية الشيعة  -7
 تواتره من طريق اجلمهور  .   -8

 .    -24يف املراجعة   -حسبك من وجوه االحتجاج هنا ما قلناه لك آنصا 
 
ي ممدا تقضدي بده الندواميمت الد   فطدر اهلل الطبيعدة عليهدا ، شدأن كدل  623علد  أن تدواتر حدديث الغددير ا   -1

واقعة تار ية عميمة يقوم هبا عميم االمة ، فيوقعها مبنمر ومبسمع من االلوف اجملتمع مدن أمتده مدن أمداكن شدىت 
إذا كاني من بعده  ل العنايدة مدن أسدرته  ي ، وال سيما 624ا هم من الناس ، لياملوا نبأها عنه إىل من وراء

 -ي ، فهدددل  كدددن أن يكدددون نبؤهدددا  625وأوليدددا هم يف كدددل خلدددز ، حدددىت بلغدددوا بنشدددرها وإذاعتهدددا كدددل مبلدددأ ا 
 من أخبار اآلحاد ؟ كف ، بل ال بد أن ينتشر انتشار ال ب  ،  -واحلال هذه 

 *  .   فينمم حاشي  ال  والبار * ا ولن يد لسني اهلل حتويف ي
إن حديث الغدير كان  ل العناية من اهلل عزوجل ، إذ أوحاه  تبارك وتعاىل ، إىل نبيه ملدل  اهلل عليده وآلده  -2

، وأندددزل فيدددده قرآندددا يرتلدددده  املسدددلمون آندددداء الليدددل وأطددددراف النهدددار ، يتلوندددده يف خلدددواهتم وجلددددواهتم ، ويف أورادهددددم 
رهم  :  * ا يدا أيهدا الرسدول بلدأ مدا أندزل إليدك مدن ربدك وإن د ومللواهتم ، وعلد  أعدواد مندابرهم ، وعدوايل مندا 

 تصعل فما بلغي رسالته واهلل  يع مك من الناس ي * 
ي فلما بلدأ الرسدالة يومبدذ بن ده علد  علدي  باالمامدة ، وعهدده إليده با ففدة ، أندزل اهلل عزوجدل  626ي ا  1ا 

 ي  627ي ا  1ورضيي لكم االسفم دينا ي * ا  عليه * ا اليوم أكملي  لكم دينكم وأنمي عليكم نعم 
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واذا   -3بخ بخ * ا ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء ي * إن مدن نمدر إىل هدذه اآليدات ،  خبدع  دذه العنايدات  . 
كاني العناية من اهلل عزوجل ، عل  هذا الشكل ، فف غرو أن يكون من عنايدة رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده 

 عل  أن ينادي بوالية  -بأمر اهلل تعاىل  -ملا دنا أجله ، ونعيي اليه نصسه ، امجع ، ما كان ، فإنه 
 هامش

ي ال كفم عندنا يف نزو ا بوالية علي يوم غدير خم ، وأخبارنا يف ذلك متدواترجل عدن أ مدة العدالجل الطداهرجل ،  1ا  
ه اآليدة مدن سدورجل املا ددجل ل وحسبك مما جداء يف ذلدك مدن طريدق غدههم ، مدا أخرجده االمدام الواحددي يف تصسد 

من طريقني معت ين عن عطية عن أيب سعيد ا دري ، قال  :  نزلي هذه  -أسبا  النزول  -من كتابه  150
 اآلية * ا يا أيها الرسول بلأ ما إليك من 

ربك ي * يدوم غددير خدم يف علدي بدن أيب طالدل ، قلدي  :  وهدو الدذي أخرجده احلدافظ أبدونعيم يف تصسدهها مدن  
بسندين  ا احدمها ا عن أيب سعيد ا واآلخر ا عن أيب رافع ، ورواه االمدام إبدراهيم بدن  -نزول القرآن  -تابه ك

الصرا د بطر  متعددجل عن أيب هريرجل  .  وأخرجه االمام أبواساا  الثعل  يف  - مد احلمويين الشافعي يف كتابه  
شددهد لدده أن ال ددفجل كانددي قبددل نزو ددا قا مددة ، والزكدداجل معددع اآليددة مددن تصسددهه الكبدده بسددندين معتدد ين ، وممددا ي

مصروضة ، وال وم كان مشروعا ، والبيي  جوجا ، واحلفل بيندا ، واحلدرام بيندا ، والشدريعة متسدقة ، وأحكامهدا  
مسددتتبة ، فددأي شددئ غدده واليددة العهددد يسددتوجل مددن اهلل هددذا التأكيددد ، ويقتضددي احلددض علدد  بفغدده مبددا يشددبه  

 أمر غه ا ففة  ش  الن  الصتنة بتبليغه ، وحيتاج إىل الع مة من أذى الناس بأدا ه  .   الوعيد ، وأي
ي ملااحنا يف نزول هذه اآلية مبا قلنداه متدواترجل مدن طريدق العدالجل الطداهرجل ، فدف ريدل فيده وان روى البخداري  1ا 

 .     -وأهل البيي أدرى  -ا ا نزلي يوم عرفة 
 

ي ، وال بغدهه مدن  628ل  رؤوس االشدهاد ، ود يكتدز بدنص الددار يدوم االندذار مبكدة ا علي يف احلو االك  ع
الن ول املتوالية ، وقد مسعي بعضها ، فأذن يف الناس قبل املوسم أنه حاج يف هذا العام حجة الوداع ، فوافاه 

وم املوقددز بعرفددات ي فلمددا كددان يدد  1الندداس مددن كددل فددو عميددق ، وخددرج مددن املدينددة بناددو مبددة الددز او يزيدددون ا 
ي وملدا قصدل  629ي  ا ا  2نادى يف الناس  :  ا علي مين ، وأنا من علي ، وال يدؤدي عدين إال أندا أو علدي  ا 

مبن معه من تلك االلوف وبلغوا وادي خم ، وهب  عليه الروح االمني بآية التبليأ عن ر  العاملني ، ح  ملل  
ه مددن تددأخر عندده مددن الندداس ، ورجددع اليدده مددن تقدمدده مددنهم ، فلمددا اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، هندداك رحلدده ، حددىت حلقدد 

أجتمعوا ملل  هبم الصريضدة ، مث خطدبهم عدن اهلل عدز وجدل ، ف ددع بدالنص يف واليدة علدي ، وقدد مسعدي شدذرجل 
من شذوره ، وما د تسمعه أمل  واملرح ، عل  أن فيما مسعته كصاية ، وقد محله عن رسول اهلل ملدل  اهلل عليده 

ي من بفد شىت ،  630من كان معه يومبذ من تلك اجلماهه ، وكاني تربو عل  مبة الز نسمة ا وآله ، كل 
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فسنة اهلل عزوجل ، ال  ال تبديل  ا يف خلقه تقتضي تدواتره مهمدا كاندي هنداك  مواندع نندع مدن نقلده ، علد  ان 
 ال مة أهل البيي طرقا نثل احلكمة يف بثه واشاعته  .  

قددام بدده امدده املددؤمنني ايددام خففتدده ، إذ مجددع الندداس يف الرحبددة فقددال  :  ا أنشددد اهلل كددل وحسددبك منهددا مددا  -4
امر  مسلم مسع رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، يقول يوم غدير خدم مدا قدال ، إال قدام فشدهد مبدا مسدع ، 

 وال 
 

 هامش
:  وخدرج معده ملدل    -سدهجل النبويدة ال -ي قال السيد أمحد زيين دحدفن يف بدا  حجدة الدوداع مدن كتابده  1ا  

تسعون ألصا ، ويقال مبة ألز وأربعة وعشرون ألصا ، ويقال أكثر من ذلدك ا قدال  -من املدينة  -اهلل عليه وآله 
ي وهددذه عدددجل مددن خددرج معدده ، وأمددا الددذي حجددوا معدده فددأكثر مددن ذلددك إىل آخددر كفمدده  .  ومندده يعلددم أن الددذين 

 لز وكلهم شهدوا حديث قصلوا معه كانوا أكثر من مبة أ
 الغدير  .  

ولنددددا هندددداك يف أملددددل الكتددددا  ويف  15فراجعدددده يددددده احلددددديث  48ي  أوردنددددا هددددذا احلددددديث يف املراجعددددة  2ا  
 التعليقة عليه كفم  در بالباحثني أن يقصوا عليه  .   

 
فشددهدوا أندده اخددذه بيددده ،  يقددم اال مددن رآه بعينيدده ومسعدده بأذنيدده ، فقددام وفوددون ملدداابيا فدديهم اونددا عشددر بدددريا ،

فقددال للندداس  :  أتعلمددون ال أوىل بدداملؤمنني  مددن انصسددهم ؟ قددالوا  :  نعددم ، قددال ملددل  اهلل عليدده وآلدده  :  مددن  
ي  .  وانددي  631كنددي مددواله ، فهددذا مددواله ، اللهددم وال مددن وااله ، وعدداد مددن عدداداه  .   .   .  احلددديث ا 

لكدذ  ممدا  نعده العقدل ، فا دول التدواتر مبجدرد شدهادهتم اذن قطعدي ال تعلم ان تواطدؤ الثفودني ملداابيا علد  ا
ريل فيه ، وقد محل هذا احلديث ، عنهم كل من كان يف الرحبة من تلك اجلموع ، فبثوه بعد تصرقهم يف الدبفد 

وفودني ، ، فطار كل مطه  .  وال  ص  أن يوم الرحبة إمنا كان يف خففة امه املؤمنني ، وقدد بويدع سدنة مخدمت و 
مخمت وعشرون سنة ، كان يف  -يف أقل ال ور  -ومي الغدير امنا كان يف حجة الوداع سنة عشر ، فبني اليومني 

وهدي ربدع قدرن  -خف ا طاعون عمواس ، وحرو  الصتوحات والغزوات عل  عهدد ا لصداء الثفودة ، وهدذه املددجل 
ارف ، قدد أفندي جدل مدن شدهد يدوم الغددير مدن شديو  مبجرد طو ا وحبروهبا وغاراهتا ، وبطاعون عمواسها اجل -

إىل لقاء اهلل عزوجل ، ورسوله ملدل  اهلل عليده وآلده ،  -يف اجلهاد  -ال اابة وكهو م ، ومن فتيا م املتسرعني 
حىت د يبق منهم حيا  بالنسبة إىل مدن مدات إال قليدل ، واالحيداء مدنهم كدانوا منتشدرين يف االرض إذ د  يشدهد 

 بة اال من كان مع امه املؤمنني يف العرا  من الرجال دون النساء ، ومع هذا كله فقد قام وفوون منهم الرح
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 ملاابيا ، فيهم اونا عشر بدريا  فشهدوا حبديث الغدير مساعا من رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله، 
 ي ابن مالك  1ور  قوم أقعدهم البغض عن القيام بواجل الشهاد كانمت ا 

 
 هامش

ي حيث قال له علي عليه السفم  :  مالك ال تقوم مدع أملداا  رسدول اهلل فتشدهد مبدا مسعتده يومبدذ منده  1ا  
؟ فقددال  :  يددا أمدده املددؤمنني ، كدد ت سددين ونسدديي  .  فقددال علددي  :  ان كنددي كاذبددا فضددربك اهلل ببيضدداء ال 

 تواريها العمامة ، فما قام حىت ابيض وجهه برملا ، فكان بعد ذلك 
 :  أملابتين دعوجل العبد =  يقول  

 
ي ، ولدو تسدع لده ان  مدع كدل مدن كدان حيدا يومبدذ  632وغهه ، فأملابتهم دعوجل امه املدؤمنني عليده السدفم ا 

من ال اابة رجاال ونساء ، مث يناشدهم مناشدجل الرحبة ، لشهد لده أضدعاف أضدعاف الثفودني ، فمدا  ندك لدو 
 ي عل  عهد الغدير ما مض  من الزمن ؟ تسني له املناشدجل يف احلجاز قبل ان  ض

فتدبر هذه احلقيقة الراهندة يددها أقدوى دليدل علد  تدواتر حدديث الغددير ،  وحسدبك ممدا جداء يف يدوم الرحبدة مدن 
عدن ايب  -مدن اجلدزء الرابدع مدن مسدنده  370مدن حدديث زيدد بدن أرقدم يف ل  -السنن ما أحرجه االمام امحدد 

ندداس يف الرحبددة ، مث قددال  ددم  :  أنشددد اهلل كددل امددر   مسددلم مسددع رسددول اهلل الطصيددل ،  قددال  :  ا مجددع علددي ال
ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، يقددول يددوم غدددير خددم مددا مسددع ملددا قددام ، فقددام وفوددون مددن الندداس ا قددال ي وقددال ابددونعيم  :  

انصسدهم ؟ قدالوا  فقام ناس  كثه ، فشهدوا حدني أخدذه بيدده ، فقدال للنداس  :  أتعلمدون أل أوىل بداملؤمنني  مدن 
:  نعددم يددا رسددول اهلل ، قددال  :  مددن كنددي مددواله ، فهددذا مددواله ، اللهددم وال مددن وااله ، وعدداد مددن عدداداه ، قددال 

فلقيدي  زيدد بدن  -أي من عدم عمدل مجهدور االمدة هبدذا احلدديث  -ابوالطصيل ، فخرجي وكأن يف نصسي شيبا 
 ا ، قال زيد  :  أرقم ، فقلي له  :  ال مسعي عليا يقول  :  كذا وكذ

 ي  .   633.  ا   فما تنكر ؟ قد مسعي رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، يقول ذلك له ا اه
قلي  :  فإذا ضممي شهادجل زيد هذه ، وكفم علي يومبذ يف هذا املوضدوع إىل شدهادجل الثفودني ، كدان  مدوع 

مددن اجلددزء  119المددام امحددد مددن حددديث علددي ل الندداقلني للاددديث يومبددذ اونددني  ووفوددني ملدداابيا ، وأخددرج ا
االول مددن مسددنده عددن عبددددالرمحن بددن ايب ليلدد  ، ا قدددال  :  شددهدت عليددا يف الرحبدددة ينشددد الندداس ، فيقدددول  :  

 أنشد اهلل من مسع رسول اهلل يقول يوم غدير 
 

 هامش
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نوري ، حيددث ذكددر أنسددا يف .  قلددي  :  هددذه منقبددة مشددهورجل ذكرهددا االمددام ابددن قتيبددة الدددي  = ال دداحل  .  اه  
.  ويشهد  ا ما أخرجه االمدام أمحدد بدن حنبدل يف آخدر   194آخر ل  -املعارف  -أهل العاهات من كتابه 

 من اجلزء االول من مسنده ، حيث قال  :  فقاموا إال وفوة د يقوموا ، فأملابتهم دعوته  .    119ل 
 

ال يقدم إال مدن قدد رآه ، قدال بددالرمحن  :  إوندا عشدر بددريا  خم ، من كني مدواله فعلدي مدواله ملدا قدام فشدهد ، و 
كأل أنمر إىل أحدهم ، فقالوا  :  نشهد أنا مسعنا رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، يقدول يدوم غددير خدم  
:  ألسددي أوىل بدداملؤمنني  مددن أنصسددهم ، وأزواجددي أمهدداهتم ؟ فقلنددا  :  بلدد  يددا رسددول اهلل ، قددال  :  فمددن كنددي 

 ي  .   634.  ا   مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله ، وعاد من عاداه ا اه
ومددن طريددق آخددر ، أخرجدده االمددام امحددد يف آخددر ال ددصاة املددذكورجل ، قددال  :  ا اللهددم وال مددن وااله ، وعدداد مددن 

يهم علدي فأملدابتهم عاداه وان ر من ن ره ، واخذل من خذله ، قال  :  فقداموا اال وفودة د يقومدوا ، فددعا علد 
ي وأندي اذا ضدممي عليدا وزيدد بدن أرقدم إىل االودين عشدر املدذكورين يف احلدديث ، كدان  635.  ا   دعوته ا اه

رجدددف كمدددا ال  صددد  ، ومدددن تتبدددع السدددنن الدددواردجل يف مناشددددجل الرحبدددة ، عدددرف حكمدددة أمددده  14البددددريون يومبدددذ 
 املؤمنني يف نشر حديث الغدير وإذاعته  .  

ح دداص فيدده احلددق ،   -علدد  عهددد معاويددة  -الشددهداء أيب عبددداهلل احلسددني عليدده السددفم ، موقددز  ولسدديد -5
فأشدداد بددذكر جددده وأبيدده وأمدده وأخيدده ،  -أيددام املوسددم بعرفددات  -كموقددز أمهاملددؤمنني يف الرحبددة إذ مجددع الندداس 

 فلم يسمع سامع مبثله بليغا حكيما يستعبد االمساع ، و لك االب ار واالفبدجل، 
ع يف خطابه فأوع  ، وتتبع فاستق   ، وأدى يوم الغدير حقه ، ووفاه حسدابه ، فكدان  دذا املوقدز العمديم مج

 ي  .   636أوره ، يف اشتهار حديث الغدير وانتشاره ا 
تريدددك احلكمدددة  سوسدددة  -يف نشدددر هدددذا احلدددديث وإذاعتددده  -وإن لف مدددة التسدددعة مدددن أبنا ددده امليدددامني طرقدددا  -6

كدددانوا يتخدددذون اليدددوم الثدددامن عشدددر مدددن ذي احلجدددة عيددددا يف كدددل عدددام ،  لسدددون فيددده للتهنبدددة  بميدددع احلدددواس ،  
إىل اهلل  -باالدعية  -والسرور ، بكل هبجة وحبور ، ويتقربون فيه إىل اهلل عزوجل بال وم  وال فجل ، واالبتهال 

اليددوم مددن الددنص علدد  أمهاملددؤمنني  ، ويبدالغون فيدده بددال  واالحسددان ،  شددكرا ملددا أنعددم اهلل بدده علديهم يف مثددل ذلددك 
با ففدددة ، والعهدددد إليددده باالمامدددة ، وكدددانوا ي دددلون فيددده أرحدددامهم ، ويسدددعون علددد  عيدددا م ، ويدددزورون اخدددوا م ، 

 .  هم هبذا كله  وحيصمون جها م ويأمرون أولياء
يدددع االع دددار ي ، يف مج 1يا  637مدددن ذي احلجدددة يف كدددل عدددام عيددددا عندددد الشددديعة ا 18وهبدددذا كدددان يدددوم  -7

واالم ددار ، يصزعددون فيدده إىل مسدداجدهم ، لل ددفجل فريضددة ، ونافلددة وتددفوجل القددرآن العمدديم ، والدددعاء باملددأوور ، 
شددددكرا هلل تعدددداىل علدددد  اكمددددال الدددددين ، وانددددام النعمددددة ، بامامددددة أمهاملددددؤمنني ، مث يتددددزاورون ، ويتواملددددلون فددددرحني 
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دخدال السددرور علدد  االرحددام واجلدهان  .  و ددم يف ذلددك اليددوم مددن  مبتهجدني ، متقددربني إىل اهلل بددال  واالحسددان وا
كل سنة زيارجل ملشهد أمهاملؤمنني ، ال يقل اجملتمعون فيها عند ضراحه عن مبة الز يدأتون مدن كدل فدو عميدق ، 

التقدر  اليده ليعبدوا اهلل مبا كان يعبده يف مثل ذلك اليوم أ متهم امليامني ، من ال وم وال فجل واالنابدة إىل اهلل، و 
خطابددا مددأوورا عددن بعددض  -بددامل ات وال دددقات ، وال ينصضددون حددىت حيدددقوا بالضددراح االقدددس فيلقددوا يف زيارتدده 

أ مددتهم ، يشددتمل علدد  الشددهادجل المدده املددؤمنني مبواقصدده الكر ددة ، وسددوابقه العميمددة ، وعنا دده يف تأسدديمت قواعددد 
ا  ا ص والصضا ل ، ال  منها عهد الن  اليه ، ون ه يوم  الدين ، وخدمة سيد النبيني واملرسلني إىل ما له من

الغدددير عليددده ، هددذا دأ  الشددديعة يف كدددل عددام ، وقدددد اسدددتمر خطبدداؤهم علددد  االشدددادت يف كددل ع دددر وم دددر ، 
 حبديث 

 
 هامش

مددن كاملدده  :  وفيهددا يف وددامن عشددر ذي احلجددة ، أمددر معددز  352ي قددال ابددن االودده يف عدددجل حددوادث سددنة  1ا  
وأشددعلي النددهان مبجلددمت الشددرطة ، وا هددر الصددرح ، وفتاددي االسددوا   -بغددداد  -بإ هددار الزينددة يف البلددد  الدولددة

بالليدل كمدا يصعدل ليددايل االعيداد ، فعدل ذلددك فرحدا بعيدد الغدددير يعدين غددير خددم ، وضدربي الددباد  والبوقددات ، 
 .   من اجلزء الثامن من تارخيه   181وكان يوما مشهودا ، انته  بلصمه يف ل 

 
ي وحدديثا ، فدف  1ي ا  638الغددير مسدندا ومرسدف ، وجدرت عدادجل شدعرا هم علد  نممده يف مددا اهم قدد ا ا 

سددبيل إىل التشددكيك يف تددواتره مددن طريددق أهددل البيددي  وشدديعتهم ، فددإن دواعدديهم حلصمدده بعددني لصمدده ، وعنددايتهم 
ه يف ممانده مدن الكتدل االربعدة وغههدا بضبطه وحراسته ونشره واذاعته ، بلغي أق   الغايات ، وحسبك ما ترا

مدن مسدانيد الشديعة املشدتملة علد  أسددانيده اجلمدة املرفوعدة وطرقده املعنعندة املت ددلة ، ومدن أد هبدا ، يلد  لده تددواتر 
 ي.   639هذا احلديث من طرقهم القيمة ا 

 مسعي ي حبكم  النواميمت الطبيعية كما  640بل ال ريل يف تواتره من طريق أهل السنة ا  -8
 -* ا ال تبدديل  لدق اهلل ذلدك الددين القديم ولكددن أكثدر النداس ال يعلمدون ي *  .  وملداحل الصتداوى احلامديددة 

ي ددرح بتددواتر احلددديث يف رسددالته املخت ددرجل املوسددومة بال ددلوات الصدداخرجل يف االحاديددث املتددواترجل ،  -علدد  تعنتدده 
 د والسيوطي وأمثاله من احلصاظ ين ون عل  ذلك ، ودونك  م

بددن جريددر الطدد ي ملدداحل التصسدده والتدداريخ ، املشددهورين ، وأمحددد بددن  مددد  بددن سددعيد بددن عقدددجل ، و مددد بددن 
 أمحد بن عثمان الذه  ، فا م ت دوا لطرقه ، فأفرد له كل منهم كتابا عل  حدجل ، 

 ن مبة ومخسة ي وقد أخرجه بن جرير يف كتابه من مخسة وسبعني طريقا ، واخرجه بن عقدجل يف كتابه م 641ا 
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 ي وقال الكميي بن زيد  :   1ا  
 ويوم الدوح دوح غدير خم * أبان له الوالية لو أطيعا اخل  .  

 وقال أبونام من عبقريته الرا ية ، وهي يف ديوانه  :  
 ويوم الغدير استوض  احلق أهله * بصيااء ما فيها حجا  وال سال 

 م عرف وينآهم ، نكر أقام رسول اهلل يدعوهم هبا * ليقرهب
  د بضبعيه ويعلم أنه * ويل وموالكم فهل لكم خ  

 يروح ويغدو بالبيان ملعشر * يروح هبم غمر ويغدو هبم غمر 
 فكان له جهر بإوبات حقه * وكان  م يف بزهم حقه جهر 

 أمث جعلتم حمه حد مرهز * من البيض يوما حظ ملاحبه الق   
 

ي  ، ويف البددا  السددادس عشددر مددن غايددة  2ملددا  كثددها مددن طرقدده  ا  -دده علدد  تشدد  -ي والددذه   1طددر  ا 
املدرام تسددعة وهدانون حددديثا مددن طريدق أهددل السددنة يف  ندص الغدددير ، علدد  انده علدد  ينقددل عدن الالمددذي ، وال عددن 
النسدددا ي ، وال عددددن الطددد ال ، وال عددددن البددددزار ، وال عدددن أيب يعلدددد  ، وال عدددن كثدددده ممددددن أخدددرج هددددذا احلددددديث ، 
والسدديوطي نقددل احلددديث يف أحددوال علددي مددن كتابدده تدداريخ ا لصدداء عددن الالمددذي ، مث قددال  :  وأخرجدده أمحددد عددن 

ي  ، ا قدال ي وأبدويعل  عدن أيب هريدرجل ،  3علي ، وأيب أيو  االن اري ، وزيدد بدن أرقدم ، وعمدر ، وذي مدر  ا 
ر ، وسدعد بدن ايب وقدال وايب سدعيد والط ال عن ابن عمر ، ومالك بدن احلدويرث ، وحبشدي بدن جندادجل ، وجريد 
ي  .  وممددا يدددل علدد   642.  ا   ا دددري وأنددمت ، ا قددال ي والبددزار ، عددن ابددن عبدداس ، وعمددارجل وبريدددجل  .  اه

ي  ، عن رياح بن احلارث من طدريقني اليده  4شيوع هذا احلديث واذاعته ، ما أخرجه االمام أمحد يف مسنده  ا 
قالوا  :  السدفم عليدك يدا  موالندا ، قدال  :  مدن القدوم ؟ قدالوا  :  مواليدك يدا ، قال  :  ا جاء ره  إىل علي ف

 أمهاملؤمنني ، قال  :  
كيز أكون موالكم وأنتم قوم عدر  ، قدالوا مسعندا رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده وسدلم ، يدوم غددير خدم يقدول  

 :  من كني مواله ، فإن هذا مواله ، قال 
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مدن كتابده املدذكور  :  ابدن جريدر أخدرج حددديث  89ل  16غايدة املدرام يف أواخدر البدا  ي ندص ملداحل  1ا  
الغدددير مددن مخسددة وتسددعني طريقددا يف كتددا  أفددرده لدده مسدداه كتددا   :  الواليددة ، وأن ابددن عقدددجل أخرجدده مددن ما ددة 

مدن الدذه   ومخسة طر  يف كتا  أفرده له أيضدا ، وندص االمدام أمحدد بدن  دد بدن ال دديق املغدريب علد  أن كدف
بصددت  امللدك العلددي ب دداة  -وابدن عقدددجل أفدرد  ددذا احلددديث كتابدا خاملددا بدده ، فراجدع خطبددة كتابدده القديم املوسددوم 

 .    -حديث با  مدينة العلم علي 
 من البا  االول من ملواعقه  .   5ي  نص عل  ذلك ابن حجر يف الص ل  2ا  
مدن اجلدزء االول مدن مسدنده ، ومدن حدديث  131 ي  أقول  :  وأخرجه أيضا مدن حدديث ابدن عبداس ل 3ا  

 من اجلزء الرابع من مسنده  .   281ال اء يف ل 
 من جز ه ا اممت  .    419ي  راجع ل  4ا  
 

رياح  :  فلما مضوا تبعتهم فسألي  :  مدن هدؤالء ؟ قدالوا  :  نصدر مدن االن دار فديهم أبدو أيدو  االن داري ا ا 
تواتره ما أخرجه أبواساا  الثعل  يف تصسه سورجل املعارج من تصسهه الكبه  ي  .  ا ؟  .  ومما يدل عل  643

بسندين معت ين ا أن رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله ملدا كدان يدوم غددير خدم ندادى النداس فداجتمعوا ، فاخدذ بيدد 
بددن النعمددان علددي فقددال  :  مددن كنددي مددواله ، فعلددي مددواله ، فشدداع ذلددك فطددار يف الددبفد ، وبلددأ ذلددك احلددارث 

الصهددري ، فددات  رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، علدد  ناقددة لدده ، فأناخهددا ونددزل عنهددا ، وقددال يددا  مددد أمرتنددا أن 
نشددهد ان ال إلدده إال اهلل ، وانددك رسددول اهلل فقبلنددا منددك ، وأمرتنددا أن ن ددلي مخسددا فقبلنددا منددك ، وأمرتنددا بالزكدداجل 

وأمرتنا باحلو فقبلنا ، مث د تدرض هبدذا حدىت رفعدي بضدبعي ابدن عمدك  فقبلنا ، وأمرتنا ان ن وم رمضان فقبلنا ،
تصضله علينا ، فقلي  :  من كني مواله فعلدي مدواله ، فهدذا شدئ مندك ام مدن اهلل ؟ فقدال ملدل  اهلل عليده وآلده  

م ان كدان :  فواهلل الذي ال إله إال هو إن هذا ملن اهلل عز وجدل ، فدوىل احلدارث يريدد راحلتده وهدو يقدول  :  اللهد 
ما يقول  مد حقا ، فأمطر علينا حجارجل من السماء أو ا تنا بعذا  اليم ، فما وملل إىل راحلته حىت رماه اهلل 
سدددباانه حبجدددر سدددق  علددد  هامتددده ، فخدددرج مدددن دبدددره فقتلددده ، وأندددزل اهلل تعددداىل * ا سدددأل سدددا ل بعدددذا  واقدددع 

ي ، وقددد ارسددله مجاعددة مددن  1ديث بعددني لصمدده ا للكددافرين لدديمت لدده دافددع مددن اهلل ذي املعددارج ي * ا انتهدد  احلدد 
 أعفم أهل السنة ارسال املسلمات  

 ي والسفم  644ي  ا 2ا 
 ا   ي
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ندور  -ي وقد نقله عن الثعل  مجاعة من أعفم السنة كالعفمة الشبلنجي امل ري يف أحوال علي من كتابه  1ا 
 إن شبي  .   11فراجع منه ل  -االب ار 

اجع ما نقلده احللد  مدن أخبدار حجدة الدوداع يف سدهته املعروفدة بالسدهجل احللبيدة ، يدد هدذا احلدديث يف ي  فر  2ا  
 من جز ها الثالث  .    214آخر ل 

 
  1330ايرم سنة  25رقم  :   57املراجعة 

 
 تأويل حديث الغدير   -1
 القرينة عل  ذلك  -2
 غدير محل ال اابة عل  ال اة يستوجل تأويل حديث ال  -1

متواترا ، كان او غه متواتر ، ولذا قال اهل السنة لصظ املوىل يستعمل يف  معدال متعدددجل ورد هبدا القدرآن العمديم 
، فتددارجل يكددون مبعددع االوىل ، كقولدده  تعدداىل  اطبددا للكصددار * ا مددأواكم النددار هددي مددوالكم ي * اي أوىل بكددم ، 

ن اهلل مددوىل الددذين آمنددوا وأن الكددافرين ال مددوىل  ددم ي * ومبعددع وتددارجل مبعددع الناملددر ، كقولدده عددز امسدده * ا ذلددك ا
الددوارث ، كقولدده سددباانه * ا ولكددل جعلنددا مددوايل ممددا تددرك الوالدددان واالقربددون ي * أي وروددة ومبعددع الع ددبة ،  ددو 

ي * قولدده عددز وجددل * ا وإل خصددي املددوايل مددن ورا ددي ي * ومبعددع ال ددديق * ا يددوم ال يغددين مددوال عددن مددوال شدديبا 
وكذلك لصظ الويل  ئ مبعع االوىل بالت رف كقولنا  :  ففن  ويل القاملر ، ومبعع الناملدر وايبدو  ، قدالوا  :  
فلعددل معددع احلددديث مددن كنددي ناملددره ، أو ملددديقه ، أو حبيبددده ، فددان عليددا كددذلك ، وهددذا املعددع يوافددق كرامدددة 

 عني  .  السلز ال احل وإمامة ا لصاء الثفوة رضي اهلل عنهم امج
ورمبا جعلوا القرينة عل  ارادته من احلديث ، أن بعض من كدان  مدع علدي يف الديمن رأى منده شددجل يف ذات  -2

اهلل ، فتكلم فيه ونال منه ، وبسبل ذلك قام الند  ملدل  ا عليده وآلده وسدلم ، يدوم الغددير مبدا قدام فيده مدن الثنداء 
، وردا علدد  مددن حتامددل عليدده ، ويرشددد بددذلك أندده أشدداد يف  علدد  االمددام ، وأشدداد بصضددله تنبيهددا إىل جفلددة قدددره

خطابددده بعلدددي خاملدددة ، فقدددال مدددن كندددي وليددده فعلدددي وليددده ، وبأهدددل البيدددي عامدددة ، فقدددال  :  ا إل تدددارك فددديكم  
 الثقلني ، كتا  اهلل ، وعاليت أهل بي  ا 

وا  :  ولدديمت فيهددا عهددد ي فكددان كالوملددية  ددم حبصمدده يف علددي خب وملدده ، ويف أهددل بيتدده عمومددا ، وقددال 645ا 
 خبففة ، وال داللة عل  إمامة ، والسفم  .  

 ا س ي
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 .    1330ايرم سنة  27رقم  :   58املراجعة 
 
 حديث الغدير ال  كن تأويله   -1
 قرينة التأويل جزاف وتضليل  -2
 أنا أعلم بأن قلوبكم ال تطمبن مبا ذكرنوه ، ونصوسكم ال تركن إليه ،   -1
 

تقدددرون رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، يف حكمتدده البالغددة ، وع ددمته الواجبددة ، ونبوتدده ا انددة ، وأندده  وأنكددم
سددديد احلكمددداء ، وخدددا  االنبيددداء * ا ومدددا ينطدددق عدددن ا دددوى إن هدددو إال وحدددي يدددوح  علمددده شدددديد القدددوى ي * ا 

اذا منددع تلددك االلددوف املؤلصددة ي فلددو سددألكم ففسددصة االغيددار عمددا كددان مندده يددوم غدددير خددم ، فقددال  :  ملدد  646
يومبدذ عددن املسدده ؟ وعلدد  م حبسددهم يف تلددك الرمضدداء هبجدده ؟ وفدديم اهددتم بارجدداع مددن تقدددم مددنهم واحلددا  مددن 
تددأخر ؟ ود أنددز م مجيعددا يف ذلددك العددراء علدد  غدده كددف وال مدداء ؟ مث خطددبهم عددن اهلل عزوجددل يف ذلددك املكددان 

الغا دل ، ومدا املقتضدي لنعدي نصسده إلديهم يف مسدتهل خطابده ؟ إذ قدال  الذي منه يتصرقون ، ليبلأ الشداهد مدنهم 
:  يوشك أن يأتيين رسول ريب فأجيل ، وإل مسؤول ، وانكم مسؤولون ، وأي أمر يسأل الن  ملل  اهلل عليده  

إال  وآله وسلم ، عن تبليغه ؟ وتسأل االمدة عدن طاعتهدا فيده ، وملداذا سدأ م فقدال  :  ألسدتم تشدهدون أن ال إلده
اهلل وأن  مدددا عبددده ورسددوله ، وأن جنتدده حددق ، وأن ندداره حددق ، وأن املددوت حددق وأن البعددث حددق بعددد املددوت ، 
وان الساعة آتية ال ريل فيها ، وأن اهلل  يبعث من يف القبور ، قالوا  :  بلد  نشدهد بدذلك ، وملداذا أخدذ حينبدذ 

؟ فقال  :  يا أيها الناس ان اهلل موالي ، وأنا مدوىل  عل  سبيل الصور بيد علي فرفعها إليه حىت بان بياض إبطيه
بقولدده  : وأنددا أوىل هبددم مددن أنصسددهم ؟ وملدداذا قددال بعددد هددذا  -وأنددا مددوىل املددؤمنني  -املددؤمنني وملدداذا فسددر كلمتدده 

التصسه  :  فمن كني مواله ، فهذا مواله أو من كني وليه فهذا وليده ، اللهدم وال مدن وااله ، وعداد مدن عداداه 
وان دددر مدددن ن دددره ، واخدددذل مدددن خذلددده ، ود خ ددده هبدددذه الددددعوات الددد  ال يليدددق  دددا إال أ مدددة احلدددق ، وخلصددداء 

 ال د  ، وملاذا أشهدهم من قبل ، فقال  :  ألسي أوىل بكم من أنصسكم ؟ 
العدالجل فقالوا  :  بل   .  فقال  :  مدن كندي مدواله ، فعلدي مدواله ، أو مدن كندي وليده ، فعلدي وليده ، وملداذا قدرن 

 بالكتا  ؟ وجعلها قدوجل الويل االلبا  إىل يوم احلسا  ؟ 
وفدديم هددذا االهتمددام العمدديم مددن هددذا الندد  احلكدديم ؟ ومددا املهمددة الدد  احتاجددي إىل هددذه  املقدددمات كلهددا ؟ ومددا 

 دل * ا يدا الغاية ال  توخاها يف هذا املوقز املشهود ؟ وما الشئ الدذي أمدره اهلل تعداىل بتبليغده إذ قدال عدز مدن قا
ي  647أيها الرسول بلأ ما أنزل إليك من ربك وان د تصعل فما بلغي رسالته واهلل يع دمك مدن النداس ي * ا 

وأي مهمة اسدتوجبي مدن اهلل هدذا التأكيدد ؟ واقتضدي احلدض علد  تبليغهدا مبدا يشدبه التهديدد ؟ وأي أمدر  شد  
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 -بدك لو سألكم عن هذا كله  -نافقني ببيانه ؟ أكنتم الن  الصتنة بتبليغه ؟ وحيتاج إىل ع مة اهلل من أذى امل
ييبونه بأن  اهلل عزوجل ورسوله ملل  اهلل عليه وآله ، امنا أراد بيان ن رجل علي  للمسلمني ، وملدداقته  دم لديمت 
إال ، ما أراكم ترتضون هدذا اجلدوا  ، وال أتدوهم انكدم تدرون مضدمونه جدا زا علد  ر  االربدا  ، وال علد  سديد 

ماء ، وخدا  الرسدل واالنبيداء ، وأندتم أجدل مدن أن يدوزوا عليده أن ي درف  مهمده كلهدا ، وعزا مده بأسدرها ، احلك
إىل تبيددني شددئ بددني ال حيتدداج إىل بيددان ،  وتوضددي  امددر واضدد  حبكددم الوجدددان والعيددان ، وال شددك انكددم تنزهددون 

 كماء ، افعاله واقواله عن ان تزدري هبا العقفء ، أو ينتقدها الصفسصة واحل
 بل ال ريل يف انكم تعرفون مكانة قوله وفعله من احلكمة والع مة ، وقد قال اهلل تعاىل  :  

ي  648* ا انه لقدول رسدول كدرمي ذي قدوجل عندد ذي العدر  مكدني مطداع مث أمدني ومدا ملداحبكم مبجندون ي * ا 
الواضد  مقددمات اجنبيدة ،  فيهتم بتوضي  الواضاات ، وتبيدني مدا هدو حبكدم البدديهيات ، ويقددم لتوضدي  هدذا

تعلدم ان  -ال رب  له هبا وال دخل  ا فيه ، تعاىل اهلل عن ذلك ورسوله علوا كبها  .  وأني ن در اهلل بدك احلدق 
الذي يناسل  مقامه يف ذلدك ا جده ، ويليدق بافعالده وأقوالده يدوم الغددير ، امندا هدو تبليدأ عهدده ، وتعيدني القدا م 

اللصمية ، واالدلة العقلية ، توجل القطع الثابي اجلازم بأنه ملدل  اهلل عليده وآلده ، مدا  مقامه من بعده ، والقرا ن
أراد يومبذ اال تعيني علي وليا لعهده ، وقا ما مقامده مدن بعدده ، فاحلدديث مدع مدا قدد حدز بده مدن القدرا ن ندص 

 ، وهذا واض  جلي ، يف خففة علي ، ال يقبل التأويل ، وليمت إىل ملرفه عن هذا املعع من سبيل 
 * ا ملن كان له قلل أو ألق  السمع وهو شهيد ي *  .  

أما القرينة التيي زعموها فجزاف وتضليل ، ولباقة يف التخلي   والتهويدل ، الن الند  ملدل  اهلل عليده وآلده ،  -2
وه إىل الن  ي ، وفيها أرجز املرجصون به ، وشك  649بعث عليا إىل اليمن  مرتني ، واالوىل كاني سنة هان ا 

ي حدددىت أب دددروا الغضدددل يف وجهددده ، فلدددم يعدددودوا ملثلهدددا ،  1بعدددد رجدددوعهم إىل املديندددة ، فدددأنكر علددديهم ذلدددك ا 
ي وفيهددا عقددد الندد  لدده اللددواء وعممدده ملددل  اهلل عليدده وآلدده بيددده ، وقددال لدده  :   650والثانيددة كانددي سددنة عشددر ا 

مددر الندد  ، ووافدداه ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، يف امددض وال تلتصددي ، فمضدد  لوجهدده راشدددا مهددديا حددىت أنصددذ أ
حجة الوداع ، وقدد أهدل مبدا أهدل بده رسدول اهلل فأشدركه ملدل  اهلل عليده وآلده هبديده ، ويف تلدك املدرجل د يرجدز بده 
مرجز ، وال حتامل عليه  از ، فكيز  كن ان يكون احلديث مسببا عما قاله املعالضدون ؟ أو مسدوقا للدرد 

 زعمون  .  عل  احد كما ي
 
 

 هامش
 ، فراجعها وال يصوتنك ما علقناه عليها  .    36ي كما بيناه يف املراجعة  1ا  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
عل  ان  رد التاامل عل  علي ، ال  كن ان يكون سببا لثنداء الند  عليده ، بالشدكل الدذي أشداد بده ملدل  اهلل 

 ازفا يف أقواله وافعاله ، ومهمه وعزا مه  - والعياذ باهلل -عليه وآله ، عل  من  احلدا و يوم خم ، اال ان يكون 
، وحاشا قدسي حكمته البالغة ، فإن اهلل سباانه يقول  :  * ا انه لقول رسول كرمي وما هو بقول شاعر قليف 

ي ولددو أراد  ددرد بيددان فضددله ،  651مددا تؤمنددون وال بقددول كدداهن قلدديف مددا تددذكرون تنزيددل مددن ر  العدداملني ي * ا 
ملتااملني عليه ، لقال  :  هذا ابن عمي ، وملهري ، وابوولدي ، وسيد اهل بي  ، فف تدؤذول فيده والرد عل  ا

ي ال يتبددادر إىل  1، أو  ددو ذلددك مددن االقددوال الدالددة علدد   ددرد الصضددل وجفلددة القدددر علدد  ان لصددظ احلددديث ا 
ل علد  مدا يتبدادر إىل االفهدام منهدا ، االذهان منه اال ما قلنداه ، فلديكن سدببه مهمدا كدان ، فدان االلصداظ امندا حتمد 

وال يلتصي إىل أسباهبا كمدا ال  صد   .  وامدا ذكدر اهدل بيتده يف حدديث الغددير ، فانده مدن مؤيددات املعدع الدذي 
قلناه ، حيث قدر م مباكدم الكتدا  ، وجعلهدم قددوجل الويل االلبدا  ، فقدال  :  ال تدارك فديكم مدا ان نسدكتم 

وعاليت اهل بي  ، وامندا فعدل ذلدك لدتعلم االمدة ان ال مرجدع بعدد نبيهدا اال اليهمدا ، وال به لن تضلوا ، كتا  اهلل 
معول  ا من بعده اال عليهما ، وحسبك يف وجو  اتباع اال مة من العدالجل الطداهرجل اقدالا م بكتدا  اهلل عزوجدل 

تدا   دالز  يف حكمده كتدا  الذي ال يأتيه  الباطل من بني يديه وال مدن خلصده ، فكمدا ال  دوز الرجدوع إىل ك
 اهلل سباانه وتعاىل ، ال  وز الرجوع إىل امام  الز يف 

 
 هامش

 ي وال سيما بسبل ما أشرنا إليه من القرا ن العقلية والنقلية  .    1ا  
 

ي ، وقولدده ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم  :  ا مددا لددن ينقضدديا أو لددن يصالقددا حددىت يددردا  652حكمدده أ مددة العددالجل ا 
ي احلدوض ، دليددل علد  ان االرض لدن ىلددو  بعدده مددن امدام مدنهم ، هددو عددل الكتدا  ، ومددن تددبر احلددديث علد 

ي   2وجددده يرمددي إىل ح ددر ا ففددة يف أ مددة العددالجل الطدداهرجل ، ويؤيددد ذلددك مددا أخرجدده االمددام امحددد يف مسددنده  ا 
 عن زيد بن وابي ، قال  :  قال رسول اهلل ملل  اهلل عليه 

ا ال تارك فيكم خليصتني ، كتا  اهلل حبل ممددود مدن السدماء إىل االرض ، وعداليت أهدل بيد  ، وآله وسلم  :  
 فإ ما لن يصالقا حىت يردا علي احلوض ا .

ي  .  وهذا نص يف خففدة أ مدة العدالجل علديهم السدفم  .  وأندي تعلدم ان الدنص علد  وجدو   653.  ا ا   اه
ي ، اذ  هدو سديد العدالجل ال يددافع ، وامامهدا ال يندازع ، فادديث الغددير اتباع العالجل ، نص عل  وجو  اتبداع علد 
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وأمثاله ، يشتمل عل  النص عل  علدي تدارجل ، مدن حيدث انده امدام العدالجل، املنزلدة مدن اهلل ورسدوله منزلدة الكتدا  ، 
 وأخرى من حيث شخ ه العميم ، وانه ويل  كل من كان رسول اهلل وليه ، والسفم  .  

 ا   ي
 
  1330ايرم  28رقم  :   59جعة املرا
 
 ح اص احلق   -1
 املراوغة عنه  -2
 
د أجد فيمن ع  وغ  ألني منك  جة ، وال أحلن منك حبجدة ، وقدد ح داص احلدق مبدا أشدرت إليده مدن   -1

 القددرا ن ، فانكشددز قندداع الشددك عددن   يددا اليقددني ، ود تبددق لنددا وقصددة يف ان املددراد مددن الددويل واملددوىل يف حددديث
الغدددير امنددا هددو االوىل ، ولددو كددان املددراد الناملددر ، أو  ددوه مددا سددأل سددا ل بعددذا  واقددع ، فددرأيكم يف املددوىل وابددي 

 مسلم  .  
 

 هامش
 من جز ه ا اممت  .    122ي  راجع أول ل  2ا  
 
واحللد  فليتكم تقنعون منا يف تصسه احلديث مبا ذكره مجاعدة مدن العلمداء كاالمدام ابدن حجدر يف ملدواعقه ،  -2

يف سددهته ، إذ قددالوا  :  سددلمنا أندده أوىل  باالمامددة فدداملراد املددآل ، وإال كددان هددو االمددام مددع وجددود الندد  ملددل  اهلل 
عليه وآله وسلم ، وال تعرض فيه لوقي املدآل ، فكدأن املدراد حدني يوجدد عقدد البيعدة لده ، فدف يندايف حينبدذ تقددمي 

 السلز اال مة الثفوة عليه ، وهبذا حتصظ كرامة 
 ال احل رضي اهلل تعاىل عنهم أمجعني  .  

 ا س ي
 

  1330ايرم سنة  30رقم  :   60املراجعة 
 

 دحض املراوغة 
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أن نقندددع بدددأن املدددراد مدددن حدددديث الغددددير أن عليدددا أوىل باالمامدددة حدددني  تددداره  -ن دددر اهلل بكدددم احلدددق  -طلبدددتم 
عليهدا يدوم الغددير مآليدة ال حاليدة، وبعبدارجل أخدرى تكدون املسلمون  ا ، ويبايعونه هبا ، فتكدون أولويتده املن دول 

أولوية بالقوجل ال بالصعل ، لبف تنايف خففة اال مة الثفوة الذين تقدموا عليه فدنان ننشددكم بندور احلقيقدة ، وعدزجل 
العدل ، وشرف االن اف ، وناموس الصضل ، هل يف وسعكم أن تقنعوا هبذا لناذو حذوكم ونناو فيه  وكم 

ل ترضون أن يؤور هذا املعع عنكم، أو يعزى إليكم ، لنقتص أوركم ، وننسو فيه عل  منوالكم ، ما أراكم ، وه
قانعني وال راضني ، واعلم يقينا انكدم تتعجبدون ممدن حيتمدل إرادجل هدذا املعدع الدذي ال يددل عليده لصدظ احلدديث ، 

ل  اهلل عليده وآلده وسدلم ، وال مدع شدئ مدن وال يصهمه أحدد منده ، وال  تمدع مدع حكمدة الند  وال مدع بفغتده ملد 
أفعاله العميمة ، وأقواله اجلسيمة يوم الغدير ، وال مع ما أشرنا إليه سابقا من القرا ن القطعية ، وال مع ما فهمه 
احلدددارث بدددن النعمدددان الصهدددري مدددن احلدددديث ، فدددأقره اهلل تعددداىل علددد  ذلدددك ورسدددوله ملدددل  اهلل عليددده وآلددده وسدددلم ، 

 .   وال اابة كافة 
عل  أن االولوية املآلية ال يتمع مع عموم احلديث ال ا تستوجل أن ال يكدون علدي مدوىل ا لصداء الثفودة ، وال 
مدوىل واحدد ممددن مدات مدن املسددلمني علد  هددهم كمددا ال  صد  ، وهدذا خددفف مدا حكدم بدده الرسدول حيدث قددال 

يعدين مدن  -قالوا بل  ، فقال من كني مواله ملل  اهلل عليه وآله وسلم  :  ألسي أوىل باملؤمنني من أنصسهم ؟ 
 فعلي مواله من غه استثناء كما  -املؤمنني فردا فردا 

حني مسعا رسول اهلل ملل  اهلل عليده وآلده وسدلم ، يقدول فيده يدوم  -ي  1ترى  .  وقد قال أبوبكر وعمر لعلي ا 
ي ف ددرحا بأندده مددوىل كددل  654ا  :  ا أمسدديي يددا ابددن أيب طالددل مددوىل كددل مددؤمن ومؤمنددة ا  -الغدددير مددا قددال 

ي   :   2مؤمن ومؤمنة عل  سبيل االستغرا  جلميع املؤمنني واملؤمنات منذ أمس  مساء الغدير ، وقيل لعمدر  ا 
ا انك ت نع لعلي شيبا ال ت نعه بأحد من أملاا  الن  ملل  اهلل عليده وآلده وسدلم ، فقدال  :  إنده مدوالي ا 

يكونوا حينبذ قد اختاروه للخففة ، وال بايعوه هبا ، فدل ذلك عل  أنه مواله ي ف رح بأنه مواله ، ود   655ا  
، ومدوىل كدل مدؤمن ومؤمندة باحلدال ال باملدآل ، مندذ ملدددع رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده ، بدذلك عدن اهلل تعدداىل 

 :  هذا  يوم الغدير ، ا واخت م أعرابيان إىل عمر ، فالتممت من علي القضاء بينهما ، فقال أحدمها 
 

 هامش
 -كمددا يف أواخددر الص ددل ا دداممت مددن البددا  االول مددن ملددواعق ابددن حجددر   -ي فيمددا أخرجدده الدددارقطين  1ا   

، وقد رواه غه واحد أيضا من ايدوني بأسانيدهم وطرقهم ، وأخرج أمحد  دو هدذا القدول  26فراجع منها ل 
ع مددن مسددنده ، وقددد مددر عليددك يف املراجعددة مددن اجلددزء الرابدد  281عددن عمددر مددن حددديث الدد اء بددن عدداز  يف ل 

 من هذا الكتا   .   54
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 من ال واعق أيضا  .    36ي  فيما أخرجه الدارقطين كما يف ل  2ا  
 

ي وأخدذ بتلبيبده ، وقدال  :  وحيدك مدا تددري مدن هدذا ؟ هدذا مدوالك ومدوىل   1يقضي بيننا ؟ ! فوول إليه عمر ا 
 ن اكل مؤمن ، ومن د يكن مواله فليمت مبؤم

تعلدم أن لدو ندي فلسدصة ابدن حجدر  -ن در اهلل بدك احلدق  -ي واالخبار يف هذا املعدع كثدهجل  .  وأندي  656ا 
والعيداذ  -وأتباعه يف حديث الغدير ، لكان الن  ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، كالعابدث يومبدذ يف مهمده وعزا مده 

مق د يتوخاه يف ذلدك  -بناء عل  فلسصتهم  -كون له إذ ال ي -وحاشا هلل  -ا اذي يف أقواله وأفعاله  -باهلل 
املوقز الرهيل ، سوى بيان ان عليا بعد وجود عقد البيعة له با ففة يكون أوىل هبا ، وهذا معع تضاك من 

علدد   -أمهاملددؤمنني بدده علدد  غددهه ، وال  ددتص فيدده  -عندددهم  -بياندده السددصهاء ، فضددف عددن العقددفء ، ال  تدداز 
أوىل هبدا ، فعلدي  -عنددهم  -د من املسلمني دون اآلخدر ، الن كدل مدن وجدد عقدد البيعدة لده كدان واح -رأيهم 

وغددهه مددن سددا ر ال دداابة واملسددلمني يف ذلددك شددرع سددواء ، فمددا الصضدديلة الدد  أراد الندد  ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، 
ن ؟ أمددا قددو م بددأن أولويددة يومبددذ أن  ددتص هبددا عليددا دون غددهه مددن أهددل السددوابق ، إذا نددي فلسددصتهم يددا مسددلمو 

علدددي باالمامدددة لدددو د تكدددن مآليدددة ، لكدددان هدددو االمدددام مدددع وجدددود النددد  ملدددل  اهلل عليددده وآلددده ، فتمويددده عجيدددل ، 
وتضليل غريل ، وتغافل عن عهدود كدل مدن االنبيداء وا لصداء وامللدوك واالمدراء إىل مدن بعددهم ، وياهدل مبدا يددل 

ي وتناس لقوله ملدل  اهلل  657من موس  ، إال أنه ال ن  بعدي ا ا  عليه حديث  :  ا أني مين مبنزلة هارون
ي و ددو ذلددك مددن السددنن  658عليدده وآلدده وسددلم ، يف حددديث الدددار يددوم االنددذار  :  ا فددامسعوا لدده وأطيعددوا ا ا 

عليده املتضافرجل  .  عل  أندا لدو سدلمنا بدأن أولويدة علدي باالمامدة ال  كدن أن تكدون حاليدة لوجدود الند  ملدل  اهلل 
 وآله ، فف بد أن 

 
 هامش

كمددا يف أواخددر الص ددل االول مددن البددا  احلددادي عشددر مددن ال ددواعق ايرقددة البددن   -ي أخرجدده الدددارقطين  1ا  
 . -حجر 

 
علد   -عند تعذر احلقيقدة  -تكون بعد وفاته بف ف ل ، عمف بالقاعدجل املقررجل عند اجلميع ، أعين محل اللصظ 

ال  ص   .  وأما كرامة السدلز ال داحل فماصو دة بددون هدذا التأويدل ، كمدا سنوضداه أقر  اجملازات إليها كما 
 إذا اقتض  االمر ذلك ، والسفم  .  

 ا   ي
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  1330ملصر سنة  1رقم  :   61املراجعة 

 
 التماس الن ول الواردجل من طريق الشيعة 

االحاديدث املخت دة باالمدام سدواء يف إذا كاني كرامة السدلز ال داحل  صو دة ، فدف بدأس بشدئ ممدا أوردندوه مدن 
ذلك حديث الغدير وغهه ، وال موجل لتأويلها ، ولعل عندكم يف هذا املوضوع أحاديث ال يعرفها أهدل السدنة 

 ، فألتممت إيرادها لنكون عل  علم منها ، والسفم  .  
 ا س ي

 
  1330ملصر سنة  2رقم  :   62املراجعة 

 أربعون ن ا 
 ال  ال يعرفها أهل السنة ملااح متواترجل ، نعم عندنا من الن ول 

 ي  .   1من طريق العالجل الطاهرجل ، نتلو عليك منها أربعني حديثا ا 
 ي إمنا آورنا هذا العدد ملا رويناه عن كل من أمهاملؤمنني علي بن أيب طالل ، وعبداهلل بن  1هامش  ا 

 ا دري ، وأيب الدرداء ، وأيب  عباس ، وعبداهلل بن مسعود ، وعبداهلل بن عمر ، وأيب سعيد
 هريرجل ، وأنمت بن مالك ، ومعاذ بن جبل ، من طر  كثهجل متنوعة أن رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله =  

إكمددال الدددين وإنددام  -أخددرج ال دددو   مددد بددن علددي بددن احلسددني بددن موسدد  بددن بابويدده القمددي يف كتابدده   -1
مدن حدديث عدن رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده، جداء فيده  :  يدا ابدن  باالسناد إىل عبدالرمحن بن مسدرجل -النعمة 

مسددرجل إذا اختلصددي االهددوا ، وتصرقددي اآلراء ، فعليددك بعلددي بددن أيب طالددل ، فإندده إمددام أمدد  وخليصدد  علدديهم مددن 
 ي  .   659بعدي ا 

يده وآلده  :  ان اهلل أخرج ال دو  يف االكمال أيضا عن ابن عباس ، قال  :  قال  رسدول اهلل ملدل  اهلل عل  -2
تبدددارك وتعددداىل ، اطلدددع إىل أهدددل االرض اطفعدددة ، فختدددارل منهدددا فجعلدددين نبيدددا ، مث اطلدددع الثانيدددة ، فاختدددار عليدددا 

 ي  .   660فجعله إماما ، مث أمرل أن أىذه أخا ووليا ، وومليا وخليصة  ووزيرا ، احلديث ا 
ل داد  عدن أبيده عدن آبا ده علديهم السدفم ، ان رسدول أخرج ال دو  يف االكمال أيضا بسنده إىل االمدام ا -3

اهلل ملل  اهلل عليه وآله ، قال  :  حدوين ج ا يل عن ر  العزجل جل جفله ، أنه قدال :  مدن علدم ان ال إلده إال 
أنددا وحدددي ، وان  مدددا عبدددي ورسددويل ، وأن علددي بددن أيب طالددل خليصدد  ، وان اال مددة مددن ولددده حججددي ، 

 ي  .   661   .  احلديث ا أدخلته اجلنة برمح
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 أخرج ال دو  يف االكمال أيضا بسنده إىل االمام ال اد  عن أبيه  -4
 

 هامش
= وسددلم ، قددال  :  مددن حصددظ علدد  أمدد  أربعددني حددديثا مددن أمددر دينهددا بعثدده اهلل يددوم القيامددة يف زمددرجل الصقهدداء   

ية أيب الدرداء  :  كني له يدوم القيامدة شدافعا وشدهيدا  والعلماء  .  ويف رواية  :  بعثه اهلل فقهيا عاملا  .  ويف روا
  . 
 

ويف رواية ابن مسعود  :  قيل له ادخل من أي أبوا  اجلنة شبي  .  ويف رواية ابن عمدر كتدل يف زمدرجل العلمداء 
، وحشدر يف زمددرجل الشددهداء  .  وحسددبنا يف حصددظ هددذه االربعددني وغههددا ممددا اشددتملي عليدده مراجعاتنددا  كلهددا قولدده 

اهددا ، فأداهددا كمددا مسعهددا ، وقولدده ملددل  اهلل عليدده ا مسددع مقددال  فوعل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم  :  نضددر اهلل امددرءملدد 
 وآله وسلم  :  ليبلأ الشاهد منكم الغا ل  .   

عن جده ، قال  :  قال رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله  :  اال مة بعدي اونا عشر ، أو م علدي وآخدرهم القدا م 
 ي  .   662ا ي وأومليا ي  .  احلديث ا ، هم خلص

أخرج ال دو  يف االكمال أيضا باالسناد إىل االملبأ بن نباتة ، قال  :  خرج علينا أمه املؤمنني علي بن  -5
أيب طالل ذات يوم ، ويده يف يد ابنه احلسن ، وهو يقول  :  خرج عليندا رسدول اهلل ذات يدوم ، ويدده يف يددي 

خدده ا لددق بعدددي وسدديدهم أخددي هددذا ، وهددو إمددام كددل مسددلم ، وأمدده كددل مددؤمن بعددد هكددذا ، وهددو يقددول  :  
 ي  .   663وفايت  .  احلديث ا 

أخددرج ال دددو  يف االكمددال أيضددا بسددنده إىل االمددام الرضددا عددن آبا دده مرفوعددا إىل رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده  -6
بعددي ، فليقتدد بعلدي بدن أيب طالدل فإنده وآله ، قال  :  من أحل أن  يتمسدك بدديين ، ويركدل سدصينة النجداجل 

 ي 664ومليي ، وخليص  عل  أم  يف حيايت وبعد وفايت  .  احلديث ا 
 
أخرج ال دو  يف االكمال أيضا بسنده إىل االمام الرضا عن أبيه عن آبا ه مرفوعا إىل رسول اهلل ملل  اهلل  -7

ه االمدة ، مدن عرفندا فقدد عدرف اهلل ، ومدن أنكرندا عليه وآله وسلم ، من حديث  قال فيه  :  وأنا وعلدي أبدوا هدذ
 فقد أنكر اهلل عزوجل ، ومن علي سبطا أم  وسيدا شبا  أهل 

اجلندددة احلسدددن واحلسدددني ، ومدددن ولدددد احلسدددني تسدددعة طددداعتهم طددداع  ، ومع ددديتهم مع دددي  ، تاسدددعهم قدددا مهم 
 ي  .   665ومهديهم ا 
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احلسدن العسدكري عدن أبيده عدن آبا ده مرفوعدا إىل رسدول اهلل  أخرج ال دو  يف االكمال باالسناد إىل االمام -8
ملل  اهلل عليه وآلده  وسدلم ، مدن حدديث قدال فيده  :  يدا ابدن مسدعود علدي بدن بدن أيب طالدل إمدامكم بعددي ، 

 ي  .   666وخليص  عليكم  .  احلديث ا 
 
ند  ملدل  اهلل عليده وآلده ، أخرج ال دو  يف االكمال أيضا باالسناد إىل سلمان ، قدال  :  دخلدي علد  ال -9

فددإذا احلسددني بددن علددي علدد   فخددذه ، وهددو يلددثم فدداه ، ويقددول  :  أنددي سدديد ابددن سدديد ، وأنددي إمددام ابددن إمددام ، 
ي   667أخو إمام أبواال مة ، وأني حجة اهلل ، وابن حجتده ، وأبدوحجو تسدعة مدن ملدلبك تاسدعهم قدا مهم ا 

  . 
د إىل سدلمان أيضدا ، عدن رسدول اهلل مدن حدديث طويدل ، جداء أخرج ال دو  يف االكمدال أيضدا باالسدنا -10

فيه  :  يا فاطمة ، أما علمي أنا أهل بيي اختار اهلل لنا اآلخرجل عل  الدنيا ، وأن اهلل تبارك وتعاىل ، اطلدع إىل 
 أهل االرض اطفعة ، فاختارل من خلقه ، مث اطلع اطفعه وانية ، اختار زوجك ، وأوح  إيل ان ازوجك إيداه
، واىذه وليا ووزيرا ، وان أجعله خليص  يف أم  ، فأبوك خه االنبياء ، وبعلك خه االوملياء ، وأندي أول مدن 

 ي  .   668يلاق يب  .  احلديث ا 
أخدددرج ال ددددو  يف االكمدددال أيضدددا مدددن حدددديث طويدددل ، ذكدددر فيددده اجتمددداع أكثدددر مدددن مبددد  رجدددل مدددن   -11

عثمدددان ، يتدددذاكرون العلدددم والصقددده ، وا دددم تصددداخروا بيدددنهم ، وعلدددي  املهددداجرين واالن دددار يف املسدددجد علددد  عهدددد
 ساكي ،  فقالوا له  :  يا أبا احلسن ما  نعك أن تتكلم ؟ فذكرهم بقول رسول اهلل 

ملددل  اهلل عليدده وآلدده  :  علددي أخددي ووزيددري ، وواروددي ووملدديي ،  وخليصدد  يف أمدد  ، وويل كددل مددؤمن بعدددي ، 
 ي  .   669ث ا فأقروا له بذلك  .  احلدي

أخددرج ال دددو  يف االكمددال أيضددا عددن كددل مددن عبددداهلل بددن جعصددر ، واحلسددن ، واحلسددني ، وعبددداهلل بددن  -12
 عباس ، وعمر بن أيب  سلمة ، وأسامة بن زيد ، وسلمان ، وأيب ذر ، واملقداد ، قالوا مجيعا  :  

نني  مددن أنصسددهم ، مث أخددي علددي أوىل بدداملؤمنني مسعنددا رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، يقددول  :  أنددا أوىل بدداملؤم
 ي  .   670من أنصسهم  .  احلديث ا 

أخددرج ال دددو  يف االكمددال أيضددا عددن االملددبأ بددن نباتددة ، عددن  ابددن عبدداس ، قددال  :  مسعددي رسددول اهلل  -13
حلدديث ا ملل  اهلل عليه وآله وسلم ،  يقول  :  أنا وعلدي واحلسدن واحلسدني وتسدعة مدن ولدد احلسدني مطهدرون ا

 ي  .   671
أخرج ال دو  يف االكال أيضا عن عباية بن ربعي ، عن ابن عباس ، قدال  :  قدال رسدول اهلل ملدل  اهلل  -14

 ي  .   672عليه وآله  :  أنا سيد النبيني  وعلي سيد الومليني  .  احلديث ا 
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ا إىل رسول اهلل ملل  اهلل عليده أخرج ال دو  يف االكمال باالسناد إىل االمام ال اد  ، عن آبا ه مرفوع -15
وآلددده ، قدددال  :  ان اهلل عزوجدددل اختدددارل مدددن مجيدددع االنبيددداء ، واختدددار مدددين عليدددا وفضدددله علددد  مجيدددع االوملدددياء ، 
واختار من علي احلسن واحلسني ، واختار من احلسني االوملدياء مدن ولدده ، ينصدون عدن الددين حتريدز الغدالني ، 

 ي  .   673لني ا وانتاال  املبطلني ، وتأويل الضا
أخرج ال دو  يف االكمال أيضا عن علي ، قال  :  قال رسول اهلل  :  اال مة بعددي اوندا عشدر ، أو دم  -16

 ي  .   674ي ا  1أني يا علي ، وآخرهم القا م الذي يصت  اهلل عزوجل عل  يديه مشار  االرض ومغارهبا ا 
 

 هامش
جودجل يف با  ما روي عن الن  يف النص عل  القا م ، وانده الثدال ي هذا احلديث واالحاديث ال  قبله مو  1ا  

ومدا بعددها إىل  149عشر من اال مة ، وهو البا  الرابدع والعشدرون مدن أبدوا  اكمدال الددين واندام النعمدة ل 
 .     167ل 
 

ملدل  اهلل أخرج ال دو  يف أماليه عدن االمدام ال داد  عدن آبا ده مرفوعدا مدن حدديث قدال فيده رسدول اهلل  -17
عليدده وآلدده  :  علددي مددين ، وأنددا مددن علددي ، خلددق مددن طيندد  ، يبددني للندداس مددا اختلصددوا فيدده مددن سددن  وهددو أمدده 

 ي  .  675املؤمنني ، وقا د الغر اجمللني ، وخه الومليني  .  احلديث ا 
 ملدل  اهلل أخرج ال دو  يف أماليه أيضا بسنده إىل علي رفوعا ، من حديث طويل ، قال فيده رسدول اهلل -18

عليه وآله  :  ان عليا إمه املؤمنني ، بوالية مدن اهلل عزوجدل عقددها فدو  عرشده ، وأشدهد علد  ذلدك مف كتده ، 
 ي   676وأن عليا خليصة اهلل وحجة اهلل ، وانه المام املسلمني احلديث ا 

 عليه وآلده  :  يدا علدي أخرج ال دو  يف االمايل أيضا عن ابن عباس ، قال  :  قال رسول اهلل ملل  اهلل -19
 677أني إمام املسلمني ، وأمه املؤمنني ، وقا د الغدر اجمللدني ، وحجدة اهلل بعددي ، وسديد الوملديني احلدديث ا 

 ي  .  
أخرج ال دو  يف أماليه أيضا عن ابن عباس ، قال  :  قال  رسول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده  .  يدا علدي  -20

 ي  .   678مين كشيث من آدم  .  احلديث ا  أني خليص  عل  أم  ،  وأني
 أخرج ال دو  يف أماليه أيضا باالسناد إىل أيب ذر ، قال  :    -21

كنددا ذات يددوم عنددد رسددول اهلل يف مسددجده ، فقددال  :  يدددخل علدديكم مددن هددذا البددا  رجددل هددو أمدده املددؤمنني ، 
ول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، مث أقبددل علينددا وإمددام املسددلمني ، فددإذا بعلددي بددن أيب طالددل قددد طلددع ، فاسددتقبله رسدد 

 ي  .   679ي ا  1بوجهه الكرمي ، فقال  :  هذا إمامكم بعدي  .  احلديث ا 
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 هامش

 ي هذا احلديث مع االربعة ال  قبله نقلها عن ال دو  يف أماليه السيد الباريين يف البا  =   1ا  
االن داري ،  قدال  :  قدال رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده   أخرج ال دو  يف أماليه عن جابر بدن عبدداهلل -22

ي   680:  علي بن أيب طالل  أقدمهم سلما ، وأكثرهم علما ، إىل أن قال  :  وهدو االمدام وا ليصدة بعددي ا 
  . 
 أخرج ال دو  يف أماليه أيضا بسنده إىل ابن عباس ، قال  :   -23

:  معاشددر الندداس مددن أحسددن مددن اهلل قدديف ؟ إن ربكددم جددل جددفه ،  قددال رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم 
 أمرل أن أقيم لكم عليا علما وإماما وخليصة وومليا ، وان أىذه أخا ووزيرا  .  احلديث 

 ي  .   681ا 
أخرج ال دو  يف أماليه أيضا باالسناد إىل أيب عيا  ،  قال  :  ملعد رسول اهلل ا ل ي املن  فخطدل  -24

خطبتدده ، وقددد جدداء  فيهددا  :  وان ابددن عمددي عليددا هددو أخددي ، ووزيددري ، وهددو خليصدد  ، واملبلددأ  عددين  :  مث ذكددر 
 ي  .   682احلديث ا 

أخرج ال دو  يف أماليه أيضا بسنده إىل أمه املدؤمنني ،  قدال  :  خطبندا رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده  -25
ر اهلل ، مث سا  احلديث يف فضل شهر رمضدان ، قدال علدي  :  ذات يوم ، فقال  :  أيها الناس إنه قد أقبل شه

فقلي يا رسول اهلل ما أفضل االعمدال يف هدذا الشدهر ؟ قدال  :  الدورع عدن  دارم اهلل ، مث بكد  ، فقلدي  :  يدا 
 رسول اهلل ما يبكيك ؟ 

، وأبوولدددي ،  فقددال  :  يددا علددي أبكددي ملددا يسددتال منددك يف هددذا الشددهر ، إىل أن قددال  :  يددا علددي أنددي وملدديي
 وخليص  عل  أم  يف حيايت وبعد مويت ، أمرك أمري ، و يك  يي  .  احلديث 

 ي  .   683ا 
 

 هامش
= التاسع من كتابده  :  غايدة املدرام ، وهدي طويلدة نقلندا منهدا  دل الشداهد  .  أمدا مدا بعدده مدن االحاديدث كلهدا 

 فموجود يف البا  الثالث عشر من غاية املرام  .   
 

 أخرج ال دو  يف أماليه أيضا عن علي عليه السفم ، قال  :   -26
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قال رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم  :  يا علي أندي أخدي وأندا أخدوك ، أندا امل دطص   للنبدوجل وأندي اجملتدىب 
لفمامددة ، أنددا ملدداحل التنزيددل وأنددي ملدداحل التأويددل وأنددي أبددو  هددذه االمددة يددا علددي أنددي وملدديي وخليصدد  ، 

 ي  .   684زيري وواروي ، وأبوولدي ، احلديث  ا وو 
 أخرج ال دو  يف أماليه أيضا بسنده إىل ابن عباس ، قال  :   -27

قددال رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، ذات يددوم يف مسددجد قبدداء ،  واالن ددار  تمعددون  :  يددا علددي أنددي 
ي ، واىل اهلل مدن واالك ، وعدادى اهلل مدن عداداك أخي ، وأنا أخوك ، وأني وملديي  وخليصد  ، وإمدام أمد  بعدد

 ي  .   685ا 
أخرج ال دو  يف أماليه أيضا من حديث طويل عن أم  سلمة ، قال فيه رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده   -28

:  يا أم سلمة امسعي واشهدي ، هذا علي بن أيب طالل ومليي وخليصد  مدن بعددي، وقاضدي عددايت ، والذا دد 
 ي  .   686 عن حوضي ا

أخرج ال دو  يف أماليده أيضدا بسدنده إىل سدلمان الصارسدي ،  قدال  :  مسعدي رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده  -29
وآله ، يقول  :  يا معاشر املهاجرين واالن ار ، أال أدلكم عل  ما إن نسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا قالوا  :  

، ووزيدري ووارودي وخليصد  ، إمدامكم فدأحبوه حبد  ، وأكرمدوه بل  يا رسو اهلل ، قال  :  هذا علي أخي ووملديي 
 بكرام  ، فإن ج ا يل أمرل أن أقوله لكم 

 ي  .   687ا 
أخددرج ال دددو  يف أماليدده أيضددا بسددنده إىل زيددد بددن أرقددم ،  قددال  :  قددال رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده  -30

، ولن تضلوا ، قدال  :  ان إمدامكم وولديكم علدي بدن أيب وسلم  :  أال أدلكم عل  ما ان نسكتم به لن هتلكوا 
 ي   688طالل فوازروه ، وناملاوه ، وملدقوه ، فإن ج ا يل أمرل بذلك ا 

أخرج ال دو  يف أماليه أيضا عن ابن عباس ، من حدديث  قدال فيده رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده  :    -31
 ي  .   689احلديث ا  يا علي أني إمام أم  ، وخليص  عليها بعدي ،

أخرج ال دو  يف أماليه عن ابن عبداس أيضدا ، قدال  :  قدال  رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده  :  ان اهلل  -32
 تبارك وتعاىل أوح  إيل انه جاعل من أم  أخا وواروا ، وخليصة وومليا ، 

 فقلي  :  يا ر  من هو ؟ 
فقلدي  :  يدا ر  مدن هدو ؟ فقدال  :  ذاك مدن احبده وحيبدين  فأوح  إيل انه إمام امتك ، وحج  عليها بعدك ،
 ي  .   690، إىل ان قال يف بيانه  :  هو علي بن أيب طالل ا 
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أخدرج ال ددو  يف أماليدده عدن االمددام ال داد  عددن آبا ده مرفوعدا قددال  :  قدال رسددول اهلل  :  ملدا اسددري يب  -33
ام املتقدني ، وقا دد الغددر ايجلدني ، ويعسدو  املددؤمنني ، إىل السدماء عهدد إيل ريب جدل جفلدده يف علدي  :  انده إمدد 

 ي  .   691احلديث ا 
أخددرج ال دددو  يف أماليدده بسددنده إىل االمددام الرضددا عددن آبا دده مرفوعددا إىل رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ،  -34

 ي  .   692قال  :  علي مين ، وأنا من علي ، قاتل اهلل من قاتل عليا ، علي إمام ا ليقة بعدي ا 
أخددرج شدديخ الطا صددة أبددوجعصر  مددد بددن احلسددن الطوسددي يف أماليدده بسددنده إىل عمددار بددن ياسددر ، قددال  :   -35

قال رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآلده وسدلم لعلدي  :  ان اهلل زيندك بزيندة د يدزين العبداد بزيندة أحدل إىل اهلل منهدا ، 
 وال ترزأ منك شيبا ،  زينك يف الزهد بالدنيا فجعلك ال ترزأ منها شيبا ،

ووهل لك حل املساكني ، فجعلك ترض  هبم أتباعدا ، ويرضدون بدك إمامدا ، فطدوىب ملدن أحبدك وملدد  فيدك 
 ي  .   693، وويل ملن أبغضك وكذ  عليك ، احلديث ا 

مدن  أخرج الشيخ يف أماليه أيضا باالسناد إىل علي ، إذ قال عل  من  الكوفة  :  أيها النداس انده كدان يل -36
رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، عشر خ دال ، هدن أحدل إيل ممدا طلعدي عليده الشدممت ، قدال يل ملدل  
اهلل عليه وآله وسلم  :  يا علي أني أخي يف الدنيا واآلخرجل ، وأني أقر  ا ف ق إيل يوم القيامة ، ومنزلك يف 

يف عددايت واسدريت ، وأندي احلدافظ يل يف أهلدي اجلنة مواجه منزيل ، وأني الدوارث يل ، وأندي الوملدي مدن بعددي 
عنددد غيبددد  ، وأندددي االمدددام المدد  ، وأندددي القدددا م بالقسددد  يف رعيدد  ، وأندددي وليدددي ، ووليدددي ويل اهلل ، وعددددوك 

 ي  .   694عدوي ، وعدوي عدو اهلل ا 
سدول اهلل أخرج ال دو  يف كتا  الن ول عل  اال مة باسناده إىل احلسن بن علدي ، قدال  :  مسعدي ر  -37

 ي  .   695ملل  اهلل عليه وآله ، يقول لعلي  :  أني وارث علمي ، ومعدن حكمي ، واالمام بعدي ا 
أخرج ال دو  يف كتا  الن ول عل  اال مة أيضا ، بسنده  إىل عمران بن ح ني ، قال مسعدي الند   -38

 .    ي 696ملل  اهلل عليه وآله يقول لعلي  :  وأني االمام وا ليصة بعدي ا 
أخرج ال دو  يف كتا  الن ول عل  اال مة أيضا ، بسنده إىل علي قال  :  قال رسول اهلل ملدل  اهلل  -39

عليه وآله  :  يا علي أني الوملي عل  االموات من أهل بيد  ، وا ليصدة علد  االحيداء مدن أمد   .  احلدديث ا 
 ي  .   697
بسدنده إىل احلسدني بدن علدي ، قدال  :  ملدا اندزل اهلل  أخرج ال دو  يف كتا  الن ول عل  اال مدة أيضدا -40

تعاىل  :  وأولو االرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتا  اهلل ، سألي رسول اهلل عن تأويلها ، فقدال  :  أندتم أولدوا 
 االرحام ، فإذا مي فأبوك علي أوىل يب ومبكال ، فإذا مض  أبوك ، 

 ي  .   698أني أوىل به  .  احلديث ا فأخوك احلسن أوىل به ، فإاذا مض  احلسن ، ف
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هذا آخر ما أردنا إيراده يف هذه العجالة ، وما نسدبته إىل مدا بقدي مدن الن دول اال كنسدبة الباقدة إىل الزهدر ، أو 
 القطرجل إىل البار ، عل  ان البعض منها كاف واحلمد هلل ر  العاملني ، والسفم.

 ا   ي
 

  1330ملصر سنة  3رقم  :   63املراجعة 
 
 ال حجة بن ول الشيعة   -1
 ملاذا د  رجها غههم ؟  -2
 طلل املزيد من غهها  -3
 
 ال حجة هبذه الن ول عل  أهل السنة إذ د تثبي عندهم  .    -1
 وملاذا د  رجوها لو كاني وابتة  .   -2
 فعو بنا إىل ما بقي من حديث أهل السنة يف هذا املوضوع ، والسفم  .   -3

 اس ي
 

  1330ملصر سنة  4رقم  :   64املراجعة 
 
 امنا أوردناها إجابة للطلل  .    -1
 إمنا حجتنا عل  اجلمهور ملااحهم  -2
 السبل يف عدم إخراجهم ملااحنا  -3
 االشارجل إىل نص الوراوة  -4
 
 إمنا أوردنا هذه الن ول لتايطوا هبا علما ، وقد رغبتم إلينا يف ذلك  .    -1
 يكم ما قد أسلصناه من ملااحكم  .  وحسبنا حجة عل  -2
أمدا عددم اخدراج تلدك الن دول فإمندا هدو لشنشددنة نعرفهدا لكدل مدن أضدمر آلل  مدد حسديكة ، وأبطدن  ددم  -3

الغل من حز  الصراعنة يف ال در االول ، وعبدجل اويل السلطة والتغلل الذين بذلوا يف إخصاء فضدل أهدل البيدي 
ل مددا لددديهم مددن قددوجل وجدد وت ، ومحلددوا الندداس كافددة علدد  م ددادرجل ، وإطصدداء نددورهم كددل حددول وكددل طددول ، وكدد 
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مندداقبهم وخ ا  ددهم بكددل ترغيددل وترهيددل ، وأجلبددوا علدد  ذلددك تددارجل بدددرامههم ودنددانههم ، واخددرى بو ددا صهم 
ومناملبهم ، ومرجل بسياطهم وسديوفهم ، يددنون مدن كدذ  هبدا ، ويق دون مدن ملدد  هبدا ، أو ينصونده أو يقتلونده  

 أن  .  واني تعلم
ن ول االمامة ، وعهود ا ففة ملا  ش  الماملون منها أن تدمر عروشهم وتنقض أسداس ملكهدم ، فسدفمتها 
منهم ومن أوليا هم املتزلصني إليهم ، ووملو ا الينا باالسانيد املتعددجل ، والطر  املختلصة ، آية من آيات ال د  

ل البيددي واملسددتأورون  مبددراتبهم الدد  رتددبهم اهلل فيهددا ، ، ومعجددزجل مددن معجددزات احلددق ، إذ كددان املسددتبدون حبددق اهدد 
يسددومون مددن يتهموندده حبددبهم سددوء العددذا ، حيلقددون حليتدده ، ويطوفددون بدده يف االسددوا  ، مث يرذلوندده ويسددقطونه ، 

ي ، ويقددن  مددن معاشددرجل الرعيددة ، فدداذا ذكددر  699ي ا  1وحيرموندده مددن كددل حددق ، حددىت ييددأس مددن عدددل الددوالجل ا 
 بر ي منه الذمة وحلي بساحته النقمدة ، فتست دص  أموالده ، وتضدر  عنقده ، وكدم اسدتلوا ألسدنة عليا ذاكر خبه

نطقدددي بصضدددله ، ومسلدددوا أعيندددا رمقتددده بددداحالام ، وقطعدددوا أيدددديا أشدددارت اليددده مبنقبدددة ، ونشدددروا أرجدددف سدددعي  دددوه 
عها ، او شدردوهم عدن عقددر بعاطصدة ، وكدم حرقدوا علدد  أوليا ده بيدوهتم ، واجتثددوا  ديلهم ، مث ملدلبوهم علد  جددذو 

ي وكدددان يف محلدددة احلدددديث وحصمدددة االودددار ، قدددوم يعبددددون أولبدددك امللدددوك  700ديدددارهم ، فكدددانوا طرا دددق قدددددا ا 
اجلبدددابرجل ووالهتدددم مدددن دون اهلل عزوجدددل ، ويتزلصدددون الددديهم بكدددل مدددا لدددديهم مدددن ت دددايز ، وحتريدددز ، وت ددداي  

شدديو  التزلددز ، وعلمدداء الو ددا ز ، وقضدداجل السددوء ، ي ، كالددذين نددراهم يف زماننددا هددذا مددن  701وتضددعيز ا 
يتسابقون إىل مرضاجل احلكام ، بتأييد سياستهم عادلة كاني او جا رجل ، وت اي  أحكدامهم ، ملداياة كاندي 
او فاسدجل ، فف يسأ م احلاكم فتوى تؤيد حكمه ، أو تقمع خ مه ، إال بادروا إليها عل  ما تقتضديه رغبتده ، 

وإن خددالصوا ن ددول الكتددا  والسددنة ، وخرقددوا إمجدداع االمددة ، حرملددا علدد  من ددل  ددافون وتسددتوجبه سياسددته ، 
العزل عنه ، أو يطمعون يف الوملول إليه ، وشتان بني هؤالء وأولبك ، فانه ال قيمة  ؤالء عند حكوماهتم ، اما 

ا كدانوا عندد امللدوك والدوالجل أولبك فقد كاني حاجة امللوك اليهم عميمة ، إذ كانوا حياربون اهلل ورسوله هبم ، ولدذ
 أويل منزلة سامية ، وشصاعة مقبولة فكاني  م بسبل ذلك ملولة ودولة ، وكانوا 

 
 هامش

من اجمللد الثالث من شرح  و البفغة البن ايب احلديد ،  يدد بعدض مدا وقدع مدن ايدن  15ي راجع ل  1ا   
 كفم يف هذا املوضوع ، ألصي اليه الباحثني  .      الهل البيي وشيعتهم يف تلك االيام ، ولفمام الباقر هة

 
يتع بون عل  االحاديث ال اياة اذا تضمني فضيلة لعلي او لغهه من اهل بيي النبوجل ، فهدو ا بكل شددجل 

هدذه سدههتم يف السدنن  -والدرفض أخبدث شدئ عنددهم  -، ويسقطو ا بكل عنز ، وينسبون رواهتا إىل الرفض 
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ي ، والسيما اذا تشبث الشيعة هبا ، وكان الولبك املتزلصني من يرفدع ذكدرهم مدن ا املدة  702الواردجل يف علي ا
يف كددل قطددر ، و ددم مددن يددروج رأيهدددم مددن طلبددة العلددم الدددنيويني ، ومدددن املددرا ني بالزهددد والعبددادجل ، ومددن الزعمددداء 

قدو م حجدة ، وروجدوه عندد وشيو  العشا ر ، فإذا مسع هؤالء مدا يقولدون يف رد تلدك االحاديدث ال دياة اىدذوا 
 العامة وا مو، وأشاعوه وأذاعوه يف كل م ر ، وجعلوه أملف من االملول املتبعة يف كل ع ر  .  

وهندداك قددوم آخددرون مددن محلددة احلددديث يف تلددك االيددام ، اضددطرهم ا ددوف إىل تددرك التاددديث باملددأوور مددن فضددل 
ولده اولبدك املتزلصدون يف رد السدنن ال داياة املشدتملة علي واهل البيي ، وكان هؤالء املساكني إذا سبلوا عما يق

ان تقع فتنة عمياء بكمداء ملدماء ،  -من مبادهة العامة بغه ما عندهم  -عل  فضل علي واهل البيي  افون 
فكدانوا يضدطرون يف اجلددوا  إىل اللدواذ باملعداريض مددن القدول ، خوفدا مددن تألدل أولبدك املتددزلصني ، ومدروجيهم مددن 

لل من ينعق معهم من العامة ورعاع الناس ، وكان امللدوك والدوالجل أمدروا النداس بلعدن امده املدؤمنني ، ا املة ، وتأ
 وضيقوا عليهم يف ذلك ، ومحلوهم بالنقود ، وباجلنود ، وبالوعيد والوعود ، عل  تنقي ه وذمه، 

نهدا املسدامع ، وجعلدوا لعنده وملوروه للناشبة يف كتاتيبها ب ورجل تشمبز منها النصدوس ، وحددووها عنده مبدا تسدتك م
ي ، فلدوال ان ندور اهلل ال يطصدأ ، وفضدل أوليا ده ال  صد   703عل  منابر املسلمني من سنن العيددين واجلمعدة ا 

، ما ومللي الينا السنن من طريدق الصدريقني ملداياة ملدرحية خبففتده ، وال تدواترت الن دول بصضدله ، وإل واهلل 
به عبده وأخا رسوله ، علي بن ايب طالل ، كيدز خدر  ندوره احلجدل  العجل من الصضل الباهر الذي اختص

 من تلك الملمات املالاكمة ، واالمواج املتفطمة ، فأشر  عل  العاد كالشممت يف را عة النهار  .  
ندددص الوراودددة ، فإنددده مبجدددرده حجدددة بالغدددة ،  -مضدددافا إىل كدددل مدددا مسعدددي مدددن االدلدددة القاطعدددة  -وحسدددبك  -4

 والسفم  .  
   يا 
 

  1330ملصر سنة  5رقم  :   65املراجعة 
 

 حدونا حبديث الوراوة من طريق أهل السنة ، والسفم  .  
 ا س ي

 
  1330ملصر سنة  5رقم  :   66املراجعة 

 
 علي وارث الن  ملل  اهلل عليه وآله 
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هم ث االنبيداء اوملدياءال ريل يف ان رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله ، قد أورث عليا من العلدم واحلكمدة ، مدا أور 
ي ا ا  1  اهلل عليدده وآلدده  :  ا أنددا مدينددة العلددم وعلددي باهبددا ، فمددن أراد العلددم فليددأت البددا  ا ، حددىت قددال ملددل 

ي وقدال  :  ا علدي بدا   705ي وقال ملل  اهلل عليه وآلده وسدلم  :  ا أندا دار احلكمدة وعلدي باهبدا ا ا  704
 ، حبه إ ان ، وبغضه نصا   .   .   .  احلديث ي ا علمي ، ومبني من بعدي الم  ما ارسلي به

ي   :  ا وأنددي أخددي وواروددي ،  2ي وقددال ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، يف حددديث زيددد بددن أيب أوه  ا  706ا
 قال  :  وما أرث منك ؟ قال ملل  اهلل عليه وآله  :  ما ورث االنبياء من قبلي ا 

 ي  عل  ان واروه  3ديث بريدجل  ا ي ونص ملل  اهلل عليه وآله ، يف ح 707ا 
 

 هامش
 9ودوندددك مدددن تلدددك املراجعدددة احلدددديث  48ي أوردندددا هدددذا احلدددديث واحلدددديثني اللدددذين بعدددده يف املراجعدددة  1ا  

 ، فراجع وال تغصل عما علقناه هة  .   11واحلديث  10واحلديث 
 .     32ي  أوردناه يف املراجعة  2ا  
 .     68ي  راجعه يف املراجعة  3ا  
 

ي ، وكددان علددي يقددول يف حيدداجل  709ي وحسددبك حددديث الدددار يددوم االنددذار ا  708علددي بددن أيب طالددل ، ا 
 3رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله  :  ا واهلل ال الخوه ، ووليه وابن عمه ، ووارث علمه ، فمن أحق بده مدين  ا 

 ي ا . 710ي  ؟ ا 
، فقددال  :  مجددع رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، بددين  وقيددل لدده مددرجل  :  ا كيددز وروددي ابددن عمددك دون عمددك 

عبداملطلل وهم ره  ، كلهم يأكل اجلذعة ، ويشر  الصر  ، ف نع  م مدا من طعام ، فأكلوا حدىت شدبعوا ، 
 وبقي الطعام كما هو كأنه له  مت ، فقال ملل  اهلل عليه وآله 
الناس عامة ، فأيكم يبايعين عل  ان يكدون أخدي ،  وسلم  :  يا بين عبداملطلل ال بعثي اليكم خاملة ، وإىل

 وملاح  ، وواروي ؟ فلم يقم اليه أحد ، فقمي اليه وكني من أملغر القوم ، فقال 
يل  :  اجلددمت ، مث قددال وددفث مددرات كددل ذلددك أقددوم اليدده ، فيقددول يل  :  اجلددمت حددىت كددان يف الثالثددة ، ضددر  

فيمددا  -ي   .  وسددبل قددثم بددن العبدداس  4ي  ا  711بيددده علدد  يدددي ، فلددذلك وروددي ابددن عمددي دون عمددي ا
فقيدددل لددده  :  ا كيدددز ورث علدددي  -ي والدددذه  يف تلخي ددده جدددازمني ب ددداته  5أخرجددده احلددداكم يف املسدددتدرك ا 

 رسول اهلل دونكم ، 
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 هامش
مدن املسدتدرك  3مدن اجلدزء  126ي هذه الكلمة بعني لصمها وابتة عن علي ، أخرجهدا احلداكم يف ملدصاة  1ا  

 ند ال اي  عل  شرط البخاري ومسلم ، واعالف الذه  يف تلخي ه بذلك  .  بالس 
ي  هذا احلديث وابي ومستصيض ، أخرجه الضدياء املقدسدي يف املختدارجل ، وابدن جريدر يف هتدذيل اآلودار ،  2ا  

مددن  18مددن كنددز العمددال ، وأخرجدده النسددا ي يف ملددصاة  6مددن اجلددزء  408يف ملددصاة  6155وهددو احلددديث 
مدددن  255العلويددة ، ونقلدده ابدددن ايب احلديددد عددن تددداريخ الطدد ي يف أواخددر شدددرح ا طبددة القاملددعة ل  ا  ددا ص

مدددن اجلدددزء االول مدددن مسدددند االمدددام أمحدددد بدددن حنبدددل ، يدددد  159مدددن شدددرح الدددنهو ، ودوندددك ملدددصاة  3اجمللدددد 
 احلديث باملعع  .  

يف ملدددصاة  6084و احلدددديث مدددن جز ددده الثالدددث ، وأخرجددده ابدددن أيب شددديبة ايضدددا ، وهددد  125ي  ملدددصاة  3ا  
 من اجلزء السادس من كنز العمال  .    400

 
ي قلي  :  كان الناس يعلمو ان وارث رسول اهلل  771فقال  :  النه كان أولنا به حلوقا ، وأشدنا به لزوقا ا ا 

سدددال ملددل  اهلل عليددده وآلددده ، امندددا هدددو علدددي ، دون عمددده العبددداس وغدددهه مدددن بدددين هاشدددم ، وكدددانوا يرسدددلون ذلدددك ار 
املسلمات كما ترى ، وامنا كانوا  هلدون السدبل يف ح در ذلدك الدالاث بعلدي وهدو ابدن عدم الند  دون العبداس ، 
وهددو عمدده ، ودون غددهه مددن بددين أعمامدده وسددا ر ارحامدده ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، ولددذلك سددألوا عليددا تددارجل ، وقثمددا 

بددك السددا لني ، وإال فدداجلوا   :  ا ان اهلل أخددرى ، فأجابدداهم مبددا مسعددي ، وهددو غايددة مددا ت ددل اليدده مدددارك اول
عزوجددل اطلددع إىل أهددل االرض فاختددار مددنهم  مدددا فجعلدده نبيددا ، مث اطلددع وانيددة فاختددار عليددا ، فددأوح  إىل نبيدده 

مدن  125:    -يف ملدصاة  -ي قدال احلداكم  713ملل  اهلل عليه وآلده وسدلم  :  ان يتخدذه وارودا ووملديا ا ا 
:  حددوين قاضدي القضداجل أبواحلسدن  مدد ابدن ملداحل   -ان أخدرج عدن قدثم مدا مسعتده  من املستدرك بعد 3اجلزء 

 ا امشي ، قال  :  مسعي ابا عمر القاضي ، يقول  :  
مسعدددي امساعيدددل ابدددن اسددداا  القاضدددي ، يقدددول  :  وقدددد ذكدددر لددده قدددول قدددثم هدددذا ، فقدددال  :  امندددا يدددرث الدددوارث 

لدددم ان ابدددن العدددم ال يدددرث مدددع العدددم ا قدددال ي فقدددد  هدددر هبدددذا بالنسدددل ، أو بدددالوالء ، وال خدددفف بدددني  أهدددل الع
ي قلدي  :  واالخبدار يف هدذا متدواترجل ، والسديما  714.  ا   االمجاع ان عليا ورث العلم من الن  دو م  .  اه

 ي وحسبنا الوملية ون وملها اجللية والسفم  .   715من طريق العالجل الطاهرجل ، ا 
 ا   ي

 
  1330ملصر سنة  :   6رقم  :   67املراجعة 
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 الباث عن الوملية 

اهل السنة ال يعرفون الوملية إىل علي ، وال يتعرفون بشئ مدن ن وملدها ، فتصضدلوا هبدا ولكدم الشدكر ، والسدفم  
  . 

 ا س ي
 

  1330ملصر سنة  9رقم  :   68املراجعة 
 

 ن ول الوملية 
بك  ممدا جداء مدن طريدق غدههم مدا مسعتده يف ي ، وحس  716ن ول الوملية متواترجل ، عن أ مة العالجل الطاهرجل ا 

من قول الن  ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، وقد أخذ برقبة علدي  :  ا هدذا أخدي ووملدي ، وخليصد   20املراجعة 
 ي  .   717فيكم ، فامسعوا له وأطيعوا ا ا 

دي، عن ابن بريددجل ، واخرج  مد بن محيد الرازي ، عن سلمة االبر  ، عن ابن اساا  ،  عن أيب ربيعة االيا
عدن أبيده بريددجل ، عدن رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده وسدلم ا لكدل ند  وملدي ووارث ، وإن وملديي ووارودي علددي 

ي ا وأخدرج الطد ال يف الكبده باالسدناد إىل سدلمان الصارسدي ، قدال  :   718.  ا   ي ا اه 1بن أيب  طالل ا 
ومليي وموضع سري ، وخه من أترك بعدي ، ينجز عديت ويقضي  قال رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله  :  ا ان

 ي  ،  2ديين ، علي بن ايب طالل  ا 
 

 هامش
ي هدددذا احلدددديث أورده الدددذه  يف أحدددوال شدددريك مدددن ميدددزان االعتددددال ، وكدددذ  بددده ، وزعدددم ان شدددريكا ال  1ا  

مددام امحددد بددن حنبددل واالمددام أبددا حيتملدده ، وقددال  :  ان  مددد بددن محيددد الددرازي لدديمت بثقددة ، واجلددوا   :  ان اال
القاسم البغوي واالمام ابن جرير الط ي وإمام اجلدرح والتعدديل ابدن معدني وغدههم مدن طبقدتهم ، ووقدوا  مدد بدن 
محيد ورووا عنه ، فهو شيخهم ومعتمدهم كما يعدالف بده الدذه  يف ترمجدة  مدد بدن محيدد مدن امليدزان ، والرجدل 

 يع ، وإمنا هو من سلز الذه  فف وجه لتهمته يف هذا احلديث.ممن د يتهم بالرفض وال بالتش 
مدن  154مدن أحاديدث كندز العمدال يف آخدر ملدصاة  2570ي  هذا احلديث بلصمه وسنده هو احلديث  2ا  

مددن اجلددزء  32جز دده السددادس ، وأورده يف منتخددل الكنددز ، فراجددع مددن املنتخددل مددا هددو مطبددوع يف هددامش ل 
   ا اممت من مسند امحد  . 
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ي  .  وهددذا نددص يف كوندده الوملددي ، وملددري  يف أنده أفضددل الندداس  بعددد الندد  ، وفيدده مددن  719عليده السددفم ا ا 

 الداللة االلتزامية عل  خففته ، ووجو  طاعته ، ماال  ص  عل  أويل 
ملددل  اهلل ي ، عددن أنددمت ، قددال  :  قددال يل رسددول اهلل  1االبددا   .  وأخددرج أبددونعيم احلددافظ يف حليددة االوليدداء ا 

عليه وآله وسلم  :  ا يا أنمت أول من يدخل عليك  من هذا البا  إمام املتقدني ، وسديد املسدلمني ، ويعسدو  
الدددين ، وخددا  الوملدديني ، وقا ددد الغددر ايجلددني ، قددال أنددمت ، فجدداء علددي ، فقددام اليدده رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده 

، وتسمعهم ملويت وتبني  م ما اختلصوا فيه من بعدي ا  وآله ، مستبشرا فاعتنقه ، وقال له  :  اني تؤدي عين
 ي ا  .   720

وأخرج الطد ال يف الكبده باالسدناد إىل أيب أيدو  االن داري ، عدن  رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده ، قدال  :  ا 
ع الثانيدة ، يا فاطمة ، أما علمي أن اهلل عزوجدل اطلدع علد  أهدل االرض فاختدار مدنهم أبداك فبعثده نبيدا ، مث اطلد 

 فاختار بعلك ، فأوح  إيل ، فأنكاته واىذته ومليا  
 ي  .   721ي  ا  2ا 

أنمددر كيددز اختددار اهلل عليددا مددن أهددل االرض كافددة بعددد ان اختددار مددنهم خددا  أنبيا دده ، وانمددر إىل اختيددار الوملددي 
يا ، وانمددر هددل كانددي وكوندده علدد  نسددق اختيددار الندد  ، وانمددر كيددز أوحدد  اهلل إىل نبيدده أن يزوجدده ويتخددذه وملدد 

هم ، وهل  وز تأخه خدهجل اهلل مدن عبداده ووملدي سديد أنبيا ده ، وتقددمي غدهه خلصاء االنبياء من قبل إال أوملياء
 عليه ، وهل ي   الحد ان يتوىل احلكم عليه ، فيجعله من سوقته ورعاياه ؟ 
اهلل كمدا اختدار نبيده ؟ وكيدز  تداره وهل  كن عقف ان تكون طاعة ذلك املتدويل واجبدة علد  هدذا الدذي اختداره 

اهلل ورسوله مث  ن  تار غهه * ا وما كان ملؤمن وال مؤمنة قض  اهلل ورسوله أمرا أن يكون  م ا هجل من أمدرهم 
 ي. 722ومن يعص اهلل ورسوله فقد ضل ضفال مبينا ي * ا 

 
 

 هامش
 
  48اوردناه يف املراجعة  من اجمللد الثال من شرح النهو ، وقد 450ي كما يف ل  1ا  
مددن جز دده  153مددن احاديددث كنددز العمددال يف ل  2541ي  هددذا احلددديث بلصمدده وسددنده هددو احلددديث  2ا  

مدن اجلدزء ا داممت  31السادس ، واورده يف املنتخل ايضا ، فراجع من املنتخل ما هو  مطبوع يف هدامش ل 
 من مسند امحد  .   
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واحلسدد والتندافمت ملدا علمدوا أن  رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده ، سديزوج وقد تضافرت الروايات أن اهدل النصدا  

حسدددوه لددذلك وعمددم علدديهم االمددر ،  -وهددي  عديلددة مددرمي وسدديدجل نسدداء أهددل اجلنددة  -عليددا مددن بضددعته الزهددراء 
ي ، وقددالوا  :  ان هددذه ميددزجل يمهددر هبددا فضددل علددي ، فددف  1والسدديما بعددد أن خطبهددا مددن خطبهددا فلددم يصلدد  ا 

قدده بعدددها الحددق ، وال يطمددع يف إدراكدده طددامع ، فددأحلبوا مبددا لددديهم مددن أرجدداف ، وعملددوا لددذلك اعمدداال ، يلا
:  اندده فقدده لدديمت لدده شددئ ، لكنهددا عليهددا هم إىل سدديدجل نسدداء العدداملني ينصر ددا ، فكددان ممددا قلددن  ددا  فبعثددوا نسدداء

 ن شديبا يكرهنده ، حدىت   مدا أراده السفم د  دز عليهدا مكدرهن ، وسدوء مقاملدد رجدا ن ، ومدع ذلدك د تبدد
:  يدا ه ، فقالدي  اهلل عزوجل ورسوله  ا وحينبذ ارادت أن تمهر من فضل امده املدؤمنني مدا  دزي اهلل بده اعدداء

 رسول اهلل زوجتين من فقه ال مال له فأجاهبا ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، مبا مسعي  .  
  ا لسان حسود  واذا اراد اهلل نشر فضيلة * طويي اتاح

 
 هامش

ي أخرج بن أيب حا  عن أنمت ، قدال  :  جداء أبدوبكر وعمدر  طبدان فاطمدة إىل  الند  فسدكي ود يرجدع  1ا  
اليهمدا شديبا ، فانطلقدا إىل علددي ينبهانده إىل ذلدك  .  احلدديث وقددد  نقلده عدن ابدن أيب حددا  كثده مدن االوبددات ،  

نقددل هددة عددن أمحددد باالسددناد إىل أنددمت  ددوه ، وأخددرج أبددوداود مددن ملددواعقه ، و  11كددابن حجددر يف أوا ددل بددا  
أن أبدا بكددر  -مدن ملدواعقه  11مدن اآليددات الد  أوردهدا ابدن حجدر يف البددا   12كمدا يف اآليدة   -السجسدتال 

 خطبها ، فأعرض عنه ملل  اهلل عليه وآله ، مث عمر فأعرض عنه فنبهاه إىل خطبتها  .  
 

أبددوبكر وعمددر فاطمددة إىل رسددول اهلل ، فددأىب ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم احلددديث وعددن علددي ، قددال  :  خطددل 
عليهمددا ، قددال عمددر  :  أنددي  ددا يددا علددي  .  احلددديث  .  أخرجدده ابددن جريددر ، وملددااه وأخرجدده الدددواليب يف 

 من جز ه السادس  .    392من احاديث كنز العمال ل  6007الذرية الطاهرجل ، وهو احلديث 
تصق بسنده املعت  إىل ابن عباس ، قال  :  ملا زوج  الن  ا ل ي فاطمة من علدي ، قالدي واخرج ا طيل يف امل

فاطمدة يددا رسدول اهلل زوجتددين مددن رجدل فقدده لديمت  لدده شددئ ، فقدال الندد  ا ل ي  :  ا امدا ترضددني ان اهلل اختددار 
حلددداكم يف مناقدددل ي وأخدددرج ا 723ي   ا ؟ ا ا  1مدددن اهدددل االرض رجلدددني ، احددددمها ابدددوك ، واآلخدددر بعلدددك ا 

مدددن اجلدددزء الثالدددث مدددن املسدددتدرك عدددن طريدددق سدددريو بدددن يدددونمت ، عدددن ايب حصدددص االبدددار ، عدددن  129علدددي ل 
 االعمش ، عن ايب ملاحل ، عن ايب هريرجل ، 

 قال  :  قالي فاطمة  : ا
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،  يددا رسددول اهلل زوجتددين مددن علددي وهددو فقدده ال مددال لدده ؟ قددال ا ل ي  :  يددا فاطمددة أمددا ترضددني ان اهلل عزوجددل
 .    اطلع إىل اهل االرض فاختار رجلني ، أحدمها أبوك واالخر بعلك ا اه

ي وعن ابن عباس قال  :  قدال رسدول اهلل ا ل ي  :  ا أمدا ترضدني ال زوجتدك اول املسدلمني إسدفما  724ا 
 ، وأعلمهم علما ، وأنك سيدجل نساء 

اهلل اطلدع علد  اهدل االرض فاختدار مدنهم رجلدني أم  ، كما سادت مرمي نساء قومها ، أما ترضني يا فاطمة ان 
 ي  .   725ي ا 2ا   ، فجعل احدمها أباك ، واآلخر بعلك ا اه

وكددان رسددول اهلل ا ل ي بعددد هددذا إذا أد بسدديدجل النسدداء مددن الدددهر د ، يددذكرها بنعمددة اهلل ورسددوله عليهددا ، إذ 
ها من طوار  الدهر ، وحسبك شاهدا  ذا ما زوجها من افضل أمته ، ليكون ذلك عزاء  ا ، وسلوجل عما ي يب

 أخرجه االمام أمحد يف ل 
 

 هامش
 
 391من أحاديث الكنز ، أورده يف فضا ل علي ل  5992ي هذا احلديث بلصمه وسنده هو احلديث  1ا  

 من جز ه السادس ، وملرح حبسن سنده  .  
مدددن جز ددده  153العمدددال ل  مدددن أحاديدددث كندددز 2543ي  وهدددذا احلدددديث بلصمددده وسدددنده هدددو احلدددديث  2ا  

السدددادس ، نقلددده عدددن احلددداكم باالسدددناد إىل كدددل مدددن ابدددن عبددداس وأيب هريدددرجل ، ونقلددده عدددن الطددد ال وعدددن ا طيدددل 
باالسناد إىل ابن عباس فق   .  أما يف منتخل  الكنز فقد نقله عن ا طيل يف املتصق باالسناد إىل ابن عباس 

مدن اجلدزء ا داممت مدن مسدند أمحدد ، ونقلده عفمدة  39يف هدامش فراجع من املنتخل مدا هدو  يف السدطر االول 
 من اجمللد الثال من شرح النهو عن مسند االمام أمحد  .    451املعتزلة يف ل 

 
من اجلزء ا اممت من مسنده من حديث معقدل بدن يسدار ا ان الند  ا ل ي عداد فاطمدة يف مدرض أملداهبا  26

قالي  :  واهلل لقد اشتد حدزل ، واشدتدت فداق  ، وطدال سدقمي ، عل  عهده ، فقال  ا  :  كيز يدينك ، 
.  ا   قددال ا ل ي  :  أو مددا ترضددني ال زوجتددك أقدددم امدد  سددلما ، واكثددرهم علمددا ، وأعممهددم حلمددا  .  اه

 ي واالخبار يف ذلك متضافرجل ال حتتملها مراجعتنا ، والسفم . 726
 ا   ي
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 حجة منكري الوملية 

 هل السنة واجلماعة ينكرون الوملية  تجني مبا رواه البخاري يف ملاياه عن االسود ،7أ
ي رضدي اهلل عنده ، فقالدي   1قال  :  ذكر عند عا شة ، رضدي اهلل عنهدا ، ان الند  ا ل ي أوملد  إىل علدي ا  

الطسي فا نث فمات ، فما شدعرت ، فكيدز :  من قاله ؟ لقد رأيي الن  ، وإل ملسندته إىل ملدري فدعا ب
 ي   2أومل  إىل علي  ا 

 ي ؟ ا وأخرج البخاري يف ال اي  عنها أيضا من عدجل طر  ا ا كاني تقول  :   727ا 
 ي وكثها ما قالي  :  ا مات بني  788ا مات رسول اهلل بني حاقن  وذاقن  ا ا 

 
 هامش

مددن اجلددزء الثددال  مددن ملدداياه ويف بددا   83  الوملددايا ل ي هددذا احلددديث ، أخرجدده البخدداري يف كتددا 1ا  
مدن اجلدزء  14من اجلزء الثالث من ال اي  ، وأخرجه مسلم يف كتا  الوملدية ل  64مرض الن  ووفاته ل 
 الثال من ملاياه  .  

ي  قددد تعلددم ان الشدديخني رويددا يف هددذا احلددديث وملددية الندد  إىل علددي مددن حيددث ال يق دددان فددإن الددذين  2ا  
وا يومبددذ ان الندد  أوملدد  إىل علددي د يكونددوا خددارجني مددن االمددة ، بددل كددانوا مددن ال دداابة أو التددابعني الددذين ذكددر 

 م اجلرأجل علد  املكاشدصة مبدا يسدوء أم املدؤمنني  و دالز السياسدة يف ذلدك العهدد ، ولدذلك ارتبكدي ، رضدي اهلل 
 -ه  الدردود وأوهنهدا ، قدال االمدام السدندي عنها ، عندما مسعي حديثهم ارتباكا عميمدا  ثلده ردهدا علديهم بدأو 

 يف =  
 

 ي ا 1ي ا  730ي ا ورمبا قالي  :  ا نزل به ورأسه عل  فخذي ا  729ساري و ري ا 
ي  ، ا قالدي  :  مدا تدرك رسدول  2فلو كاني هة وملية ملا خصيي عليها  .  ويف ملداي  مسدلم عدن عا شدة  ا 

ي  عن  3.  ويف ال اياني  ا   ي اه 731ال بعها وال أومل  بشئ ا اهلل ا ل ي دينارا وال درمها ، وال شاجل و 
طلاة بن م رف ، قال  :  سألي عبداهلل بن ايب أوه  :  هدل كدان الند  ا ل ي أوملد  ؟ قدال  :  ال فقلدي  

 :  كيز كتل عل  الناس  .  
ذه االحاديددث املدد  مددن ي وحيددث ان هدد  732قددال  :  أوملدد  بكتددا  اهلل  .  ا ؟  .  ا ا  -الوملددية مث تركهددا 

االحاديددث الدد  اورنوهددا لثبوهتددا يف ال دداياني دون تلددك ، كانددي هددي املقدمددة عنددد التعددارض وعليهددا املعددول ، 
 والسفم  .  
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 ا س ي
 

 هامش
مدن جز هدا السدادس ، طبدع املطبعدة امل درية بداالزهر  241= تعليقته عل  هذا احلديث من سنن النسدا ي ل   
ال  نع الوملية قبل ذلك ، وال يقتضي أنه مدات  فجدأجل حبيدث ال نكدن منده الوملدية وال  :  وال  ص  أن هذا  -

تت ور ، فكيز وقد علم أنده علدم بقدر  أجلده قبدل املدرض مث مدرض أيامدا إىل آخدر كفمده ، فدأمعن النمدر فيده ، 
 يده يف غاية املتانة  .  

بددني سدداري و ددري ، موجددودان يف بددا  مرضدده  ي قو ددا  :  مددات بددني حدداقن  وذاقندد  ، وقو ددا  :  مددات  1ا  
ووفاتدده ا ل ي ، مددن ملدداي  البخدداري امددا قو ددا  :  نددزل بدده ورأسدده علدد  فخددذي ، فموجددود يف بددا  آخددر مددا 

 تكلم به بعد با  مرضه ووفاته ، بل ف ل  .  
 من جز ه الثال ، يد احلديث  .   14ي  راجع من ملاياه كتا  الوملية ، أو ل  2ا  
 اجع كتا  الوملايا من كل من ال اياني ، يد احلديث  .   ي  ر  3ا  
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 ال  كن جاود الوملية   -1
 السبل يف إنكارها  -2
 ال حجة للمنكرين مبا رووه  -3
 العقل والوجدان حيكمان هبا  -4
 
بعدددد ان اوروددده العلدددم   - انددده عهدددد اليددده وملدددية النددد  ا ل ي إىل علدددي ال  كدددن جاودهدددا ، اذ ال ريدددل يف  -1

 ي ،  733ي  ا  2بأن يغسله ، و هزه ، ويدفنه  ا  -ي  1واحلكمة ا 
 

 هامش
 ، تعلم انه ا ل ي ، أوروه ذلك  .   66ي قز عل  املراجعة  1ا  
ان  من اجلزء الثال من طبقاته عن علدي ، قدال  :  أوملد  الند  2من القسم  61ي  أخرج ابن سعد ل  2ا  

عددن  -مدن كنددز العمددال  4مددن اجلددزء  54كمدا يف  ل   -ال يغسدله احددد غددهي ، واخدرج ابوالشدديخ وابددن النجددار 
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علي ، قال  :  أوملال رسول اهلل ا ل ي ،  فقال  :  إذا أنا مي فغسلين بسبع قر  ، وأخرج ابدن سدعد عندد 
 دالواحد بن ايب عوانة ، قال  :  من طبقاته ، عن عب 2من القسم الثال من اجلزء  63ذكر غسل الن  ل  

قدال رسدول اهلل يف مرضدده الدذي تدويف فيدده  :  يدا علدي اغسددلين إذا مدي قدال  :  قددال  :  علدي  :  فغسدلته ، فمددا 
من اجلزء الثالث من املستدرك ، والذه  يف تلخي ده وملداااه  59آخذ عضوا إال تبعين ، وأخرج احلاكم ل 

رسدول اهلل فجعلدي انمدر مدا يكدون مدن امليدي ، فلدم أر شديبا ، وكدان طيبدا باالسناد إىل علي ، قدال  :  غسدلي 
حيا وميتا ، وهذا احلديث  أخرجه سعيد بن من ور يف سننه ، واملروزي يف جنا زه ، وابوداود يف مراسيله ، وابن  

يهقدي مدن  الكندز ، واخدرج الب 4مدن اجلدزء  54يف ل  1094منيع ، وابن أيب شيبة يف السنن ، وهدو احلدديث 
 1104يف سننه عن عبداهلل بن احلارث  :  ان عليا غسل الن  ، وعل   الن  قميص ، احلدديث وهدو احلدديث 

من الكنز ، وعن ابن عباس ، قال  :  إن لعلي أربع خ ال ليسي الحد غهه ، وهدو  4من اجلزء  55يف ل 
 ويبني للناس بعده  ي 734ي ا  1اول من ملل  مع =  ويصي دينه وينجز وعده ، وي   ذمته ا 

 
 هامش

= رسول اهلل ، وهو الذي كدان لدواؤه معده يف كدل زحدز ، وهدو الدذي ملد  معده يدوم فدر عنده غدهه ، وهدو الدذي  
مدن  3من اجلزء  111غسله وأدخله ق ه ، أخرجه ابن عبدال  يف ترمجة علي من االستيعا  ، واحلاكم يف ل 

قال رسول اهلل  :  يا علي أني تغسلين ، وتؤدي ديين ، وتدواريين املستدرك ، وعن ايب سعيد ا دري ، قال  :  
مدن الكندز ، وعدن عمدر ، مدن  6مدن اجلدزء  155يف ل  2583احلدديث  -يف حصريت ، أخرجه الديلمي وهو 

 حديث قال فيه رسول اهلل 
 مددن 45مددن الكنددز ، ويف هددامش ل  6مددن اجلددزء  393لعلددي  :  وانددي غاسددلي ودافددين ، احلددديث ، يف ل 

ا ل ي ، يقول  :  أعطيدي يف علدي مخسدا د يعطهدا  -من مسند امحد ، وعن علي مسعي رسول اهلل  5اجلزء 
مدن الكندز  6مدن اجلدزء  403ن  يف احد قبلي ، أما االوىل فانه  يقضي ديين ، ويواريين ، احلدديث يف أول ل 

علد  رسدول اهلل أحدد هدو إمدامكم حيدا ، وملا وضع عل  السرير وأرادوا ال دفجل عليده ا ل ي ، قدال علدي ال يدبم 
وميتا ، فكان الناس يدخلون رسف رسف ، في لون ملصا ملصا ، لديمت  دم إمدام ، ويكد ون ، وعلدي قدا م حيدال 

 رسول اهلل 
يقول  :  سفم عليك أيها الن  ورمحة اهلل وبركاته ، اللهم إنا نشهد أن قد بلأ مدا أنزلدي اليده ، ون د  المتده ، 

اهلل حىت أعز اهلل عزوجل دينه ، وني كلمته ، اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما أنزل اهلل اليده ، ووبتندا  وجاهد يف سبيل
بعده ، وامجع بيننا وبينه ، فيقدول النداس  :  آمدني آمدني ، حدىت ملدل  عليده الرجدال مث النسداء مث ال دبيان ، روى 

بقاتدده ، وأول مددن دخددل علدد  رسددول اهلل هددذا كلدده بدداللصظ الددذي أوردندداه ابددن سددعد عنددد ذكددره غسددل الندد  مددن ط
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يومبذ بنو هاشم ، مث املهاجرون ، مث االن ار ، مث الناس ، وأول من ملل  عليه علي والعباس وقصا ملصا ، وك ا 
 عليه مخسا  .  

ي االخبار يف هذا كله متواترجل من طريق العالجل الطاهرجل وحسبك ما أخرجده الطد ال يف الكبده عدن ابدن عمدر  1ا 
بويعل  يف مسنده عن علي ، واللصظ لفول من  حديث قال فيه رسدول اهلل ا ل ي  :  يدا علدي أندي اخدي ، وا

ووزيري ، تقضي ديين وتنجز موعدي ، وت   ذم  ، احلديث ايضا مسندا إىل علدي ، ونقدل هدة عدن البوملدهي 
كنز العمال مسدندا إىل ابدن من   6من اجلزء  155كما يف ل   -ان  رواته وقات ، واخرج بن مردويه والديلمي 

ايضا مسندا إىل علي ، ونقل هة عن البوملهي ان رواتده وقدات ، واخدرج بدن  6من اجلزء  404عمر ، ويف ل 
عدن اندمت  دوه ، واخدرج االمدام امحدد بدن حنبدل  -من الكنز  6من اجلزء  155كما يف ل   -مردويه والديلمي 

 =   164يف ل 
 736أحكام اهلل وشرا عه عزوجل ، وعهد إىل االمة بأنه وليها من بعده ا   ي من  735ي ا    1ما اختلصوا فيه ا 

 ي ،  738ي  ا  4ي وأبو ولده  ا  737ي  ا  3ي  وانه اخوه  ا  2ي  ا 
 

 هامش
من مسنده عن حبشي بن جنادجل قال  :  مسعي رسول اهلل يقول  :  ال يقضي ديدين إال اندا أو  4= من اجلزء  

 عن  -من الكنز  6من اجلزء  401كما يف ل   -ه علي ، واخرج ابن مردوي
علددي  :  قددال ملددا نزلددي  :  وانددذر عشددهتك االقددربني ، قددال رسددول اهلل ا ل ي يددوم اجلاصددة ، فأخددذ بيددد علددي 
وخطل فامد اهلل واوع عليه ، مث قال  :  ايها الناس إل وليكم ، قالوا  :  ملددقي يدا رسدول اهلل ، مث رفدع يدد 

ذا وليي ويؤدي عين عن قتادجل  :  ان عليا قض  عن الن  اشياء بعد وفاته كدان عامتهدا عددجل علي ، فقال  :  ه
حسبي انه قال مخسدمبة الدز درهدم ، فقيدل لعبدد الدرزا   :  واوملد  اليده الند  بدذلك ؟ قدال  :  نعدم ال اشدك 

مدن  60ندز يف ل ان الن   اوملد  إىل علدي ، ولدو ال ذلدك مدا تركدوه يقضدي دينده ، احلدديث اورده ملداحل الك
 . 1170جز ه الرابع ، فكان احلديث 

ي تضددافرت الن ددول ال ددرحية باندده ا ل ي ، عهددد إىل علددي بددأن يبددني المتدده مددا اختلصددوا فيدده مددن بعددده ،  1ا  
 ، وغهمها مما اسلصناه ومما تركناه لشهرته  .   48، من املراجعة  12، واحلديث  11وحسبك منها احلديث 

 .    56واملراجعة  54واملراجعة  40، واملراجعة  36ن املراجعة ي  يعلم ذلك م 2ا  
  34، واملراجعدة  32ي  املؤاخاجل بني الن  والوملدي متدواترجل ، وحسدبك يف وبوهتدا مدا قدد اوردنداه يف املراجعدة  3ا  

  . 
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علي سدن  ، ي  كونه أبا ولده معلوم بالوجدان وقد قال ا ل ي لعلي  :  أني أخي ، وأبوولدي ، تقاتل  4ا  
مددن كنددز العمددال ، ورواتدده وقددات كمددا  6مددن اجلددزء  404احلددديث ، أخرجدده ابددويعل  يف مسددنده ، كمددا يف ل 

مددن  75ل  9ملدرح بدده البوملدهي ، وأخرجدده أيضددا أمحدد يف املناقددل ، كمددا يف أواخدر الص ددل الثددال مدن البددا  
يف ملدلبه ، وجعدل ذريد  يف ملدلل علدي  ال واعق ايرقة البن  حجر ، وقال ا ل ي إن اهلل جعل ذرية كدل ند 

يف ملدصاة  2510، أخرجه الط ال يف الكبه عن جابر ، وا طيدل يف تار ده عدن ابدن عبداس ، وهدو احلدديث 
من الكندز ، وقدال ملدل  اهلل عليده وآلده وسدلم  :  كدل بدين أنثد  ينتمدون إىل ع دبتهم إال ولدد  6من اجلزء  152

 من االحاديث   22وأنا أبوهم ، أخرجه الط ال عن الزهراء ، وهو احلديث فاطمة فأنا وليهم ، وأنا ع بتهم ، 
 

ي  742ي  ا  4ي ، ووملدديه  ا  741ي  ا  3ي ووليدده  ا  740ي  ا  2ي و يدده  ا  739ي ا  1واندده وزيددره ا 
 ي ، وبا  دار  743ي ا  5، وبا  مدينة علمه ا 

 
 هامش

، وأخرجده الطد ال عدن  112مدن ملدواعقه ، ملدصاة  11بدا  = ال  نقلها ابن حجر يف الص دل الثدال مدن ال 
مدن املسدتدرك عدن جدابر  3من اجلدزء  164ابن عمر كما يف ال صاة املذكورجل ، وأخرج احلاكم  وه يف ملصاة 

مددن حددديث أخرجدده  -، مث قددال  :  هددذا حددديث ملدداي  االسددناد ، ود  رجدداه  :  وقددال ملددل  اهلل عليدده وآلدده 
:  وأمددا أنددي يددا علددي  فددأخي   -لددذه  يف تلخي دده ، وملدداااه علدد  شددرط الشدديخني احلدداكم يف املسددتدرك وا

 وابوولدي ، ومين ، وإيل ، إىل كثه من هذه الن ول ال رحية  .  
ي حسبك من الن ول يف وزارتده ، قولده ملدل  اهلل عليده وآلده  :  أندي مدين مبنزلدة هدارون مدن موسد  ،  .    1ا  

هه ، وقولدده ا ل ي يف حدددديث االنددذار يددوم الدددار  :  فددأيكم يددوازرل علددد  وغدد  26كمددا أوضدداناه يف املراجعددة 
، وهلل  20امري هذا ؟ فقال علي  :  انا يدا رسدول اهلل ، اكدون وزيدرك عليده ، احلدديث ، وقدد مسعتده يف املراجعدة 

 در االمام البوملهي إذ يقول يف مهزيته الع ماء ؟ 
 د الوزراء ووزير ابن عمه يف املعايل * ومن االهل تسع

 د يزده كشز الغطاء يقينا * بل هو الشممت ما عليه غطاء 
ي  أمجعي االمة عل  ان يف كتا  اهلل آية ما عمل هبا سوى علي ، وال يعمدل هبدا احدد مدن بعدده إىل يدوم  2ا  

 وملددا القيامددة ، أال وهددي آيددة النجددوى يف سددورجل اجملددادجل ، ت ددافق علدد  هددذا أوليدداؤه وأعددداؤه، وأخرجددوا يف هددذا ن
 482ملااوها عل  شرط الشيخني ، يعرفها بر االمة وفاجرها ، وحسبك منها مأ أخرجده احلداكم يف ملدصاة 

من اجلزء الثال من املستدرك والذه  يف تلك ال صاة من تلخي ه ، وعليك بتصسده اآليدة مدن  تصاسده الثعلد  
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حديثي ام سلمة وعبدداهلل  74يف املراجعة والط ي ، والسيوطي ، والز شري ، والرازي  .  وغههم ، وستسمع 
بن عمر يف مناجاجل الن  وعلي ، عند وفاته ملل  اهلل عليه وآله وسدلم ، وتقدز هدة علد  تناجيهمدا يدوم الطدا ز 
، وقول رسول اهلل يومبذ  :  ما أنا انتجيته ، ولكن اهلل انتجاه ، وعل  تناجيهمدا يف بعدض أيدام عا شدة ، فتأمدل  

  . 
مدر عليدك يف  -ك ن ا يف أنه وليه قولده ملدل  اهلل عليده وآلده يف حدديث ابدن عبداس  .   .  وقدد ي  حسب 3ا  

:  اني وليي يف الدنيا واالخرجل ، علد  أن هدذا وابدي  بالضدرورجل مدن ديدن االسدفم ، فدف حاجدة   -26املراجعة 
 .    68إىل االستق اء  .  حسبك من ن ول الوملية ما قد مسعته يف املراجعة 

 وما علقناه عليه  .    48، من املراجعة  9ي راجع احلديث  5ا  
 

 ي وأما ا ، وسصينة  اهتا   745ي  ا  2ي ، وبا  حطة هذه االمة  ا  744ي ا  1حكمته ا 
ي ، وان 747ي  ا 4ي وان طاعتدددده فددددرض عليهددددا كطاعتدددده ، ومع دددديته موبقددددة  ددددا كمع دددديته  ا  746ي ا  3ا 

 749ي ا  6ي وانه سلم ملن سامله ، وحر  ملن حاربده ا  748ي ا  5كمصارقته ا   متابعته كمتابعته ، ومصارقته
ي ، وان مددن أحبدده فقددد أحددل اهلل ورسددوله ، ومددن أبغضدده  750ي ا 7ي ، وويل ملددن وااله ، وعدددو ملددن عدداداه ا 

ي  752ا ي  9ي ، ومن وااله فقدد واالمهدا ، ومدن عداداه فقدد عادامهدا ا  751ي ا  8فقد أبغض اهلل ورسوله ا 
 ، 
 

 هامش
  48من املراجعة  10ي راجع احلديث  1ا  
 .    48من املراجعة  14ي  راجع احلديث  2ا  
 .    8ي  كما حتكم به السنن ال  أوردناها يف املراجعة  3ا  
 وغهه  .   48من املراجعة  16ي  حبكم احلديث  4ا  
 وغهه  .   48من املراجعة  17ي حبكم احلديث  5ا  
مدن اجلددزء الثددال مدن مسددنده ان رسددول اهلل ا  442ي اخدرج االمددام امحدد مددن حددديث ايب هريدرجل يف ملددصاة  6 ا 

.    ل ي نمر إىل علي وفاطمة واحلسن واحلسني فقدال  :  أندا حدر  ملدن  حداربكم ، وسدلم ملدن سداملكم  .  اه
 وقال ا ل ي يوم جللهم بالكساء من حديث 
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وسددلم ملددن سدداملهم ، وعدددو ملددن عدداداهم ، نقلدده ابددن حجددر يف تصسدده اآليددة  ملدداي   :  انددا حددر  ملددن حددارهبم ،
مدن ملدواعقه ، وقدد اسدتصاض قولده ملددل   11االوىل مدن آيدات فضدلهم الد  أوردهدا يف الص دل االول مددن البدا  

 اهلل عليه وآله  :  حر  علي حريب  وسلمه سلمي  .  
املتدواتر  :  اللهدم وال مدن وااله ، وعداد مدن عداداه   ، علد  ان قولده 48مدن املراجعدة  20ي راجع احلديث  7ا  

قولده ا ل ي يف حدديث بريددجل مدن ابغدض عليدا فقدد ابغضدين ومدن  36كاف واحلمد هلل وقد مسعي يف املراجعدة 
 فار  عليا فقد فارقين وقد تواتر أنه ال حيبه إال مؤمن ، وال يبغضه إال منافق ، إنه واهلل لعهد الن  االمي  .  

 وغهمها  .   48من املراجعة  21واحلديث  20واحلديث  19حبكم احلديث ي  8ا  
 من تلك املراجعة وحسبك اللهم  :  وال من وااله ، وعاد من عاداه  .    23ي حبكم احلديث  9ا  
 

ي ، واندده إمددام الدد رجل ، وقاتددل  754ي  ا  2ي ومددن سددبه فقددد سددبهما  ا  753ي ا  1ومددن آذاه فقددد آذامهددا ا 
ي ، وانه سيد املسلمني ، وإمام املتقني ، وقا د  755ي  ا    3، من ور من ن ره ،  ذول من خذله  ا   الصجرجل

ي  .  واندده رايددة ا دددى ، وإمددام أوليدداء اهلل ، ونددور مددن أطدداع اهلل ، والكلمددة الدد   756ي  ا  4الغددر ايجلددني  ا 
 5ي ويعسو  املؤمنني ا  758فارو  االمة ، ا ي ، وانه ال ديق االك  ، و  757ي ا  5الزمها اهلل للمتقني ا 

ي  760ي ، وانه منه مبنزلدة هدارون مدن موسد  ا  759ي ا  7ي ، وانه مبنزلة الصرقان العميم ، والذكر احلكيم ا 
 ي ومبنزلته من ربه  8ا 
 ي ، ومبنزلة رأسه من  761ي ا  9ا 

 هامش
 483يا فقد آذال ، اخرجه امحد يف ل ي حسبك قوله ا ل ي يف حديث عمرو بن شا  من آذى عل  1ا  

مددن املسددتدرك ، والددذه  يف تلددك ال ددصاة مددن  3مددن اجلددزء  123مددن مسددنده ، واحلدداكم يف ل  3مددن اجلددزء 
تلخي ددده معالفدددا ب ددداته ، واخرجددده البخددداري يف تار ددده ، وابدددن سدددعد يف طبقاتددده ، وابدددن ايب شددديبة يف مسدددنده ، 

 من الكنز  .   6من اجلزء  400والط ال يف الكبه ، وهو موجود يف ل 
 وغهه  48من املراجعة  18ي  حبكم احلديث  2ا  
 ي  حبكم احلديث االول من تلك املراجعة وغهه  .   3ا  
 .    48من املراجعة  5و  4و  3و  2ي  راجع احلديث  4ا  
 من تلك املراجعة  .   6ي راجع احلديث  5ا  
 جعة وغهه  .  من تلك املرا 7ي حبكم احلديث  6ا  
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من ملااح الثقلني ، فا ا توض  احلدق لدذى عيندني ، وقدد مدر  8ي حسبك يف ذلك ما مسعته يف املراجعة  7ا  
 ان عليا مع القرآن والقرآن مع علي ال يصالقان  .  50عليك يف املراجعة 

 .    34جعة ، واملرا 32، واملراجعة  30واملراجعة  28واملراجعة  26ي كما توضاه املراجعة  8ا  
 وغهه  .    48من املراجعة  13ي حبكم احلديث  9ا  
 

ي ، وان اهلل عزوجدددل اطلدددع إىل اهدددل االرض فاختارمهدددا  763ي  ا  2ي ، وانددده كنصسددده  ا  762ي ا  1بدنددده ا 
ي  ا  4ي  ، وحسبك عهده يوم عرفات من حجة الدوداع بأنده ال يدؤدي عنده إال علدي  ا  3ي  ا  764منها ا 
إىل كثدده مددن هددذه ا  ددا ص الدد  ال يليددق  ددا اال الوملددي ، واملخ ددول مددنهم مبقددام الندد  ، فكيددز  ي ، 765

وال ومىت يتسع لعاقل ان  اد بعدها ومليته ؟ ! او يكابر هبا لوال الغرض وهل الوملية إال العهد بدبعض هدذه 
 الشؤون ؟ !  .  

 ، لمنهم ا ا ال يتمع مع خففة اال مة الثفوة  .   اما اهل املذاهل االربعة فإمنا انكرها منهم املنكرون -2
وال حجددة  ددم علينددا مبددا رواه البخدداري وغددهه عددن طلاددة بددن م ددرف حيددث قددال  :  سددألي عبددداهلل بددن ايب  -3

مث تركهدا  -اوه  :  هل كان الند  ا ل ي اوملد  ؟ فقدال  :  ال  .  قلدي  :  كيدز كتدل علد  النداس الوملدية 
ي فدددددان هدددددذا احلدددددديث غددددده وابدددددي عنددددددنا ، علددددد  ان مدددددن  766.  ا   تدددددا  اهلل  .  اهقدددددال  :  أوملددددد  بك -

مقتضيات السياسة  وسلطتها ، وبقطع النمر عن هذا كله ، فان ملااح العالجل الطاهرجل قد تواترت يف الوملية ، 
 فليضر  مبا عارضها عرض اجلدار  .  

 ي  .   5لعقل  والوجدان ا عل  ان امر الوملية غين عن ال هان ، بعد ان حكم به ا -4
 

 هامش
 فراجعه وما قد علقناه عليه  .   50ي حبكم احلديث الذي اوردناه يف املراجعة  1ا  
 .    50ي  حبكم آية املباهلة وحديث ابن عوف وقد أوردناه يف املراجعة  2ا  
 .    68ي  كما هو ملري  السنن ال  أوردناها يف املراجعة  3ا  
 وراجع ما علقناه عليه  .   48من املراجعة  15حلديث ي  راجع ا 4ا  
ي العقل مبجرده حييل عل  الن  ا ل ي أن يدأمر بالوملدية ويضديق فيهدا علد  أمتده ، مث يالكهدا يف حدال انده  5ا  

احدوج إليهددا مددنهم ، الن لدده مدن الالكددة ايتاجددة إىل القدديم ، ومدن اليتددام  املضددطرين إىل الددويل مدا لدديمت الحددد مددن 
 ملني ، وحاشا اهلل أن يهمل تركته =  العا
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 وإذا استطال الشئ قام بنصسه * وملصات ضوء الشممت تذهل باطف 
أما ما رواه البخاري عن ابن أيب أوه من أن الن  ملل  اهلل عليده وآلده  وسدلم ، أوملد  بكتدا  اهلل فادق ، غده 

ه معددا ، وعهددد إىل أمتدده باالعت ددام حببليدده أندده أيددال ، الندده ملددل  اهلل عليدده وآلدده  وسددلم ، أوملدد  بالتمسددك بثقليدد 
مجيعا ، وأنذرها الضفلة إن د تستمسك هبما ، وأخ ها أ ما لن يصالقا حىت يردا عليه احلوض ، وملااحنا يف 

ويف  8ذلدددك متدددواترجل مدددن  طريدددق العدددالجل الطددداهرجل ، وحسدددبك ممدددا ملددد  مدددن طريدددق غدددههم مدددا أوردنددداه يف املراجعدددة 
 .   ، والسفم  54املراجعة 
 ا   ي

 
  1330ملصر سنة  10رقم  :   71املراجعة 

 
 ما السبل يف االعراض عن حديث أم املؤمنني وأفضل أزواج الن  ؟ 

وليددي ام املددؤمنني وأفضددل ازواج الندد  ملددصاة  إعراضددك ، فاىددذت حددديثها  هريددا  -عصددا اهلل عنددك  -مددا لددك 
ل ، ولددك مددع ذلددك رأيددك ، فاملدددع بدده نتدددبره ، وتركتدده نسدديا منسدديا ، وقو ددا هددو الص ددل ، وحكمهددا هددو العددد

 والسفم  .  
 ا س ي
 هامش

وهم أهل االرض يف الطدول والعدرض  -= الثمينة وهي شرا ع اهلل واحكامه ، ومعاذ اهلل ان يالك يتاماه وأياماه   
م ، يتخبطددون يف عشددوا هم ، ويسددرحون و رحددون علدد  مقتضدد  أهددوا هم ، بدددون قدديم تددتم هلل بدده احلجددة علدديه -

علدد  أن الوجدددان حيكددم بالوملددية إىل علددي حيددث وجدددنا الندد  ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، قددد عهددد اليدده بددان 
يغسله وحينطه و هزه ويدفنه ويصي دينه وي   ذمتده ، ويبدني للنداس مدا اختلصدوا فيده مدن بعدده ، وعهدد إىل النداس 

 ليه يف أول هذه املراجعة  .   بأنه وليهم من بعده ، وأنه  .   .   .  إىل آخر ما اشرنا ا
 

  1330ملصر سنة  12رقم  :   72املراجعة 
 
 د تكن أفضل أزواج الن  ملل  اهلل عليه وآله وسلم  .    -1
 إمنا افضلهن خد ة  -2
 إشارجل إمجالية إىل السبل يف االعراض عن حديثها  -3
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أفضل ازواج  الند  ملدل  اهلل عليده وآلده ، وكيدز ان الم املؤمنني عا شة فضلها ومنزلتها ، غه ا ا ليسي ب  -1

 تكون افضلهن مع ما مل  عنها اذ قالي  : ا
ذكددر رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، خد ددة ذات يددوم فتناولتهددا فقلددي  :  عجددوز كددذا وكددذا ، قددد ابدددلك اهلل 

، وملدقتين حني كدذبين النداس  خها منها ، قال  :  ما ابدلين اهلل خها منها ، لقد آمني يب حني كصر يب الناس
 ي  1، واشركتين يف ما ا حني حرمين الناس ، ورزقين اهلل ولده ، وحرمين ولد غهها  .   .   .  ا احلديث ا 

ي وعن عا شدة قالدي  :  ا كدان رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده ، ال يكداد  درج مدن البيدي حدىت يدذكر  767ا 
ا يوما من االيام ، فأدركتين الغهجل ، فقلي  :  هل كاني إال عجدوزا ، فقدد خد ة فياسن الثناء عليها ، فذكره

 أبدلك اهلل خها منها ، فغضل حىت اهتز مقدم شعره من الغضل ، مث 
قددال  :  ال واهلل مددا أبدددلين اهلل خددها منهددا ، آمنددي يب إذ كصددر الندداس ، وملدددقتين إذ كددذبين الندداس ، وواسددتين يف 

 ، ورزقين اهلل منها أوالدا إذ حرمين أوالد ما ا إذ حرمين الناس 
 ي  768ي  ا  2النساء  .   .   .  ا احلديث  ا 

 
 

 هامش
ي هددذا احلددديث والددذي بعددده ، مددن ملددااح السددنن املستصيضددة فراجعهمددا يف أحددوال خد ددة الكدد ى مددن  1ا   

يف ملداياهما بلصدظ يقدار   االستيعا   .  يدمها بعني اللصظ الذي أوردناه ، وقد أخرجهما البخاري ومسدلم
 ذلك  .  

مددن  175ي  كمددا أخرجدده البخدداري يف بددا  غددهجل النسدداء ووجدددهن ، وهددو يف أواخددر كتددا  النكدداح ل  2ا  
 اجلزء الثالث من ملاياه  .   

 
فأفضدددل أزواج النددد  ا ل ي خد دددة الكددد ى ملدددديقة هدددذه االمدددة ،  وأو دددا إ اندددا بددداهلل وت دددديقا بكتابددده ،  -2

ي وندص  769ي ببيي  ا يف اجلنة من ق ل ا ا  1يه ، ا وقد أوحي اليه ا ل ي ، أن  يبشرها ا ومواساجل لنب
 عل  تصضيلها ، فقال  :  ا

أفضل نساء أهل اجلنة خد ة بني خويلد ، وفاطمة بني  مد ، وآسية بني  مزاحم ، ومرمي بني عمران ا ا 
 ني أربع مث ذكرهن ا ي وقال ملل  اهلل عليه وآله  :  ا خه نساء  العامل 770
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ي وقال  :  ا حسبك من نساء العاملني مرمي بني عمران ، وخد ة بني خويلد ، وفاطمدة بندي  مدد  771ا 
 ، وآسية امرأجل فرعون ا

 ي  .   1ي إىل كثه من أمثال هذه الن ول وهي من أمل  االوار النبوية وأوبتها ا  772ا 
ن عددا خد دة مدن أمهدات املدؤمنني  .  والسدنن املدأوورجل ، واالخبدار عل  أنه ال  كن القول بدأن عا شدة أفضدل ممد 

املسدطورجل ، تددأىب تصضدديلها علديهن ، كمددا ال  صدد  علدد  أويل االلبدا  ، ورمبددا كانددي تددرى ا دا أفضددل مددن غههددا ، 
، إذ فف يقرها رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم عل  ذلك ، كما اتصق هذا مع ام املؤمنني ملدصية بندي حيدي 

 دخل الن  ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، عليها وهي تبكي ا فقال  ا  :  ما يبكيك ؟ 
قالي  :  بلغين ان عا شة وحص ة تناالن مين ، وتقوالن  ن خه من ملصية ، قال ملدل  اهلل عليده وآلده  :  أال 

 قلي  ن كيز تكن خها مين ، وأيب هارون ، وعمي موس  ، وزوجي 
ي  .  ومن تتبع حركات أم املؤمنني عا شة يف أفعا ا وأقوا ا وجددها كمدا نقدول  .  ا  773ا  ي  2 مد ا  ا 

 ي  .   774
 اما إعراضنا عن حديثها يف الوملية فلكونه ليمت حبجة ، وال تسألين عن  التص يل ، والسفم.   -3

 ا   ي
 

 هامش
 غراء ، فلهاجعها من أراد االستق اء  .  ي وقد اوردنا مجلة منها يف املطلل الثال من كلمتنا ال 1ا  
ي  أخرجددده الالمدددذي مدددن طريدددق كناندددة مدددوىل أم املدددؤمنني ملدددصية ، وأورده ابدددن عبدددد الددد  يف ترمجدددة ملدددصية مدددن  2ا  

مددن  12مددن اجمللددد  589االسددتيعا  ، وابددن حجددر يف ترمجتهددا مددن االملددابة ، والشدديخ رشدديد رضددا يف آخددر ل 
 وار  .   مناره ، وغه واحد من نقلة اآل

 
  1330ملصر سنة  13رقم  :   73املراجعة 

 
 طلل التص يل يف سبل االعراض عن حديثها 

 ي  بسوء ، يف  4ي  وال حيدج  ا  3ي  وال يدامو  ا  2ي ، وال يوالمت  ا  1إنك ممن ال يدالمت ا 
 يبادث عدن عثدرجل ، وال ي ، ومنتدزح مدن الدتهم ، واندا واحلمدد هلل ممدن ال ينددد ، وال 6ي مدن التبعدات ا  5 وجل ا 

يتتبددع ؟ ورجل ، واحلددق ضددال  الدد  انشدددها ، فسددؤايل إيدداك  عددن التص دديل ممددا ال يسددعين تركدده واجابتددك ايدداي إىل 
 البيان مما ال بد منه  .  
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 فاملدع بأمرك ما عليك غضاضة * وأبشر وقر بذاك منك عيونا 
ذين يكتمدون مدا أنزلندا مدن البيندات وا ددى ي * ، ووسيل  إليك يف ذلك ، إمنا هي آيدة الدذكر احلكديم * ا ان الد 

 والسفم  .  
 

  1330ملصر سنة  15رقم  :   74املراجعة 
 
 تص يل االسبا  يف االعراض عن حديثها   -1
 العقل حيكم بالوملية  -2
 دعواها بأن الن  قض  وهو يف ملدرها معارضة  -3
 
اليه ، واني عنه يف  غنية تامدة لعلمدك بأندا مدن هاهندا إال التص يل ، حىت اضطررتين  -أيدك اهلل  -ابيي   -1

 أتينا وإن هنا م رع الوملية ، 
 هامش

 ي ال  ادع  .    1ا  
 ي  ال يغش  .    2ا  
 ي  ال يمهر غه ما يبطن  .    3ا  
 ي  ال يرمي  .   4ا  
 لبديعة  .  ي النجوجل  :  املكان املرتصع ال يعلوه السيل ، وهي هنا من االستعارات  ا 5ا  
 ي مجع تبعة وهي ما يلاق االنسان من املطالبة بمفمة و وها  .    6ا  
 

وم ارع الن ول اجللية ، وهنا مهالك ا ممت واالرث والنالة ، وهاهنا الصتنة ، هاهنا الصتندة ، هاهندا الصتندة ا 
كدده وإلغدداء دولتدده ذلددك ي ، حيددث جابددي يف  حددر  أمهاملددؤمنني االم ددار ، وقددادت يف انتددزاع مل  775ي ا  1

 العسكر اجلرار  .  
 -وكان ما كان مما لسي اذكره * فمن خها وال تسأل عدن ا د  فاالحتجداج علد  نصدي الوملدية إىل علدي بقو دا 

م ددادرجل ال تنتمددر مددن من ددز ، ومددا يددوم علددي منهددا بواحددد ، وهددل إنكددار الوملددية اال  -وهددي مددن الددد خ ددومه 
ي ، اللدددذين  هدددر هبمدددا املضدددمر ، وبدددرز هبمدددا  776، ويدددوم اجلمدددل االكددد  ا ي   2دون يدددوم اجلمدددل االملدددغر  ا 
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ملستال ، ومثدل هبمدا شدأ ا مدن قبدل خروجهدا علد  وليهدا ، ووملدي نبيهدا ، ومدن بعدد خروجهدا عليده إىل ان بلغهدا 
 موته ، فسجدت هلل شكرا ، مث 

 ي   :   3أنشدت  ا 
 

 هامش
بخاري با  ما جاء يف بيوت أزواج الند  مدن كتدا  اجلهداد ي حبكم ملااح السنة ، فراجع من ملاي  ال 1ا  

 من جز ه الثال ، يد التص يل  .   125والسه ل 
قبدل ورود أمهاملدؤمنني إىل   36ي  كاني فتنة اجلمدل االملدغر يف الب درجل  مدمت بقدني مدن ربيدع الثدال سدنة  2ا  

عامله عثمان بن حنيدز االن داري ، فقتدل أربعدون الب رجل حيث هامجتها ام املؤمنني ومعها طلاة والزبه وفيها  
رجف من شيعة علي ا ع ي يف املسجد  وسبعون آخرون منهم يف مكان آخدر ، وأسدر عثمدان بدن حنيدز وكدان 
من فضفء ال اابة ، فأرادوا قتله ، مث خافوا ان يثأر لده أخدوه سدهل واالن دار ، فنتصدوا حليتده وشداربيه وحاجبيده 

ه ، مث طردوه من الب رجل وقابلهم حكيم بن جبلة يف مجاعة مدن عشدهته عبددالقيمت وهدو ورأسه ، وضربوه وحبسو 
سيدهم ، وكان من أهل الب دا ر واحلصداظ والنهدي ، وتبعده مجاعدة مدن ربيعدة فمدا بدارحوا ا يجداء حدىت استشدهدوا 

سدددتقبلته  بدددأمجعهم ، واستشدددهد مدددع حكددديم ابنددده االشدددرف ، واخدددوه الرعدددل ، وفتادددي الب دددرجل ، مث جددداء علدددي فا
عا شة بعسكرها ، وكاندي وقعدة اجلمدل االكد  ، وتص ديل الدوقعتني يف تدار ي ابدن جريدر وابدن االوده وغهمهدا مدن  

 كتل السه واالخبار  .  
مقاتدل  -ي  فيما أخرجه الثقات مدن أهدل االخبدار كدأيب الصدرج االملدصهال يف آخدر أحدوال علدي مدن كتابده  3ا  

 . -الطالبيني 
 

ي ال وان شدددبي ضدددربي لدددك مدددن  777واسدددتقر هبدددا الندددوى * كمدددا قدددر عيندددا بااليدددا  املسدددافر ا فألقدددي ع ددداها 
ي  :  ا ملددا وقدل رسددول اهلل ملدل  اهلل عليدده وآلدده ،  1حدديثها مددثف يريدك أ ددا كاندي يف أبعددد الغايددات ، قالدي ا 

رجدل آخدر ،  قدال واشتد به وجعه ، خرج وهو بني رجلني ى  رجفه يف االرض ، بني عبداس بدن عبدداملطلل و 
فأخ ت عبداهلل بن عبداس عمدا قالدي عا شدة ،  -وهو عبيداهلل ابن عبداهلل بن عتبة بن مسعود  -ايدث عنها 

فقال يل ابن عباس  :  هل تدري من الرجل  الذي د تسدم عا شدة ؟ قدال  :  قلدي  :  ال  .  قدال ابدن عبداس  
 :  هو علي بن ايب طالل ،  مث 

ي قلدي  :  اذا كاندي ال تطيدل لده نصسدا  778.  ا ا   عا شة ال تطيل له نصسا خبده اه ي   :  ان 2قال  ا 
خبه ، وال تطيق ذكره فيمن مش  معه الن  ملل  اهلل عليه وآله  خطدوجل ، فكيدز تطيدل لده نصسدا بدذكر الوملدية 
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مسددنده عددن مددن اجلددزء السددادس مددن  113، وفيهددا ا دده كلدده ؟ وأخددرج االمددام امحددد مددن حددديث عا شددة يف ل 
عطاء بن يسار ، قال  :  ا جاء رجل فوقع يف علي ويف عمار عند عا شة ، فقالي  :  أمدا علدي فلسدي قا لدة  
لددك فيدده شدديبا ، وأمددا عمددار فددإل مسعددي رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، يقددول فيدده  :  ال  دده بددني أمددرين إال 

 ي  .   779.  ا   اختار أرشدمها ا اه
 م املؤمنني من الوقيعة بعمار لقول الن  ملل  اهلل عليه وآله وي وي ، حتذر ا

 
 هامش

مدن اجلدزء  62ي فيما أخرجه البخاري عنها يف با  مرض الند  ووفاتده ملدل  اهلل عليده وآلده  وسدلم ، ل  1ا  
 من ملاياه  .   3
تركهددددا  - أعددددين قدددول ابددددن عبددداس  :  إن عا شددددة ال تطيدددل لدددده نصسدددا خبدددده -ي  هدددذه الكلمددددة خب وملدددها  2ا  

البخددداري واكتصددد  مبدددا قبلهدددا مدددن احلدددديث جريدددا علددد  عادتددده يف أمثدددال ذلدددك ، لكدددن كثدددها مدددن أملددداا  السدددنن 
مددن القسددم الثددال مددن اجلددزء الثددال مددن  29اخرجوهددا بأسددنيدهم ال دداياة ، وحسددبك مددنهم  ابددن سددعد يف ل 

معمدر عدن الزهدري عدن عبيدداهلل بدن طبقاته ، إذ أخرجها عن امحد بن احلجاج عن عبداهلل بن مبارك عن يدونمت و 
 عتبة بن مسعود عن ابن عباس ، ورجال هذا السند كلهم حجو  .   

 
وسلم  :  ال  ه بني أمرين إال اختار أرشدمها ، وال حتذر من الوقيعة يف علي وهو أخدو  الند  ووليده ، وهارونده 

ه اهلل ورسوله ، أول الناس اسفما ، واقدمهم و يه ، وأقض  أمته ، وبا  مدينته ، ومن حيل اهلل ورسوله ، وحيب
إ انددا ، وأكثددرهم علمددا ، وأوفددرهم مناقدددل ، وي ، كأ ددا ال تعددرف منزلتدده مدددن اهلل عزوجددل ، ومكانتدده مددن قلدددل 
رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله ، ومقامه يف االسفم وعميم عنا ه ، وحسن بف ه ، وكأ ا د تسمع يف حقه مدن  

نبيه شيبا  عله يف م داف عمدار ، ولقدد حدار فكدري واهلل يف قو دا  :  ا لقدد رأيدي الند  وإل كتا  اهلل وسنة 
ملسدندته إىل ملددري ، فددعا بالطسدي ، فا ندث فمدات ، فمدا شدعرت فكيدز أوملد  إىل علدي ا ومددا أدري  يف 

 -موتده  أي نواحي كفمها هدذا أتكلدم ، وهدو  دل البادث مدن ندواحي شدىت ، وليدي أحددا  يددري كيدز يكدون
وهو علد  احلدال الد  وملدصتها دلديف علد  أنده د  يدول ، فهدل كدان مدن رأيهدا ان الوملدية ال ت د   -بأيب وأمي 

إال عند املوت ، كف ، ولكن حجة من يكابر احلقيقة داحضة كا نا من كان ، وقد قال اهلل عزوجل  اطبا لنبيه 
ضر أحدكم املدوت إن تدرك خدها الوملدية ي فهدل كاندي الكرمي ، يف  كم كتابه احلكيم  :  ا كتل عليكم اذا ح

أم املددؤمنني تددراه ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، لكتددا  اهلل  الصددا ؟ وعددن أحكامدده ملددادفا ؟ معدداذ اهلل وحاشددا هلل ، بددل  
 كاني تراه يقتصي أوره ، ويتبع سوره ، 
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مددا فيدده ، وال أشددك يف أ ددا مسعتدده سددباقا إىل التعبددد بددأوامره ونواهيدده ، بالغددا كددل غايددة مددن غايددات التعبددد  بميددع 
 ي  :  ا ما حق امر  مسلم له شئ يوملي فيه ان يبيي ليلتني إال وومليته مكتوبة عنده ا 1يقول ا 

.  أو مسعي  وا من هذا ، فدإن أوامدره الشدديدجل بالوملدية ممدا ال ريدل يف ملددوره منده ، وال  دوز   ي اه 780ا 
 اهلل عليهم أمجعني ، أن يأمروا بالشئ، مث ال يأنرون به ، عليه وال عل  غهه من االنبياء  مللوات 

 
 هامش

مدن جز ده الثدال  .  وأخرجده مسدلم  83ي فيما أخرجه البخاري يف أول كتدا  الوملدايا مدن ملداياه ل  1ا  
 من اجلزء الثال من ملاياه  .    10يف كتا  الوملية ل 

 
 عن إرسال  من هذا شأنه علوا كبها  .   أو يزجروا عن الشئ ، مث ال ينزجرون عنه ، تعاىل اهلل

أمدددا مدددا رواه مسدددلم وغدددهه عدددن عا شدددة إذ قالدددي  :  مدددا تدددرك رسدددول اهلل ديندددارا وال درمهدددا ، وال شددداجل وال بعدددها وال 
أوملد  بشددئ ، فإمنددا هددو كسددابقه ، علدد  أندده ي دد  ان  يكددون مرادهددا أندده مددا تددرك شدديبا علدد  التاقيددق ، وأندده امنددا  

يوملي  به ، نعم د يالك من حطام الدنيا ما يالكه أهلها ، إذ كان أزهد العاملني فيهدا ، كان ملصرا من كل شئ 
ي وعدات ، وعندده أماندات تسدتوجل الوملدية ،  781ي ا  1وقد حلق بربه عزوجل وهو مشغول الذمة بدين ا 

ليل ما مل  من مطالبدة وترك مما  لكه شيبا يقوم بوفاء دينه ، وا از عداته ويصضل عنهما شئ يسه لواروه ، بد
 ي  .   782ي  عليها السفم يا 2الزهراء بإروها  ا 

علددد  ان رسدددول اهلل ملدددل  اهلل عليددده وآلددده ، قدددد تدددرك مدددن االشدددياء املسدددتوجبة للوملدددية مدددا د يالكددده أحدددد مدددن  -2
ذهل العدداملني ، وحسدددبك أنددده تدددرك ديدددن اهلل القدددومي يف بددددء فطرتددده وأول نشدددأته ، و دددو أحدددوج إىل الوملدددي مدددن الددد 

والصضدددة ، والددددار والعقدددار ، واحلدددرث واالنعدددام ، وان االمدددة بأسدددرها ليتامددداه وأيامددداه ، املضدددطرون إىل وملددديه ليقدددوم 
مقامدده يف واليددة أمددورهم ، وإدارجل شددؤو م الدينيددة والدنيويددة ويسددتال علدد  رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، أن 

 أو يتكل  إىل االهواء ، -وهو يف مهد نشأته  -يوكل دين اهلل 
 

 هامش
ي فعددن معمدددر عددن قتدددادجل  :  أن عليددا قضددد  عددن النددد  ملدددل  اهلل عليدده وآلددده وسددلم أشدددياء بعددد وفاتددده كدددان  1ا  

مدن اجلدزء الرابددع مدن كنددز  60عامتهدا عددجل حسددبي انده قدال مخددمت مبدة الددز درهدم ، احلدديث ،  فراجعدده يف ل 
 من أحاديثه  .   1170العمال وهو احلديث 
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من  جز ه الثالث  .  وأخرجه  37ه البخاري يف أواخر با  غزوجل خي  ، من ملاياه ل ي  كما أخرج 2ا  
مددن  72مسددلم يف بددا  قددول الندد   :  ال نددورث مددا تركندداه فهددو ملدددقة ، مددن  كتددا  اجلهدداد مددن ملدداياه ل 

 جز ه الثال  .   
يف النيابدة  - دل عنده يعتمدد يف حصظ شرا عه عل  اآلراء ، من غه وملي يعهد بشؤون الدين  والددنيا اليده ، ونا

كدددالغنم املطدددهجل يف الليلدددة   -وهدددم اهدددل االرض يف الطدددول والعدددرض  -عليددده ، وحاشددداه ان يدددالك يتامددداه  -العامدددة 
الشدداتية لدديمت  ددا مددن يرعاهددا حددق رعايتهددا ، ومعدداذ اهلل ان يددالك الوملددية بعددد ان أوحددي هبددا اليدده ، فددأمر أمتدده هبددا 

 ددغي إىل إنكددار الوملددية مهمددا كددان منكرهددا جلدديف ، وقددد أوملدد  رسددول اهلل وضدديق علدديهم فيهددا  .  فالعقددل ال ي
ملل  اهلل عليه وآله ، إىل علي يف مبدأ الدعوجل االسفمية ، قبل  هورها يف مكة حني أنزل اهلل سدباانه ا وأندذر 

املدرجل بعدد املدرجل ود يزل بعد ذلك يكرر ومليته اليه ، ويؤكدها  - 20يف املراجعة  -عشهتك االقربني ي كما بيناه 
ان يكتدل  -بدأيب وأمدي  -بعهوده ال  أشرنا فيما سبق من هذا الكتا  إىل كثه منهدا ، حدىت أراد وهدو  تضدر 

 ومليته إىل علي تأكيدا لعهوده اللصمية اليه ، وتوويقا لعرى ن ومله 
ه أبددا ، فتندازعوا وال ينبغدي القولية عليه ، فقال ملل  اهلل عليه وآله  :  ا ا تول أكتل لكم كتابا لدن تضدلوا بعدد

ي  .  ا ؟  .  ا وعنددها علدم ا ل ي أنده د يبدق  783ي ا 1عند ن   .  تنازع ، فقالوا  :  هجر رسول اهلل ا 
أور لذلك الكتا  اال الصتنة ، فقدال  دم  :  قومدوا واكتصد  بعهدوده اللصميدة ، ومدع ذلدك  -بعد كلمتهم هذه  -

ث  :  ان يولددوا علدديهم عليددا ، وان  رجددوا املشددركني مددن جزيددرجل العددر  ، وان فقددد أوملدداهم عنددد موتدده بوملددايا وددف
 يزوا الوفد بناو ما كان  يزه ، لكن السلطة والسياسة يومبدذ مدا أباحتدا للماددوني ان حيددووا بوملديته االوىل ، 

 فزعموا أ م نسوها  .  
 قال البخاري يف آخر احلديث املشتمل عل  قو م هجر 

 
 هامش

ي أخرجدده هبددذه االلصدداظ  مددد بددن امساعيددل البخدداري يف بددا  جددوا ز الوفددد مددن كتددا  اجلهدداد والسدده مددن  1ا  
من جز ه الثال ، وأخرجه مسلم يف  ملاياه ، وامحد بن حنبل من حديث ابن عبداس يف  118ملاياه ل 

 مسنده ، وسا ر أملاا  السنن واملسانيد  .   
 

ومل  عندد موتده بدثفث  :  أخرجدوا  املشدركني مدن جزيدرجل العدر  وأجيدزوا ي ما هذا لصمه  :  ا وأ 1رسول اهلل ا 
ونسيي الثالثة وكذك قال مسدلم يف ملداياه ، وسدا ر أملداا  السدنن  -مث قال  -الوفد بناو ما كني أجيزه 

 ي  .   784واملسانيد ا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 وهو يف ملددرها فمعارضدة أما دعوى أم املؤمنني بان رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، حلق  بربه تعاىل -3
مبا وبي من حلوقه ملل  اهلل عليه وآله وسلم ،  بالرفيق االعلد  وهدو يف ملددر أخيده ووليده ، علدي بدن ايب طالدل 

 ، حبكم ال ااح املتواترجل عن أ مة العالجل الطاهرجل 
 ي ، وحكم غهها من ملااح اهل السنة كما يعلمه املتتبعون ، والسفم  .   785ا 

 ا   ي 
 
  1330ملصر سنة  17رقم  :   75اجعة املر 
 
 ال تستسلم ام املؤمنني يف حديثها إىل العاطصة   -1
 احلسن والقب  العقليان منصيان  -2
 الباث عما يعارض دعوى ام املؤمنني  -3
 
 ايور الذي يدور عليه كفمكم مع أم املؤمنني يف ديثها ال ري  بعدم الوملية أمران  :    -1

اال نصدي الوملدية اليده ، واجلدوا   :  ان املعدروف مدن  -فيما زعمدتم  -فها عن االمام يأىب عليها احدمها أن ا را
سدددههتا أ دددا ال تستسدددلم يف حدددديثها عدددن رسدددول اهلل ملدددل  اهلل عليددده وآلددده وسدددلم ، إىل العاطصدددة ، وال تراعدددي فيددده 

 الغرض ، فف 
 

 هامش
 من اجلزء الثال من ملاياه  .    118لسه ل ي فراجعه يف با  جوا ز الوفد من كتا  اجلهاد وا 1ا  
 

تتهم فيما تنقله عن الن  سواء عليها أكان ذلك خاملا مبن حتدل ، أم كدان خاملدا مبدن تدبغض ، وحاشدا اهلل ان 
تسددتاوذ عليهددا االغددراض ، فتادددث عددن رسددول اهلل ملددل   اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، بغدده الواقددع ، إيثددارا لغرضددها 

 عل  احلق  .  
من ت ديق هدذا احلدديث  المتنداع مدؤداه عقدف ، فانده ال  -فيما زعمتم  -ثال  :  ان العقل مبجرده  نع ال -2

 ددوز علدد  الندد  ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، ان يددالك ديددن اهلل عزوجددل وهددو يف أول نشددأته ، وعبدداد اهلل تعدداىل وهددم يف 
، واجلدوا  ان هدذا مبدين علد  احلسدن والقدب   أول فطرهتم اجلديدجل ، مث يرحتل عدن غده وملدي يعهدد اليده بدأمورهم 

العقليني ، وأهل السنة ال يقولون هبما ، فإن العقل عندهم ال يصضي حبسدن شدئ  مدا أملدف ، وال بقدب  شدئ مدا 
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علد  االطددف  ، وان احلدداكم باحلسددن والقددب  يف مجيددع  االفعددال إمندا هددو الشددرع ال غدده ، فمددا حسددنه الشددرع فهددو 
 القبي  ، والعقل ال معول عليه يف شئ من ذلك باملرجل  .  احلسن ، وما قباه فهو 

مددن معارضددة أم املددؤمنني يف دعواهددا ، بددأن الندد  قضدد  وهددو يف  -74يف آخددر املراجعددة  -أمددا مددا أشددر  اليدده  -3
ملدرها ، فف نعرف مما يعارضها حديثا واحدا مدن طريدق أهدل السدنة ، فدان كدان لدديكم شدئ منده فتصضدلوا بده ، 

 .  والسفم  
 ا س ي

 
  1330ملصر سنة  19رقم  :   76املراجعة 

 
 استسفمها إىل العاطصة   -1
 وبوت احلسن والقب  العقليني   -2
 ال ااح املعارضة لدعوى أم املؤمنني  -3
 تقدمي حديث أم سلمة عل  حديثها  -4
 
ىل العاطصدة ، وال تراعدي يف ذكر  يف اجلوا  عن االمر االول أن املعروف من سدهجل السديدجل أ دا ال تسدتلم إ  -1

حددديثها شدديبا مددن االغددراض ، فددأرجو أن تتاللددوا مددن قيددود التقليددد والعاطصددة ، وتعيدددوا النمددر إىل سددههتا فتباثددوا 
عددن حا ددا مددع مددن حتددل  ومددع مددن تددبغض ، حبددث إمعددان ورويددة ، فهندداك العاطصددة بددأجل  مماهرهددا ، وال تددنمت 

ي ووقا عهدددا مدددع علدددي وفاطمدددة واحلسدددن واحلسدددني سدددرا وعفنيدددة ،  786ي ا  1سدددههتا مدددع عثمدددان قدددوال وفعدددف ا 
 787وشؤو ا مع أمهات املؤمنني بل مع رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسدلم ، فدإن هنداك العاطصدة والغدرض ا 

 ي  .  
 هبتانددا وعدددوانا يف -مددن إفددك أهددل الددزور إذ قددالوا  -نددزوال علدد  حكددم العاطصددة  -وحسددبك مثدداال  ددذا مددا أيدتدده 

علدد  يددد  -جل مددا قددالوا ، حددىت برأمهددا اهلل عزوجددل مددن  لمهددم بددراء -السدديدجل ماريددة وولدددها ابددراهيم عليدده السددفم 
 789ي ، ا ورد اهلل الدذين كصدروا بغدديمهم د يندالوا خددها ي ا  788ي  ا  2 سوسدة ملموسددة  ا  -أمهاملدؤمنني 

ي  لرسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده  وسدلم   3لدي  ا ي وإن أردت املريد ، فاذكر نزو ا عل  حكم العاطصدة إذ قا
ي ليمتنع عن أكل العسل من بيي أم  املؤمنني زينل رضي اهلل عنهدا  790:  ا إل أجد منك ري  مغافه ا ا 

، وإذا كدان هدذا الغددرض التافده يبددي   دا أن حتدددث  رسدول اهلل ملدل  اهلل عليدده وآلده وسددلم ، عدن نصسدده مبثدل هددذا 
  نركن إىل نصيها الوملاية إىل علي عليه السفم ، وال تنمت نزو ا عل  حكم العاطصة يوم زفي احلديث ، فمىت
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 هامش

 497ومدا بعددها ، ول  457من اجمللد الثال من شدرح الدنهو لعفمدة املعتزلدة ، ول  77ي دونك ل  1ا  
 يك العاطصة بأجل  املماهر  .  وما بعدها ، من اجمللد املذكور ، يد من سههتا مع عثمان وعلي وفاطمة ما ير 

مددن اجلددزء  39ي  مددن أراد تص دديل هددذه امل دديبة فلهاجددع أحددوال السدديدجل ماريددة رضددي اهلل عنهددا  .  يف ل  2ا  
 الرابع من املستدرك للااكم ، أو من تلخي ه للذه   .  

لدددث ، فراجدددع مدددن  جز ددده الثا 136ي  فيمدددا أخرجددده البخددداري يف تصسددده سدددورجل التادددرمي مدددن ملددداياه ل  3ا  
واعجل  :  وهناك عدجل أحاديث عن عمر يف ان املرأتني اللتني  تماهرتدا علد  رسدول اهلل ا مدا عا شدة وحص دة 

 ، وهة حديث طويل كله من هذا القبيل  .   
 

ي  :  ان  الند  ليعجبده مدن املدرأجل اذا  1أمساء بني النعمدان عروسدا إىل الند  ملدل  اهلل عليده وآلده ، فقالدي  دا ا 
ي ، وغرضها من ذلك تنصه الند  ملدل  اهلل عليده وآلده مدن  791دخل عليها أن تقول له  :  أعوذ باهلل منك ا 

عرسدده ، واسدددقاط هدددذه  املؤمنددة البا سدددة مدددن نصسددده ، وكددأن أم املدددؤمنني تسدددتبي  مثلهددذا احلدددديث عدددن رسدددول اهلل  
كددان حرامددا ، وكلصهددا ملددل  اهلل عليدده وآلدده   ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، ترو ددا لغرضددها ، حددىت لددو كددان تافهددا أو
ي  ا  2بغده مدا رأت  ا  -ايثدارا لغرضدها  -وسلم مرجل باالطفع عل  امرأجل   وملة لتخ ه عدن حا دا فأخ تده 

فقالددي لدده  :   -نددزوال علدد  حكددم العاطصددة  -ي ، وخاملددمته ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، يومددا إىل ابيهددا  792
 ي ، وقالي له مرجل يف كفم غضبي  793أبوها حىت سال الدم عل  وياهبا ا ي  ، فلطمها  3اق د  ا 
 ي   :   4عنده  ا 

ي ، إىل كثده مدن أمثدال هدذه الشدؤون ،  واالستق داء يضديق عنده هدذا  794أني الدذي تدزعم أندك ند  اهلل ؟ ا 
 االمفء ، وفيما أوردناه كصاية ملا أردناه  .  

 ثال ان أهل السنة ال يقولون باحلسن والقب  وقلتم يف اجلوا  عن االمر ال -2
 

 هامش
من جز ه الرابع ، واخرجه ابن سدعد  37ي فيما أخرجه احلاكم يف ترمجة أمساء من ملاياه املستدرك ل  1ا  

مددن اجلدددزء الثددامن مدددن الطبقددات ، والقضدددية مشددهورجل نقلهدددا يف ترمجددة أمسددداء كددل مدددن  104يف ترمجتهددا ايضدددا ل 
 ملابة  .  وأخرجها ابن جرير وغهه  .  ملاح  االستيعا  واال
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من اجلزء السدادس مدن كندز العمدال ،  294ي  تص يل هذه الواقعة يف كتل السنن واالخبار ، فراجع ل  2ا  
 من اجلزء الثامن من طبقات ابن سعد حيث  ترجم شراف بني خليصة . 115أو ل 

أخرجهددا أملدداا  السددنن واملسددانيد، فراجددع  ي  اق ددد  :  فعددل أمددر مددن الق ددد وهددو العدددل وهددذه القضددية 3ا  
من اجلدزء  السدابع وأوردهدا الغدزايل يف البدا  الثالدث مدن   116من احاديث الكنز وهو يف ل  1020احلديث 

مددددن كتابدددده  94مددددن اجلددددزء الثددددال  مددددن احيدددداء العلددددوم ، ونقلهددددا أيضددددا يف البددددا   35كتددددا  آدا  النكدددداح ل 
 ، فراجع  .   238مكاشصة القلو  آخر ل 

 ي  كما نقله الغزايل يف البابني املذكورين من الكتابني املسطورين  .    4ا  
 

العقليني إىل آخر كفمكم يف هدذا املوضدوع وأندا أربدأبكم عدن هدذا القدول ، فإنده شدبيه بقدول السوفسدطا ية الدذين 
ل  فعله ، ل صة ذاتيدة لده ينكرون احلقا ق ايسوسة ، الن من االفعال ما نعلم  حبسنه ، وترتل الثناء والثوا  ع

قا مددة بدده ، كاالحسددن والعدددل مددن حيددث مهددا إحسددان وعدددل ومنهددا مددا نعلددم بقبادده وترتددل الددذم والعقددا  علدد   
جل وجدور ، والعاقدل يعلدم أن ضدرورجل قاضدية جلدور مدن حيدث مهدا إسداءجل وافعله ل صته الذاتيدة القا مدة بده ، كاالسداء

مهم بكدون الواحدد ن دز االوندني ، والبداهدة االوليدة قاضدية بدالصر  بذلك ، وليمت جزم العقفء هبذا أقل من جدز 
بدددني مدددن أحسدددن اليدددك  دا مدددا ، وبدددني مدددن أسددداء اليدددك دا مدددا ، إذ يسدددتقل العقدددل حبسدددن فعدددل االول معدددك ، 

ثندداء والثدددوا  منددك ، وقدددب  فعددل الثدددال واسددتاقاقه للدددذم والق ددال ، واملشدددكك يف ذلددك مكدددابر واسددتاقاقه لل 
احلسن والقب  فيما ذكرناه شرعيني ، ملا حكدم هبمدا منكدر والشدرا ع كالزنادقدة والدهريدة ، فدإ م  لعقله ، ولو كان

وودواهبم ، وال يرتدابون يف قدب  هم مدع إنكدارهم االديدان حيكمدون حبسدن العددل واالحسدان ، ويرتبدون عليهمدا ونداء
هدذا إمندا هدو العقدل ال غده ، فددع  الملم والعدوان ، وال يف ترتيل الذم والق ال عل  فعلهمدا ، ومسدتندهم يف

عنك قول من يكابر العقل والوجددان ، وينكدر مدا علمده العقدفء كافدة ، وحيكدم خبدفف مدا حتكدم بده فطرتده الد  
فطر عليها ، فإن اهلل سباانه فطر عباده عل  إدراك بعدض احلقدا ق بعقدو م كمدا فطدرهم علد  االدراك حبواسدهم 

ركوا بعقددددو م حسددددن العدددددل و ددددوه ، وقددددب  الملددددم و ددددوه ، كمددددا يدددددركون ومشدددداعرهم ، فصطددددرهتم توجددددل أن يددددد
بأذواقهم حفوجل العسل ومرارجل العلقم ، ويدركون مبشامهم طيدل املسدك وندنت اجليدز ، ويددركون مبفمسدهم لدني 
اللدني وخشددونة ا شددن ، و ييددزون بأب دارهم بددني املنمددرين احلسددن والقبدي  ، وبأمسدداعهم بددني ال ددوتني  :  ملددوت 
املزامه وملوت احلمه ، تلك فطدرجل اهلل * ا الد  فطدر النداس عليهدا  ال تبدديل  لدق اهلل ذلدك الددين القديم ولكدن 

 ي  .   795أكثر الناس ال يعلمون ي * ا 
وقد أراد االشاعرجل أن يبالغوا يف اال ان بالشرع واالستسفم حلكمه ، فأنكروا حكم العقل ، وقدالوا  :  ال حكدم 

ود  -وهددي كددل مددا حكددم بدده العقددل حكددم بدده الشددرع  -ذهددوال مددنهم عددن القاعدددجل  العقليددة املطددردجل  إال للشددرع ،
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يلتصتددوا إىل أ ددم  قطعددوا خدد  الرجعددة هبددذا الددرأي علدد  انصسددهم ، فددف يقددوم  ددم بعددده علدد  وبددوت الشددرع  دليددل ، 
لعقدددل لكدددان االحتجددداج الن االسدددتدالل علددد  ذلدددك باالدلدددة الشدددرعية دوري ال تدددتم بددده حجدددة ، ولدددوال  سدددلطان ا

بالنقددل م ددادرجل ، بددل لددوال العقددل مددا عبددداهلل عابددد ، وال عرفدده مددن خلقدده كلهددم واحددد ، وتص دديل الكددفم يف هددذا 
 املقام موكول إىل ممانه من مؤلصات علما نا االعفم  .  

اح متددواترجل أمددا دعددوى أم املددؤمنني بددأن الندد  ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، قضدد  وهددو يف ملدددرها فمعارضددة ، ب ددا -3
ي باالسدناد إىل علدي ،  1ي وحسبك  من طريق غههم مدا أخرجده ابدن سدعد ا  796من طريق العالجل الطاهرجل ا 

 قال  :  قال رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله ، يف مرضه  :  
يكلمدين ا ادعوا يل أخي ، فأتيته ، فقال  :  ادن مدين ، فددنوت منده ، فاسدتند إيل فلدم يدزل مسدتندا إيل ، وإنده ل

 حىت أن بعض  ريقه لي يبين ، مث نزل برسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم ا 
ي وأخددرج أبددونعيم يف حليتدده ، وأبوأمحددد الصرضددي يف نسددخته ، وغدده واحددد مددن أملدداا  السددنن ، عددن  797ا 

صدت   ألدز ألز با  كل بدا  ي -يعين حينبذ  -علي ، قال  :  ا علمين رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم 
ي وكان عمر بن ا طا  إذا سبل عن شئ يتعلق ببعض هذه الشدؤون ، ال يقدول غده   798ي  ا ا  2با   ا 

:  سلوا عليا ، لكونه هو القا م هبا ، فعن جابر بن عبداهلل االن اري ، ا أن كعل االحبار سأل عمدر ، فقدال  
 :  ما كان 

 
 هامش

زء الثال من الطبقات ، يف با  من  قدال  :  تدويف رسدول اهلل وهدو من القسم الثال من اجل 51ي يف ل  1ا  
 من جز ه الرابع  .   55من الكنز يف ل  1107يف حجر علي ، وهذا احلديث هو احلديث 

 من جز ه السادس  .    392من الكنز يف آخر ل  6009ي  هذا هو احلديث  2ا  
 

قددال عمددر  :  سددل عليددا ، فسددأله  كعددل ، فقددال علددي  :  آخددر مددا تكلددم بدده رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ؟ ف
اسددندت رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده إىل ملدددري ،  فوضددع رأسدده علدد  منكدد  ، فقددال  :  ال ددفجل ال ددفجل ، 
قددال كعددل  :  كددذلك آخددر عهددد االنبيدداء ، وبدده أمددروا وعليدده يبعثددون ، قددال كعددل فمددن غسددله يددا أمهاملددؤمنني ؟ 

ي وقيددل  799ي ا ا  1ليددا ، فسددأله فقددال  :  كنددي أنددا أغسددله  .   .   .  احلددديث ا فقددال  عمددر  :  سددل ع
البدن عبداس  :  ا أرأيدي رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده ، تدويف ورأسده يف حجدر أحدد ؟ قدال  :  نعدم تدويف وإنده 

و ري ، فأنكر  ملستند إىل ملدر علي ، فقيل له  :  إن عروجل حيدث عن عا شة أ ا قالي  :  تويف بني ساري
ابدددن عبددداس ذلدددك قدددا ف  للسدددا ل  :  أتعقدددل ؟ واهلل لتدددويف رسدددول اهلل وإنددده ملسدددتند إىل ملددددر علدددي ، وهدددو الدددذي  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ي  بسددنده إىل االمددام أيب  مددد علددي  3ي  وأخددرج ابددن سددعد  ا  2ي ا  ا  800غسددله  .   .   .  احلددديث ا 
 ل  اهلل عليه وآله  وسلم ، ورأسه يف حجر علي بن احلسني زين العابدين ، قال  :  ا قبض رسول اهلل مل

 .  ا  ي اه 801ا 
قلي واالخبار يف تلك متواترجل ، عن سا ر أ مدة العدالجل الطداهرجل ، وان كثدها  مدن املنادرفني عدنهم ليعالفدون هبدذا ، 

ه ، ورأسده ي  بسدنده إىل الشدع  ، قدال  :  ا تدويف رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلد  4حىت أن ابدن سدعد أخدرج  ا 
 ي وكان أمه املؤمنني عليه السفم  طل بذلك  802ا ا  يف حجر علي ، وغسله علي  .  اه

 
 هامش

مددن القسددم الثددال مددن اجلددزء الثددال مددن الطبقددات  املتقدددم ذكرهددا ، وهددذا  51ي أخرجدده ابددن سددعد يف ل  1ا  
 .  من  جز ه الرابع   55من أحاديث الكنز يف ل  1106احلديث هو احلديث 

 55من أحاديدث الكندز يف ل  1108ي  أخرجه ابن سعد يف ال صاة املتقدم ذكرها  .  وهو احلديث  2ا  
 من جز ه الرابع  .  

 املتقدمة الذكر من الطبقات  .   51ي  يف ملصاة  3ا  
 ي  يف ال صاة املتقدم ذكرها من الطبقات  .    4ا  
 

ي عليدددده السددددفم ، ا ولقددددد علددددم املسددددتاصمون مددددن  1 علدددد  رؤوس االشددددهاد ، وحسددددبك قولدددده مددددن خطبددددة لدددده ا
أملددداا  رسدددول اهلل ملدددل  اهلل عليددده وآلددده ، أل د أرد علددد  اهلل ، وال علددد  رسدددوله سددداعة قددد  ، ولقدددد واسددديته 
بنصسي يف املواطن ال  تنكص فيها  االبطال ، وتتدأخر فيهدا االقددام ،  ددجل أكدرمين اهلل هبدا ، ولقدد قدبض ا ل 

  ملدري ، ولقد سالي نصسه يف كصي ، فأمررهتا عل  وجهي ، ولقد وليدي غسدله ا ل ي ، ي ، وإن رأسه لعل 
واملف كة أعوال  .  فضجي الدار واالفنيدة ، مدف يهدب  ، ومدف يعدرج ، ومدا فارقدي مسعدي هينمدة مدنهم ي دلون 

مدن كدفم لده  -ي   2ي ومثله قوله  ا  803عليه ، حىت واريناه يف ضرحيه ، فمن ذا أحق به مين حيا وميتا ا ا 
:  ا السفم عليك يا رسول اهلل عين وعن ابنتك النازلة  يف جوارك ،   -عند دفنه سيدجل النساء عليهما السفم 

والسريعة اللاا  بك ، قل يا رسول اهلل عن ملصيتك ملد ي ، ور  عنهدا يلددي ، اال ان يل يف التأسدي بعمديم 
سدتك يف ملاودجل ق ك ، وفاضي بدني  دري وملددري نصسدك فرقتك ، وفادح م يبتك ، موضع تعز ، فلقد و 

 ي ومل  عن ام سلمة ا ا قالي  :   804، فإنا هلل وإنا إليه راجعون  .   .   .  إىل آخر كفمه ا ا 
 ا والذي أحلز به ان كان علي القر  الناس عهدا برسول اهلل ا ل ي ، عدناه غداجل  وهو 

 ، فقالي فاطمة  :  كأنك بعثته يف حاجة ؟  يقول  :  جاء علي ، جاء علي ، مرارا
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قالي  :  فجداء بعدد ، فمنندي ان لده إليده حاجدة ، فخرجندا مدن البيدي فقعددنا عندد البدا  ، قالدي أم سدلمة  :  
وكني مدن أدنداهم إىل البدا  ، فأكدل عليده رسدول اهلل ا ل ي ، وجعدل يسداره ويناجيده ، مث قدبض ا ل ي مدن 

 ي 805ي ا ا  1ناس به عهدا ا يومه ذلك ، فكان علي أقر  ال
 

 هامش
مدن اجمللددد الثدال مدن شددرح  561مدن اجلددزء الثدال مدن  ددو البفغدة ، ويف ل  196ي يددها يف آخدر ل  1ا  

 ابن ايب احلديد  .  
مدن اجمللدد الثدال  590مدن اجلدزء الثدال مدن الدنهو  .  ويف ل  207ي  هذا الكدفم موجدود يف آخدر ل  2ا  

 احلديد  .   من شرح ابن ايب 
 

ي  أن رسددول اهلل ا ل ي ، قددال يف مرضدده  :  ا ادعددوا يل أخددي ، فجدداء أبددوبكر ،  2وعددن عبددداهلل بددن عمددرو  ا 
فأعرض عنه ، مث قال  :  ادعوا يل أخي ، فجاء عثمان ، فأعرض عنه ، مث دعي له علي ، فساله بثوبده وأكدل 

ل  :  علمين ألز با  كل با  يصدت  لده ألدز بدا  ا عليه ، فلما خرج من عنده قيل  له  :  ما قال لك ؟ قا
 ي  .   806ا 

ي  النسدداء ، ولدو ان راعددي غددنم  3وأندي تعلددم أنده هددو الددذي يناسدل حددال االنبيداء ، وذاك امنددا يناسددل أزيدار  ا 
مدات ورأسدده بددني سدار زوجتدده و رهددا ، أو بددني حاقنتهدا  وذاقنتهددا ، أو علدد  فخدذها ، ود يعهددد برعايددة غنمدده ، 

نسددبتها  -إذ حاولددي ملددرف هددذه الصضدديلة عددن علددي  -ان مضدديعا مسددوفا ، عصددا اهلل عددن أم املددؤمنني ، ليتهددا لكدد 
 إىل 
 

 هامش
مددن ملدداياه املسددتدرك ، مث قددال  :  هددذا  3مددن اجلددزء  139ي هددذا احلددديث أخرجدده احلدداكم يف أول ل  1ا  

اذ أورده يف التلخيص وأخرجه أيضدا حديث ملاي  االسناد ، ود  رجاه  .  قلي  :  واعالف ب اته الذه  
 من جز ه السادس  .   400من أحاديث الكنز يف آخر ل  6096ابن أيب شيبة يف السنن ، وهو  احلديث 

ي  فيما أخرجه أبويعل  عن كامل بن طلادة عدن ابدن  يعدة عدن حدي بدن عبدد ملغدافهي عدن ايب عبددالرمحن  2ا  
جدده أبدددونعيم يف حليتددده ، وأبوأمحددد الصرضدددي يف نسدددخته كمدددا يف ل احللدد  عدددن عبدددداهلل بددن عمدددرو مرفوعدددا ، وأخر 

من اجلزء السادس مدن كندز العمدال ، وأخدرج الطد ال يف الكبده انده ملدا كاندي غدزوجل الطدا ز قدام الند  مدع  392
ا علي ا يناجيه ي  مليا ، مث مر فقال له ابوبكر  :  يا رسول اهلل لقد طالي مناجاتدك عليدا مندذ اليدوم ،  فقدال 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 399من  أحاديث الكنز يف ل  6075ل ي ما أنا انتجيته ، ولكن اهلل انتجاه ، هذا احلديث هو احلديث 
من جز ده السدادس وكدان كثدها مدا  لدو بعلدي يناجيده وقدد دخلدي عا شدة عليهمدا ومهدا يتناجيدان ، فقالدي  :  يدا 

ي ، فأقبدل رسدول اهلل عليهدا وهدو  مدر علي ليمت يل إال يوم من تسعة أيام ، أفما تدعين يا ابدن أيب طالدل ويدوم
 من اجمللد الثال من شرح  و البفغة احلميدي  .   78الوجه غضبا ، احلديث ، راجعه أول ل 

 ي  مجع زير وهو الرجل حيل  ادوة النساء لغه سوء  .    3ا  
 

رسول اهلل ا لي بيدده الشدريصة أبيها ، فإن ذلك أوىل مبقام الن  مما ادعي ، لكن أباها كان يومبذ ممن عبأهم  
يف جيش أسامة ، وكان حينبذ معسكرا يف اجلرف ، وعل  كل حدال فدإن القدول بوفاتده ا ل ي وهدو يف حجرهدا 

وهو يف حجر علي ، مسند إىل كل من علي ، وابدن عبداس  -بأيب وأمي  -، د يسند إال إليها ، والقول بوفاته 
 ، وعلدي بدن احلسدني ، وسدا ر أ مدة أهدل البيدي ، فهدو أرجد  سددندا ، وأم سدلمة ، وعبدداهلل بدن عمدرو ، والشدع 

 وأليق برسول اهلل ا ل ي  .  
ولددو د يعددارض حددديث عا شددة إال حددديث أم سددلمة وحددده ، لكددان حددديث أم سددلمة هددو املقدددم ، لوجددوه   -4

 كثهجل غه ال  ذكرناها ، والسفم  .  
 ا   ي

 
  1330ملصر سنة  20رقم  :   77املراجعة 

 
يف تقدددمي حددديث أم  -الباددث عددن السددبل يف تقدددمي حددديث أم سددلمة عنددد التعددارض  د تكتددز سددلمك اهلل 

مبددا ذكددرت سدددابقا ، حددىت زعمددي أن مدددا د تددذكره مددن الوجدددوه  -سددلمة علدد  حدددديث عا شددة رضددي اهلل عنهمدددا 
فدإن املقدام مقدام حبدث  املقتضية لذلك أكثر مما ذكرت ، فهاهتا رمحك اهلل علد  كثرهتدا ، وال تسدتأور بشدئ منهدا ،

 وإفادجل ، والسفم  .  
 ا س ي

 
  1330ملصر سنة  22رقم  :   78املراجعة 

 
االسبا  املرجاة حلديث أم سلمة مضافا إىل ما تقدم ان السيدجل أم سلمة د ي دأ قلبهدا بدنص الصرقدان العمديم 

بتماهرهدددددا علددددد  النددددد  ، وال  ي ، وال ندددددزل القدددددرآن 807ي ا  1، ود تدددددؤمر بالتوبدددددة يف  كدددددم الدددددذكر احلكددددديم ا 
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ي ، وال تأهل اهلل لن درجل نبيده عليهدا وج يدل  وملداحل املدؤمنني  808ي  ا  2تماهرت من بعده عل  الوملي  ا 
ي وال  809ي  ا  3واملف كة بعد ذلك  هه ، وال توعدها اهلل بالطف  ، وال هددها بدان يبدلده خدها منهدا  ا 

   ضر  امرأجل نوح وامرأجل لوط  ا مثف
 ي  810ي  ا  4ا 

ي ، وال قدام الند  ا ل ي  811ي ا  5وال حاولي من رسول اهلل ا ل ي أن حيرم عل  نصسه ما أحل اهلل له ا 
خطيبا عل  من ه فأشار  و مسكنها قا ف  :  ا هاهنا الصتنة ، هاهنا  الصتنة ، هاهنا الصتنة ، حيث يطلدع قدرن 

 يف آداهبا ي ، وال بلغي  812ي ا ا  6الشيطان ا 
 

 هامش
 ي إشارجل إىل قوله تعاىل يف سورجل التارمي ا ان تتوبا إىل اهلل فقد ملغي قلوبكما  1ا   
ي  تماهرهددا علدد  الوملددي كددان بانكارهددا الوملددية اليدده وبتااملهددا عليدده مدددجل حياتدده  بعددد الندد  أمددا تماهرهددا  2ا  

ه  تعاىل  :  وان تماهرا عليه فان اهلل هو مواله ، عل  الن  وتأهل اهلل لن رجل نبيه عليها ، فمدلول عليهما بقول
 وج يل وملاحل املؤمنني واملف كة بعد ذلك  هه  .  

 
ي  هذا والذي قبله إشارجل إىل قوله تعاىل  :  عس  ربه إن طلقكن أن يبدلده أزواجدا خدها مدنكن مسدلمات  3ا  

 مؤمنات  .  اآلية  .  
 اهلل مثف للذين كصروا امرأجل نوح وامرأجل لوط ، إىل آخر السور  .   ي  إشارجل إىل قوله تعاىل  :  ضر   4ا  
 ي إشارجل إىل قوله تعاىل ا يا أيها الن  د حترم ما احل اهلل لك تبتغي مرضات أزواجك ا . 5ا 
ي اخرجه البخاري يف با  مدا جداء يف بيدوت ازواج الند  مدن كتدا  اجلهداد والسده مدن ملداياه ، وهدو يف  6ا 

جز دده الثددال بعددد بددا  فددرض ا مددمت وبددا   أداء ا مددمت بيسدده، ولصمدده يف ملدداي  مسددلم  :   مددن 125ل 
احالامدددا لددده  -خدددرج رسدددول اهلل مدددن بيدددي عا شدددة ، فقدددال  ان ندددد رجلهدددا يف قبلدددة النددد  ا ل ي ، وهدددو ي دددلي 

ي ا  1انيدة ا مث ال ترفعها عن  ل سجوده حىت يغمزها ، فدإذا غمزهدا رفعتهدا ، حدىت يقدوم فتمددها و -ول فته 
ي وهكذا كاني ، وال أرجصي بعثمان ، وال ألبي عليه ، وال نبزته نعثف ، وال قالي  :  اقتلوا نعدثف فقدد   813
 كصر  

ي  ، وال ركبي العسكر  ا  3ي ، وال خرجي من بيتها الذي أمرها اهلل عزوجل أن تقر فيه  ا  814ي  ا  2ا 
وتعلو جبف ، حىت نباتها كف  احلدوأ  ، وكدان رسدول اهلل ا ل  ي قعودا من االبل هتب  واديا 815ي  ا  4
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ي بذلك ، فلم ترعو ود تلتو عن قيدادجل جيشدها اللهدام الدذي حشددته علد  هدامش   :   816ي ا  5ي أنذرها ا 
 من جز ه  الثال  .   503رأس الكصر من ها هنا حيث يطلع قرن الشيطان ، فراجع ل 

 من جز ه االول  .   143با  ما  وز من العمل يف ال فجل وهو يف ل  ي راجع من ملاي  البخاري 1ا  
ي  ارجافها بعثمان ، وانكارها كثها من أفعاله ، ونبزها اياه ، وقو ا  :  اقتلوا نعثف فقد كصر ، مما ال  لو  2ا  

غهمها ، وقدد أنبهدا منه كتا  يشتمل عل  تلك احلوادث والشؤوون وحسبك ما يف تاريخ ابن جرير وابن االوه و 
 مجاعة من معاملريه ، وشافهها بالتنديد هبا إذ قال  ا  :  فمنك البداء ومنك الغه * ومنك الرياح ومنك املطر 

 واني امرت بقتل االمام * وقلي لنا إنه قد كصر 
عدة اجلمدل  من اجلزء الثالث من الكامل البن االوه حيث  ذكدر ابتدداء أمدر وق 80إىل آخر االبيات وهي يف ل 

  . 
 ي  حيث قال عز من قا ل  :  وقرن يف بيوتكن وال ت جن ت ج اجلاهلية االوىل . 3ا  
 ها به يعل  ي  كان اجلمل الذي ركبته عا شة يوم الب رجل يدع  العسكر ، جاء 4ا  

 بن أمية وكان عميم ا لق شديدا ، فلما رأته أعجبها ، فلما عرفي ان امسه عسكر 
الي  :  ردوه ال حاجدة يل فيده ، وذكدرت ان رسدول اهلل ذكدر  دا هدذا االسدم و اهدا عدن ركوبده ، اسالجعي ، وق

فغددهوه  ددا بددفل غدده جفلدده ، وقددالوا  ددا أملددبنا لددك أعمددم مندده وأشددد قددوجل فرضدديي بدده ، وقددد ذكددر هددذه القضددية 
 غة لعفمة املعتزلة.من اجمللد الثال من شرح  و البف 80مجاعة من أهل االخبار والسه ، فراجع ل 

ي واحلديث يف ذلك مشهور وهو من أعفم النبوجل وآيات االسفم ، وقد اخت ره االمدام أمحدد بدن حنبدل اذ  5ا 
ول  االمددام ، فقو ددا  :  مددات رسددول اهلل بددني سدداري و ددري  52أخرجدده مددن حددديث عا شددة يف مسددنده ل 

يلعبددون يف مسددجده بدددرقهم وحددراهبم ، فقددال  ددا   معطددوف علدد  قو ددا  :  ا إن رسددول اهلل ا ل ي رأى السددودان
:  ه وخددددي علددد  خدددده ، وهدددو يقدددول  :  أتشدددتهني تنمدددرين إلددديهم ؟ قالدددي  :  نعدددم ، قالدددي  :  فأقدددامين وراء

قالي  :  حدىت إذا مللدي ، قدال  :  حسدبك ؟ قلدي   -اغراء  م باللعل لتأنمت السيدجل  -دونكم يا بين ارفدجل 
ي وان شدبي فاعطصده علد  قو دا  :  ا دخدل علدي رسدول اهلل ا ل  817ي ا ا  1 ا :  نعم ، قال  :  فاذه 

ي وعندددي جاريتددان تغنيددان بغندداء بعدداث ، فاضددطجع علدد  الصددرا  ، ودخددل أبددوبكر فددانتهرل ، وقددال  :  مزمددارجل 
حلدديث  ا الشيطان عند رسول اهلل ، قالي  :  فأقبل عليه رسدول اهلل ا ل ي فقدال  :  دعهمدا  .   .   .  ا ا

ي   :  ا سدددابقين النددد  فسدددبقته ، فلبثنددداه حدددىت رهقدددين  3ي  .  واعطصددده ان شدددبي علددد  قو دددا  ا  818ي  ا  2
 ي أو عل  قو ا   819اللام ، سابقين فسبقين ، فقال  :  هذه بتيك ا ا 
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مددن  97ي   :  ا كنددي ألعددل بالبنددات و ددئ ملددواح  فيلعدد  معددي ، وكددان رسددول اهلل يدددخلهن هددامش   4ا 
مددن اجلددزء الثالددث  مددن ملدداياه املسددتدرك ،  120جز دده السددادس  .  وكددذلك فعددل احلدداكم اذ أخرجدده يف ل 
 واعالف الذه  ب اته اذ أورده يف تلخيص املستدرك  .  

 ي هذا احلديث وابي عنها ، أخرجه الشيخان يف ملايايهما ، فراجع من  1ا 
مددن  57االول ، وراجددع مددن مسددند أمحددد ملددصاة  مددن جز دده 116ملدداي  البخدداري اوا ددل كتددا  العيدددين ل 

 جز ه السادس  .  
 ي  اخرجه البخاري ومسلم واالمام امحد من حديث عا شة يف املواضع ال   2ا  

 أشرنا اليها من كتبهم يف التعليقة السابقة  .  
 من اجلزء السادس من مسنده  .   39ي  فيما أخرجه االمام أمحد من حديث عا شة يف ل  3ا  
 من اجلزء السادس من مسنده   75ي  فيما أخرجه امحد عن عا شة ل  4ا  
 

ي  :  ا خدفل يف سدبع د تكدن يف أحدد  1ي أو عل  قو دا ا  820علي فيلع  معي  .   .   .  احلديث ا ا 
يف أحددد مدن النداس اال مدا آتدد  اهلل مدرمي بندي عمدران ، نددزل امللدك ب دوريت ، وتدزوجين  رسددول اهلل بكدرا د يشدركه 

من الناس ، وأتاه الوحي وأنا وإياه يف حلاف  واحد ، وكني من أحدل النسداء إليده ، وندزل يف آيدات مدن القدرآن  
كادت االمة هتلك فيهن ، ورأيي ج ا يل ود يره من نسدا ه أحدد غدهي ، وقدبض يف بيد  د يلده أحدد غدهي  ا 

تسالسدل فيده مدن خ ا  دها  وكلده مدن هدذا القبيدل   ي إىل آخر مدا كاندي 821.  ا ا   ي  أنا وامللك  .  اه 2
  . 

أمددا أم سددلمة فاسددبها املددواالجل لوليهددا ووملددي نبيهددا ، وكانددي موملددوفة بددالرأي ال ددا ل ، والعقددل البددالأ ، والدددين 
ي تدددل علدد  وفددور عقلهددا ، وملددوا  رأيهددا ، ومسددو  822املتددني  .  واشددارهتا علدد  الندد  ا ل ي يددوم احلديبيددة ا 

 ة اهلل وبركاته عليها ، والسفم  .  مقامها ، رمح
 ا   ي
 هامش

 من احاديث اجلزء السابع من كنز  العمال  1017ي أخرجه ابن ايب شيبة وهو احلديث  1ا  
ي  وقع االتصا  عل  أنه ا ل ي مات وعلي حاضر ملوته ، وهو الذي كان يقلبه  و رضده ، وكيدز ي د   2ا  

لددك ، فددأين كددان علددي  والعبدداس ؟ وأيددن كانددي فاطمددة وملددصية ؟ وايددن كددان اندده قددبض ود يلدده احددد غههددا وغدده امل
ازواج الندد  وبنددو هاشددم كافددة ؟ وكيددز  يالكوندده كلهددم لعا شددة وحدددها ! مث ال  صدد  أن مددرمي عليهددا السددفم ، د 

 يكن فيها شئ من ا فل السبع ال  ذكرهتا ام املؤمنني ، فما الوجه يف استثنا ها اياها ؟  .   
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  1330ملصر سنة  23رقم  :   79ملراجعة ا
 

 االمجاع يثبي خففة ال ديق 
إذا   كددل مددا قلددتم مددن العهددد والوملددية ، والن ددول اجلليددة ، فمدداذا ت ددنعون بإمجدداع االمددة علدد  بيعددة ال ددديق ؟ 

ا ال ي ، وقولده ملدل  اهلل عليده وآلده  823وامجاعها حجة قطعية لقوله ا ل ي  :  ال يتمع أم  عل  ا طدأ ا 
 ي  .   824يتمع عل  ضفل فماذا تقولون ؟ ا ا 

 ا س ي
 

  1330ملصر سنة  25رقم  :   80املراجعة 
 

ال إمجدداع  نقددول  :  أن املددراد مددن قولدده ا ل ي  :  ال يتمددع أمدد  علدد  ا طددأ ، وال يتمددع علدد  الضددفل ، إمنددا 
اختيارها ، واتصا  آرا ها ، وهدذا هدو املتبدادر هو نصي ا طأ والضفل عن االمر الذي اشتورت فيه االمة فقررته ب

من السنن ال غه ، أما االمر الذي يراه نصر من االمة فينهضون به ، مث يتسع  م إكراه أهدل احلدل والعقدد عليده 
، فف دليل علد  ملدوابه ، وبيعدة السدقيصة د تكدن عدن مشدورجل ، وإمندا قدام هبدا ا ليصدة الثدال ، وأبدو عبيددجل ، ونصدر 

ا ، مث فاجأوا هبا أهل احلل والعقد ، وساعدهتم تلك المروف عل  ما أرادوا ، وأبوبكر ي رح بأن بيعته د معهم
تكددن عددن مشددورجل وال عددن رويددة ، وذلددك حيددث خطددل الندداس يف أوا ددل خففتدده معتددذرا إلدديهم ، فقددال  :  ا ان 

ي وعمر يشهد بدذلك  825ي ا ا  1 بيع  كاني فلتة ، وق  اهلل شرها ، وخشيي الصتنة  .   .   .  ا طبة ا
عل  رؤوس االشهاد يف خطبة خطبها عل  املن  النبوي يوم اجلمعة يف أواخر خففته ، وقدد طدارت كدل مطده ، 

ي  ، وإليددك  ددل الشدداهد منهددا بعددني لصمدده ، قددال  :  مث اندده ا بلغددين أن  2وأخرجهددا البخدداري يف ملدداياه  ا 
لو مات عمر بايعي ففنا فف يغالن امرؤ أن يقول امنا كاني بيعدة أيب بكدر ي  منكم يقول  :  واهلل  3قا ف  ا 

فلتة وني ، أال وا ا قد كاني كذلك ولكن اهلل وق  شدرها ا إىل أن قدال ي  :  مدن بدايع رجدف مدن غده مشدورجل 
 ي  ، ا قال ي  :  وأنه قد كان من خ نا  4فف يبايع هو وال الذي بايعه تغرجل أن يقتف  ا 

 
 امشه
 132ي أخرجها أبدوبكر أمحدد بدن عبددالعزيز اجلدوهري ، يف كتدا  السدقيصة ، ونقلهدا  ابدن ايب احلديدد ل  1ا  

 من اجمللد االول من شرح النهو  .  
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وهو يف كتا  احلدود واياربني مدن أهدل  -ي  راجع من ال اي  با  رجم احلبل  من الزنا اذا أح ني  2ا  
مددن جز دده الرابددع  .  وأخرجهددا غدده واحددد مددن أملدداا   119مددع مقدددماهتا يف ل يددد ا طبددة  -الكصددر والددردجل 

مددن  122مددن تار دده ، ونقلهددا ابددن ايب احلديددد ل  11السددنن واالخبددار كددابن جريددر الطدد ي يف حددوادث سددنة 
 اجمللد االول من شرح النهو  .  

يدا فدان بيعدة ايب بكدر امندا كاندي فلتدة ي  القا ل هو ابن الزبه ونص مقالته ، واهلل لدو مدات عمدر لبايعدي عل  3ا  
وني ، فغضل عمر غضدبا شدديدا وخطدل هدذه ا طبدة ، ملدرح هبدذا كثده مدن شدراح البخداري ، فراجدع تصسده 

مددن جز دده احلددادي عشددر ، ؟ جددده ينقددل ذلددك عددن الددبفذري يف  352هددذا احلددديث مددن شددرح القسددطفل ل 
 . -عل  شرط الشيخني  -االنسا  م رحا ب اة سنده 

ي  قال ابن االوه يف تصسه هدذا احلدديث مدن  ايتده ، تغدرجل ، م ددر غررتده اذا القيتده يف الغدرر ، وهدي مدن  4ا  
؟ مددن التعليددل ، ويف الكددفم مضدداف  ددذوف وأقددام املضدداف اليدده الددذي هددو تغددرجل مقامدده ، وا ؟  ؟ ل التغريددر كددالت

مدن تغدرجل ويكدون املضداف اليده  دذوفا كداالول ،  ت ل عل  انه مصعول له ، و وز ان يكون قولده ان يقدتف بددال
ومدن أضدداف تغددرجل إىل ان يقددتف فمعنداه خددوف تغددرجل قتلهمددا ا قددال ا ومعدع احلددديث  :  ان البيعددة حقهددا ان تقددع 
ملادرجل عن املشورجل واالتصا  ، فاذا استبد رجفن دون اجلماعة فبايع أحدمها اآلخر ، فذلك تماهر منهما بشق 

 اعة فان عقد الحد بيعة فف يكون املعقود له واحدا =  الع ا واطراح اجلم
339  

حني توه اهلل نبيه ا ل ي أن االن دار خالصوندا ، واجتمعدوا بأسدرهم يف سدقيصة بدين سداعدجل ، وخدالز عندا علدي 
ي مث اسالسل يف االشارجل إىل ما وقدع يف السدقيصة مدن التندازع واالخدتفف يف الدرأي  826والزبه ومن معهما ا ا 

 وارتصاع أملواهتم مبا يوجل  الصر  عل  االسفم ، وان عمر بايع أبا بكر يف تلك احلال  .   ،
ومن املعلوم حبكم الضرورجل من أخبارهم أن أهل بيي النبدوجل ، وموضدع الرسدالة د حيضدر البيعدة أحدد مدنهم قد  ، 

والزبه ، وخز ة بدن وابدي ، وأيب وقد ىلصوا عنها يف بيي علي ، ومعهم سلمان ، وأبوذر ، واملقداد ، وعمار ، 
بن كعل ، وفروجل بن عمرو بن ودقة االن اري ، وال اء بن عاز  ، وخالد بن سعيد بن العال االموي ، وغه 
واحددد مددن أمثددا م ، فكيددز يددتم االمجدداع مددع ىلددز هددؤالء كلهددم ، وفدديهم آل  مددد كافددة وهددم مددن االمددة مبنزلددة 

 الرأس من اجلسد ، والعينني من 
وجدده ، وقددل رسددول اهلل وعيبتدده ، وأعدددال كتددا  اهلل وسددصرته ، وسددصن  دداجل االمددة  وبددا  حطتهددا ، وأما ددا مددن ال

ي ، عل  ان شأ م غين عن ال هان ، بعد أن   1الضفل يف الدين وأعفم هدايتها ، كما أوبتناه فيما أسلصناه ا 
 كان شاهده الوجدان  .  
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 هامش
لطا صة ال  تتصق عل  نييز االمام منهدا ، النده ان عقدد لواحدد منهمدا وقدد ارتكبدا = منهما وليكونا معزولني من ا

.    تلك الصعلة الشنيعة ال  احصمي اجلماعة من التهداون هبدم واالسدتغناء عدن رأيهدم ، د يدؤمن ان يقدتف  .  اه
عل  ملاحبه كمدا قلي  :  كان من مقتضيات العدل الذي وملز به عمر ، ان حيكم هبذا احلكم عل  نصسه و 

أن قال  :  ان بيعدة ايب بكدر فلتدة وقد  اهلل  -قبل قيامه هبذه ا طبة  -حكم به عل  الغه ، وكان قد سبق منه 
شدددرها ، فمدددن عددداد إىل مثلهدددا فددداقتلوه ، واشدددتهرت هدددذه الكلمدددة عنددده اي اشدددتهار ، ونقلهدددا عنددده حصمدددة االخبدددار  

 ول من شرح النهو  .  من اجمللد اال 123كالعفمة ابن أيب احلديد يف ل 
 تعرف شأن أهل البيي عليهم السفم  .    12وما بعدها إىل منته  املراجعة  6ي قز عل  املراجعة  1ا 
 

ي ، وغه واحد من أوبات السدنن  واالخبدار ، ىلدز علدي عدن  1وقد أوبي البخاري ومسلم يف ملايايهما ا 
ها ا ل ي ، وذلك بعد البيعة بستة أشهر ، حيث اضدطرته البيعة ، وأنه د ي احل حىت حلقي سيدجل النساء بأبي

امل لاة االسفمية العامة يف تلك المروف احلرجة إىل ال دل  واملسداملة ، واحلدديث يف هدذا مسدند إىل عا شدة ، 
ي وان عليدا  828وقد ملرحي فيه  :  أن الزهراء هجرت أبا بكر ، فلم تكلمه بعدد رسدول اهلل ، حدىت ماتدي ا 

، نسل إليهم االسدتبداد بن ديبه مدن ا ففدة ، ولديمت يف ذلدك احلدديث ت دري  مببايعتده إيداهم حدني ملا ملاحلهم 
 ال ل  ، وما أبلأ حجته إذ قال  اطبا اليب بكر  :  

فإن كني بالقرىب حججي خ يمهم * فغهك أوىل بالن  وأقر  وإن كندي بالشدورى ملكدي أمدورهم * فكيدز 
 و العباس بن عبداملطلل مبثل هذا عل  أيب بكر ، إذ قال له يف كفم دار ي  واحت 2هبذا واملشهون غيل  ا 

 
 هامش

مددن جز دده الثالددث ، وراجددع مددن ملدداي   39ي راجددع مددن ملدداي  البخدداري أو اخددر بددا  غددزوجل خيدد  ل  1ا  
مدن جز ده الثدال ،  72مسلم با  قول الن   :  ال نورث ما تركناه فهدو ملددقة ، مدن كتدا  اجلهداد والسده ل 

 د االمر كما ذكرناه مص ف  .  ي
ي  هددذان البيتددان موجددودان يف  ددو البفغددة ، وقددد ذكددر ابددن ايب احلديددد يف تصسددهمها مددن شددرح الددنهو ل  2ا  

من  لدده الرابدع  :  ان حديثده فيهمدا موجده اليب بكدر ، الن أبدا بكدر حداج االن دار يف السدقيصة ، فقدال   319
ضته ال   تصقأت عنه ، فلما بويع ، احتو إىل النداس بالبيعدة ، وأ دا ملددرت :   ن عالجل رسول اهلل ا ل ي وبي

عن اهل احلل  والعقد ، فقال علي ا ع ي  :  اما احتجاجك عل  االن ار بانك من بيضة رسدول اهلل ا ل ي 
ن ومدن قومده ، فغدهك أقدر  نسددبا مندك اليده ، وأمدا احتجاجددك باالختيدار ورضدا اجلماعدة بددك ، فقدد كدان قدوم مدد 
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.  وللشدديخ  مددد عبددده تعليقتددان علدد  هددذين   مجلددة ال دداابة غددا بني د حيضددروا العقددد ، فكيددز يثبددي  .  اه
 البيتني تتضمنان ما قاله ابن أيب احلديد يف  تصسهمها  .   

 
ي  :  ا فإن كني برسول اهلل طلبي ، فاقندا أخدذت ، وإن كندي بداملؤمنني  طلبدي ، فدنان مدنهم  1بينهما ا 
 ي  .   829.  ا   ن فيهم ، وإن كان هذا االمر إمنا  ل لك باملؤمنني ، فما وجل إذ كنا كارهني ا اهمتقدمو 

فأين االمجاع بعد هذا الت ري  من عم رسول اهلل ا ل ي وملنو أبيه ؟ ومن ابن عمه ووليه وأخيه ؟ ومدن سدا ر 
 أهل بيته وذويه ؟  .  

 ا   ي
 

  1330ملصر سنة  28رقم  :   81املراجعة 
 

 انعقاد االمجاع بعد تفشي النزاع 
أهل السنة ال ينكدرون أن البيعدة د تكدن عدن مشدورجل وال عدن رويدة ، ويسدلمون  بأ دا إمندا كاندي فجدأجل واريداال ، 
وال يرتابون يف  الصة االن ار وا يازهم إىل سعد ،  وال يف  الصة بدين هاشدم وأوليدا هم مدن املهداجرين واالن دار 

إىل االمام ، لكنهم يقولون  :  أن أمر ا ففة قدد اسدتتل أخدها اليب بكدر ، ورضديه  اجلميدع إمامدا  ، وانضوا هم
 ددم ، فتفشدد  ذلددك ا ددفف ، وارتصددع النددزع بدداملرجل ، وأملددصق اجلميددع علدد  مددؤازرجل ال ددديق والن دد  لدده يف السددر 

 تلددز مددنهم عددن ذلددك أحددد ، وهبدددذا   والعفنيددة ، فادداربوا حربدده ، وسدداملوا سددلمه ، وأنصددذوا أمدددره و يدده ، ود 
 االمجاع، 

 ومل  عقد ا ففة ، واحلمد هلل عل  مجع كلمتهم بعد تصرقها ، وا تفف قلوهبم بعد تنافرها ، والسفم  .  
 ا س ي

 
 هامش

 من كتابه االمامة والسياسة  .    16ي ذكره ابن قتيبة ل  1ا  
 

  1330ملصر سنة  30املراجعة رقم  :  
 

 د امجاع ود يتف  نزاع د ينعق
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املصاقهم عل  مؤازرجل ال دديق والن د  لده يف السدر والعفنيدة شدئ وملداة عقدد ا ففدة لده باالمجداع شدئ آخدر ، 
ومها غه متفزمني عقف وشرعا ، فإن لعلي واال مة املع ومني من بنيه مدذهبا يف مدؤازرجل أهدل السدلطة االسدفمية 

انا أذكره لك جوابا عما قلدي ، وحاملدله أن مدن رأيهدم أن االمدة االسدفمية معروفا ، وهو الذي ندين اهلل به ، و 
ال  د  ا اال بدولة تلدم شدعثها ، وتدرأ  ملددعها ، وحتصدظ وغورهدا ، وتراقدل أمورهدا ، وهدذه الدولدة ال تقدوم إال 

ل يف حكمه عن برعايا توازرها بأنصسها وأموا ا ، فإن أمكن أن تكون الدولة يف يد ملاحبها الشرعي وهو النا 
فهو املتعني ال غه ، وإن تعذر ذلك ، فاستوىل عل  سلطان املسلمني غهه   -رسول اهلل ا ل ي نيابة ملاياة 

، وجبي عل  االمة مؤازرته يف كل أمر يتوقز عليه عز االسفم ومنعته ، ومحاية وغوره وحصظ بيضته ، وال  وز 
وإن كدددان عبددددا  ددددع  -بدددل  دددل علددد  االمدددة أن تعاملددده شدددق ع دددا املسدددلمني ، وتصريدددق مجددداعتهم مبقاومتددده ، 

معاملة ا لصاء باحلق ، فتعطيه خراج االرض ومقامستها ، وزكداجل االنعدام وغههدا ، و دا أن تأخدذ منده  -االطراف 
جل ذمدددة ذلدددك بدددالبيع والشدددراء ، وسدددا ر أسدددبا  االنتقدددال ،  كال دددفت وا بدددات و وهدددا ، بدددل ال إشدددكال يف بدددراء

إمددام ال ددد  ، وا ليصددة بدداحلق ، هددذا مددذهل علددي واال مددة  ه بدددفع القبالددة إليدده ، كمددا لددو دفعهددا إىلاملتقبددل مندد 
 ي ا ل ي  :  ا ستكون بعد اورجل وأمور تنكرو ا ،  1ي وقد قال ا  830الطاهرين من بنيه ا 

 
 هامش

ملداياه ، وغده  مدن اجلدزء الثدال مدن 118ي يف حديث عبداهلل بن مسعود ، وقد أخرجده مسدلم يف ل  1ا  
 واحد من أملاا  ال ااح والسنن  .   

 
قدالوا  :  يدا رسدول اهلل كيدز تدأمر مدن أدرك مندا ذلدك ، قدال ا ل ي  :  تدؤدون احلدق الدذي علديكم ، وتسدألون 

ي ا إن خليلدي رسدول اهلل ا ل ي  1ي وكدان أبدوذر الغصداري رضدي اهلل عنده ، يقدول ا  831اهلل الذي لكدم ا ا 
 ي  .   832وأطيع ، وان كان عبدا  دع االطراف ا ا أوملال أن أمسع 

 
ي   :  ا يددا ندد  اهلل أرأيددي إن قامددي علينددا امددراء يسددألوننا حقهددم ، و نعوننددا حقنددا ،  2وقددال سددلمة اجلعصددي  ا 

ي وقدال ا  833فما تأمرنا ؟ فقدال ا ل ي  :  امسعدوا وأطيعدوا ، فإمندا علديهم مدا محلدوا ، وعلديكم مدا محلدتم ا ا 
ي  رضددي اهلل عندده  :  ا يكددون بعدددي أ مددة ال يهتدددون هبددداي ، وال  3يف حددديث حذيصددة بددن اليمددان  ا  ل ي

يستنون بسن  وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلو  الشياطني يف جثمان إنمت ، قال حذيصة  :  قلدي كيدز أملدنع 
مالدك ، فدامسع وأطدع ا يا رسول اهلل إن أدركي ذلك ؟ قال  :  تسمع وتطيع لفمه ، وإن ضر   هرك وأخدذ 

 ي  834ا 
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ومثله وقوله ا ل ي ، يف حديث ام سلمة  :  ا ستكون امراء عليكم ، فتعرفدون وتنكدرون ، فمدن عدرف بدر  ، 
 .    ي  ، قالوا  :  أفف نقاتلهم قالوا  :  ال ما مللوا ا اه 4ومن أنكر سلم  ا 

جل الطدداهرجل ، ولددذلك ملدد وا ويف العددني قددذى ، ي وال ددااح يف ذلددك متوارتددة ، وال سدديما مددن طريددق العددال  835ا 
 ويف  
 

 هامش
 ي فيما أخرجه عنه مسلم ايضا يف اجلزء الثال من ملاياه وهو من االحاديث  املستصيضة.   1ا  
 ي  فيما أخرجه عنه مسلم وغهه  .   2ا  
 سنن  .  من اجلزء الثال من ملاياه ، ورواه سا ر أملاا  ال 120ي  الذي أخرجه مسلم يف ل  3ا  
مدن اجلدزء الثدال مدن ملداياه ، واملدراد بقولده ا ل ي  :   122ي  هذا احلديث  :  أخرجده مسدلم يف ل  4ا  

جل من اهه وعقوبتده بدأن يغدهه فمن عرف بر  ، أن من عرف املنكر ود يشتبه عليه ، فقد ملار له طريق إىل ال اء
 .  أو بلسانه ، فان عجز فليكرهه  بقلبه  .   بيده  

 
احللددق شددج  ، عمددف هبددذه االوامددر املقدسددة وغههددا ممددا عهددده الندد  ا ل ي إلدديهم  با  ددول ، حيددث أمددرهم 
بال دددد  علدددد  االذى ، والغددددض علدددد  القددددذى ، احتياطددددا  علدددد  االمددددة ، واحتصا ددددا بالشددددوكة ، فكددددانوا يتاددددرون 

مددن العلقددم ، ويتوخددون  ددم علدد  أمددر  -مددن اسددتبثارهم حبقهددم  -للقددا مني بددأمور املسددلمني وجددوه الددنص ، وهددم 
عل  آد للقلل من حز الشصار ، تنصيذا للعهد ، ووفداء بالوعدد ،  -من تبو هم عرشهم  -مناهو الرشد ، وهم 

علدد  املهددم ، ولددذا  ددض أمهاملددؤمنني كددف  -يف مقددام التددارض  -وقيامددا بالواجددل شددرعا وعقددف مددن تقدددمي االهددم 
ي  .  ومدن تتبدع سدهته يف أيدامهم ، علدم أنده بعدد  836يف املشدورجل ا  من ا لصاء الثفودة ن داه ،  واجتهدد  دم

أن يبمت  من حقه يف ا ففة عن رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله ، بف ف ل ، شق بنصسه طريدق املوادعدة ، وآودر 
 يددافعهم يف قبضدتهم ، فلدم حيدارهبم عليده ، ود -املعهدود بده إليده   -مساملة القا مني باالمر ، فكان يرى عرشده 

عنه احتصا ا باالمة واحتياطدا علد  امللدة ، وضدنا بالددين ، وإيثدارا للجلدة علد  العاجلدة ، وقدد مدين مبدا د  دن بده 
غهه ، حيث مثل عل  جناحيه خطبان فادحان ، ا ففة بن وملها وعهودها إىل جانل ، تست رخه وتسدتصزه 

 إليها ب وت يدمي الصؤاد ، وأنني يصتي االكباد 
ي ، والصنت الطاغية إىل جانل آخر ، تندذره بانتصداض اجلزيدرجل ، وانقدف  العدر  ،  واجتيداح االسدفم ،  837ا 

وهتدددده باملنددافقني مددن أهددل املدينددة ، وقددد مددردوا علدد  النصددا  ، ومبددن حددو م مددن االعددرا  ، وهددم منددافقون بددنص 
زل اهلل علدد  رسددوله وقددد قويددي بصقددده  الكتددا  ، بددل هددم أشددد كصددرا  ونصاقددا ، وأجدددر ان ال يعلمددوا حدددود مددا أندد 
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ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، شددوكتهم ، إذ ملددار املسددلمون بعددده كددالغنم املطددهجل يف الليلددة الشدداتية ، بددني ذ ددا  
عاديددة ، ووحددو  ضددارية ، ومسدديلمة الكددذا  ، وطلياددة بددن خويلددد االفدداك ، وسددجاح بنددي احلددرث الدجالددة ، 

علدد  سددا  ، والرومددان واالكاسددرجل وغهمهددا ، كددانوا  -وسدداق املسددلمني  يف  ددق االسددفم -وأملددااهبم قددا مون 
باملرملدداد ، إىل كثدده مدددن هددذه العناملدددر اجلياشددة بكددل حندددق مددن  مدددد وآلدده وأملدداابه ، وبكدددل حقددد وحسددديكة 
لكلمة االسفم تريد أن تنقض أساسها ،  وتستأملل شأفتها ، وا ا لنشيطة يف ذلك مسرعة متعجلدة ، تدرى ان 

قددد حانددي ، فددأرادت أن  -بددذها  الندد  ا ل ي ، إىل الرفيددق االعلدد   -اسددتتل  ددا ، وان الصرملددة  االمددر قددد
تسددخر الصرملددة ، وتنتهددز تلددك الصوضدد  قبددل أن يعددود االسددفم إىل قددوجل  وانتمددام ، فوقددز أمهاملددؤمنني بددني هددذين 

لل احل العام ، فانقطاع ذلدك الندزاع ا طرين ، فكان من الطبيعي له أن يقدم حقه قربانا حلياجل االسفم ، وإيثارا 
،  وارتصدداع ا ددفف بيندده وبددني أيب بكددر ، د يكددن إال فرقددا علدد  بيضددة الدددين ، واشددصاقا علدد  حددوزجل املسددلمني ، 
ف ددد  هدددو وأهدددل بيتددده كافدددة ، وسدددا ر أوليا ددده مدددن املهددداجرين واالن دددار ، ويف العدددني قدددذى ، ويف احللدددق شدددج  ، 

 ا ل ي ملددري  بددذلك ، واالخبددار يف هددذا متددواترجل عددن أ مددة العددالجل الطدداهرجل ا وكفمدده مدددجل حياتدده بعددد رسددول اهلل
ي  .  لكن سيد االن ار سعد بن عبادجل ، د يساد ا ليصتني أبددا ، ود يمعده معهمدا مجاعدة يف عيدد أو  838

يلدة حبدوران ي ، حىت قتل غ 839مجعة ، وكان ال يصيض بإفاضتهم ، وال يرى أور الشئ من أوامرهم ونواهيهم ا 
ي  1عل  عهد ا ليصة الثال ، فقالوا  :  قتله  اجلن ، ولده كدفم يدوم السدقيصة ، وبعدده ال حاجدة بندا إىل ذكدره ا 

 ي  .   840ا 
 ي  ، وغهه من االن ار ، فإمنا خضعوا  2أما أملاابه كابا  بن املنذر  ا 

 
 هامش

قبددة ، ومددن أهددل بدددر  وغههددا مددن املشدداهد وكددان ي سددعد بددن عبددادجل هددو أبووابددي ، كددان مددن أهددل بيعددة الع 1ا  
سيد ا زرج ونقيبهم ، وجواد االن ار وزعيمهم ، وكفمه الذي اشرنا إليه ، طصاي به كتل السه واالخبدار ، 
وحسددبك مندده مددا ذكددره ابددن قتيبددة يف  كتددا  االمامددة والسياسددة ، وابددن جريددر الطدد ي يف تار دده ، وابددن االودده يف  

 ر امحد بن عبدالعزيز اجلوهري يف كتا  السقيصة ، وغههم  .  كامله ، وابو بك
ي  كان حبا  من سادجل االن ار وأبطا م بدريا أحديا ، ذا مناقل وسوابق ، وهو القا ل  :  أنا جذيلها   2ا   

ض ايكك ، وعذيقها املرجل ، أندا أبوشدبل يف عريندة االسدد ، واهلل لدبن شدبتم لنعيدد ا جذعدة  .  ولده كدفم أمد 
 من هذا ، رأينا االعراض عنه أوىل  .   
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ي ا  1ي فهل يكون العمل مبقتضيات ا وف من السيز أو التاريق بالنار ا  841عنوجل ، واستسلموا للقوجل ا 
ي إ انا بعقد البيعة ؟ وم داقا لفمجاع املدراد مدن قولده  ا ل ي  :  ال يتمدع أمد  علد  ا طدأ  .  أفتوندا  842

 سفم  .  ولكن االجر ، وال
 ا   ي

 
 هامش

ي هتديدددهم عليددا بددالتاريق وابددي بددالتواتر القطعددي ، وحسددبك مددا ذكددره االمددام ابددن  قتيبددة يف اوا ددل كتددا   1ا  
االمامة والسياسة ، واالمام الط ي يف موضعني من احداث السنة احلادية عشرجل من تار ه املشدهور ، وابدن عبدد 

ء  الثددال مددن العقددد الصريددد ، وأبددوبكر امحددد بددن عبدددالعزيز اجلددوهري يف  ربدده املددالكي يف حددديث السددقيصة مددن اجلددز 
مددن اجمللدد االول مددن شددرح الددنهو احلميددي احلديدددي ، واملسددعودي يف مددروج  134كتدا  السددقيصة كمددا يف ل 

الددذهل نقددف عددن عددروجل بددن الددزبه يف مقددام االعتددذار عددن اخيدده عبددداهلل ، اذ هددم  بتاريددق بيددوت بددين هاشددم حددني 
وا عدددن بيعتددده ، والشهرسدددتال نقدددف عدددن النمدددام عندددد ذكدددره الصرقدددة النماميدددة مدددن كتدددا  امللدددل والنادددل ، وأفدددرد ىلصددد 

ابو نز الخبار السقيصة كتابا فيه تص يل ما أمجلناه  .  وناهيك يف شهرجل ذلك وتواتره قول شاعر النيل احلافظ 
 ابراهيم يف ق يدته العمرية السا رجل الطا رجل  :  

 قا ا عمر * اكرم بسامعها اعمم مبلقيها وقولة لعلي 
 حرقي دارك ال أبق  عليك هبا * ان د تبايع وبني امل طص  فيها 

 ما كان غه ايب حصص بقا لها * أمام فارس عدنان وحاميها 
هدذه معدداملتهم لفمدام الددذي ال يكددون االمجداع حجددة عنددنا إال اذا كددان كاشددصا عدن رأيدده ، فمدىت يددتم االحتجدداج 

 مجاعكم هذا علينا ، واحلال هذه يا من صون ؟ !مبثل ا
 

  1330ربيع االول سنة  2رقم  :   83املراجعة 
 

 هل  كن اجلمع بني وبوت النص ومحل ال اابة عل  ال اة ؟ 
إن أويل الب دا ر النافدذجل ، والرويدة الثاقبددة ، ينزهدون ال داابة عددن  الصدة الند  ملدل  اهلل عليدده وآلده ، يف شدئ مددن 

امددره ونواهيدده ، وال  ددوزون علدديهم غدده التعبددد بددذلك ، فددف  كددن أن يسددمعوا الددنص علدد  االمددام ، مث  ددواهر أو 
يعدلوا عنه أوال ووانيا ووالثدا ، وكيدز  كدن محلهدم علد  ال داة يف عددو  دم عنده مدع مسداعهم الدنص عليده ؟ مدا 

 أراك بقادر عل  أن يمع بينهما ، والسفم  .  
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 ا س ي
 

  1330ربيع االول سنة  5:   رقم  84املراجعة 
 
 اجلمع بني وبوت النص ومحلهم عل  ال اة   -1
 الوجه يف قعود االمام عن حقه  -2
 
أفادتنددا سددهجل كثدده مددن ال دداابة أ ددم إمنددا كددانوا يتعبدددون بالن ددول إذا  كانددي متماضددة للدددين ،  ت ددة   -1

شهر رمضان دون غدهه ، واسدتقبال القبلدة يف  بالشؤون االخروية ، كن ه ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، عل  ملوم
ال فجل دون غهها ، ون ه عل  عدد الصرا ض يف اليوم والليلة ، وعدد ركعدات كدل منهدا وكيصياهتدا ، ون ده علد  

 أن الطواف حول البيي اسبوع ، و و ذلك من الن ول املتماضة للنصع االخروي  .  
واالمدددارات ، وتددددبه قواعدددد الدولدددة ، وتقريدددر شدددؤون اململكدددة ،  أمدددا مدددا كدددان منهدددا متعلقدددا بالسياسدددة كالواليدددات 

وتسريل اجليش ، فدإ م د يكوندوا يدرون التعبدد بده وااللتدزام يف مجيدع االحدوال بالعمدل علد  مقتضداه ، بدل جعلدوا 
عدا يف ؟ ا دم ، أو نص الفكارهم مسرحا للباث ، و داال للنمدر واالجتهداد ، فكدانوا إذا رأوا يف خففده ، رفعدا لدك

سددلطا م ، ولعلهددم كددانوا حيددرزون رضددا الندد  بددذلك ، وكددان قددد غلددل علدد   ددنهم أن العددر  ال ىضددع لعلددي وال 
هدا بسديصه يف إعدفء كلمدة اهلل ، وكشدز القنداع منابدذا تتعبد بالنص عليه ، إذ وترها يف سدبيل اهلل ، وسدصك دماء

ر ، فهم ال يطيعونه إال عنوجل ، وال  ضدعون للدنص ا يف ن رجل احلق ، حىت  هر أمر اهلل عل  رغم كل عاجل كصو  
عليه إال بالقوجل، وقد ع بوا به كل دم أراقه االسفم أيام الن  ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، جريا عل  عدادهتم يف 
أمثددال ذلددك ، إذ د يكددن بعددد الندد  يف عشددهته ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، أحددد يسددتاق أن تع ددل بدده تلددك 

العدددر  غدددهه ، ال ددم إمندددا كدددانوا يع دددبو ا يف أمثددل العشدددهجل ، وأفضدددل القبيلدددة ، وقددد كدددان هدددو أمثدددل الدددماء عندددد 
ا ددامشيني ، وأفضددلهم بعددد رسددول اهلل ، ال يدددافع وال ينددازع يف ذلددك ، ولددذا تددربص العددر  بدده الدددوا ر ، وقلبددوا لدده 

ان مدا كدان ممدا طدار يف االجدواء ، وطبدق االمور ، وأضمروا له ولذريته كل حسيكة ، وووبوا علديهم كدل ووبدة ، وكد 
 رزؤه االرض والسماء  .  

وأيضا فإن قريشدا خاملدة والعدر  عامدة كاندي تدنقم مدن علدي شددجل وطأتده علد  أعدداء اهلل ، ونكدال وقعتده فديمن 
يتعدددى حدددود اهلل ، أو يهتددك حرماتدده عزوجددل ، وكانددي ترهددل مددن أمددره بدداملعروف و يدده عددن املنكددر ، وىشدد  

لرعيددة ، ومسدداواته بددني الندداس يف كددل قضددية ، ود يكددن الحددد فيدده مطمددع ، وال عنددده الحددد هددوادجل ، عدلدده يف ا
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فالقوي العزيز عنده ضعيز ذليل حىت يأخذ منه احلق ، والضعيز الذليل عنده قوي عزيز حىت يأخذ له حبقه ، 
 فمىت ىضع االعرا  طوعا ملثله

ي * ا ومددن أهددل  843دود مددا أنددزل اهلل علدد  رسددوله ي * ا *ا وهددم أشددد كصددرا ونصاقددا وأجدددر أن ال يعلمددوا حدد  
 املدينة مردوا عل  النصا  ال تعلمهم  ن نعلمهم ي * 

 ي وفيها بطانة ال يألو م خباال  .   844ا 
 -وأيضا فإن قريشا وسا ر العر  ، كانوا حيسدونه عل  ما آتاه اهلل من فضله ، حيث بلأ يف علمه وعملده رتبدة 

قاملددر عنهددا االقددران ، وتراجددع عنهددا االكصدداء ، ونددال مددن اهلل ورسددوله بسددوابقه  -له وأويل االلبددا  عنددد اهلل ورسدد 
وخ ا  ه ،  منزلة ، تشر ل إليها أعنا  االمال ، وشأوا تنقطع دونده هدوادي املطدامع ، وبدذلك دبدي عقدار  

ني والقاسددطني واملددارقني ، اجلسددد لدده يف قلددو  املنددافقني ، واجتمعددي علدد  نقددض عهددده كلمددة الصاسددقني والندداكث
 فاىذوا النص  هريا ، وكان لديهم نسيا منسيا  .  

فكددان مددا كددان ممددا لسددي أذكددره * فمددن خددها وال تسددأل عددن ا دد  وأيضددا ، فددإن قريشددا وسددا ر العددر  ، كددانوا قددد 
العهدددد ، تشدددوقوا إىل تدددداول ا ففدددة يف  قبدددا لهم ، واشدددرأبي إىل ذلدددك أطمددداعهم ، فأمضدددوا نيددداهتم علددد  نكدددث 

ووجهوا عزا مهم إىل نقض العقد ، فت افقوا عل  تناسي النص ، وتبايعوا عل  ان ال يذكر باملرجل ، وأمجعوا عل  
ملددرف ا ففددة مددن أول أيامهددا عددن وليهددا املن ددول عليدده مددن نبيهددا ، فجعلوهددا باالنتخددا  واالختيددار ، ليكددون 

ولدو تعبددوا بدالنص ، فقددموا عليدا بعدد رسدول اهلل  لكل حي من أحيا هم أمدل يف الوملدول إليهدا ولدو بعدد حدني ،
ملدل  اهلل عليده وآلده ، ملددا خرجدي ا ففدة مدن عالتدده الطداهرجل ، حيدث قر دا يددوم الغددير وغدهه مباكدم الكتددا  ، 
وجعلها قدوجل الويل االلبا  ، إىل يوم احلسا  ، وما كاني العر  لت   عل  ح ر ا ففة يف بيي   دول 

 ن طماي إليها االب ار من مجيع قبا لها ، وحامي عليها النصوس من كل أحيا ها  .  ، وال سيما بعد ا
لقد هزلي حىت بدا من هزا ا * كفها وحىت استامها كدل مصلدمت وأيضدا ، فدإن مدن أد بتداريخ قدريش والعدر  يف 

مدن قدوجل فكيدز يرضدون  ملدر االسفم يعلم أ م د  ضعوا للنبدوجل ا امشيدة ، إال بعدد أن هتشدموا ، ود يبدق فديهم
باجتمدداع النبددوجل وا ففددة يف بددين هاشددم ، وقددد قددال عمددر بددن ا طددا  البددن عبدداس يف كددفم دار بينهمددا  :  ا ان 

 ي  845ي ا ا  1قريشا كرهي أن يتمع فيكم النبوجل وا ففة ، فتجاصون عل  الناس ا 
فرقدا  مدن انقفهبدم إذا قداومهم، وخشدية والسلز ال داحل د يتسدن لده أن يقهدرهم يومبدذ علد  التعبدد بدالنص  -2

مددن سددوء عواقددل االخددتفف يف تلددك احلددال ، وقددد  هددر النصددا  مبددوت رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، وقويددي 
بصقدددده شددددوكة املندددافقني ، وعتددددي نصدددوس الكددددافرين ، وتضعضددددعي أركدددان الدددددين ، وا لعدددي قلددددو  املسددددلمني ، 

 يلة الشاتية ، بني ذ ا  وأملباوا بعده كالغنم املطهجل ، يف الل 
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،  82عادية ، ووحو  ضارية ، وارتدت طوا دز مدن العدر  ، ومهدي بدالردجل أخدرى ،  كمدا ف دلناه يف املراجعدة 
فأشصق علي يف تلك المروف أن يمهدر إرادجل القيدام بدأمر النداس  افدة البا قدة ، وفسداد العاجلدة ، والقلدو  علد  

عضددون علدديهم االنامددل مددن الغدديظ ، وأهددل الددردجل علدد  مددا بينددا ، واالمددم مددا وملددصنا ، واملنددافقون علدد  مددا ذكرنددا ، ي
 الكافرجل عل  ما قدمنا ، واالن ار قد خالصوا املهاجرين ، وا ازوا عنهم يقولون  :  

ي  .  و  .  فدددعاه النمددر للدددين إىل الكددز عددن طلددل ا ففددة ، والتجددايف  846منددا أمدده ومددنكم أمدده  .  و ا 
مندده أن طلبهددا واحلددال هددذه ، يسددتوجل ا طددر باالمددة ، والتغريددر يف الدددين ، فاختددار الكددز عددن االمددور ، علمددا 

 إيثارا لفسفم ، وتقد ا لل احل العام ، وتصضيف للجلة عل  العاجلة  .  
ي احتصا ا حبقه ، واحتجاجا عل  من عدل عنده  847ا  -ود يبايع حىت أخرجوه كرها  -غه أنه قعد يف بيته 

 سرع إىل البيعة ما ني له حجة وال سطع له ، ولو أ
 

 هامش
من اجمللد الثالث من شرح النهو ، يف قضية  در بالباحثني ان يقصوا  107ي نقله ابن ايب احلديد يف ل   1ا   

مددن اجلددزء الثالددث مددن كاملدده ، قبددل ذكددر ق ددة  24عليهددا ، وقددد اوردهددا ابددن االودده يف اواخددر احددوال عمددر ل 
 الشورى  .   

 
هان ، لكنه مجع فيما فعل بني حصظ الدين ، واالحتصاظ حبقه من امرجل املدؤمنني ،  فددل هدذا علد  أملدالة رأيده بر 

، ورجاحة حلمه ، وسعة ملدره ، وإيثاره امل لاة العامة ، ومىت سخي نصمت امدر  عدن هدذا ا طدل اجلليدل ، 
ي غايتدده ممددا فعددل أربدد  احلددالني لدده ، وأعددود واالمددر اجلزيددل ،  ينددزل مددن اهلل تعدداىل بغايددة منددازل الدددين ، وإمنددا كاندد 

 املق ودين عليه ، بالقر  من اهلل عزوجل  .  
أمددا ا لصدداء الثفوددة وأوليدداؤهم ، فقددد تددأولوا الددنص عليدده با ففددة لفسددبا   الدد  قدددمناها ، وال عجددل مددنهم يف 

اهلل عليدده وآلدده ، متعلقددا ذلددك بعددد الددذي نبهندداك إليدده مددن تددأو م واجتهددادهم يف كددل مددا كددان مددن ن وملدده ملددل  
بالسياسات والتأمهات ، وتدبه قواعد الدولة ، وتقرير شؤون اململكة ، ولعلهم د يعت وها كدأمور دينيدة ، فهدان 
علدديهم  الصتدده فيهددا ، وحددني    ددم االمددر ، أخددذوا بدداحلزم يف تناسددي تلددك الن ددول ، وأعلنددوا الشدددجل علدد  مددن 

فقددوا يف حصددظ النمددام ، ونشددر ديددن االسددفم ، وفددت  املمالددك ، واالسددتيفء علدد  يددذكرها أو يشدده إليهددا ، وملددا تو 
الثددروجل  والقددوجل ، ود يتدنسددوا بشددهوجل، عددف أمددرهم ، وعمددم قدددرهم ، وحسددني هبددم المنددون ، وأحبددتهم القلددو  ، 

يدددي ونسدددو النددداس يف تناسدددي الدددنص علددد  مندددوا م ، وجددداء  بعددددهم بندددو أميدددة وال هدددم  دددم إال اجتيددداح أهدددل الب
 واستب ال شأفتهم ، ومع ذلك كله ، فقد وملل إلينا من الن ول ال رحية ، يف السنن ال اياة ، ما فيه 
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 الكصاية ، واحلمد هلل ، والسفم عليكم  .  
 ا   ي

 
  1330ربيع االول سنة  7رقم  :   85املراجعة 

 
هددو معجددز يف تقريددل مددا اسددتبعدناه ،  التمداس املددوارد الدد  د يتعبدددوا فيهددا بددالنص  أخددذت كتابددك االخدده ، فددإذا

مدهش يف نثيله بأجل  مماهر الت وير ، فسدباان مدن أالن لدك أعطداف ال هدان ، وألقد  إليدك مقاليدد البيدان 
، فبلغدددي إىل مدددا ال تبلدددأ إليددده الوسدددا ل ، و صدددرت مبدددا ال تمصدددر بددده االمدددال وكندددا نمدددن أن االسدددبا  ال تعلدددق مبدددا 

وأن ال سدددبيل إىل مدددا خرجدددي مدددن عهدتددده بندددواهض البيندددات  .  وليتدددك  استشدددهدت عليددده بن دددول االوبدددات ،
أشدددرت إىل املدددوارد الددد  د  يتعبددددوا فيهدددا بالن دددول ال دددرحية ، ليتبدددني وجددده السدددداد ، ويتضددد  سدددبيل الرشددداد ،  
فددألتممت تص دديل ذلددك ، اسددتمهارا بددذكر املددأوور مددن سددههتم ، وسدد  املسددطور يف كتددل االخبددار مددن طددريقتهم ، 

 م عليكم ورمحة اهلل وبركاته  .  والسف
 ا س ي
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 رزية يوم ا ميمت   -1
 السبل يف عدول الن  عما أمرهم به يومبذ  -2
 
املوارد ال  د يتعبدوا فيهدا بدالنص أكثدر مدن أن حت د  ، وحسدبك منهدا رزيدة يدوم ا مديمت فإ دا مدن أشدهر   -1

وأك  الرزايا ، أخرجها أملاا  ال ااح ، وسا ر أهل السنن ، ونقلهدا أهدل السده واالخبدار كافدة ،  القضايا ،
ي بسدنده إىل عبيدداهلل بدن عبدداهلل بدن عتبدة بدن مسدعود عدن ابدن عبداس ،  1ويكصيك منها ما أخرجده البخداري ا 

بدن ا طدا  ، قدال الند  ملدل   قال  :  ملا حضدر رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده ، ويف البيدي رجدال فديهم عمدر
ي  بعده ، فقال عمر  :  إن الن  قد غلل عليده الوجدع  2اهلل عليه وآله  :  هلم اكتل لكم كتابا ال تضلوا  ا 

، وعندكم القرآن  حسبنا كتا  اهلل ، فاختلز أهل البيي فاخت موا ، منهم مدن يقدول  :  قربدوا يكتدل  لكدم 
مددن يقددول مددا قددال عمدر ، فلمددا أكثددروا اللغددو واالخددتفف عنددد الندد  ، قددال  ددم  الند  كتابددا ال تضددلوا بعددده ومددنهم
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رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله  :  قوموا ا عين   ل ي ، فكان ابن عباس يقول  :  ان الرزية كل الرزية ما حال 
 .    بني رسول اهلل ال ي ، وبني أن يكتل  م ذلك الكتا  من اختففهم ولغطهم  .  اه

 ي  848ا 
ي   3وهذا احلديث مما ال كفم يف ملاته وال يف ملدوره ، وقدد أورده البخداري يف عددجل مواضدع مدن ملداياه  ا 

ي  ، ورواه أمحد من حديث ابدن عبداس يف مسدنده ا  4، وأخرجه مسلم يف آخر الوملايا من ملاياه أيضا  ا 
عع ، الن لصمده الثابدي إن الند  يهجدر ، ي ، وسا ر أملاا  السنن واالخبار ، وقد ت رفوا فيه إذ نقلوه بدامل 5

لكنهم ذكروا انه قال  :  ان الن  قد غلل عليه الوجه هتذيبا للعبارجل ، وتقليف ملن يسدتهجن منهدا ، ويددل علد  
ي  باالسناد إىل ابن عباس ، قال  :   6ذلك ما أخرجه أبوبكر أمحد بن عبدالعزيز اجلوهري يف كتا  السقيصة ا 

 ول اهلل الوفاجل ، ويف البيي رجال ا ملا حضرت رس
 

 هامش
 من اجلزء الرابع  من ملاياه  .   5ي يف با  قول املريض قوموا عين من كتا  املرض  ، ل  1ا  
 ي  حبذف النون  زوما ، لكونه جوابا وانيا لقوله هلم  .   2ا  
 املتتبعون  .   من جز ه االول ، ويف مواضع أخر يعرفها 22ي  أورده يف كتا  العلم ل  3ا  
 من جز ه الثال  .   14ي  ل  4ا  
 من جز ه االول  .   325ي راجع ل  5ا  
 من اجمللد الثال من شرح النهو للعفمة املعتزيل  .    20ي كما يف ل  6ا  

 فيهم عمر بن ا طا  ، قال رسول اهلل  :  إ تول بدواجل وملايصة اكتل لكم كتابدا ال تضدلون بعدده ، ا قدال ي 
:  فقال عمر كلمة معناها ان الوجع قدد غلدل علد  رسدول اهلل  ملدل  اهلل عليده وآلده ، مث قدال  :  عنددنا القدرآن 
حسدبنا كتددا  اهلل ، فداختلز مددن يف البيدي واخت ددموا ، فمدن قا ددل  :  قربدوا يكتددل لكدم الندد  ، ومدن قا ددل مددا 

يددده وآلددده ،  فقدددال  :  قومدددوا  .   .   .  قدددال عمدددر ، فلمدددا أكثدددوا اللغددد  واللغدددو واالخدددتفف غضدددل ملدددل  اهلل عل 
ي وتراه ملرحيا بأ م إمنا نقلوا معارضة عمر باملعع ال بعني لصمه  .  ويدلك علد  هدذا أيضدا  849احلديث ا ا 

ان ايدوني حيث د ي رحوا باسم املعارض يومبذ ، نقلوا املعارضدة بعدني لصمهدا ، قدال البخداري يف بدا  جدوا ز 
ي  :  حدونا قبي ة حدونا ابن عيينة عن  سلمان االحول عن  1هاد والسه من ملاياه ا الوفد من كتا  اجل

سددعيد بدددن جبددده عدددن ابدددن عبدداس ، أنددده قدددال  :  يدددوم ا مددديمت ومدددا يددوم ا مددديمت ، مث بكددد  حدددىت خضدددل دمعددده 
لن تضدلوا احل باء ، فقال  :  اشتد برسول اهلل وجعه  يوم ا ميمت ، فقال  :  إ تول بكتا  أكتل لكم كتابا 

بعده أبدا ، فتنازعوا ، وال ينبغي عند ن  تنازع ، فقالوا  :  هجر رسول اهلل ، قال ملل  اهلل عليه وآله وسلم  :  
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دعول فالذي أنا فيه خه مما تددعول إليده ، وأوملد  عندد موتده بدثفث  :  أخرجدوا املشدركني مدن جزيدرجل العدر  ، 
 ي ا . 850.  ا   ي   .  اه 2ال ي ونسيي الثالثة  ا وأجيزوا الوفد بناو ما  كني أجيزهم ، ا ق

هذا احلديث أخرجه مسلم أيضا يف آخر كتا  الوملية من ملاياه ، وأمحد من حديث ابن عبداس يف مسدنده  
 ي  ، ورواه سا ر ايدوني ، وأخرج مسلم يف  3ا 
 

 هامش
 من جز ه الثال  .   118ي ل  1ا  
الددذي أراد الندد  أن يكتبدده حصمددا  ددم مددن الضددفل ، لكددن السياسددة اضددطرت  ي  ليسددي الثالثددة إال االمددر 2ا  

 ايدوني إىل نسيانه ، كما نبه اليه مص  احلنصية يف ملور احلاج داود الددا  .  
 من جز ه االول  .    222ي  ل  3ا  
 

مديمت ومدا يدوم كتا  الوملية من ال اي  عن سعيد بن جبه من طريق آخر عن ابن عباس ،  قال  :  يدوم ا 
 ا ميمت ، مث جعل تسيل دموعه حىت رؤيي عل  خديه  كأ ا نمام اللؤلؤ ، 

قال  :  قال رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله  :  إ تول بالكتز والدواجل ، أو اللوح والدواجل ، اكتل لكم كتابا لن 
 ي  .   851.  ا   ي  .  اه 1تضلوا بعده أبدا ،  فقالوا  :  ان رسول اهلل يهجر ا 

ومن أد مبا حول هذه الرزية من ال ااح ، يعلم أن أول من قال يومبذ  :  هجر رسول اهلل  .  إمنا هو عمدر ، 
 2يف احلدديث االول  ا  -مث نسو عل  منواله من احلاضرين من كانوا عل   رأيه ، وقدد مسعدي قدول ابدن عبداس 

:  قربوا يكتل لكدم الند  كتابدا لدن تضدلوا بعدده ،  :  فاختلز أهل البيي  فاخت موا ، منهم من يقول   -ي  
ويف روايدة أخرجهدا الطد ال  يف االوسد   -أي يقدول  :  هجدر رسدول اهلل  -ومنهم  من يقول  :  ما قال عمدر 

ي  ، قال  :  ا ملا مرض الن  قال  :  إ تول ب ايصة ودواجل ، أكتل لكم كتابا لن تضلوا بعده  3عن عمر  ا 
النسدددوجل مدددن وراء السدددال  :  أال تسدددمعون مدددا يقدددول رسدددول اهلل ملدددل  اهلل عليددده وآلددده ، قدددال عمدددر  :  أبددددا ، فقدددال 

 فقلي إنكن ملوحيبات  يوسز إذا مرض رسول اهلل ع رتن أعينكن ، وإذا مل  ركبنت عنقه ! قال  :  فقال 
 ي  .   852.  ا   رسول اهلل  :  دعوهن فإ ن خه منكم ا اه

عبدددوا هنددا بن ده الددذي لددو تعبددوا بدده المنددوا مدن الضددفل ، وليددتهم اكتصدوا بعدددم االمتثددال ود وأندي تددرى ا دم د يت
يردوا قوله إذ قالوا  :  حسبنا كتا  اهلل ، حىت كأنه ال يعلم مبكان كتا  اهلل مدنهم ، أو أ دم أعلدم منده خبدوال 

 وهو  تضر بينهم ،  -جر رسول اهلل ه -الكتا  وفوا ده ، وليتهم اكتصوا هبذا كله ود يصاجبوه بكلمتهم تلك 
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 هامش
مدن اجلدزء االول مدن مسدنده ، وغده واحدد مدن  355ي وأخرج هذا احلدديث هبدذه االلصداظ ، أمحدد يف ل  1ا  

 أوبات السنن  .  
ي  الذي أخرجه البخاري عن عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس وأخرجده مسدلم أيضدا  2ا  

  ، وغهه  . 
 من اجلزء الثالث من كنز العمال  .    138ي  كما يف ل  3ا  
 

حيددث د يأخددذوا هبددذا الددنص اكتصدداء مددنهم  -وأي كلمددة كانددي وداعددا مددنهم لدده ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، وكددأ م 
د يسددمعوا هتدداف الكتددا  آندداء الليددل وأطددراف النهددار يف أنددديتهم * ا ومددا آتدداكم  -بكتددا  اهلل علدد  مددا زعمددوا 

ي وكدأ م حيدث قدالوا  :  هجدر ، د يقدرأوا قولده تعداىل  :  *  853ول فخذوه وما  اكم عنه فانتهو ي * ا الرس
ي  854ا اندده لقددول رسددول كددرمي ذي قددوجل عنددد ذي العددر  مكددني مطدداع مث أمددني ومددا ملدداحبكم مبجنددون ي * ا 

ؤمندون وال بقدول كداهن قلديف مدا وقوله عز من قا ل  :  * ا إنه لقول رسول كدرمي ومدا هدو بقدول شداعر قلديف مدا ت
ي وقوله جل وعدف * ا مدا ضدل ملداحبكم ومدا غدوى ومدا ينطدق عدن  855تذكرون تنزيل من ر  العاملني ي * ا 

 ا وى إن هو إال وحي يوح  علمه شديد القوى ي * 
ن ي إىل كثدده مددن أمثددال هددذه اآليددات البينددات ، املن ددول فيهددا علدد  ع ددمة قولدده مددن ا جددر ، علدد  أ 856ا 

العقل مبجدرده مسدتقل بدذلك ، لكدنهم علمدوا أنده ملدل  اهلل عليده وآلده  وسدلم ، إمندا أراد توويدق العهدد با ففدة ، 
وتأكيد النص هبا علد  علدي خاملدة ، وعلد  اال مدة مدن عالتده عامدة ، ف ددوه عدن ذلدك كمدا اعدالف بده ا ليصدة 

 ي. 857ي ا  1الثال يف كفم دار بينه وبني ابن عباس ا 
ذا تأملي يف قولده ملدل  اهلل عليده وآلده  :  إ تدول أكتدل لكدم كتابدا لدن  تضدلوا بعدده ، وقولده يف حدديث وأني إ

 الثقلني  :  إل تارك فيكم ما إن نسكتم به لن  تضلوا ، كتا  اهلل وعاليت أهل 
مرضده أن يكتدل  ي ، تعلم أن املرم  يف احلديثني واحد ، وأنه ملل  اهلل عليه وآله وسدلم ، أراد يف 858بي  ا 

  م تص يل ما أوجبه عليهم يف حديث الثقلني  .  
وإمنا عدل عن ذلك ، الن كلمتهم تلك ال  فاجؤوه هبا اضطرته إىل العدول ، إذ د يبق بعددها أودر لكتابدة  -2

أو د يهجددر ، كمددا  -والعيدداذ بدداهلل  -الكتددا  سددوى الصتنددة واالخددتفف مددن بعددده يف أندده هددل هجددر فيمددا كتبدده 
 ختلصوا يف ذلك واكثروا اللغو ا
 

 هامش
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 من اجمللد الثالث من شرح النهو احلديدي  .    114من ال صاة  27ي كما يف السطر  1ا  
 

واللغ  ن ل عينيه ، فلم يتسن له يومبذ أكثر من قولده  دم  :  قومدوا كمدا مسعدي ، ولدو أملدر فكتدل الكتدا  
فسدددطروا بددده أسددداطههم ، ومدددفوا  -والعيددداذ بددداهلل  -هجدددره  للجدددوا يف قدددو م هجدددر ، والوغدددل أشدددياعهم يف اوبدددات 

 طوامههم ردا عل  ذلك الكتا  وعل  من حيتو به  .  
 دددذا اقتضدددي حكمتددده البالغدددة أن يضدددر  ملدددل  اهلل عليددده وآلددده ، عدددن ذلدددك الكتدددا  ملدددصاا لدددبف يصدددت  هدددؤالء 

، وقدد رأى ملدل  اهلل عليده وآلده ، أن  -ه نعدوذ بداهلل وبده نسدتج -املعارضون وأولياؤهم بابا إىل الطعن يف النبدوجل 
ه  خاضدعون ملضدمون ذلدك الكتدا  ، سدواء علديهم أكتدل أم د يكتدل ، وغدههم ال يعمدل بدده وال عليدا وأوليداء

واحلال هذه توجل تركه إذ ال أور له بعد تلك املعارضدة سدوى الصتندة كمدا ال  صد   -فاحلكمة يعت ه لو كتل ، 
 ، والسفم  .  

 ا   ي
 
  1330ربيع االول سنة  9رقم  :   87ملراجعة ا
 

العدذر يف تلددك الرزيددة مددع املناقشددة فيده لعلدده عليدده السددفم حددني أمدرهم بإحضددار الدددواجل والبيدداض ، د يكددن قاملدددا 
لكتابة شدئ مدن االشدياء ، وإمندا أراد بكفمده  درد اختبدارهم ال غده ، فهددى اهلل عمدر الصدارو  لدذلك دون غدهه 

عددد تلددك املمانعددة يف مجلددة موافقاتدده لربدده تعدداىل ،  -علدد  هددذا  -فمددنعهم مددن احضددارمها فيجددل مددن ال دداابة ، 
وتكون من كراماته رضي اهلل عنه ، هكذا أجا  بعض االعفم ، لكن االن اف أن قوله عليه السفم  :  ا ال 

البيداض ، وكتبدي لكدم ذلدك تضلوا بعده ا يأىب ذلك ، النه جوا  وال لفمر ، فمعناه أنكم ان أتيتم بالددواجل و 
الكتا  ال تضلوا بعده ، وال  ص  أن االخبار مبثل هذا ا   جملرد االختبار امنا هو مدن ندوع الكدذ  الواضد  ، 
الذي  ل تنزيه كفم االنبياء عنه ، وال سيما يف موضع يكون ترك إحضار الدواجل والبياض أوىل من إحضارمها، 

 هات أخر فف بد هنا من اعتذار آخر ، وحاملل ما  كن أن يقال  :  عل  أن يف هذا اجلوا  نمرا من ج
أن االمددر د يكددن أمددر عز ددة وإ ددا  ، حددىت ال يددوز مراجعتدده ، وي دده املراجددع عاملدديا ، بددل كددان أمددر مشددورجل ، 
وكدددانوا يراجعونددده عليددده السدددفم يف بعدددض تلدددك االوامدددر ، وال سددديما عمدددر ، فإنددده كدددان يعلدددم مدددن نصسددده أنددده موفدددق 

ل وا  يف إدراك امل احل ، وكدان ملداحل إ دام مدن اهلل تعداىل ، وقدد أراد التخصيدز عدن الند  إشدصاقا عليده مدن ل
التعل الذي يلاقه بسبل إمدفء الكتدا  يف حدال املدرض والوجدع ، وقدد رأى رضدي اهلل عنده ، أن تدرك إحضدار 

عجددز عنهددا الندداس ، فيسددتاقون العقوبددة الدددواجل والبيدداض أوىل ، ورمبددا خشددي أن يكتددل الندد  عليدده السددفم أمددورا ي
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بسبل ذلك ال ا تكون من وملة ال سبيل إىل االجتهاد فيها ، ولعله خاف مدن املندافقني ان يقددحوا يف ملداة 
 ذلك الكتا  لكونه يف حال املرض في ه سببا للصتنة ، فقال  :  حسبنا كتا  اهلل لقوله تعاىل  :  

وله  :  * ا اليوم أكملدي لكدم ديدنكم ي وكأنده رضدي اهلل عنده أمدن مدن * ا ما فرطنا يف الكتا  من شئ ي * وق
 ضفل االمة حيث أكمل اهلل  ا الدين وأ  عليها النعمة  .  

هددذا جددواهبم وهددو كمددا تددرى ، الن قولدده عليدده السددفم  :  ال تضددلوا ، يصيددد أن االمددر أمددر عز ددة وإ ددا  ، الن 
ع القدددرجل عليده بدف ارتيدا  ، واسدتياؤه مدنهم وقولده  دم قومددوا ، السدعي فيمدا يوجدل االمدن مدن الضدفل واجدل مد 

 حني د  تثلوا أمره دليل آخر عل  ان االمر إمنا كان لف ا  ال للمشورجل  .  
فددإن قلددي لددو كددان واجبددا مددا تركدده الندد  عليدده السددفم ، مبجددرد  ددالصتهم ، كمددا اندده د يددالك التبليددأ بسددبل  الصددة 

هددذا الكددفم لددو   ، فإمنددا يصيددد كددون كتابددة ذلددك الكتددا  د تكددن واجبددة علدد  الندد  عليدده الكددافرين ، قلنددا  :  
السفم ، وهذا ال ينايف وجو  االتيان بالدواجل والبياض عليهم حني أمرهم الند  بده ، وبدني  دم أن فا دتده االمدن 

ر ال علد  اآلمدر ، وال سديما إذا  من الضفل ودوام ا داية  م ، إذ االملدل يف االمدر امندا هدو الوجدو  علد  املدأمو 
 كاني فا دته إىل املأمور خاملة ، والوجو  عليهم هو  ل الكفم ال الوجو  عليه  .  

عل  أنه  كن أن يكون واجبا عليه أيضا ، مث سق  الوجو  عنه بعدم  امتثا م ، وقو م  :  هجر ، حيث د 
 يبق لذلك الكتا  أور سوى الصتنة  كما أفدت  .  

ا اعتذر بعضهم بأن عمدر رضدي اهلل عنده ، د يصهدم مدن احلدديث أن ذلدك الكتدا  سديكون سدببا حلصدظ كدل ورمب
فرد مدن أفدراد االمدة مدن الضدفل ، حبيدث ال يضدل  بعدده مدنهم أحدد أملدف ، وامندا فهدم مدن قولده  :  ال تضدلوا ، 

الكتددا  إىل كددل فددرد مددن  أنكددم ال يتمعددون علدد  الضددفل بقضددكم وقضيضددكم ، وال تسددري الضددفلة بعددد كتابددة
أفددرادكم ، وكددان رضددي اهلل عندده يعلددم أن اجتمدداعهم علدد  الضددفل ممددا ال يكددون أبدددا ، وبسددبل ذلددك د  ددد أوددرا 
لكتابتدده ، و ددن أن مددراد الندد  لدديمت إال زيددادجل االحتيدداط يف االمددر ملددا جبددل عليدده مددن وفددور الرمحددة ، فعارضدده تلددك 

ا  ، وإمنددا هددو أمدر عطصددة ورأفددة لديمت إال ، هددذا كددل مدا قيددل يف االعتددذار املعارضدة بندداء منده أن االمددر لدديمت لف د 
عن هذه البدادرجل ، ومدن أمعدن النمدر فيده جدزم ببعدده عدن ال دوا  ، الن قولده عليده السدفم  :  ال تضدلوا ، يصيدد 

وىل أن يقدال أن االمر لف ا  كما ذكرنا ، واستياؤه منهم دليل عل  أ م تركوا أمرا من الواجبات علديهم ، فداال
يف اجلوا   :  أن هذه قضية يف واقعدة كاندي مدنهم علد  خدفف سدههتم ، كصرطدة سدبقي ، وفلتدة نددرت ، وال 

 نعرف وجه ال اة فيها عل  التص يل ، واهلل ا ادي إىل سواء السبيل ، والسفم عليكم  .  
 ا س ي
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 ار تزييز تلك االعذ

إن من كان عنده ف ل  ا طا  ، حلقيق بأن ي ددع بداحلق وينطدق  بال دوا  ، وقدد بقدي بعدض الوجدوه يف رد 
 تلك االعذار ، فأحببي عرضه عليكم ، ليكون احلكم فيه موكوال إليكم  .  

تابدة شدئ قالوا يف اجلوا  االول  :  لعلده ملدل  اهلل عليده وآلده ، حدني أمدرهم  باحضدار الددواجل د يكدن قاملددا لك
:  إن هدذه الواقعدة إمندا كاندي   -مضدافا إىل مدا أفدد   -من االشياء ، وإمنا أراد  رد اختبارهم ال غده ، فنقدول 

حددال احتضدداره بددأيب وأمددي كمددا هددو ملددري  احلددديث ، فالوقددي د يكددن وقددي اختبددار ، وإمنددا كددان وقددي إعددذار 
بعيد عن ا زل واملصاكهدة ، مشدغول بنصسده ومبهماتده وإنذار ، ووملية بكل مهمة ، ون   تامة لفمة ، وايتضر 

 ومهمات ذويه وال سيما إذا كان نبيا  .  
وإذا كاني ملاته مدجل حياته كلها د تسع اختبارهم ، فكيز يسعها وقدي احتضداره ، علد  أن قولده ملدل  اهلل 

يف اسددتيا ه مددنهم ، ولددو  :  قومددوا ،  دداهر   -حددني أكثددروا اللغددو واللغدد   واالخددتفف عنددده  -عليدده وآلدده وسددلم 
كان املمانعون م يبني الستاسدن ممدانعتهم ، وأ هدر االرتيداح إليهدا ، ومدن أد بدأطراف هدذا احلدديث وال سديما 
قو م  :  هجر رسدول اهلل ، يقطدع بدأ م كدانوا عداملني أنده إمندا يريدد أمدرا يكرهونده ، ولدذا فاجدأوه بتلدك الكلمدة ، 

تفف كمدا ال  صد  ، وبكداء ابدن عبداس بعدد ذلدك  دذه احلادودة ، وعددها رزيدة وأكثروا عنده اللغو واللغ  واالخ
 دليل عل  بطفن هذا اجلوا   .  

قال املعتذرون  :  ان عمر كان موفقا لل وا  يف إدراك امل احل ، وكان ملاحل إ ام من اهلل تعاىل ، وهدذا ممدا 
هدذه الواقعدة إمندا كدان يف جانبده ال يف جاندل الند   ال ي غ  إليه يف مقامنا هذا ، النه يرمدي إىل أن ال دوا  يف

ملل  اهلل عليه وآله  وسلم ، وان إ امه يومبذ كان أملد  من الوحي الذي نطق عنه ال داد  االمدني ملدل  اهلل 
 عليه وآله وسلم  .  

اقده بسدبل وقالوا  :  بأنه أراد التخصيدز عدن الند  ملدل  اهلل عليده وآلده وسدلم إشدصاقا عليده مدن التعدل الدذي يل 
تعلددم بددأن يف كتابددة ذلددك الكتددا  راحددة قلددل  -ن ددر اهلل بددك  احلددق  -امددفء الكتددا  يف حددال املددرض ، وأنددي 

الن  ، وبرد فؤاده ، وقرجل عينه ، وأمنده علد  امتده ملدل  اهلل عليده وآلده ، مدن الضدفل  .  علد  أن االمدر املطداع ، 
إحضدار الددواجل والبيداض ، وأمدر بده  -بدأيب وأمدي  -وقدد أراد واالرادجل املقدسة ، مع وجوده الشريز إمنا مها له ، 

فليمت الحد أن يرد أمره أو  الز إرادته * ا وما كان ملدؤمن وال مؤمندة إذا قضد  اهلل ورسدوله أمدرا أن يكدون  دم 
 ي  .   859ا هجل من أمرهم ، ومن يعص اهلل ورسوله فقد ضل ضفال مبينا ي * ا 
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تلك املهمة العميمة ، ولغوهم ولغطهم واختففهم عنده ، كان أوقل عليه وأشدق مدن عل  أن  الصتهم المره يف 
إمفء ذلك الكتا  الذي حيصظ أمته من الضفل ، ومدن يشدصق عليده مدن التعدل بدإمفء الكتدا  كيدز يعارضده 

 ويصاجبه بقوله هجر ؟ !
الغرا ددل ، وأعجددل العجا ددل ،  وقددالوا  :  ان عمددر رأى أن تددرك احضددار الدددواجل والددور  أوىل ، وهددذا مددن أغددر  

وكيز يكون ترك احضارمها أوىل مع أمر الن  باحضارمها ، وهل كان عمر يرى أن رسول اهلل يأمر بالشئ الذي 
 يكون تركه أوىل ؟  .  

وأغددر  مددن هددذا قددو م  :  ورمبددا خشددي أن يكتددل الندد  أمددورا يعجددز عنهددا الندداس  فيسددتاقون العقوبددة بالكهددا ، 
ذلك مع قول الن   :  ال تضلوا بعده ، أتراهم يرون عمر اعدرف منده بالعواقدل ، وأحدوط منده وكيز  ش  من 

 واشصق عل  أمته ؟  كف  .  
وقالوا  :  لعل عمر خاف من املنافقني أن يقدحوا يف ملاة ذلك الكتا  ، لكونه يف حال املرض في ه سدببا 

ل مددع وجددود قولدده ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم  :  ال تعلددم أن هددذا  ددا -ن ددر اهلل بددك احلددق  -للصتنددة ، وأنددي 
تضددلوا ، الندده نددص بددأن ذلددك الكتددا  سددبل لفمددن علدديهم مددن الضددفل ، فكيددز  كددن أن يكددون سددببا للصتنددة 
بقدح املنافقني ؟ وإذا كان خا صا من املنافقني أن يقدحوا يف ملاة ذلك الكتا  ، فلماذا بذر  دم بدذرجل القددح 

 ل هجر  .  حيث عارض ومانع ، وقا
 وأما قو م يف تصسه قوله  :  حسبنا كتا  اهلل أنه تعاىل قال  :  * ا ما فرطنا يف الكتا  من 

شئ ي * وقال عز من قا ل  :  * ا اليوم أكملي لكم دينكم ي * فغه ملاي  ، الن اآليتني ال تصيددان االمدن 
يف ذلددك الكتددا  اعتمددادا عليهمددا ؟ ولددو   مددن الضددفل ، وال تضددمنان ا دايددة للندداس ، فكيددز  ددوز تددرك السددعي

كدان وجدود القدرآن العزيدز موجبددا لفمدن مدن الضدفل ، ملددا وقدع يف هدذه االمدة مددن الضدفل والتصدر  ، مداال يرجدد  
 ي  .   1زواله ا 

 
 هامش

تعلم أن الن  ا ل ي د يقل  :  ان مرادي ان  اكتدل االحكدام ، حدىت  -ن ر اهلل بك احلق  -ي واني  1ا  
ل يف جوابه حسبنا يف فهمها كتا  اهلل تعاىل ، ولو فرض ان  مراده كان كتابة االحكام ، فلعل النص عليها يقا

منه كان سببا لفمن من الضفل ، فف وجه لالك السعي يف ذلك النص اكتصاء بالقرآن ، بل لو د  كدن لدذلك 
 واعتمادا عل  ان كتا  اهلل =   الكتا  إال االمن من الضفل مبجرده ملا مل  تركه واالعراض عنه ،
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وقددالوا يف اجلددوا  االخدده  :  ان عمددر د يصهددم مددن احلددديث ان ذلددك الكتددا  سدديكون سددببا حلصددظ كددل فددرد مددن 
عل  الضفل ا قدالوا ي  :  وقدد  -بعد كتابته  -أمته من الضفل ، وامنا فهم أنه سيكون سببا لعدم اجتماعهم 

  الضددفل ممددا ال يكددون ابدددا ، كتددل ذلددك الكتددا  أو د يكتددل ، و ددذا علددم رضددي اهلل عندده ان اجتمدداعهم علدد 
 عارض يومبذ تلك املعارضة  .  

وفيه مضافا إىل ما أشر  إليه  :  ان عمر د يكن هبذا املقدار من البعد عن الصهدم ، ومدا كدان ليخصد  عليده مدن 
نده ان ذلدك الكتدا  لدو كتدل لكدان علدة هذا احلديث ما  هر جلميع الناس ، الن القروي  والبددوي امندا فهمدا م

تامددة يف حصددظ كددل فددرد مددن الضددفل ، وهددذا املعددع هددو املتبددادر مددن احلددديث إىل افهددام الندداس ، وعمددر كددان يعلددم 
يقينا ان الرسول ملل  اهلل عليه وآله ، د يكن خا صا علد  أمتده أن يتمدع علد  الضدفل ، النده رضدي اهلل عنده ،  

يه وآله  :  ال يتمع أم  عل  ضفل ، وال يتمع عل  ا طأ ، وقوله  :  ال تزال كان يسمع قوله ملل  اهلل عل 
ي وقوله تعاىل * ا وعد اهلل الدذين آمندوا مدنكم  860طا صة من أم    اهرين عل  احلق  .   .   .  احلديث ا 

م الدذي ارتضدد  وعملدوا ال داحلات ليسدتخلصنهم يف االرض كمدا اسدتخلز الدذين مددن قدبلهم  وليمكدنن  دم ديدنه
ي إىل كثده مدن ن دول الكتدا   861 م وليبدلنهم من بعدد خدوفهم أمندا يعبددونين ال يشدركون يب شديبا ي * ا 

والسددنة ال ددرحيني بددأن االمددة ال يتمددع بأسددرها علدد  الضددفل ، فددف يعقددل مددع هددذا ان يسددن  يف خددواطر عمددر أو 
جل والبيدداض ، كددان خا صددا مددن اجتمدداع  أمتدده علدد  غددهه ان الندد  ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، حددني طلددل الدددوا

 الضفل ، والذي يليق بعمر ان يصهم من احلديث ما يتبادر منه إىل 
 

 هامش
= جامع لكل شئ ، واني تعلم اضطرار االمة إىل السنة املقدسة وعدم استغنا ها عنها  بكتا  اهلل تعاىل وإن   

لكل أحد ، ولو كان الكتا  مغنيا عن بيان الرسول ما أمره كان جامعا مانعا ، الن االستنباط منه غه مقدور 
 اهلل تعاىل ببيانه للناس اذ قال عز من قا ل ا وأنزلنا اليك الذكر لتبني للناس ما نزل اليهم ي  .   

االذهددان ، ال مددا تنصيدده ملددااح السددنة و كمددات القددرآن  .  علدد  ان اسددتياء الندد  ملددل   اهلل عليدده وآلدده وسددلم 
ستصاد من قوله  :  قوموا ، دليدل علد  أن الدذي تركدوه كدان مدن الواجدل علديهم ، ولدو كاندي معارضدة منهم ، امل

عمددر عددن اشددتباه مندده يف فهددم احلددديث كمددا زعمددوا الزال الندد  شددبهته وأبددان لدده مددراده مندده ، بددل لددو كددان يف وسددع 
زعده مدن أكد  االدلدة علد  مدا نقولده  الن  أن يقنعهم مبا أمرهم به ، ملا آور إخدراجهم عنده ، وبكداء ابدن عبداس وج

  . 
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قضية يف واقعة ، كصرطة  -كما  ذكر    -واالن اف ، ان هذه الرزية ملما يضيق عنها نطا  العذر ، ولو كاني 
سبقي ، وفلتة ندرت ،  ان االمر ، وإن كاني مبجردها با قة الدهر ، وفاقرجل المهر ، فإنا هلل وإنا إليه راجعون 

 وجل إال باهلل العلي العميم  .  ، وال حول وال ق
 ا   ي
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 االذعان بتزييز تلك االعذار   -1
 إلتماسه بقية املوارد  -2
 
قطعددي علدد  املعتددذرين وجهددتهم ، وملكددي علدديهم مددذاهبهم ، وحلددي بيددنهم وبددني مددا يرومددون فددف موضددع   -1

 غ للريل يف شئ مما به ملدعي  .  للشبهة فيما ذكرت ، وال مسا 
 فمض عل  رسلك حىت تأيت عل  سا ر املوارد ال  تأولوا فيها الن ول ، والسفم  .   -2

 ا س ي
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ك سدرية أسددامة لدبن ملدددعي بدداحلق ، ود ىدش فيدده لومدة ا لددق ، فأنددي العدذ  املرجددل ، واجلدذل ايكددك ، واندد 
 ددف ، وأجددل مددن ذلددك شددانا ،  -مددن أن تكددتم احلددق  -قدددرا ، وأرفددع  -مددن أن تلددبمت احلددق بالباطددل  -العلدد  

 وأبر وأطهر نصسا  .  
أن أرفع إليدك سدا ر املدوارد الد  آودروا فيهدا رأيهدم علد  التعبدد بداالوامر املقدسدة ، فاسدبك  -أعزك اهلل  -أمرتين 

غزو الروم ، وهي آخر السرايا عل  عهد الن  ملل  اهلل عليه وآله ، وقدد  منها سرية أسامة بن زيد بن حاروة إىل
اهتماما عميما ، فأمر أملاابه بالتهيؤ  ا ، وحضهم عل  ذلك ، مث عبدأهم بنصسده  -بأيب وأمي  -اهتم  فيها 

 1وعمدر ا  الزكية إرهافا لعزا مهم واستنهاضا  ممهم ، فلم يبق أحددا مدن وجدوه املهداجرين واالن دار كدأيب بكدر
 ي وأيب عبيدجل وسعد وأمثا م ،  862ي ا 
 

 هامش
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ي امجددع أهددل السددده واالخبددار علدد  ان ابدددا بكددر وعمدددر ا رض ي كانددا يف اجلدديش  وارسدددلوا ذلددك يف كتدددبهم  1ا  
ارسال املسلمات وهذا مما د  تلصوا فيه  .  فراجع ما شبي مدن الكتدل املشدتملة علد  هدذه السدرية ، كطبقدات 

وتار ي الطد ي وابدن االوده ، والسدهجل احللبيدة ، والسدهجل الدحفنيدة وغههدا ، لدتعلم ذلدك ، وقدد أورد ابن سعد ، 
احلل  حيث ذكر هذه السرية يف اجلزء الثالث من سهته ، حكاية  ريصدة ، نوردهدا بعدني لصمده ، قدال ان ا ليصدة 

ه اربدع مبددة يف الدذكاء ،  وهدو ملدد  ووراء املهددي ملدا دخددل الب درجل رأى أيداس بددن معاويدة الددذي يضدر  بده املثددال
أمدددا كدددان فددديهم شددديخ  -اللاددد   -:  اف  دددذا  العثدددانني اي مدددن العلمددداء واملددداا  الطيالسدددة فقدددال املهددددي  

يتقدمهم غده هدذا احلددث ؟ مث التصدي اليده املهددي وقدال  :  كدم سدنك يدا فدىت ؟ فقدال  :  سدين اطدال اهلل بقداء 
د بن حاروة ملا واله رسدول اهلل ا ل ي جيشدا فيده ابدوبكر وعمدر ، فقدال  :  تقددم امه املؤمنني سن اسامة بن زي

 .     بارك اهلل فيك ا قال احلل  ي وكان سنه سبع عشرجل سنة  .  اه
 

ي وكان ذلك الربع ليال بقني من ملدصر سدنة احددى عشدر للهجدرجل ، فلمدا   863ي ا  1اال وقد عبأه باجليش ا 
فقدال لده  :  سدر إىل موضدع قتدل أبيدك فدأوطبهم ا يدل ، فقدد وليتدك هدذا اجلديش ، كان من الغد دعا أسدامة ، 

ي  ، وحددر  علدديهم ، وأسددرع السدده لتسددبق االخبددار ، فددإن أ صددرك اهلل علدديهم  2فدداغز ملددباحا علدد  أهددل أبددع  ا 
لعشدرين مدن فأقل اللبث فيهم ، وخذ معدك االدالء ، وقددم العيدون والطف دع معدك  .  فلمدا كدان اليدوم الثدامن وا

وملددددع ، فلمدددا أملدددب  يدددوم التاسدددع  -بدددأيب وأمدددي  -ملدددصر ، بددددأ بددده ملدددل  اهلل عليددده وآلددده ، مدددرض املدددوت فادددم 
والعشرين ووجدهم مثاقلني ، خرج إليهم فاضهم عل  السه ، وعقد ملل  اهلل عليه وآله ، اللدواء السدامة بيدده 

ز بسددم اهلل ويف سددبيل اهلل ، وقاتددل مددن كصددر بدداهلل  .  الشددريصة حتريكددا حلميددتهم ، وإرهافددا لعددز تهم ، مث قددال  :  اغدد 
فخرج بلوا ه معقودا ، فدفعه إىل بريدجل ، وعسكر باجلرف ، مث تثاقلوا هناك فلدم ي حدوا ، مدع مدا وعدوه ورأوه مدن 
الن ددول ال ددرحية يف جددو  اسددراعهم كقولدده ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم  :  ا أغددز ملددباحا علدد  أهددل أبددع ا ا 

 ي  .   864
ي إىل كثه من أمثال هذه االوامر ال  د يعملوا هبدا يف تلدك  865وقوله  :  ا وأسرع السه لتسبق االخبار ا ا 

السرية  .  وطعن قوم مدنهم يف تدأمه أسدامة كمدا طعندوا مدن قبدل يف تدأمه أبيده، وقدالوا يف ذلدك فدأكثروا ، مدع مدا 
عليه وآله وسلم ، له يومبذ  :  ا فقد وليتك هذا اجليش ا شاهدوه من عهد الن  له باالمارجل ، وقوله ملل  اهلل 

 بيده الشريصة ، فلم  نعهم ذلك من الطعن يف  -وهو  موم  -ي ورأوه يعقد له لواء االمارجل  866ا 
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ي كددان عمددر يقددول السددامة  :  مددات رسددول اهلل ا ل ي وأنددي علددي امدده ، نقددل عندده مجاعددة مددن االعددفم   1ا  
 رية اسامة من سهته احللبية ، وغه واحد من ايدوني  واملؤرخني  .  كاحلل  يف س

:  ناحيدة بالبلقداء مدن أرض   -بضم ا مزجل وسكون الباء مث ندون مصتوحدة بعددها الدز مق دورجل  -ي  أبع  2ا  
سددوريا بددني عسددقفن والرملددة ، وهددي قددر  موتددة الدد  استشددهد عندددها زيددد بددن حاروددة وجعصددر بددن أيب طالددل ذو 

 اجلناحني يف اجلنة عليه السفم  .   
 

مع ل الدرأس  ا  -بأيب وأمي  -تأمهه حىت غضل ملل  اهلل عليه وآله ، من طعنهم ، غضبا شديدا ، فخرج 
ي  ، مدورا بقطيصته ،  موما أملا ، وكان  ذلك يدوم السدبي لعشدر خلدون مدن ربيدع االول قبدل وفاتده بيدومني ،  2

فيمدددا أمجدددع أهدددل االخبدددار علددد  نقلددده ، واتصدددق أولدددوا العلدددم علددد    - عليددده ، مث قدددال ف دددعد املنددد  فامدددد اهلل وأودددع
:  ا أيها الناس ما مقالة بلغتين عن بعضكم يف تأمهي أسدامة ، ولدبن طعندتم يف تدأمهي أسدامة لقدد   -ملدوره 

ي  867 ليددق هبددا ا ا  طعنددتم يف تددأمهي أبدداه مددن قبلدده ، وامي اهلل إندده كددان  ليقددا باالمددارجل ، وإن ابندده مددن بعددده
وحضهم عل  املبادرجل إىل السه ، فجعلدوا يودعونده و رجدون إىل العسدكر بداجلرف ، وهدو حيضدهم علد  التعجيدل 
، مث وقل يف مرضه ، فجعل يقول  :  جهزوا جيش أسامة ، أنصدذوا جديش أسدامة ، أرسدلوا بعدث أسدامة ، يكدرر 

عشر من ربع االول دخل أسامة من معسكره علد  الند  ملدل   ذلك وهم مثاقلون ، فلما كان يوم االونني الثال
ي فودعددده وخدددرج إىل  868اهلل عليددده وآلددده وسدددلم ، فدددأمره بالسددده قدددا ف لددده  :  ا اغدددد علددد  بركدددة اهلل تعددداىل ا ا 
روحددي وأرواح العدداملني لدده  -املعسددكر ، مث رجددع ومعدده عمددر وأبوعبيدددجل ، فددانتهوا إليدده وهددو  ددود بنصسدده ، فتددويف 

يف ذلك اليوم  .  فرجع اجليش باللواء إىل املدينة الطيبة ، مث عزموا عل  إلغاء البعث باملرجل ، وكلموا أبا  -ء الصدا
بكر يف ذلك ، وأملروا عليه غاية االملرار ، مع ما رأوه بعيو م من اهتمام الن  ملل  اهلل عليه وآله ، يف إنصاذه 

توالية يف االسراع به عل   وجه يسبق االخبار ، وبذله الوسع يف ، وعنايته التامة يف تعجيل إرساله ، ون ومله امل
فقددال  :   -بددأيب وأمددي  -ه بيددده إىل أن احتضددر ذلددك منددذ عبددأه بنصسدده وعهددد إىل أسددامة يف أمددره ، وعقددد لددواء

 اغد عل  بركة اهلل تعاىل ، كما 
 

 هامش
نقدل طعدنهم يف  تدأمه أسدامة وأنده ملدل   ي كل مدن ذكدر هدذه السدرية مدن ايددوني وأهدل السده واالخبدار ، 1ا  

اهلل عليه وآله وسلم ، غضل غضبا شديدا ، فخرج عل  الكيصية  الد  ذكرناهدا ، فخطدل ا طبدة الد  أوردناهدا 
، فراجع سرية أسامة من طبقات ابن  سعد ، وسهيت احلل  والدحفل ، وغهها مدن املؤلصدات يف هدذا املوضدوع  

   . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



يصددة المجعددوا يومبددذ علدد  رد البعددث ، وحددل اللددواء ، لكندده أىب علدديهم ذلددك  .  فلمددا رأوا مندده مسعددي ، ولددوال ا ل 
ه بلسدان االن دار أن يعدزل أسدامة ، ويدويل ه عمر بن ا طدا  حينبدذ يلدتممت مند العزم عل  إرسال البعث ، جاء

 غهه  .  
ة ، وال خبروجدده مددن بيتدده بسددبل هددذا ود يطددل العهددد مددنهم بغضددل الندد  وانزعاجدده ، مددن طعددنهم يف تددأمه أسددام

ذلك  موما أملا مع با مدورا ، يرسز يف مشيته ، ورجله ال تكاد تقلده ، ممدا كدان بده مدن لغدو  ، ف دعد املند  
وهو يتنصمت ال عداء ، ويعال ال حاء ، فقال  :  ا أيها الناس ما مقالة بلغتين عن بعضكم يف تأمهي أسامة ، 

، لقد طعنتم يف تأمهي أباه من قبله ، وأمي اهلل انه كان  ليقدا باالمدارجل ، وإن ابنده  ولبن طعنتم يف تأمهي أسامة
من بعده  ليق هبا ا فأكد ملل  اهلل عليده وآلده ، احلكدم بالقسدم ، وإن وامسيدة اجلملدة والم التأكيدد ليقلعدوا عمدا  

مدا أىب أن  يددبهم إىل الغدداء البعددث ، كدانوا عليدده ، فلددم يقلعدوا ، لكددن ا ليصددة أىب أن  يدبهم إىل عددزل أسددامة ، ك
ي فقال  :  ا وكلتك أمك وعدمتك يا ابدن ا طدا  ، اسدتعمله رسدول اهلل ملدل   1ووول فأخذ بلاية عمر ا 

، خدرج أسدامة يف وفودة  -ومدا كدادوا يصعلدون  -ي وملدا سدهوا اجلديش  869اهلل عليه وآله ، وتأمرل أن نزعه ا ا 
 ي  ، وىلز عنه مجاعة ممن عبأهم رسول اهلل  2آالف مقاتل فيهم ألز فرس  ا 

 فيما أورده  -ملل  اهلل عليه وآله ، يف جيشه  .  وقد قال ملل  اهلل عليه وآله 
 

 هامش
مدن تار ده ، وغده واحدد  11ي نقله احلل  والدحفل يف سهتيهما ، وابن جريدر الطد ي يف احدداث سدنة  1ا  

 من أملاا  االخبار  .  
الغارجل عل  اهل أبع ، فار  مناز م ، وقطع  لهم ، وأجال ا يل يف عرملاهتم ، وقتل من قتل ي  فشن  2ا  

منهم ، واسر مدن أسدر ، وقتدل يؤمبدذ قاتدل أبيده ، ود يقتدل ، واحلمدد هلل ر  العداملني مدن املسدلمني احدد ، وكدان 
وأسدهم للصدارس  -يدوم بددر  وهدو شدعار الند  ا ل ي -أسامة يومبذ علد  فدرس أبيده وشدعارهم يدا من دور امدي 

 سهمني ، وللراجل سهما واحدا وأخذ لنصسه مثل ذلك  .   
 

الشهرستال يف املقدمة الرابعة من كتدا  امللدل والنادل  :  ا جهدزوا جديش أسدامة ، لعدن اهلل مدن ىلدز عنده ا ا 
 ي  .   870

،  لياكمددوا قواعدد سياسددتهم ، ويقيمددوا وقدد تعلددم ، ا دم إمنددا تثدداقلوا عدن السدده أوال ، وىلصدوا عددن اجلدديش أخدها 
عمدددها ، ترجياددا مددنهم لددذلك علدد  التعبددد بددالنص ، حيددث رأوه أوىل بايافمددة ، وأحددق بالرعايددة ، إذ ال يصددوت 
البعث بتثاقلهم عن السه ، وال بتخلز من ىلز منهم عن اجلديش ، أمدا ا ففدة فإ دا تن درف عدنهم ال  الدة 
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أراد أن ىلدددو مدددنهم العاملدددمة ،  -بدددأيب وأمدددي  -وفاتددده ملدددل  اهلل عليددده وآلددده ، وكدددان  إذا ان دددرفوا إىل الغدددزوجل قبدددل
في ددصوا المددر مددن بعددده المدده املددؤمنني علددي بددن أيب طالددل علدد  سددكون وطمأنينددة ، فددإذا رجعددوا وقددد أبددرم عهددد 

وهددو ابددن سددبع ا ففددة ، وأحكددم لعلددي عقدددها ، كددانوا عددن املنازعددة وا ددفف أبعددد  .  وإمنددا أمددر علدديهم أسددامة 
ي ليددا العنددة الددبعض ، وردا جلمدداح أهددل اجلمدداح مددنهم ، واحتياطددا علدد  االمددن يف املسددتقبل مددن  1عشددرجل سددنة ا 

نزاع أهل التنافمت لو أمر أحدهم ، كما ال  ص  ، لكنهم فطنوا إىل ما دبر ملل  اهلل عليه وآلده وسدلم ، فطعندوا 
 حددوا مددن اجلددرف حددىت حلددق الندد  ملددل  اهلل عليدده وآلدده بربدده ، يف تددأمه أسددامة ، وتثدداقلوا عددن السدده معدده ، فلددم ي

فهموا حينبذ بإلغاء البعث وحل اللواء تارجل ، وبعزل أسامة اخرى ، مث ىلز كثده مدنهم عدن اجلديش كمدا مسعدي  
.  فهدددذه مخسدددة أمدددور يف هدددذه السدددرية د يتعبددددوا فيهدددا بالن دددول اجلليدددة ، إيثدددارا لدددرأيهم يف االمدددور السياسدددية ، 

 رجياا الجتهادهم فيها عل  التعبد بن ومله ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، والسفم  .  وت
 ا   ي

 
 هامش

ي عل  اال هر ، وقيدل كدان ابدن هدان عشدرجل سدنة ، وقيدل ابدن تسدع عشدرجل سدنة ، وقيدل ابدن عشدرين سدنة ،  1ا  
 وال قا ل بأن عمره كان اكثر من ذلك  .   

 
  1330ول سنة ربيع اال 19رقم  :   91املراجعة 

 
 العذر فيما كان منهم يف سرية أسامة   -1
 د يرد حديث يف لعن املتخلز عن تلك السرية  -2
 
نعددم كددان رسددول اهلل عليدده السددفم قددد حضددهم علدد  تعجيددل السدده يف غددزوجل أسددامة ، وأمددرهم باالسددراع كمددا   -1

احا عل  أهل أبع ، فلم  هلده إىل ذكرت ، وضيق عليهم يف ذلك حىت قال السامة حني عهد إليه  :  أغز ملب
املساء ، وقال له  :  أسرع السه فلم يرض منده إال باالسدراع ، لكنده عليده السدفم ندرض بعدد ذلدك بدف ف دل ، 
فثقل  حىت خيز عليه فلدم تسدم  نصوسدهم بصراقده وهدو يف تلدك احلدال ، فالب دوا ينتمدرون يف اجلدرف مدا تنتهدي 

قهم عليه ، وولوع قلوهبم به ، ود يكن  م مق د يف تثاقلهم إال انتمار احددى إليه حاله ، وهذا من وفور إشصا
الغايتني ، إما قرجل عيو م ب اته ، وإما الصوز بالتشرف يف يهيدزه ، وتوطيدد االمدر ملدن يتدوىل علديهم مدن بعدده ، 

 فهم معذورون يف هذا الالبص ، وال جناح عليهم فيه  .  
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 ملل  اهلل عليه وآله وسلم يف تأمه أسامة مع  ما وعوه ورأوه من الن دول قدوال وأما طعنهم قبل وفاجل رسول اهلل
 -وفعف عل  تأمهه ، فلم يكن منهم إال حلداوته مع كو م بني كهول وشديو  ، ونصدوس الكهدول والشديو  تدأىب 

لتددأمهه ليسددي أن تنقدداد إىل  االحددداث ، وتنصددر بطبعهددا مددن النددزول علدد  حكددم الشددبان ، فكددراهتهم  -ببلتهددا 
 بدعا منهم ، وإمنا كاني عل  مقتض  الطبع البشري ، واجلبلة اآلدمية ، فتأمل  .  

وأما طلبهم عزل أسامة بعد وفاجل الرسول ، فقد اعتدذر عنده بعدض العلمداء بدأ م رمبدا جدوزوا ان يدوافقهم ال دديق 
ل ال أعدرف وجهدا يقبلده العقدل عل  رجاان عزله القتضاء امل دلاة  حبسدل نمدرهم هكدذا قدالوا ، واالن داف أ

يف طلبهم عزله بعد غضدل الند  مدن طعدنهم يف تدأمهه ، وخروجده بسدبل ذلدك  مومدا مع دبا مددورا ، وتنديدده 
هبدم يف خطبتده تلددك علد  املندد  الد  كاندي مددن الوقدا ع التار يددة الشدا عة بيدنهم ، وقددد سدارت كددل مسده ، فوجدده 

 معذرهتم بعدها ال يعلمه اال اهلل 
 اىل  .  تع

وأمددا عددزمهم علدد  إلغدداء البعددث ، وإملددرارهم علدد  ال ددديق يف ذلددك ، مددع مددا رأوه مددن اهتمددام الندد  يف إنصدداذه ، 
وعنايته التامة يف تعجيل إرساله ، ون ومله املتواليهدة يف ذلدك ، فإمندا كدان مدنهم احتياطدا علد  عاملدمة االسدفم 

بعدد عنهدا اجلديش ، وقدد  هدر النصدا  مبدوت الند  عليده أن يتخطصها املشركون من حو م إذا خلي مدن القدوجل ، و 
السددفم ، وقويددي نصددوس اليهددود والن ددارى ، وارتدددت طوا ددز مددن العددر  ، ومنددع الزكدداجل طوا ددز أخددرى ، فكلددم 
ال دداابة سدديدنا ال ددديق يف منددع أسددامة مددن السددصر فددأىب ، وقددال  :  واهلل لددبن ىطصددين الطدده أحددل إيل مددن أن 

 ل اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم  .  أبدأ بشئ قبل أمر رسو 
هذا ما نقله أملاابنا عن ال ديق ، وأما غهه فمعدذور مدن رد البعدث ، إذ د يكدن  دم مق دد سدوى االحتيداط 

 عل  االسفم  .  
وأما ىلز أيب بكر وعمر وغهمها عن اجليش حني سار به أسامة ، فإمنا كان لتوطيدد امللدك االسدفمي ، وتأييدد 

 يمدية ، وحصظ ا ففة ال  ال حيصظ الدين وأهله يومبذ إال هبا  .  الدولة ا
وأما ما نقلتموه عن الشهرستال يف كتا  امللل والنادل ، فقدد وجددناه مرسدف غده مسدند ، واحللد  والسديد  -2

السدنة الدحفل يف سهتيهما قاال  :  د يرد فيده حدديث أملدف  .  فدان كندي سدلمك اهلل تدروي مدن طريدق أهدل 
 حديثا يف ذلك ، فدلين عليه والسفم  .  

 ا س ي
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 عذرهم ال ينايف ما قلناه   -1
 الذي نقلناه عن الشهرستال جاء يف حديث مسند  -2
 
تلك املدجل مع مدا بتأخرهم يف سرية أسامة عن السه ، وتثاقلهم يف اجلرف  -سلمكم اهلل تعاىل  -سلمتم   -1

 قد أمروا به من االسراع والتعجيل  .  
 وسلمتم بطعنهم يف تأمه أسامة مع ما وعوه ورأوه من الن ول قوال وفعف عل  تأمهه  .  

وسدددلمتم بطلدددبهم مدددن أيب بكدددر عزلددده بعدددد غضدددل النددد  ملدددل  اهلل عليددده وآلددده وسدددلم ، مدددن طعدددنهم يف إمارتددده ، 
مدورا ، وتنديده هبم يف خطبته تلك عل  املن  ال  قلتم  :  ا ا كاني من وخروجه بسبل ذلك  موما مع با 

 الوقا ع التار ية ،  وقد أعلن فيها كون أسامة أهف لتلك االمارجل  .  
وسدلمتم بطلددبهم مددن ا ليصددة إلغدداء البعددث الددذي بعثدده رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، وحددل اللددواء الددذي 

، مع ما رأوه من اهتمامه يف إنصاذه ، وعنايته التامة يف تعجيل إرساله ، ون ومله املتوالية يف عقده بيده الشريصة 
 وجو  ذلك  .  

وسددلمتم بتخلددز بعددض مددن عبددأهم ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، يف ذلددك اجلدديش ، وأمددرهم بددالنصوذ حتددي قيددادجل 
ه كلمة ايدوني وحصمة اآلوار ، وقلدتم أسامة  .  سلمتم بكل هذا كما نص عليه أهل االخبار ، واجتمعي علي

ا م كانوا معذورين يف ذلك ، وحاملل ما ذكرنوه من عذرهم ا م إمنا آوروا يف هذه االمور م لاة االسدفم مبدا 
أكثدر مدن هدذا  .  وبعبددارجل  -يف هدذا املقدام  -اقتضدته أنمدارهم ال مبدا أوجبتده الن دول النبويدة ، و دن مدا ادعيندا 

فمندددا إمندددا هدددو يف أ دددم هددل كدددانوا يتعبددددون يف مجيدددع الن دددول أم ال ، اخدددال  االول ، و دددن أخددرى ، موضدددوع ك
اخالندددا الثدددال ، فدددداعالافكم اآلن بعددددم تعبدددددهم يف هدددذه االوامددددر يثبدددي مددددا اخالنددداه ، وكددددو م معدددذورين أو غدددده 

مة م دددلاة معدددذورين خدددارج عدددن موضدددع البادددث كمدددا ال  صددد  ، وحيدددث وبدددي  لدددديكم إيثدددارهم يف سدددرية أسدددا
االسفم مبا اقتضته أنمارهم عل  التعبد مبا أوجبته تلك الن ول ، فلم ال تقولون أ م آوروا يف أمر ا ففة بعدد 
الن  ملل  اهلل عليده وآلده وسدلم ، م دلاة االسدفم مبدا اقتضدته انمدارهم علد  التعبدد بن دول الغددير وأمثا دا  .  

:  بدأ م إمندا طعندوا بتدأمهه حلداوتده مدع كدو م بدني كهدول وشديو  ،  اعتذر  عدن طعدن الطداعنني يف تدأمه أسدامة 
وقلددتم  :  ان نصددوس الكهددول والشدديو  تددأىب ببلتهددا وطبعهددا ان تنقدداد إىل االحددداث ، فلددم د تقولددوا هددذا بعيندده 
 -فدديمن د يتعبدددوا بن ددول الغدددير املقتضددية لتددأمه علددي وهددو شددا  علدد  كهددول ال دداابة وشدديوخهم ، ال ددم 

قدددد اسدددتادووا سدددنه يدددوم مدددات رسدددول اهلل ملدددل  اهلل عليددده وآلددده وسدددلم ، كمدددا  -كدددم الضدددرورجل مدددن اخبدددارهم حب
استادووا سن اساماجل يوم واله ملل  اهلل عليه وآله ، عليهم يف تلك السدرية ، وشدتان بدني ا ففدة وامدارجل السدرية 

  بأن تأىب أن تنقاد للادث مدجل ، فإذا أبي نصوسهم ببلتها أن تنقاد للادث يف سرية واحدجل ، فهي أوىل
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 حياته يف مجيع الشؤون الدنيوية واالخروية  .  
عل  أن ما ذكرنوه من ان نصوس الشيو  والكهول تنصر بطبعها من االنقياد  لفحداث ممنوع ، إن كدان مدرادكم 

طاعدة اهلل ورسدوله يف  االطف  يف هذا احلكم ، الن نصوس املدؤمنني مدن الشديو  الكداملني يف إ دا م ال تنصدر مدن
االنقياد لفحداث ، وال يف غهه من سا ر االشياء * ا فف وربك ال يؤمنون حىت حيكمدوك فيمدا شدجر بيدنهم مث 

ي * ا ومدددا آتددداكم الرسدددول فخدددذوه ومدددا  871ال  ددددوا يف أنصسدددهم حرجدددا ممدددا قضددديي ويسدددلموا تسدددليما ي * ا 
 ي  .   872 اكم عنه فانتهوا ي * ا 

لمدددة املتعلقدددة فددديمن ىلدددز عدددن جددديش أسدددامة ، الددد  أرسدددلها الشهرسدددتال إرسدددال املسدددلمات ، فقدددد أمدددا الك -2
سددند ، أخرجدده أبددوبكر أمحددد بددن عبدددالعزيز اجلددوهري يف كتددا  السددقيصة ، أنقلدده لددك بعددني ت يف حددديث مجدداء

 لصمه ، ا قال  :  
االن اري عدن رجالده، عدن عبدداهلل حدونا أمحد بن اساا  بن ملاحل ، عن أمحد بن سيار ، عن سعيد بن كثه 

بن عبدالرمحن  :  أن رسول اهلل ملل  اهلل عليه  وآله وسلم ، يف مرض موتده أمدر اسدامة بدن زيدد بدن حارودة علد  
جيش فيه جلة املهاجرين واالن ار ، منهم  :  أبوبكر ، وعمدر ، وأبوعبيددجل بدن اجلدراح ، وعبددالرمحن بدن عدوف 

يغدده علدد  مؤتددة حيددث قتددل أبددوه زيددد ، وأن يغددزو وادي فلسددطني ، فتثاقددل أسددامة ، وطلاددة ، والددزبه ، وأمددره أن 
وتثاقددل اجلدديش بتثاقلدده ، وجعددل رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ، يف مرضدده يثقددل و ددز ويؤكددد القددول يف 

 تعاىل ، تنصيذ ذلك البعث ، حىت  قال له أسامة  :  بأيب أني وأمي أتأذن يل أن أمكث أياما حىت يشصيك اهلل
فقدال أخدرج وسددر علد  بركددة اهلل ، فقدال  :  يدا رسددول اهلل إن أندا خرجددي وأندي علد  هددذه احلدال ، خرجددي ويف 
قل  قرحة ، فقال  :  سر عل  الن ر والعافية ، فقال يا رسول اهلل إل أكره أن أسا ل عندك الركبدان ، فقدال  :  

 عليدده وآلدده ، وقددام أسددامة فتجهددز للخددروج ، فلمددا أفددا  انصددذ ملددا أمرتددك بدده ، مث اغمددي علدد  رسددول اهلل ملددل  اهلل
رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله ، سأل عن أسامة والبعث ، فأخ  أ م يتجهزون ، فجعل يقول  :  أنصذوا بعث 
أسامة لعن اهلل من ىلز عنه ، وكرر ذلك ، فخرج أسدامة واللدواء علد  رأسده وال داابة بدني يديده حدىت إذا كدان 

نددزل ومعدده  :  أبددوبكر ، وعمددر ، وأكثددر املهدداجرين ، ومددن االن ددار  :  أسدديد بددن حضدده ، وبشدده بددن بدداجلرف  
 :  ه رسول أم أ ن يقول له  سعد ، وغههم من الوجوه ، فجاء

أدخل فإن رسول اهلل  وت ، فقام من فوره ، فدخل املدينة واللواء معه ، فجاء بده حدىت ركدزه ببدا  رسدول اهلل ، 
ي انتهدد  بعددني لصمدده ، وقددد نقلدده مجاعددة مددن املددؤرخني ، مددنهم  873 قددد مددات يف تلددك السدداعة ا ا ورسددول اهلل

 وال  بعدها من اجمللد الثال من شرح  و البفغة ، والسفم  .   20العفمة املعتزيل يف آخر ل 
 ا   ي
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 التماس بقية املوارد 
الكددفم فيمددا يتعلددق بسددرية أسددامة ، كمددا أطلندداه يف رزيددة يددوم ا مدديمت ، حددىت بانددي الرغددوجل عددن ال ددري  ، أطلنددا 

 و هر ال ب  فيهما لذي عينني ، فمل بنا إىل غهمها من املوارد ، والسفم  .  
 ا س ي
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 أمره ملل  اهلل عليه وآله بقتل املار  
بك مما تلتمسه ما أخرجه مجاعة مدن أعدفم االمدة وحصمدة اال مدة  .  واللصدظ لفمدام أمحدد بدن حنبدل يف ل حس 
من اجلزء الثالث من مسنده من حديث أيب سعيد ا دري ، قال  :  ان أبا بكر جاء إىل رسول اهلل ملدل   15

ا رجددل متخشددع حسددن ا يبددة ي ددلي ، اهلل عليدده وآلدده ، فقددال  :  يددا رسددول اهلل إل مددررت بددوادي كددذا وكددذا ، فددإذ
فقددال لدده الندد  ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم  :  اذهددل إليدده فاقتلدده ، قددال  :  فددذهل إليدده أبددو بكددر فلمددا رآه علدد  
تلك احلال ، كره أن يقتله ، فرجع إىل رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، قال  :  فقال الن  ملل  اهلل عليه 

قتله ، فذهل عمر فرآه عل  تلك احلال ال  رآه أبوبكر عليها ، قال  :  فكره أن يقتله وآله لعمر  :  اذهل فا
، قال  :  فرجع ، فقال  :  يا رسول اهلل إل رأيته ي دلي متخشدعا فكرهدي أن أقتلده ، قدال  :  يدا علدي إذهدل 

ه ، قددال  :  فقددال الندد  فاقتلدده ، قددال  :  فددذهل علددي فلددم يددره ، فرجددع علددي فقددال  :  يددا رسددول اهلل إل  د أر 
ملل  اهلل عليه وآله  :  ان هذا وأملاابه يقدرأون  القدرآن ال  داوز تدراقيهم ،  رقدون مدن الددين كمدا  در  السدهم 

ي  .   874.  ا   مدددن الرميدددة مث ال يعدددودون فيددده حدددىت يعدددود السدددهم يف فوقددده ، فددداقتلوهم هدددم شدددر ال يدددة  .  اه
عددن أنددمت ، قددال  :  كددان يف  -ترمجددة ذي الثديددة مددن املددابة ابددن حجددر  كمددا يف  -وأخددرج أبددو يعلدد  يف مسددنده 

عهد رسول اهلل رجل يعجبنا تعبده واجتهاده ، وقد ذكرنا ذلك لرسو اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، بامسده فلدم 
م لتخ ول يعرفه ، فوملصناه ب صته فلم يعرفه ، فبينا  ن نذكره إذ طلع الرجل ، قلنا  :  هو هذا ، قال  :  إنك

عن رجل ان يف  وجهه لسصعة من الشيطان ، فأقبل حىت وقز عليهم ود يسلم ، فقال لده رسدول اهلل ملدل  اهلل 
عليه وآله وسلم  :  أنشدك اهلل هل قلي حني وقصي عل  اجمللمت  :  ما يف القوم أحد أفضل مين أو خده مدين 

 ؟ 
ملددل  اهلل عليدده وآلده وسددلم  :  مددن يقتدل الرجددل؟ فقددال قدال  :  اللهددم نعددم ، مث دخدل ي ددلي ، فقددال رسدول اهلل 

أبوبكر  :  أنا ، فدخل عليه فوجده ي لي ، فقال  :  سباان اهلل ، أقتل رجف ي لي ، فخرج ، فقال  رسول 
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اهلل ملل  اهلل عليه وآله  :  ما فعلي ؟ قال  :  كرهي أن أقتله وهو ي لي ، وأني قدد  يدي عدن قتدل امل دلني 
 يقتل الرجل ؟ قال عمر  :   ، قال  :  من

أنا ، فدخل فوجده واضعا جبهتده ، فقدال عمدر  :  أبدوبكر أفضدل مدين ، فخدرج ، فقدال لده الند  ملدل  اهلل عليده 
وآله  :  مهيم ؟ قال  :  وجدته واضعا جبهته هلل ، فكرهي أن أقتله ، فقال  :  من يقتدل الرجدل ؟ فقدال علدي  

، فددددخل عليددده ، فوجدددده خدددرج ، فرجدددع إىل رسدددول اهلل ملدددل  اهلل عليددده وآلددده  :  أندددا ، فقدددال  :  أندددي إن أدركتددده 
ي ،  875وسلم ، فقال  :  مهيم ؟ قال  :  وجدته قد خرج ، قال  :  لو قتل مدا اختلدز مدن أمد  رجدفن ا 

احلديث  .  وأخرجه احلافظ  مد بن موس  الشهازي يف كتابه الذي استخرجه مدن تصاسده يعقدو  بدن سدصيان 
مقاتل بن سليمان ، ويوسز القطان ، والقاسم بن سفم ، ومقاتل بن حيان ، وعلي بدن حدر  ، والسددي ، و 

، و اهددد ، وقتددادجل ووكيددع ، وابددن جددري  ، وأرسددله إرسددال املسددلمات مجاعددة مددن الثقددات كاالمددام شددها  الدددين 
هددواء مددن اجلددزء االول مددن عنددد انتها دده إىل القددول يف أملدداا  اال -املعددروف بددابن عبددد ربدده االندلسددي  -أمحددد 

عقده الصريد ، وقد جاء يف آخر مدا حكداه يف هدذه القضدية  :  ان الند  ملدل  اهلل عليده وآلده ، قدال  :  ان هدذا 
الول قرن يطلع يف أم  ، لو قتلتموه ما اختلز بعدده اوندان ، ان بدين إسدرا يل افالقدي اوندني وسدبعني فرقدة ، وإن 

 فرقة كلها يف النار إال فرقة  هذه االمة ستصال  وفوا وسبعني
 .    ي  .  اه 1ا 

 ي  عن علي ، قال  :   2وقريل من هذه القضية ما أخرجه أملاا  السنن  ا 
ا جاء الن  أناس من قريش فقالوا  :  يا  مد إنا جهانك وحلصاؤك ، وان ناسدا مدن عبيددنا قدد أتدوك لديمت هبدم 

روا مدن ضدياعنا وأموالندا فدارددهم إليندا ، فقدال اليب بكدر  :  مدا تقدول ؟ رغبة يف الدين وال رغبة يف الصقده ، إمندا فد 
قددال  :  ملدددقوا ا ددم جهانددك  .  قددال  :  فتغدده وجدده الندد  ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، مث قددال لعمددر  :  مددا تقددول ؟ 

يدا معشدر قدريش قال  :  ملدقوا إ م جلهانك وحلصاؤك ، فتغه وجه الن  ملل  اهلل عليه وآله وسدلم ، فقدال  :  
، واهلل ليبعثن اهلل عليكم رجف قد امتان اهلل قلبه باال ان فيضربكم عل  الدين ، فقال أبوبكر  :  أنا يا رسول 
اهلل ، قال  :  ال ، قال عمر  :  أنا يا رسول اهلل ، قال  :  ال ، ولكنه الذي   ز النعل ، وكان أعط  عليا 

 نعله   صها ا 
 يكم  .  ي والسفم عل  876ا 

 ا   ي
 

 هامش  
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وهددذا ممددا تتصددأل بدده عددوام تلددك  385مالادفددان الن كددف منهمددا  -حبسددا  اجلمددل  -ي فرقددة وشدديعة لصمددان  1ا  
 الصرقة  .  

مددن اجلددزء االول مددن مسددنده ، وسددعيد بددن من ددور يف سددننه ، وابددن  155ي  كاالمددام أمحددد يف أواخددر ل  2ا  
مددن اجلددزء السددادس مددن كنددز  396عددنهم مجيعددا املتقددي ا ندددي يف ل جريددر يف هتددذيل اآلوددار ، وملددااه ونقلدده 

 العمال  .   
 

  1330ربيع االول سنة  26رقم  :   95املراجعة 
 

 العذر يف عدم قتل املار  
لعلهمددا رضددي اهلل عنهمددا فهمددا اسددتابا  قتلدده محددف منهمددا لفمددر علدد  االسددتابا  ال علدد  الوجددو  ، ولددذا د 

تله واجل كصا ي ، فالكاه اعتمادا عل  غهمها مدن ال داابة لوجدود مدن تتاقدق بده الكصايدة يقتفه ، أو  نا أن ق
 منهم ، ود يكونا حني رجعا عنه خا صني من فوات االمر بسبل هربه إذ د   اه بالقضية ، والسفم  .  

 ا س ي
 

  1330ربيع االول سنة  29رقم  :   96املراجعة 
 رد العذر 

جو  ، فف يتبادر إىل االذهان منه سواه ، فامله عل  االستابا  مما ال ي د  إال بالقريندة االمر حقيقة يف الو 
وال قرينددة يف املقددام علدد  ذلددك ، بددل القددرا ن تؤكددد إرادجل املعددع احلقيقددي ، أعددين الوجددو  ، فددأنعم النمددر يف تلددك 

إن هدذا وأملداابه يقدرؤون القدرآن االحاديث يد االمر كما قلناه ، وحسبك قوله ملل  اهلل عليه وآلده وسدلم  :  
ال  اوز تدراقيهم ،  رقدون مدن الددين كمدا  در  السدهم مدن الرميدة ، مث ال يعدودون فيده حدىت يعدود السدهم يف فوقده 
قداقتلوهم هددم شدر ال يددة ، وقولدده ملدل  اهلل عليدده وآلده وسددلم  :  لددو قتدل مددا اختلدز مددن أمدد  رجدفن ، فددإن هددذا 

 يف إ ا  قتله واحلض الشديد عل  ذلك  .  الكفم و وه ، ال يقال إال 
وإذا راجعي احلديث يف مسند أمحد ، يد االمر بقتله متوجهدا إىل أيب بكدر خاملدة ، مث إىل عمدر با  دول ، 

 يكون الوجو   كصا يا  .   -واحلال هذه  -فكيز 
لدك احلدال ، مدن التخشدع عل  أن االحاديدث ملدرحية بأ مدا د حيجمدا عدن قتلده إال كراهدة أن يقدتفه وهدو علد  ت

يف ال فجل ال لشئ آخر ، فلم يطيبا نصسا مبا طابدي بده  نصدمت الند  ملدل  اهلل عليده وآلده ، ود يرجادا مدا أمرمهدا 
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به من قتله ، فالقضية من الشواهد عل  ا م كدانوا يدؤورون العمدل بدرأيهم علد  التعبدد بن ده كمدا تدرى ، والسدفم  
  . 

 ا   ي
 

  1330ربيع االول سنة  30رقم  :   97املراجعة 
 التماس املوارد كلها 

 هلم ببقية املوارد ، وال تبقوا منها ما نلتمسه مرجل أخرى ، وإن احتاج ذلك إىل التطويل ، والسفم.
 ا س ي
  1330ربيع الثال سنة  3رقم  :   98املراجعة 

 
 ملعة من املوارد   -1
 االشارجل إىل موارد أخر  -2
 
حلديبية ، وغنا م حنني ، وأخذ الصدداء مدن أسدرى بددر ، وأمدره ملدل  اهلل عليده وآلده ، حسبك منها ملل  ا  -1

بنار بعض االبل إذ أملابتهم  اعة يف غزوجل تبوك ، وبعض شؤو م يوم أحد وشدعبه ، ويدوم أيب هريدرجل إذ ندادى 
ال ددددقات وسدددؤا م بالبشدددارجل لكدددل مدددن  لقدددي اهلل بالتوحيدددد ، ويدددوم ال دددفجل علددد  ذلدددك املندددافق ، ويدددوم اللمدددز يف 

بالصاش ، وتأول آي  ا ممت والزكاجل وآي  املتعتني، وآية الطف  الثفث ، وتدأول السدنة الدواردجل يف نوافدل شدهر 
رمضان كيصية وكمية ، واملأوورجل يف كيصية االذان ، وكمية التكبه يف ملدفجل اجلندا ز ، إىل مدا ال يسدع املقدام بيانده ،  

؟ عددة ، واملعارضدة ملدا فعلدده الند  يف مقدام إبددراهيم  .  وكإضدافة دور مجاعدة مددن  كاملعارضدة يف أمدر حاطددل بدن بدل 
املسددلمني إىل املسددجد ، وكدداحلكم علدد  اليمددانيني بديددة أيب خددرا  ا ددذيل، وكنصددي ن ددر بددن احلجدداج السددلمي ، 

لعهدد بالشدورى ي ، ووضع ا راج علد  السدواد ، وكيصيدة ترتيدل اجلزيدة ، وا 1وإقامة احلد عل  جعدجل بن سليم ا 
ي إىل مدا ال حي د  مدن  877عل  الكيصية املعلومة ، وكدالعمت لديف ، والتجسدمت  دارا ، وكدالعول يف الصدرا ض ا 
 -املوارد ال  آوروا فيها القوجل والسطوجل ، وامل احل العامة ، وقد أفردنا  ا يف كتابنا 

 
 هامش

احلد عل  جعدجل بف شداهد وال مددعي سدوى  ي راجع ترمجة عمر من طبقات ابن سعد ، تقز عل  إقامة 1ا  
 ورقة فيها أبيات ال يعرف قا لها ، تتضمن رمي جعدجل بالصاحشة  .   
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 بابا واسعا  .   -ي  1سبيل املؤمنني ا 

عل  أن هناك ن وملا أخر خاملة يف علي ويف العالجل الطاهرجل غه ن ول ا ففة د يعملوا هبا أيضا ، بل  -2
لمدده البدداحثون ، فددف عجددل بعدددها مددن تددأو م نددص ا ففددة عليدده ، وهددل هددو إال كأحددد عملددوا بنقيضددها كمددا يع

 الن ول ال  تأولوها فقدموا العمل بآرا هم عل  التعبد هبا ، والسفم  .  
 ا   ي

 
  1330ربيع الثال سنة  5رقم  :   99املراجعة 

 
 إيثارهم امل لاة يف تلك املوارد   -1
   التماس ما بقي منها  . -2
 
ال يرتا  ذو مسكة يف حسن مقاملدهم ، وإيثارهم امل لاة العامدة يف كدل مدا كدان مدنهم يف تلدك املدوارد   -1

إذ كانوا يتارون فيها االملل  لفمة ، واالرج   للملة ، واالقدوى للشدوكة ، فدف جنداح علديهم يف شدئ ممدا فعلدوه 
 ، سواء عليهم أتعبدوا بالن ول أم تأولوها  .  

نددداكم باستق ددداء املدددوارد ، فدددأورد  منهدددا مدددا أورد  ، مث ذكدددر  أن يف االمدددام وعالتددده ن وملدددا غددده وكندددا كلص -2
 ن ول ا ففة د يعمل هبا سلصنا ، فليتكم أوردنوها مص لة وأغنيتمونا عن التماسها ، والسفم  .  

 ا س ي
 

 هامش
ان فيها مدن الصوا دد مدا ال يوجدد يف غههدا ، ي لبن فاتكم سبيل املؤمنني ، فف تصوتنكم الص ول املهمة ، ف 1ا  

مددن الطبعددة  130ومددا بعدددها إىل ل  44ل  8وقددد عقدددنا فيهددا للمتددأولني ف ددف علدد  حدددجل ، وهددو الص ددل 
 الثانية  .  فيه تص يل هذه املوارد  .   

 
  1330ربيع الثال سنة  8رقم  :   100املراجعة 

 
 خروج املنا ر عن  ل الباث   -1
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 إىل ملتمسه إجابته  -2
 
سددددلمتم بت ددددرفهم يف الن ددددول املددددأوورجل يف تلددددك املددددوارد ، ف دددددقتم مبددددا قلندددداه واحلمددددد هلل  .  أمددددا حسددددن   -1

مقاملدددهم وإيثددارهم امل ددلاة العامددة وحتددريهم االملددل  لفمددة ، واالرجدد  للملددة ، واالقددوى للشددوكة ، فخددارج عددن 
  ل الباث كما تعلمون  .  

هجل تص دديل مددا اخددتص بعلددي مددن ال ددااح املن ددول فيهددا عليدده بغدده االمامددة مددن التمسددي يف املراجعددة االخدد  -2
االمور ال  د يتعبدوا بل د يبالوا هبا ، وأني إمام السنن ، يف هذا الدزمن ، مجعدي أشدتاهتا ، واسدتصرغي الوسدع 

ك مبعرفددة كندده مددا يف معاناهتددا ، فمددن ذا يتددوهم أنددك ممددن ال يعددرف تص دديل مددا أمجلندداه ، ومددن ذا يددرى أندده أوىل مندد 
وكدم سدا ل عدن أمدره وهدو  -أشرنا إليه ، وهدل  اريدك أو يباريدك يف السدنة أحدد ، كدف ، ولكدن االمدر كمدا قيدل 

 . -عاد 
إنكدددم لتعلمدددون أن كثدددها مدددن ال ددداابة كدددانوا يبغضدددون عليدددا ويعادونددده ، وقدددد فدددارقوه وآذوه ، وشدددتموه و لمدددوه ، 

أهددل بيتدده وأوليا دده بسدديوفهم ، كمددا هددو معلددوم بالضددرورجل مددن أخبددار  وناملددبوه ، وحدداربوه ، فضددربوا وجهدده ووجددوه
السلز ، وقد قال رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله  :  ا من أطاعين فقد أطاع اهلل ، ومن ع ال فقد ع   اهلل 

 ي  878، ومن أطاع عليا فقد أطاعين ، ومن ع   عليا فقد ع ال ا ا 
 فارقين فقد فار  اهلل ، ومن فارقك يا علي فقد فارقين اوقال ملل  اهلل عليه وآله  :  ا من 

ي وقدددال ملدددل  اهلل عليددده وآلددده  :  ا يدددا علدددي أندددي سددديد يف الددددنيا سددديد يف اآلخدددرجل ، حبيبدددك حبيددد  ،  879ا 
 وحبي  حبيل اهلل ، وعدوك عدوي ، وعدوي عدو اهلل ، والويل ملن أبغضك بعدي 

:  ا مددن سددل عليددا فقددد سددبين ، ومددن سددبين فقددد سددل اهلل ا ا   ي ا وقددال ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم 880ا 
 882ي وقال ملل  اهلل عليه وآله  وسلم  :  ا من آذى عليا فقدد آذال ، ومدن آذال فقدد آذى اهلل ا ا  881

ي  883ي وقال ملل  اهلل عليه وآله وسلم  :  ا مدن أحدل عليدا فقدد أحبدين ومدن أبغدض عليدا فقدد أبغضدين ا ا 
ي وقال ملل  اهلل  884 عليه وآله  :  ا ال حيبك يا علي إال مؤمن ، وال يبغضك إال منافق ا ا وقال ملل  اهلل

ي  885عليدده وآلدده  :  ا اللهددم وال مددن وااله ، وعدداد مددن عدداداه ، وان ددر مددن ن ددره ، واخددذل مددن خذلدده ا ا 
ا حدر  ملدن حداربكم ، وسدلم ونمر يوما إىل علي وفاطمة واحلسن واحلسني ، فقال ملل  اهلل عليه وآلده  :  ا أند 

 ي وحني غشاهم بالكساء قال ملل  اهلل عليه وآله وسلم  :   886ملن ساملكم ا ا 
ي إىل كثده مددن أمثدال هدذه السددنن  887ا أندا حدر  ملدن حددارهبم ، وسدلم ملدن سداملهم ، وعدددو ملدن عداداهم ا ا 
ا الهدوا هم ، وإيثدارا الغراضدهم ، وأولدوا ال  د يعمل كثه من ال اابة بشدئ منهدا ، وإمندا عملدوا بنقيضدها تقدد 

كالن دددول ال دددرحية يف   -وإ دددا لالبدددو علددد  املبدددات  -الب دددا ر يعلمدددون أن سدددا ر السدددنن املدددأوورجل يف فضدددل علدددي 
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وجو  مواالته ، وحرمة معاداته ، لداللة كل منها عل  جفلة قدره وعمم شأنه ، وعلو منزلتده عندد اهلل ورسدوله 
ي  888غضون هذه املراجعات طا صة وافرجل ، ومدا د ندورده أضدعاف أضدعاف مدا أوردندا ا  ، وقد أوردنا منها يف

ممن وسعوا السنن علما ، وأحداطوا هبدا فهمدا ، فهدل وجدد  شديبا منهدا يتصدق مدع مناملدبته  -حبمد اهلل  -، وأنتم 
 ابر و اربته ، أو يلتبم مع إيذا ه وبغضه وعداوته ، أو يناسل هضمه و لمه ، وسبه عل  من

املسلمني ، وجعل ذلك سنة من سنن ا طباء أيدام اجلمدع واالعيداد ، كدف  .  ولكدن الدذين ارتكبدوا منده ذلدك د 
يبالوا هبا عل  كثرهتا وتواترها ، ود يكن  م منها وازع عن العمل بكل ما تقتضيه سياستهم ، وكانوا يعلمون أنه 

ارون امته ، وكصؤ بضعته وأبوذريته ، وأو م إسدفما ، وأخل دهم اخو الن  ووليه وواروه و يه ، وسيد عالته ، وه
إ انا ، وأغزرهم علما ، وأكثرهم عمف ، وأك هم حلما ، وأشدهم يقينا ، وأعممهدم عنداء ، وأحسدنهم بدفء ، 
وأوفدددرهم مناقدددل ، وأكدددرمهم سدددوابق ، وأحدددوطهم علددد  االسدددفم ، وأقدددرهبم مدددن رسدددول اهلل ، وأشدددبههم بددده هدددديا 

ومستا ، وأمثلهم فعف وقوال وملمتا ، لكن االغراض الشخ ية كاني هدي املقدمدة عنددهم علد  كدل دليدل  وخلقا
، فددأي عجددل بعددد هددذا مددن تقدددمي رأيهددم يف االمامددة علدد  التعبددد بددنص الغدددير ، وهددل نددص الغدددير إال حددديث 

وقد قدال رسدول اهلل ملدل  اهلل  واحد من مبات من االحاديث ال  تأولوها ؟ إيثارا آلرا هم ، وتقد ا مل احلهم ،
ي  889عليدده وآلدده وسددلم  :  ا إل تددارك فدديكم مددا ان نسددكتم بدده لددن تضددلوا ، كتددا  اهلل وعدداليت أهددل بيدد  ا ا 

وقال ملل  اهلل عليه وآله  :  ا إمندا مثدل أهدل بيد  فديكم كسدصينة ندوح مدن ركبهدا  دا ، ومدن ىلدز عنهدا غدر  ، 
ي وقدال ملدل  اهلل عليده  890حطدة يف بدين إسدرا يل مدن دخلده غصدر لده ا ا   وإمنا مثل أهل بي  فيكم مثل بدا  

 وآله  :  
ا النجوم أمان الهل االرض من الغر  ، وأهل بي  أمان الم  مدن االخدتفف ، فدإذا خالصتهدا قبيلدة مدن العدر  

  د يتعبدوا ي ، إىل آخر ما جاء عل  هذا النم  من ملااح السنن ال  891اختلصوا ف اروا حز  إبليمت ا ا 
 بشئ منها ، والسفم  .  

 ا   ي
 

  1330ربيع الثال سنة  10رقم  :   101املراجعة 
 

 د د حيتو االمام يوم السقيصة بن ول ا ففة والوملاية ؟ 
ملددرح احلددق عددن  ضدده ، واحلمددد هلل ر  العدداملني ، ود يبددق إال أمددر واحددد ، تنكددرت معاملدده ، وخصيددي أعفمدده ، 

بشدئ  -يوم السقيصة عل  ال دديق ومبايعيده  -مي  حجابه ، وتعلن سره ، وهو أن االمام د حيتو أذكره لك لت
 من ن ول ا ففة والوملاية ال  أنتم عليها عاكصون ، فهل أنتم أعرف مبصادها منه ؟ والسفم  .  
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 ا س ي
 

  1330ربيع الثال سنة  11رقم  :   102املراجعة 
 اج يوم السقيصة  .  موانع االمام من االحتج  -1
 االشارجل إىل احتجاجه واحتجاج مواليه مع وجود املوانع  -2
النددداس كافدددة يعلمدددون أن االمدددام وسدددا ر أوليا ددده مدددن بدددين هاشدددم وغدددههم ، د يشدددهدوا البيعدددة ، وال دخلدددوا   -1

بوفداجل رسدول  السقيصة يومبذ وكانوا يف معدزل عنهدا وعدن كدل مدا كدان فيهدا ، من درفني بكلهدم إىل خطدبهم الصدادح
اهلل ، وقيددامهم بالواجددل مددن يهيددزه ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، ال يعنددون بغدده ذلددك ، مددا واروه يف ضددراحه االقدددس 

علد  مندع كدل قدول  -أخدذا بداحلزم  -حىت أكمل أهل السقيصة أمرهم فأبرموا البيعة ، وأحكمدوا العقدد ، وأمجعدوا 
لتشدويش واالضددطرا  علد  عدامتهم ، فددأين كدان االمددام أو فعدل يدوهن بيعددتهم ، أو  دد  عقددهم ، أو يدددخل ا

عن السقيصة وعن بيعة ال ديق ومبايعيه لياتو عليهم ؟ وأىن يتسع االحتجاج له او لغهه بعد عقدد البيعدة وقدد 
اخذ أولو االمر والنهي باحلزم ، وأعلن أولو احلول والطدول تلدك الشددجل ، وهدل  يتسدع يف ع درنا احلاضدر الحدد 

هل السلطة مبا يرفع سلطتهم ، ويلغي  دولتهم ؟ وهل يالكونه وشأنه لو أراد ذلدك ؟ هيهدات هيهدات ان يقابل ا
 ، فقمت املاضي عل  احلاضر ، فالناس ناس والزمان زمان  .  

علدد  أن عليددا د يددر لفحتجدداج علدديهم يومبددذ أوددرا إال الصتنددة الدد  كددان يددؤور ضددياع  حقدده علدد  ح ددو ا يف تلددك 
 ش  منها عل  بيضة االسفم وكلمة التوحيد ، كما أوضاناه سابقا حيث قلنا  :  انه مين المروف ، إذ كان 

يف تلدددك االيدددام مبدددا د  دددن بددده أحدددد إذ مثدددل علددد  جناحيددده خطبدددان فادحدددان ، ا ففدددة بن وملدددها ووملددداياها إىل 
جانل آخر تنذره  جانل تست رخه وتستصزه بشكوى تدمي الصؤاد ، وحنني يصتي االكباد ، والصنت الطاغية إىل

بانتقاض شبه اجلزيرجل ، وانقف  العر  ، واجتياح االسفم ، وهتدده باملنافقني من اهل املدينة ، وقد مردوا عل  
النصا  ، ومبن حو م من االعرا  ، وهم منافقون بنص الكتا  ، بل هم أشد كصرا ونصاقا وأجدر ان ال يعلمدوا 

يي شوكتهم بصقده ملل  اهلل عليه وآله وسدلم ، وأملدب  املسدلمون بعدده  حدود ما أنزل اهلل عل  رسوله ، وقد قو 
كالغنم املطهجل يف الليلة الشاتية ، بني ذ ا  عادية ، ووحو  ضارية ، ومسيلمة الكدذا  ، وطليادة بدن خويلدد 

يف  ددددق االسددددفم وسدددداق  -االفدددداك ، وسددددجاح بنددددي احلددددرث الدجالددددة ، وأملددددااهبم الرعدددداع ا مددددو ، قددددا مون 
علدد  سددا  ، والرومددان واالكاسددرجل والقياملددرجل وغددههم ، كددانوا للمسددلمني باملرملدداد إىل كثدده مددن هددذه  - املسددلمني

 العناملر اجلياشة بكل حنق من  مد وآله 
واملاابه ، وبكل حقد وحسيكة لكلمة االسفم تريد ان تدنقض أساسدها وتستأملدل شدأفتها ، وا دا لنشديطة يف 

قدد حاندي ،  -بدذها  الند  إىل الرفيدق االعلد   -سدتتل  دا ، والصرملدة ذلك مسرعة متعجلة ، ترى االمر قد ا
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فدددأرادت ان تسدددخر الصرملدددة ، وتنتهدددز تلدددك الصوضددد  قبدددل ان يعدددود االسدددفم إىل قدددوجل وانتمدددام ، فوقدددز علدددي بدددني 
 ي ،  1هذين ا طرين ، فكان من الطبيعي له ان يقدم حقه قربانا حلياجل املسلمني ا 

 
 هامش

يه السفم بذلك يف كتدا  لده بعثده إىل أهدل م در مدع مالدك االشدال ملدا واله إمارهتدا اذ قدال  ي وقد ملرح عل  1ا  
:  أمدا بعدد ، فدان اهلل سدباانه بعدث  مددا ملدل  اهلل عليده وآلده وسدلم ، ندذيرا للعداملني ومهيمندا علد  املرسددلني ، 

قددي يف روعددي وال  طددر ببددايل ان فلمددا مضدد  عليدده السددفم ، تنددازع املسددلمون االمددر مددن بعددده ، فددواهلل مددا كددان يل 
العر  تزعو هذه االمر من بعده ملدل  اهلل عليده وآلده وسدلم ، عدن أهدل بيتده ، وال ا دم منادوه عدين مدن بعدده ، 
فمدددا راعدددين اال انثيدددال النددداس علددد  فدددفن يبايعونددده ، فأمسدددكي يددددي حدددىت رأيدددي راجعدددة النددداس قدددد رجعدددي عدددن 

عليه وآله ، فخشيي ان د أن در االسدفم وأهلده ان أرى فيده ولمدا  االسفم يدعون إىل  ق دين  مد ملل  اهلل
أو هدما تكون امل يبة به علي أعمم من فوت واليتكم ال  امنا هي متاع أيدام قف دل يدزول منهدا مدا كدان ، كمدا 
يددزول السددرا  أو كمددا يتقشددع السدداا  ، فددنهض يف تلددك االحددداث حددىت زاح الباطددل وزهددق ، واطمددأن الدددين 

 ، إىل آخر كفمه ، فراجعه يف  و البفغة  .   وتنهنه 
لكندده أراد االحتصدداظ حبقدده يف ا ففددة ، واالحتجدداج علدد  مددن عدددل عندده هبددا علدد  وجدده ال تشددق هبمددا للمسددلمني 
ع ا ، وال تقع بينهم فتنة ينتهزها عدوهم ، فقعد يف بيتده حدىت أخرجدوه كرهدا بددون قتدال ، ولدو أسدرع الديهم مدا 

 سددطع لشدديعته برهددان ، لكندده مجددع فيمددا فعددل بددني حصددظ الدددين واالحتصدداظ حبقدده مددن خففددة نددي لدده حجددة ، وال
املسددلمني ، وحددني رأى أن حصددظ االسددفم ، ورد عاديددة أعدا دده موقوفددان يف تلددك االيددام علدد  املوادعددة واملسدداملة ، 

طدا علد  امللدة ، وضدنا بالددين شق بنصسه طريق املوادعة ، وآور مساملة القا مني يف االمر احتصا ا باالمة ، واحتيا
علدد   -يف مقددام التعددارض  -، وإيثددارا لفجلددة علدد  العاجلددة ، وقيامددا بالواجددل شددرعا وعقددف مددن تقدددمي االهددم 

 املهم ، فالمروف يومبذ ال تسع مقاومة بسيز ، وال مقارعة حبجة  .  
ذكددر الوملددية ، ونشددر الن ددول  ومددع ذلددك فإندده وبنيدده ، والعلمدداء مددن مواليدده ، كددانوا يسددتعملون احلكمددة يف -2

 اجللية ، كما ال  ص  عل  املتتبعني ، والسفم  .  
 ا   ي

 
  1330ربيع الثال سنة  12رقم  :   103املراجعة 

 
 الباث عن احتجاجه واحتجاج مواليه 
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 مىت كان ذلك من االمام ؟ ومىت كان ذلك من ذويه ومواليه ؟ أوقصونا عل  شئ منه ، والسفم  .  
 يا س 

 
  1330ربيع الثال سنة  15رقم  :   104املراجعة 

 
 ولة من موارد احتجاج االمام   -1
 احتجاج الزهراء عليها السفم  -2
 
كدددان االمدددام يتادددرى السدددكينة يف بدددث الن دددول عليددده ، وال يقدددارع هبدددا خ دددومه احتياطدددا علددد  االسدددفم ،    -1

 2حبقده فيقدول  ا  -يف تلدك احلالدة  -ه وعدم مطالبتده ي املسلمني ، ورمبا اعتذر عن سكوت 1واحتصا ا بري  ا 
 ي   :  ا ال يعا  املرء بتأخه حقه ، إمنا يعا  من أخذ ما ليمت له 

ي ا وكدان لدده يف نشددر الن ددول عليدده طددر   يلددي احلكمددة فيهددا بددأجل  املمدداهر ، أال تددراه مددا فعددل يددوم  892ا 
لغدير ، فقال  دم  :  أنشدد اهلل كدل امدر  مسدلم مسدع رسدول الرحبة إذ مجع الناس فيها أيام خففته لذكرى يوم ا

اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، يقددول يددوم غدددير خددم مددا قددال ، إال قددام فشددهد مبددا مسددع ، وال يقددم إال مددن رآه ، فقددام 
ي وهذا غايدة  893ي  ا ا  3وفوون ، من ال اابة فيهم اونا عشر بدريا فشهدوا مبا مسعوه من نص الغدير  ا 

تسع له يف تلك المروف احلرجة بسبل قتل عثمان ، وقيام الصتندة يف الب درجل والشدام ، ولعمدري انده ق دارى ما ي
ما يتصق من االحتجاج يومبذ مع احلكمة يف تلك االوقات ، ويا له مقاما  مودا بعث نص الغدير من مرقده ، 

موقز الن  ا ل ي يوم خدم ، وقدد  -لكل من كان يف الرحبة من تلك اجلماهه  -فأنعشه بعد ان كاد، ومثل 
 أخذ بيد علي فأشرف 

 
 هامش

 ي الري   :  حقيقة يف القوجل والغلبة والن ر والدولة  .   1ا  
ي  هذه الكلمة من كلمه الق ه ا ارج يف غرضه الشريز وهدي يف  دو البفغدة ، فراجدع مدا ذكدره عفمدة  2ا  

 ن شرح النهو  .من اجمللد الرابع م 324املعتزلة يف شرحها ل 
 .     56ي  كما ذكرناه يف املراجعة  3ا  
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به عل  مبدة ألدز أو يزيددون ، مدن أمتده ، فدبلغهم انده ولديهم مدن بعدده ، وهبدذا كدان ندص الغددير أ هدر م داديق 
السددنن املتددواترجل ، فددانمر إىل حكمددة الندد  إذ أشدداد بدده علدد  رؤوس تلددك االشددهاد وانتبدده إىل حكمددة الوملددي يددوم 

إذ ناشدددهم بددذلك النشدداد ، فأوبددي احلددق بكددل تددؤدجل اقتضددتها احلددال ، وكددل سددكينة كددان االمددام يؤورهددا ، الرحبددة 
وهكددذا كانددي سددهته يف بددث العهددد اليدده ، ونشددر الددنص عليدده ، فإندده إمنددا كددان ينبدده الغددافلني بأسدداليل ال توجددل 

 ضجة وال تقتضي نصرجل  .  
م يف الوليمة ال  أوملها رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وحسبك ما أخرجه أملاا  السنن من حديثه عليه السف

ي ، كددان  1وسددلم ، يف دار عمدده شدديخ االبطدداح مبكددة يددوم أنددذر عشددهته االقددربني ، وهددو حددديث طويددل جليددل ا 
الناس ود يزالوا يعدونه من أعفم النبوجل ، وآيات االسفم ، الشتماله عل  املعجز النبوي بإطعام اجلم الغصده مدن 

لددزاد اليسدده ، وقددد جدداء يف آخددره  :  أن الندد  ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، أخددذ برقبتدده ، فقددال  :  ا إن هددذا أخدددي ا
 وومليي وخليص  فيك ، فامسعوا له وأطيعوا 

 ي ا وكثها ما كان حيدث بأن رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله ، قال له  : ا 894ا
لده لده  :  ا اندي مدين مبنزلدة هدارون مدن موسد  اال أنده ال ي وكم حدث بقو  895أني ويل كل مؤمن بعدي ا ا 

:  ا ألسدي   -ي وكم حددث بقدول رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده وسدلم يدوم غددير خدم  896ن  بعدي ا ا 
ي  1ي ا  897وليده ا ا  -علدي  -أوىل باملؤمنني من انصسهم ؟ قالوا  :  بل   .  قال  :  من كني وليه فهدذا 

ن دددول الددد  د يادددد ، وقدددد أذاعهدددا بدددني الثقدددات االوبدددات ، وهدددذا كدددل مدددا يتسدددع لددده يف تلدددك إىل كثددده مدددن ال
االوقات ، ا حكمة بالغة فما تغع النذر ي ويوم الشورى أعذر وأندذر ، ود يبدق مدن خ ا  ده ومناقبده شديبا إال 

حىت قال  :  ا أما واهلل  ي ، وكم احتو أيام خففته متملما ، وبث شكواه عل  املن  متأملا ، 898احتو به ا 
 لقد تقم ها ففن ، وانه ليعلم أن  لي منها 

 
 هامش

 .    20ي أوردناه يف املراجعة  1ا  
 .     26ي  أخرجه ابن أيب عاملم كما بيناه يف آخر املراجعة  2ا  
 

عنهدا كشداا   ل القطل من الرح  ، ينادر عين السيل ، وال يرق  ايل الطده ، فسددلي دو دا ووبدا ، وطويدي
، وطصقي أن أرتبي بني ان أملول بيد جدذاء ، او أملد  علد  طخيدة عميداء ، يهدرم فيهدا الكبده ، ويشديل فيهدا 
ال غه ، و ؟ كدح فيها مؤمن حىت يلق  ربه ، فرأيي ان ال   عل  هاتا أشج  ، ف د ت ويف العدني قدذى ، 

ي ، وكم قدال  :  ا  1ي الشقشقية ا  899طبة ا ويف احللق شج  ، أرى تراوي  با  .   .   .  ا إىل آخر ا 
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ي  ، فإ م قطعوا رمحي ، وملغروا عميم منزل  ، وامجعدوا علد   2اللهم إل استعينك عل  قريش ومن أعا م  ا 
ي وقد قال  900منازع  أمرا هو يل ، مث قالوا  :  اال إن يف احلق ان تأخذه ويف احلق ان تالكه  .  ا ا ؟  .  ا 

ي   :  ا إنددك علدد  هددذا االمددر يددا ابددن ايب طالددل حلددريص ، فقددال  :  بددل انددتم واهلل الحددرل وامنددا  3ل  ا لدده قا دد 
ي   :  ا فواهلل مازلي مدفوعا عن  4ي وقال عليه السفم  ا  901طلبي حقا يل  وانتم حتولون بيين وبينه ا ا  

 ي  .   902الناس هذا ا ا  حقي مستأورا علي منذ قبض اهلل نبيه ملل  اهلل عليه وآله ، حىت يوم
 وقال عليه السفم مرجل  :  ا لنا حق فإن اعطيناه ، وإال ركبنا أعجاز االبل ، وإن طال السرى 

 ي  :  ا 6ي وقال عليه السفم يف كتا  كتبه إىل أخيه عقيل ا  903ي ا ا  5ا 
 فجزت قريش عين اجلوازي ، فقد قطعوا رمحي ، وسلبول سلطان ابن أمي ا

 ي  :  ا فنمرت فاذا ليمت يل معني إال أهل بي  ،  7ي وكم قال عليه السفم ا  904ا 
 

 هامش
 من جز ه االول  .   25من  و البفغة يف ل  3ي هي ا طبة  1ا  
 من اجلزء الثال من النهو  .   103أو ل  167ي  راجع ا طبة  2ا  
 أيضا  .   167ي  كما يف ا طبة  3ا  
 من اجلزء االول من النهو  .   37ل  5 طبة ي  كما يف ا 4ا  
من النهو ، وقدد علدق عليهدا  155من كلماته يف با  املختار من حكمه ، ل  21ي هذه الكلمة هي  5ا  

 السيد الرضي كلمة نصيسة ، وعلق عليها الشيخ  مد عبده كلمة أخرى ،  در باالديل مراجعتهما  .  
 من النهو  .   3اجلزء من  67يف ل  36ي وهو الكتا   6ا  
 من اجلزء االول من النهو  .    62ل  25ي راجع ا طبة  7ا  
 

فضنني هبم عن املوت ، وأغضيي عل  القذى ، وشربي عل  الشج  ، وملد ت  علد  أخدذ الكمدم ، وعلد  
 ي  .   905أمر من طعم العلقم ا ا 

 أحق به ؟ وسأله بعض أملاابه  :  كيز دفعكم قومكم عن هذا املقام وأنتم 
ي  :  ا يددا أخددا بددين أسددد إنددك لقلددق الوضددني ، ترسددل يف غدده سدددد ، ولددك بعددد ذمامددة ال ددهر وحددق  1فقددال ا 

املسددألة وقددد اسددتعلمي فدداعلم ، أمددا االسددتبداد علينددا هبددذا املقددام ، و ددن االعلددون نسددبا ، واالشدددون برسددول اهلل 
هدا نصدوس آخدرين ، واحلكدم هلل واملعدود اليده يدوم نوطا ، فإ ا كاني أورجل شداي عليهدا نصدوس  قدوم ، وسدخي عن

ي   :  ا  2ي وقددال عليدده السددفم  ا  906القيامددة ، ودع عنددك  بددا ملددي  يف حجراتدده  .   .   .  ا طبددة ا ا 
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أين الذين  زعموا ا م الراسخون يف العلم دوننا ؟ كذبا علينا وبغيدا إن رفعندا اهلل ووضدعهم ، وأعطاندا وحدرمهم ، 
خددرجهم ، بنددا يسددتعط  ا دددى ، ويسددتجل  العمدد  ، ان اال مددة مددن قددريش غرسددوا يف هددذا الددبطن مددن وأدخلنددا وأ

ي  .  وحسددبك قولدده  907هاشددم ، ال ت ددل  علدد  سددواهم ، وال ت ددل  الددوالجل مددن غددههم  .   .   .  اخل ا ا 
االعقدددا  ،  ي   :  ا حدددىت اذا قدددبض رسدددول اهلل ملدددل  اهلل عليددده وآلددده ، رجدددع قدددوم علددد  3يف بعدددض خطبددده  ا 

ي  ، ووملددلوا غدده الددرحم ، وهجددروا السددبل الددذي أمددروا مبودتدده ،  4وغددالتهم السددبل ، واتكلددوا علدد  الددوال و  ا 
ونقلددوا البندداء عددن رل أساسدده ، فبنددوه يف غدده مواضددعه معددادن كددل خطيبددة ، وأبددوا  كددل ضددار  يف غمددرجل ، قددد 

ون ، مدن منقطدع إىل الددنيا راكدن ، أو مصدار  للددين ماروا يف احلهجل ، وذهلوا يف السكرجل ، عل  سنة من آل فرعد 
ي  :  ا ال  5ي ا وقولددده يف خطبدددة خطبهدددا بعدددد البيعدددة لددده ، وهدددي مدددن جف دددل خطدددل الدددنهو ا  908مبددداين ا 

 يقاس بآل  مد ملل  اهلل عليه وآله ، من هذه االمة 
 

 هامش
 .    157من اجلزء الثال من النهو من الكفم  79ي كما يف ل  1ا  
 .    140وال  بعدها من اجلزء الثال من النهو من الكفم  36ي  كما يف ل  2ا  
 .    146وال  بعدها من اجلزء الثال من النهو يف ا طبة  48ي  راجعه يف آخر ل  3ا  
 ي  دخا ل املكر وا ديعة  .   4ا  
 .     من اجلزء االول من النهو 2وهي آخر ا طبة  25ي يدها يف أول ل  5ا  
 

احددد ، وال يسددوى هبددم مددن جددرت نعمددتهم عليدده ابدددا ، هددم اسدداس الدددين ، وعمدداد اليقددني ، الدديهم يصددئ الغددايل ، 
وهبدم يلاددق التدايل ، و ددم خ دا ص حددق الواليددة ، وفديهم الوملددية والوراودة ، اآلن إذ رجددع احلدق إىل اهلدده ، ونقددل 

 ي  .   909إىل منتقله ا 
ى يعجل فيها من  الصيه  :  ا فيا عجد  ! ومدايل ال اعجدل مدن خطدأ هدذه وقوله عليه السفم من خطبة اخر 

الصر  علد  اخدتفف حججهدا يف دينهدا ، ال يقت دون اودر ند  ، وال يقتددون بعمدل وملدي  .   .   .  ا طبدة ا 
 ي ا  .   910ي ا  1
يلزمدددون أوالدهدددم وللزهدددراء عليهدددا السدددفم حجدددو بالغدددة ، وخطبتاهدددا يف ذلدددك سدددا رتان ، كدددان أهدددل البيدددي  -2

حبصمهمددا كمدددا يلزمدددو م حبصدددظ القدددرآن ، وقددد تناولدددي اولبدددك الدددذين نقلدددوا البندداء عدددن رل أساسددده فبندددوه يف غددده 
عددن رواسددي الرسددالة ؟ ! وقواعددد النبددوجل ، ومهددب   -أي ا ففددة  -موضددعه ، فقالددي  :  ا وحيهددم اىن زحزحوهددا 

، اال ذلدك ا سدران املبدني ، ومدا الدذي نقمدوا مدن أيب احلسدن ي  بأمور الدنيا والدين  2الروح االمني ، الط   ا 
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ي   3؟ نقمددوا واهلل مندده نكدده سددصيه ، وشدددجل وطأتدده ، ونكددال وقعتدده ، وتنمددره يف ذات اهلل ، وتدداهلل لددو تكافددأوا  ا 
 عل  زمام نبذه اليه رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآلده وسدلم ، العتقلده وسدار هبدم سدها سدجاا ال يكلدم خشاشده ،

 ي  تطص  ضصتاه ، وال يالمن جانباه ، والملدرهم بطانة  4وال يتتعتع راكبه ، والوردهم منهف رويا فضصاضا  ا 
 ي ون    م سرا وإعفنا ، غه متال منهم بطا ل إال بغمر  5ا 
 

 هامش
 .    84من اجلزء االول من النهو وهي ا طبة  145ي راجعها يف ل  1ا  
 ي  ا به  .   2ا  
إمنا هو زمام االمة يف أمور  -أي ألقاه إليه  -ي  التكافؤ  :  التساوي ، والزمام الذي نبذه إليه رسول اهلل   3  ا 

 دينها ودنياها ، واملعع أ م لو تساووا مجيعا يف االنقياد بذلك الزمام ، واالستسفم إىل ذلك القا د 
الددرم  ، وسددار هبددم سددها سددجاا أي سددهف ال يكلددم العددام ، العتقلدده أي وضددعه بددني ركابدده ، وسدداقه كمددا يعتقددل 

خشاشه أي ال  رح أنز البعه ، وا شا   :  عود  عل يف أنز البعه يشد به الزمام وال يتتعتع راكبه أي ال 
 ي يبه أذى  .  

 ي  أي يصيض منه املاء  . 4ا  
 ي أي شبعانني  .    5ا  
 

لصتادي علديهم بركدات مدن السدماء واالرض ، وسديأخذهم اهلل ي  و  2ي ، وردعة سورجل السداغل  ا  1الناهل ا 
مبا كانوا يكسبون ، إال هلم فاسدتمع ومدا عشدي اراك الددهر عجدا ، وإن تعجدل ، فقدد أعجبدك احلدادث ، إىل 
اي جلددأ جلددأوا ؟ وبددأي عددروجل  نسددكوا ، لبددبمت املددوىل ولبددبمت العشدده ، بددبمت للمدداملني بدددال ، اسددتبدلوا واهلل الددذنابا 

م ، والعجز بالكاهدل ، فرغمدا ملعداطمت قدوم حيسدبون أ دم حيسدنون ملدنعا إال أ دم هدم املصسددون ولكدن ال بالقواد
يشعرون ، وحيهم * ا أفمن يهدي إىل احلق أحق أن يتبع أمن ال يهدي إال أن يهدى فمدا لكدم كيدز حتكمدون 

 ي *  .   .   .  إىل آخر ا طبة  
الطداهرجل يف هدذا املوضدوع ، وعلد  هدذه فقدمت مدا سدواها ، والسدفم  ي وهي منوذج كفم العالجل  911ي  ا ا  3ا 
  . 

 ا   ي
 

  1330ربيع الثال سنة  16رقم  :   105املراجعة 
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 نلتممت تتميم الصا دجل بنقل احتجاج غه االمام والزهراء ، ولكم الصضل ، والسفم  .  

 ا س ي
 

 هامش
 ي أي ري الممآن  .    1ا  
 وع  .  ي  أي كسر شدجل اجل 2ا  
ي  أخرجها أبوبكر أمحد بن عبدالعزيز اجلوهري يف كتا  السقيصة وفدك ، عن  مد بن زكريا ، عن  مد  3ا  

بن عبدالرمحن املهل  ، عن عبداهلل بدن محداد بدن سدليمان عدن أبيده ، عدن عبدداهلل بدن احلسدن بدن احلسدن عدن أمده 
ورواهددا االمددام أبددو الصضددل أمحددد بددن أيب طدداهر املتددوه  فاطمددة بنددي احلسددني ، مرفوعددة إىل الزهددراء عليهددا السددفم ،

من طريدق هدارون بدن مسدلم بدن سدعدان ، عدن احلسدن  -بفغات النساء  -من كتابه  23، يف ل  280سنة 
بددن علددوان ، عددن عطيددة العددويف الددذي روى هددذه ا طبددة عددن عبددداهلل بددن احلسددن بددن احلسددن عددن أمدده فاطمددة بنددي 

ليهددا السددفم ، وأملدداابنا يددروون هددذه ا طبددة عددن سددويد بددن غصلددة بددن عوسددجة احلسددني ، عددن جدددهتا الزهددراء ع
اجلعصي ، عن الزهراء عليها السفم  .  وقدد أوردهدا الط سدي يف كتدا  االحتجداج ، واجمللسدي يف حبدار االندوار ، 

 ورواها غه واحد من االوبات الثقات  .   
 

  1330ربيع الثال سنة  18رقم  :   106املراجعة 
 
 احتجاج ابن عباس   -1
 احتجاج احلسن واحلسني  -2
 احتجاج أبطال الشيعة من ال اابة  -3
 االشارجل إىل احتجاجهم بالوملية  -4
 
ألصددتكم إىل  دداورجل ابددن عبدداس وعمددر ، إذ قددال عمددر ا يف حددديث طويددل دار بينهمددا ي  :  ا يددا ابددن عبدداس   -1

 ه وآله وسلم ؟ أتدري ما منع قومكم منكم بعد  مد ، ملل  اهلل علي
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ا قال ابن عباس ي  :  فكرهي أن اجيبه ، فقلي له  :  إن د أكدن ادري فدإن أمهاملدؤمنني يددري ، فقدال عمدر  
ي ، فاختددارت قددريش النصسددها  1:  كرهددوا أن  معددوا لكددم النبددوجل وا ففددة فتجاصددوا علدد  قددومكم باددا باددا ا 

 فاملابي ووفقي ا قال ي  :  
 منني ، إن تأذن يل يف الكفم ون  عين الغضل ، تكلمي ، قال  :  تكلم فقلي  :  يا أمهاملؤ 

؟  ا قال ابن عباس ي  :  أما قولك يا أمهاملؤمنني  :  اختارت قريش النصسها فأملدابي ووفقدي ، فلدو أن قريشد 
ك  :  ا دم ا اختارت النصسها من حني اختار اهلل  ا ، لكان ال دوا  بيددها غده مدردود وال  سدود ، وامدا قولد 

أبوأن تكون لنا النبدوجل وا ففدة ، فدان اهلل عزوجدل ، وملدز قومدا بالكراهدة ، فقدال  :  * ا ذلدك بدأ م كرهدوا مدا 
أنزل اهلل فأحب  أعما م ي * فقال عمر  :  هيهات يا ابن عبداس قدد كاندي تبلغدين عندك  أشدياء أكدره أن اقدرك 

هاملؤمنني ؟ فان كاني حقدا فمدا ينبغدي ان تزيدل مندزل  مندك ، عليها فتزيل منزلتك مين ، فقلي  :  ما هي يا ام
 وإن كاني باطف فمثلي أماط الباطل عن 

 
 هامش

 ي أي تبجاا ، والبج  بالشئ  :  هو الصرح به  .    1ا  
 

نصسه ، فقال عمر  :  بلغين انك تقول  :  إمنا ملرفوها عنا حسدا وبغيا و لما ، ا قال ي فقلي  :  أما قولك 
أمهاملؤمنني  لما فقد تبني للجاهل واحلليم ، واما قولك حسدا فان آدم حسد و ن ولده ايسودون ، فقدال  يأ

عمر  :  هيهات هيهات ، أبي واهلل قلوبكم يا بين هاشدم إال حسددا ال يدزول  .  ا قدال ي فقلدي  :  مهدف يدا 
ي ا  1هرهم تطهها  .   .   .  احلديث ا امه املؤمنني ، ال ت ز هبذا قلو  قوم أذهل اهلل عنهم الرجمت وط

 ي ا 912
وحاوره مرجل أخرى ، فقال له يف حديث آخر  :  ا كيز خلصي ابدن عمدك ، قدال  :  فمننتده يعدين عبدداهلل بدن 
جعصر ، قال  :  فقلي  :  خلصته مع أترابه ، قال  :  د اعن ذلدك إمندا عنيدي عمديمكم أهدل البيدي ، قدال  :  

  بالغر  وهو ي قرأ القرآن  .  قال  :  يا عبداهلل عليك دماء البددن إن كتمتنيهدا هدل بقدي قلي  :  خلصته  ت
يف نصسه شئ  من أمر ا ففة ؟ قال  :  قلي  :  نعم  .  قال  :  أيدزعم ان رسدول اهلل ندص عليده ؟ قدال  ابدن 

فقددال  :  ملددد   - مددن نددص رسددول اهلل عليدده با ففددة -عبدداس  :  قلددي  :  وأزيدددك سددألي ايب عمددا يدددعي 
 فقال عمر  :  كان من رسول اهلل يف امره ذرو  

ي  يف امره وقتا مدا ولقدد أراد يف مرضده  3ي  من قول ال يثبي حجة ، وال يقطع عذرا ، ولقد كان يربع  ا  2ا 
 ي ا 913ي  ا  4ان ي رح بامسه فمنعته من ذلك ،  .   .   .  احلديث  ا 
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 هامش

 23خ الكامددل البددن االودده بعددني لصمده وقددد اورده يف آخددر سددهجل عمددر مددن حددوادث سددنة ي نقلنداه مددن التدداري 1ا  
مددن اجمللددد الثالددث مددن شددرح  107مددن جز دده الثالددث ، وأوردهددا عفمددة املعتزلددة يف سددهجل عمددر أيضددا ل  24ل 

  و البفغة  .  
ندده كددان مددن رسددول اهلل يف أمددر :  املكددان املرتصددع والعلددو مطلقددا ، واملعددع ا  -بالكسددر والضددم  -ي  الددذرو  2ا  

 علي علو من القول يف الثناء عليه ، وهذا اعالاف من عمر كما ال  ص   .  
ي  هددذا مددأخوذ مددن قددو م ربددع الرجددل يف هددذا احلجددر إذا رفعدده بيددده امتاانددا لقوتدده ، يريددد ان الندد  كددان يف  3ا  

 ل تقبله خليصة أم ال  .  ونا ه عل  علي بتلك الكلمات البليغة ،  تان االمة يف أ ا ه
ي  أخرجه االمام أبوالصضل أمحد بن أيب طاهر يف كتابه تاريخ بغداد بسنده املعتد  إىل ابدن عبداس ، وأورده  4ا  

 من  لده الثالث  .    97عفمة املعتزلة يف أحوال عمر من شرح  و البفغة ، ل 
 

حبك اال مملومددا ، فقلددي  :  يددا امهاملددؤمنني فدداردد اليدده وحتدداورا مددرجل والثددة فقددال  :  ا يددا ابددن عبدداس مددا أرى ملددا
 فمتدده ا قددال ي فددانتزع يددده مددن يدددي ومضدد  يهمهددم سدداعة ، مث وقددز فلاقتدده ، فقددال  :  يددا ابددن عبدداس مددا 
أ ددنهم مددنعهم عندده اال اندده است ددغره قومدده ، قددال  :  فقلددي لدده  :  واهلل مددا است ددغره اهلل ورسددوله حددني أمددراه ان 

ي وكددم حلدد  االمددة  1ي عندده ا  914مددن ملدداحبك ، قددال  :  فددأعرض عددين وأسددرع ، فرجعددي ا ا  جليأخددذ بددراء
يف املراجعدة  -ولسان ا امشيني وابن عم رسول اهلل عبدداهلل بدن العبداس مدن أمثدال هدذه املواقدز ، وقدد مدر عليدك 

قدال فيده  :  احتجاجه عل  ذلك الره  العايت ببضع عشرجل من خ ا ص علي يف حديث طويل جليدل ،  -26
ا وقال الن  لبين عمده  :  أيكدم يدواليين يف الددنيا واآلخدرجل فدأبوا ، وقدال علدي  :  أندا أوليدك يف الددنيا واآلخدرجل ، 

 فقال لعلي  :  اني وليي يف الدنيا واآلخرجل ا إىل ان قال ابن عباس ي  :  
 معك ؟ وخرج رسول اهلل يف غزوجل تبوك وخرج الناس معه ، فقال له علي  :  أخرج 

فقددال رسددول اهلل  :  ال ، فبكدد  علددي ، فقددال لدده الندد  ملددل  اهلل عليدده وآلدده  :  أمددا ترضدد  ان تكددون مددين مبنزلددة 
هارون مدن موسد  ، إال أنده لديمت بعددي ند  ، إنده ال ينبغدي  ان أذهدل إال واندي خليصد  ا قدال ي  :  وقدال لده 

 ملل  اهلل عليه رسول اهلل  :  أني ويل كل مؤمن بعدي ا قال ي  :  وقال 
 ي  .   915وآله  :  من كني مواله فإن عليا مواله  .   .   .  ا احلديث ا 

وكم لرجاالت بين هاشم يومبذ من أمثال هذه االحتجاجات ، حىت ان احلسدن بدن علدي جداء إىل ايب بكدر  -2
 وهو عل  من  رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم ، فقال له  :  انزل عن  لمت أيب 
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 ي  .   917ي  ا  2ي ، ووقع للاسني  و ذلك مع عمر وهو عل  املن  أيضا  ا  916ا 
 

 هامش
ي أورد هددذه ايدداورجل أهدددل السدده يف أحدددوال عمددر ، و دددن نقلناهددا مددن شدددرح  ددو البفغدددة لعفمددة املعتزلدددة ،  1ا  

 من  لده الثالث  .   105فراجع ل 
ملق ددد ا دداممت ، ممددا أشددارت إليدده آيددة املددودجل يف القددرىب ، وهددي اآليددة ي  نقددل ابددن حجددر كلتددا القضدديتني يف ا 2ا  

 ، وقد أخرج الدارقطع   160من ملواعقه ، فراجع من ال واعق ل  11من آيات البا   14
 
وكتل االمامية تثبي يف هذا املقام احتجاجات كثدهجل قدام هبدا ا دامشيون وأوليداؤهم مدن ال داابة والتدابعني ،  -3

أرادهدا يف مما دا ، وحسدبنا مدا يف كتدا  االحتجداج لفمدام الط سدي مدن كدفم كدل مدن خالدد بدن  فلهاجعها من
ي وسددلمان الصارسددي ، وايب ذر الغصدداري ، وعمددار بددن ياسددر ، واملقددداد ، وبريدددجل  1سددعيد بددن العددال االمددوي ا 

الشددهادتني ، وأيب بددن   االسددلمي ، وايب ا يددثم بددن التيهددان ، وسددهل وعثمددان ابددين حنيددز ، وخز ددة بددن وابددي ذي
هم ، علدم ا دم كدانوا ي  .  ومن تتبع أخبار اهدل البيدي وأوليداء 918كعل ، وايب أيو  االن اري ، وغههم ا

 ال يضيعون فرملة 
ىددو م االحتجدداج بأنواعدده كلهددا مددن ت ددري  وتلددوي  ، وشدددجل ولددني ، وخطابددة  وكتابددة ، وشددعر ونثددر ، حسددبما 

 تسم   م  روفهم احلرجة  .  
 وأكثروا من ذكر الوملية  تجني هبا كما يعلمه املتتبعون ، والسفم  .   -4

 ا   ي
 

 هامش  قضية احلسن مع أيب بكر ، وأخرج ابن سعد يف ترمجة عمر من طبقاته قضية احلسني مع عمر  .  
نددص علدد  ي كددان خالددد بددن سددعيد بددن العددال ممددن أىب خففددة أيب بكددر ، وامتنددع عددن البيعددة وفوددة أشددهر ،  1ا 

مدن جز هدا الرابدع ، وذكدر أن  70ذلك مجاعة من أوبات أهل السدنة كدابن سدعد يف ترمجدة خالدد مدن طبقاتده ل 
 أبا بكر ملا بعث اجلنود إىل الشام ، عقد له عل  املسلمني وجاء باللواء إىل بيته ، فقال عمر اليب بكر  :  

ا أروى الدوسددي فقددال لدده  :  ان خليصددة رسددول اهلل أتددويل خالدددا وهددو القا ددل مددا قددال ؟ فلددم يددزل بدده حددىت أرسددل أبدد 
نا عدزلكم ، فجداء :  مدا سدرتنا واليدتكم ، وال سداءندا ، فأخرجده فدفعده إليده ، وقدال  يقول لك  :  إردد إلينا لواء

.  وكددل مددن ذكددر بعددث اجلنددود إىل   . اهأبددوبكر فدددخل عليدده يعتددذر إليدده ، ويعددزم عليدده ان ال يددذكر عمددر حبددرف 
 ورد هذه القضية أو أشار إليها ، فهي من االمور املستصيضة  .   الشام ، أ
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  1330ربيع الثال سنة  19رقم  :   107املراجعة 

 
 مىت ذكروا الوملية ؟ 

مددىت ذكددروا الوملددية إىل االمددام ؟ ومددىت احتجددوا هبددا ؟ مددا رأيددتهم ذكروهددا إال يف  لددمت أم املددؤمنني فأنكرهتددا ، كمددا 
 .  بيناه سابقا ، والسفم  

 ا س ي
 

  1330ربيع الثال  22رقم  :   108املراجعة 
 

 االحتجاج بالوملية 
ن ه  .  وكل مدن أخدرج حدديث  -104يف املراجعة  -بل  ، ذكرها أمه املؤمنني عل  املن  ، وقد تلونا عليك 

ال دري  بوملدايته  وفيده الدنص - 20يف املراجعدة  -الدار يوم االندذار فأمندا أسدنده إىل علدي ، وقدد أوردنداه سدابقا 
وخففته ، وخطل االمام  ابو مد احلسن السب  سيد شبا  اهل اجلنة حني قتل امه املدؤمنني خطبتده الغدراء ا 

ي   :   2ي  .  وقال االمدام جعصدر ال داد   ا  919ي فقال فيها  :  ا وأنا ابن الن  ، وأنا ابن الوملي ا ا  1
ه وآله ، قبل الرسالة الضوء ، ويسمع ال وت ا قال ي  :  وقال له ا كان علي يرى مع رسول اهلل ملل  اهلل علي

ملل  اهلل عليه وآله  :  لوال ال خا  االنبياء لكني شريكا يف النبوجل ، فإن ال تكدن نبيدا فإندك وملدي ند  وواروده 
مددن  ي وهددذا املعددع متددواتر عددن أ مددة اهددل البيددي كافددة وهددو مددن الضددروريات عندددهم وعنددد أوليددا هم ، 920ا ا 

 ع ر ال اابة إىل يومنا هذا وكان سلمان الصارسي 
 

 هامش
 من ملاياه املستدرك  .   3من اجلزء  172ي أخرجه احلاكم يف ل  1ا  
 من اجمللد الثالث من شرح  و البفغة يف آخر شرح ا طبة القاملعة  .    254ي  كما يف ل  2ا  
 

:  ا ان ومليي ، وموضع  سري ، وخده مدن أتدرك بعددي   يقول  :  مسعي رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله يقول
 ، ينجز عديت ، ويقضي ديين ، علي بن أيب طالل ا
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ي وحدث أبوأيو  االن اري أنه مسع رسول اهلل ملل  اهلل عليده وآلده  وسدلم ، يقدول لصاطمدة  :  ا أمدا  921ا 
، مث اطلددع الثانيددة فاختددار بعلددك ، علمددي أن اهلل عزوجددل اطلددع علدد  اهددل االرض فاختددار مددنهم أبدداك فبعثدده نبيددا 

 ي وحدث بريدجل فقال  :  مسعي رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله  922فأوح  إيل فأنكاته واىذته  ومليا ا ا 
ي  923ي ا ا  1وسددلم ، يقددول  :  ا لكدددل ندد  ، وملدددي ووارث ، وان وملدديي وواروددي علدددي بددن ايب  طالدددل ا 

 المام الباقر يقول .وكان جابر ابن يزيد اجلعصي اذا حدث عن ا
ي وخطبدددي ام ا ددده بندددي  924:  حددددوين ا وملدددي االوملدددياء ا ا   -كمدددا يف ترمجدددة جدددابر مدددن ميدددزان الدددذه  

احلريش البارقية يف ملصني حترض اهل الكوفة عل  قتال معاوية خطبتهدا  الع دماء ، فكدان ممدا قالدي فيهدا  :  ا 
ي   2يف ، وال دديق االكد   .   .   .  ا إىل آخدر كفمهدا  ا هلموا رمحكم اهلل إىل االمدام العدادل ، والوملدي الدو 

 ي  .   925ا 
هذا بعض ما أشاد السلز بذكر الوملية يف خطبهم وحديثهم  .  ومن تتبع أحوا م ، وجدهم يطلقون الوملي 

 392علد  امده املدؤمنني إطدف  االمسداء علد  مسددمياهتا ، حدىت قدال ملداحل تداج العدروس يف مدادجل الوملددي ل 
 :  لقل علي رضي اهلل عنه  .    -كغين   -اجلزء العاشر من التاج  :  والوملي  من

أما ما جاء من ذلك يف شعرهم ، فف  كن ان حي   يف هذا االمفء ، وإمنا نذكر منه ما يتم به الغرض ، قال 
 عبداهلل بن العباس بن عبد املطلل  :  

 ي  926ن منازل ا وملي رسول اهلل من دون أهله * وفارسه ان قيل هل م
 

 هامش
 .    68ي حديث بريدجل هذا ، وحديثا أيب أيو  وسلمان املتقدمان أوردنامها يف املراجعة  1ا  
من كتا  بفغدات النسداء بسدنده إىل  41ي  أخرج االمام أبوالصضل أمحد بن أيب طاهر البغدادي يف ل  2ا  

 الشع   .   
 

 ن أبيات حيرض فيها اهل العرا   عل  حر  معاوية ب صني  :  وقال املغهجل بن احلارث بن عبداملطلل م
 ي  927هذا وملي رسول اهلل قا دكم * وملهره وكتا  اهلل قد نشرا ا 

 قال عبداهلل بن ايب سصيان بن احلرث بن عبداملطلل  :  
 ومنا علي ذاك ملاحل خي  * وملاحل بدر يوم سالي كتا به 

 ي  928يدانيه ومن ذا يقاربه ا  وملي الن  امل طص  وابن عمه * فمن ذا
 وقال ابوا يثم بن التيهان ، وكان بدريا ، من أبيات أنشأها يوم اجلمل  :  
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 ي  929إن الوملي إمامنا وولينا * برح ا صاء وباحي االسرار ا 
 وقال خز ة بن وابي ذو الشهادتني ، وهو بدري ، من أبيات أنشأها يوم  احلمل أيضا  .  

 ي  وقال رضي اهلل عنه  :   930قد أجلي احلر *   االعادي وسارت اال عان ا  يا وملي الن 
 أعا ش خلي عن علي وعيبه * مبا ليمت فيه إمنا أني والده 

 ي  931وملي رسول اهلل من دون أهله * وأني عل  ما كان من ذاك شاهده ا 
 وقال عبداهلل بن بديل بن ورقاء ا زاعي ، يوم اجلمل وهو من أبطال 

 ل اابة ، وقد استشهد يف ملصني هو وأخوه عبدالرمحن  :  ا
 ي  932يا قوم للخطة العمم  ال  حدوي * حر  الوملي وما للار  من آسي ا 

 ومن شعر امه املؤمنني يف ملصني  :  
 ي  933ما كان يرضي أمحد لو اخ ا * ان يقرنوا ومليه واالبالا ا 

 بيات أرسلها إىل شرحبيل بن السم  ، وقد ذكر فيها عليا وقال جرير بن عبداهلل البجلي ال اايب من أ
 ي  934وملي رسول اهلل من دون أهله * وفارسه احلامي به يضر  املثل ا 

 وقال عمر بن حاروة االن اري من أبيات له يف  مد ابن امه املؤمنني  املعروف بابن احلنصية  :  
 ي  935مسي الن  وشبه الوملي * ورايته لو ا العندم ا 

 وقال عبدالرمحن بن جعيل إذ بايع الناس عليا بعد عثمان  :  
 لعمري لقد بايعتم ذا حصيمة * عل  الدين معروف العصاف موفقا 

 ي  936عليا وملي امل طص  وابن عمه * وأول من ملل  أخا الدين والتق  ا 
 وقال رجل من االزد يوم اجلمل  :  

 الن  هذا علي وهو الوملي * آخاه يوم النجوجل 
 ي 937وقال هذا بعدي الويل * وعاه واع ونس  الشقي ا 

 وخرج يوم اجلمل شا  من بين ضبة معلم من عسكر عا شة ، وهو يقول  :  
  ن بنو ضبة أعداء علي * ذاك الذي يعرف قدما بالوملي 
 وفارس ا يل عل  عهد الن  * ما أنا عن فضل علي بالعمي 

 ي  وقال سعيد بن قيمت ا مدال يوم اجلمل ، وكان مع علي  :  938لكنين أنعي ابن عصان التقي ا 
 أية حر  أضرمي نها ا * وكسرت يوم الوغ  مرا ا 

 قل للوملي أقبلي قاطا ا * فادع هبا تكصيكها مهدا ا 
 ي  وقال زياد بن لبيد االن اري يوم اجلمل ، وكان من أملاا  علي  :   939هم بنوها وهم اخوا ا ا 
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 رى االن ار يف يوم الكلل * إنا أناس ال نبايل من عطل كيز ت
 وال نبايل يف الوملي من غضل * وإمنا االن ار جد ال لعل 
 هذا علي وابن عبداملطلل * نن ره اليوم عل  من قد كذ   

 ي  940من يكسل البغي فببمت ما اكتسل ا 
 وقال حجر بن عدي الكندي يف ذلك اليوم أيضا  :  

 عليا * سلم لنا املبارك املضيا يا ربنا سلم لنا 
 املؤمن املوحد التقيا * ال خطل الرأي وال غويا 

 بل هاديا موفقا مهديا * واحصمه ريب واحصظ النبيا 
 ي  941فيه فقد كان له وليا * مث ارتضاه بعده ومليا ا 

 وقال عمر بن احجية يوم اجلمل يف خطبة احلسن بعد خطبة ابن الزبه  :  
 شبيه أبيه * قمي فينا مقام خه خطيل حسن ا ه يا 

 قمي با طبة ال  ملدع اهلل * هبا عن أبيك أهل العيو  
 لسي كابن الزبه جللو يف القول * وطاطا عنان فسل مريل 

 وأىب اهلل ان يقوم مبا قا * م به ابن الوملي وابن النجيل 
 ي  942ان شخ ا بني الن  لك ا ه * وبني الوملي غه مشو  ا 

 ال زجر بن قيمت اجلعصي يوم اجلمل أيضا  :  وق
 اضربكم حىت تقروا لعلي * خه قريش كلها بعد الن  

 ي  943من زانه اهلل ومساه الوملي ا 
 وقال زجر بن قيمت يوم ملصني  :  

 ف ل  االله عل  أمحد * رسول املليك نام النعم 
 رسول املليك ومن بعده * خليصتنا القا م املدعم 

 ي  944وملي الن  *  الد عنه غواجل االمم ا عليا عنيي 
 وقال االشعث بن قيمت الكندي  :  

 أتانا الرسول رسول االمام * فسر مبقدمه املسلمون 
 ي  945رسول الوملي وملي الن  * له السبق والصضل يف املؤمنني ا 

 وقال أيضا  :  
 أتانا الرسول رسول الوملي * علي املهذ  من هاشم 
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 ي  946ملهره * وخه ال ية والعاد ا  وزير الن  وذي
 وقال النعمان بن العجفن الزرقي االن اري يف ملصني  :  
 كيز التصر  والوملي إمامنا * ال كيز إال حهجل وىاذال 

 ي  947فذروا معاوية الغوي وتابعوا * دين الوملي لتامدوه آجف ا 
 وية بنود العرا   :  وقال عبدالرمحن بن ذؤيل االسلمي من أبيات يهدد فيها معا

 ي  948ي ا  1يقودهم الوملي إليك حىت * يردك عن ضفل وارتيا  ا 
 

 هامش
ي هذا البيي ومجيع ما قبله من االشعار واالراجيز ، مذكورجل يف كتل السده واالخبدار ، والسديما املخت دة  1ا  

 50ومدا بعددها إىل ل  47ديدد يف ل منها بوقع  اجلمل وملصني ، ونقلها بأمجعها العفمة املتتبدع ابدن أيب احل
من اجمللد االول من شرح  و البفغة ، طبع م ر ، وذلك حيث شرح خطبة أمه املؤمنني  املشتملة عل  ذكدر 

 آل  مد وقوله فيهم  :  و م خ ا ص حق الوالية ، وفيهم الوملية والوراوة ، وبعد =  
 ل  :  وقال عبداهلل بن ايب سصيان بن احلارث بن عبداملطل 

 ان ويل االمر بعد  مد * علي ويف كل املواطن ملاحبه 
 ي  949وملي رسول اهلل حقا وملنوه * وأول من ملل  ومن الن جانبه ا 

 وقال خزمي بن وابي ذو الشهادتني  :  
 وملي رسول اهلل من دون اهله * وفارسه مذ كان يف سالز الزمن 

 ي  950واهلل ذو منن ا وأول من ملل  من الناس كلهم * سوى خهجل النسوان 
 وقال زفر بن حذيصة االسدي  :  

  951ي ا  1فاوطوا عليا وان روه فانه * وملي ويف االسفم أول ا 
 وقال أبواالسود الدؤيل  :  

 ي  952أحل  مدا حبا شديدا * وعباسا ومحزجل والومليا ا 
ي   اطل فيهدا ابدن العدال   2ه  ا وقال النعمان بن العجفن وكان شاعر االن ار وأحد ساداهتم من ق يدجل ل

  : 
 وكان هوانا يف علي وانه * الهل  ا من حيث تدري وال تدري 

 
 هامش
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= نقددل هددذه االشددعار واالراجيددز قددال مددا هددذا لصمدده  :  واالشددعار الدد  تتضددمن هددذه اللصمددة ا الوملددية ا كثددهجل    
عدين كتدا  وقعدة اجلمدل اليب  ندز ، وكتدا  ي -جدا ، ولكنا ذكرنا منها هاهنا بعض ما قيل يف هدذين احلدزبني 

ا قال ي  :  فأمدا مدا عددامها فإنده  دل عدن احل در ، ويعمدم عدن االح داء والعدد ،  -ن ر بن مزاحم يف ملصني 
 .    ولوال خوف املفلة واالضجار لذكرنا من ذلك ما  ف أوراقا كثهجل  .  اه

ه ، وبيدد  عبددداهلل بددن أيب سددصيان املتقدددمني عليهمددا ، قددد ي ان بيددي زفددر هددذا ، وبيدد  خز ددة السددابقني عليدد  1ا  
رواهددا عددنهم االمددام االسددكايف يف كتابدده نقددض العثمانيددة ، ونقلهددا ابددن أيب احلديددد يف آخددر شددرح ا طبددة القاملددعة 

 وما بعدها من اجمللد الثالث من شرح النهو طبع م ر  .   258ل 
مدن اجمللدد الثالدث مدن شدرح الدنهو  13ونقلها عفمة املعتزلة ل  ي  ذكرها الزبه ابن بكار يف املوفقيات ، 2ا  

، لكن ابن عبدال  أورد هذه الق يدجل يف ترمجة النعمان من االسدتيعا  ، فادذف  دل الشداهد منهدا ا وكدذلك 
 يصعلون ي  .   

 
 فذأك بعون اهلل يدعو إىل ا دى * وينه  عن الصاشاء والبغي والنكر 

 ي  953عمه * وقاتل فرسان الضفلة والكصر ا  وملي الن  امل طص  وابن
 ي   :   3وقال الصضل بن العباس من أبيات له  ا 

 أال ان خه الناس بعد نبيهم * وملي الن  امل طص  عند ذي الذكر 
 ي  954وأول من ملل  وملنو نبيه * وأول من أردى الغواجل لدى بدر ا 

 عليا بلسان االن ار كافة  :  ي   دح فيها  4وقال حسان بن وابي من أبيات  ا 
 حصمي رسول اهلل فينا وعهده * اليك ومن أوىل به منك من ومن 
 ي  955ألسي أخاه يف ا دى وومليه * وأعلم منهم بالكتا  وبالسنن ؟ ا 

 وقال بعض الشعراء  اطل احلسن بن علي عليهما السفم  :  
 ي  956ي ا  1ي ا يا أجل االنام يا ابن الوملي * أني سب  الن  وابن عل 

 ي  ىاطل فيها  عليا وندحه  :   2وقالي أم سنان بني خيثمة بن خرشة املذحجية من أبيات  ا 
 

 هامش
من اجلزء الثالث من تار ه الكامل ، غه أنده  قدال  :   74ي أوردها ابن االوه يف آخر أحوال عثمان ل  1ا  

 إال أن خه الناس بعد وفوة البيي  .  
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من اجمللد الثال مدن شدرح  الدنهو   15أوردها الزبه بن بكار يف املوفقيات ، ونقلها ابن أيب احلديد ل  ي  2ا  
  . 
مدددن كتابددده  :  آودددار ذوات  65ي  نقلددده الشددديخ  مدددد علدددي حشيشدددو احلنصدددي ال ددديداوي يف هدددامش ل  3ا  

 عاوية يف كفم جاهبته فيه  .  السوار ، إذ ذكر غامنة بني عامر ومعاوية ، وأ ا انشدت هذا البيي أمام م
مدددن بفغدددات  67ي  ذكرهدددا االمدددام أبوالصضدددل أمحدددد بدددن أيب طددداهر البغددددادي حدددني ذكدددر أم سدددنان يف ل  4ا  

مدن آودار ذوات السدوار   78النساء ، ونقلها أيضا عن أم سنان الشيخ  مد علي حشيشدو احلنصدي يف آخدر ل 
   . 
 

 ي  957بنا فكني وفيا ا قد كني بعد  مد خلصا لنا * أومل  اليك 
هذا ما نالته يدد العالدة ووسدعه ذرع هدذا االمدفء مدن الشدعر املنمدوم يف هدذا املعدع علد  عهدد أمده املدؤمنني ، ولدو 
ت دين للمتأخر عن ع ره الخرجندا كتابدا ضدخما ، مث اعالفندا بدالعجز عدن االستق داء ، علد  ان اسدتيعا  مدا 

رج به عن املوضدوع االملدلي ، إذن فلنكتدز بالسده مدن كدفم املشداهه ، قيل يف ذلك مما يوجل امللل ،  وقد  
 ولنجعله مثاال لسا ر ما قيل يف هذا املعع  .  

 قال الكميي بن زيد يف ق يدته امليمية ا امشية  :  
 ي الذي أمال التجويب * به عر  أمة ال  دام  1والوملي ا 

 ر واالبرام كان أهل العصاف واجملد وا ه * ر ونقض االمو 
 د حتي العجاج غه الكهام  -*  ي  والصارس املع 2والوملي الويل  ا 

 ي  958* ل ومردي ا  وم يوم ا  ام ا  ووملي الوملي ذي ا طة الص 
 

 هامش
ي قال العفمة الشيخ  مد  مود الرافعي حني انته  إىل شدرح هدذا البيدي مدن شدرحه هامشيدات الكميدي   1ا  

لي كرم اهلل وجهه ، مسي ومليا الن رسول اهلل أومل  إليه ، فمدن ذلدك مدا روي عدن ابدن بريددجل عدن :  املراد به ع
أبيه مرفوعا أنه قال  :  لكل ن  وملي ، وان عليا ومليي وواروي ا قدال ي وأخدرج الالمدذي عدن الند  انده قدال  :  

خدرج إىل تبدوك واسدتخلز عليدا من كني مواله فعلي مواله ا قال ي وروى البخاري عن سدعد  :  ان رسدول اهلل 
، فقددال  :  أىلصددين يف ال ددبيان والنسدداء ؟ قددال  :  أال ترضدد  أن تكددون مددين مبنزلددة هددارون مددن موسدد  إال اندده ال 

ديددق منددا التقددي واحلكمدداء وعلددي  -*  ندد  بعدددي ا قددال ي قددال ابددن قدديمت الرقيددات  :   ددن منددا الندد  أمحددد وال دد 
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والشهداء ا قال ي  :  وهذا شئ كانوا يقولونه ويكثرون فيه ، مث استشهد  وجعصر ذو اجلنا * حني هناك الوملي
 عل  ذلك مبا نقلناه يف االملل عن  كثه عزجل  .  

 ي  قال الشارح  مد  مود الرافعي ما هذا لصمه  :  يعين ويل العهد بعد رسول اهلل  .    2ا  
 

 رف بكثه عزجل  :  وقال كثه بن عبدالرمحن بن االسود بن عامر ا زاعي ويع
 ي  959وملي الن  امل طص  وابن عمه * وفكاك اعنا  وقاضي مغارم ا 

 ي  :   1وقال ابونام الطا ي من ق يدته الرا ية ا 
 ومن قبله احلصتم لومليه بداهية دهياء ليمت  ا قدر فجبتم هبا بكرا عوانا ود يكن 

 ر اخوه إذا عد الصخار وملهره * فف مثله أ  وال مثله مله
 ي  960وشد به ازر الن   مد * كما شد من موس  هبا رونه االزر ا 

 وقال دعبل بن علي ا زاعي يف رواء سيد الشهداء  :  
 ي  961رأس ابن بني  مد وومليه * يا للرجال عل  قناجل يرفع ا 

 إذ عوتل عل  تركه مدي  أهل البيي كما  يف ديوانه  -وقال ابوالطيل املتن  
 للوملي تعمدا * إذ كان نورا مستطيف شامف  وتركي مدحي

  962وإذا استطال الشئ قام بنصسه * وملصات ضوء الشممت تذهل باطف 
 وقال  دح ابا القاسم طاهر بن احلسني بن طاهر العلوي كما يف  ديوانه ايضا  :  

 ي  963هو ابن رسول اهلل وابن ومليه * وشبههما شبهي بعد التجار  ا 
 وال يستق   من أمثال هذا ، والسفم  .   إىل ما ال حي  

 ا   ي
 

 هامش
 وهي يف ديوانه  .    -ا بية حيث استني الكثل العصر  -ي  ال  مطلعها  2ا  
 

  1330ربيع الثال سنة  23رقم  :   109املراجعة 
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يف فدروع  -م قلنا لكم  :  ان بعض املتع بني عليكم قد يشاغبون يف إسدناد مدذهبك - 19يف املراجعة  -كنا 
إىل أ مددة أهددل البيددي ، ووعدددنا أنصسددنا مبددراجعتكم يف هددذا الشددأن ، وهددذا وقددي الوعددد ، فهددل  -الدددين وأملددوله 

 تتصضلون مبا يدرأ شغبهم ؟  والسفم  .  
 ا س ي

 
  1330ربيع الثال سنة  29رقم  :   110املراجعة 

 
 تواتر مذهل الشيعة عن أ مة اهل البيي   -1
 يف تدوين العلم زمن ال اابة  تقدم الشيعة -2
 املؤلصون من سلصهم زمن التابعني وتابعي التابعني  -3
 
ي خلصدددا عدددن سددددلز يف أملدددول الدددددين  1إن أويل االلبدددا  ليعلمدددون بالضددددرورجل انقطددداع الشددديعة االماميددددة ا   -1

ر مدا يؤخدذ مدن الكتدا  وفروعه إىل العالجل الطاهرجل ، فرأيهم تبع لدرأي اال مدة مدن العدالجل يف الصدروع واالملدول وسدا 
والسنة أو يتعلق هبما من مجيع العلوم ال يعولون يف شئ من ذلك إال عليهم ، وال يرجعدون فيده إال الديهم ، فهدم 
يدددينون اهلل تعدداىل ، ويتقربددون إليدده سددباانه مبددذهل أ مددة أهددل البيددي ، ال  دددون عندده حددوال وال يرتضددون بدددال ، 

ه املدؤمنني واحلسدن واحلسدني واال مدة التسدعة مدن ذريدة احلسدني ا ع عل  ذلك مض  سلصهم ال احل من عهد أم
 ي إىل زماننا هذا ، وقد أخذ الصروع 

 
 هامش

ي ان  لددة ا دددى العراقيددة قددد اقتبسددي هددذه املراجعددة مددن هددذا الكتددا  ، فنشددرهتا تباعددا يف  لددديها االول  1ا  
 حلسني شرف الدين املوسوي  .   والثال ، وجعلتها كأمايل بتوقيع اسم مؤلصها احلقه عبدا

 
واالملول عن كل واحدد مدنهم جدم مدن وقدات الشديعة وحصدا هم وافدر ، وعددد مدن أهدل الدورع والضدب  واالتقدان 
يربددو علدد  التددواتر ، فددرووا ذلددك ملددن بعدددهم علدد  سددبيل التددواتر القطعددي ، ومددن بعدددهم رواه ملددن بعددده علدد  هددذا 

يل ، إىل أن انته  اليندا كالشدممت الضداحية لديمت دو دا حجدا  ، السبيل ، وهكذا كان االمر يف كل خلز وج
فددنان اآلن يف الصددروع واالملددول ، علدد  مددا كددان عليدده اال مددة مددن آل الرسددول ، روينددا بقضددنا وقضيضددنا مددذهبهم 
عن مجيع آبا نا ، وروى مجيع آبا نا ذلك عن مجيع آبا هم ، وهكذا كاني احلال ، يف مجيع االجيال ، إىل زمدن 
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ني العسددكرين ، والرضددايني اجلددوادين ، والكددا مني ال ددادقني ، والعابدددين والبدداقرين ، السددبطني الشددهيدين ، النقيدد 
وأمده املدؤمنني ا ع ي ، فددف  دي  اآلن مبددن ملدال أ مدة أهددل البيدي مددن سدلز الشديعة ، فسددمع أحكدام الدددين 

ي ، وحسبك ما خرج  964ا  منهم ، ومحل علوم االسفم عنهم ، وإن الوسع ليضيق عن استق ا هم وعدهم
ي ، وقدددد  965مدددن أقدددفم أعفمهدددم ، مدددن املؤلصدددات املمتعدددة ، الددد  ال  كدددن اسدددتيصاء عددددها يف هدددذا االمدددفء ا

اقتبسوها من نور أ مة ا دى من آل  مد ملل  اهلل عليه وآله ، واغالفوها من حبدورهم ، مسعوهدا مدن أفدواههم ، 
ي فكاني مرجع  966، وعنوان حكمهم ، ألصي عل  عهدهم ا وأخذوها من شصاههم ، فهي ديوان علمهم 

الشديعة مدن بعددهم ، وهبدا  هدر امتيداز مدذهل أهدل البيدي علد  غدهه مدن مدذاهل املسدلمني ، فإندا ال نعدرف أن 
أحدددا مددن مقلدددي اال مددة االربعددة مددثف ، ألددز علدد  عهدددهم كتابددا يف أحددد مددذاهبهم ، وإمنددا ألددز الندداس علدد  

ي وذلددك حيددث تقددرر ح ددر التقليددد فدديهم ، وق ددر االمامددة يف  967بعددد انقضدداء زمددنهم ا مددذاهبهم ، فددأكثروا 
الصروع عليهم ، وكانوا أيام حياهتم كسا ر من عاملرهم من الصقهاء وايدوني ، د يكن  م امتياز عل  مدن كدان 

أقدددوال أ متهدددا  يف طبقدددتهم ، ولدددذلك د يكدددن علددد  عهددددهم مدددن يهدددتم بتددددوين أقدددوا م ، اهتمدددام الشددديعة بتددددوين
فددإن الشدديعة مددن أول نشددأهتا ، ال تبددي  الرجددوع يف الدددين إىل غدده أ متهددا ، ولددذلك  -علدد  رأيهددا  -املع ددومني 

عكصددي هددذا العكددوف علدديهم ، وانقطعددي يف أخددذ معدداد الدددين إلدديهم ، وقددد بددذلي الوسددع والطاقددة  يف تدددوين  
علد   -ا ال مزيد عليه ، حصما للعلم الدذي ال ي د  كل ما شافهوها به ، واستصرغي ا مم والعزا م يف ذلك مب

تلك االملول االربع مبة ، وهي أربعما دة م دنز  -مما كتبوه أيام ال اد   -عند اهلل سواه ، وحسبك  -رأيها 
ي ، والملاا  ال اد  غهها هو أضدعاف  968الربع مبة م نز ، كتبي من فتاوى ال اد  عل  عهده ا 

 ه قريبا ان شاء اهلل تعاىل  .  أضعافها ، كما ستسمع تص يل 
 

أمددا اال مددة االربعددة فلدديمت  ددم عنددد أحددد مددن الندداس منزلددة أ مددة أهددل البيددي عنددد  شدديعتهم ، بددل د يكونددوا أيددام 
حياهتم ، باملنزلة ال  تبوأوها بعد وفاهتم ، كما ملرح به ابن خلدون املغريب ، يف الص ل الذي عقده لعلدم الصقده 

ي ، واعالف به غه واحد من اعفمهم ، و ن مع ذلك ال نرتا  يف أن مذاهبهم  969من مقدمته الشههجل ا 
إمنا هي مذاهل اتباعهم ، ال  عليها مدار عملهم يف كدل جيدل ، وقدد دونوهدا يف كتدبهم ، الن أتبداعهم أعدرف 

تتاقدق مدنهم  مبذاهبهم ، كما أن الشيعة أعرف مبذهل أ متهم ، الدذي يددينون اهلل بالعمدل علد  مقتضداه ، وال
 نية القربة إىل اهلل  بسواه  .  

ي إذ د يت دددد  970وإن البددداحثني ليعلمدددون بالبداهدددة تقددددم الشددديعة يف تددددوين العلدددوم علددد  مدددن سدددواهم ا  -2
لددذلك يف الع ددر االول غدده علددي وأولددوا العلددم مددن  شدديعته ، ولعددل السددر يف ذلددك اخددتفف ال دداابة يف إباحددة  

ههددا كمددا عددن العسددقفل يف مقدمددة فددت  البدداري وغددهه عمددر بددن ا طددا  ومجاعددة كتابددة العلددم  وعدددمها ، فكر 
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ي ، وأباحده علدي وخلصده احلسدن السدب  اجملتدىب  ومجاعدة  971آخرون ، خشية أن  تل  احلديث يف الكتدا  ا 
،  من ال اابة ، وبقدي االمدر علد  هدذه احلدال حدىت أمجدع أهدل القدرن الثدال يف آخدر ع در التدابعني علد  إباحتده

وحينبذ ألز ابن جري  كتابه يف اآلوار عن  اهد وعطاء مبكة ، وعدن الغدزايل انده أول كتدا  ملدنز يف االسدفم 
، وال ددوا  اندده أول كتددا  ملددنصه غدده الشدديعة مددن املسددلمني وبعددده كتددا  معتمددر بددن راشددد ال ددنعال بدداليمن مث 

ع ، وكدان يف آخدر ع در التدابعني، وعلد   موطأ مالك ، وعن مقدمة فت  الباري ان الربيع بدن ملدبي  أول مدن مجد 
 ي  .   972كل فاالمجاع منعقد عل  انه ليمت  م يف الع ر االول تأليز ا 

أما علي وشيعته ، فقد ت دوا لذلك يف الع ر االول ، وأول شئ دونه أمه املؤمنني كتا  اهلل عزوجل ، فانه ا 
، آىل عل  نصسده أن ال يرتددي إال لل دفجل ، أن  مدع  ع ي بعد فراغه من يهيز الن  ملل  اهلل عليه وآله وسلم

القرآن ، فجمعه مرتبدا علد  حسدل الندزول ، وأشدار إىل عامده وخاملده ، ومطلقده ومقيدده ، و كمده ومتشداهبه ، 
وناسخه ومنسوخه ، وعزا مه ورخ ه ، وسننه وآدابه ، ونبه علد  أسدبا  الندزول يف آياتده البيندات ، وأوضد  مدا 

ي  :  ا لدو أملدبي ذلدك الكتدا  كدان فيده العلدم ا  1عض اجلهات وكان ابن سهين يقدول ا عساه يشكل من ب
ي وقد عين غه واحدد مدن قدراء ال داابة بمدع القدرآن ، غده أنده د يتسدن  دم ان  معدوه علد  تنزيلده ،  973ا 

وبعدددد فراغدده مدددن  ود يودعددوه شدديبا مدددن الرمددوي الددد  مسعتهددا       فدددإذن كددان مجعدده ا ع ي بالتصسددده أشددبه  . 
الكتا  العزيز ألز لسيدجل نساء العاملني كتابا كان يعرف عند ابنا هدا الطداهرين مب داز فاطمدة يتضدمن أمثداال 

 974وحكما ، ومواعظ وع ا ، واخبارا ونوادر توجل  ا العزاء عن سيد االنبياء أبيهدا ملدل  اهلل عليده وآلده  ا 
 ايصة ، وقد أورده ابن سعد يف آخر كتابه املعروف باجلدامع مسدندا ي  .  وألز بعده كتابا يف الديات ومسه بال

إىل أمدده املددؤمنني ا ع ي ، ورأيددي البخدداري ومسددلما يددذكران هددذه ال ددايصة ويرويددان عنهددا يف عدددجل مواضددع مددن 
ملايايهما ، ومما روياه عنها ما أخرجاه عن االعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه ، قال  :  ا قال علي رضي 

 عنددده مدددا عنددددنا كتدددا  نقدددرؤه إال كتدددا  اهلل غددده هدددذه ال دددايصة ، قدددال  :  فأخرجهدددا فدددإذا  فيهدددا أشدددياء مدددن اهلل
ي قال  :  وفيها ا املدينة حرم ما بني عه إىل وور ، فمن احدث فيها حدوا   975اجلراحات وأسنان االبل ا ا 

 أو آوى  دوا فعليه لعنة اهلل واملف كة والناس 
 

 هامش
 ما نقله عنه ابن حجر يف ملواعقه ، وغه واحد من االعفم  .   ي في 1ا  
 

ي احلددديث بلصددظ البخدداري يف بددا  إمث مددن تدد أ مددن مواليدده مددن كتددا  ا الصددرا ض ا يف اجلددزء  976أمجعددني ا ا 
ي ، وهددو موجددود يف بددا   فضددل املدينددة مددن كتددا  احلددو مددن اجلددزء االول مددن ملدداي   1الرابددع مددن ملدداياه ا 
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، واالمددام أمحددد بددن حنبددل أكثددر مددن الروايددة عددن هددذه ال ددايصة يف مسددنده ، وممددا رواه عنهددا مددا   ي 2مسددلم  ا 
 من اجلزء االول من مسنده عن طار  بن شها  ، قال  :   100أخرجه من حديث علي يف ملصاة 

ا  اهلل شددهدت عليددا رضددي اهلل عندده ، وهددو يقددول علدد  املندد   :  ا واهلل مددا عندددنا كتددا  نقددرؤه  علدديكم إال كتدد 
تعاىل ، وهذه ال ايصة ، وكاني معلقة بسيصه أخذهتا من  رسول اهلل ملدل  اهلل عليده وآلده  .   .   .  احلدديث 

 ي  .   977ا ا 
وقددد جدداء يف روايددة ال ددصار عددن عبدددامللك قددال دعددا أبددوجعصر بكتددا  علددي ،  فجدداء بدده جعصددر مثددل فخددذ الرجددل 

مدن عقدار الرجدل إذا تدويف عدنهن شدئ ، فقدال أبدوجعصر  :  هدذا واهلل مطويا ، فإذا فيه  :  ا إن النساء ليمت  ن 
ي واقتددى بدأمه املدؤمنني ولدة مدن شديعته فدألصوا  978خ  علي وإمفء رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وسلم ا ا 

علدد  عهددده ، مددنهم  :  سددلمان الصارسددي ، وأبددوذر الغصدداري ، فيمددا ذكددره ابددن شهراشددو  ، حيددث قددال  :  أول 
 ي  .   979ا  ملنز يف االسفم علي بن أيب طالل ، مث سلمان الصارسي ، مث أبوذر  .  اهمن 

ومنهم أبورافع موىل رسول اهلل ملل  اهلل عليه وآله وملاحل بيي مدال  أمده املدؤمنني ا ع ي ، وكدان مدن خاملدة 
ي خاملدة ، فكدان عندد أوليا ه واملستب رين بشدأنه ، لده كتدا  السدنن  واالحكدام والقضدايا مجعده مدن حدديث علد 

ي ، ومدنهم علدي بدن أيب رافدع  980سلصنا يف الغاية الق وى من التعميم ، وقد رووه بطرقهم وأسانيدهم إليده ا 
له كتا  يف فنون الصقه عل  مذهل أهدل  -وقد ولد كما يف ترمجته من االملابة عل  عهد الن  فسماه عليا  -

 البيي ، وكانوا عليهم السفم يعممون هذا 
 
 امشه
 .     111ي يف ملصاة  1ا  
 .     523ي  يف ملصاة  2ا  
 

الكتا  ، ويرجعون شيعتهم إليه ، قال موس  بن عبدداهلل بدن احلسدن  :  سدأل أيب رجدل ، عدن التشدهد ، فقدال 
 ي  .   981.  ا   أيب  :  هات كتا  ابن أيب رافع ، فأخرجه وامفه علينا  .  اه

ي ، وقددد اشددتبه يف ذلددك  982ه أول كتددا  فقهددي ملددنز يف الشدديعة ا واسددتمهر ملدداحل روضددات اجلنددات اندد 
رمحدده اهلل ، ومددنهم عبيددداهلل بددن أيب رافددع كاتددل علددي ووليدده ، مسددع الندد  وروى عندده ملددل  اهلل عليدده وآلدده ، قولدده 

ي أخددرج ذلددك عندده مجاعددة مددنهم أمحددد بددن حنبددل يف مسددنده ،  983جلعصددر  :  ا اشددبهي خلقددي وخلقددي ا ا 
جددر يف القسددم االول مددن إملددابته بعنددوان عبيددداهلل بددن أسددلم، الن أبدداه أبددا رافددع امسدده أسددلم ، ألددز وذكددره ابددن ح
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عبيداهلل هذا كتابا فديمن حضدر ملدصني مدع علدي ، مدن ال داابة ، رأيدي ابدن حجدر ينقدل عنده كثدها يف إملدابته ، 
 ي  .   984ي ا  1فراجع ا 

يث علددي عددن رسددول اهلل ملددل  اهلل عليدده وآلدده وسددلم ا ومددنهم ربيعددة بددن مسيددع ، لدده كتددا  يف زكدداجل الددنعم مددن حددد
ي  .  ومنهم عبداهلل بن احلر الصارسي له ملعدة يف احلدديث مجعهدا عدن علدي عدن رسدول اهلل ملدل  اهلل عليده  985
 ي  .   986وآله ا 

ملديته ومنهم االملبأ بن نباتدة ملداحل أمده املدؤمنني وكدان مدن املنقطعدني إليده ، روى عنده عهدده إىل االشدال ، وو 
ي  .  ومدددنهم سدددليم بدددن قددديمت  ا دددفيل  987إىل ابنددده  مدددد ، وروامهدددا أملددداابنا بأسدددانيدهم ال ددداياة إليددده ا 

ملددداحل علدددي ا ع ي روى عنددده وعدددن سدددلمان الصارسدددي ، لددده كتدددا  يف االمامدددة ذكدددره االمدددام  مدددد بدددن إبدددراهيم 
رواه عن اال مة ال خفف يف أن كتدا   النعمال يف الغنية ، فقال  :  وليمت بني مجيع الشيعة ممن محل العلم أو

سليم بن قيمت ا فيل أملل مدن كتدل االملدول الد  رواهدا أهدل العلدم ومحلدة حدديث أهدل البيدي واقددمها ، وهدو 
.  وقدد ت ددى أملداابنا  لدذكر مدن ألدز مدن   ي اه 988من  االملول ال  ترجع الشيعة إليها وتعول عليها ا 

 ي  .   989فلهاجع فهارسهم وتراجم رجا م من شاء ا  أهل تلك الطبقة من سلصهم ال احل ،
 

 هامش
 ي ترمجة جبه بن احلبا  بن املنذر االن اري يف القسم االول من االملابة  .    1ا  
 
فدددإن مراجعاتنددا هددذه لتضدديق عددن بيدددا م  .   -طبقددة التددابعني  -وأمددا مؤلصددو سددلصنا مددن أهدددل الطبقددة الثانيددة  -3

عرفدددة م دددنصاهتم وأسدددانيدها إلددديهم علددد  التص ددديل إمندددا هدددو فهدددارس علما ندددا ومؤلصددداهتم يف واملرجدددع يف معدددرفتهم وم
 ي  .   990ي ا  1تراجم الرجال ا 

نور أهل البيي ، وكان قبلها  جوبا بساا ل   لم المداملني ، الن فاجعدة الطدز  -أيام تلك الطبقة  -سطع 
هم مدددن أنمدددار أويل االلبدددا  ، ولصتدددي وجدددوه فضددداي أعدددداء آل  مدددد ملدددل  اهلل عليددده وآلددده وسدددلم ، وأسدددقطت

البددداحثني إىل م دددا ل  أهدددل البيدددي ، مندددذ فقددددوا رسدددول اهلل ملدددل  اهلل عليددده وآلددده ، واضدددطرت النددداس بقوارعهدددا 
الصادحة إىل الباث عن أساسها ، ومحلتهم عل  التنقيدل عدن أسدباهبا ، فعرفدوا جدذرهتا وبدذرهتا ، وبدذلك  دض 

 ىل حصظ مقام أولوا احلمية من املسلمني إ
أهدل البيددي واالنت دار  ددم ، الن الطبيعدة البشددرية تنت در ببلتهددا للمملدوم ، وتنصددر  مدن المدداد ، وكدأن املسددلمني 
بعد تلك الصاجعدة دخلدوا يف دور جديدد ، فانددفعوا إىل مدواالجل االمدام علدي بدن احلسدني زيدن العابددين ، وانقطعدوا 
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ؤخددذ مددن الكتددا  والسددنة مددن سددا ر الصنددون االسددفمية ، وفزعددوا مددن إليدده يف فددروع الدددين وأملددوله ، ويف كددل مددا ي
 بعده إىل إبنه االمام أيب جعصر الباقر ا ع ي ، وكان أملاا  هذين االمامني 

ا العابدين الباقرين ا من سلز االمامية ألوفا مؤلصة ال  كن إح اؤهم ، لكدن الدذين دوندي أمسداؤهم وأحدوا م 
م عنهمددا يقدداربون أربعددة آالف بطددل ، وم ددنصاهتم تقددار  عشددرجل آالف كتددا  أو يف كتددل الددالاجم مددن محلددة العلدد 

تزيدددد ، رواهدددا أملددداابنا  يف كدددل خلدددز عدددنهم باالسدددانيد ال ددداياة ، وفددداز مجاعدددة مدددن أعدددفم أولبدددك االبطدددال 
لد  خبدمتهما وخدمة بقيتهما االمام ال اد  عليهم السفم ، وكان احلدظ االوفدر جلماعدة مدنهم فدازوا بالقددح املع

 علما وعمف  .  
 

 هامش
ي كصهرسي النجاشي ، وكتا  منته  املقال يف أحوال الرجال للشيخ أيب علي ، وكتدا  مدنهو املقدال يف  1ا  

 حتقيق أحوال الرجال للمهزا  مد ، وغهها من مؤلصات يف هذا الصن وهي كثهجل  .   
 

ه ايددث  املصسدر االملدويل اللغدوي املشدهور ، كدان فمنهم أبوسعيد أبان بن تغلل بن رباح اجلريدري القدار  الصقيد 
مدددن أوودددق النددداس ، لقدددي اال مدددة الثفودددة ، فدددروى عدددنهم علومدددا مجدددة ، وأحاديدددث كثدددهجل، وحسدددبك انددده روى عدددن 

ي ، كمدددا أخرجددده املدددهز  مدددد يف ترمجدددة أبدددان مدددن كتدددا   991ي ا  1ال ددداد  خاملدددة وفودددني ألدددز حدددديث ا 
بدن عثمدان عدن ال داد  عليده السدفم ، وكدان لده عنددهم حمدوجل وقددم ، قدال لده منته  املقال باالسدناد إىل أبدان 

:  ا اجلددمت يف املسددجد وافددي الندداس ، فددإل أحددل أن يددرى يف   -ومهددا يف املدينددة الطيبددة  -البدداقر عليدده السددفم 
ثلدك ي وقال له ال اد  عليه السفم  :  ا ندا ر أهدل املديندة ، فدال أحدل أن يكدون م 992شيع  مثلك ا ا 
 من روايت ورجايل ا 

ي  .  وكدان إذا قدددم املديندة تقوضددي إليده ا لددق ، وأخليددي لده سددارية الند  ملددل  اهلل عليده وآلدده ، وقددال  993ا 
ال اد  ا ع ي لسليم ابن ايب حبة  :  ا ا ي أبان بدن تغلدل فإنده مسدع مدين حدديثا كثدها ، فمدا روى لدك فداروه 

ن بددن عثمددان  :  ا ان أبددان بددن تغلددل روى عددين وفوددني ألددز حددديث  ي وقددال عليدده السددفم البددا 994عددين ا ا 
ي  .  وكدددان إذا دخدددل أبددان علددد  ال ددداد  يعانقددده وي ددافاه ، ويدددأمر بوسدددادجل تثدددع لددده ،  995فاروهددا عنددده ا ا 

ي  .  وملددا نعددي إليدده قددال عليده السددفم  :  ا أمددا واهلل لقددد أوجددع قلدد  مددوت أبددان ا ا  996ويقبدل عليدده بكلدده ا 
ي  .  والبان روايات عن أنمت بن مالك ، واالعمش  998ي وكاني وفاته سنة إحدى  وأربعني وما ة ا   997

، و مد بن املنكدر ، ومساك بن حر  ، وإبراهيم النخعي ، وفضيل بن عمرو ، واحلكم ، وقد احتو به مسلم  
.  وال يضدددره عددددم احتجددداج ي   999ا  -16يف املراجعدددة  -وأملددداا  السدددنن االربعدددة كمدددا بينددداه إذ أوردنددداه 
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البخدددداري بدددده ، فددددإن لدددده اسددددوجل بأ مددددة أهددددل البيددددي ، ال دددداد  ، والكددددا م ، والرضددددا ، واجلددددواد التقددددي ، واحلسددددن 
 العسكري الزكي ، إذ د حيتو  هبم ، بل د حيتو بالسب  االك  سيد شبا  أهل اجلنة ، نعم احتو مبروان بن 

 
 هامش

 خ البها ي يف وجيزته ، وغه واحد من أعفم االمة  .   ي نص عل  ذلك أ مة الصن كالشي 1ا  
 

 احلكم ، وعمران بن حطان ، وعكرمة ال يب ، وغههم من أمثا م ، فإنا هلل وإنا إليه راجعون 
 ي  .   1000ا 

والبددان م ددنصات ممتعددة ، منهددا كتددا  تصسدده غريددل القددرآن أكثددر فيدده مددن شددعر العددر  شددواهد علدد  مددا جدداء يف 
ي ، وقددد جدداء فيمددا بعددد ، عبدددالرمحن بددن  مددد االزدي الكددويف ، فجمددع مددن كتددا   1001حلكدديم ا الكتددا  ا

أبان ، و مد بن السا ل الكل  ، وابن رو  عطية بن احلارث ، فجعله كتابدا واحددا بدني مدا اختلصدوا فيده ، ومدا 
بدالرمحن ، وقد روى أملاابنا كف اتصقوا عليه ، فتارجل  ئ كتا  أبان مصردا ، وتراجل  ئ مشالكا عل  ما عمله ع

مددن الكتددابني باالسددانيد املعتدد جل ، والطددر  املختلصددة ، والبددان كتددا  الصضددا ل ، وكتددا  ملددصني ، ولدده أملددل مددن 
االملدول الد   تعتمدد عليهدا االماميدة يف أحكامهدا الشددرعية ، وقدد روت مجيدع كتبده باالسدناد إليده ، والتص دديل يف  

 كتل الرجال 
 ي  .   1002ا 
ي ، كان من وقات سلصنا  ال احل وأعفمهم ، أخدذ العلدم عدن  1003منهم أبومحزجل الثمايل وابي بن دينار ا و 

وكان منقطعا إليهم ، مقربا عندهم ، أوع عليه   -ال اد  والباقر وزين العابدين عليهم السفم  -اال مة الثفوة 
ي  .  وعدن الرضددا  1004ان الصارسددي يف زمانده ا ال داد  ، فقدال عليدده السدفم  :  أبدومحزجل يف زماندده مثدل سدلم
ي لددده كتدددا  تصسددده القدددرآن ، رأيدددي االمدددام  1005عليددده السدددفم  :  ا أبدددومحزجل يف زمانددده كلقمدددان يف زمانددده اا 

 2وله كتا  النوادر ، وكتا  الزهد ، ورسالة احلقو   ا  -ي   1 مع البيان ا   -الط سي ينقل عنه يف تصسهه  
 ي  
 

 هامش
راجع من  مع البيان تصسه قوله تعاىل * ا قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودجل يف القدرىب ي * مدن سدورجل  ي 1ا  

 الشورى يده ينقل عن تصسه أيب محزجل  .  
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ي  وقد روى أملاابنا كتل أيب محزجل كلها بأسانيدهم إليه ، والتص يل يف كتدل الرجدال ، واخت در سديدنا  2ا  
ء املسدلمني ، ال در املوسدوي رسدالة احلقدو  ، وطبعهدا كرسدالة  ت درجل لياصمهدا ندش احلجة السيد ملدر الدين

 .   وقد أجاد إىل الغاية متع اهلل املسلمني بميل رعايته ، وجليل عنايته  
 
ه يف السددار ، وهددو ي ، رواهددا عددن االمددام زيددن العابدددين علددي بددن احلسددني ا ع ي ، وروى عندده دعدداء 1006ا 

واية عن أنمت ، والشع  ، وروى عنه وكيع ، وأبونعيم ، ومجاعدة مدن أهدل تلدك القمر ، وله ر أسع من الشممت و 
 ي  .   1007ا  16يف املراجعة  -الطبقة من أملاابنا وغههم ، كما بيناه يف أحواله 

   وهناك أبطال د يدركوا االمام زين العابدين ، وإمنا فازوا خبدمة الباقرين ال ادقني عليهما السفم  .
فمنهم أبوالقاسم بريد بن معاوية العجلي ، وأبوب ده االملدغر ليدث ابدن مدراد البخدالي املدرادي ، وأبواحلسدن زرارجل 
بددن أعددني ، وأبددوجعصر  مددد بددن مسددلم بددن ربدداح الكددويف الطددا صي الثقصددي ، ومجاعددة مددن أعددفم ا دددى وم ددابي  

 ي  .   1008ا هم الدج  ، ال يسع املقام استق اء
االربعة فقد نالوا الزلص  ، وفازوا بالقدح املعل  ، واملقام االمس  ، حىت قال فيهم ل اد  عليه السدفم  أما هؤالء

ي وقدال  :  مدا أجدد أحددا أحيدا ذكرندا إال  1009:  هدؤالء أمنداء اهلل علد  حفلده وحرامده ا   -وقد ذكدرهم  -
كددان أحددد يسددتنب  هددذا ، مث قددال  :  هددؤالء  زرارجل وأبوب دده ليددث ، و مددد بددن مسددلم ، وبريددد ، ولددوال هددؤالء مددا  

حصاظ الدين ، وأمناء أيب ، عل  حفل اهلل وحرامه ، وهم السابقون إلينا يف الدنيا ، والسابقون إلينا يف االخهجل 
يف كفم طويل ذكرهم  -ي مث ذكر االربعة ، وقال  1011ي وقال ا ع ي  :  بشر املخبتني باجلنة ا  1010ا 

أيب ا تمددنهم علدد  حددفل اهلل وحرامدده ، وكددانوا عيبددة علمدده ، وكددذلك اليددوم هددم عندددي مسددتودع :  كددان   -فيدده 
سددري ، وأملدداا  أيب حقددا ، وهددم  ددوم شدديع  أحيدداء وأمواتددا ، هبددم يكشددز اهلل  كددل بدعددة ، ينصددون عددن هددذا 

 .    الدين انتاال املبطلني ، وتأويل الغالني  .  اه
الشددريصة الدد  أوبتددي  ددم مددن الصضددل والشددرف والكرامددة والواليددة ، مددا ال ي إىل غدده ذلددك مددن كلماتدده  1012ا 

تسددع بياندده عبددارجل ، ومددع ذلددك فقددد رمدداهم أعددداء أهددل البيددي  بكددل إفددك مبددني ، كمددا ف ددلناه يف كتابنددا  ت ددر 
ي  .  ولددديمت ذلدددك بقدددادح يف مسدددو مقدددامهم ، وعمددديم  1013الكدددفم يف مدددؤلصي الشددديعة مدددن ملددددر االسدددفم ا 

د اهلل ورسدوله واملدؤمنني ، كمدا أن حسددجل االنبيداء مدا زادوا أنبيداء اهلل إال رفعدة ، وال أودروا يف شدرا عهم خطدرهم عند 
 إال انتشارا عند أهل احلق ، وقبوال يف نصوس أويل االلبا   .  

فددو وقددد انتشددر العلددم يف أيددام ال دداد  عليدده السددفم مبددا ال مزيددد عليدده ، وهددرع إليدده  شدديعة آبا دده ا ع ي مددن كددل 
عميددق ، فأقبددل علدديهم بانبسدداطه ، واسالسددل إلدديهم  بأنسدده ، ود يددأل جهدددا يف تثقدديصهم ، ود يدددخر وسددعا يف 
إيقدافهم علد  أسدرار العلدوم ، ودقددا ق احلكمدة ، وحقدا ق االمدور ، كمدا اعددالف بده أبدوالصت  الشهرسدتال يف كتابدده  
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ذو علدددم غزيدددر يف الددددين ، وأد  كامدددل يف ي  :  وهدددو  1امللدددل والنادددل ، حيدددث ذكدددر ال ددداد  ا ع ي فقدددال ا 
احلكمة ، وزهد بالأ يف الدنيا ، وورع تام عن الشهوات ،  قال  :  وقدد أقدام باملديندة مددجل يصيدد الشديعة املنتمدني 

 -أي للسدلطنة  -إليه ، ويصيض عل  املوالني له أسرار العلوم ، مث دخل العرا  وأقام هبا مدجل ما تعرض لفمامدة 
ع أحدددا يف ا ففددة ا قددال ي  :  ومددن غددر  يف حبددر املعرفددة د يطمددع يف شدد  ، ومددن تعلدد  إىل ذروجل قدد  ، وال ندداز 

 ي  .  واحلق ينطق من صا وعنيدا  .   1014احلقيقة د  ز من ح  ، إىل آخر كفمه ا 
 نبأ من أملداا  ال داد  جدم غصده ، وعددد كثده ، كدانوا أ مدة هددى ، وم دابي  دجد  ، وحبدار علدم ، و دوم
هداية  .  والذين دوني أمساؤهم وأحوا م يف كتل الالاجم منهم أربعة آالف رجدل مدن العدرا  واحلجداز وفدارس 

كمددا   -وسددوريا ، وهددم أولددو م ددنصات مشددهورجل لدددى علمدداء االماميددة ، ومددن مجلتهددا االملددول االربعددة مبددة وهددي 
  ا ع ي علدد  عهددده ، فكددان أربددع مبددة م ددنز الربددع مبددة م ددنز كتبددي مددن  فتدداوى ال دداد -ذكرندداه سددابقا 

عليهددا مدددار العلددم والعمددل مددن بعددده ، حددىت   ددها مجاعددة مددن أعددفم االمددة ، وسددصراء اال مددة يف كتددل خاملددة ، 
 تسهيف للطالل ، 

 
 هامش

 ي عند ذكره الباقرية واجلعصرية من فر  الشيعة من كتابه امللل والنال  .    1ا  
 

منهدا الكتدل االربعدة الد  هدي مرجدع االماميدة يف  أملدو م وفدروعهم مدن وتقريبا علد  املتنداول ، وأحسدن مدا مجدع 
ي  1015ال در االول إىل هذا الزمان ، وهي  :  الكايف ، والتهذيل ، واالستب ار ، ومن ال حيضره الصقيه ا 

، وهددي متددواترجل  ومضددامينها مقطددوع ب دداتها ، والكددايف أقدددمها وأعممهددا وأحسددنها وأتقنهددا ، وفيدده سددتة عشددر 
ألدددز ومبدددة وتسدددعة وتسدددعون حدددديثا ، وهدددي أكثدددر ممدددا اشدددتملي عليددده ال دددااح السدددتة بأمجعهدددا ، كمدددا ملدددرح بددده 

 الشهيد يف الذكرى 
 ي وغه واحد من االعفم  .   1016ا 

وألز هشام بن احلكم بن أملداا  ال داد  والكدا م ا ع ي كتبدا كثدهجل ، اشدتهر منهدا تسدعة وعشدرون كتابدا ا 
 ت ر الكفم يف مؤلصي الشديعة مدن ملددر  -ا بأسانيدهم إليه ، وتص يلها يف كتابنا ي ، رواها أملاابن 1017
وهدددي كتدددل ممتعدددة بددداهرجل يف وضدددوح بيا دددا ، وسدددطوع برها دددا ، يف االملدددول والصدددروع ، ويف التوحيدددد  -االسدددفم 

 يدة ، والغدفجل يف علدي والصلسصة العقلية ، والرد عل  كل مدن الزنادقدة ، واملفحددجل ، والطبيعيدني ، والقدريدة ، واجل
وأهددل البيددي ، ويف الددرد علدد  ا ددوارج والناملددبة ، ومنكددري الوملددية إىل علددي ومؤخريدده و اربيدده ، والقددا لني  بددواز 
تقدددمي املصضددول وغدده ذلددك  .  وكددان هشددام مددن أعلددم أهددل القددرن الثددال يف علددم  الكددفم ، واحلكمددة اال يددة ، 
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 زا يف الصقه  واحلديث ، مقدما يف التصسه ، وسدا ر العلدوم والصندون ، وهدو ممدن وسا ر العلوم العقلية والنقلية ، م
ي بالنمر ، يروي عن ال داد  والكدا م ، ولده عنددهم جداه  1018فتق الكفم يف االمامة ، وهذ  املذهل ا 

اجلهميدة ، مث ال حيي  به الوملدز ، وقدد فداز مدنهم بثنداء يسدمو بده يف املدف االعلد  قددره وكدان يف مبددأ أمدره مدن 
لقي ال اد  فاستب ر هبديه وحلق بده ، مث بالكدا م فصدا  مجيدع أملدااهبا ورمداه بالتجسديم وغدهه مدن الطامدات 
مريددددوا إطصددداء ندددور اهلل مدددن مشدددكاته ، حسددددا الهدددل البيدددي وعددددوانا ، و دددن أعدددرف النددداس مبذهبددده ، ويف أيددددينا  

وهدو  -أشدرنا إليده ، فدف  دوز أن  صد  عليندا مدن أقوالده  أحواله وأقوالده ، ولده يف ن درجل مدذهبنا مدن امل دنصات مدا
يف  -ما  هر لغهنا ، مع بعددهم عنده يف املدذهل واملشدر  ، علد  أن مدا نقلده الشهرسدتال  -من سلصنا وفرطنا 

ال يدددل  علد  قولدده بالتجسدديم  .  وإليدك عددني مدا نقلدده ، قدال  :  وهشددام ابددن  -امللدل والناددل مدن عبددارجل هشدام 
حل غور  يف االملدول ، ال  دوز أن يغصدل عدن الزاماتده علد  املعتزلدة ، فدإن الرجدل وراء مدا يلزمده علد  احلكم ملا

ا  م ، ودون ما يمهره من التشبيه ، وذلك أنه ألزم العفف ، فقال  :  انك تقول الباري عاد بعلم ، وعلمه 
.  وال  ص  ان هذا الكدفم   جسام  .  اهذاته ، فيكون عاملا ال كالعاملني ، فلم ال تقول  :  هو جسم ال كاال

ان مل  عنه فإمنا هو ب دد املعارضة مع العفف ، وليمت كل مدن عدارض بشدئ يكدون معتقددا لده ، إذ  دوز أن 
يكون ق ده اختبار العفف ، وسد  غدوره يف العلدم ، كمدا أشدار الشهرسدتال إليده بقولده  :  فدإن الرجدل وراء مدا 

ما يمهر من التشبيه  .  عل  انه لو فرض وبوت ما يدل عل  التجسيم عن هشام ، يلزمه عل  ا  م ، ودون 
فإمنا  كن ذلك عليه قبل استب اره ، إذ عرفي أنه كان ممن يرى رأي اجلهمية ، مث استب ر هبدي آل   مدد ، 

ا أندا د  دد فكان من أعفم املخت ني بأ متهم ، د يعثر أحدد مدن سدلصنا علد  شدئ ممدا نسدبه ا  دم إليده ، كمد 
أوددرا مددا لشددئ ممددا نسددبوه إىل كددل مددن زرارجل بددن أعددني ، و مددد بددن مسددلم ، ومددؤمن الطددا  ، وأمثددا م ، مددع أنددا قددد 
استصرغنا الوسع والطاقة يف الباث عن ذلك ، وما هو إال البغي والعددوان ، واالفدك والبهتدان ، * ا وال حتسد  

 اهلل غافف عما يعمل الماملون ي *  .  
ا نقله الشهرستال عن هشام من القول بإ ية علي ، فشئ يضداك الثكلد  ، وهشدام أجدل مدن أن تنسدل أما م

إليدده هددذه ا رافددة والسددخافة ، وهددذا كددفم هشددام  يف التوحيددد ينددادي بتقددديمت اهلل عددن احللددول، وعلددوه عمددا يقولدده 
 عليدده وآلدده علدد  علددي ، م ددرحا اجلدداهلون ، وذاك كفمدده يف االمامددة والوملددية يعلددن بتصضدديل رسددول اهلل ملددل  اهلل

بددأن عليددا مددن مجلددة أمتدده ورعيتدده ، واندده وملدديه وخليصتدده ، واندده مددن عبدداد اهلل اململددومني املقهددورين ، العدداجزين عددن 
حصظ حقوقهم ، املضدطرين إىل أن يضدرعوا   دومهم ، ا دا صني املالقبدني الدذين ال ناملدر  دم وال معدني  وكيدز 

ملاحل غور يف االملول ، وأنده ال  دوز ان  يغصدل عدن إلزامدا ؟ ه علد  املعتزلدة ،  يشهد الشهرستال  شام بأنه
وانه دون ما أ هره للعفف من قوله له  :  فلم ال تقول ان اهلل جسم ال كاالجسام ، مث ينسل إليده القدول بدأن 

له ان تنسدل إليده  عليا ا ع ي هو اهلل تعاىل ، أليمت هذا تناقضا واضاا ؟ وهدل يليدق مبثدل هشدام علد  غدزارجل فضد 
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ا رافات ؟ كف  .  لكن القوم أبوا إال االرجاف حسدا و لما الهل البيي ومن يرى رأيهم ، وال حدول وال قدوجل 
 إال باهلل العلي العميم  .  

وقد كثر التأليز عل  عهد الكا م ، والرضا ، واجلواد ، وا ادي ، واحلسن الزكي العسكري ، عليهم السدفم ، 
عليه ، وانتشرت الرواجل عنهم وعن رجال اال مدة مدن آبدا هم يف االم دار ، وحسدروا للعلدم عدن سداعد  مبا ال مزيد

االجتهاد ، ومشروا عن سا  الكد واجلد ، فخاضوا عبدا  العلدوم ، وغاملدوا علد  أسدرارها ، وأح دوا مسدا لها ، 
 تات املعارف وسعا  .  و  وا حقا قها ، فلم يألوا يف تدوين الصنون  جهدا ، ود يدخروا يف مجع أش

قددال ايقددق يف املعتدد  أعلدد  اهلل مقامدده  :  وكددان مددن تفمددذجل اجلددواد عليدده السددفم فضددفء كاحلسددني بددن سددعيد ، 
وأخيددده احلسدددن ، وأمحدددد بدددن  مدددد بدددن أيب ن دددر البزنطدددي ، وأمحدددد بدددن  مدددد بدددن خالدددد ال قدددي ، وشددداذان ، وأيب 

مددد بددن عيسدد  ، وغددههم ممددن يطددول تعدددادهم ا قددال أعلدد  اهلل الصضددل العمددي ، وأيددو  بددن نددوح ، وأمحددد بددن  
 .    ي  .  اه 1020مقامه ي  :  وكتبهم إىل اآلن منقولة بني االملاا  دالة عل  العلم الغزير ا 

ي ، وللبزنطي الكتدا  الكبده املعدروف بدامع  1021قلي  :  وحسبك ان كتل ال قي تربو عل  مبة كتا  ا 
ي  .  وال  كدن يف هدذا االمدفء اح داء مدا ألصده تفمدذجل  1022بدن سدعيد وفودون كتابدا ا البزنطي ، وللاسني 

 ي  1023اال مة الستة من أبناء ال اد  عليهم السفم ، بيد أل أحيلك عل  كتل الالاجم والصهارس ا 
مساعددة ،  فراجدع منهددا أحددوال  مددد بددن سددنان ، وعلددي بددن مهزيدار ، واحلسددن بددن  بددو  ، واحلسددن بددن  مددد بددن
فإن له  -وملصوان بن حي  ، وعلي بن يقطني ، وعلي بن  فضال ، وعبدالرمحن بن  ران ، والصضل بن شاذان 

ي و مددد بددن  1025فددان كتبدده تربددو علدد  املبتددني ا  -و مددد بددن مسددعود العياشددي   -ي  1024مبدد  كتددا  ا 
ي  1026ال داد  عليده السدفم ا عمه ، وأمحد بن  مدد بدن عيسد  ، فانده روى عدن مبدة رجدل مدن أملداا  

و مد بدن علدي بدن  بدو  ، وطلادة ابدن طلادة بدن زيدد ، وعمدار بدن موسد  السداباطي ، وعلدي بدن النعمدان ، 
واحلسني بن عبداهلل ، وامحد بن عبداهلل بدن مهدران املعدروف بدابن خاندة وملددقة بدن املندذر القمدي ، وعبيدداهلل بدن 

اد  عليه السفم ، ف ااه واستاسدنه ، وقدال  :  أتدرى  دؤالء مثدل علي احلل  ، الذي عرض كتابه عل  ال 
ي ، وأيب عمرو الطبيل ، وعبداهلل بن سعيد ، الذي عرض كتابه عل  أيب احلسن الرضا   1027هذا الكتا  ا  

عليدده السددفم ، ويددونمت بددن عبدددالرمحن الددذي عددرض كتابدده علدد  االمددام أيب  مددد احلسددن الزكددي العسددكري عليدده 
 ي  .   1028 السفم ا

ومن تتبع أحوال السلز مدن شديعة آل  مدد ملدل  اهلل عليده وآلده ، واستق د  أملداا  كدل مدن اال مدة التسدعة 
مددن ذريددة احلسددني ، وأح دد  مؤلصدداهتم املدونددة علدد  عهددد أ مددتهم ، واسددتقرأ الددذين رووا عددنهم تلددك املؤلصددات ، 

لرجال ، مث أد حبملة هدذه العلدوم يف كدل طبقدة ومحلوا عنهم حديث آل  مد يف فروع الدين وأملوله من ألوف ا
طبقة ، يدا عن يد من ع ر التسعة املع ومني إىل ع رنا هذا ، حي ل لده القطدع الثابدي بتدواتر مدذهل اال مدة 
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، وال يرتا  يف أن مجيع ما ندين اهلل به من فروع وأملول ، إمنا هو مأخوذ من آل الرسدول ، ال يرتدا  يف ذلدك 
 أو جاهل بليد ، واحلمد هلل الذي هدانا  ذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل والسفم  .   إال مكابر عنيد ،

 ا   ي
 

  1330مجادي االوىل سنة  1رقم  :   111املراجعة 
 

أشهد أنكم يف الصروع واالملول ، عل  ما كان عليه اال مة مدن آل الرسدول ، وقدد أوضداي هدذا االمدر فجعلتده 
ي  1مكنوندده مددا كددان خصيددا ، فالشددك فيدده خبددال ، والتشددكيك تضددليل ، وقددد استشددصصته ا جليددا ، وأ هددرت مددن 

قبدل أن أت دل  -ي  الطيبة فأنعشين قدسي مهبها بشذاه الصيداح ، وكندي  2فراقين إىل الغاية ، ونخرت رحيه  ا 
اهلل اجتماعندا عل  لبمت فيكم ملا كني أمسعه من إرجاف املرجصني ، وإجااف اجملاصني ، فلما يسر  -بسببك 

أويي منك إىل علم هدى ، وم باح دج  ، وان درفي عندك مصلادا منجادا ، فمدا أعمدم نعمدة اهلل بدك علدي 
 ، وما أحسن عا دتك لدي ، واحلمد هلل ر  العاملني  .  

 ا س ي
 

  1330مجادي االوىل سنة  2رقم  :   112املراجعة 
 

ي  فيددده أمضددد  مدددن  2ه عدددن سدددا  ، وان دددلي  ا ي ، حسدددرت لددد  1أشدددهد أندددك مطلدددع  دددذا االمدددر ومقدددرن لددده ا 
ي  ، أغرقدددي يف البادددث عنددده ، واستق ددديي يف التاقيدددق والتددددقيق ، تنمدددر يف أعطافددده وأونا ددده ،  3الشدددها   ا 

ومطاويه وأحنا ه ، تقلبه منقبا عنه   هرا لبطن ، تتعرف دخلته ، وتطلل كنهه وحقيقته ، ال تستصزك العواطز 
 غراض الشخ ية ، فف ت دع ملصات حلمك ، وال القومية ، وال تستخصك اال

 
 هامش

 ي تقول استشصصي الثو  إذا نشرته يف الضوء وفتشته تطلل عيبه ان كان فيه عيل  .   1ا  
 ي  نخر الري  أن تباث عن مهبها و راها  .   2ا  
 ي  أي مطيق له قادر عليه  .    3ا  
 ي  االن االت  :  اجلد والسبق  .   4ا  
 ي هو ما يرى يف الليل من النجوم منقضا  .    5ا  
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تستثار قطداجل رأيدك ، مغرقدا يف البادث حبلدم أوبدي مدن رضدوى ، وملددر أوسدع مدن الددنيا ، ممعندا يف التاقيدق ال 

ي حىت برح ا صاء ، وملرح احلق عن  ضده ، وبدان ال دب  لدذي عيندني ، واحلمدد هلل  1تأخذك يف ذاك آملرجل ا 
 التوفيق ملا دعا إليه من سبيله ، وملل  اهلل عل   مد وآله وسلم  .  عل  هدايته لدينه ، و 

  الكتددا  مبعونددة اهلل عزوجددل وحسددن توفيقدده تعدداىل بقلددم مؤلصدده عبداحلسددني  شددرف الدددين املوسددوي العدداملي ، 
 عامله اهلل بصضله ، وعصا عنه بكرمه ، انه أرحم الرامحني  .  

 
 هامش

  رجل من رحم أو قرابة أو ملهر أو املعروف  .  ني هذه التعليقدة واحلمدد ي  اآلملرجل  :  ما عطصك عل  4ا  
هلل ، كافلة الكمال ما نقص يف أملل الكتا  ، وفيها من الصوا د ما ال يستغع عنه أبدا ، ومن أد هبا علم أ ا  

بقلدم املؤلدز  1355كذلك ، وكان الصراغ من تأليصها يوم الصراغ من طبع هذا الكتامبنت دز رجدل احلدرام سدنة 
أقددل خدمددة الدددين االسددفمي وسدددنة املددذهل االمددامي عبددد احلسددني بددن الشددريز يوسددز بددن الشددريز جددواد بددن 
الشريز امساعيل بن الشريز  مد بنا الشريز  مد بن الشريز إبراهيم امللقل شرف الددين بدن الشدريز زيدن 

ي العاملي عاملهم اهلل مجيعدا بلطصده ورمحتده ، العابدين بن علي نور الدين بن نور الدين علي  بن احلسني املوسو 
 واحلمد هلل أوال وآخرا وملل  اهلل عل   مد وآله وسلم  .   
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