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 تصىيف القضايا المهذيية

 
 

 :إػ شٔدي ومقٓي افذي ضٚدٚ أهلّْل افًزم واجلد ـِام تِقت ؿقفف

 ٍيس دوٕددف وتٔ دددفدوجدددت  ْددد

 

 وداؾًٝ ظْدف  دٚفىذ وافُلـدؾ

 
 :وهق يَقل، إػ شٔدي ومقٓي افذي تًٍْٝ  ًْٔؿ إيامٕف روح افقٓء

 ّري فَد ـٍِٝ وجددا  ٖتددفً

 

 وإخقتددف دأب اد ددٛ ادقا ددؾ

 ؾددل زال ا افدددٕٔٚ ألددٚٓ ٕهِٓددٚ 

 

 وزيْدددٚ ددددـ وٓه رب ادندددٚـؾ

 ؾّددـ مهِددف ا افْددٚس أي مٗمددؾ 

 

 إذا ؿٚشددف ااُددٚم ظْددد اف ٍٚوددؾ

 حِددٔؿ رصددٔد ظددٚدل ؽددر ضددٚ ش 

 

 يدددقاهل إهلدددٚ فدددٔس ظْدددف  ٌٚؾدددؾ

 كهدؾٖيدددددده رب افًٌدددددٚد  ْددددد 

 

 حَددف ؽددر ٕٚ ددؾوأطٓددر ديْددٚ 

 
 :إػ مـ خيِؼ روح افُرامٜ واف ٍٚين ظْدمٚ يَقل

 ك افٌْدددل  ّدددددأؿدددٔؿ ظدددذ ٕددد

 

 أؿٚتددددؾ ظْددددف  ٚفَْددددٚ وافَْٚ ددددؾ

 ؾٖ دددٌي ؾْٔدددٚ أتدددد ا أرومدددٜ 

 

 ك ظْدددف شدددقرة اد ىدددٚولدتَددد

 
وفق ورد شُٚن افُقن ظِٔف فرواهؿ ، إػ مـ ي ٍجر يٌْقع اإليامن مـ ؿٌِف

ًٚ و ظَٔدة  : ؾوهق افَٚ، تديْ

 فَددد ظِّددقا أن ا ْْددٚ ٓ مُددذب

 

 فددمؿ وٓ يًْددك  َدقل إ ٚضددؾ
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ومتُِٝ ، ًٕٓدم اخلقف واجلٌـ ؾٔٓٚ إػ مـ فق ـٚن وافد أهؾ افدٕٔٚ

 :وهق افَٚ ؾ، افنجٚظٜ أرجٚء افقجقد

 

 شًِٔؿ أهؾ افودًـ أيدل وأمدؿ

 

 يٍدددقز ويًِدددق ا فٔدددٚل ؿل دددؾ

 وأمددددؿ مْددددل ومددددْٓؿ  ًددددٍٔف 

 

 ٝ اف ْدٚزليلؿل إذا مٚ حٚن وؿد

 ومـ ذا يّؾ اارب مْل ومدْٓؿ 

 

 وحيّد ا آؾٚق مدـ ؿدقل ؿٚ دؾ

 
ًٚ ٕك اهلل فٌْٔف، إػ مـ ؿٚل خمزًا ظـ ادً ٌَؾ ُأردد ؿقفف خمزًا ظـ وومٌْٔ

 :خروج حٍٔده ؿرة ظغ افقافغ ااجٜ  ـ ااًـ 
 

 ـدددٖين  دددف ؾدددقق اجلٔدددٚد يَقدهدددٚ

 

 ؼ زاؽددقا إػ ـددؾ  ٚضددؾدإػ مًدد

 ن اهلل راؾددددع أمددددرهوٓ صددددؽ أ 

 

 ومًِٔف ا افددٕٔٚ ويدقم اف جدٚدل

 
مًنقق إوفٔٚء أهدي هذا اجلٓد، ؾًِِف وإػ أيب ضٚفٛ حٛ رشقل اهلل

 يرمؼ مـ ظِٔغ هذا ادٍ َر إػ ٕيرة مْف. 
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ااّد هلل رب افًٚدغ، وافهلة وافًلم ظذ أرشف اخلِؼ أألًغ  ّد 

 ًد..وآفف افىٌٔغ افىٚهريـ، و 

معارف مفدوّية، مطارحات ظؾؿقّة حول  : غ يدي افَٚرئ افُريؿ ـ ٚب

 ٚوًٓ أن يُقن  ، وهق ا إ ؾ ظدة  ٚرضات أفَٔ ٚٓاإلمام ادفدي

  قاهٚ دراشٜ ظِّّٜٔ تٖ ِّٜٔٔ ممْٓجٜ وؾؼ افَقاظد افًِّّٜٔ، ف ُقن مٚدة ظِّّٜٔ 

ؿ، وؿد تًروٝ هذه افًًِِٜ مسا ىٜ يً ٍٔد مْٓٚ افْٚس ظذ اخ لف مً قيٚهت

 :فأل  ٚث اف ٚفٜٔ

o .ٜتهْٔػ افَوٚيٚ ادٓدوي 

o .ٜ ٚإثٌٚت ادٓدويٜ ظْد اخل 

o .ًٍَٜٔإثٌٚت ادٓدويٜ ا مدرشٜ اف 

o افٌنٚرة ادٓدويٜ ا افُ ٛ افًٚ َٜ، وهؾ هل دفٔؾ ظذ أ ؾ افَؤٜ؟ 

o :ٜدؾع افنٌٓٚت ادهٚرة حقل أ ؾ ادٓدوي 

 فًدم إخراج افنٔخغ هلٚ.افنٌٜٓ إوػ: وًػ افروايٚت  -

                                                             

 هد.8/8/1441 :ادٓدويٜ   ّد اهلل تًٚػ وتقؾَٔف   ٚريخ إىَِٝ هذه افًًِِٜ :(1)

  7 
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 فًْٜ اف ٌٔر افَرإٜٓٔ.افنٌٜٓ افهٕٜٚٔ: مْٚؾٚة روايٚت اإلمٚم ادٓدي -

 فًْٜ آ  لء افَرإٜٓٔ.افنٌٜٓ افهٚفهٜ: مْٚؾٚة روايٚت اإلمٚم ادٓدي -

دٚ دل ظذ  َٚء ؽٌِٜ افنٌٜٓ افرا ًٜ: مْٚؾٚة روايٚت اإلمٚم ادٓدي -

 افْهٚرى إػ يقم افَٔٚمٜ.

 .ٜ اخلٚمًٜ: دظقى وًػ ألٔع روايٚت اإلمٚم ادٓديافنٌٓ -

o .ٞ ٌؾىرّيٜ افًَٔدة ادٓدويٜ، حتديد  ؾ اف 

o .ٜحتِٔؾ دفٔؾ افٍىرة ظذ أ ؾ افَؤٜ ادٓدوي 

o .ٜ ٚأدفٜ إثٌٚت ادٓدويٜ اخل 

 دفٔؾ  َٚء ااؼ مع شْٜ زوافف. :افدفٔؾ إول -

وهْٚ تْٚوفْٚ أ  ٚثًٚ اخللؾٜ اإلهلٜٔ ا افَرآن وادٓدويٜ،  :افدفٔؾ افهٚين -

 م ًددة حقل اخللؾٜ اإلهلٜٔ ا افَرآن وادٓدويٜ.

إثٌٚت ادٓدويٜ اخلٚ ٜ   ديٞ افهَِغ، وهْٚ تْٚوفْٚ  :افدفٔؾ افهٚفٞ -

ًٚ ا حديٞ افهَِغ، ثؿ ادٓدويٜ اخلٚ ٜ وموّقن حديٞ افهَِغ،  أ  ٚث

 ودؾع افنٌٓٚت.

ت افًٔدة حُّٜٔ، وا هذا إثٌٚت ادٓدويٜ اخلٚ ٜ  َّدمٚ :افدفٔؾ افرا ع -

 :ؾَد   هْٚ مٚ يع افدفٔؾ تْٚوفْٚ أ قل اإلمٚمٜ ا مدرشٜ أهؾ افٌٔٝ

 اإلمٚمٜ وافْص. .1

 . إ هٚر اإلمٚمٜ ا أهؾ افٌٔٝ .2

 ظدد إ ّٜ. .3

 وجقد إمٚم ا ـؾ زمٚن. .4

 ، وتْٚوفْٚ هْٚ حديٞ افىر  ْ ق مـ اف ٍهٔؾإمٚمٜ أمر ادٗمْغ   .5

، ومل يًٌؼ   ٞ ذ إمٚمٜ أمر ادٗمْغ ف َدم ألِٜ مـ إدفٜ ظ

 هذا ااديٞ افؼيػ.
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، وهْٚ ظدم اج امع اإلمٚمٜ ا أخقيـ  ًد ااًـ وااًغ  .6

تًروْٚ إلثٌٚت  ىلن ادذاهٛ ادْ ًٌٜ إػ اف نٔع  َّدمٚت افًٔدة 

 ، وفدؾع صٌٜٓ ظدم إمُٚن إثٌٚت افقٓديٜ  ٍرؤٜ ؾًٍِٜٔ.حُّٜٔ 

o ادٓدويٜ اخلٚ ٜ  ٚفدفٔؾ اف ٚرخيل، وتْٚوفْٚ ؾٔف ظدة إثٌٚت  :افدفٔؾ اخلٚمس

 :  قث

 ٕيرة ا افُ ٛ وإشٕٚٔد. -

اإلخٌٚر افٌٌٔل ادً ٌَع ادَْقل مـ إظلم اد ٍؼ ظذ جلف ٓؿ مـ  -

 صقاهد افهدق.

 ذـر  ًض افروايٚت افه ٔ ٜ. -

افًْدي ٓ يهٌٝ وٓدة اإلمٚم   رد دظقى أن مْٟٓ افًٔد اخلق ل -

 .ادٓدي

 وهل: ؿ تْٚوفْٚ افنٌٓٚت ادهٚرة حقل ادٓدويٜ اخلٚ ٜ  ٚفَْد، وأثٌ ْٚ  ىلهنٚ،ث

o دؾع مزرات مْع ضقل افًّر. :افنٌٜٓ إوػ 

 َٕٚش ادزر افًَع. -

 .َٕٚش ادزر افًِّل -

 .َٕٚش مزر ٍٕل اإلمُٚن افًِّل افًٍع -

 .َٕٚش ادزر افُلمل افَرآين -

 ٌي افًٌٞ. َٕٚش ادزر افُلمل ادً ْد إػ ؿ -

 ا زمـ افٌٌٜٔ.  ٞ ؾٚ دة اإلمٚم ادٓدي

o ٜٕٔٚدؾع صٌٜٓ اارة وظدم ووقح دفٔؾ ادٓدويٜ اخلٚ ٜ ؿٌؾ  :افنٌٜٓ افه

 افَرن اخلٚمس.
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o ٜوأن هذا دؾع صٌٜٓ آخ لف ا أشامء أم اإلمٚم ادٓدي : افنٌٜٓ افهٚفه ،

 يدل ظذ أهنٚ صخهٜٔ أشىقريٜ.

o ٌٚيًٜ افنًٜٔ إوا ؾ جلًٍر ظؿ اإلمٚم افنٌٜٓ افرا ًٜ: دؾع صٌٜٓ م

 .ؿٌؾ آظ َٚد  ٚدٓدي ادٓدي

o  افنٌٜٓ اخلٚمًٜ :دؾع صٌٜٓ أن اإلمٚم افًًُري  ـٕٚٝ فف مْزفٜ ظْد

 افًِىٚن ومل ُييِؿ.

o  افنٌٜٓ افًٚدشٜ: دؾع صٌٜٓ ظدم اش دٓل افنًٜٔ إوا ؾ  روايٚت افْص

 . ًد ااًـ وااًغ  ، وظدم اج امع اإلمٚمٜ ا أخقيـظذ إ ّٜ 
o .افنٌٜٓ افًٚ ًٜ: دؾع صٌٜٓ اش لف افًَٔدة ادٓدويٜ مـ إؿقام افًٚ َغ 

و ٍوؾ اهلل تًٚػ ام ٚزت هذه افًًِٜ  ٚفقوقح وافًٓقفٜ مع مٚ ؾٔٓٚ مـ 

ظّؼ، إذ ـٚن افٌرض مـ إفَٚ ٓٚ أن يً ٍٔد مْٓٚ افْٚس مع اخ لف مً قيٚهتؿ 

جتْٛ آش َهٚء اف ٚم ومىٚردة ـؾ مٚ ضرح و  ٞ، افهَٚؾٜٔ، وهذا مٚ تِْل ظذ 

وت ٌع ألٔع إٕيٚر ظذ مً قى حتديد ادٍٓقم، وإؿٚمٜ إدفٜ، وظرض افنٌٓٚت 

 .ودؾًٓٚ، إذ رأيٝ ؾٔام  ْٔٝ ـٍٚيٜ حتَؼ افٌرض مـ هذه اد ٚرضات

ـّ اهلل ظّع  ٕٚش ٚذ ادقّؾؼ خٚدم أهؾ افٌٔٝ  ظًٔك افٌج ٚنوؿد م
هذه اد ٚرضات وختريٟ مهٚدرهٚ، ؾُٕٚٝ مه ف ظٚفٜٔ وظزيّ ف  حٔٞ ؿٚم   َرير

ًٚ، ؾجزاه اهلل خلدم ف افٌُرة فقهل أمرٕٚ  ٚحٛ  ًٚ م َْ صديدة، ويراظف مٌدظ

ِّص إٔهٚره، وتٌَّؾ مْل ومْف هذا اجلٓد،  افًك ـؾ خر، وجًِف مـ ُخ

 وجًِف صٔئًٚ ا ٕكة ديْف، وٍٕع ادٗمْغ، ؾٕ٘ف جقاد ـريؿ.

 ظامؾفام اهلل بعػوه وفطػهاحلاج ظبد اهلل افسـدي إحسائي  حقدر بن

 هد1442إول مـ صٓر رجٛ ادرجٛ فًٚم 
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 ٜقث متٓٔدي   

  ادٓدويٜ افَوٚيٚتهُْٔػ 

  ٜ ٚظْد اخل ُٜ  ادٓدوي

 ٜظْد افًٚم ُٜ  ادٓدوي

 ٜافٌنٚرُة ا افُ ٛ افًاموي 

 ٜدؾُع افنٌٓٚت ظـ ادٓدويٜ افًٚم 
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o حثٌ توْ٘ذٌٕ فٖ ألسبم المضبٗب الذٌٗ٘ٔث:  

ًٜ مقجزًة ؿٌؾ أن أ ْػ افَوٚيٚ ادٓدويٜ، وؿد ؾهِٝ افُلم  أذـر مَدم

يـ مـ ؿوٚيٚ  :وهل، ؾٔٓٚ ا ـ ٚب )ؿقاظد مّٜٓ ا ظِؿ افُلم( إنَّ مٚ أخز  ف افدِّ

 :يًَْؿ إػ إؿًٚم افهلثٜ اف ٚفٜٔ

 ٜ(. افًَؿ إول: افَوٚيٚ افًَٚ ديٜ )افًَدي -

 افَوٚيٚ افًِّٜٔ )افٍرظٜٔ(. :افًَؿ افهٚين -

 افَوٚيٚ ادًرؾٜٔ )ادًٚرف(. :افًَؿ افهٚفٞ -

  :المسن األٍل
o  ٔٗالؼمذٗٔ» المضبٗب الؼمبئذ »: 

ؾٔٓٚ  ًٍٍؾ جقإ ٍل خٚص مـ  تِؽ افَوٚيٚ اف ل أمر اهلل :ويَهد هبٚ

ًٜ  ٚإليامن،  ًٜ  ٚف ديـ.أؾًٚل افَِقب، ويًز ظْف تٚرًة  ٚٓظ َٚد، وثٕٚٔ  وثٚفه

أمرٕٚ ا  ًض افَوٚيٚ  ٚٓظ َٚد، وجًؾ آظ َٚد مقوقظًٚ إنَّ افٌٚري

، ؾّهًل  ٍٜ ، وٕمقر أخروّي ٍٜ ، ؾٕ٘ف (اهلل مقجقدٌ )إذا واجف اإلًٕٚن ؿؤٜ  :ٕحٍُٚم ؾَٓٔ

ا أول مقاجٜٓ فإلًٕٚن مع هذه افَؤٜ تُقن افَؤٜ ا مْىَٜ افنؽ، ؾ٘ذا ؿٚم 

ظذ حَٕٜٚٔ افَؤٜ يْ َؾ مـ مْىَٜ افنؽ إػ مْىَٜ افَٔغ، ثؿَّ  ظْده  رهٌٚن ؿىًل  

 13 تصىيف القضايا المهذيية المحًر األيل: 
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ّٓ يً َد، وؿٔؾ  ٖنَّ ؿقفف تًٚػ  :إذا تَٔـ هبذه افَؤٜ يُقن  ٚخ ٔٚره أن يً َد أو أ

يدل ظذ هذه ااٚفٜ  ،14افّْؾ:  َّ حمخم جم يل ىل مل خل ُّ 

 آخ ٔٚريٜ اف ل يُقن ؾٔٓٚ ادرء  ًد حهقل افَٔغ.

ًٍٕٚهٌل: إذ  ّجرد أن يَقم افزهٚن تًٍْؾ افٍْس وحيهؾ ظْدهٚ اؾٚفَٔغ أمٌر  

، أي ، و ٘مُٚن ادرء أن يً َد :افَٔغ، وأّمٚ آظ َٚد ؾٓق أمٌر ؾًع  ، ؾًٌؾ جقإ ل 

 جم يل ىل مل خل ُّ  :و ٘مُٕٚف أن ٓ يً َد، هلذا ؿٚل افٌٚري
 امٌن.وإي اظ َٚدٌ ؾٓؿ ظْدهؿ يٌَغ، وفُـ ٓ يقجد فدمؿ ، ،14افّْؾ:  َّحم

o ًٖالفشػّ٘ٔ» المضبٗب الؼول٘ٔ  :المسن الثب »: 

افَوٚيٚ اف ل يقجد ؾٔٓٚ حٌُؿ م ًٌِؼ  ًٍؾ اإلًٕٚن اجلقارحل،  :ويَهد هبٚ 

ـَٔٚمف  ٚفهدؿٜ أو  ٚجلٓٚد، أو  ًٍؾ اإلًٕٚن افٌَِل ؽر آظ َٚد، ـ ٌف فِّٗمْغ، 

 .آظ َٚد ؾْٓٚ يقجد حٌُؿ، وفُْف م ًِؼ  ًٍٍؾ جقارحلٍّ أو جقإ لٍّ ؽر

o الوؼبسف» المضبٗب الوؼشف٘ٔ  :المسن الثبلث »: 

افَوٚيٚ اف ل ٓ يقجد ؾٔٓٚ حٌُؿ م ًٌِؼ  ٚٓظ َٚد وٓ  ًٍٍؾ آخَر  :ويَهد هبٚ 

مـ أؾًٚل اجلقارح واجلقإي، وهق ٕير إخٌٚر افَرآن افُريؿ   ٖثر أظامل اإلًٕٚن 

 َّ من خن حن جن مم خم حم جم هل ُّ  :ظذ طٓقر افًٍٚد، ا ؿقفف

، ؾٓل وإن 41افروم:  ٍٜ ٍٜ مًرؾٔ ، ؾ٘ن إخٌٚر افَرآن ظـ هذه افًلؿٜ هق إخٌٌٚر ظـ مًٖف

مل يٖمرٕٚ  ٚٓظ َٚد هبذه افًلؿٜ ـٕٚٝ حًَٚ، وفُـ ٓ يقجد ؾٔٓٚ اظ ٌَٚد، ؾ٘ن اهلل

ًُٕٖل ظـ ذفؽ ا افَز، وٓ ا  ادقجقدة  غ افًّؾ افيسء وطٓقر افًٍٚد، وٓ 

إخٌٚر افَرآن افُريؿ ظـ اشؿ أم ٌٕل اهلل ظًٔك  -أيًوٚ–ًرؾّٜٔ ااؼ، ومـ افَوٚيٚ اد

.افًٔدة اجلِِٜٔ مريؿ ًٜ ًٜ اظ َٚدي ، وفُْٓٚ فًٔٝ ؿؤ ٌٜ ٌٜ حَ  ، ؾٓل ؿؤ
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إنَّ افَوٚيٚ اف ل أخز ظْٓٚ افُ ٚب  :ؾ٘ذا اتو ٝ ادَدمٜ افًٚ َٜ َٕقل

ًَْؿ ت ا مًٖفٜ اإلمٚم ادٓديافًزيز وأخزت ظْٓٚ روايٚت ادًهقمغ

، وهل ٍٜ  :إػ أؿًٍٚم ثلث

 افَوٚيٚ افًَٚ ديٜ.افؼسم إول:  -

 افَوٚيٚ افًِّّٜٔ. افؼسم افثاين: -

 افَوٚيٚ ادًرؾّٜٔ. افؼسم افثافث: -

o المضبٗب الوْذٍّٗٔ الؼمبئذّٗٔ :المسن األٍل: 

ًٚ ٔثٍٚر وهل اف ل أمر افٌٚري  ؾٔٓٚ  ٚٓظ َٚد، وجًؾ آظ َٚد هبٚ مقوقظ

، ـجقاز أن  ٍٜ ًٚ، أو صٚهدًا، وـجقاز ؾَٓٔ يُقن افنخص ؿٚؤًٚ، أو أن يُقن مرجً

ًٚ رتٛ أحُٚمًٚ  ًٜ ظذ آظ َٚد هبٚ، وأيو ًٚ ؾَٓٔ إظىٚء افزـٚة، ؾّ٘ن افنٚرع رتٛ أحُٚم

ًٜ ظِٔٓٚ، وهل إ ٍٚء افًَٚب افدا ؿ وثٌقت افهقاب افدا ؿ  َّ ٙ افقظد  :أخروي

 ؾٔام إذا أضٚع افًٌد.  ٓ جيٛ ظِٔف أن ُيهٛٔاإلهلل، حٔٞ إنَّ افٌٚري

ؾٖفزم ًٍٕف  ٚإلثٚ ٜ، ، مـ  ٚب اف ٍوؾ ؿد وظد  ٚفهقاب ًٕؿ، إن اهلل

وفُْف مل يًد ـًؾ ظٚمٍؾ وإٕام خهقص ادٗمـ وهذا مٚ متهؾ ا ظّدة آيٚت مـ افذـر 

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّ  :اأُؿ، يَقل
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : ، وؿٚل9ادٚ دة:  َّ خف
ؾٚفذيـ آمْقا وظِّقا  ،3-1افًك:  َّ ين ىن من خن حن جن

افهٚاٚت هلؿ أجٌر، ومٚ شقاهؿ ؾِٔس مقظقدًا ظذ ظِّف  ٕٚجر وافهقاب، ومـ 

افقاوي ا ديْْٚ أّن افًٌد ومٚ يِّؽ خلٚفَف، وهق ٓ يًىل اهلل تًٚػ صٔئًٚ ا ظِّف، 

 واهلل ظز وجّؾ دا ـ ٓ يَٙ ديْف. 
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َّٕف مٚفؽ اجلّْٜ وهق جقاٌد أن ي ٍوؾ  ٚإلًٕٚم يقم اف  ًٕؿ، هلل َٔٚمٜ، ؾ٘

 ـريؿ.

ومـ افَوٚيٚ ادٓدويٜ ادْدرجٜ وّـ افًَٚ د: آظ َٚد  ٘مٚمٜ ااجٜ  ـ  

يـ، وظذ ذفؽ إألٚع افىٚ ٍٜ اد َٜ، ااًـ ، ؾ٘ن هذا آظ َٚد مـ أ قل افدِّ

َقل: ي شًّٝ أ ٚ جًٍٍر  »وافروايٚت اد قاترة، ـام ا روايٜ  ّد  ـ مًِؿ ؿٚل: 

مـ دان اهلل ظزَّ وجؾَّ  ًٌٚدٍة جيٓد ؾٔٓٚ ًٍٕف، وٓ إمٚم فف مـ اهلل ؾًًٔف ؽر مٌَقٍل، 

َّٕف « وهق وٌٚل م  ٌر، واهلل صٌٕٚئ ٕظامفف ، ؾّـ افًَٚ د آظ َٚد  ٘مٚم زمْٕٚٚ، وأ

 ، ومل ختُؾ إرض مـ وجقده افؼيػ.مقجقدٌ 

o ًٖالمضبٗب الوْذٍٗٔ الؼولّ٘ٔ :المسن الثب: 

، وهتٔئٜ افٍْس فف وذفؽ مـ ؿٌٔؾ مًٖفٜ وجقب إ يٚر اإلمٚم ادٓدي

 ووجقب ضٚظ ف، وحرمٜ أذي ف، ؾّ٘ن هذه أحُٚم ظِّٜٔ ؾَٜٓٔ.  ،ؾٔام إذا خرج

o المضبٗب الوؼشفّ٘ٔ :المسن الثبلث: 

ومـ هذا افًَؿ   ٞ ثٌقت افٌٌٜٔ افهٌرى، و  ٞ ثٌقت افْقاب إر ًٜ، 

ظلمٚت افيٓقر، ومٚ شقف يَع  ًد طٓقر  و  ٞ ظلمٚت افيٓقر، وتًَٔؿ

َّٕف ٓ جيٛ آظ َٚد ؾٔٓٚ:  ،اإلمٚم ّٓ أ ٌٜ إذا ثٌ ٝ  ٚفَىع افَٔغ، إ ؾٓل ؿوٚيٚ حَ

 إذ مل يَؿ دفٌٔؾ ظذ وجقب آظ َٚد هبٚ وأخذ آظ َٚد هبٚ رـًْٚ مـ أرـٚن اإليامن.

تٛ ظذ ـقن وإذا ـٚن حٚل افَوٚيٚ ادًرؾٜٔ هبذا افْ ق، ؾٓؾ هْٚك أثٌر يس

 ادًٖفٜ مـ ادًٚ ؾ ادًرؾّٜٔ؟

                                                             

 .8مًرؾٜ اإلمٚم وافرد ظِٔف، ح  ،  ٚب:1افُٚا، ج : (1)
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ّٓ  ٚفَٔغ أو آضّئْٚن فُل  :واجلقاب ًٕؿ، ؾ٘نَّ ادًٚ ؾ ادًرؾّٜٔ ٓ تهٌٝ إ

ٌٜ مـ افَوٚيٚ ادٓدويٜ مـ ؿًؿ افَوٚيٚ ادًرؾٜٔ، ؾل  ّد ، تهٌٝ مًرؾًّٔٚ  ؾ٘ذا ـٕٚٝ ؿؤ

ضّئْٚن، وذفؽ دٚ ظِٔف رأي أن ٕ ّهؾ ؾٔٓٚ افدفٔؾ افَىًل ادٍٔد فَِٔغ أو ادٍٔد فل

ـّ ا ادًٚرف، ؾل تهٌٝ  خز افقاحد وٓ  ٚفيٓقر،   ًض افًِامء مـ ظدم حجٜٔ افي

ٍٜ مـ ظلمٚت طٓقر اإلمٚم  ٌٜ ا ظلم ٌٜ واحدٌة   ٔ  ؾ٘ذا وجدت رواي

، ؾل جيقز اإلخٌٚر هبٚ ظذ ٕ ق ادٓدي ًٜ ، ؾ٘نَّ  ًض افًِامء يرى أهنٚ فًٔٝ حج

َّٕف جيقز اإلخٌٚر  ّوّقهنٚ وحيرم  ظلماجلزم، و ًض إ ،  ًّْك أ ٌٜ يرى أهنٚ حج

اف ُذيٛ  ّوقمْٓٚ، أو جيقز ظَد افَِٛ ظذ حَٕٜٚٔ و  ٜ موّقهنٚ، وأهنٚ  ٚدرٌة 

 . مـ اهلل

o ٕاالػتمبد ثاهبهٔ الوْذ: 

َّٕف ممٚ جيٛ آظ َٚد  ف إمٚمٜ ووجقد اإلمٚم ااجٜ  ـ  ٚ أ ًَ اتوي ممٚ ذـرٕٚ شٚ 

هذا يْدرج وّـ آظ َٚد  ٚإلمٚمٜ، وآظ َٚد  ٚإلمٚمٜ  ٘ألٚع ، وااًـ

مذهٌْٚ مـ أ قل اإليامن، وا ذفؽ روايٌٚت ـهرٌة تٍقق حّد اف قاتر وهل ظذ 

، ومـ هذه افروايٚت ٍٜ  :ضقا َػ خم ٍِ

(1) 

ظـ  شٖل رجٌؾ اإلمٚم أ ٚ ظٌد اهلل  »مً زة شٍٔٚن  ـ افًّط ؿٚل: 

ق  ْٔٓام؟ ؾَٚل: اإلشلم هق افيٚهر افذي ظِٔف افْٚس، اإلشلم واإليامن مٚ افٍر

صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ فف، وأّن  ًّدا ظٌده ورشقفف، وإؿٚمٜ افهلة، 

ؾٓذا اإلشلم، وؿٚل: اإليامن مًرؾٜ ، و ٔٚم صٓر رموٚن، وإي ٚء افزـٚة، وحٟ افٌٔٝ
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ًٓ هذا إمر مع هذا، ؾ٘ن أؿرَّ هبٚ ومل يًرف هذا ا ، و ًْٚء « ٕمر ـٚن مًِاًم وـٚن وٚ

وافهلة وافزـٚة،  ظذ هذه افروايٜ ؾ٘نَّ مـ أؿرَّ هبذه إمقر، وهل: )افنٓٚدتٚن،

، وهل ٍٜ  :وااٟ، وافهٔٚم( ؾٓق مًٌِؿ، وأمٚ اإليامن ؾٓق اإلؿرار هبذه إمقر مع إوٚؾ

ي مل يٗمـ  ٘مٚمٜ أهؾ أ-مًرؾٜ اإلمٚم، وأمٚ مـ أؿرَّ هبذه إمقر وج د هذا إمر 

ٍٜ ظذ أنَّ  -افٌٔٝ ٍٜ واو  ، ؾدفٝ هذه افروايٜ  دٓف ًٓ ـٚن مًِاًم وـٚن وٚ

 اإلمٚمٜ مـ أ قل اإليامن.

(2) 

ظـ ؿقل رشقل  ،شٖفٝ أ ٚ ظٌد اهلل  »ظـ ظٌداهلل  ـ أيب يًٍقر ؿٚل: 

ل: مٔ ٜ مـ مٚت وفٔس فف إمٌٚم ؾّٔ  ف مٔ ٜ جٚهِٜٔ، ؿٚل: ؿِٝ: مٔ ٜ ـٍٍر؟ ؿٚاهلل

ًٓ وفٔس مٓ دًيٚ« وللٍ   .، ؾّـ إُٔر اإلمٚمٜ ٓ يُقن ـٚؾًرا، وإٕام يُقن وٚ

، وآظ َٚد  قجقده  ٚظ ٌٚر إٔف إمٚم ؾٚٓظ َٚد  ٘مٚمٜ اإلمٚم ادٓدي

مـ أ قل اإليامن،  ،«ومـ مٚت ومل يًرف إمٚم زمٕٚف مٚت مٔ ٜ جٚهِٜٔ  » :افزمٚن

 وهذا أمٌر واوٌي ا مذهٌْٚ.

o تمبد ثوْذٍٗٔ اإلهبم الوْذٕاالػ: 

هؾ آظ َٚد  ّٓدويٜ اإلمٚم  :وافًٗال افذي ًٕروف حتٝ هذا افًْقان هق

هق افذي يّأل إرض ؿًًىٚ آظ َٚد  ٖنَّ ااجٜ  ـ ااًـ :أي–ادٓدي 

ًٓ ـام مِئٝ طِاًم وجقرًا، ويٗشس دوفٜ افًدل  مـ أ قل اإليامن؟  -وظد

                                                             

ٜ وأن افهدقاب ظدذ اإليدامن، دٕٚدددم وتدٗدى  دف إمدلم حيَـ  ف افد،  ٚب أن اإلش2افُٚا، ج: (1)

 .4ح

 .2ى، ح ،  ٚب: مـ مٚت وفٔس فف إمٚم مـ أ ّٜ اهلد1افُٚا، ج : (2)
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هق افذي يّأل ف  ٖنَّ ااجٜ  ـ ااًـممّٚ ٓ صؽ ؾٔ :و ًٌٚرٍة أخرى

ًٓ ـام مِئٝ طِاًم وجقرًا، وفُـ هؾ آظ َٚد هبذا ااؼ ممٚ أمر  إرض ؿًًىٚ وظد

 وأخذه رـًْٚ مـ أرـٚن اإليامن أم ٓ؟ ،  فاهلل

 :ا مَٚم اجلقاب ظذ هذا افًٗال ُضرحٝ إجٚ  غ

 ـٚن اإليامن.أر مـادٓدي اإلمٚم  ّٓدويٜ آظ َٚد :اإلجابة إوػ

ا اإليامن، واش دّل ظذ ؾٚٓظ َٚد  ذفؽ مـ إرـٚن اف ل أخذهٚ اهلل 

ٍٜ مـ افروايٚت، ومْٓٚ   :ذفؽ  ّجّقظ

 »: (افًّْٜ ـامل افديـ ومتٚم)ا مٚرواه افنٔخ افهدوق افرواية إوػ:

: مـ ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  ظـ افهٚدق جًٍر  ـ  ٍّد ظـ أ ٔف ظـ آ ٚ ف 

، ؾٓذه افروايٜ تدّل ظذ أنَّ مـ إُٔر افَٚ ؿ « فَٚ ؿ مـ وفدي ؾَد إُٔرينإُٔر ا

َّٕف افَٚ ؿ ؾَد إُٔر رشقل اهلل  . ًْقان أ

، وافراوي جٚ ر  ـ مٚ رواهٚ افًٚمٜ ظـ افٌْل إـرم  :افرواية افثاكقة

َّٕف ؿٚل:  د مـ ـّذب  ٚفدجٚل ؾَد ـٍر، ومـ ـّذب  ٚدٓدي ؾَ »ظٌداهلل إٕهٚري أ

، وهل تدّل ظذ أنَّ أخذت ظْقان ادٓدي -أيًوٚ-، ؾٓذه افروايٜ «ـٍر

ّٕف ادٓدي مـ أرـٚن اإليامن،  ؾ مـ أرـٚن اإلشلم  ًْٚء ظذ أنَّ  آظ َٚد  ف  ق ػ أ

 ادَهقد هْٚ  ٚفٍُر هق افٍُر ادَٚ ؾ فإلشلم.

                                                             

 .8، ح ،  ٚب: ؾّٔـ إُٔر افَٚ ؿ افهٚين ظؼ مـ إ ّٜ 1ج : (1)

 ، افٌٚب افًٚ ع ا رشؾف وظئؿ مْزف ف، Qظَد افدرر ا أخٌٚر ادْ ير وهق ادٓدي: (2)

 .262ح 
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، ظـ (افًّْٜ ـامل افديـ ومتٚم)ا  مٚ رواه افنٔخ افهدوق افرواية افثافثة:

َّٕف ؿٚل:  افهٚدق  ٍقان  ـ مٓران ظـ اإلمٚم  مـ أؿرَّ  جّٔع إ ّٜ وج د  »أ

إنَّ هذه : ، ؾَد ؿٔؾ« ٌٕقتف ادٓدي، ـٚن ـّـ أؿرَّ  جّٔع إٌٕٔٚء وج د  ًّدا 

َّٕف افروايٜ تدّل ظذ أّن آظ َٚد  ٚإلمٚم ادٓدي مـ أرـٚن اإلشلم، وذفؽ ٕ

مـ إُٔره  ٖٕف ـّـ إُٔر ألٔع إ ّٜ، وهق ُحُُؿ مـ إُٔر ألٔع حُؿ ؾٔٓٚ ظذ 

 .إٌٕٔٚء إلُٕٚره افٌْل

ؿٌؾ طٓقره مـ أرـٚن اإليامن،  اإليامن  ٚإلمٚم ادٓدي :اإلجابة افثاكقة

 وأّمٚ ادٓدويٜ ؾًِٔٝ ـذفؽ.

و يٌدو أّن هْٚك صٌَف تًٚملٍ وارتٍُٚز م ؼظلٍّ ظذ أنَّ مـ أؿرَّ  ٚف قحٔد 

، ثؿ ؿٌض ؿٌؾ أن ي ًّرف ظذ مٚ شقف يَع ا آخر فٌْقة و ٘مٚمٜ إ ّٜو ٚ

َّٕف هق ادٗشس فدوفٜ افًدل ا آخر ومٓدويٜ اإلمٚم ادٓدي، افزمٚن ، وأ

 ًٜ َّٕف مـ أهؾ اإليامن، وظِٔف يُقن هذا آرتُٚز ؿريْ ًٚ ظِٔف  ٖ افزمٚن: يُقن  ُقم

ٓ يُقن مٗمًْٚ،  إُٔر اإلمٚم ادٓدي حتّػ  ٚفروايٚت اف ل يً دّل هبٚ ظذ أنَّ مـ

ويقجٛ تؾ هذه افروايٚت ظذ إُٕٚر إمٚمٜ اإلمٚم ادٓدي أو إُٕٚر وجقد اإلمٚم 

ًٜ ا ًٍٕٓٚ مـ حٔٞ افًْد وافدٓفٜ.ادٓدي  ، هذا إذا ـٕٚٝ افروايٚت تٚم

o ٕاالػتمبد ثاهبهٔ ٍٍجَد اإلهبم الوْذث٘ي اإلسالم ٍاإلٗوبى؟ 

مـ أرـٚن اإليامن  ٘مٚمٜ اإلمٚم ادٓدي و قجقده ثٌٝ  ٖنَّ آظ َٚد

هؾ آظ َٚد  ٘مٚمٜ اإلمٚم ادٓدي  :فُـ افًٗال افذي ٕىرحف، ووهذا  ؾ وؾٚق

                                                             

وذـر  مـ افْص ظذ افَٚ ؿ Q،  ٚب: مٚروي ظـ افهٚدق جًٍر  ـ  ّد 1ج: (1)

 .1، ح ّٜ ؽٌٔ ف وإٔف افهٚين ظؼ مـ إ 
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وجقاز ، مقوقٌع فِىٓٚرة و قجقده مـ أرـٚن اإلشلم ادَٚ ؾ فٍُِر، وافذي هق

 افُْٚح، وإجراء أحُٚم ادقاريٞ، واف جٓٔز، أم ٓ؟ 

 :ذ هذا افًٗال ؿّدم افًِامء إجٚ  غوا مَٚم اجلقاب ظ

 إهنام مـ أرـٚن اإليامن ؾَط. :اإلجابة إوػ

فًٔٚ مـ أرـٚن اإلشلم، إنَّ آظ َٚد  ٘مٚمٜ اإلمٚم ادٓدي ووجقده 

 وإٕام مهٚ مـ أرـٚن اإليامن، وفُـ فق اش ِزم إُٕٚر آظ َٚد  ٘مٚمٜ ادٓدي
َّٕف يِزم مـ ذفؽ افٍُر، وفُـ ٌْلإُٕٚر أ ٍؾ مـ أ قل اإلشلم، ـ ُذيٛ اف ؾ٘

وإٕام مـ جٜٓ أنَّ تهديؼ  فزوم افٍُر فٔس مـ جٜٓ إُٕٚر إمٚمٜ اإلمٚم ادٓدي

وتُذيٌف يقجٛ افٍُر، ؾٍل مقثَٜ شامظٜ ؿٚل: ؿٚل  ٓزم ا اإلشلم، افٌّْل 

اإلشلم صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل واف هديؼ  رشقل  » :اإلمٚم افهٚدق 

مع تُذيٌف ا ؿؤٜ مـ ؾل يُّـ أن ي  َؼ اف هديؼ  رشقل اهلل ،«اهلل

 افَوٚيٚ.

 :إهنام مـ أرـٚن اإلشلم :اإلجابة افثاكقة

إنَّ اإلمٚمٜ وآظ َٚد  ٘مٚمٜ ادٓدي مـ أ قل اإلشلم، واش دّل أ  ٚب  

ٍٜ مـ افروايٚت، إَٔؾ مْٓٚ ثلث روايٍٚت   -شٌؼ ذـرهٚ ؾٔام تَدم-هذه اإلجٚ ٜ  جِّ

 :هلو

ااديٞ افٌْقّي افذي رواه جٚ ر إٕهٚري، ؿٚل رشقل اهلل  :افرواية إوػ

 :« مـ ـّذب  ٚفدجٚل ؾَد ـٍر، ومـ ـّذب  ٚدٓدي ؾَد ـٍر » . 

                                                             

 .1،  ٚب: أن اإليامن يؼك اإلشلم واإلشلم ٓ يؼك اإليامن، ح 2افُٚا، ج : (1)
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ظـ ، ظـ اإلمٚم افهٚدقمٚ رواه افنٔخ افهدوق :افرواية افثاكقة

َّٕف ؿٚل: رشقل اهلل  «. مـ إُٔر افَٚ ؿ مـ وفدي ؾَد إُٔرين »أ

 : ظـ اإلمٚم افهٚدق  مٚ رواه افنٔخ افهدوق :واية افثافثةافر

مـ أؿرَّ  جّٔع إ ّٜ وج د ادٓدي، ـٚن ـّـ أؿرَّ  جّٔع إٌٕٔٚء وج د  ًّدا  »

 ومـ افقاوي أنَّ مـ ج د ٌٕقة افٌّْل « ٌٕقتف ، .ـٚؾٌر 

o ًٔ٘هٌبلشٔ سٍاٗبت اإلجبثٔ الثب : 

جٚ ٜ افهٕٜٚٔ أ  ٚب اإلجٚ ٜ إوػ و ٕٚؿش هذه افروايٚت افقرادة ا اإل

 : ًدة مْٚؿنٍٚت، ومْٓٚ

 إنَّ هذه افروايٚت وردت ؾٔٓٚ إفٍٚظ اف ٚفٜٔ: :ادـاؿشة إوػ

 «. مـ إُٔر افَٚ ؿ مـ وفدي ؾَد إُٔرين »اإلُٕٚر:  -

 . « ومـ ـذب  ٚدٓدي ؾَد ـٍر »اف ُذيٛ:  -

 . « مـ أؿرَّ  جّٔع إ ّٜ وج د ادٓدي »اجل قد:  -

ظـ ظٍِؿ، ه إفٍٚظ افهلثٜ تدّل ظذ إُٕٚر آظ َٚد  ٘مٚمٜ ادٓديوهذ

أخز  ٚدٓدي ومل وٓ تدل ظذ اإلُٕٚر ظـ جٍٓؾ، ؾ٘نَّ ادرء إذا ظِؿ  ٖنَّ رشقل اهلل

وأّمٚ إذا ـٚن ٓ  -اإلُٕٚر، واف ُذيٛ، واجل قد–يً َد تهدُق ظِٔف هذه افًْٚويـ 

َّٕف جٚهٌؾ، وٓ يًِؿ  ٘خ ؾل  ، ٘مٚمٜ اإلمٚم ادٓديٌٚر رشقل اهلليً َد، ٕ

 يهدق ظِٔف أحد هذه افًْٚويـ افهلث.

ٍر »وهل ترتٌط  ٚفروايٜ افٌْقيٜ:  ادـاؿشة افثاكقة: ، ؾِق « مـ ـذب ادٓدي ؾَدـ 

َّٕف مع ذفؽ يَٚل:  ٖنَّ افروايٜ ؿد  ؾروْٚ أنَّ اف ُذيٛ ينّؾ ح ك اإلُٕٚر ظـ جٍٓؾ، ؾ٘

 افٍُر ـام ذـر افًٔد اخلق ل أـهر مـ اح امٍل، ؾٔ  ّؾ افٍُر ، وا« ؾَد ـٍر » :ؿٚفٝ
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إن  »: مَٚ ؾ اإلشلم، وحي ّؾ افٍُر مَٚ ؾ اف ًِٔؿ افٌَِل أو اإليامن، ؿٚل افًٔد

افٍُر ادستٛ ظذ ارتُٚب افٌُرة  زظؿ حِٔ ٓٚ فٔس هق افٍُر ادَٚ ؾ فإلشلم 

 ٍُر مراتٛ ظديدة:افذي هق ادَهقد  ٚفٌ ٞ ا ادَٚم وذفؽ ّٕن فِ

مْٓٚ: مٚ يَٚ ؾ اإلشلم وحيُؿ ظِٔف  ْجٚش ف وهدر دمف ومٚفف وظروف وظدم 

جقاز مْٚـ  ف وتقريهف مـ ادًِؿ وؿد دفٝ افروايٚت افُهرة ظذ أّن افًزة ا 

 .مًٚمِٜ اإلشلم  ٚفنٓٚدتغ افِ غ ظِٔٓام أـهر افْٚس ـام تٖيت ا  ِٓٚ

ُؿ  ىٓٚرتف واحسام دمف ومٚفف وظروف ـام جيقز ومْٓٚ: مٚ يَٚ ؾ اإليامن وحي

مْٚـ  ف وتقريهف إٓ أّن اهلل شٌ ٕٚف يًٚمؾ مًف مًٚمِٜ افٍُر ا أخرة وؿد ـْٚ شّْٔٚ 

 .هذه افىٚ ٍٜ ا  ًض أ  ٚثْٚ  ًِّؿ افدٕٔٚ وـٚؾر أخرة

ومْٓٚ: مٚ يَٚ ؾ ادىٔع ٕٕف ـهًرا ّمٚ يىِؼ افٍُر ظذ افًهٔٚن ويَٚل أّن 

 َّ مك لك خك حك جك مق حق ُّ ٚيص ـٚؾر وؿد ورد ا تًٍر ؿقفف ظز مـ ؿٚ ؾ: افً

 إّن افنٚـر هق ادىٔع وافٍُقر افًٚيص.  ،3اإلًٕٚن: 

وورد ا  ًض افروايٚت إّن ادٗمـ ٓ يزين وٓ يُذب ؾَٔؾ: إٕف ـٔػ هذا 

ّٕٚ ٕرى أّن ادٗمـ يزين ويُذب ؾٖجٚ قا  ّٖن اإليامن خيرج ظـ ؿِقهبؿ حٚل مع أ

حٚل ـقهنؿ مٗمْغ  -مهلً -ظهٔٚهنؿ ويًقد إفٔٓؿ  ًده ؾل يهدر مْٓؿ افُذب 

وظذ اجلِّٜ إّن ارتُٚب ادًهٜٔ فٔس  ٖؿقى مـ إُٕٚر افقٓيٜ ٕهنٚ مـ أهؿ مٚ  ْل 

ًٚ ا افقشٚ ؾ ؾ٘ذا مل  ظِٔف اإلشلم ـام ا اخلز وؿد ظَد فٌىلن افًٌٚدة  دوهنٚ  ٚ 

وآرتداد ؾُٔػ يُقن ارتُٚب ادًهٜٔ مقجًٌٚ  يقجٛ إُٕٚرهٚ ااُؿ  ٚفْجٚشٜ

هلام؟ ؾٚدقوقع فمثٚر اد َدمٜ مـ افىٓٚرة واحسام ادٚل وافدم وؽرمهٚ إٕام هق 

آظساف  ٚفقحدإٜٔ وافرشٚفٜ وادًٚد وفٔس هْٚك يشء آخر دخٔلً ا حتَؼ اإلشلم 

إليامن وهذا افًَؿ وترتٛ آثٚره ادذـقرة. ًٕؿ يُّـ أن يُقن فف دخٚفٜ ا حتَؼ ا
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إخر هق ادراد  ٚفٍُر ا افروايٜ، وهق  ًّْك ادًهٜٔ ا ؿٌٚل افىٚظٜ وفٔس ا 

 .« مَٚ ؾ اإلشلم ؾل يُقن مهِف مقجًٌٚ فٍُِر وافْجٚشٜ وؽرمهٚ مـ أثٚر

حٔٞ ؾّن ـٍر ادخٚفػ  َّٚ ؾ وؿريٛ مْف مٚ ذـره شٔد ادً ًّؽ 

ذي ييٓر مْٓٚ أهنٚ ا مَٚم إثٌٚت افٍُر فِّخٚفٍغ أمٚ افْهقص ؾٚف »اإليامن ؾَٚل: 

  ٚدًْك ادَٚ ؾ فإليامن، ـام ييٓر مـ ادَٚ ِٜ ؾٔٓٚ  غ افُٚؾر وادٗمـ. ؾراجًٓٚ. 

هرًا مْٓٚ. وينٓد فذفؽ افْهقص افُهرة ـ  افنٚرحٜ  وؿد ذـر ا اادا ؼ

اإلشلم : أخزين ظـ ؿِٝ ٕيب ظٌد اهلل »أََٜ اإلشلم، ـّقثؼ شامظٜ: 

: إّن اإليامن ينٚرك اإلشلم، واإلشلم ٓ ينٚرك ؾَٚل ؟ واإليامن أمهٚ خم ٍِٚن

: اإلشلم صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل واف هديؼ اإليامن. ؾَِٝ: ؾهٍٓام هل. ؾَٚل

،  ف حَْٝ افدمٚء، وظِٔف جرت ادْٚـي وادقاريٞ وظذ طٚهره  رشقل اهلل 

ومٚ يهٌٝ ا افَِقب مـ  ٍٜ اإلشلم، ومٚ طٓر مـ  ألٚظٜ افْٚس. واإليامن اهلدى،

 . «افًّؾ  ف 

شًّ ف يَقل: اإليامن مٚ اش َر ا  »: و  ٔي تران ظـ أيب جًٍر 

افَِٛ وأؾيض  ف إػ اهلل تًٚػ، و دؿف افًّؾ  ٚفىٚظٜ واف ًِٔؿ ٕمره واإلشلم مٚ 

ٚ، و ف حَْٝ طٓر مـ ؿقل أو ؾًؾ، وهق افذي ظِٔف ألٚظٜ افْٚس مـ افٍرق ـِٓ

 . « افدمٚء وظِٔف جرت ادقاريٞ وجٚز افُْٚح...

ظـ اإلشلم واإليامن شٖل رجؾ أ ٚ ظٌداهلل »وخز شٍٔٚن  ـ افًّط: 

 مٚ افٍرق  ْٔٓام؟ 

: اإلشلم هق افيٚهر افذي ظِٔف افْٚس، صٓٚدة أن )إػ أن ؿٚل(: ؾَٚل 

وإي ٚء افزـٚة وحٟ افٌٔٝ، و ٔٚم ٓ إفف إٓ اهلل، وأن  ّدًا رشقل اهلل وإؿٚم افهلة، 
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: اإليامن مًرؾٜ هذا إمر مع هذا، ؾ٘ن أؿّر هبٚ صٓر رموٚن ؾٓذا اإلشلم وؿٚل

 ًٓ   .«ومل يًرف هذا إمر ـٚن مًِاًم، وـٚن وٚ

ًٚ افْهقص افُهرة افقاردة ا ضٓٚرة مٚ يٗخذ مـ أيدمؿ  وينٓد فذفؽ أيو

هتؿ هلٚ ـٕٚدهٚن وإفٌٚن، وافًهر افذي مـ ادٚ ًٚت واجلٚمدات اف ل يًِؿ مٌٚرش

ؿد ذهٛ ثِهٚه، واجلٌـ، واجلِقد، وافِ قم وؽر ذفؽ ممٚ ي جٚوز حد اف قاتر 

)و ٚجلِّٜ(: ؾٚفَرا ـ افداخِٜٔ واخلٚرجٜٔ ؿٚؤٜ  ُقن ادراد مـ افٍُر ا افْهقص 

ًٚ فِْجٚشٜ. وافيٚهر إٔف هق ادراد مـ افٍُر ا ـِامت  افًٚ َٜ مٚ ٓ يُقن مقوقظ

 .«lأ  ٚ ْٚ

ٌٜ أظذ مـ اإلشلم  و إذا ـٚن ادَهقد اإلشلم  رتٌٜ ؿٌِٜٔ خٚ ٜ، ؾٓق مرتٌ

ؾَد  » َقفف:  افذي هق جمرد إطٓٚر افنٓٚدتغ، ؾل ٕدري مٚذا ؿهد رشقل اهلل

، هؾ ؿهد خرج مـ اإلشلم أو خرج مـ اإليامن، موًٚؾٚ إػ أنَّ هذه افروايٜ « ـٍر

ٌٜ مـ افْٚح  ٜٔ افًْديٜ.ؤًٍ

ٌٜ  ٚفروايٜ افهٚدؿّٜٔ:  :ادـاؿشة افثافثة  مـ أؿرَّ  جّٔع إ ّٜ وج د »مرتٌى

، ؾّ٘ن هذه افروايٜ ٓ « ٌٕقتف ادٓدي، ـٚن ـّـ أؿرَّ  جّٔع إٌٕٔٚء وج د  ًّدا 

َّٕام تدّل ظذ أنَّ مـ ج ده ـٚن ـّـ  تدّل ظذ أنَّ مـ ج د ادٓدي  ـٚؾٌر، وإ

، ؾّـ يُْر ادٓدي ٜ، ؾْٓٚك صٌٌف  غ إُٕٚر ادٓدي وإُٕٚر افٌْل ج د ألٔع إ ّ

  ّٜ ٕحُّف حُؿ مـ إُٔر ألٔع ا ، ومـ يُْر افٌْل  ؾ ُّف حُؿ مـ

هق حُؿ مـ إُٔر ألٔع إ ّٜ هؾ هق افٍُر أو يشٌء  ، وأمٚ مٚإُٔر ألٔع إٌٕٔٚء 

 مٗمًْٚ، وفُْف مًِؿ. آخر؟، ؾٓذه افروايٜ ٓ تٌْٔف، ؾٔ  ّؾ أنَّ حُّف إٔف فٔس

                                                             

افًٔد  ًـ  ومً ًّؽ افًروة، افىٓٚرة 58، ص 3اف َْٔي ا رشح افًروة افقثَك، ج :(1)

 .394ص  1اأُؿ: ج 
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وؿٔؾ هل م قاترة ؿىًٜٔ: تدّل ظذ أنَّ ، تقجد روايٌٚت ـهرةٌ  :ادـاؿشة افرابعة

 »مـ إُٔر اإلمٚمٜ ٓ خيرج ظـ اإلشلم، ـام ا روايٜ ظٌداهلل  ـ أيب يًٍقر ؿٚل: 

مـ مٚت وفٔس فف إمٌٚم ؾّٔ  ف مٔ ٜ  ، ظـ ؿقل رشقل اهلل شٖفٝ أ ٚ ظٌداهلل 

 .« ل: ؿِٝ: مٔ ٜ ـٍٍر؟ ؿٚل: مٔ ٜ وللٍ جٚهِٜٔ، ؿٚ

ظـ   شٖل رجٌؾ اإلمٚم أ ٚ ظٌداهلل »وا مً زة شٍٔٚن  ـ افًّط ؿٚل: 

اإلشلم واإليامن مٚ افٍرق  ْٔٓام؟ ؾَٚل: اإلشلم هق افيٚهر افذي ظِٔف افْٚس، 

هلة، صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ فف، وأنَّ  ًّدا ظٌده ورشقفف، وإؿٚمٜ اف

و ٔٚم صٓر رموٚن، ؾٓذا اإلشلم، وؿٚل: اإليامن مًرؾٜ ، وإي ٚء افزـٚة، وحٟ افٌٔٝ

 ًٓ  .« هذا إمر مع هذا، ؾ٘ن أؿرَّ هبٚ ومل يًرف هذا إمر ـٚن مًِاًم وـٚن وٚ

ؾٓذه افروايٚت إمٚ أؿقى مـ افروايٚت افدافٜ ظذ ـٍر مـ إُٔر اإلمٚم 

ٚ ختٚفػ افدفٔؾ ؾٔٗخذ هبٚ، وييب   ِؽ افرادٓدي وايٚت ظرض ااٚ ط: ٕهنَّ

مـ إُٔر ادٓدي  » : ٖنَّ هذه افروايٚت حتدد فْٚ ادَهقد مـ ؿقل :افَىًل، أو يَٚل

 وإٕام مٚ يَٚ ؾ اإليامن.، ، ؾ٘نَّ ادَهقد هْٚ  ٚفٍُر فٔس مٚ يَٚ ؾ اإلشلم« ؾَد ـٍر
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ٜ  ٌّض افْير ظـ حديهْٚ ا هذا اد قر حقل إثٌٚت أ ؾ افَؤٜ ادٓدوي

؟ وإٕام ا أنَّ  ٌّض افْير ظّـ هق اإلمٚم ادٓدي  :تٍٚ ٔؾ هذه افَؤٜ، أي

 أم ٓ ؟هؾ أخز ظـ اإلمٚم ادٓديادًهقم ـرشقل اهلل

 :و ط ااديٞ ا هذا اد قر ا َٕى غ مهٚ 

o ثجَت المض٘ٔ الوْذٍٗٔ فٖ هزّت أّل الج٘ت: 

 :يٜ ا مذهٛ أهؾ افٌٔٝ ثٌقت افَؤٜ ادٓدو افـؼطة إوػ: 

ٌٜ  إنَّ ؿؤٜ ثٌقت اإلمٚم ادٓدي ا مذهٛ أهؾ افٌٔٝ  ٌٜ واو  ؿؤ

، ٓ يداخِٓٚ افنؽ أ ًدا، ؾ٘نَّ مًٖفٜ ثٌقت اإلمٚم ادٓدي ٌٜ رضوريٚت  مـجِٔ

 مذهٌْٚ.

o ٔ٘هؼٌى الضشٍسٓ الذٌٗ٘ٔ ٍالوزّج: 

 ادٓديوادَهقد مـ ـقهنٚ مـ رضوريٚت ادذهٛ فٔس أنَّ مًٖفٜ اإلمٚم 

 ىلح ادْىَل ٓٚ  ٌٜ : وأراد أن يٍْل افيورة -ـام تقهؿ افًٌض-رضوري

ؾًِامء ادْىؼ إذا ،  ٚظ ٌٚر ظدم إىٌٚق افوٚ ط ادْىَل ا تًريػ افيوري ظِٔٓٚ

 27 إثبات أصل القضية المهذيية : الثاويالمحًر 
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ٍٛ وٕيٍر، ـام ا  أضَِقا افيورة، ؾ٘هّنؿ يَهدون  ذفؽ افًِؿ افذي ٓ حي ٚج إػ ـً

إػ تًريٍػ :ٕٕف  ًٔط وٓ حي ٚج إػ مَدمٚت افًِؿ اف هقري افذي ٓ حي ٚج 

إظداديٜ تُ ًٛ اهقل ادٍٓقم ا افذهـ، أو اف هديؼ افذي ٓ حي ٚج إػ  رهٚن، 

ؾٓذا هق افٌدهل ظْد ادْٚضَٜ، وهذا ادًْك ٓ يْىٌؼ ظذ افَؤٜ ادٓدويٜ، ٕنَّ مًٖفٜ 

أو مًٖفٜ افُؾ  فًٔٝ ـًّٖفٜ اش  ٚفٜ اج امع افَْٔوغ ثٌقت اإلمٚم ادٓدي 

ٓ حت ٚجٚن ا اف هديؼ هبام ، رضوري ٚنو أظيؿ مـ اجلزء، ؾٓٚتٚن افَؤ ٚن  دم ٚن

حٔٞ حت ٚج إػ إؿٚمٜ دفٍٔؾ،  إػ إؿٚمٜ دفٍٔؾ، وهذا  خلف ؿؤٜ اإلمٚم ادٓدي 

أو ؽره مـ ادًهقمغ، وفُـ فٔس ادَهقد  ٚفيورة هذا  وهق إخٌٚر افٌْل 

ًٜ نَّ مًٖفٜ اإلمٚم ادٓديادًْك ح ك ينُؾ  ٖ ًٜ رضوري ف قؿٍٓٚ : فًٔٝ مًٖف

َّٕام ادَهقد  ٚفيورة مًًْك  مهلً، إثٌٚتًٚ ظذ إؿٚمٜ افدفٔؾ، وهق إخٌٚر افٌْل  وإ

آخر ؿريٛ مـ هذا ادًْك، وـٖنَّ افًِامء اش ًٚروا هذا ادًْك مـ ظِؿ ادْىؼ، 

 ـهٍر فُل وأضَِقه ظذ  ًض افَوٚيٚ افدئْٜ، فقجقد صٌٍف، وه
ٍ
ق ظدم ااٚجٜ إػ ظْٚء

 .ي ق ؾ اإلًٕٚن إػ ثٌقت افَؤٜ ا افديـ أو ا مذهٛ أهؾ افٌٔٝ

ٌٜ ظـ  ، و ًٔى ٌٜ ٌٜ وفق وئِٔ وادًٖفٜ ادٓدويٜ ـذفؽ، ؾُّؾ مـ ظْده ثَٚؾ

،  -شقاٌء ـٚن صًًٔٔٚ أم ٓ- مذهٛ أهؾ افٌٔٝ
ٍ
ٍٜ إػ ظْٚء يدرك مـ دون حٚج

 ٍٞ ٍٜ إػ    ثٌقت ادًٖفٜ  م ًٛ أنَّ مـ ظَٚ د مذهٛ أهؾ افٌٔٝ ومـ دون حٚج

، وهق أنَّ آخر إ ّٜ هق ااجٜ  ـ ااًـ ادٓدويٜ، ؾ٘نَّ مـ أ قل مذهٌْٚ

 .ادٓدي افذي يّأل إرض ؿًىٚ وظدًٓ ـام مِئٝ طِاًم وجقرًا 

ٍٜ إػ آش دٓل  ٚفروايٚت إلثٌٚت افَؤٜ   ومـ هْٚ ٕ ـ فًْٚ   ٚج

ٌٜ ظْدٕٚ ٓ يداخِٓٚ صؽ  أ ًدا، ، ذهٌْٚادٓدويٜ ا م ٌٜ وجِٔ ٕنَّ افَؤٜ ادٓدويٜ واو 

وا حتديد  ومع ذفؽ ؾٚفروايٚت ادقجقدة ظْدٕٚ ا أ ؾ ثٌقت اإلمٚم ادٓدي 
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مـ افُهرة   ّد جيًِْل ٓ أؿقل إهنٚ مً ٍٔوٜ، وٓ أؿقل  هقيٜ اإلمٚم ادٓدي

.م قاترة ؾ ًٛ،  ؾ هل ؾقق حّد اف قاتر  ّرا ٍٛ  ت

o ٍلفٔ تؼشٗف٘ٔ ثجؼض وتت الش٘ؼٔ فٖ اإلهبم الوٌتظش: 

وإػ يقم  وؿدـ  ٛ ؿدمٚوٕٚ ـ ًٌٚ م ًددًة، مـ افَرن افهٚين و دايٜ افَرن افهٚفٞ،

  افنٔخ ادٍٔد :، ؾّـ افذيـ ـ ٌقا ا ذفؽافْٚس هذا ا مًٖفٜ اإلمٚم ادٓدي
، lافنٔخ افًْامينحٔٞ تقجد فديف رشٚفٜ ا افٌٌٜٔ، وـذفؽ افنٔخ افىقيس و

، وفق أخذٕٚ ـ ٚب رجٚل افنٔخ ـ ٛ ا مًٖفٜ اإلمٚم ادٓدي ومـ جٚء  ًدهؿ

ٍٜ ا xافىقيس أو ؾٓرشٝ افنٔخ افْجٚيش ٍٜ ـٌرٍة وظئّ  ٓمً
ٍ
فقؿٍْٚ ظذ أشامء

وإػ افَرن افذي ـ ٛ ؾٔف هذان افًِامن -ا افَرن افهٚين   أ  ٚب إ ّٜ

 .ٚم ااجٜ  ـ ااًــ ٌٝ ا مقوقع اإلم -ـ ٚ ٔٓام

مْ خٛ إثر ا )وفًّؾ مـ أهؿ افُ ٛ اف ل يٌٌْل آظ ْٚء هبٚ هق ـ ٚب 

 ، ؾَد ـ ٛٔيٜ اهلل افنٔخ فىػ اهلل افهٚا افٌُُِٔٚين(، اإلمٚم افهٚين ظؼ

 ثلثٜ جمِداٍت ا ألع افروايٚت افقاردة ا اإلمٚم ادٓدي  مـ ضرؿْٚ ومـ

  :إول مْف ا إ قاب اف ٚفٜٔ، وهل ضرق ؽرٕٚ، وؿد خّهص اجلزء

إحٚديٞ افّْٚ ٜ ظذ اخلٍِٚء آثْل ظؼ  ٚفًدد، و ٖهّنؿ ظّدة  افباب إول: -

 حديهًٚ. 148وحقاري ظًٔك، وؾٔف ، ٌَٕٚء  ْل إها ٔؾ

إحٚديٞ افّْٚ ٜ ظذ آثْل ظؼ وادٍّنة فألحٚديٞ  افباب افثاين: -

 حديهًٚ. 161ادخّرجٜ ا افٌٚب إول، وؾٔف 

مـ هؿ اخلٍِٚء آثْٚ ظؼ؟ وتُِؿ ؾٔف ظـ حتديد هقيٜ مؾحق افباب افثاين:  -

 .اإلمٚم ااجٜ  ـ ااًـ، وحتديد هقيٜ آ ٚ ف افىٚهريـ 
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افروايٚت  وفق وؿٍْٚ ظذ ؾٓرشٝ هذا افُ ٚب ٕخذتْٚ افدهنٜ مـ ـهرة 

، وٓ  ٖس أن ، وا افًْٚويـ اف ٍهِٜٔٔافقاردة ا أ ؾ ثٌقت اإلمٚم ادٓدي 

  :ا افٍٓرشٕٝذـر  ًض افًْٚويـ اف ل ذـرهٚ ادهْػ

، وأشام ف، وأو ٚؾف، ؾٔام يدّل ظذ طٓقر اإلمٚم ادٓدّي  افباب افثافث: -

ؾهًل، وا ـؾ ؾهٍؾ  51، وؾٔف وخهٚ هف، وصام ِف، وافٌنٚرة  ف 

 تقجد روايٌٚت م ًددٌة، ومـ ظْٚويـ تِؽ افٍهقل:

، أو ادّٗوفٜ  ًٌض ر  ًض أيٚت ادٌؼة  يٓقره ا ذـ افػصل إول: -

 مٚ هق مـ ظل ؿ طٓقره، ومٚ يَع ؿٌؾ ذفؽ وحْٔف و ًده.

ؾٔام يدّل ظذ افٌنٚرة  ف، وطٓقره ا آخر افزمٚن، وؾٔف ممٚ  افػصل افثاين: -

 1992ٕذـره ا هذا افٌٚب وٕنر إػ مٚ أخرجْٚه ا شٚ ر إ قاب، وؾٔف 

 حديهًٚ.

َّٕف مـ ظسة افٌْل  ث:افػصل افثاف - ، ومـ أهؾ  ٔ ف وذري ف، ؾٔام يدل ظذ أ

 أحٚديٞ. 497وؾٔف 

َّٕف أصٌف افْٚس  ف ، ، وـْٔ َفُ ا أنَّ اشّف اشُؿ رشقل اهلل  افػصل افرابع: - وأ

َّٕف يًّؾ  ًْ ف، وؾٔف  ، وأ ًٓ  حديهًٚ. 54صام ًل، وأؿقآً، وأؾًٚ

 ٚ.حديهً  29، وؾٔف ا صام ِف افػصل اخلامس:  -

َّٕف مـ وفد أمر ادٗمْغ ظٍع  افػصل افسادس: -  حديهًٚ. 225، وؾٔف ا أ

َّٕف مـ وفد شٔدة ًٕٚء افًٚدغ ؾٚضّٜ افزهراء  افػصل افسابع: - ، وؾٔف ا أ

 مـ إحٚديٞ.  292

َّٕف مـ أوٓد افًٌىغ ااًـ وااًغ  افػصل افثامن: -  125، وؾٔف ا أ

 حديهًٚ.

                                                             

 .2، ؾٓرس ج Qمْ خٛ إثر ا اإلمٚم افهٚين ظؼ  :(1)
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َّٕ  افػصل افتاشع: -  أحٚديٞ. 298، وؾٔف ف مـ وفد ااًغ ا أ

َّٕف مـ إ ّٜ اف ًًٜ مـ وفد ااًغ  افػصل افعارش: -  165، وؾٔف ا أ

 حديهًٚ.

 حديهٚ.  169، وؾٔف ا إٔف اف ٚشع مـ وفد ااًغ  افػصل احلادي ظؼ: -

َّٕف مـ وفد ظع  ـ ااًغ زيـ افًٚ ديـ  افػصل افثاين ظؼ: - ؾٔام يدّل ظذ أ

، حديهًٚ. 197 وؾٔف 

َّٕف افًٚ ع مـ وفد افٌٚؿر  ّد  ـ ظعٍّ  افػصل افثافث ظؼ: - ، وؾٔف ؾٔف أ

 حديهٚ. 121

َّٕف مـ وفد افهٚدق جًٍر  ـ  ٍّد  افػصل افرابع ظؼ: -  129وؾٔف ، ا أ

 حديهًٚ.

َّٕف افًٚدس مـ وفد افهٚدق جًٍر  ـ  ٍّد  افػصل اخلامس ظؼ: - ، ا أ
 حديهًٚ. 112وؾٔف 

َّٕف مـ  ِٛ اإلمٚم أيب إ راهٔؿ مقشك  ـ جًٍٍر  ل افسادس ظؼ:افػص - ا أ

 ، حديهًٚ. 121وؾٔف 

َّٕف اخلٚمس مـ وفد اإلمٚم افًٚ ع مقشك  ـ جًٍٍر  افػصل افسابع ظؼ: - ؾٔف أ

 حديهًٚ. 115، وؾٔف 

ا ذـر مئٚت إحٚديٞ، وجمّقظٓٚ يٌِغ وهُذا يً ّّر افنٔخ افهٚا 

  هْٚ ا ظدد إحٚديٞ ، وفق إْٔٚ رادة ا اإلمٚم ادٓدي آٓف إحٚديٞ ـِٓٚ و

 ،وأيب ذٍر افٌٍٚري ،اد ّدي مهؾ شِامن افقاردة ا صخهٍٔٚت منٓقرٍة،
ـ ريب  ٍغ، وافْٓراون: ؾْٕ٘ٚ ٓ ٕيٍر  ، ووؿٚ َع منٓقرٍة،وظامر  ـ يٍٚه 

ٚ يدّل ظذ ، وهذا م ٖحٚديٞ ظددهٚ ـًدد إحٚديٞ افقاردة ا اإلمٚم ادٓدي 

ٌٜ ٓ تٌَؾ افنؽ. ٌٜ جِٔ  أنَّ هذه افَؤٜ ؿؤ
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o ٔثجَت المض٘ٔ الوْذٍٗٔ فٖ هذسسٔ أتجبع السم٘ف: 

 ثٌقت افَؤٜ ادٓدويٜ ا مدرشٜ أتٌٚع افًٍَٜٔ: :افـؼطة افثاكقة 

رأيٝ مـ إؾوؾ أن إٔ خٛ صخًهٚ مْٓؿ ، وح ك ٓ أـقن ٕٚؿًل ظْٓؿ ؾَد

ٚ وهق ـ ٚب  يي ُِؿ ظْٓؿ ا مًٖفٜ اإلمٚم ادٓد ًٍ ادٓدي )، وؿد رأيٝ ـ ًٚ ٚ فىٔ

فِنٔخ أيب افٍداء  ّد ظزت  ّد ظٚرف، وفَد  ذل  ٚحٛ هذا  ( ٌْٔٚت وظلمٌٚت 

: أنَّ  ًٓ افُ ٚب جًٓدا منُقًرا ا إثٌٚت افَؤٜ ادٓدويٜ ظْد ادخٚفٍغ، ؾذـر أو

امت ألِٜ مْٓؿ: ا ـ  ًض افًِامء ٕصَّ ظذ أنَّ هذه ادًٖفٜ ممٚ اتٍؼ ظِٔٓٚ، وَٕؾ ـِ

وادًِّقن  »: (إؽٚثٜ افٍِٓٚن ا مهٚيد افنٔىٚن)افَٔؿ، حٔٞ َٕؾ ظْف ؿقفف ا 

يْ يرون ٕزول ادًٔي ظًٔك  ـ مريؿ مـ افًامء، فُن افهِٔٛ، وؿ ؾ اخلْزير، 

وؿ ؾ أظدا ف مـ افٔٓقد، وظٌٚده مـ افْهٚرى، ويْ يرون خروج ادٓدي مـ أهؾ 

ًٓ ـام مِئٝ جقًرا وطِاًم  ٔٝ افٌْقة، يّأل إرض  ويْ يرون  » :، ؾ٘نَّ ؿقفف« ظد

، وهذا يدّل طٚهٌر ا أنَّ ألٔع ادًِّغ يْ يرون اإلمٚم ادٓدي  « خروج ادٓدي

َّٕف يرى إألٚع ادًِّغ ظذ طٓقر اإلمٚم ادٓدي  ، ومـ صّذ مْٓؿ ٓ تنُؾ ظذ أ

 خمٚفٍ ف رضرًا ظذ وجقد اإلألٚع.

 ًض ـزا ٓؿ افَقل  ٚظ ٌٚر افروايٚت افقاردة ا اإلمٚم وَٕؾ أيًوٚ ظـ 

إحٚديٞ اف ل حي ٟ هبٚ  »، مهؾ: ا ـ تّٜٔٔ ا مْٓٚج شْ ف، حٔٞ ؿٚل: ادٓدي 

 ٌٜ  ٔ   ٌٞ وإحٚديٞ ا  »، وافٌَٔٓل افذي ؿٚل: « ظذ خروج ادٓدي أحٚدي

 اف ْهٔص ظذ خروج ادٓدي أ ي إشًْٚدا، وؾٔٓٚ  ٔٚن ـقٕف مـ ظسة 

ؾهًل ا ذـر ادٓدي  (افٌدايٜ وافْٓٚيٜ)، وا ـ ـهر افذي أورد ا ـ ٚ ف «افٌْل 

 .افذي يُقن ا آخر افزمٚن، وهق أحد اخلٍِٚء افراصديـ 

                                                             

، ؾهؾ ا تلظٌف  ٕٚمٜ افٌؤٌّٜ وهؿ افٔٓقد، 2ا مهٚيد افنٔىٚن، ج إؽٚثٜ افٍِٓٚن :(1)

 .1129ص
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وَٕؾ أيًوٚ أنَّ  ًض ـزا ٓؿ ٕصَّ ظذ تقاتر افروايٚت افقاردة ا اإلمٚم 

َّٕف ؿٚل اادٓدي  ٕيؿ اد ْٚثر مـ )ـ ٚ ف  ، ؾَْؾ ظـ افنٔخ  ّد جًٍر افُ ٚين أ

ٚ ؾ أنَّ إحٚديٞ افقاردة ا ادٓدي ادْ ير م قاترٌة، وـذا دواا »: (ااديٞ اد قاتر

 .«افقاردة ا افدجٚل، وا ٕزول شٔدٕٚ ظًٔك  ـ مريؿ

 ؿقفف:  (مْٚؿٛ افنٚؾًل)وَٕؾ أيًوٚ ظـ أيب ااًـ افًجً ٚين ا ـ ٚب 

َّٕف مـ أهؾ رشقل اهللوؿد تقاترت إخٌٚر واش ٍٚوٝ ظـ  »  ذـر ادٓدي، وأ

، وأنَّ ظًٔك خيرج ؾًٔٚظده ظذ  ًٓ َّٕف يّأل إرض ظد َّٕف يِّؽ شٌع شْغ، وأ  ٔ ف، وأ

َّٕف يّٗم هذه إمٜ ويهع ظًٔك خٍِف  . « ؿ ؾ افدجٚل، وأ

اف قؤي ا تقاتر مٚ جٚء ا ادْ ير وافدجٚل )وَٕؾ ظـ افنقـٚين ا ـ ٚ ف 

وإحٚديٞ افقاردة ا ادٓدي اف ل أمُـ افقؿقف ظِٔٓٚ مْٓٚ  » ؿقفف: (وادًٔي

مخًقن حديهًٚ، ؾٔٓٚ   ٌٔي وااًـ وافؤًػ ادْجز، وهل م قاترٌة  ل صؽٍّ وٓ 

،  ؾ يهدق و ػ اف قاتر ظذ مٚ دوهنٚ ظذ ألٔع آ ىلحٚت اد ررة ا  ٍٜ صٌٓ

 .« إ قل

 1499ٚ ا جريدة ظُٚظ افًدد َٕؾ أيًوٚ ظـ افنٔخ ظٌدافًزيز  ـ  ٚز ظذ م

أّمٚ إُٕٚر ادٓدي ادْ ير  ٚفُِٜٔ ـام زظؿ ذفؽ  ًض  »مـ  رم ؿقفف: 18فٔقم 

َّٕف يّأل إرض  اد ٖخريـ ؾٓق ؿقٌل  ٚضٌؾ، ٕنَّ أحٚديٞ خروجف ا آخر افزمٚن وأ

ًٓ وؿًًىٚ ـام مِئٝ جقًرا، ؿد تقاترت تقاتًرا مًْقًيٚ، وـهرت جًدا واش ٍٚوٝ  .« ظد

َّٕف يرى أّن افًٌٛ افذي تؾ افًٌض ظذ إُٕٚر  َّٕف َٕؾ ظـ إفٌٚين أ  ثؿ إ

ٌٜ مْٓؿ رأوا أنَّ  »هق ادظٚء افًٌض فِّٓدويٜ، ؾَد ؿٚل: اإلمٚم ادٓدي وضٚ ٍ

ًٓ شٔئًٚ، ؾٚدظٚهٚ ـهٌر مـ  ظَٔدة ادٓدي ؿد اش ٌِٝ ظز اف ٚريخ اإلشلمل اش ٌل

، ؾرأوا أنَّ ؿىع دا ر هذه ادٌروغ، أو ادٌٓقفغ، وجرت مـ  ٌٜ ـٌ ميِّ جراء ذفؽ ؾ 
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ّٓ ـّـ يُْر ظَٔدة  افٍ ـ إٕام يُقن  ُٕ٘ٚر هذه افًَٔدة افه ٔ ٜ، ومٚ مهؾ هٗٓء إ

ا آخر افزمٚن اف ل تقاتر ذـرهٚ ا إحٚديٞ افه ٔ ٜ، ٕنَّ  ٕزول ظًٔك 

ٚ  ًوٓؿ ؾًًل  ًض افدجٚجِٜ اّدظٚهٚ، مهؾ مرزا ؽلم أتد افَٚديٚين، وؿد إُٔره

ًٜ ـٚفنٔخ صِ قت، وأـٚد أؿىع أنَّ مـ إُٔر ظَٔدة ادٓدي يُْرهٚ أيًوٚ،  رصاح

و ًوٓؿ ييٓر ذفؽ مـ ؾِ ٚت فًٕٚف، وإن ـٚن ٓ يٌغ، ومٚ مهؾ هٗٓء ادُْريـ 

َّٕف ادظٚهٚ  ًض افٍراظْٜ  ّٓ ـام إُٔر رجؾ أفقهٜٔ اهلل ظزَّ وجؾَّ  دظقى أ ٚ ظْدي إ ًً ألٔ

 .« ؾٓؾ مـ مدـر

ًٜ مـ افروايٚت اف ل تدّل ظذ ثٌقت اإلمٚم  ـام َٕؾ ادٗفػ أ ق افٍداء جمّقظ

مـ ـ ٛ أتٌٚع افًٍَٜٔ، ـام ا ـ ٚب ا ـ مٚجٜ، ومًْد أتٍد، و  ٔي ادٓدي

 اجلٚمع فألفٌٚين، ومْٓٚ:

ٍٜ  : »ظـ ظعٍّ ظـ رشقل اهلل .1  «. ادٓدي مْٚ أهؾ افٌٔٝ يهِ ف اهلل ا فِٔ

ادٓدي، رج ا آخر أم ل ددخي »ؿٚل: أنَّ رشقل اهلل ظـ أيب شًٔد اخلدري .2

 . « ئًَف اهلل افٌٔٞ، وخترج إرض ٌٕ ٓٚ، ويًىل ادٚل   ًٚحٚ

َّٕف ؿٚل: ، ظـ رشقلظـ أم شِّٜ .3  .« ادٓدي مـ ظسيت مـ وفد ؾٚضّٜ »أ
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o ٕسإال ئًىبس: 

 ،إنَّ افًٚمٜ مع اف ٍٚهتؿ فروايٚت اإلمٚم ادٓدي  :افلؾٝ فِْير هق
َّٕف حيَؼ دوفٜ افًدل اإلهلل، ٕٓرى مْٓؿ وخىقرة صخهٜٔ اإلمٚم ادٓدي ، وأ

، اه امًمٚ  َؤ ف واش ًداًدا خلروجف، ؾل ٕرى مْٓؿ هتٔئٜ فٍِْس وفٌِلد فيٓقره 
مع أنَّ هذا مـ ظَٚ دهؿ، ويٌٌْل ظِٔٓؿ أن م ّقا  ف ـام هن ّؿ ٕ ـ افنًٜٔ  ذفؽ، 

 ٚفيٓقر، ومٔئقا افٍْقس فيٓقره، ويهٍَقا مؾٌٌْٔل ظِٔٓؿ أنَّ يدظقا فإلمٚ

ّٓ إْٔٚ فألشػ ٓ ٕرى مْٓؿ افْٚس  َؤ ف، وـٔػ يُقن آش ًداد فيٓقره  ؟ إ

، ترى ٕنَّ افنًٜٔ يً َدون  ٚإلمٚم ادٓدي ذفؽ، وفًٝ أدري دٚذا؟! هؾ يٚ
 ؟! ومقؿٍٓؿ مـ افنًٜٔ تِٓؿ ظذ أن ي خذوا هذا ادقؿػ مـ اإلمٚم ادٓدي 

 !فست أدري

o ٔالجشبسٓ الوْذٍٗٔ فٖ الىتت السبثم:  

هؾ  :مـ إشئِٜ اف ل ٕقاجٓٓٚ ا إثٌٚت أ ؾ افَؤٜ ادٓدوّيٜ افًٗال اف ٚهل

  افٌنٚرة ادٓدويٜ ا افُ ٛ افًٚ َٜ دفٌٔؾ ظذ أ ؾ افَؤٜ؟

مـ إ  ٚث اف ل ُتىرح حقل أ ؾ ثٌقت افًَٔدة ادٓدويٜ مًٖفٜ افٌنٚرة 

ا افُ ٛ افًٚ َٜ، وٕ ـ ئٍُْٚ ا إثٌٚت هذه افٌنٚرة  ًض   ٚإلمٚم ادٓدي 

 ىب نب مب ُّ  :آيٚت افَرآن افُريؿ وافروايٚت افقاردة ا ذفؽ، يَقل اهلل 
 .195إٌٕٔٚء:  َّ مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب

ظـ شٚمل إصؾ ؿٚل:  »: (ظَد افدرر ا أخٌٚر ادْ ير)وَٕؾ  ٚحٛ ـ ٚب 

يَقل: ٕير مقشك  ـ ظّران ا افًٍر إول إػ شًّٝ أ ٚ جًٍٍر  ّد  ـ ظعٍّ 

، ؾَٚل مقشك: ربِّ اجًِْل ؿٚ ؿ آل  ٍّد، ؾَٔؾ فف: إنَّ مٚ يًىك ؿٚ ؿ آل  ّدٍ 
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ذاك مـ ذريٜ أتٍد، ؾْير ا افًٍر افهٚين ؾقجد ؾٔف مهؾ ذفؽ، ؾَٚل مهِف، ؾَٔؾ فف مهؾ 

 . « ؾ فف مهِفذفؽ، ثؿَّ ٕير ا افًٍر افهٚفٞ ؾرآى مهِف، ؾَٚل مهِف، ؾَٔ

، ووجقد روايٍٚت مً زٍة تدّل  ْ ق ئٍد افًِؿ  ٍٜ ؾْ ـ ئٍُْٚ وجقد آي

ّٓ أنَّ  ًض وآضّئْٚن ظذ وجقد افٌنٚرة  ٚإلمٚم ادٓدي  ا افُ ٛ افًٚ َٜ، إ

افًِامء اه ؿَّ    ٌع  نٚرات افُ ٛ افًٚ َٜ، ومـ هٗٓء افًِامء افنٔخ ظع افٔزدي 

، ؾَد   ٞ ا (إفزام افْٚ ٛ ا إثٌٚت ااجٜ افٌٚ ٛ) ٚحٛ ـ ٚب ااٚ ري

إػ  119مـ ص( افٌنٚرة  ٚإلمٚم ادٓدي)اجلزء إول مـ ـ ٚ ف مًٖفٜ 

 ش ًٚ وثلثغ  نٚرة، ومـ تِؽ افٌنٚرات اف ل ذـرهٚ:، وؿد ذـر151ص

، ا افٍهؾ افًٚ ع ظؼ (ا شٍر اف ُقيـ)وَٕؾ ؾٔٓٚ مٚ ا  افبشارة إوػ: 

ًٜ  »يٜ افًؼيـ، ممٚ ترأل ف  ٚفًر ٜٔ: ا أ يَقل اهلل تًٚػ خمٚضًٌٚ هلٚجر تق ٔ

إلشامظٔؾ: يٚ إ راهٔؿ إٕٚ ؿد شًّْٚ دظٚءك وتيظؽ ا إشامظٔؾ ؾٌٚرـٝ فؽ ؾٔف، 

 ًٜ ٚ ومًَٚمٚ ظًِٔٚ، وشٖطٓر مْف اثْل ظؼ ًٌَٕٔٚ وش ُقن فف أم ًً ًٕٚ رؾٔ وشٖرؾع فف مُٚ

 ًٜ  «. ظئّ

افزهٚن ااٚدي ظؼ مٚ ورد ا افٍهؾ افهٚفٞ  »: لؿٚ افبشارة افتاشعة:

مـ أيٜ افرا ًٜ مـ فقؿٚ، وا افٍهؾ اخلٚمس وإر ًغ ا أيٜ افهٚفهٜ ظـ ـ ٚب 

أصًٔٚ، مٚ ترأل ف  ٚفًر ٜٔ:  قٌت  ٚرٌخ ا افزيٜ، أظدوا ضرق افرب وهٔٗا شٌِف، 

ٍٜ ش  وع، وتً دل اد ًقجٚت وتِغ ؾ٘نَّ ـؾ واٍد شّٔ ِئ، وـؾ جٌٍؾ وأـّ

 .« افهًق ٚت، وينٓد خلص اهلل ـؾ ذي جًدٍ 

                                                             

َّٕف مـ ذريٜ رشقل اهلل  :(1)  .36وظستف، حYافٌٚب إول ا  ٔٚن أ

، افٍرع افهٚين إخٌٚر اهلل ظزَّ وجؾَّ ا ـ ٛ Qافٌهـ افهٚين إخٌٚر اهلل تًٚػ  َٔٚم افَٚ ؿ :(2)

 .Qافَٚ ؿ إٌٔٔٚ ف افًِػ و نٚراتف  َٔٚم 
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أنَّ هذا افُلم هق مـ افٌنٚرات اف ل وردت ا ويرى افنٔخ ااٚ ري

 .افُ ٛ افًٚ َٜ ا مًٖفٜ اإلمٚم ادٓدي 

ادٓدي  ٌْٔٚت )ومـ افذيـ اه ّقا  ّلحيٜ افٌنٚرات أيًوٚ  ٚحٛ ـ ٚب 

 (ااٚوي)ـ ـًٛ إحٌٚر مـ ـ ٚب ؾَد ََٕؾ ظ -افًٚفػ افذـر- (وظلمٌٚت 

َّٕف ؿٚل:  إين أجد ادٓدي مُ قً ٚ ا أشٍٚر إٌٕٔٚء، مٚ ا ظِّف طٌِؿ وٓ  »فًِٔقضل أ

 ٌٛ َّٕف مُ قٌب ؾٔٓٚ: « ظٔ وإذا حهٚن أ ٌٔض، يًّك راـٌف  »، وَٕؾ ظـ شٍر افرؤيٚ أ

 .« إمغ افهٚدق، افذي يَيض وحيٚرب  ٚفًدل

ٚ ظذ جٌؾ  ٓٔقن، ومًف مٚ ٜ  ثؿَّ  »وَٕؾ ا شٍر افرؤيٚ:  ًٍ رأيٝ رجًل واؿ

ٚ، ـ ٛ ظذ جٌٚهٓؿ اشّف واشؿ أ ٔف ًٍ  ًٍٕف: ، وَٕؾ أيًوٚ مـ افًٍر « وأر ًقن أف

اثْل ظؼ ـقـًٌٚ،  امرأة م ن ِٜ  ٚفنّس وافَّر، وحتٝ رجِٔٓٚ وظذ رأشٓٚ إـٌِٔؾ مـ »

َّٕف يرظك ألٔع إمؿ  ًل مـ ح  ، ويَقل ادٗفػ: « ديدٍ وفدت ا ًْٚ ذـًرا ظ ًٔدا، إ

، اف ل مـ شلف ٓٚ ادٓدي حٍيف اهلل وهذه ادرأة افًئّٜ هل ؾٚضّٜ افزهراء »

 .« وظجؾ اهلل طٓقره

ؾَٔىع افرب مـ إها ٔؾ افرأس وافذٕٛ، وافْخؾ  »وَٕؾ مـ أصًٔٚ: 

وإشؾ، ا يقٍم واحٍد، ويَ ؾ افنٔخ وافىٍؾ، ٕجؾ ذفؽ ٓ يٍرح افًٔد  ٍ ٕٔٚف وٓ 

 . « حؿ ي ٚمٚه وأرامِف، ٕنَّ ـؾ واحٍد مْٓؿ مْٚؾٌؼ وؾٚظؾ افؼير

ؾَٔىع افرب مـ إها ٔؾ افرأس  »وا  ًض مقؿع  ًض افُْٚ س مٚ يع: 

وافذٕٛ، وافْخؾ وإشؾ، ا يقٍم واحٍد، افنٔخ وادً ز هق افرأس، وافٌْل افذي 

ه مٌ ًِغ، يًِؿ  ٚفُذب هق افذٕٛ، و ٚر مرصدو هذا افنًٛ موِِغ، ومرصدو

ٕجؾ ذفؽ ٓ يٍرح افًٔد  ٍ ٕٔٚف وٓ يرحؿ ي ٚمٚه وأرامِف، ٕنَّ ـؾ واحٍد مْٓؿ 

 .« مْٚؾٌؼ وؾٚظؾ رشٍّ 
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ومـ إمقر افِىٍٜٔ وجقد هذه افًٌٚرة ا شٍر اف هْٜٔ اإل  ٚح افرا ع، ا 

إذا ـهرت ذري ُؿ، وظّرتؿ ا إرض، وظِقتؿ افًِق  »أيٜ شٌع وظؼيـ: 

ٚطّٝ خىٚيٚـؿ، وحٚوف ؿ إؽٚطٜ افرب، ؾ٘ين ُأصٓد ظُِٔؿ هذه افًامء، إخر، وتً

فـ تًٔنقا وُأصٓد هذه إرض اف ل تًزون إفٔٓٚ هنر إردن فًُِؿ متُِقهنٚ، إُٕؿ 

افٍ ك )افًٌٚرة   ًٌر  ، ؾَد ظزت هذه« ضقيًل،  ؾ شقف هتُِقن و ٔد افٍ ك ادْ ير

وظِقتؿ  » :، ـام أنَّ هذه افًٌٚرة ظزتدي، وهق اشٌؿ مًروٌف فإلمٚم ادٓ(ادْ ير

ٌٛ مـ ؿقفف« افًِق إخر  مب خب حب ُّ  ا شقرة اإلهاء:، وهق ؿري
 حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث متهت خت حت هبجت
، ؾٍل هذه أيٜ افُريّٜ 7اإلهاء:  َّحض جض مص خص  مسحص خس

وظِقتؿ  »وافًٌٚرة ادَْقفٜ مـ شٍر اف هْٜٔ ؾٔٓٚ ، َّ جح مج  حج مث ُّ :تًٌر

 .« رافًِق إخ

o تأهّلٌ فٖ الجشبسات: 

ا افُ ٛ  تدّل ظذ افٌنٚرة  ٚدٓدي : وؽرهٚ، ؿٔؾ: إن هذه افًٌٚراتو 

افًٚ َٜ، وترّؿك افًٌض، وؿٚل: يُّْْٚ أن ًٕ ز هذه افًٌٚرات دفٔلً ظذ ثٌقت أ ؾ 

ّٓ أنَّ هذا افَقل  ّؾ تّٖمؾ وشٌٛ ذفؽ هق مٚ دخؾ ظذ افُ ٛ ، ادًٖفٜ ادٓدويٜ، إ

َٜ مـ اف  ريػ، واف  ريػ وإن مل يّّس ـّؾ مٚ ؾٔٓٚ، وفُّْف مّس افًٌض مْٓٚ، افًٚ 

وحٔٞ إْٕٚ ٓ ِّٕؽ دفًٔل ظذ حَٕٜٚٔ ـّؾ ظٌٚرٍة ا افُ ٛ افًٚ َٜ، ٓح امل أهنٚ 

ٌٜ ؾل يُّْْٚ أن ًٕ ز أي ظٌٚرٍة دفٔلً.    رؾ

يُّْْٚ أن  ًٕؿ، م ك مٚ ؿٚم دفٌٔؾ مـ ظٍَؾ أو َٕؾ ؿىًّل ظـ ادًهقم، ؾٕ٘فُ 

ًٕ زه دفًٔل ظذ  دق مٚ ا افُ ٛ افًٚ َٜ، و ًٌٚرة أخرى: م ك مٚ وجد موّقٌن 

ا افُ ٛ افًٚ َٜ يدًل ظذ  دؿف دفٌٔؾ، ؾ ْٔئٍذ يُّْْٚ افَقل  ٖنَّ مٚ ا افُ ٛ 

ّٓ أنَّ افدفٔؾ افذي يً ّد ظِٔف فٔس ظٌٚرة افُ ٛ افًٚ َٜ، وإٕام  افًٚ َٜ   ٌٔي، إ
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أو افدفٔؾ ادَْقل ظـ ادًهقم، ؾٓق افذي يهٌٝ فْٚ افًَٔدة أو اأََٜ افدفٔؾ افًَع 

 افهٚ  ٜ ا افُ ٛ افًامويٜ.

ًٜ ا  و هلذا ٓ يُّْْٚ أن ًٕ ز هذه افًٌٚرات اف ل َِْٕٚهٚ وفق ـٕٚٝ رصحي

دفٔلً ظذ أ ؾ افًَٔدة ادٓدويٜ، وفُْٓٚ تٍْع فٌٔٚن أمهٜٔ افًَٔدة  اإلمٚم ادٓدي 

اه ؿَّ ـهًرا  ٌٔٚن مًٖفٜ  حٔٞ إنَّ هذه افًٌٚرات تدّل ظذ أنَّ افٌٚريادٓدويٜ، 

َّٕف أمؾ إٌٕٔٚء اإلمٚم ادٓدي  وافٌٚيٜ اف ل يىّي هلٚ ألٔع افْٚس،  ،  ٚظ ٌٚر أ

ٌٜ اُّٜ اهلل ا خِؼ هذه افْنٖة، وا  ٔٚن دوفٜ افًدل اإلهلل ا آخر افزمٚن جتِٔ

ٓٚ افًٍٚد، ؾ٘نَّ ظٚؿٌٜ ـؾ هذا خٌر، وهق حُقمٜ اإلمٚم وٕرى ؾٔ، اف ل ٕرى ؾٔٓٚ افيِؿ

ًٓ ـام مِئٝ طِاًم وجقًرا. ادٓدي   اف ل هبٚ متأل افدٕٔٚ ؿًًىٚ وظد

ؾ٘ن اهلل ظز وجّؾ أراد أن ت جذ  ٍٜ ظدفف ا ألٔع افْنآت، وييٓر ؿٚهري ف ا ألٔع 

ٍٚت ادُقن تًٚػ، وهل افًقامل،  ام ا ذفؽ ظٚمل افدٕٔٚ، ؾىًٌٜٔ اف ُقيـ ت ْٚؽؿ مع  

 .تًر ا ـّؾ يشء ٕ ق جتِٜٔ افًدل افر ٚين، وافَٚهريٜ اإلهلٜٔ

  



 40 
 

  



          41 

 

 دفـع الـشـبـهـات

 

 

 

 

ا ـ  :، ومـ هٗٓءإُٔر  ًض افًّٚمٜ أ ؾ وجقد اإلمٚم ادٓدي

خِدون، و ّد روٚ رصٔد، وافدـ قر ظدٕٚن إ راهٔؿ، وافنٔخ  ّد  ل افديـ 

ًٜ وـذفؽ أتد أمغ  ٚحٛـ  ٚب ظٌداأّد،  )و ك اإلشلم(، وهٗٓء أوردوا ألِ

ادٓدويٜ، و ًقن اهلل تًٚػ ٕٖيت ظذ أمهٓٚ، فٌٔٚن افرّد  افنٌٓٚت حقل افَؤٜ مـ

 :وهل ـٚف ٚهل، ممٚ شْذـره يًرف افرد ظذ ؽرهٚو افًِّل ظِٔٓٚ،

o :الشجْٔ األٍلى 

 :ضعف افروايات ادفدوية فعدم إخراج افشقخغ هلا 

ل  ٓٚ: إنَّ افروايٚت اف ل وردت ا اإلمٚم وهل مـ أؽرب افنٌٓٚت، وخ

، ٕنَّ افٌخٚري ومًِؿ ا ـ ٚ ٔٓام مل خيرجٚ روايٜ ًواحدًة  ادٓدي  ٌٜ روايٌٚت ؤًٍ

 .ا اإلمٚم ادٓدي 

وذـر هذه افنٌٜٓ افدـ قر ظدٕٚن إ راهٔؿ، وهق ؿد تٖثر ؾٔٓٚ  ٚثْغ شٌَٚه ا 

 ضرحٓٚ، ومهٚ:

 43 دفــع الـشـبـهـات : الثالثلمحًر ا
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وفذفؽ مل يً ّد افنٔخٚن  »ا تًٍر ادْٚر:   ّد روٚ رصٔد، ؾَد ؿٚل إول:

 مـ روايٚهتٚ ا   ٔ ٓام
ٍ
 .«  قء

َّٕف ؿٚل: ، أتد أمغ ادكي  ٚحٛ ـ ٚب )و ك اإلشلم( افثاين: مل  »ؾ٘

يرو افٌخٚري ومًِؿ صٔئًٚ مـ أحٚديٞ ادٓدي، ممٚ يدّل ظذ ظدم    ٓٚ ظْدمهٚ، 

 . « ٚجٜ، وؽرهؿوا ـ م، وإٕام ذـرهٚ افسمذي، وأ ق داود

o ْٔسدّ الشج: 

ٓ ترّد ظذ إش دٓل افنًٜٔ اإلمٚمٜٔ )إٔٚر  -ـام هق واوٌي -و هذه افنٌٜٓ 

اهلل  رهٚهنؿ(: ٕنَّ افنًٜٔ اإلمٚمٜٔ ٓ يً دون  روايٚت افٌخٚري ومًِؿ، ؾًقاٌء 

أم مل خيرجٚهٚ ؾ٘ن  أخرج افٌخٚري ومًِؿ افروايٚت اد ًَِٜ  ٚإلمٚم ادٓدي

ظْدهؿ مـ يًْل صٔئًٚ ظْد افنًٜٔ اإلمٚمٜٔ، ٕنَّ مًٖفٜ ادٓديهذا ٓ 

هلذا هؿ ٓ و افقاو ٚت ادًِامت، وظْدهؿ روايٚهتؿ ادً زة افقاردة مـ ضرؿٓؿ،

ًٜ ظْدهؿ، ومٚ مل يَْله  يً ّدون ظذ مٚ يرويف افٌخٚري ومًِؿ، ؾام يَْلٕف فٔس حج

يٌّس هبٚ مـ يً ّد ظذ مْٟٓ ٓ يًَط ظـ ااجٜٔ ظْدهؿ، وفُـ هذه افنٌٜٓ ؿد 

فًٔٝ واردًة ح ك ظذ مْٟٓ افًٍَٜٔ،  -أيًوٚ–مدرشٜ افًٍَٜٔ، ومع ذفؽ ؾٓل 

ٍٜ ا رّد هذه افنٌٜٓ، وهل  :ويُّْْٚ أن ٕذـر أر ًٜ أجق 

 حوقر إ ؾ وؽٔٚب آشؿ. اجلواب إول: -

 تقاتر افروايٚت ا ـ ٛ افٍريَغ. اجلواب افثاين: -

                                                             

 ٓت ا أحٚديٞ ادٓدي، ٚ، اف ًٚرض واإلص187ُ، تًٍر شقرة إظراف أيٜ 9ج  :(1)

 .499ص 

 .237، اإلمٚمٜٔ، ادٓدي، ص 3و ك اإلشلم، ج  :(2)
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 ٍٚء  ٚفٌخٚري ومًِؿ يًْل إفٌٚء روايٚت افه ٚح آـ اجلواب افثافث: -

 وافًْـ.

 ظدم َٕؾ افٌخٚري ومًِؿ فُّؾ افروايٚت افه ٔ ٜ. اجلواب افرابع: -

o حضَس األصل ٍغ٘بة االسن :اجلواب األول: 

ًٜ ا اإلمٚم ادٓدي  تزظؿ هذه افنٌٜٓ أنَّ افٌخٚري ومًِؿ مل خيرجٚ رواي

ًٔ ٚ، ؾَد أخرجٚ ا اإلمٚم ادٓدي ) ِقات اهلل وشلمف ظِٔف(، وهذا فٔس   

، ؾٚدًْك )ظجؾ اهلل تًٚػ ؾرجف(، ومٚ ؽٚب ظْٓام هق فٍظ اإلمٚم ادٓدي 

ظـ  »ادقجقد ا افروايٚت إخرى ؿد أخرجٚه، ؾَد أخرج افٌخٚري هذه افروايٜ: 

ـٔػ إٔ ؿ إذا ٕزل ا ـ مريؿ ؾُٔؿ، وإمٚمُؿ  :: ؿٚل رشقل اهللؿٚلأيب هريرة 

، وـذفؽ هق ادٓدي واإلمٚم افذي يهع خٍِف ظًٔك  ـ مريؿ ،« مُْؿ

يُقن ا آخر أم ل  » :مًِؿ ؾَد أخرج ظـ جٚ ر  ـ ظٌداهلل ؿٚل ؿٚل رشقل اهلل

ٌٜ حيهق ادٚل حهًٔٚ ٓ يًّد ظدًدا ، وأيًوٚ هذا اخلٍِٜٔ ـام ا افروايٚت افُهرة هق  « خٍِٔ

 .اإلمٚم ادٓدي 

o :الشٍاٗبت فٖ وتت الفشٗم٘ي تَاتش اجلواب الثاني: 

تَّدم ؾٔام شٌؼ أنَّ افروايٚت افقاردة ا أ ؾ افَؤٜ ادٓدويٜ روايٌٚت م قاترٌة 

إنَّ : ا ـ ٛ افٍريَغ، ؾٓل تٍٔد افَىع وافَٔغ  ٖ ؾ ثٌقت افَؤٜ ادٓدويٜ، وؿِْٚ

 ا افقاردةيزيد ظددهٚ ظـ ظدد افروايٚت  افروايٚت افقاردة ا اإلمٚم ادٓدي 

 ًض افنخهٔٚت ادنٓقرة، و ًض إحٚديٞ ادنٓقرة اف ل مل يَع ؾٔٓٚ صؽ   غ 

                                                             

 .3449، ح Q  ٔي افٌخٚري، ـ ٚب أحٚديٞ إٌٕٔٚء،  ٚب ٕزول ظًٔك  ـ مريؿ : (1)

ٜ،  ٚب ٓ تَقم افًٚظٜ ح ك يّر افرجؾ  َز   ٔي مًِؿ، ـ ٚب افٍ ـ وأرشاط افًٚظ :(2)

 .2913افرجؾ ؾٔ ّْك أن يُقن مُٚن ادٔٝ مـ افٌلء، ح
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ٓ  –فق شِّْٚ  ًدم َِٕف-ادٗرخغ، ؾًدم َٕؾ افٌخٚري دوّقن هذه افروايٚت 

يي، وـذفؽ افَقل ا مًِؿ، وـٔػ حي ٚج  ّهؾ هذا، وافٌخٚري ومًِؿ مل يَْل 

ًٜ واحدًة مـ روايٚت حرمٜ افً ٚق، ومـ  ادًِقم أنَّ هذه افروايٚت مً زٌة ظْد رواي

ًٜ ا واؿًٜ افٌدير، ومل خيرج حديٞ افٌدير مع  افٍريَغ، وـذفؽ افٌخٚري مل يرو رواي

َّٕف م قاتٌر ظْد افٍريَغ، وافٌخٚري ومًِؿ مل خيرجٚ حديٞ افًؼة ادٌؼيـ  ٚجلْٜ،  أ

َّٕف ا مدرشٜ افًٍَٜٔ مـ إحٚديٞ ادً زة اف ل يٗمـ هب ٚ ظِامؤهؿ، ؾًدم روايٜ مع أ

ٓ يّي صٔئًٚ مع ثٌقت اف قاتر، وفق ـْٚ افٌخٚري ومًِؿ فروايٚت اإلمٚم ادٓدي

ٌِٕل افروايٚت اف ل مل خيرجٓٚ افٌخٚري ومًِؿ فِزم مـ ذفؽ إفٌٚء افروايٚت 

 اد قاترة مـ رأس.

ٔي مٚ ثؿَّ إنَّ افٌخٚري ومًِؿ اثْٚن ٓ ي نُؾ هبام اف قاتر، ؾ٘ذا ؿِْٚ إن افه 

ّٓ أن  أخرجٚه، ومٚ مل خيرجٚه ٕرؾوف، ؾِٔزم مـ ذفؽ ظدم تنُؾ أي تقاتٍر أ ًل، إ

ّٓ أنَّ  َّٕف يُّـ أن يً ّد ظذ مٚ أخرجٚه  وّؿ ٍٕس ادوّقن ا ـ ٛ ؽرهؿ، إ يَٚل  ٖ

.ٚ ًً  هذا ـام ترى يؤؼ ظذ ادًِّغ واش

o االوتفبء ثبلجخبسٕ ٍهسلن  :اجلواب الثالث 

 :بح ٍالسٌيـحـصـبت الــاٗبء سٍـغـٗؼٌٖ ئل

َّٕف يِزم مـ ذفؽ  ٍٜ مل خيرجٓٚ افٌخٚري ومًِؿ ؾ٘ فق ؿِْٚ  ًدم   ٜ ـؾ رواي

ومل ،  ؾ مئٚت افروايٚت اف ل أخرج ٓٚ افه ٚح وافًْـ إخرى، إفٌٚء ظؼات

خيرجٓٚ افٌخٚري ومًِؿ، وٓ يِ زم  ذفؽ ظِامء افًٚمٜ، ؾ٘هنؿ يه  قن روايٍٚت 

وإألٚظٓؿ ؿٚ ٌؿ ظذ ذفؽ مع أهنٚ فًٔٝ ا ـ ٚيب افٌخٚري ـهرٍة وحي جقن هبٚ، 

 ومًِؿ.
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o :ػذم ًمل الجخبسٕ ٍهسلن لىل الشٍاٗبت الصح٘حٔ اجلواب الرابع: 

ًٜ  » :إنَّ مَقفٜ  « إذا مل تُـ افروايٜ ا ـ ٚيبَّ افٌخٚري ومًِؿ ؾٓل فًٔٝ   ٔ 

ٌٜ ظذ أنِّ افٌخٚري ومًِؿ اف زامٚ  ٘خراج ألٔع افرويٚت افه  ٔ ٜ ا ـ ٚ ٔٓام، مٌْٔ

 ْ ٍق إذا مل تقجد روايٜ ا ـ ٚ ٔٓام تُقن افروايٜ ؽر مً زٍة، وهذا مل يهٌٝ،  ؾ 

ادَْقل ظْٓام أهنام ؿٚٓ  ٖنَّ  ًض افروايٚت افه ٔ ٜٔ فًٔٝ مقجقدًة ا ـ ٚ ٔٓام، 

أي: –افرا ًٜ: مل يً قظٌٚ  »ؾَٚل: (، ـ ٚب ظِقم ااديٞ)ؾَد َٕؾ ا ـ افهلح ا 

افه ٔي ا   ٔ ٔٓام وٓ اف زمٚ ذفؽ، ؾَد رويْٚ ظـ افٌخٚري  -ري ومًِؿافٌخٚ

ّٓ مٚ  ي، وترـٝ مـ افه ٚح دلل افىقل،  َّٕف ؿٚل: مٚ أدخِٝ ا ـ ٚيب اجلٚمع إ أ

 ظْدي   ٌٔي ووً ف هٚهْٚ يًْل ا ـ ٚ ف 
ٍ
َّٕف ؿٚل: فٔس ـؾ يشء ورويْٚ ظـ مًٍِؿ أ

 .« فافه ٔي، إٕام ووًٝ هٚهْٚ مٚ أألًقا ظِٔ

ٌٜ ظْد افنٔخغ ومل خيرج افنٔخٚن تِؽ  ؾ٘ذن، هْٚك روايٌٚت   ٔ 

 افروايٚت ا ـ ٚ ٔٓام.

o :ضؼفُ وتبثٖ الجخبسٕ ٍهسلن هغ ػذم الٌمل 

 : إنَّ ظدم إخراج افٌخٚري ومًِؿ روايٚت اإلمٚم ادٓديودم احلؼقؼة
ز مـ شٌِٔٚت دفٔؾ وًػ افُ ٚ غ، ويُّـ أن يً  -إن ـٕٚٚ مل خيرجٚهٚ-ا ـ ٚ ٔٓام 

ٚ روايٌٚت افُ ٚ غ، وفٔس دفًٔل ظذ وًػ روايٚت اإلمٚم ادٓدي ، ٕهنَّ

ٌٜ  ؾ م قاترٌة،  ؾ هل ؾقق اف قاتر ـام أشٍِْٚ، وهل مّٜٓ جّدًا ترتٌط  ٌٜ مً ٍٔو واو 

  روايٚت ادٓدي ّهر ظٚمل افدٕٔٚ ا آخر افزمٚن، ومٚ حتدث رشقل اهلل

ٕوإٕام أراد مـ ا ،ًٚ  مٜ أن تً ٌَِف  ام ئِؼ  ف، و ّؼوظف افًٚدل ادٌٚرك،جزاؾ

 ؾ٘مهٚل َٕؾ ذفؽ ٓ وجف فف افٌ ٜ.

                                                             

 .8افْقع إول: مـ إٔقاع ظِقم ااديٞ مًرؾٜ افه ٔي مـ ااديٞ، ؾقا د مّٜٓ، ص  :(1)
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o ْٔالثبً٘ٔ الشج: 
 مـاؾاة روايات اإلمام ادفدي.فُسـّة افتغقر افؼرآكقة 

أنَّ افَرآن  :وؿد ضرح هذه افنٌٜٓ افدـ قر ظدٕٚن إ راهٔؿ، وخل  ٓٚ

ًٜ ا اف ٌٔر، وهل إنَّ  ٓ يٌّر ادج ّع مـ افقوع افيسء إػ اهللافُريؿ  ّغ شْ

، ؾ٘ذا أراد اهلل ٍٜ
ّٓ  ٘رادٍة جم ًّّٔ أن يٌر افًٚمل ـِف ؾل  ّد مـ إرادٍة افقوع ااًـ إ

، يَقل ٍٜ
ؾٚف ٌر ٓ ، 11د:افرظ َّهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّ : ظٚدّٔ

 ٍٜ ٍٜ ظٚم
وهذا خلف  ،يُقن  ٔد ؾرٍد، وإٕام يُقن   ٌر ادج ّع،  ٘رادٍة جم ًّّٔ

َّٕف يّأل إرض ؿًًىٚ  :، ؾ٘نَّ افروايٚت تَقلافروايٚت افقاردة ا اإلمٚم ادٓدي ٖ 

وظدًٓ ـام مِئٝ طِاًم وجقًرا، ؾٓل ًٌٕٝ اف ٌر إػ ؾرٍد واحٍد، ومل تًْٛ اف ٌر إػ 

ادج ّع أو ألٔع ادج ًّٚت افٌؼيٜ:  ٚظ ٌٚر أنَّ اإل لح ادٓدوي يرتٌط  جّٔع 

 ًٚت افٌؼيٜ.ادج ّ

o ْٔسدّ الشج: 
، وهل ٍٜ  :يُّـ أن ًّٕجؾ ظذ هذه افنٌٜٓ أر ًٜ أجق 

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّ :ظدم إىٌٚق ؿقفف اجلواب إول: -
 ظذ اارـٜ ادٓدويٜ وؾؼ تًٍر  ٚحٛ افنٌٜٓ. ،11افرظد: َّهت

ًٓ  »: ظٌٚرة: ظدم ورود اجلواب افثاين -  ا ـّؾ  ،« يّأل إرض ؿًًىٚ وظد

 . افروايٚت

ًٓ ـام مِئٝ  » :مـ ظٌٚرة ٔٚن ادراد  اجلواب افثافث: - يّأل إرض ؿًًىٚ وظد

 «. طِاًم وجقًرا

 ظدم ادْٚؾٚة  غ اإل لح ادٓدوي وأيٜ ادٌٚرـٜ. اجلواب افرابع: -
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o الجَاة األٍل: 

ظذ احلرـة  ،َّهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّ  :ظدم اكطباق -

 ادفدوية وؾق تػسر صاحب افشبفة:

هٚحٛ هذه افنٌٜٓ مَىًًٚ  قتًٔٚ يَقل ؾٔف  قجقد خىٖ وؿع ؾٔف أظلم إنَّ ف

 هب مب خب حب جب ُّ  :ؾ٘نَّ أؽِٛ ادٍنيـ ؾّنوا ؿقفف ، ادٍنيـ ا تًٍر هذه أيٜ
ٓ يٌدل ووع ؿقٍم مـ افيسء   ،  ٖنَّ ادَهقد أنَّ اهللَّهت مت خت حت جت

 ًٔ ٚ، ؾ٘نَّ ادَهقد أنَّ إػ إحًـ ح ك يٌروا مٚ  ًٍٖٕٓؿ، وهذا اف ًٍر فٔس  

ٓ يٌر مٚ  َقٍم مـ خٍر، وخيرجٓؿ مـ افقوع ااًـ إػ افقوع افيسء ح ك  اهلل

يٌروا مٚ  ًٍٖٕٓؿ، ؾ٘ذا ـٕٚقا مـ افْٚحٜٔ افًٍّْٜٔ ظذ افهٍٚت ااًْٜ ٓ يزيؾ 

 .ًّٕٓؿافٌٚري

ْٜ وهذه  -أيًوٚ–وؿٚل  ٚحٛ افنٌٜٓ  ًّ َّٕف تقجد آي ٚن  ْٔ ٚ هذه اف  افَٚظدة ٖ

وأي ٚن شٔٚؿٓام هق شٔٚق اف ٌر مـ  -َّهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّ 

  :ومهٚ، افقوع ااًـ إػ افقوع افيسء، وفٔس افًُس

(1) 

 مح جح مج حج  هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّ  :ؿقفف 

ؾٓذه أيٜ ا شٔٚق ااديٞ ظـ افًقء وحدوث افًقء ، 11افرظد:  َّ حسخس جس مخ جخ

   ًٌٛ تٌر مٚ ا افٍْقس.
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(2) 

 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :ؿقفف 
 . وهذه أيٜ ت  دث ظـ اف ٌر مـ افًّْٜ إػ شٌِٓٚ ،53إٍٕٚل:  َّ من

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّ   :إذن، ؾٌ ًٛ تًٍر افدـ قر فَقفف  
يرى أنَّ مقرد هذه أيٚت أو مدفقهلٚ هق اف ٌر مـ ااٚل ااًـ  ؾٕ٘ف، َّهت

وإذا ـٕٚٝ هذه أيٜ تٍٔد هذا ادًْك، ؾٓل ٓ تْىٌؼ ظذ اإل لح إػ ااٚل افيسء، 

ٓ يٌر  ، ؾ٘نَّ اإلمٚم ادٓدي افًٚدل، ودوفٜ ااّؼ اف ل يٖيت هبٚ اإلمٚم ادٓدي 

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّ  حٚل افْٚس مـ ااًـ إػ افيسء، ح ك ٕىٌؼ 
ااٚل افيسء   ًٛ مٌْك ٍٕس  ٚحٛ اإلصُٚل، وإٕام يٌر حٚهلؿ مـ  َّهت

إػ ااٚل ااًـ، ؾٓذه أيٜ ادٌٚرـٜ   ًٛ تًٍر  ٚحٛ افنٌٜٓ ٓ تْىٌؼ ظذ 

 .حرـٜ اإلمٚم ااجٜ

o ًٖالجَاة الثب: 
ًٓ  » :رود ظبارةوظدم و -  دم ـّل افروايات: « يؿأل إرض ؿسطًا وظد

روايٌٚت م قاترٌة، وهل م ًددٌة  إنَّ افروايٚت افقرادة ا اإلمٚم ادٓدي 

ًٓ ـام مِئٝ طِاًم وجقًرا » :ا، ومل يرد ا أألًٓٚ ظٌٚرةجدً  ، « يّأل إرض ؿًًىٚ وظد

، مع أنَّ افًٌٚرة افقاردة ا اإلمٚم ادٓدي  ؾُٔػ يرؾع افٔد ظـ ألٔع افروايٚت

ًٜ ا ألٔع افروايٚت؟!  اف ل ينُؾ ظِٔٓٚ فًٔٝ واؿً

ًٜ واحدًة مـ افروايٚت اف ل مل ترد ؾٔٓٚ  هذه افًٌٚرة ادٌٚرـٜ، وهْٚ أذـر رواي

  : ًْده (ادً درك ظذ افه ٔ غ)ؾَد َٕؾ ااٚـؿ افًْٔٚ قري ا 

                                                             

 .www.youtube.com/watch?v=NMO1IHD_UHc تًٍر شقرة افرظد، د.ظدٕٚن إ راهٔؿ، :(1)
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، ؾًٖفف رجٌؾ ظـ ادٓدي، ؾَٚل ظـ  ّد  ـ اأٍْٜ ؿٚل: ـْٚ ظْد ظعٍّ  »

ٚ، ؾَٚل: ذفؽ خيرج ا آخر افزمٚن، إذا ؿٚل ظع   ًً : هٔٓٚت، ثؿ ظَد  ٔده شٌ

تًٚػ فف ؿقًمٚ ؿزٌع ـَزع افً ٚب، يٗفػ اهلل  غ افرجؾ اهلل اهلل ؿ ؾ، ؾٔجّع اهلل 

ؿِقهبؿ ٓ يً قحنقن إػ أحٍد وٓ يٍرحقن  ٖحٍد يدخؾ ؾٔٓؿ، ظذ ظدة أ  ٚب 

 دٍر، مل يًٌَٓؿ إوفقن وٓ يدرـٓؿ أخرون وظذ ظدد أ  ٚب ضٚفقت افذيـ 

 .« جٚوزوا مًف افْٓر

ٌٜ مـ افْٚحٜٔ افًْديٜ وٓ خل ف ؾٔٓٚ، ومع ذفؽ مل يرد ؾٓذه افروايٜ   ٔ 

ًٓ ـام مِئٝ طِاًم وجقًرا » :ؾٔٓٚ فٍظ ، وتقجد روايٌٚت « يّأل إرض ؿًًىٚ وظد

أخرى ـهرٌة تدّل ظذ أ ؾ ثٌقت افَؤٜ ادٓدويٜ مـ دون أن تقجد ؾٔٓٚ هذه 

افًٌٚرة، ؾِامذا  ٚحٛ افنٌٜٓ يرؾع افٔد ظـ ألٔع افروايٚت افقاردة ا اإلمٚم ادٓدي 

نَّ إصُٚفف فق تؿَّ إٕام يرد ظذ فٍٍظ ورد ا  ًض افروايٚت؟! ؾٓذه افىريَٜ ، مع أ

ًٜ مـ افْٚحٜٔ ادْٓجٜٔ ومـ افْٚحٜٔ افًِّٜٔ.  ٔ   ًٜ  فًٔٝ ضريَ

ًٓ  » :وخل ٜ اجلقاب افهٚين: إْٔٚ فق ؿٌِْٚ أنَّ ظٌٚرة  يّأل إرض ؿًًىٚ وظد

، 11افرظد:  َّ هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّ : ت ْٚىف مع أيٜ افُريّٜ «

ؾ٘نَّ ؽٚيٜ مٚ يستٛ ظذ ذفؽ هق رؾع افٔد ظـ افروايٚت ادٓدويٜ اف ل وردت ؾٔٓٚ هذه 

 افًٌٚرة، وفٔس رؾع افٔد ظـ ألٔع افروايٚت اف ل ٓ تقجد ؾٔٓٚ هذه افًٌٚرة.

o الجَاة الثبلث:  
ًٓ ـام مؾئت طؾاًم وجوًرا »: بقان ادراد من ظبارة -  :« يؿأل إرض ؿسطًا وظد

ًٓ ـام مِئٝ  » :ادُنُِؾ مل يًرف ادراد مـ ظٌٚرة إنَّ  يّأل إرض ؿًًىٚ وظد

ـٍرٍد هق مـ حيدث اف ٌر ، ؾِٔس ادَهقد أّن اإلمٚم ادٓدي« طِاًم وجقًرا

                                                             

 .8659، ـ ٚب افٍ ـ وادلحؿ، ح 4ً درك ظذ افه ٔ غ، جاد: (1)
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وا طٓقره وحرـ ف  ًد افًٚدل، ؾ٘نَّ افروايٚت افقاردة ا اإلمٚم ادٓدي

ًٕٚ، وافيٓقر، ؿد  ْٔٝ أّن فإلمٚم ادٓدي هٗٓء إظقان يَقمقن مًف  دور أظقا

ِٜ افْٚس، ومـ تِؽ افروايٚت اف ل دفٝ ظذ هذه اأََٜ،  اف ٌٔر، ويٗثرون ا ظّٚم

ٌٜ شًْدا   ًٛ مٌٚين مدرشٜ افًٍَٜٔ  -شٚ َٜ افذـر-روايٜ ادً درك  وهل   ٔ 

، ؾٓل تدّل ظذ وجقد أظقاٍن فإلمٚم ادٓدي، ا ظِؿ ااديٞ ، ؾ ٌٔره ألٚظل 

ؾٔجّع اهلل تًٚػ فف ؿقًمٚ ؿزٌع ـَزع  »تًٌٔرا ؾردًيٚ، حٔٞ تَقل افروايٜ: وفٔس 

ٌٜ يٗفػ اهلل « افً ٚب، يٗفػ اهلل  غ ؿِقهبؿ ٓ يً قحنقن إػ أحدٍ  ، ؾٓق فف ألٚظ

واؿًٓؿ إػ  غ ؿِقهبؿ، ؾٔ ٌر مٚ ا إًٍٔٓؿ ثؿَّ   ٌٔر مٚ ا إًٍٔٓؿ يٌر اهلل

 افقاؿع إحًـ.

أيًوٚ، افروايٜ افؼيٍٜ افقاردة ا ـ ٚب ادلحؿ وافٍ ـ ومـ افروايٚت 

ؾٔخرج إ دال  »ا ؿهٜ ادٓدي وطٓقر أمره، ؿٚل: ظـ حذيٍٜ ظـ افٌْل، وؽره

افّْجٌٚء مـ  -فًّؾ ادَهقد خيرج إفٔف أصٌٚه إ دال-مـ افنٚم وأصٌٚهٓؿ وخيرج إفٔف 

يع فف  غ زمزم وادَٚم، مك، وظهٚ ٛ أهؾ ااؼ وأصٌٚهٓؿ، ح ك يٖتقا مُٜ، ؾٌٔٚ

ٚ إػ افنٚم وجزيؾ ظذ مَدم ف ومُٔٚ ٔؾ ظذ شٚؿ ف، يٍرح  ف أهؾ  ًٓ ثؿَّ خيرج م قج

، ؾٓذه افروايٜ تدّل « وافقحش، واأ ٚن ا افٌ ر، افًامء، وأهؾ إرض، وافىر

 ، وهبٗٓء إظقان ي  َؼ اإل لح افًٚدل.ظذ وجقد أظقاٍن فإلمٚم ااجٜ 

                                                             

افًْـ افقاردة ا افٍ ـ، اجلزء اخلٚمس،  ٚب مٚروي ا افقؿًٜٔ اف ل تُقن  ٚفزوراء ومٚ : (1)

 .597ي هؾ هبٚ مـ افقؿٚ ع وادلحؿ وأيٚت وافىقام، ح 
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o ؟ ًُست التغ٘٘ش ئلى اإلهبم الوْذٕ لوبرا 

 إذا ـٚن اف ٌٔر  ٔد اإلمٚم  :وحيّؼ فَِٚرئ افُريؿ أن يًرض هذا افًٗال
ٍٜ مًف، ؾِامذا ًٌٕٝ افروايٜ اإل لح افًٚدل فإلمٚم ااجٜ  يّأل  »: ؾَٚفٝ وألٚظ

؟  ًٓ  .«إرض ؿًًىٚ وظد

 يي ىي مي خي ُّ وجقاب هذا افًٗال واوي، ؾٓق ٕير ؿقفف تًٚػ: 
، 27 ّد:  َّ جس مخ جخ مح ُّ  ، وؿقفف شٌ ٕٚف:42افزمر:  َّ ٰذ

،  ْٔام ا أيٜ افهٕٜٚٔ ًٕٛ ًٕٛ تقا إٍٕس إفٔف ؾٍل أيٜ إوػ افٌٚري

 تقا إٍٕس إػ ادل ُٜ، ؾٓؾ يقجد تْٚف  غ هٚتغ أي غ؟  افٌٚري

وإذا ـٚن  ٖمر   ل صؽ ٓ تْٚا  ْٔٓام، ؾ٘نَّ تقا ادل ُٜ هق  ٖمٍر اهلل

، وهذا ٕير أن يَٚل: افَٚ د افٍلين ؾ ي ؾًقف يُقن مًًْدا إػ اهلل اهلل

َّٕف ؿد يُقن ا مديْٜ  ًٔدٍة جًدا ظـ ادًرـٜ اف ل ترتٛ ؾٔٓٚ  افٌلد افٍلٕٜٔ، مع أ

َّٕف مل يذهٛ هْٚك،  -مهلً -افٍ ي، ؾٚدخٚفٍقن  يَقفقن  ٖنَّ ظّر ؾ ي  لد افٍرس، مع أ

، ؾِامذا يًْٛ إفٔف افٍ ي؟ومل حي ًٜ ٚ أو يىًـ  رمٍي أو يرمل ٌِٕ ًٍ مٚ ذفؽ و ّؾ شٔ

ّٕف افَٚ د افذي يٖمتر اجلٔش  ٖمره، وإمر ـذفؽ ا اإلمٚم ااجٜ  ٕ ّٓ ، ظْدهؿ إ
 ؾٓق يّأل  ٚظ ٌٚر أن مـ مًف يٖمترون  ٖمره، وحيََقن افًدافٜ اإلهلٜٔ حتٝ راي ف.

o الجَاة الشاثغ:  
 بغ اإلصالح ادفدوي وأية ادبارـة:ظدم ادـاؾاة  -

 حت جت هب مب خب حب جب ُّ: اإل لح ادٓدوي ٓ ي ْٚىف مع أيٜ ادٌٚرـٜ
ٓ ، ٕنَّ ؽٚيٜ مٚ تدّل ظِٔف هذه أيٜ هق إنَّ اهلل11افرظد:  َّهت مت خت

ًٓ   ٌٔر مٚ  ًٍٖٕٓؿ، ثؿَّ  ّٓ إذا ؽروا مٚ  ًٍٖٕٓؿ، ؾٓؿ يٌدأون أو يٌر ووع جم ٍّع إ



 52 
 

، وهذا  ٍقٌظ ويٖتٔٓؿ افًقن، واف ٖئد، واف ًديد مـ اهلل ، ؽ يٖتٔٓؿ اددد ًد ذف

شقف خيرج ا زمٍٚن ت قق افْٚس ؾٔف إػ  ا افَؤٜ ادٓدويٜ، ؾٚإلمٚم ادٓدي

 .افًدلو اخلر، وافهلح،

ومْٓٚ مٚ ورد  وهْٚك روايٌٚت  ْٔٝ فْٚ اجلّق افًٚم افذي خيرج ؾٔف اإلمٚم 

ا حديهف ظـ  ظـ ا ـ ظٌٚس ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  (:ومتٚم افًّْٜـامل افديـ )ا 

يُقن ذفؽ إذا رؾع افًِؿ، وطٓر اجلٓؾ، وـهر افَّراء،  »: زمـ خروج اإلمٚم 

وؿؾَّ افًّؾ، وـهر افَ ؾ، وؿؾ افٍَٓٚء اهلٚدون، وـهر ؾَٓٚء افولل واخلقٕٜ، وـهر 

وـهر  ، وزخرؾٝ ادًٚجد،مًٚجد، وحِٔٝ ادهٚحػ ؿٌقرهؿ افنًراء، واختذ أم ؽ

اجلقر وافًٍٚد، وطٓر ادُْر وأمر أم ؽ  ف، وهنقا ظـ ادًروف، واـ ٍك افرجٚل 

 .«  ٚفرجٚل، وافًْٚء  ٚفًْٚء

ًٚ ظذ افْٚس،   ٔٞ إنَّ  ؾٓذه افروايٜ تدّل ظذ أنَّ اجلق شقف يُقن وٚؽى

ِؿ، وإ نٚر ، ؾٓل ت ٌر  ًٌٛ إٓ راف، وافيافْٚس تن ٚق إػ طٓقر اإلمٚم 

، ، ثؿ ين ٚؿقن إػ اإلمٚم ادٓدي« ـام مِئٝ طِاًم وجقًرا »: اجلقر، وهذا مٍٚد
ح ك إذا خرج يٍرح  ف أهؾ افًامء وأهؾ إرض، ؾٖهؾ إرض ي ٌرون ويٍرحقن 

 خروجف، ؾُٔقن إؿٌٚهلؿ ظِٔف  ًٌٛ تٌر إًٍٔٓؿ واص ٔٚق إًٍٔٓؿ إػ اخلر، ومٚ 

ًٜ وأؾراًدا مٚ ا دظٚء افْد ٜ: و، هديفو شقف حيََف  ًدفف َذٰ  »ـٖن فًٚهنؿ ألٚظ ًَ َؾ

 ِٛ ( إََضٚيِ ِٛ ٰ  )إََضٚ ِ ٍد َوَظِعٍّ َ ذَّ َّّ َ ُ ِٝ
ـْ َأْهِؾ َ ْٔ قَن،  اهلُل ِم ـُ ٌَِْٔؽ اْفٌَٚ ِْ اَم َؾ اَم َوآهِلِ ِٓ ْٔ َِ َظ

ُ ْذَرِف  ِْ ْؿ َؾ ِٓ دُِ قَن، َودِِهِِْ َُِْْْٔدِب افَّْٚ ُٚهْؿ َؾ ِْ  َوإِيَّ ()َؾ ِٚرُخقَن،   َِدرَّ ِخ افهَّ ُمقُع، َوْفَْٔكُ افدُّ

َقَن... ٚجُّ ًَّ َّٟ اْف
ًِ قَن، َوَي ٚجُّ َّٟ افوَّ ُٜ  َوَيِو َّٔ

َِ ـَ َ  ـَ  اهللِ َأْي ، َأْي ِٜ ِة اهْلَِٚدَي ْسَ
ًِ ـَ اْف ُِق ِم افَّ ِل َٓ خَتْ

 ِٜ ـَ ادُْْْ ََيُر إِلَؿَٚم ، َأْي ِٜ
َّ َِ ْىِع َدا ِِر افيَّ ََ دُّ فِ ًَ ِٜ اجْلَْقِر ادُْ ٰك إِلَزاَف ـَ ادُْْرجَتَ َقِج، َأْي ًِ ِٝ َواْف إَْم

ـِ  َْ ًُّ را ِِض َواف ٍَ َخُر فِ َْجِديِد اْف ـَ ادُْدَّ ْدَواِن، َأْي ًُ ، ؾٚفُّؾ يريد خروجف وطٓقره « َواْف

                                                             

َّٕف افهٚين  Q ٚب: ٕص اهلل تٌٚرك وتًٚػ ظذ افَٚ ؿ ، 1ج : (1)  .1، ح ظؼ مـ إ ّٜ وأ
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وافًدوان، افِٓؿ ظجؾ ؾرج وفٔؽ واجًؾ ؾرجْٚ مع ،  ًٌٛ إ نٚر افٍجقر، وافيِؿ

 .ؾرجف 

o ْٔثٔالثبل الشج: 
 مـاؾاة روايات اإلمام ادفديفسـة آبتالء افؼرآكقة. 

ٚ ختٚفػ افًْـ  هذه افنٌٜٓ تّدظل وًػ روايٚت اإلمٚم ادٓدي  :ٕهنَّ

ا مًٖفٜ آ  لء، وفُل ت وي هذه افنٌٜٓ ٕجًِٓٚ ا اإلهلٜٔ اف ل  ْٔٓٚ اهلل

 :مَدم غ، ومهٚ

 .جريٚن شْٜ اإل  لء ا ـؾ إمؿ ادؼدمة إوػ: -

 .خمٚفٍٜ افروايٚت ادٓدويٜ فًْٜ آ  لء ادؼدمة افثاكقة: -

o الومذهٔ األٍلى:  
 :جريان شـة آبتالء دم ـّل إمم 

ـْ شْـ اهلل  اف ل جرت ظذ إمؿ افًٚ َٜ،  ّغ افَرآن افُريؿ أنَّ ِم

إػ يقم افَٔٚمٜ: شّْٜ آ  لء  قجقد افيٚدغ وأهؾ وجتري ظذ أمٜ افٌّْل اخلٚتؿ

 حئ جئ يي ىي ني مي ُّ  :جلقر افذيـ يٍ  ـ هبؿ ادٗمـ، يَقل ااؼ ا
 جح مج حج  مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ
 :، ؾٓذه أيٜ افُريّٜ تَّرر ظدة أمقٍر، وهل3 - 2افًٌُْقت:  َّ مح

 يٌ ع ادٗمْغ  قجقد افيٚدغ ا ـّؾ زمٍٚن.إنَّ اهلل إمر إول: -

 .ٓؾ  ٚن ا أمٜ افٌْل إـرم  َٚء شّْٜ آ  لء وا إمر افثاين: -
إنَّ هذا آ  لء افٌٚؿل وافدا ؿ يستٛ ظِٔف ؾرز افهٚدؿغ ظـ  إمر افثافث: -

  .افُٚذ غ



 54 
 

 :  َٚء افهٚدؿغ وافُٚذ غ.إمر افرابع -

o  ٔالثبً٘ٔالومذه:  
 خمافػة افروايات ادفدوية فســّـة آبتالء: 

شّْٜ آ  لء، ؾَد ذـرت أنَّ ذـرت مٚ خيٚفػ إنَّ روايٚت اإلمٚم ادٓدي

ًٓ ـام مِئٝ طِاًم وجقًرا، وذـرت  ظدم وجقد  –أيًوٚ–إرض مُتأل ؿًًىٚ وظد

، وهذا يْٚا وجقد افهٚدق، وافُٚذب ا افُٚؾريـ ا زمـ طٓقر اإلمٚم ااجٜ 

مْ خٛ إثر ا اإلمٚم افهٚين (ـّؾ زمٍٚن، ومـ تِؽ افروايٚت افدافٜ ظذ ذفؽ مٚ ذـره 

، ظـ أمر ادٗمْغ ا ؿهٜ (ظَد افدرر ا أخٌٚر ادْ ير)، وهق يَِْٓٚ ظـ (ظؼ

ؾًٌٔٞ ادٓدي إػ أمرا ف  ًٚ ر إمهٚر  ٚفًدل  غ افْٚس،  »ؿٚل:  ادٓدي 

وترظك افنٚة وافذ ٛ ا مٍُٚن واحٍد، وتًِٛ افهٌٔٚن  ٚأٚت وافًَٚرب ٓ 

، ـام ؿٚل تًٚػ:ييهؿ يشٌء، ويٌَك اخلر، ويزرع اإلًٕٚن مًدا   خيرج فف شًٌام ٜ مدٍّ

 َّ مكىك لك  اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت ُّ 

 ويذهٛ افر ٚ وافزٕٚ ورشب اخلّر وافريٚء، وتٌَؾ افْٚس ظذ افًٌٚدة. 261افٌَرة: 

وادؼوع، وافديٕٜٚ وافهلة ا اجلامظٚت، وتىقل إظامر وتٗدى إمٕٜٚ، وحتّؾ 

إرشار، ويٌَك إخٔٚر، وٓ يٌَك مـ  إصجٚر، وت وٚظػ افزـٚت، وهتِؽ

 .«يٌٌض أهؾ افٌٔٝ 

، وظذ هذا ؾًقف وٓ يٌَك مـ يٌٌض أهؾ افٌٔٝ  » :و ّؾ افنٚهد

ًٜ هلذه أيٜ افُريّٜتُقن روايٚت اإلمٚم ادٓدي  حتخت جت هب مب خب ُّ  :خمٚفٍ
 .« 3افًٌُْقت:  َّ مح جح مج حج  مث هت مت

                                                             

، افٌٚب افهٚمـ ؾٔام يُقن  ًد خروجف، افٍهؾ 3ج Qمْ خٛ إثر ا اإلمٚم افهٚين ظؼ: (1)

 .1138افرا ع ا طٓقر افزـٚت افًامويٜ وإرؤٜ وؽرهٚ، ح 
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o ْٔسدّ الشج: 
ٍٜ ا مَٚم اجلقاب ظذ هذه اف   :نٌٜٓ، أذـر ظدة أجق 

 : ظدم تْٚا شّْٜ آ  لء مع ـّؾ افروايٚت ادٓدويٜ.اجلواب إول -

 ؽٌِٜ افيِؿ مع وجقد أهؾ ااؼ. اجلواب افثاين: -

  ٔٚن ادًْك افدؿٔؼ ٔيٜ آ  لء. اجلواب افثافث: -

o الجَاة األٍل:  
 :ظدم تـادم شـّة آبتالء مع ـل افروايات ادفدوية 

إذا ـٕٚٝ تدّل ظذ  َٚء إرشار، وأنَّ  -آيٜ آ  لء-يٜ افُريّٜ إنَّ هذه أ

َّٕف ٓ يقجد ؾٔٓٚ ؿٌٔد إػ يقم افَٔٚمٜ وفُـ فق  يٌ ع هبؿ إػ يقم افَٔٚمٜاهلل مع أ

، وافًْـ اإلهلٜٔ ٓ تٌَؾ اف ٌديؾ وٓ  ًٜ ًٜ إهلٔ ـٕٚٝ تدل ظذ ذفؽ  ٚظ ٌٚر أهنٚ تَرر شّْ

 َّ  حم جم هل مل خل حل مكجل لك خك حك  جك مق حق ُّ  تٌَؾ اف  قيؾ،

، إٕام ت ْٚىف مع  ًض افروايٚت افقاردة ا اإلمٚم ادٓدي ؾٓل  ،62إحزاب: 
ًٓ ـام مِئٝ طِاًم  » :ؾِٔس ـّؾ افروايٚت ين ّؾ ظذ ظٌٚرة يّأل إرض ؿًًىٚ وظد

، وأيًوٚ مل يرد ا ـؾ افروايٚت مٚ يدل ظذ ظدم وجقد افُّذا غ وافيٚدغ « وجقًرا

 ، حٔٞ دفٝ  ًض افروايٚت ظذ ذفؽ.ؾ اجلقر  ًد طٓقر اإلمٚم ادٓدي وأه

ّٓ ٌٍٕؾ ظـ تهْٔػ  ثؿ إّن هذا افًٌض مـ روايٚت ادًٚرف، ويٌٌْل أ

إنَّ  ًض افَوٚيٚ اف ل  :افَوٚيٚ ادٓدويٜ افذي شٌؼ  ٕٔٚف ا اد قر إول حٔٞ ؿِْٚ

ـ ؾروع افديـ، وووع أخز ظْٓٚ افديـ مـ ادًٚرف، وفًٔٝ مـ افًَٚ د وٓ م

مـ مًٚ ؾ ادًٚرف، وادًٚرف ٓ يُ ٍك ؾٔٓٚ  خز  افْٚس  ًد طٓقر اإلمٚم 

افقاحد افيْل،  ؾ ٓ  ّد مـ دفٍٔؾ ؿىًٍل أو دفٍٔؾ ئٍد آضّئْٚن، ور ام يرى  ًض 

، وظدم  افًِامء ٍٛ أنَّ افروايٚت اف ل تدل ظذ ظدم وجقد مُذٍب، وظدم وجقد ٕٚ 
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:ٓ تٍٔد افَىع وٓ تٍٔد افُ ٚب  ًد طٓقر اإلمٚم ااجٜ وجقد أحٍد مـ أهؾ

افَٔغ، ؾٓل مـ روايٚت ادًٚرف، وإذا ـٕٚٝ مـ روايٚت ادًٚرف وهل ٓ تٍٔد 

. ًٜ  افَىع وٓ افَٔغ، ؾل تُقن حْٔئٍذ حج

أنَّ هذه افنٌٜٓ فق متّٝ ؾٓل ٓ تٍْل أ ؾ افَؤٜ  ؾٚجلقاب إول ئٍد 

 ع  ًض افروايٚت.ادٓدويٜ، وإٕام ت ْٚىف م

o ًٖالجَاة الثب:  
 ؽؾبة افظؾم مع وجود أهل احلق. 

ًٓ ـام مِئٝ طِاًم وجقًرا »إنَّ روايٚت  مل ُتٍٓؿ مـ  ،« يّأل إرض ؿًًىٚ وظد

ادً نُؾ  ْ ٍق   ٍٔي، ؾ٘ن هذه افروايٚت ٓ تدل ظذ ام لء إرض  ٚفًدل  ْ ٍق 

 أن ٕلحظ افروايٚت اف ل ت  دث ظـٓ يقجد طٚملٌ، و ْ ٍق ٓ يقجد ـٚؾٌر، ؾل  د 

زمـ افيٓقر، هؾ هل تهٌٝ أنَّ افيِؿ يّأل افدٕٔٚ  ٖألًٓٚ  ْ ٍق ٓ يقجد ظدٌل، ؾ٘ذا 

ًٓ ـام مِئٝ طِاًم وجقًرا »ـٚن إمر ـذفؽ ؾًقف َٕقل  ٖنَّ  ، « يّأل إرض ؿًًىٚ وظد

ًٓ وؿًًىٚ  ْ ٍق ٓ يقجد طٌِؿ.  يًْل يِّٗهٚ ظد

ه افروايٚت تهٌٝ ؽٌِٜ افيِؿ حٚل افيٓقر مع وجقد أهؾ وأّمٚ إذا ـٕٚٝ هذ 

، وهذا مٚ تدل ظِٔف أيٜ  حج  مث هت مت حتخت جت هب مب خب ُّ : حؼٍّ
  ًٛ ؾٓؿ ادً نُؾ، حٔٞ يَقل  ٖنَّ هذه ، 3افًٌُْقت:  َّ مح جح مج

ٌٜ ظذ وجقد افهٚدؿغ وافُٚذ غ ا ـؾ زمٍٚن، ؾل  د مـ افَقل  ٖٕف يقجد  أيٜ داف

افيٓقر، وظِٔف ٓ متأل إرض ا زمـ افيٓقر  ٚفيِؿ،  ؾ تقجد  افهٚدؿقن ا زمـ

ّٓ ادًٚحٜ اف ل ؾٔٓٚ اإلمٚم ادٓدي ، وفق مل يُـ إ ـٌ ٌٜ ؾٔٓٚ مٗم فٍُك، مًٚح

ظُس افقاؿع،  ٖن تُقن افٌٌِٜ فًِدل ؾ ُقن ٕ ٔجٜ حرـٜ اإلمٚم ادٓدي

 وافًَط، وذفؽ ٓ يٍْل وجقد افيِؿ.
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o الجَاة الثبلث:  
 ى افدؿقق ٔية آبتالء:بقان ادعـ 

وهق جقاب يدؾع افنٌٜٓ ظـ خهقص افروايٚت اف ل تدّل ظذ إيامن ألٔع 

َّٕف يُّْْٚ افَقل  ٖنَّ افْٚس  ًد طٓقر اإلمٚم ادٓدي ، وظدم وجقد افُٚذ غ، ؾ٘

 حئ جئ يي ىي ني مي ُّ  :ادنُؾ مل يٍٓؿ ادًْك افدؿٔؼ مـ ؿقفف تًٚػ
 جح مج حج  مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ
ؾٓذه أيٜ فًٔٝ ا مَٚم إثٌٚت وجقد افُٚذ غ ا ـّؾ زمٍٚن،  ،3–2افًٌُْقت:  َّ مح

ٓ يْ ك  » يٌ ع، ومـ افقاوي افٌّغ أنَّ ا  لء اهللإٕام هل ا مَٚم  ٔٚن أنَّ اهلل

 ىه مه جه ين ُّ : أيًوٚ، ؾّـ ا  لء اهلل«  قجقد افُٚذ غ وافيٚدغ
ؾٚ  لء اهلل ، 155افٌَرة:  َّ ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي  يه

واؾ  ٕٚف خلَِف فف مهٚديُؼ م ًددٌة، ؾَد يُقن  ّرٍض أو  ٍَد إحٌٚب، ؾِٔس 

 قجقد افيٚدغ وافُٚذ غ افذيـ ينُُقن ادٗمْغ ا ديْٓؿ ؾَط، ؾٌٚيٜ مٚ  آ  لء

، وهذا مٚ ًِٕؿ  ف، وَٕقفف مـ  َٚء ا  لء آ  لءتدل ظِٔف أيٜ افُريّٜ هق  َٚء 

 . ح ك  ًد طٓقر اإلمٚم ادٓدي ادٗمْغ

 ـام أنَّ أيٜ افُريّٜ ٓ تدل ظذ وجقد افُٚذ غ، وإٕام تدل ظذ أنَّ اهلل 
شقف يٌَل آ  لء، ووطٍٜٔ آ  لء اف ّٔٔز  غ افذيـ  دؿقا و غ افذيـ ـذ قا، 

، َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ : حٔٞ يَقل اهلل

ن اهلل تًٚػ يَقل: ٕ ـ ا  ِْٔٚ افذيـ موقا وؾ ْٚهؿ، ؾٚفذي ييٓر مـ هذه أيٜ: هق أ

وافٌرض مـ ذفؽ أن يّ ٚز افذيـ  دؿقا ظـ ؽرهؿ، وهذا ٓ يلزم  ٚفيورة 

 وجقد افُٚذ غ  ًد آ  لء. 

ظِؿ افهٚدق ًٕؿ، إذا إًَؿ افْٚس إػ ؿًّغ تُقن افْ ٔجٜ أنَّ اهلل

آمـ ألٔع افْٚس ـام تدل ظِٔف  وظِؿ افُٚذب، أمٚ إذا ـٕٚٝ ٕ ٔجٜ آ  لء أن
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ؾل يُقن وجقد فُِٚذ غ، ومـ تِؽ  ا دوفٜ اإلمٚم ادٓدي  افقاردةافروايٚت 

مْ خٛ )ا شٍره اجلِٔؾ  eافروايٚت مٚ وراه افنٔخ فىػ اهلل افهٚا افٌُُِٔٚين

ا اج امع ألٔع ادِؾ ظذ  »، حٔٞ ظَد ؾهًل  ًْقان: (إثر ا اإلمٚم افهٚين ظؼ

ّٕف يذهٛ  دوفٜ افٌٚضؾاإل  .« شلم، وأنَّ  ًد طٓقره ٓ يًٌد ؽر اهلل، وأ

ظـ  ظـ ا ـ  ُر: شٖفٝ أ ٚ ااًـ  »وَٕؾ ؾٔف ظـ تًٍر افًٔٚيش:  

، ؿٚل: 83آل ظّران:  َّ مق حق مف  خف حف جف مغ جغ ُّ ؿقفف: 

وأهؾ  وافْهٚرى، وافهٚ ئغ، وافزٕٚدؿٜ،، ، إذا خرج  ٚفٔٓقدإٔزفٝ ا افَٚ ؿ 

وافٍُٚر ا رشق إرض وؽرهبٚ، ؾًرض ظِٔٓؿ اإلشلم، ؾّـ أشِؿ ضقًظٚ  افردة،

أمره  ٚفهلة وافزـٚة، ومٚ يٗمر  ف ادًِؿ وجيٛ هلل ظِٔف، ومـ مل يًِؿ رضب ظَْف 

ّٓ وّحد اهلل، ؿٚل: ؿِٝ فف: جًِٝ ؾداك إنَّ  ح ك ٓ يٌَك ا ادنٚرق وادٌٚرب أحٌد إ

ِّؾ افُهر وـهّر افَِٔؾ اخلِؼ أـهر مـ ذفؽ؟ ؿٚل: إنَّ اهلل ، ؾ٘ذا «إذا أراد أمًرا ؿ

افهٚدؿغ وهؿ ألٔع أهؾ اش ٍدٕٚ مـ هذه افروايٜ أنَّ ٕ ٔجٜ آ  لء أن يًِؿ اهلل

 إرض، ؾل يُقن ا ذفؽ مْٚؾٌٚة فميٜ افُريّٜ.

 ٌٜ و ًٌٚرٍة خم كةٍ َٕقل: إنَّ ؽٚيٜ مٚ تدّل ظِٔف أيٜ افُريّٜ أنَّ آ  لء شّْ

، وأنَّ ٕ ٔج ف أن يًِؿ اهلل  ٌٜ افهٚدؿغ ويًِؿ افُٚذ غ، وهذا ي  َؼ ؾٔام إذا }ٚؿٔ

شًِٔؿ مـ هق افهٚدق ويًِؿ مـ هق افُٚذب، أو أ ٌي }إًَؿ افْٚس، ؾ٘نَّ اهلل 

 شًِٔؿ افُٚذ غ، أو أ ٌي ـّؾ افْٚس  ٚدؿغ ؾ٘نَّ اهلل ـؾ افْٚس ـٚذ غ ؾّ٘ن اهلل
 .ٓ ت ْٚىف مع روايٚت اإلمٚم ادٓديشًِٔؿ افهٚدؿغ، ؾٓذه أيٜ 

                                                             

  ،، افٌٚب افهٚمـ ؾٔام يُقن  ًد خروجف، افٍهؾ افهٚين ا اج امع ألٔع ادِؾ ظذ اإلشلم3ج  :(1)

 .1124ح 
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ؿ افْٚس، و ٘هلك اهلل تًٚػ ظذ إٔف ؿد يُقن خروج اإلمٚم ًّ ا  لًء يَ

 فُِّذ غ يٌَك ادهدؿقن ؾَط.

o ٔالشجْٔ الشاثؼ: 
 مـاؾاة روايات اإلمام ادفدي دا دّل ظذ بؼاء ؽؾبة افـصارى إػ يوم

 افؼقامة:

ادٓدويٜ ت ْٚىف مع افَرآن افُريؿ،  يزظؿ أ  ٚب هذه افنٌٜٓ أنَّ افَؤٜ

وذفؽ مـ جٜٓ أهّنٚ تهٌٝ افٌٌِٜ ا آخر افزمٚن فِّٗمْغ، وٓ يقجد ؽرمهٚ،  ْٔام 

ٕجد أنَّ افَرآن افُريؿ يهٌٝ  َٚء افْهٚرى أتٌٚع ٌٕل اهلل ظًٔك )ظذ ٌْٕٔٚ وآفف وظِٔف 

 ٔلء، حٔٞ يَقل اهلل افهلة وافًلم( إػ آخر افزمٚن، وأنَّ هلؿ افٌٌِٜ وافَٓر وآش

:  ُّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه ٌّ ٍّ 
 نب مب  زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ
، ؾٓذه أيٜ تهٌٝ  َٚء أتٌٚع ٌٕل اهلل ظًٔك 55آل ظّران:  َّزت رت يب ىب

 ، وهؿ افْهٚرى إػ يقم افَٔٚمٜ، وأنَّ هلؿ افٌٌِٜ وافرؾًٜ وافَٓر وآش ٔلء ظذ

ا  واش ٔلء ادٗمْغ حتٝ رايٜ اإلمٚم ادٓدي افُٚؾريـ، وهذا ي ْٚىف مع ؽٌِٜ 

 آخر افزمٚن.

ًٜ ظذ وجقد افُٚؾريـ ا آخر  ًٜ واو  ـام إنَّ هذه أيٜ ادٌٚرـٜ تدّل دٓف

 افزمٚن وإن ـٕٚقا مَٓقريـ، وهذا ي ْٚىف مع افروايٚت افقاردة ا اإلمٚم ادٓدي 
ؾريـ افذيـ ٓ يٗمْقن  ٚإلمٚم اف ل تهٌٝ افٌٌِٜ وافَٓر فِّٗمْغ، وتٍْل وجقد افُٚ

ًٓ ـام مِئٝ طِاًم وجقًرا »، ؾَقل افروايٜ: ادٓدي  ، « يّأل إرض ؿًًىٚ وظد

ّٓ ادٗمـ، وأنَّ فف افًٔىرة اف ٚمٜ ظذ إرض، وظذ ألٔع  َّٕف ٓ يقجقد إ يدّل ظذ أ

 أضراؾٓٚ، مـ منٚرؿٓٚ إػ مٌٚرهبٚ، وا ـؾ  َٚظٓٚ. 
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o ْٔسدّ الشج: 

 :جلقاب ظذ هذه افنٌٜٓ أذـر تًٍَِٔٚت ثلثا مَٚم ا

  ُّ َّ ٍّ ُّ  :  ٔٚن اف ًٍر افه ٔي فَقفف تًٚػ:افتعؾقق إول -
 .55آل ظّران:  َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

ؾًٜ. افتعؾقق افثاين: -   ٔٚن مًْك افرِّ

 : شّْٜ اف ُّغ فِّٗمْغ.افتعؾقق افثافث -
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o التؼل٘ك األٍل: 

  :بقان افتػسر افصحقح فؼوفه تعاػ ُّ ٍّ َّ ُّ  ِّ ّٰ 
 :55آل ظّران:  َّنئ مئ زئ رئ

 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّ  :إنَّ ادُنُؾ ؾن أيٜ ادٌٚرـٜ
ًٚ، حٔٞ ؾّنهٚ  ٖنَّ افْهٚرى افذي يْ ًٌقن أو يًٌْقن  َّنئ مئ تًًٍرا خٚضئ

شُٔقن هلؿ افٌَٚء وافٌٌِٜ إػ يقم افَٔٚمٜ، وهذا ي ْٚىف إًٍٔٓؿ إػ ٌّٕل اهلل ظًٔك

ا آخر افزمٚن،  هلل اف ل حتٝ رايٜ اإلمٚم ادٓدي مع افٌٌِٜ  دوفٜ افًدل اإل

، افذيـ وهذا اف ًٍر فٔس   ًٔ ٚ، ؾِٔس ادَهقد  ٚفذيـ اتًٌقا ٌٕل اهلل ظًٔك

، وإن ـٕٚقا ظذ  ٚضٍؾ، وإٕام ادَهقد يًٌْقن إًٍٔٓؿ إػ ٌٕل اهلل ظًٔك 

 ٌَّّ ٰى ٰر ٰذُّ  :ؿٚل خهقص اد ًٌغ فِ ؼ، وذفؽ  َريْٜ أنَّ اهلل

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍُّّ -ؿ أظداء ٌٕل اهلل ظًٔكوه-
، و َّ ٙ ادَٚ ِٜ  غ افذيـ اتًٌقا و غ افذيـ ـٍروا يُقن ادَهقد مـ َّ نئ

افذيـ اتًٌقا مـ ـٚن ظذ مْٟٓ ااؼ، ومـ ـٚن ظذ مْٟٓ ااؼ ؿٌؾ  ًهٜ افٌّْل إـرم 

 هق مـ ـٚن يهدق  ٌّْل اهلل ظًٔكؾٓق مـ  ، وأمٚ  ًد  ًهٜ افٌّْل إظيؿ

، ويذظـ فؼيًٜ اإلشلم، ؾٚدَهقد  رؾًٜ افذيـ اتًٌقا ٌٕل يهدق  ٚفٌْل إـرم

هؿ افذيـ شٚروا ظذ هنجف ومتًُقا  ق ٚيٚه، ومـ و ٚيٚه افٌنٚرة اهلل ظًٔك

 . ٚفٌْل اخلٚتؿ  ٍّد 

 ؾٓذه أيٜ تدّل ظذ رؾًٜ ادٗمْغ إػ يقم افَٔٚمٜ، واإلمٚم ادٓدي 
 دٗمْقن  ٚاؼ ا آخر افزمٚن، ؾٓذه أيٜ إن ـٕٚٝ تدّل ظذ وأتٌٚظف هؿ ا

رؾًٜ ادٗمْغ  ًّْك ؽٌِ ٓؿ، ؾٓل ٓ ت ْٚىف مع افروايٚت افدافٜ ظذ ؽٌِٜ اإلمٚم 

 .ادٓدي 
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o ًٖالتؼل٘ك الثب:  

 :ؾعة  بقان معـى افرِّ

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّ  :إنَّ  ٚحٛ هذه افنٌٜٓ ؾّن ؿقفف تًٚػ
، د هق رؾًٜ ٍٕس أتٌٚع ٌٕل اهلل ظًٔك  ٖنَّ ادَهق، َّنئ مئ زئ رئ

ؾٓؿ تُقن هلؿ افرؾًٜ وافٍقؿٕٜٚٔ ظذ افذيـ ـٍروا، وهذا اف ًٍر أيًوٚ فٔس   ًٔ ٚ، 

ٍٜ تدّل ظذ أنَّ اف ًٍر فٔس   ًٔ ٚ، ؾ٘نَّ  ٍٜ ؿىًٔ ٍٜ خٚرجٔ وذفؽ فقجقد ؿريْ

ُد ٌٕٔف ظًٔكاهلل ًِ هذه افرؾًٜ   رؾًٜ افذيـ اتًٌقه إػ يقم افَٔٚمٜ، ؾ٘ذا ؾنٕٚي

 ًّْك أنَّ مُٕٚ ٓؿ تُقن أظذ مـ حٔٞ افَٓر وافًِىٜ، ؾِٔزم مـ ذفؽ تُذيٛ 

 ٚاؼ ـٕٚقا موىٓديـ ا زمٕٚف، وموىٓديـ افقاؿع، ؾ٘نَّ أتٌٚع ٌٕل اهلل ظًٔك

 ًد رؾًف مٌٚرشة ظذ يد افٔٓقد، ثؿَّ دٚ إ ؼت افديٕٜٚ افْكإٜٔ ا أورو ٚ، اوُىٓد 

، وهق 313ظذ يد افرومٕٚٔغ، واش ّّر آوىٓٚد إػ شْٜ كظًٔأتٌٚع ٌٕل اهلل 

َّٕف  َل  زمـ ّٓ أ اإلمزاضقر ؿًىْىغ، حٔٞ تّْك ؾٕٚخٍض مًْقب آوىٓٚد، إ

افهقرة -مً ًّرا،  ؾ اش ّّر آوىٓٚد إػ افَرن افًؼيـ، حٔٞ إنَّ افهقرة افٌٍِنٜٔ 

ُٔػ يُّـ أن ٍٕن أيٜ اوىٓدت افْهٚرى أيام اوىٓٚد، ؾ -افنٔقظٜٔ ا روشٔٚ

، ؾٚفذيـ َُّّ َّ ٍّ ُّ  :افُريّٜ  ٚفرؾًٜ خهقً ٚ مع وجقد افًّقم ؾٔٓٚ

، ؾُٔػ ٍٕن افرؾًٜ  ًّْك افٌٌِٜ وظِق شِىٚن إتٌٚع  ْٔام افقاؿع  اتًٌقك فٌٍظ ظٚم 

يُذب ذفؽ، حٔٞ ـٚن افْهٚرى ومٚ زافقا موىٓديـ إػ افٔقم ا  ًض افٌَٚع،  ؾ 

إذ شٔىرت افًِامٕٜٔ وافِٔزافٜٔ ظذ افًٚمل وؿٓرت : مرـزهؿ وا ـّؾ افٌَٚع ح ك

 .اف ًٍر ؽر   ٔي إديٚن، و َل مـ افْكإٜٔ اشّٓٚ، وإدثر جقهرهٚ، ؾٓذا

واف ًٍر اد  ّؾ مـ أيٜ افؼيٍٜ هق رؾًٜ ؿقة وؽٌِٜ افدفٔؾ وافزهٚن،  

شٖجًؾ  :، أيَّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّ : ؾَقفف

ًٜ ط ًٜ جِٔ ًٜ تدحض إصُٚٓت وصٌٓٚت افذيـ ـٍروا.هلؿ حج  ٚهرًة ؿقي
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َّٕف ٓ يُّـ أن  -ا تًٍر ادٔزانـام ؿٚل افًلمٜ افىٌٚضٌٚ ل-وؿد يَٚل  ٖ 

ـٚن  ٍٕن افٌٌِٜ وافرؾًٜ  ٖهنٚ  ًّْك ؽٌِٜ افزهٚن، ٕنَّ  رهٚن ٌٕل اهلل ظًٔك

ًٚ ا زمٕٚف، وـٚن ؽٚفًٌٚ وؿٚهًرا  ًد زمٕٚف وإػ هنٚيٜ افدٕ َّ ٔٚ، وأيًوٚ ا يقم افَٔٚمٜ، ح

ٚ جًِٔٚ  ٌٕٔف ظًٔك ؾل مًْك ٕن خيز اهلل ًَ َّٕف شقف جيًؾ  رهٚن ٌٕقتف ح ٖ 

ٌٜ فف ا ألٔع إحقال  . ًده إػ ؿٔٚم افًٚظٜ، ؾ٘نَّ ؿقة افزهٚن ؿقٌة ثٚ  

ًٚ  غ ؿقة افزهٚن ا   ّٕف يُّـ اإلجٚ ٜ ظذ هذا اإلصُٚل  ٖنَّ هْٚك ؾرؿ ّٓ أ إ

ُد ٌٕٔف  ْٖن ، ؾٚفٌٚريًف، و غ ؿقة افزهٚن ظْد أتٌٚع ٌٕل اهلل ظًٔكٍٕ ًِ هْٚ ي

يُقن افزهٚن حٚرًضا وؿقًيٚ وجًِٔٚ ظْدهؿ إػ  :جيًؾ أتٌٚظف أؿقيٚء ا افزهٚن، أي

يقم افَٔٚمٜ، وإذا ـٚن ادَهقد ؿقة افزهٚن، وؿِْٚ ادَهقد مـ هذه أيٜ هق  ٔٚن 

 ًّْك ـقٕف - ًّْك ؽٌِٜ  رهٚهنؿ، ؾ٘نَّ ؽٌِٜ افزهٚن ًكرؾًٜ أتٌٚع ٌٕل اهلل ظٔ

أمٌر يُّـ أن ي هقر إػ يقم افَٔٚمٜ، وإن مل يقجد ـٚؾٌر مٌِقٌب  -واوً ٚ ظْدهؿ

دفِٔف هبذه افزهٚن، ؾٚدَهقد هْٚ فٔس رؾًٜ إتٌٚع ا إًٍٔٓؿ ظذ افُٚؾريـ، وإٕام 

، ؾِـ رؾًٜ افزهٚن  ًّْك ووقحف ظْد إتٌٚع، ؾ٘ذا ـٚن  ٍٜ هذا هق ادَهقد وفق  َريْ

 .ي ْٚىف مٍٚد أيٜ افُريّٜ مع افروايٚت اف ل دفٝ ظذ ؽٌِٜ اإلمٚم ااجٜ

o التؼل٘ك الثبلث:  
 :شـّة افتؿؽغ فؾؿؤمـغ 

إنَّ افروايٚت اف ل تدّل ظذ ظدم وجقد افُٚؾريـ إػ يقم افَٔٚمٜ، وإيامن 

ظِٔف: تًّودهٚ  ًض آيٚت شْـ  واتٌٚع افديـ افذي هق، افْٚس  ٚإلمٚم ادٓدي

ْٜ ا   اف ل  ْٔٝ أن مـ شْْف اهلل ًّ متُغ افذيـ آمْقا، وؿد  ْٔٝ هذه اف

 :أيٚت اف ٚفٜٔ

                                                             

 .55شقرة آل ظّران أيٜ ، 3ادٔزان ا تًٍر افَرآن، ج :(1)



 64 
 

 :إوػ  

 يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّ  :يَقل اهلل
ؾ٘ذا ٓحيْٚ هذه أيٜ ادٌٚرـٜ ٕجد ؾٔٓٚ ، 195إٌٕٔٚء:  َّزث رث

هْٚ تًٌٌر ، َّ يتُّ افهٚاقن، وتًٌر ، ؾٕٚرض  ٖألًٓٚ يرثٓٚ َّ ىتُّ  اف ًّٔؿ

فىٌٔػ ودؿٌٔؼ ا ٍٕس افقؿٝ، ؾٓق يٌّغ أنَّ هْٚفؽ مـ يسك متٚم إرض: ٕنَّ اإلرث 

هق افسـٜ اف ل يٖخذهٚ ادرء ممّـ ترـٓٚ، ؾ ًٌر اإلرث ا أيٜ افُريّٜ يدّل ظذ أنَّ 

 افُٚؾريـ شٔسـقن إرض  ٖألًٓؿ فرثٓٚ افهٚاقن.

 افثاكقة:  

 جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص ُّ  :يَقل ااؼ
ًٜ ؾٔٓٚ  :، أي5افَهص:  َّ  حف جف مغ ـّ ظِٔٓؿ ا إرض، ؾْجًِٓؿ أ ّ ّٕ

 وهذاوٕجًِٓؿ افقارثغ هلٚ، ؾْٓٚ مل تَٔد أيٜ افُريّٜ، حٔٞ حذؾٝ ادوٚف إفٔف، 

ٍٜ َّجف مغُّ :مـ أدوات افًّقم، حٔٞ ؿٚفٝ ، ومل تَؾ افقارثغ فًٌَ

ٍٜ مـ إرض.  مًْٔ

 ثةافثاف:  

 ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ُّ  :يَقل اهلل
ٌٜ أيًوٚ ظذ شّْٜ 33اف ق ٜ:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ، ؾٓذه داف

 ا ٕك ادٗمْغ وجًؾ افًِىٜ وافٌٌِٜ هلؿ ظذ ألٔع  َٚع إرض. اهلل
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o ٔالشجْٔ الخبهس:  
 دظوى ضعف مجقع روايات اإلمام ادفدي: 

ّٕف ٓ يُّْْٚ أن ٕ ً ّد ظذ افروايٚت افقاردة ا و خل ٜ هذه افنٌٜٓ هل إ

، ؿؤٜ اإلمٚم ادٓدي  ٌٜ ، ٕنَّ هذه افروايٚت إمٚ  ٖألًٓٚ ؤًػ، أو أؽٌِٓٚ ؤًٍ

ّٟ  ف ا إثٌٚت هذه افَؤٜ ادّٜٓ، وهل ؿؤٜ اإلمٚم  ومٚ يٌَك فَِ ف ٓ يُّـ أن حي 

ًٓ ـام مِئٝ طِاًم وجقًرا. ادٓدي   افذي يّأل إرض ؿًًىٚ وظد

o بلشجْٔالمبئلَى ث:  
ًٜ  ًض افٌٚحهغ افذيـ تٌْقا هذه افنٌٜٓ، وهؿ  :ٕذـر  داي

 افٌٚحٞ إول: ا ـ خِدون. -

 افٌٚحٞ افهٚين:  ّد روٚ رصٔد. -

 أتد أمغ ادكي. افٌٚحٞ افهٚفٞ: -

 افٌٚحٞ افرا ع:  ّد درويش افٌرويت. -

 افٌٚحٞ اخلٚمس: ظٌدافرتـ  ّد ظهامن. -

  ادًٚرص.افٌٚحٞ افًٚدس: افنٔخ  ّد افٌزاهل -

o اثي خلذٍى :الجبحث األٍل: 

ٚ  خِدون إػ وًػ افروايٚت افقاردة ا اإلمٚم ادٓدي ذهٛ ا ـ  :ٕهنَّ

ٚ، ؾَٔقل ا مَدم ف ًً ٌٜ ظـ افنًٜٔ، أو ظـ إٍٔٚس و ٍقا  ٖنَّ ؾٔٓؿ تنٔ ؾٓذه  »: مروي

جٓٚ إ ّٜ ا صٖن ادٓدي وخروجف أخر افزمٚن، وهل  ـام ألِٜ إحٚديٞ اف ل خرَّ

                                                             

: ا أمر افٍٚضّل ومٚ يذهٛ إفٔف افْٚس ا 53مَدمٜ ا ـ خِدون، افٌٚب افهٚفٞ، افٍهؾ :(1)

 .299صٖٕف وـنػ افٌىٚء ظـ ذفؽ، ص
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ّٓ افَِٔؾ أو إؿؾ مْف  .« رأيٝ مل خيِص مْٓٚ مـ افَْد إ

وإذا ت ًٌْٚ   ٞ ا ـ خِدون ٕجده تٚرًة يً ّد ظذ وؿقع افنًٜٔ ا أشٕٚٔد 

ّٓ -ألٔع افروايٚت، ؾٔوًػ اجلّٔع، وأخرى يً ّد ظذ وؿقع رجٍٚل  وإْن وثَقا إ

 ظذ دظقيغ: ؿدحقا وجرحقا مـ رجٍٚل آخريـ، ؾٓق ا   هف يً ّد  -أهنؿ

  :افدظوى إوػ 

َّٕف صًٔل  أو ؾٔف تنٌٔع ـٍٚف إلشَٚط اظ ٌٚر افراويٜ اف ل  إنَّ و ػ افراوي  ٖ

ًّػ ا ـ خِدون روايٜ ااٚـؿ اف ل يرومٚ ظـ  ّد  ـ اأٍْٜ   يرومٚ، ؾّهًل و
ؾًٖفف رجٌؾ ظـ ادٓدي ؾَٚل: ـْٚ ظْد ظعٍّ  »وؾٔٓٚ:  ظـ أمر ادٗمْغ 

ٚ، ؾَٚل: ذفؽ خيرج ا آخر افزمٚنهٔٓٚت ث ًً ؾَٚل ظْٓٚ  ٖهنٚ ؤًٍٜ  ،« ؿ ظَد  ٔده شٌ

َّٕف وؿع ا شْدهٚ ظامر افدهْل وؿد ؿٚل ؾٔف ا ـ اددين: ؾٔف تنٌٔع، ؾَٚل مٚ ّٕهف:  ٕ:« 

وا ـ مًٍغ، ، مع مٚ يْوؿ إػ ذفؽ مـ تنٔع ا ظامر افدهْل، وهق وإن وثَف أتدٌ 

ؿ، ؾَد ؿٚل ظع  ـ ادديْل ظـ شٍٔٚن: إنَّ  ؼ  ـ وؽره وأ ق حٚتؿ وافًْٚ ل،

؟ ؿٚل: ا اف نٔع
ٍ
 . « مروان:ؿىع ظرؿق ٔف، ؿِٝ: ا أي يشء

ًّػ روايٜ أيب داود ّٓ يقم،  »اف ل ؾٔٓٚ:   وأيًوٚ هق و فق مل يٌؼ مـ افدهر إ

ًٓ ـام مِئٝ جقًرا ٌٜ ؾَٚل ظْٓٚ  ٖهنَّ  ،« فًٌٞ اهلل رجًل مـ أهؾ  ٔ ل يِّٗهٚ ظد ٚ ؤًٍ

وإن وثؼ ألٔع رواهتٚ، وشٌٛ وًٍٓٚ هق إٔف وؿع ا شْدهٚ ؾىر  ـ خٍِٜٔ وؿد ؿٚل 

وؾىر  ـ خٍِٜٔ وإن  »ؾٔف أ ق ااًـ أتد  ـ ظٌداهلل: ؾٔف تنٔع ؿِٔؾ، ؾَٚل مٚ ٕهف: 

ّٓ أنَّ افًجع ؿٚل  وثَف أتد، وحئك ا ـ افَىٚن، وا ـ مًغ، وافًْٚ ل، وؽرهؿ، إ

                                                             

س ا : ا أمر افٍٚضّل ومٚ يذهٛ إفٔف اف53ْٚمَدمٜ ا ـ خِدون، افٌٚب افهٚفٞ، افٍهؾ :(1)

 .287صٖٕف وـنػ افٌىٚء ظـ ذفؽ، ص

: ا أمر افٍٚضّل ومٚ يذهٛ إفٔف افْٚس ا 53مَدمٜ ا ـ خِدون، افٌٚب افهٚفٞ، افٍهؾ  :(2)

 .281صٖٕف وـنػ افٌىٚء ظـ ذفؽ، ص



          67 

 

 دفـع الـشـبـهـات

ٌٜ صًٔل   حًـ ااديٞ وؾٔف  .« تنٔع ؿِٔؾ، وؿٚل ا ـ مًغ مرًة: ثَ

  :افدظوى افثاكقة 

ٚ، وشقف يٖيت إن صٚء ، م ك مٚ تًٚرض اف قثٔؼ مع اجلرح ًَ ؾَٔدم اجلرح مىِ

َٕٚش هٚتغ افدظقيغ افِ غ اظ ّد ظِٔٓام ا ـ خِدون ا تؤًػ روايٚت اهلل

 .اإلمٚم ادٓدي

o ًٖهحوذ سضب سش٘ذ :الجبحث الثب: 

وْٚ فف ؾٔام شٌؼ أثْٚء ظرض افنٌٜٓ إوػ مـ افنٌٓٚت اف ل أثرت وؿد تًر

َّٕف ذهٛ إػ وًػ روايٚت اإلمٚم ادٓدي  حقل افَؤٜ ادٓدويٜ، حٔٞ ذـرٕٚ أ
ٚ مْٚؿنٜ هذا افُلم  ًَ :ٕنَّ افنٔخغ مل يَْل هذه افروايٚت ا ـ ٚ ٔٓام، وؿد تَدم شٚ 

 مـ  »: ْٚرمٍهًل، يَقل  ّد روٚ رصٔد ا تًٍر اد
ٍ
وفذفؽ مل يً ّد افنٔخٚن  قء

 اف ؤًػ هبذا. ، ومٚ تَدم مٌْل ظذ إٔف أراد « روايٚهتٚ ا   ٔ ٓام

o أحوذ أه٘ي الوصشٕ :الجبحث الثبلث: 

ًّػ أيًوٚ افروايٚت   وهق  ٚحٛ ـ ٚب )و ك اإلشلم(، وؿد و

ت اإلمٚم ادٓدويٜ، وواؾؼ  ّد روٚ رصٔد ا أنَّ ظدم إخراج افنٔخغ فروايٚ

ّٕف ؿىع  ٖنَّ روايٚت ادٓدي ممٚ يقجٛ وًػ هذه افروايٚت، وزاد ظذ ذفؽ  ٖ

ٌٜ مـ ؿٌؾ افنًٜٔ،  اإلمٚم ادٓدي ؾٍل ٕيري أهنٚ ًٌٕٝ مـ  »ؾَد ؿٚل: مقوقظ

افنًٜٔ، وـٕٚقا هؿ افٌٚد غ  ٚخساظٓٚ، وذفؽ  ًد خروج اخللؾٜ مـ أيدمؿ وإ َٚهلٚ 

، وت  . « ًِٔؿ ااًـ إمر دًٚويٜ ظٚم اجلامظٜ، ثؿ ؿ ؾ ااًغإػ مًٚويٜ، وؿ ؾ ظعٍّ

                                                             

، ، اف ًٚرض واإلصُلت ا أحٚديٞ ادٓدي187، تًٍر شقرة إظراف: أيٜ 9ج  :(1)
 .499ص

 .241، اإلمٚمٜٔ، ادٓدي، ص 3و ك اإلشلم، ج  :(2)
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o هحوذ دسٍٗش الج٘شٍتٖ :الجبحث الشاثغ: 

، « وا ادٓدي أحٚديٞ أؾردت ا اف ٖفٔػ، وـِٓٚ ؾٔٓٚ مَٚل » :ؾَد ؿٚل 

 ؾٔٓٚ وًػ شْد. :أي

o ػجذ الشحوي هحوذ ػثوبى :الجبحث الخبهس: 

مٚ ذـره هذا افٌٚحٞ ا دٓديومـ افٌريٛ ا تؤًػ روايٚت اإلمٚم ا

ويرى افُهر مـ افًِامء افهَٚت  »: (إحقذي رشح جٚمع افسمذيحتٍٜ )تًَِٔ ف ظذ 

ّٓ مـ ووع افٌٚضْٜٔ  ٍٜ  ٚدٓدي فًٔٝ إ إثٌٚت، أنَّ مٚ ورد مـ أحٚديٞ خٚ 

 . «وافنًٜٔ وأرضاهبؿ، وأهنٚ ٓ تهّي ًٌٕ ٓٚ إػ افرشقل

ويرى افُهرون مـ افًِامء أن ـؾَّ مٚ ورد  » :ٍُر(وا ضًٌٜ دار افْؼ )دار اف

،  ؾ إٕام هل مقوع صؽ، وأهّنٚ ٓ تهي ظـ افرشقل -مـ أحٚديٞ ظـ ادٓدي 

  .« إهّنٚ مـ ووع افنًٜٔ

َّٕف تَدم أيًوٚ ؾٔام شٌؼ-وشقف يٖيت   ٔٚن ؾًٚد هذه  -إن صٚء اهلل تًٚػ ـام أ

فًّٚمٜ يذهٛ إػ ظدم   ٜ روايٚت اإلمٚم افدظقى، ؾْٕ٘ٚ مل ٕر افُهر مـ  ََل ا

 ٖألًٓٚ، ؾوًل ظـ أن يذهٛ إػ ووًٓٚ، ؾوًل ظـ أن يذهٛ إػ أن  ادٓدي 

 افنًٜٔ هؿ افذيـ ووًقهٚ، ؾٓذا افُلم ممٚ ٓ أشٚس فف.

                                                             

ادٓدي مْٚ أهؾ افٌٔٝ،  » ،1593أشْك ادىٚفٛ ا أحٚديٞ خم ٍِٜ ادراتٛ، حرف ادٔؿ، ح  :(1)

 ٍٜ  .« يهِ ف اهلل ا فِٔ

 .474أ قاب افٍ ـ،  ٚب مٚ جٚء ا اخلٍِٚء، ص :(2)
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o الش٘خ هحوذ الغضالٖ الوؼبصش :الجبحث السبدس: 

دٚ أفٍٝ ـ ٚيب  »: (منُلت ا ضريؼ اأٚة اإلشلمٜٔ)ؾَد ؿٚل ا ـ ٚ ف  

)ظَٔدة ادًِؿ( مل أذـر صٔئًٚ ظـ ادٓدي ادْ  ير، وظْدمٚ خقضٌٝ ا ذفؽ، وؿٔؾ هل: 

َّٕف مل يرد ا ادٓدي  ْ تذـره ا ظلمٚت افًٚظٜ؟ ؿِٝ: مـ  ٍقطٚيت وإٔٚ ضٚفٛ أ َ مَل مِل

ٌٞ رصيٌي، ومٚ ورد رصحًيٚ ؾِٔس  ه ٍٔي   .« حدي

o ْٔسدّ الشج: 

ٍٜ مـ افٌٚحهغ افذيـ إُٔروا اظ ٌٚر روايٚت اإلمٚم ادٓدي  هذه أشامء ألِ

وٕ ـ ًّٕجؾ ظذ ـلمٓؿ ظدة مِ قطٚت، وهل ،: 

 .: تقاتر روايٚت اإلمٚم ادٓدي ادؾحوطة إوػ -
 ظدم تٍّرد افنًٜٔ  ٚفروايٚت ادٓدويٜ. ادؾحوطة افثاكقة: -

َٚت مـ تِخٔص دْٚؿنٜ افنٌٜٓ اخلٚمًٜ، مع  ٔٚن مْىِ ادؾحوطة افثافثة: -

 وًػ افروايٚت اهلدويٜ.

o الولحَظٔ األٍلى: 

 تواتر روايات اإلمام ادفدي: 

روايٌٚت م قاترٌة، وٕ ـ َِْٕٚ ؾٔام تَدم ظـ إنَّ روايٚت اإلمٚم ادٓدي

ٍٜ مـ افهَٚت ٍٜ مـ ظِامء افًّٚمٜ، وظـ ألِ وإثٌٚت، واد ََغ ا ظِؿ ااديٞ ، ألِ

،  ؾ إنَّ ذ تقاتر روايٚت اإلمٚم ادٓديوظِؿ افرجٚل ظْد ادخٚفٍغ: افّْص ظ

ًٜ ا روايٚت اإلمٚم ادٓدي ، وٕصَّ ظذ تقاترهٚ، افًٌض ؿد  ْػ ـ ًٌٚ خٚ 

                                                             

 .139افٍهؾ افًٚدس، خلف افٍَٓٚء، ص  :(1)
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اف قؤي ا تقاتر مٚ جٚء ا ادْ ير ) :ومـ هٗٓء افنقـٚين ؾٕ٘ف ـ ٛ ـ ًٚ ٚ  ًْقان

 .(وافدجٚل وادًٔي

o ٍٔٗالتَاتش فٖ الشٍاٗبت الوْذ: 

ٚ تٍٔد افَىع، ومع إؾٚدهتٚ فَِىع ؾل مًْك و وٚ ىٜ افروايٚت  اد قاترة أهنَّ

ا أشٕٚٔد افروايٚت اد قاترة، فُل ٕرى هؾ رواهٚ  اف دؿٔؼو فٌِ ٞ ا وثٚؿٜ افرواة

وهؾ رواهٚ راٍو ؿد ؿدح ؾٔف ومـ ؿدح ؾٔف ٓ ؟ صًٔل وافنًٔل ٓ تٗخذ رواي ف أم ٓ

مع افروايٚت اد قاترة، وإٕام تٖخذ رواي ف؟ ؾٓذا إشِقب مـ افٌ ٞ ٓ مًْك فف 

يُقن فف مًًْك ا افروايٚت اديْقٕٜ ح ك ًٕ قثؼ مـ اظ ٌٚرهٚ، وذفؽ فقجقد دفٍٔؾ 

ظذ حجٜٔ خهقص خز افهَٜ مـ اديْقٕٚت ا  ًض ادًٚ ؾ، أمٚ مع حهقل 

افَىع  ًٌٛ اف قاتر أو اح ٍٚف اخلز  َرا ـ تٍٔد افَٔغ  ٚفهدور، ؾل مًْك فٌِ ٞ 

 افرواة. ظـ وثٚؿٜ

 :وفُل ت وي هذه ادلحيٜ ٕ  دث ا أمريـ مهٚ

o ٕث٘بى لطؼ٘ٔ سٍاٗبت اإلهبم الوْذ: 

 : ٔٚن ؿىًٜٔ روايٚت اإلمٚم ادٓدي  :إمر إول

ٍٜ يّ ْع تقاضٗهؿ  ؾ اتٍٚؿٓؿ ظذ افُذب،  ْ ٍق يُقن : افتواتر إخٌٚر ألٚظ

ٍِْٚ روايٌٚت م قاترٌة،  ؾ ـام أش، وروايٚت اإلمٚم ادٓديإخٌٚرهؿ مًٍٔدا فَِٔغ

ٌٜ  َرا ـ تٍٔد افَىع إنَّ روايٚت اإلمٚم ادٓدي فق مل تُـ م قاترًة، ؾٓل  ٍقؾ

 . هدورهٚ ظـ رشقل اهلل
                                                             

ًٕٚ يزول مًف افنؽ وحيهؾ اجلزم افَٚضع، هل ؿوٚيٚ تًُـ إ ادتواترات: :(1) فٔٓٚ افٍْس شُق

وذفؽ  قاشىٜ إخٌٚر ألٚظٜ يّ ْع تقاضٗهؿ ظـ افُذب، ويّ ْع اتٍٚق خىئٓؿ ا ؾٓؿ 

 .265ااٚدثٜ، ادْىؼ فِنٔخ اديٍر، افَْٔٔٔٚت، ص 
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o ٕخصبئص أسبً٘ذ سٍاٗبت اإلهبم الوْذ : 

، ٕذـر  ًض وفُل َٕػ ظذ ؿقة وم ٕٜٚ أشٕٚٔد روايٚت اإلمٚم ادٓدي 

 روايٚتاخلهٚ ص ادقجقدة ا شْد هذه اف

ْٜ ظذ َِٕٓٚ. :اخلاصقة إوػ ًّ  اتٍٚق افنًٜٔ واف

 ظذ َٕؾ هذه افروايٚت  ْ ٍق م قاتٍر. -اخلٚ ٜ وافًّٚمٜ-اتٍٚق افٍريَغ 

o ٔهوبًؼٔ المَم لٌمل الشٍاٗبت التٖ تمَٕ الش٘ؼ: 

وهْٚ إٌُّٔف ظذ أمٍر مٓؿٍّ فف ظلؿٜ  ٚرتٍٚع ؿّٜٔ اح امل  دور روايٚت اإلمٚم  

هق إنَّ مـ ٓحظ ضريَٜ ادخٚفٍغ ا َٕؾ افروايٚت، يَػ ظذ أهنؿ ، وادٓدي 

ي  ٚصقن َٕؾ افروايٚت اف ل تهٌٝ ظَٚ د افنًٜٔ، ؾ٘ذا ـٕٚٝ هْٚفؽ روايٜ يُّـ أن 

يً ٍٔد مْٓٚ اإلمٚمل ا إثٌٚت ظَٔدتف ؾٓؿ ي  ٚصقن َِٕٓٚ، وتقجد صقاهد ـهرٌة ا 

جتْٛ َٕؾ افروايٚت اف ل - ْكـ ٛ إحٚديٞ، وا ـ ٛ افرجٚل تٗيد هذا ادً

 :وٕذـر  ًض هذه افنقاهد افُهرة -ي َقى هبٚ اإلمٚمٜٔ

 افشاهد إول:  

مٚ رأيٝ إظّش  »مٚ ا ـ ٚب افوًٍٚء: يَْؾ ظـ ظًٔك  ـ يقٕس ؿٚل: 

: إٔٚ ؿًٔؿ افْٚر، ؾٌِغ ذفؽ  َّٕف حدثْٚ هبذا ااديٞ: ؿٚل ظع  ّٓ مرًة واحدًة، ؾ٘ خوع إ

ؾجٚءوا إفٔف ؾَٚفقا: أحتّدث  ٖحٚديٞ تَقي هبٚ  -ؾ ا افٍِظفْ ٖم-أهؾ افًْٜ 

 شًّ ف 
ٍ
افرواؾوٜ وافزيديٜ وافنًٜٔ؟ ؾَٚل: شًّ ف ؾ دثٝ  ف، ؾَٚفقا فف: ؾُّؾ يشء

، ؾٓؿ شٖفقه هذا افًٗال إًُٕٚرا ظِٔف « حتدث  ف، ؿٚل: ؾرأي ف خوع ذفؽ افٔقم

                                                             

 ، َظٌََٚيٜ  ـ رْ ًل إشدي.1469، رؿؿ 3ج :(1)
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َّٕف حّدث   ديٞ ي َقى  ف اإلمٚمٜٔ، وهذا يقوي أ نَّ مـ مَٚ دهؿ مْع َٕؾ :ٕ

 افروايٚت اف ل يُّـ أن ي َقى هبٚ اإلمٚمٜٔ.

وا هذه افروايٜ دٓٓت ـهرة، ؾّع مُٕٚف، وؿقة  ٖشف حٔٞ مل خيوع ؿٌلً، 

جتًّقا ظِٔف، وفٔس شٌٛ ذفؽ ووع افروايٜ أو وًٍٓٚ، وإٕام تَقي ٓٚ فِنًٜٔ، مع 

ٓ حيٌف إٓ  ّي ـ ٌٓؿ مـ إٔفأهنٚ ا ؾوؾ خٍِٜٔ ادًِّغ، وتقاؾؼ مٚ َِٕقه ا أ

 مٗمـ وٓ يٌٌوف إٓ مْٚؾؼ.

  افثاينافشاهد:  

ظـ أيب  »مٚ ذـره ااٚـؿ افًْٔٚ قري ا ـ ٚ ف ادً درك ظذ افه ٔ غ: 

إزهر ؿٚل: ثْٚ ظٌدافرزاق، إٌٖٕٔٚ مًٌّر، ظـ افزهري، ظـ ظٌٔداهلل  ـ ظٌداهلل، ظـ 

ٚظع، إٔٝ شٌٔد ا افدٕٔٚ، وشٌٔد ا إهلَّ ؾَٚل: ي ؿٚل: ٕير افٌْل ا ـ ظٌٚس

أخرة، حٌٌٔؽ حٌٌٔل، وحٌٌٔل حٌٔٛ اهلل، وظدوك ظدوي، وظدوي ظدو اهلل، 

 . « وافقيؾ دـ أ ٌوؽ  ًدي

  ٌٔي ظذ رشط  » وفْلحظ مٚذا ؿٚل ااٚـؿ ا هٚمش هذه افروايٜ، ؿٚل:

 ٍٞ ، وإذا تٍرد افهَٜ   دي ٌٜ ؾٓق ظذ أ ِٓؿ افنٔخغ، وأ ق إزهر  ٘ألٚظٓؿ ثَ

   ٌٔي. 

شًّٝ أ ٚ ظٌداهلل افَريش يَقل: شًّٝ أتد  ـ حئك ااِقاين يَقل: دٚ 

ورد أ ق إزهر مـ  ًْٚء وذاـر أهؾ  ٌداد هبذا ااديٞ، إُٔره حئك  ـ مًغ، ؾِاّم 

يقم جمًِف ؿٚل ا آخر ادجِس: أيـ هذا افُّذاب افًْٔٚ قري افذي يذـر ظـ ـٚن 

ذا إٔٚ، ؾو ؽ حئك  ـ مًغ مـ  اديٞ، ؾَٚم أ ق إزهر ؾَٚل: هقهذا ا ظٌدافرزاق

ؿقفف وؿٔٚمف ا ادجِس، ؾَر ف وأدٕٚه ثؿَّ ؿٚل فف: ـٔػ حدثؽ ظٌدافرزاق هبذا ومل 

                                                             

 .4649، حم أمر ادٗمْغ ظع، ذـر إشل، ـ ٚب مًرؾٜ افه ٚ 3ٜج :(1)
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 ٍٜ حيدث  ف ؽرك؟ ؾَٚل: اظِؿ يٚ أ ٚ زـريٚ إين ؿدمٝ  ًْٚء وظٌدافرزاق ؽٚ ٛ ا ؿري

و ِٝ إفٔف شٖفْل ظـ أمر خراشٚن ؾ دث ف  فف  ًٔدٌة، ؾخرجٝ إفٔف وإٔٚ ظٌِٔؾ، ؾِامَّ 

هبٚ، وـ ٌٝ ظْف وإكؾٝ مًف إػ  ًْٚء، ؾِامَّ ودظ ف ؿٚل هل: ؿد وجٛ ظعَّ حَؽ، 

ٍٞ مل يًًّف مْل ؽرك، ؾ دثْل واهلل هبذا ااديٞ فًٍيٚ، ؾهدؿف  ؾٖٕٚ أحدثؽ   دي

 .« حئك  ـ مًغ واظ ذر إفٔف

رزاق ـٚن مٗمتًْٚ ظِٔف، ؾِامذا ، وظٌدافؾٓذا ااديٞ مـ ـلم رشقل اهلل

ّٓ  ًد أْن ذهٛ إفٔف أ ق إزهر ظًِٔل مريًوٚ، و ًٌٛ وًػ  ـ ّف ومل حيدث  ف إ

 حٚفف وافًْٚء وادنَٜ افِ غ تٌُدمهٚ ا ذفؽ رّق ؿٌِف ظِٔف وحّدث  ف؟

و ، ودٚ حّدث أ ق إزهر  ف ُه ؽ هبذه افٍُٜٔٔ حٔٞ ؿٚل ا ـ مًغ ا جمًِف

 أيـ هذا افُّذاب افًْٔٚ قري افذي يذـر ظـ ظٌدافرزاق هذا ااديٞ!  أمٚم إصٓٚد:

  افثافثافشاهد:  

حدثْٚ ظٌداهلل، حدثْٚ أيب،  »مٚ َٕؾ ا ؾوٚ ؾ افه ٚ ٜ ٕتد  ـ حٌْؾ: 

حدثْٚ ظٌدافرزاق، ؿٚل: إٔٚ مًّر، ظـ ؿ ٚدة وظع  ـ زيد  ـ جدظٚن، ؿٚٓ: ٕٚ  ـ 

وؿٚص ظـ أ ٔف، ؿٚل: ؾدخِٝ ظذ شًٍد،  ادًٔٛ، ؿٚل: حدثْل ا ـ فًًد  ـ أيب

ٌٞ ُحدث ف ظْؽ، حدثْٔف حغ اش خِػ افٌْل ظًِٔٚ ظذ ادديْٜ، ؿٚل: ؾَِٝ: حدي

ؾٌوٛ شًٌد، وؿٚل: مـ حدثؽ  ف؟ ؾُرهٝ أن أخزه أّن ا ْف حدثْٔف ؾٌٔوٛ ظِٔف، 

ٚل حغ خرج ا ؽزوة تٌقك اش خِػ ظًِٔٚ ظذ ادديْٜ، ؾَ ثؿَّ ؿٚل: إّن رشقل اهلل

ّٓ وإٔٚ مًؽ، ؾَٚل: ٚ إ ًٓ : يٚ رشقل اهلل، مٚ ـْٝ أحٛ أن خترج وج أو مٚ ترى أن  ظع 

ّٕف ٓ ٌٕل  ًدي  .« تُقن مْل  ّْزفٜ هٚرون مـ مقشك؟ ؽر أ
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َّٕف جٌق ممٌٕٚع فَْؾ افروايٚت افقاردة  ٌٜ ظـ اجلق افًٚم، وأ ؾٓذه افنقاهد ـٚصٍ

ٓ صٌٜٓ ا أنَّ روايٚت اإلمٚم ، وٓ إصُٚل وؾٔام يَقي مذهٛ أهؾ افٌٔٝ

هل مـ افروايٚت اف ل تَقي مذهٛ افنًٜٔ، وذفؽ ٕنَّ اإلمٚم ادٓدي ادٓدي

  ظْد افنًٜٔ مـ أ قل افًَٚ د، حٔٞ إنَّ مذهٛ افنًٜٔ مٌْل  ظذ وجقد اإلمٚم

َّٕف ادٓدي ادْ ير افذي يّأل إرض ؿًًىٚ وظدًٓ ـام ااجٜ ، ويً َدون أ

 جقًرا.مِئٝ طِام و

تَقي مذهٛ افنًٜٔ، وظٚدة ادخٚفٍغ  ومع أنَّ روايٚت اإلمٚم ادٓدي  

اف  ٚيش ظـ َٕؾ افروايٚت اف ل تَقي مذهٛ افذيـ ـٕٚقا يَِْقن أحٚديٞ افٌْل

َّٕف ؿد َِٕٝ روايٚت اإلمٚم ادٓدي .افنًٜٔ، إٓ أ ٍٜ   ىرٍق ـهرٍة مً ٍٔو

 .تر روايٚت اإلمٚم ادٓدي ّٕص ـزاء افًٚمٜ ظذ تقا اخلاصقة افثاكقة:

ًٜ أخرى ٕشٕٚٔد روايٚت اإلمٚم ادٓدي  ، ؾ٘نَّ هذا يًىل أيًوٚ خٚ ٔ
ؾٓل فًٔٝ م قاترًة ؾَط،  ؾ تقاترهٚ ممٚ ٕصَّ ظِٔف اد ََقن ظْدهؿ، ؾّـ افذيـ 

  ...، وا ـ حجر ادُلّٕهقا ظذ ذفؽ: افنقـٚين

                                                             

  485ص  2331أ قاب افٍ ـ،  ٚب مٚ جٚء ا ادٓدي،  رؿؿ  6َٕؾ ظْف حتٍٜ إحقذي ج :(1)

فذي أمُـ افقؿقف ظِٔف مـ إحٚديٞ وؿٚل افَٚيض افنقـٚين ا افٍ ي افر ٚين: ا »مٚ ٕهف: 

يهًٚ وثامٕٜٔ وظؼون أثًرا. ثؿ هدهٚ مع افُلم ظِٔٓٚ افقاردة ا ادٓدي ادْ ير مخًقن حد

 .« ثؿ ؿٚل: وألٔع مٚ شَْٚه  ٚفغ حّد اف قاتر ـام ٓ خيٍك ظذ مـ فف ؾوؾ اضلع

 23، ادَدمٜ ص(افَقل ادخ ك ا ظلمٚت ادٓدي ادْ ير)ؿٚل ا ـ حجر اهلٔ ّل ا ـ ٚ ف  :(2)

ٚر واش ٍٚوٝ  ُهرة رواي ٓٚ ظـ ادهىٍك ؿٚل  ًض إ ّٜ: ؿد تقاترت إخٌ »ٕهف:  مٚ

Y ،ًَّٕٓف يّأل إرض ظد َّٕف شِّٔؽ شٌع شْغ، وأ َّٕف مـ أهؾ  ٔ ف، وأ  ّجلء ادٓدي، وأ

َّٕف خيرج مع ظًٔك َّٕف يٗم Qوأ ، ؾًٔٚظده ظذ ؿ ٚل افدجٚل  ٌٚب فد  ٖرض ؾًِىغ، وأ

 . « هذه إمٜ، وظًٔك يهع خٍِف



          75 

 

 دفـع الـشـبـهـات

ؿد  »ؿقفف:  (هتذيٛ افُامل)ْف ، وأ ق ااًـ أ ري ؾَد َٕؾ ظوافٌَٔٓل

َّٕف مـ تقاترت إخٌٚر واش ٍٚوٝ  ُهرة رواهتٚ ظـ ادهىٍك ، يًْل ا ادٓدّي، وأ

 .« أهؾ  ٔ ف

 تًّدد ضرق افروايٚت ادٓدويٜ. اخلاصقة افثافثة:

روايٌٚت م ُهرٌة مـ حٔٞ افىرق، وؿد َِٕٓٚ إنَّ روايٚت اإلمٚم ادٓدي

ظـ افه ٚ ٜ ـهٌر مـ اف ٚ ًغ، وأخرجٓٚ ـذفؽ ـهٌر مـ  ـهٌر مـ افه ٚ ٜ وأخذهٚ

َّٟ هبٚ ـهٌر مـ افًِامء ا مدرشٜ افًٍَٜٔ.  ااٍٚظ، واح 

، ٕجدهٚ ذات خهٚ ٍص و إذا ٕيرٕٚ إػ ضرق روايٚت اإلمٚم ادٓدي

 ممٔزٍة، ومـ تِؽ اخلهٚ ص:

إلمٚم ومْٓؿ: أمر ادٗمْغ، وا رواهٚ أـهر مـ ثلثغ   ٚ ًٔٚ،إوػ: 

، ظهامن  ـ ظٍٚن، ضِ ٜ  ـ افز ر، ظٌدافرتـ  ـ ظقف، ظٌداهلل  ـ Eااًغ 

ظٌٚس، ظٌداهلل  ـ مًًقد، ظٌداهلل  ـ ظّر، ظٌداهلل  ـ ظّرو  ـ افًٚص، أ ق شًٍٔد 

اخلدري، جٚ ر  ـ ظٌداهلل، أ ق هريرة، إٔس  ـ مٚفٍؽ، ظامر  ـ يٚه، أم حٌٌٜٔ، أم 

 .ن ومتٔؿ افداري، وؽرهؿ ـذفؽشِّٜ، ظٚ نٜ، حذيٍٜ  ـ افٔام

                                                             

 ّد  ـ خٚفد اجلْدي افهًْٚين  6995، حرف ادٔؿ،  رؿؿ 5، جَِٕف ظْف هتذيٛ اف ٓذيٛ :(1)

وإحٚديٞ ا اف ْهٔص ظذ خروج ادٓدي أ ي  » ؿٚل: ؿٚل افٌَٔٓل: 562ادٗذن، ص

 .« أفٌ ٜ إشًْٚدا

، وـذفؽ َِٕف ظْف 149،  ّد  ـ خٚفد اجلْدي افهًْٚين ادٗذن، ص 5181،  رؿؿ 25ج :(2)

 ّد  ـ خٚفد اجلْدي افهًْٚين ادٗذن،  6995 رؿؿ ، حرف ادٔؿ، 5هتذيٛ اف ٓذيٛ ج

 .562ص 

افه ٚ ٜ افذيـ رووا أحٚديٞ افرشقل إظيؿ )ذـر افُٚتٛ ظع  ّد ظع دخٔؾ ا ـ ٚب  :(3)

Y ا اإلمٚم ادٓديQ:)  ي ـ ٛ  »: 5مخًغ   ٚ ًٔٚ، حٔٞ ؿٚل ص ٍّ ـْ ته ===  َم
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ٚ فًْٚيٜ رشقل اهلل ًً  ٌٔٚن ؿؤٜ اإلمٚم وهذا يدّل ظذ ظْٚيٜ افه ٚ ٜ تٌ

 .ادٓدي 

، ا ـ ، افسمذيأخرجٓٚ ألِٜ مـ افًِامء، ومْٓؿ: أ ق داود افثاكقة:

 ا افٌٚب إول ا (ظَد افدرر ا أخٌٚر ادْ ير)، افًْٚ ل، ؾَد ذـر ـ ٚب مٚجٜ

وؿٚل:  « ادٓدي مـ ظسيت مـ وفد ؾٚضّٜ » :حديٞمـ ذريٜ رشقل اهلل  ٔٚن إٔف 

 ... ،، ا ـ حٌٚنظٌدافرتـ افًْٚ ل ا شْْف، أتد  ـ حٌْؾ اإلمٚم أ ق خرجف 

                                                                                                                                                       

 غ أوٕٜ وإخرٰى، ؾَد َٕؾ يِّع Qااديٞ ومًٚجؿ إخٌٚر جيد إشؿ ادٓدي=== 

  .« tظدٌد جّؿ مـ ـٌٚر افه ٚ ٜ Yأحٚديٞ افرشقل 

ًٚ رووا أحٚديٞ افرشقل إظيؿ ا اإلمٚم Yو غ يديؽ ؿٚ ّٜ  ٖشامء مخًغ   ٚ ّٔ

وؿد اـ ٍْٔٚ  ٚإلصٚرة أمٚم اشؿ ـّؾ   ٚيب  ّهدر واحد جٚء ؾٔف حديٞ  ،Qادٓدي 

ا Yردٕٚ اش َهٚء مٚ أورده ـّؾ   ٚيب ظْف قاشىٜ ذفؽ افه ٚيب، وفق أ Qادٓدي

ٓح جْٚ إػ مقشقظٜ وخّٜ فِ ديٞ ٓ تَّؾ ظـ مقشقظٚت ااديٞ  Qادٓدي 

 . افُزٰى 

 ، ـ ٚب ادٓدي.3شْـ أيب داود، ج  :(1)

 جٚء ا ادٓدي. ،  ٚب مYٚجٚمع افسمذي، أ قاب افٍ ـ ظـ رشقل اهلل  :(2)

 خروج ادٓدي.شْـ ا ـ مٚجٜ، ـ ٚب افٍ ـ،  ٚب  :(3)

حدثْٚ ؾوؾ  »، 645، مًْد ظع  ـ أيب ضٚفٛ ريض اهلل ظْف، رؿؿ 2مًْد أتد  ـ حٌْؾ، ج  :(4)

 ـ ُدـغ، حدثْٚ يٚشغ افًجع، ظـ إ راهٔؿ  ـ  ّد  ـ اأٍْٜ، ظـ أ ٔف، ظـ ظعٍّ ؿٚل: ؿٚل 

ٍٜ Yرشقل اهلل  .« : ادٓدي مْٚ أهؾ افٌٔٝ، يهِ ف اهلل ا فِٔ

َّٕام يُقن  ًد طٓقر افيِؿ    ٔي ا ـ :(5) حٌٚن، ـ ٚب اف ٚريخ، ذـر افٌٔٚن  ٖنَّ خروج ادٓدي إ

واجلقر ا افدٕٔٚ وؽٌِٓام ظذ ااؼ واجلد، ذـر إخٌٚر ظـ و ػ اشؿ ادٓدي واشؿ ا ٔف 

ود ؿقل مـ زظؿ أن ادٓدي ظًٔك  ـ مريؿ، ذـر افٌٔٚن  ٖنَّ ادٓدي ينٌف خَِف خِؼ 

 .Yادهىٍك
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 .، ؤًٕؿ  ـ تٚد، ا ـ أيب صٌٜٔ، افٌزارأ ق يًذ فىزاينا، ااٚـؿ 

ِٜ مـ افًِامء، ؾَد أخرجقا افروايٚت ادٓدويٜ واش دفقا اح ٟ هبٚ أل :افثافثة

ٌٜ ومً زٌة، ومْٓؿ افهقري، افزهبٚري، افًٌ قي،  :هبٚ، ؾٓل ظْدهؿ روايٌٚت   ٔ 

ااٚؾظ أ ري، أ ق شِٔامن اخلىٚيب، افٌَٔٓل، أ ق  ُر  ـ افًريب، افَٚيض ظٔٚض، 

رضٌل ادٍن، افًَىلين، ا ـ افًٓٔع، ا ـ اجلقزي، ا ـ إثر، اإلمٚم ادْذري، افَ

تّٜٔٔ، اُدزي، ااٚؾظ افذهٌل، ا ـ افَٔؿ، افنٚضٌل، ا ـ حجر افًًَلين، افًخقي، 

 وافًٔقضل واهلٔهّل.

                                                             

ظـ أيب شًٍٔد اخلدري ريض اهلل  »، ـ ٚب افٍ ـ وادلحؿ، 4ك ظذ افه ٔ غ، ج ادً در :(1)

، ؿٚل: خيرج ا آخر أم ل ادٓدي ئًَف اهلل افٌٔٞ، وخترج إرض Yظْف، أنَّ رشقل اهلل

ٚ أو ثامًٕٔٚ يًْل  ًً ٌٕٚهتٚ، ويًىل ادٚل   ًٚحٚ، وتُهر ادٚصٜٔ، وتًيؿ إمٜ، ئًش شٌ

 .« ي اإلشْٚد، ومل خيرجٚهحجًجٚ، هذا حديٞ   ٔ

ظـ أم شِّٜ، ؿٚفٝ: ذـر ادٓدي ظْد  » ،267، ص 566، ح 23ادًجؿ افٌُر فِىزاين، ج  :(2)

  .«w، ؾَٚل: مـ وفد ؾٚضّٜ Yافٌّْل 

حدثْٚ أ ق  ٍُر  ـ أيب  »، 465مًْد أيب يًذ، مًْد ظع  ـ أيب ضٚفٛ ريض اهلل ظْف، ح  :(3)

شًٍد، ظـ يٚشغ، ظـ إ راهٔؿ  ـ  ّد  ـ اأٍْٜ، ظـ أ ٔف،  صٌٜٔ، حدثْٚ أ ق داود ظّر  ـ

ٍٜ Yظـ ظعٍّ ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل   .« : ادٓدي مُْؿ أهؾ افٌٔٝ، يهِ ف اهلل ا فِٔ

ذـر ادٓدي ؾَٚل: Yأّن افٌْل »، 3329، مًْد ؿرة  ـ إيٚس ادزين، ح8مًْد افٌزار، ج  :(4)

ًٓ ـام مِئٝ جقرً   .« افّٔألن إرض ؿًًىٚ وظد

ظـ  »: 38644، ـ ٚب افٍ ـ، مٚذـر ا ؾ ْٜ افدجٚل، مْٓٚ ح 14مهْػ ا ـ أيب صٌٜٔ، ج  :(5)

، ظـ افٌْل ؿٚل: فق مل يٌؼ مـ افدهر إَّٓ يقٌم، فًٌٞ اهلل رجًل مـ أهؾ  ٔ ل يِّٗهٚ Yظعٍّ

ًٓ ـام مِئٝ جقًرا  .« ظد

ادٓدي وظدفف وخهٛ زمٕٚف،  ٍٜ افٍ ـ، أورد ا اجلزء اخلٚمس افًْٚويـ اف ٚفٜٔ: شرة  :(6)

 ادٓدي وًٕ ف، اشؿ ادٓدي، ًٌٕٜ ادٓدي، ؿدر مٚ يِّؽ ادٓدي، مٚ يُقن  ًد ادٓدي.
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ؾٓٗٓء مخًٜ مـ ـٌٚر أ ّٜ ااديٞ ؿد  ؿِٝ: »يَقل افنٔخ إفٌٚين: 

  ّ  قا أحٚديٞ خروج ادٓدي، ومًٓؿ أوًٚؾٓؿ مـ اد َدمغ واد ٖخريـ أذـر

 أشامء مـ تٔن هل مْٓؿ:

 . ًُقتِف ظذ أحٚديٞ ادٓدي( افًْـ)أ ق داود ا .1

 افًَٔع. .2

 .(ظٚروٜ إحقذي) ا ـ افًريب ا .3

 .فًِٔقضل( أخٌٚر ادٓدي) افَرضٌل ـام ا .4

 فِنٔخ افَٚرىء.( مرؿٚة ادٍٚتٔي) افىٌٔل ـام ا .5

 ، خلًؾٚ دـ ـذب ظِٔف.(ادْٚر ادْٔػ) ا ـ ؿٔؿ اجلقزيٜ ا .6

 .(ؾ ي افٌٚري) ؾظ ا ـ حجر اااٚ .7

 .(ؾ ي افٌٚري) ـام ا( مْٚؿٛ افنٚؾًل) أ ق ااًـ أ ري ا .8

 .(ادرؿٚة) افنٔخ ظع افَٚرئ ا .9

 .(افًرف افقردي) افًٔقضل ا .19

 . « . وؽرهؿ ـهر وـهر جًدا(حتٍٜ إحقذي) افًلمٜ ادٌٚرـٍقري ا .11

ًٜ أفَّػ ؾٔٓٚ ألِٜ مـ افًِامء، حٔٞ أؾ :افرابعة رد  ًض ظِامء افًٚمٜ ـ ًٌٚ خٚ 

 :ومـ هذه افُ ٛا ألع روايٚت اإلمٚم ادٓدي 

 فُِْجل افنٚؾًل. (،افٌٔٚن ا أخٌٚر  ٚحٛ افزمٚن) .1

 فِنقـٚين.  (،اف قؤي ا تقاتر مٚ جٚء ا ادْ ير وافدجٚل وادًٔي) .2

 جللل افديـ افًٔقضل. (،افًرف افقردي ا أخٌٚر ادٓدي) .3

 فٔقشػ  ـ حئك ادَديس افنٚؾًل. (،خٌٚر ادْ يرظَد افدرر ا أ) .4

                                                             

 .41ص، 1529، خروج ادٓدي حََٜٔ ظْد افًِامء، رؿؿ 4شًِِٜ إحٚديٞ افه ٔ ٜ، ج :(1)
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 (،مْٚؿٛ ادٓدي) وادًّك ـذفؽ (،إر ًقن حديهًٚ ا ادٓدي) .5

 فِ ٚؾظ أيب ًٕٔؿ اإل ٌٓٚين.

ؾ٘ذا ـٚن شْد افروايٚت ادٓدويٜ ين ّؾ ظذ هذه افقؾرة، وهق هبذه 

دور ظـ رشقل : ؾل إصُٚل وٓ صٌٜٓ ا إٔف شٌْد ئٍد افَىع وافَٔغ  ٚفهاخلهٚ ص

،  ، ـام إْٕٚ َِْٕٚ ؾٔام شٌؼ أنَّ آيٜ اهلل افنٔخ فىػ اهلل افهٚا افٌُُِٔٚيناهلل
ًٜ واؾرًة مـ افروايٚت افقاردة ا اإلمٚم  أؾرد ـ ًٚ ٚ ـٚمًل ا ثلثٜ جمِداٍت، ألع ؾٔف ألِ

ٍٞ َِٕفادٓدي  ، ؾ٘ذا ـٚن يقجد أفٌػ 1287رؿّف هق  3ا ج  ، وآخر حدي

ٍٞ ا ، أؾل يُقن ذفؽ ـٚؾًٔٚ اهقل افَىع وافَٔغ  هدور اإلمٚم ادٓدي حدي

 ؟ أحٚديٞ اإلمٚم ادٓدي

إنَّ مـ مل تدخِف صٌٜٓ، وٓ يقجد ظْده تًهٛ، ومل يِقث ؿٌِف  ّرض  

ّٓ أْن يَىع  هدور هذه افروايٚت، أو  هدور  ًوٓٚ ظـ رشقل  افىٚ ٍٜٔ، ٓ يِّؽ إ

 .اهلل 

o خطأ الجحث فٖ ٍثبلٔ الشجبلئرا تنّ التَاتش فوي ال: 

 :إذا تؿ اف قاتر ؾّـ اخلىٖ افٌ ٞ ا وثٚؿٜ افرجٚل :إمر افثاين

مـ واو ٚت ظِؿ ااديٞ أن افروايٚت م قاترًة ٓ يٌ ٞ ظـ وثٚؿٜ رجٚهلٚ، 

ٍٜ ئٍد َِٕٓؿ افَىع،  ؾّـ اخلىٖ افٌ ٞ ظـ ذفؽ :ٕنَّ اف قاتر وٚ ى ف َٕؾ ألٚظ

أي ئٍد -ذ افُذب، ومـ ـٚن حٚفف مـ إخٌٚر ـذفؽ ٓم ْٚع تقاضئٓؿ واتٍٚؿٓؿ ظ

ؾل مًْك فٌِ ٞ ا   ٜ شْده، وهذا مٚ ذـره أ ّٜ رجٚل اجلرح  -افَىع وافَٔغ

واف ًديؾ ظْد افًٚمٜ، وإَٔؾ ظٌٚرًة واحدًة فًٚملٍ مـ ـزاء ظِامء اجلرح واف ًديؾ ظْد 

ُر ا ٕزهٜ افْير ا تق)افًٚمٜ وهق ا ـ حجر افًًَلين ا ـ ٚب  ٍِ ؤي ٕخٌٜ اف
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تُقن افًٚدة  »، حٔٞ يَقل ا تًريػ اف قاتر،  ٖٕف إخٌٚر ألٚظٜ (مهىِي أهؾ إثر

 .« ؿد أحٚفٝ تقاضٖهؿ ظذ افُذب، وـذا وؿقظف مْٓؿ اتًٍٚؿٚ مـ ؽر ؿهد

ثؿ  ّغ رشوط اف قاتر  ٚخ هٍٚر ظذ ٕ ق اإلهبٚم، ثؿ  ّغ دٚذا أهبؿ افًِامء  ٔٚن 

وإٕام أهبّٝ رشوط اف قاترا  »ا ظِؿ مهىِي ااديٞ، ؾَٚل: رشوط اف قاتر 

َّٕف ظذ هذه افٍُٜٔٔ فٔس مـ مٌٚحٞ ظِؿ اإلشْٚد، إذ ظِؿ اإلشْٚد يٌ ٞ  إ ؾ، ٕ

ؾٔف ظـ   ٜ ااديٞ أو وًٍف، فًّٔؾ  ف أو يسك مـ حٔٞ:  ٍٚت افرجٚل، 

ٍٞ  و ٔغ إداء، واد قاتر ٓ يٌ ٞ ظـ رجٚفف،  ؾ جيٛ افًِؿ  ف مـ  .« ؽر   

ؾٚ ـ حجٍر يٗـد ظذ أنَّ ااديٞ اد قاتر ٓ يٌٌْل أن يٌ ٞ ا وثٚؿٜ رجٚفف، 

َّٕف َٕؾ ـهٍر ئٍد افَٔغ، ومع حهقل افَٔغ  ه ٜ ادوّقن ؾل مًْك إلوٚظٜ  ٕ

افقؿٝ ا افٌ ٞ ظـ   ٜ افًْد، وهؾ هق شٌْد مً ٌز أم ؽر مً ٍز؟ وهؾ يْىٌؼ 

لح ظِامء افدرايٜ أم ٓ؟ إٕام يٌ ٞ ظـ ذفؽ ؾٔام إذا ـٚن ظِٔف   ٌٔي   ًٛ ا ى

ٍٞ طّْل فٔس حجٜ، وااجٜ فٔس مىِؼ اخلز،  ااديٞ طًْٔٚ، وحٔٞ إنَّ ـّؾ حدي

ٌٜ أم ٓ؟ وأمٚ  وإٕام خهقص مٚ َِٕف افهَٜ مهًل، ؾل  ّد أن ٌٕ ٞ ا افًْد هؾ َِٕف ثَ

ٍٜ تٍٔد افَٔغ   ؾَد حهؾ  هدوره ظـ رشقل اهلل اخلز اد قاتر أو اد ٍقف  َريْ

 فْٚ مًف افَىع، ؾل مًْك إلوٚظٜ افقؿٝ ا افٌ ٞ ظـ   ٜ شْده.

o ؟ّل التَاتش هف٘ذٌ لل٘م٘ي 

ذـرٕٚه ا ادلحيٜ إوػ شٗاٌل يُّـ أن يًْقن  ًْقان  وؿد يقجف ظذ مٚ

 ما هو افدفقل ظذ أنَّ افتواتر يػقد افقؼغ؟ :إصُٚل، وخل ٜ هذا افًٗال

                                                             

 .37ص : (1)

 .42ص  :(2)
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إنَّ ادلحيٜ إوػ ظذ افنٌٜٓ اخلٚمًٜ تٌْْل ظذ أنَّ  :ارة أخرىوبعب 

م قاترٌة، وٕهنٚ م قاتٌر ؾٓل تٍٔد افَٔغ، ومع إؾٚدة افَٔغ  روايٚت اإلمٚم ادٓدي 

 ؾل مًْك فٌِ ٞ ا أحقال افرواة، وفُـ مٚ هق افدفٔؾ ظذ أنَّ اف قاتر ئٍد افَٔغ؟

ؾٚدة اف قاتر فَِٔغ ا ٕيريٜ ادًرؾٜ ؿدمقا وافٌٚحهقن افذيـ   هقا مًٖفٜ إ

 :إجٚ  غ مهٚ

o التَاتش ٗف٘ذ ال٘م٘ي :اإلجبثٔ األٍلى: 

وأ  ٚب هذا  -اف ل ظِٔٓٚ منٓقر ظِامء ادْىؼ-وهل اإلجٚ ٜ ادنٓقرة 

  :اجلقاب ؿدمقا ٕيري غ ا ـٍٜٔٔ إؾٚدة اف قاتر فَِٔغ

زاه )اش  ٚفٜ تُرر إرجٚع اف قاتر إػ  رهٚن خٍل ـ :افـظرية إوػ 

افهدؾٜ(. وهل ٕيريٜ إؽِٛ، حٔٞ يَقفقن  ٖنَّ اف قاتر ئٍد افَٔغ  ٚظ ٌٚر اص امفف 

 :ظذ  رهٍٚن ي ُقن مـ ـزى و ٌرى، وهق ـام يع

ٍٜ ـهرٍة.  افصغرى:  َٕؾ ألٚظ

إنَّ َٕؾ اجلامظٜ افُهرة ئٍد افَٔغ  ًدم اف قاضٗ وآتٍٚق ظذ  افؽزى:

، ويً  ٔؾ أنَّ تُقن افُذب، ٕنَّ  ًٜ ًٜ أو أـهري ذفؽ يِزم مْف أنَّ تُقن افهدؾٜ دا ّٔ

َّٕف يِزم مـ ذفؽ اج امع افَْٔوغ.  افهدؾٜ ـذفؽ، ٕ

أمٚ  ٔٚن وجف دظقى هٗٓء مـ حٔٞ اش ٌىٚن اف قاتر فزهٍٚن ي ُقن مـ  

ٌٜ أ و هذه افهٌرى وهذه افُزى، و ٔٚن افدفٔؾ ظذ اش  ٚفٜ أْن تُقن افهدؾٜ دا ّٔ

؟ ؾٕ٘ف ٌٜ َّٕف خيرجْٚ ظـ خىٜ  أـهري مٚ ٓ ٕريد اخلقض ؾٔف ا هذه افًًِِٜ ادٓدويٜ: ٕ

 افٌ ٞ ادرشقمٜ.
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 تراـؿ آح امٓت. :افـظرية افثاكقة

ا وهذه ٕيريٜ ألِٜ مـ اد ٖخريـ، ومْٓؿ آيٜ اهلل افًٔد  ّد  ٚؿر افهدر

قاتر ٓ ئٍد افَٔغ اش ًْٚدا إػ إنَّ اف  :، حٔٞ يَقل(إشس ادْىَٜٔ فلش َراء)ـ ٚ ف 

ـٍ ا ظِّٜٔ اف قاتر، وإٕام ئٍد افَٔغ  ًٌٛ تراـؿ آح امٓت،   رهٍٚن خٍلٍّ مً ٌى

َّٕف إذا أخز صخٌص  خٍز حيهؾ اح امل  دٍق واح امل ـذٍب، وآح امٓن  ؾ٘

َّٕف يَقى اح امل افهدق،  م ًٚويٚن، ؾ٘ذا أخز خمٌز آخر  ٍْس موّقن اخلز ؾ٘

ٌٞ ورا ٌع وخٚمٌس، ؾ٘نَّ آح امٓت تساـؿ  ويوًػ اح امل افُذب، ؾ٘ذا أخز ثٚف

إػ أن يهؾ ادً ّع  ٕٚخٌٚر اد قاترة إػ مرحِٜ افَٔغ، أي مرحِٜ يَىع ؾٔٓٚ  هدق 

 اخلز اُدخز ظْف.

، وفُـ افًٔد   ٍٜ وا شٌٛ حهقل هذا افَىع وافَٔغ تقجد أـهر مـ إجٚ 

ٍٜ ٓ حي ٍظ  َّٜٔ آح امل  يرجع ذفؽ إػbافهدر أنَّ افذهـ افٌؼي خِؼ  ٍُٔٔ

ـًٌرا جًدا   ٔٞ يُقن اح امل افُذب  -مهًل -افؤًػ، ؾ٘ذا ـٚن اح امل افهدق 

ًٕٚ، ـٖن يُقن اح امل افُذب مهًل  ؾ٘نَّ افذهـ يَىع ، 1999.999.999/1 :مقهق

  ه ٜ اخلز.

o ًٔ٘االطوئٌبىالتَاتش ٗف٘ذ  :اإلجبثٔ الثب: 

أ  ٚب هذه اإلجٚ ٜ أن اف قاتر ٓ ئٍد افَٔغ، وإٕام ئٍد طًْٚ ين ّؾ  يرى

ؿقي جًدا، وهق مٚ يًّك  ٚٓضّئْٚن، وهذا ادَدار ـٚف ظْد افًَلء،  ظذ اح امل

ؾٖؽِٛ مٚ يِّؽ افْٚس ا ؿوٚيٚهؿ آضّئْٚن، وهق مٚ يًقل ظِٔف افًَلء، وهق 

 م  َؼ ا افَؤٜ ادٓدوّيٜ.
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o الٌظشٗت٘ي التشج٘حُ ث٘ي:  

وإذا أردٕٚ مًرؾٜ أّي هٚتغ افْيري غ هل افْيريٜ افه ٔ ٜ، ؾل  د أن ٕرجع 

ُؿ، ؾٓؾ  َُ ا مقازٕٜ ذفؽ إػ افقجدان، ؾام ٕجد ا إًٍْٔٚ ؾٔام إذا حتَؼ تقاتر هق ااَ

ًٕٚ ؾَط ٚ وجزًمٚ أم ٕجد اضّئْٚ ًً  ؟ ٕجد ؿى

ٌٜ ـهرٌة فِ قاتر ادٍٔد وإنَّ افذي ٕجده ا إًٍْٔٚ هق اجلزم وافَٔغ، وظْدٕ ٚ أمهِ

ٍٜ تًّك واصْىـ، وفُـ ـٔػ  :فِجزم وافَٔغ، ومـ ذفؽ إْٔٚ َٕىع مهًل  قجقد مديْ

َـّ ذهٚ ف  ظِّْٚ  قجقدهٚ؟ فَد ظِّْٚ ذفؽ  ٚف قاتر، ؾًٌوْٚ ذهٛ إػ واصْىـ وفُ

ـٚن  ًد ؿىًف  قجقدهٚ، ؾِقٓ ؿىًف  قجقدهٚ دٚ حجز تذـرة افًٍر وذهٛ، 

ًٚ، وفٔس مٚ يِّؽ ا ـهر مـ افَوٚيٚ اضّئًْٕٚٚ ؾٚفقاحد م ْٚ جيد ا ًٍٕف أّن ئّؽ ئَْ

 ؾ ًٛ.

o حَاسٌ حَل ئفبدٓ التَاتش: 

أحد افًِامء افذيـ يذهٌقن إػ أنَّ اف قاتر ئٍد  أتذـر إْٔل تؼؾٝ  َِٚءو 

، ويٌَغ  ٖنَّ هؾ يقجد ظْدك يٌَغ  ٘مٚمٜ أمر ادٗمْغ :آضّئْٚن ؾَط، ؾَِٝ فف

 ؟ إ ّٜ اثْٚ ظؼ، ويٌَغ  قٓدة اإلمٚم ادٓدي

ؾ٘ذا ـٚن ظْدك يٌَغ، ؾُٔػ حتّهؾ ظْدك هذا افَٔغ، وإٔٝ ٓ متِؽ ا هذه 

ّٓ اف قاتر؟ أي تقاتر )حديٞ افٌدير(، وحديٞ )إ ّٜ اثْٚ ظؼ(، وتقاتر  :ادًٖفٜ إ

ِّٕؽ ا هذه ، ؾْ ـ ٓ افروايٚت ا وٓدة اإلمٚم ادٓدي وافّْص ظذ إمٚم ف

ّٓ اف قاتر، وهذا مٌٌّْف وجدايٌن ظذ أنَّ اف قاتر ئٍد افَٔغ.  ادًٚ ؾ اف ل َٕىع هبٚ إ
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o ًت٘جٔ المَل: 

إذا ـٚن  :هقوحٚ ؾ افَقل ا مًٖفٜ تقاتر روايٚت اإلمٚم ادٓدي

اف قاتر ئٍد افَٔغ أو ئٍد آضّئْٚن، ؾل مًْك فٌِ ٞ ا حٚل رجٚل إشٕٚٔد 

  -  ًٛ اإلجٚ ٜ إوػ-ٕنَّ إخٌٚر هٗٓء افرجٚل أؾٚدٕٚ  ٚجلزم وافَٔغ  اد قاترة،

وهق مٚ  -  ًٛ اإلجٚ ٜ افهٕٜٚٔ وهق مٚ يًّك  ٚفًِؿ افًرا-أو أؾٚدٕٚ آضّئْٚن 

 ًٕٚ يٌ ٞ ظْف افْٚس ا ـهٍر مـ ؿوٚيٚهؿ، ؾْ ـ ِّٕؽ إمٚ ئًَْٚ أو ِّٕؽ اضّئْٚ

ٌٜ وـذفؽ آضّئْ  ٚن. ٚفهدق، وافَٔغ حج

ٍٜ إػ   ٞ إذن، ا مًٖفٜ حجٜٔ روايٚت اإلمٚم ادٓدي  فًْٚ   ٚج

أحقال افرجٚل، ؾام  ًْف ا ـ خِدون وؽره مـ افٌ ٞ ا شْد روايٚت اإلمٚم 

ًٚ.ادٓدي  ًٚ ظِّّٔ  ، ثؿ تؤًػ هذه افروايٚت، فٔس مْٓجٔ

o ٍٕفىشُٓ هششٍعٍ هْذ: 

، ت اإلمٚم ادٓدي وؿد ذـرٕٚ أنَّ ظِامء افًٚمٜ ٕهقا ظذ تقاتر روايٚ
، وا تهقري أنَّ وحتدثْٚ  ْ ٍق مـ اإلجيٚز حقل ضرق روايٚت اإلمٚم ااجٜ

مـ ادنٚريع ادّٜٓ جًدا ا افَؤٜ ادٓدويٜ مؼوع   ٞ أشٕٚٔد روايٚت اإلمٚم 

ٌٜ مـ افًِامء  قوع منجرة فىٌَٚت رواة ادٓدي  ٍٜ إػ أن يَقم ألِ ، ؾْ ـ   ٚج

، ؾٔ ددوا ظدد افه ٚ ٜ، واف ٚ ًغ، وافرواة، وااٍٚظ ديأحٚديٞ اإلمٚم ادٓ

، وـؿ حٚؾٍظ اح ٟ  روايٚت اإلمٚم افذيـ أخرجقا روايٚت اإلمٚم ادٓدي 

، ؾ٘جيٚد هذه ادنجرة شقف يًّد  ٚب اإلصُٚل ا شْد روايٚت اإلمٚم ادٓدي

ٓؿ، وافذي ، وأشٖل اهلل أن يقؾَْل أو يقؾؼ ؽري إلٕجٚز هذا ادؼوع ادااجٜ 

ٌٜ ا مًٖفٜ اإلمٚم ادٓدي  ٌٜ ظئّ  .هق خدم



          85 

 

 دفـع الـشـبـهـات

o ًٔ٘ػذم تفشّد الش٘ؼٔ ثبلشٍاٗبت الوْذٍٗٔ. :الوالحظٔ الثب 

، ذـرٕٚ ؾٔام شٌؼ أنَّ  ًض افٌٚحهغ زظؿ وًػ روايٚت اإلمٚم ادٓدي 
َّٕف وؿع ا أشٕٚٔدهٚ صًٔل  أو مـ ُو ػ  ٚف نٔع، ومـ افذيـ وًٍقا افروايٚت  ٕ

إػ ذفؽ ا ـ خِدون و ّد روٚ رصٔد، ويقجد ظْدٕٚ أـهر مـ تًٍِٔؼ ظذ مٚ اش ًْٚدا 

  :ذـره هذان افٌٚحهٚن وؽرمهٚ، وهل

ظدم تؤًػ افراوي ؾٚشد افًَٔدة أو  ٚحٛ افٌدظٜ فًٍٚد  افتعؾقق إول: -

 ظَٔدتف.

 ظدم تٍرد افنًٜٔ  َْؾ افروايٚت ادٓدويٜ. افتعؾقق افثاين: -

 ى اخساع وووع افنًٜٔ فَِؤٜ ادٓدويٜ.ؾًٚد دظق افتعؾقق افثافث: -

o التؼل٘ك األٍل:  

 :ظدم تضعقف افعامة فؾراوي ؾاشد افعؼقدة أو صاحب افبدظة 

ٍٜ ، إنَّ ظِامء افًٚمٜ ٓ يوًٍقن افراوي فًٍٚد ظَٔدتف أو فُقٕف  ٚحٛ  دظ

ٍٜ إذا ـ َّٕف ظذ  دظ ٚ،  ؾ إهّنؿ ؿد يٌَِقن مٚ يرون ؾًٚد ظَٔدتف، أو يً َدون أ ًَ ٚن ا مىِ

ؿ ٓ  ، وٕصَّ أحد ـزاء ظِامء اجلرح واف ًديؾ ظذ وثَٚتف، وـٔػ يَٚل  ٖهنَّ ًٜ ًٍٕف ثَ

يروون ظّـ ؾًدت ظَٔدتف، وهؿ أـهروا افروايٚت ظـ اخلقارج،  ؾ إنَّ روايٚت 

، وادٌٌوغ فف وافذيـ ؿٚتِقه، تً ز افًّدة ادْ رؾغ ظـ أمر ادٗمْغ

ؿ، وإَٔؾ  ًض تكحيٚت ظِام ٓؿ ا افروايٜ ظـ وإشٚس افذي يٌْْل ظِٔف مذهٌٓ

 اخلقارج افذيـ أخرج ظْٓؿ ـزاء ظِام ٓؿ  ام ؾٔٓؿ افٌخٚري.

ظـ أيب داود  ٚحٛ  (افٍُٚيٜ ا ظِؿ افروايٜ)روى اخلىٔٛ افٌٌدادي ا 

َّٕف ؿٚل:  فٔس ا أ  ٚب إهقاء أ ي حديهًٚ مـ اخلقارج، ثؿَّ ذـر ظّران  »افًْـ أ
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 : (ثّرات افْير ا ظِؿ إثر)، وؿٚل افهًْٚين ا « ًٚن إظرج ـ حىٚن وأ ٚ ح

ؿ  -أي روى ظِامؤهؿ ظـ اخلقارج-رووا ظـ اخلقارج  » وهؿ أصد افْٚس  دظٜ، ٕهنَّ

رون مـ يُذب، ؾٌَقهلؿ اهقل افيـ  خزهؿ ٍّ   .« ...يُ

افٌخٚري مـ ادٌ دظٜ أمٌؿ ٓ حيهقن، وا ؽره مـ  وا »إػ أن يَقل: 

َّٕف أخرج فًّران  ـ حّىٚن اخلٚرجل ادٚدح فَٚتؾ ظعٍّ إ  مٓٚت، وٕٚهٔؽ أ
 .«  ٕٚ ٔٚت ادنٓقرة افًٚ رة

رون مـ يُذب ؾ٘هنؿ اظ ّدوا ظذ َٕؾ اخلقارج، مع أنَّ  ٍّ ؾألنَّ اخلقارج يُ

َّٕف ؿٚل:  مًِؿ ا   ٔ ف يروي ظـ أمر ادٗمْغ  وافذي ؾِؼ ااٌٜ و رأ  »أ

 َّٕ ّٓ مْٚؾٌؼ  ف فًٓد افٌْل إمل افًّّْٜ، إ ، وٓ يٌٌوْل إ ـٌ ّٓ مٗم : إٔف ٓ حيٌْل إ « إهلَّ

مْٚؾٌؼ، ورشقل اهلل  ؾٓق  نٓٚدة رشقل اهلل ؾّـ أ ٌض أمر ادٗمْغ  ،

  :ٚإذا حدث ـذب، وإذا وظد أخِػ، وإذا  »ؿٚل أيًو : ٌٜ مـ ظلمٚت ادْٚؾؼ ثلث

  ُذ ف؟! ٚرجل افذي صٓد رشقل اهلل ، ؾُٔػ يٗخذ  َقل اخل« خٚن اؤمتـ

ـّ  هدؿف  ّجرد إٔف يً َد  ٍُر مـ ـذب؟! ؾٓؾ اظ َٚده هذا  وـٔػ حيهؾ افي

وـٔػ مٚ ـٚن، ؾّجرد ؾًٚد افًَٔدة وجمرد آ  داع ظْد  !يًهّف مـ افُذب؟

 أ  ٚب افًٍَٜٔ ٓ يقجٛ إشَٚط وثٚؿٜ افراوي إذا وجد ٕص  ظذ وثٚؿ ف.

                                                             

 جقاز افروايٜ ظـ أهؾ إهقاء وافٌدع،  ٚب ذـر  ًض ادَْقل ظـ أ ّٜ أ  ٚب ااديٞ ا: (1)

 .139ص 

ؾٚ دة: رأيٝ أن  »، ؿٚل  َؼ افُ ٚب ا اهلٚمش: 84وؿػ ظذ هذه افُْ ٜ، ثَٜ ادٌ دع، ص  :(2)

ثؿ ذـر مٚ ئْػ ظذ ، « أهد هْٚ مـ رمل  ٌدظ ف ممـ أخرج هلؿ افٌخٚري ومًِؿ أو أحدمهٚ

 مخًغ اشاًم.

مـ اإليامن  ،  ٚب افدفٔؾ ظذ أنَّ حٛ إٕهٚر وظعٍّ   ٔي مًِؿ، ـ ٚب اإليامن :(3)

 .131وظلمٚتف، و ٌوٓؿ مـ ظلمٚت افٍْٚق، ح 

 .198ـ ٚب اإليامن،  ٚب  ٔٚن خهٚل ادْٚؾؼ، ح    ٔي مًِؿ، :(4)
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o ٘ي ششف الذّٗيئفبدٓ الس٘ذ ػجذالحسفٖ الوشاجؼبت: 

، وظْدمٚ ذـر و ا ـ ٚب ادراجًٚت فًِٔد ظٌدااًغ رشف افديـ

، وٕزفٝ ا أهؾ افٌٔٝ فِنٔخ شِٔؿ افٌؼي ظدة آيٍٚت ٕزفٝ ا أمر ادٗمْغ 

 مج حج مث هت  مت خت حت ُّ  :، ـَقفف تًٚػافىٚهريـ 
 جع مظ حط خضمض حض جض مص حصخص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح
 مح جح مج حج مث هت ُّ   :، وؿقفف َّ مغ جغ  مع
 خضمض  حض جض مص خص حص خسمس حس جس  مخ جخ
 جكحك مق حق مف خف جفحف  مغ جغ مع جع مظ حط

 خل  خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك  خك
 خم حم جم  يل ىل مل
 ين  منىن خن حن جن يم ىم  مم
 ني مي زي ري  ٰى  ُّ تًٚػ: ، وؿقفف َّ مه جه
، شٖفف افنٔخ افٌؼي َّ جب هئ مئ  خئ جئحئ يي ىي

ّٕام هؿ رجٚل ور ام اظس :ؿٚ ًل  ض  ٖنَّ افذيـ رووا ٕزول تِؽ أيٚت ؾٔام ؿِ ؿ إ

ّٟ أهؾ افًْٜ هبؿ؟ .افنًٜٔ؟ ورجٚل افنًٜٔ ٓ حي 

 : جقا غ مهbٚؾٖجٚب افًٔد ظٌدااًغ رشف افديـ

إنَّ افذيـ رووا ٕزول هذه أيٚت ا  -وهق ٌَٕٚش  ٌروي  - :اجلواب إول

ًقا  ٖألًٓؿ صًٜٔ،  ؾ يقجد ا روايٚت فٔوا أهؾ افٌٔٝ  ،أمر ادٗمْغ

 شٌٛ ٕزول هذه أيٚت مـ مل يق ػ  ٚف نٔع؟

                                                             

 .14ادراجًٚت، ادراجًٜ  :(1)
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، ؾل  -وهق افَْٚش افُزوي- :اجلواب افثاين ٌٜ فق شِّْٚ أنَّ افرواة صًٔ

تقجد ؿٚظدٌة ظْد افًٚمٜ  ًدم آح جٚج  روايٚت افنًٔل، ؾٓذه افُِٜٔ ٓ وجقد هلٚ 

ّٟ )فُزى وهل ؿقفف: وأمٚ ا » :ا مدرشٜ ادخٚفٍغ، ؾَٚل إنَّ رجٚل افنًٜٔ ٓ حي 

ؾٖووي ؾًًٚدا مـ افهٌرى، تنٓد  ذفؽ أشٕٚٔد أهؾ افًْٜ  (،أهؾ افًْٜ هبؿ

 ّٟ وضرؿٓؿ ادن قٕٜ  ٚدنٚهر مـ رجٚل افنًٜٔ، وتِؽ   ٚحٓؿ افً ٜ وؽرهٚ حت 

 رجٚل افنًٜٔ، و ّٓؿ افقا ّقن  ٚف نٔع وإٓ راف، وٌٕزوهؿ  ٚفرؾض 

ٛ إفٔٓؿ افٌِق واإلؾراط واف ُْٛ ظـ افكاط، وا صٔقخ افٌخٚري واخللف، و ًِ ٕ

رجٌٚل مـ افنًٜٔ ٌٕزوا  ٚفرؾض، وو ّقا  ٚفٌٌض، ؾِؿ يَدح ذفؽ ا ظداف ٓؿ ظْد 

افٌخٚري وؽره، ح ك اح جقا هبؿ ا افّه ٚح  ُؾ ارتٍٔٚح، ؾٓؾ يهٌك  ًد هذا إػ 

ّٟ أهؾ اف)ؿقل ادًسض:   .« ـل (،ًْٜ هبؿإنَّ رجٚل افنًٜٔ ٓ حي 

يـ   ذـر أشامء ظِامء صًٜٔ افذيـ و ّقاbثؿ أخذ افًٔد رشف افدِّ

 :وو ٍقا  ٚف نٔع، وؿد اح ٟ هبؿ ـزاء افًٚمٜ، وذـر مٚ ٜ اشٍؿ، ومْٓؿ

َّٟ  ف مًٌِؿ. .1 َّٕف أخرج ظْف افٌخٚري واح   أ ٚن  ـ تٌِٛ، وذـر أ

َّٟ  ف افٌخٚري وافسمذي. .2  إشامظٔؾ  ـ أ ٚن، اح 

 ؾ  ـ زـريٚ، أخرج ظْف افٌخٚري ومًِؿ.إشامظٔ .3

 ثٚ ٝ  ـ ديْٚر، ادًروف  ٖيب تزة افهامهل. .4

وإذا جئْٚ ظْد ظٌٚرة ادق قف ظْدهؿ  ٖمر ادٗمْغ ا ظِؿ ااديٞ واجلرح 

أ ٚن  »واف ًديؾ، و نٔخ اإلشلم، وهق افذهٌل: ؾْٕ٘ٚ ٕجده يَقل ا أ ٚن  ـ تٌِٛ: 

جٌِد فُْف  دوٌق، ؾِْٚ  دؿف وظِٔف  دظ ف، وؿد  افُقا صًٔل   ]م،ظق[ ـ تٌِٛ 

                                                             

 .16ادراجًٚت، ادراجًٜ  :(1)

 ٍَقا ظِٔف.إصٚرٌة إػ أنَّ أر ٚب افًْـ إر ًٜ ات: (2)
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وثَف أتد  ـ حٌٍْؾ، وا ـ مًٍغ، وأ ق حٚتٍؿ، وأورده ا ـ ظديٍّ وؿٚل: ـٚن ؽٚفًٔٚ ا 

ّٕف ؽٍٚل ا اف نٔع، ومع ذفؽ وثَقه-اف نٔع، وؿٚل افًًدي: زا ٌغ م جٚهٌر   -ؾق ؿ  ٖ

فًدافٜ واإلتَٚن؟ ؾُٔػ يُقن ؾَِٚ ٍؾ أن يَقل: ـٔػ شٚغ تقثٔؼ مٌ دع، وَحدُّ افهَٜ ا

ًٓ مـ هق  ٚحٛ  دظٜ؟   -وهذا هق إصُٚل ا ـ خِدون وإصُٚل  ّد روٚ رصٔد-ظد

ٌٜ  ٌرى ـٌِق اف نٔع، أو ـٚف نٔع  ل ؽِقٍّ وٓ  وجقا ف أنَّ افٌدظٜ ظذ رض غ: ؾٌدظ

يـ وافقرع وافهدق  أي: ؿد يُقن  –حترٍف، ؾٓذا ـهٌر ا اف ٚ ًغ وتٚ ًٔٓؿ مع افدِّ

، ًًٔٔٚ، وفُْف ورٌع،ص ، ؾِٔس ؾَط اخلقارج ٓ يُذ قن، ؾُذفؽ  وتَل  ـٍ و ٚحٛ دي

 –ؾِق ُرّد حديٞ هٗٓء-افنًٜٔ أيًوٚ ٓ يُذ قن ظْد ظِامء افًٚمٜ، ؾ ً ّد رواي ٓؿ 

ٌٜ -فذهٛ ألِٜ مـ أثٚر افٌْقيٜ-أي: أهؾ افٌدع ظْد افًٚمٜ  . « ، وهذه مًٍدٌة  ْٔ

 َّٕ  ف صًٔل  ٓ يّْع مـ ؿٌقل رواي ف.ؾُقن افراوي ؿد و ػ  ٖ

o ٍٖلفٌٔ ًمذٗٔ هغ الجبحث الخل٘ف: 

ًٜ يٌٌْل أن يِ ٍٝ إفٔٓٚ  و ؿٌؾ افدخقل ا اف ًِٔؼ افهٚين أذـر ؾٚ دًة مّٓ

افٌٚحٞ ا روايٚت ادخٚفٍغ، ؾَد َِْٕٚ ؾٔام تَدم ـِّٜ افذهٌل ا أ ٚن  ـ تٌِٛ، ؾٓق 

ّٕف وثؼ مـ ـزاء ظِامء اجل ّٓ أ رح واف ًديؾ ظْد ادخٚفٍغ، وؿٚل افذهٌل مع تنًٔف إ

إّن مـ ظْدهؿ  دظٜ وخي ٍِقن ا ادذهٛ ـهرون ا اف ٚ ًغ ؾِق رؾوٝ روايٚت ـؾ 

صخٍص خي ِػ ا ادذهٛ أو ظْده  دظٜ، يِزم مـ ذفؽ أْن يؤع يشٌء مـ أحٚديٞ 

. افٌْل ٌٜ  وا ذفؽ مًٍدٌة  ْٔ

 ًٓ  فِرّد ظذ صّس افّديـ وؿد ـ ٛ افٌٚحٞ ظٌداهلل  ـ ؾٓد اخلٍِٔل مَٚ

افذهٌل: يريد أن يهٌٝ ؾٔف أنَّ مٚ ذـره افذهٌل مـ   ٜ آظ امد ظذ روايٚت أ ٚن  ـ 

َّٕف يٌٌْل أن يسك ظِامء افنًٜٔ، وٓ  تٌِٛ وأمهٚفف مـ رجٚل افنًٜٔ ؽر   ٔي، وأ

                                                             

 أ ٚن  ـ تٌِٛ.  -2، حرف إفػ، رؿؿ 1مٔزان آظ دال ا َٕد افرجٚل: ج  :(1)
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ٌٜ مع ـلم افذهٌل ا أ ٚن  ـ تٌِٛ افنًٔل »حيدث ظْٓؿ ومَٚفف  ًْقان:  ، « وؿٍ

َّٕف ٓ يقجد ؾٔف يشٌء يُّـ آظ امد ظِٔف ا  ْٚ مٚ ذـره ا مَٚفف هذا، ؾ٘ ّّ وٕ ـ ٓ م

ْٚ ـِّٜ  درت مْف يٌٌْل أن َٕػ ظْدهٚ وٕ ٖمؾ ؾٔٓٚ  ّّ إثٌٚت دظقاه، وافذي م

 فًْرف خٍِٔٚت رؾض ـهٍر مـ رواة افهَٚت مـ افنًٜٔ ومـ ؽرهؿ.

ٛ مـ ظهامن  ـ ظٍٚن ؾَٚل  ًد ؾَد َٕؾ افٌٚحٞ ا مَٚفف مقؿػ أ ٚن  ـ تٌِ 

ًٜ فًهامن ـام ؾًؾ اد دثقن ا ؽره دٚ  »ذفؽ:  ؾام ـٚن هذا صٖٕف فق ترك حديهف تٔ

إٌْك ظذ ذفؽ ـٌر مًٍدٍة، وؿد اج ْٛ افٌخٚري حديهف ا   ٔ ف، وٓ يَٚل: إنَّ 

 ٚن  ـ ، ؾٚفٌٚحٞ اخلٍِٔل يدظق فسك روايٚت أ« ا إهدار مهِف إهداٌر فمثٚر افٌْقيٜ

، ؿد وثَف ـزاء ظِامء اجلرح واف ًديؾ، واظ ّد ظِٔف ـزاء ظِامء  ًٜ تٌِٛ مع ـقٕف ثَ

ًٜ فًهامن!   ااديٞ وااٍٚظ، ؾَط تٔ

ٍٜ رواهٚ ثَٜ، وشٌٛ ذفؽ أن  ْٔف و غ  وهبذا ؾٓق يدظق إػ ترك أحٚديٞ ٌٕقي

 ٚ ًٍ ًٜ فًهامن-ظهامن  ـ ظٍٚن مقؿ  .-تّٔ

ٚ فرؾض ا  ًَ وفٔس هذا ؾَط ظْد افٌٚحٞ -ٕحٚديٞ إذا ـٚن هذا مْىِ

ومزًرا فِ  ٚيش ظـ َٕؾ روايٚت  –اخلٍِٔل مع أ ٚن،  ؾ ـام ؾًؾ اد دثقن ا ؽره

ٍٞ ا ؾوؾ أمر ادٗمْغ وا ؾوؾ أهؾ  ٔ ف و يَقي  ،افهَٚت، ؾٔٚ ترى ـؿ حدي

ًٜ دً مذهٛ أهؾ افٌٔٝ ًٜ فًهامن أو تّٔ ٚويٜ مل يَْؾ، وحتٚصك افَقم ظـ رواي ف تّٔ

ًٜ فٔزيد  ـ مًٚويٜ؟!  أو تّٔ

إٔٚ فًٝ أدري ـؿ مَدار ااؼ افذي وٚع  ذفؽ! وفُـ هذا أمٌر يٌٌْل أن و 

َّٕف حيّدد فْٚ ـٔػ ٕ ًٚمؾ مع ادقروث  ٕ ، ٍٜ يِ ٍٝ إفٔف افٌٚحٞ، وي ٖمؾ ؾٔف  ْيرٍة ثٚؿٌ

 افروا ل افذي َٕؾ ا ـ ٛ ادخٚفٍغ.

                                                             

 .http://alkulify.blogspot.com/2014102/blog-post_4231.html مدوٕٜ ظٌداهلل  ـ ؾٓد اخلٍِٔل، :(1)
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o  الثبًٖالتؼل٘ك:  

  افروايات ادفدوية تػرد افشقعة بـؼلظدم: 

زظؿ ا ـ خِدون، و ّد روٚ رصٔد، وؽرمهٚ أنَّ روايٚت اإلمٚم ادٓدي 

 ،ظـ افنًٜٔ، ثؿَّ وًٍقا هذه افروايٚت :ّٕن افنًٔل ٓ تٌَؾ رواي ف ٌٜ مروي

 ٖنَّ افنًٔل تٌَؾ رواي ف ا مدرشٜ  :وٕ ـ ا اف ًِٔؼ إول ٕٚؿنْٚ ا افُزى، ؾَِْٚ

 اف ًِٔؼ ٕريد أن ْٕٚؿش ا افهٌرى. ادخٚفٍغ، وا هذا

ّٓ مـ  إنَّ افَقل  ٖنَّ ألٔع روايٚت اإلمٚم ادٓدي رواهٚ صًٜٔ، ٓ يَقفف إ

، ؾّـ مل مل يٌ ٞ ا روايٚت أحٚديٞ اإلمٚم ادٓدي  ٍٜ ، ويًّؾ افْير ؾٔٓٚ  دؿ

 يًِط اف  َٔؼ واف  ٌع حَف يَقل هبذا افَقل، وافه ٔي افكيي أنَّ هْٚفؽ روايٚت مل

مل يَع ا شْدهٚ صًّٔل،  يَع ا شْدهٚ صًٌٔل،  ؾ أؽِٛ روايٚت اإلمٚم ادٓدي 

وهُذا ظرؾْٚ أنَّ أؽِٛ إحٚديٞ  »مٚ ذـره افدـ قر افًٌ قي، ؾَد ؿٚل: وهذا 

افهٚ  ٜ ا ادٓدي فٔس ا أشٕٚٔدهٚ مـ رمل  ٚف نٔع، وافروايٚت اف ل ؾٔٓٚ مـ رمل 

 .« ٍق أخرى ٚف نٔع ؾٖـهرهٚ هلٚ صقاهد مـ ضر

، ٕؼت ا وذـر ذفؽ إفٌٚين ا مَٚفٜ فف حقل روايٚت اإلمٚم ادٓدي 

 ًْقان )حقل ادٓدي(، وَٕؾ ؾٔٓٚ أر ع  642ص 27جمِٜ اف ّّدن اإلشلمل ج

 روايٍٚت: 

ّٓ يقٌم، فىقل اهلل ذفؽ  »حديٞ ا ـ مًًقد:  :إوػ فق مل يٌَؼ مـ افدٕٔٚ إ

اشؿ ل أو مـ أهؾ  ٔ ل، يقاضئ اشّف اشّل، واشؿ أ ٔف افٔقم ح ك يًٌٞ ؾٔف رجًل مْ

                                                             

ادخ ٍِٜ، ادٓدي ادْ ير ا وقء إحٚديٞ وأثٚر افه ٔ ٜ وأؿقال افًِامء وآراء افٍرق : (1)

 .375أؽِٛ إحٚديٞ افهٚ  ٜ ا ادٓدي ٓ يقجد ا رواي ٓٚ مـ رمل  ٚف نٔع، ص
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ًٓ ـام مِئٝ طِاًم وجقًرا ـٌ  »شْده:  ، وؿٚل افسمذي ا« أيب، يّأل إرض ؿًًىٚ وظد حً

 .« وهق ـام ؿٚٓ »، ثؿ ؿٚل إفٌٚين: «   ٔي »، وؿٚل افذهٌل: «   ٌٔي 

ول   ٌٔي، افىريؼ إ :، وؿٚل فف ضريَٚنحديٞ أمر ادٗمْغ  :افثاكقة

. ـٌ  وافىريؼ افهٚين حً

إول   ٌٔي، ؾَد  :حديٞ أيب شًٔد اخلدري، وؿٚل فف ضريَٚن :افثافثة

 وواؾَف افذهٌل، ثؿَّ ؿٚل إفٌٚين:     ٌٔي ظذ رشط مًِؿ » :ؾَٚل،    ف ااٚـؿ

ـٌ  »، وافهٚين    ف ااٚـؿ، وؿٚل إفٌٚين: « وهق ـام ؿٚٓ »  .« شْده حً

 .م شِّٜ حديٞ أ :فرابعةا 

و ًد ذـره هلذه إحٚديٞ إر ًٜ تًرض دـ ؿٚل  ٖنَّ روايٚت اإلمٚم ادٓدي 

  :ظـ افنًٜٔ ووًٍٓٚ ٕهنٚ مرويٜ ظْٓؿ، ؾَٚل إفٌٚين ٌٜ ثؿَّ إنَّ افًٔد  »مروي

رصٔد روٚ أوؽره مل ي  ًٌقا مٚ ورد ا ادٓدي مـ إحٚديٞ حديهًٚ حديهًٚ، وٓ 

ٍٞ مْٓٚ مـ إشٕٚٔد، وفق ؾًِقا فقجدوا ؾٔٓٚ مٚ تَقم تقشًقا ا ضِٛ مٚ فُّؾ ح دي

ٍٞ م قاترٍ  ّٓ   دي ٚ ٓ تهٌٝ إ  . ف ااجٜ ح ك ا إمقر افٌٌٜٔٔ اف ل يزظؿ افًٌض أهنَّ

ادظك أنَّ أشٕٚٔدهٚ ٓ ختِق مـ  وممٚ يدفؽ ظذ ذفؽ، أنَّ افًٔد رصٔد 

ر ًٜ اف ل أوردهتٚ فٔس صًٔل، مع أنَّ إمر فٔس ـذفؽ ظذ إضلؿف، ؾٕٚحٚديٞ إ

َّٕف فق  ّ ٝ هذه افدظقى  أي ـٚن ـّؾ افرواة -ؾٔٓٚ رجٌؾ مًروٌف  ٚف نٔع، ظذ أ

مل يَدح ذفؽ ا   ٜ إحٚديٞ، ٕنَّ افًزة  ٚفه ٜ إٕام هق افهدق  -صًٜٔ

وافوٌط، وأمٚ اخللف ادذهٌل ؾل ينسط ا ذفؽ ـام هق مَرر ا مهىِي ظِؿ 

نٔخٚن ا   ٔ ٓام فُهٍر مـ افنًٜٔ وؽرهؿ مـ افٍرق ااديٞ، وهلذا روى اف

 ادخٚفٍٜ، واح جٚ  ٖحٚديٞ هذا افْقع.
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، ٕنَّ  ٌٜ ٌٜ مدؾقظ ٍٜ أخرى وهل اف ًٚرض، وهذه ظِ وؿد أظِٓٚ افًٔد  ًِ

اف ًٚرض رشضف اف ًٚوي ا ؿقة افهٌقت، وأّمٚ ٕهٛ اف ًٚرض  غ ؿقيٍّ وؤًٍػ 

ؾٚفًٔد روٚ أيًوٚ -رض ادزظقم مـ هذا افٌَٔؾ، ؾّاّم ٓ يًقؽف ظٚؿٌؾ مْهٌػ، واف ًٚ

ًّػ روايٚت اإلمٚم ادٓدي  فقجقد تًٚرض ؾٔٓٚ، وفُـ إفٌٚين يرى أنَّ  و

تؤًٍف  ٚف ًٚرض ا ؽر  ِف ٕٕف ينسط ا اف ًٚرض اف ُٚؾٗ، وروايٚت اإلمٚم 

 .-أؿقى ادٓدي

، جيٛ ترة ظْفإنَّ ظَٔدة خروج ادٓدي ظَٔدة ثٚ  ٜ م قا وخالصة افؼول: 

ٚ مـ أمقر افٌٔٛ، واإليامن هبٚ مـ  ٍٚت اد َغ ـام ؿٚل تًٚػ:   ىل ُّ اإليامن هبٚ ٕهنَّ
َّ يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن  يم ممىم حمخم جم يل

». 

o  الثبلثالتؼل٘ك:  

 ؾساد دظوى اخساع ووضع افشقعة فؾؼضقة ادفدوية: 

، اتوي ممٚ ذـرٕٚه ا اف ًِٔؼ افًٚ ؼ أنَّ ه ْٚك روايٚت مل يَع ا شْدهٚ صًٔل 

ّٟ هبٚ ادخٚفٍقن، و ذفؽ يهٌٝ ؾًٚد مٚ ذـره أتد أمغ ادكي  ٌٜ واح  وهل   ٔ 

ؾٍل ٕيري أهنٚ ًٌٕٝ مـ افنًٜٔ، وـٕٚقا هؿ افٌٚد غ  » َقفف:  (و ك اإلشلم)ا 

،  ٚخساظٓٚ، وذفؽ  ًد خروج اخللؾٜ مـ أيدمؿ وإ َٚهلٚ إػ مًٚويٜ، وؿ ؾ ظعٍّ 

 .« وتًِٔؿ ااًـ إمر دًٚويٜ

وييٓر أيًوٚ ؾًٚد ؿقل ظٌدافرتـ  ـ  ّد  ـ ظهامن ا تًَِٔ ف ظذ حتٍٜ 

ويرى افُهرون مـ افًِامء أن ـؾَّ مٚ ورد مـ أحٚديٞ ظـ ادٓدي، إٕام  »إحقذي: 

                                                             

 .ww.alalbani.info/alalbany_misc_0060.php مقؿع تراث إفٌٚين، ادقؿع ادرجًل افنٚمؾ: :(1)

 .241، ص ، اإلمٚمٜٔ، ادٓدي3ج  :(2)
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 .« ،  ؾ إهّنٚ مـ ووع افنًٜٔهل مقوع صؽ، وأهّنٚ ٓ تهي ظـ افرشقل 

دظقى هذيـ افٌٚحهغ  ٖنَّ افنًٜٔ هؿ افذيـ ووًقا روايٚت اإلمٚم إنَّ 

، ؾَد روى ؾٚشدة  هٌقت َٕؾ ؽر افنًٜٔ فروايٚت اإلمٚم ادٓديادٓدي 

ثلثقن مـ افه ٚ ٜ، وروى ظْٓؿ ـٌٚر اف ٚ ًغ وـٌٚر روايٚت اإلمٚم ادٓدي

، ؾُٔػ يَ إنَّ افنًٜٔ : ٚل مع هذاااٍٚظ، ومٚ رواه هٗٓء  ًوف مل يَع ا شْده صًٔل 

 ؟! هؿ افذيـ ووًقا واخ َِقا روايٚت اإلمٚم ادٓدي

ـام -ؾٓق إّمٚ جٚهٌؾ أو مُٚ ٌر و ذفؽ ي وي أنَّ مـ يُْر اإلمٚم ادٓدي

ؾل صّؽ أنَّ هذا افًْٝ يْىٌؼ ظذ هذيـ، وظذ ؽرمهٚ ممـ تٌّْك مٚ  -ذـر إفٌٚين

فنًٜٔ هؿ مـ ووع روايٚت اإلمٚم ذهٌٚ إفٔف، ؾٓٗٓء افذيـ يزظّقن  ٖنَّ ا

 ٓ خيرج حٚهلؿ ظـ اجلٓؾ أو ادُٚ رة.ادٓدي

، وًٕؿ، مٚ ذـره إفٌٚين ا َٕٚصف ٓ ـ خِدون ا مًٖفٜ اإلمٚم ادٓدي 
ًّػ أحٚديٞ ادٓدي  »ؾَد ؿٚل:  ًٖ واوً ٚ، حٔٞ و وؿد أخىٖ ا ـ خِدون خى

، ؾ٘نَّ ا ـ خِدون هق جمرد « فجِٓٚ، وٓ ؽرا ٜ ا ذفؽ، ؾ٘نَّ ااديٞ فٔس مـ  ًْ 

مٗرٍخ، وفٔس ااديٞ مـ حرؾ ف، وفٔس م خهًهٚ ؾٔف، ووًٍف وظدم ختّههف ا 

 .ااديٞ هق افًٌٛ وراء إُٕٚره فروايٚت اإلمٚم ادٓدي

  

                                                             

 .474ص 6جٚء ا اخلٍِٚء: ج أ قاب افٍ ـ،  ٚب مٚا  :(1)

 .45ختريٟ أحٚديٞ ؾوٚ ؾ افنٚم ودمنؼ، ااديٞ افهٚمـ ظؼ، ص :(2)
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o  ٔتلخ٘ص لوٌبلشٔ الشجْٔ الخبهسٔ هغ ث٘بى  :الثبلثٔالوالحظ  
 .ْذٍٗٔوهي ضؼف الشٍاٗبت الهٌطلمبت                                      

، ٕجد أهنؿ إذا تٖمِْٚ ا مْىَِٚت افذيـ وًٍقا روايٚت اإلمٚم ادٓدي 

  :إىَِقا مـ ظدة مْىَِٚت

 تٍرد روايٜ افنًٜٔ. :ادـطؾق إول

وَِْٕٚ ظـ إفٌٚين وؽره أنَّ  ًض ، إنَّ هذا ؽر   ٔي: وؿِْٚ ؾٔام شٌؼ 

. افروايٚت ادٓدويٜ افه ٔ ٜ وادً ز  ة مل يَع ا شْدهٚ صًٔل 

 :وًػ أشٕٚٔد روايٚت اإلمٚم ادٓدي  :ادـطؾق افثاين

شًِِٜ )وممّـ وًٍٓٚ افنٔخ افٌزاهل ادًٚرص، وؿد تًٌَف افنٔخ إفٌٚين ا  

ٚ  ، ؾَد ؿٚل  ًد أْن خّرج روايٜ ا ادٓدي(إحٚديٞ افه ٔ ٜ واثٌٝ أهنَّ

ٚ، ؿقل افنٔخ افٌزاهل ا منُلتف اف ل ًد هذا ـِف أفٔس مـ افًجٔٛ  »  ٔ ٜ،:  ًَ  ح

ٌٞ 139 درت ظْف حديهًٚ ا ص  َّٕف مل يرد ا ادٓدي حدي : مـ  ٍقطٚيت وإٔٚ ضٚفٛ أ

 .« رصيٌي، ومٚ ورد رصحًيٚ ؾِٔس  ه ٍٔي 

؟ أفًٔقا هؿ  ٌٛ ؾّـ هؿ افذيـ فَْقك هذا افٍْل وحٍيقك إيٚه وإٔٝ ضٚف

ّٓ ؾُٔػ ي ٍؼ ذفؽ مع ظِامء افُلم افذيـ ٓ ظِؿ ظْدهؿ  ٚادي ٞ ورجٚفف، وإ

صٓٚدة ظِامء ااديٞ  ٘ثٌٚت مٚ ٍٕقه؟ أفٔس ا ذفؽ مٚ حيِّؽ ظذ أن تًٔد افْير ؾٔام 

ٚ، ومٚ  ْل ظذ  ًٍ ْٜ وااديٞ ته ًٔ ٚ وتؤً ًّ حٍي ف ضٚفًٌٚ، ٓ شٔاّم ؾٔام ي ًِؼ  ٚف

اف ل  ذفؽ مـ إحُٚم وأراء، ذفؽ خٌر مـ أن تنُؽ ادًِّغ ا إحٚديٞ

 .«    ٓٚ افًِامء دجرد ـقٕؽ فَْ ف ضٚفًٌٚ، ومـ ؽر أهؾ آخ هٚص وافًِؿ؟!

                                                             

 .42، خروج ادٓدي ظْد افًِامء، ص 4شًِِٜ إحٚديٞ افه ٔ ٜ ج :(1)
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فٔس  إلشَٚط روايٚت اإلمٚم ادٓدي : ؾٕٚٓىلق مـ وًػ افرواة

   ًٔ ٚ، وذفؽ فقجقد روايٍٚت   ٔ ٜ.

 :دظقى تًٚرض افروايٚت ا اإلمٚم ادٓدي  :ادـطؾق افثافث

وؿد اشُ ْد ا إثٌٚت تًٚرض افروايٚت افقاردة  وهذا أيًوٚ ذـره ا ـ خِدون،

ّٓ ظًٔك  ـ  » : ٚاديٞ افذي َِٕف ا ـ مٚجٜ ا اإلمٚم ادٓدي  وٓ ادٓدي إ

ّٓ أنَّ هذا ادْىِؼ أيًوٚ ؾٚشٌد، وفٔس   ًٔ ٚ، وذفؽ فألمقر اف ٚفٜٔ ،« مريؿ  :إ

ٌٜ شًْدا م قاترٌة، وؾٔٓٚ روايٌٚت    إنَّ روايٚت اإلمٚم ادٓدي  :أوًٓ   ٔ

شُٔقن ،  ؾ ، وإٕام ظًٔك يهع خِػ ادٓديتدّل ظذ أنَّ ادٓدي فٔس ظًٔك

ـام ا  ًض افروايٚت ادً زة اف ل أخرجٓٚ  ًض ااٍٚظ،  مٗمتًرا  ٚدٓدي

 .-وإن صٚء اهلل يٖيت ااديٞ ا ذفؽ- ـٚ ـ حجر ا ؾ ي افٌٚري

ّٓ ظًٔك   »: روايٜإنَّ  :ثاكقًا ، ؾٚاٚـؿ يَقل  « ـ مريؿوٓ ادٓدي إ ٌٜ ؤًٍ

، « ؾذـرت مٚ إ ٓك إهّل مـ ظِٜ هذا ااديٞ تًجًٌٚ ٓ   ّجًٚ  ف » ًد أن َِٕٓٚ: 

، وؿٚل أ قظٌد اهلل « هذا حديٞ تٍّرد  ف  ّد  ـ خٚفد اجلْدي » ويَقل افٌَٔٓل:

ـذفؽ ا ـ ، ورده « و ّد  ـ خٚفد رجٌؾ جمٓقٌل  »: -ااٚـؿ افًْٔٚ قري-ااٚؾظ 

وهق ممٚ تٍرد  ف  ّد  ـ  »، وؿٚل: (ادْٚر ادْٔػ ا افه ٔي وافؤًػ)افَٔؿ ا 

 ّد  ـ خٚفد  »: (مْٚؿٛ افنٚؾًل). ؿٚل  ّد  ـ ااًـ أ ري ا ـ ٚب « خٚفد

                                                             

 .4939شْـ ا ـ مٚجٜ، ـ ٚب افٍ ـ،  ٚب صدة افزمـ، ح  :(1)

 .566، ص Q، إٌٕٔٚء، ٕزول ظًٔك  ـ مريؿ6ج  :(2)

 .489، ـ ٚب افٍ ـ وادلحؿ، ص4، ج ادً درك ظذ افه ٔ غ :(3)

 .149،  ٚب ادٔؿ مـ اشّف  ّد، ص25هتذيٛ افُامل ا أشامء افرجٚل، ج  :(4)

 .149،  ٚب ادٔؿ مـ اشّف  ّد، ص25هتذيٛ افُامل ا أشامء افرجٚل، ج  :(5)



          97 

 

 دفـع الـشـبـهـات

هذا ؽر مًروٍف ظْد أهؾ افهْٚظٜ مـ أهؾ افًِؿ وافَْؾ، وؿد تقاترت إخٌٚر ظـ 

َّٕف مـ أهؾ  ٔ ف  ذـر ادٓدي، رشقل اهلل  ٚ فِذهٌل ا « وأ ًً ، ويَقل إفٌٚين تٌ

، وإذا ـٚن مًُْرا ؾل يُّـ « مُْرٌ  »: (افؤًٍٜ وادقوقظٜ شًًِِٜ إحٚديٞ)

 .أن يُقن مًٚرًوٚ فألحٚديٞ افه ٔ ٜ ادً زة افقاردة ا اإلمٚم ادٓدي

إلمٚم ادٓدي وافه ٔي افكيي وااؼ اأَؼ  ٚٓتٌٚع هق أنَّ روايٚت ا 

  ،ٜروايٌٚت م قاترٌة ؽر م ًٚروٜ، و ًوٓٚ   ٌٔي شًْدا   ًٛ مٌٚين افًٚم

ٌٜ  قاشىٜ افرجٚل افهَٚت  ؾ وأّمٚ ا مدرشٜ أهؾ افٌٔٝ ؾٓل م قاترٌة ومَْقف

 ظِٔٓٚ افيورة واف ًٚمل.

اخ لف ظِامء افرجٚل ا حٚل  ًض رواة أحٚديٞ اإلمٚم  :ادـطؾق افرابع

 :ادٓدي

ٓ ـ خِدون، ؾَد ذـر أّن  ًض روايٚت اإلمٚم مْىًَِٚ  -أيوًٚ –ن هذا وـٚ

وًٍف  ًٌض آخر، رواهٚ مـ وثَف  ًض ظِامء اجلرح واف ًديؾ، وفَُّْف ادٓدي

ًٜ مـ  »ومـ تًٚرض ؾٔف اجلرح واف قثٔؼ ٓ تٌَؾ رواي ف، ؾَٚل ا مَدم ف:  إنَّ ألٚظ

ٓؿ: افسمذي، وأ ق داود، وافٌزار، وا ـ مٚجٜ، إ ّٜ أخرجقا أحٚديٞ ادٓدي ومْ

ٍٜ مـ افه ٚ ٜ  إػ أن  -وااٚـؿ، وافىزاين، وأ ق يًذ ادق ع، وأشْدوهٚ إػ ألٚظ

ّٓ أنَّ ادًروف ظْد أهؾ ااديٞ  -يَقل   ٖشٕٚٔد ر ام يًرض هلٚ ادُْرون ـام ٕذـره، إ

ٍٜ أو  ًقء أن اجلرح مَدٌم ظذ اف ًديؾ، ؾ٘ذا وجد ضًًْٚ ا  ًض ر جٚل إشٕٚٔد  ٌٍِ

ـَ مْف  .« حٍٍظ، أو شقء رأي، تىرق ذفؽ إػ   ٜ ااديٞ وأوه

                                                             

ّٓ ظًٔك  ـ مريؿ »ؾهؾ وشٖفٝ ظـ  :(1)  .149ص  ،« ٓمٓدي إ

 .175ص ، 77، ح 1ج  :(2)

: ا أمر افٍٚضّل ومٚ يذهٛ إفٔف افْٚس ا 53مَدمٜ ا ـ خِدون، افٌٚب افهٚفٞ، افٍهؾ  :(3)

 .289صٖٕف وـنػ افٌىٚء ظـ ذفؽ، ص 



 98 
 

o شَاّذ الشدّ ػلى والم اثي خلذٍى: 

إنَّ ـلمف هذا فٔس   ًٔ ٚ ظذ إضلؿف، ؾِٔس ـؾ جرٍح يقجٛ شَقط 

د ظذ وثٚؿٜ افراوي،  ؾ ٓ  ّد أْن يٌّغ افَٚدح وجف ؿدحف، ؾِر ام ـٚن اجلٚرح ٓ يً ّ

افىرق افؼظٜٔ وافًَل ٜٔ ا مَٚم اجلرح، وإٕام يً ّد ظذ اخلهقمٚت افنخهٜٔ أو 

ظذ اخللؾٚت ادذهٌٜٔ، خهقً ٚ إذا ـٚن اجلٚرح مـ ظِامء افًٚمٜ افذيـ ّٕهقا هؿ 

 ًٍٖٕٓؿ ظذ أنَّ جرحٓؿ ؿد ٓ يً ْد إػ وجٍف رشظل، وٕذـر  ًض افقثٚ ؼ 

 :ٜوافنقاهد اف ل تٌّغ هذه اأََ

افً ٛ اجلّٔؾ ظذ )يَقل  ّد  ـ ظَٔؾ افًِقي ا ـ ٚ ف  :افشاهد إول

وؿٚل ادٌَع ا )افًِؿ افنٚمخ( مٚ مٍٚده، إنَّ اإلمٚم أتد مع  »: (أهؾ اجلرح واف ًديؾ

-ؾوِف وورظف دّٚ تُِؿ ا مًٖفٜ خِؼ افَرآن وا  ذ  ًٌٌٓٚ، جًِٓٚ ظدل اف قحٔد 

َّٕف ـٚن ٓ يريد روايٜ ـؾ مـ  -رآنأي: ؽٚل ا مًٖفٜ ظدم خِؼ افَ أو زاد، ثؿَّ ذـر أ

ٌٜ فًِْد  .خٚفٍف ا هذه ادًٖفٜ تًهًٌٚ مْف، وا ذفؽ خٕٔٚ

أي  ٚر: -ثؿَّ ؿٚل:  ؾ زاد ؾهٚر يرّد افقاؿػ ويَقل: ؾلٌن واؿٍل  منٗوٌم 

 ؾ ؽل وزاد وؿٚل: ٓ  -أتد يرّد خز ح ك افذي ي قؿػ ا ااُؿ  ًدم خِؼ افَرآن

ـ أجٚب ا اد ْٜ ـٔ ٔك  ـ مًغأح ّّ  .« ٛ افروايٜ ظ

َّٕف ؿٚل:  أـره افُ ٚ ٜ ظّـ أجٚب ا اد ْٜ  »وَٕؾ افذهٌل ظـ أتد  ـ حٌْؾ أ

 .« ـٔ ٔك، وأيب ٕك اف اّمر

                                                             

ٚق، تُّٔؾ، ص  :(1) ًّ  .161افً ٛ اجلّٔؾ ظذ أهؾ اجلرح واف ًديؾ، ا تًديؾ افٍ

 .222، ص9644، رؿؿ 7مٔزان آظ دال ا َٕد افرجٚل، ج :(2)
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 ا ـ اجلقزي ااٌْع ...»يَقل ا ـ إثر ا ا ـ اجلقزي ااٌْع:  :افشاهد افثاين

وـٚن ـهر افقؿًٜٔ ا افْٚس، ٓ شٔام ا افًِامء ادخٚفٍغ افقاظظ، تهٍٕٚٔف منٓقرٌة، 

، أي: جمرد آخ لف ا ادذهٛ وا افرأي ـٍٚف فَدح ا ـ « دذهٌف وادقاؾَغ فف

 اجلقزي ا افنخص. 

ًٚ  :افشاهد افثافث إمٚم ادذهٛ ادٚفُل روى ظـ تٔد  ـ ؿٔس إنَّ مٚفُ

َّٕف دَّٚ حتٚمؾ ّٓ أ ًٚ،  إظرج ووثَف، إ ظّر  ـ ؿٔس أخق تٔد ظذ مٚفؽ و ِغ ذفؽ مٚفُ

 .« فق ظِّٝ أنَّ تٔد  ـ ؿٔس أخقه مٚ رويٝ ظْف »ؿٚل مٚفؽ: 

ّٕف جرح مهٚم  ـ حئك،  :افشاهد افرابع َِٕقا ظـ حئك  ـ شًٔد افَىٚن أ

صٓد حئك  ـ شًٔد ا حداث ف صٓٚدة، ؾِؿ  »حٌْؾ: وشٌٛ جرحف فف ـام ؿٚل أتد  ـ 

 ، ؾألٕف رّد صٓٚدتف أيٚم  ٌره ؿدحف وجرحف.« ٚم ؾَْؿ ظِٔفيًدفف مه

o جشح األلشاى ال ٗمذح: 

و ٕيًرا دٚ وؿع  غ ظِامء افًّٚمٜ مـ ـهرة اجلرح وافىًـ، جًِقا ؿٚظدًة 

ـلم إؿران )أو ( جرح إؿران ٓ يَدح)  فِخروج مـ هذا ادٖزق، وهل ؿٚظدة

 ٚملٌ ا ظٚملٍ ٓ ٌَٕؾ هذا افىًـ.، ؾَٚفقا: إذا ضًـ ظ(ُيىقى وٓ ُيروى

اجلٚمع ا  ٔٚن افًِؿ )ااٚؾظ أ ق ظّر  ـ ظٌد افز ا ـ ٚب ؾَد ظَد 

 ...»ؾَٚل ؾٔف:  ،«  ٚب ا حُؿ ؿقل افًِامء  ًوٓؿ ا  ًض »،  ًٚ ٚ  ًْقان: (وؾوِف

ّٓ ؿقل  ، إ
ٍ
شًّٝ مٚفؽ  ـ ديْٚر يَقل: يٗخذ  َقل افًِامء وافَّراء ا ـؾ يشء

                                                             

 .276، ص 597، أحداث 19 اف ٚريخ، ج افُٚمؾ ا :(1)

 .8، مـ اشّف ظّر، ظّر  ـ ؿٔس ادُل، ص 5افُٚمؾ ا وًٍٚء افرجٚل، ج  :(2)

 .668مهٚم  ـ حئك  ـ ديْٚر إزدي، ص  8594، رؿؿ 6هتذيٛ اف ٓذيٛ، ج  :(3)
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 .«   ًٍض، ؾ٘هنؿ أصّد حتٚشًدا مـ اف ٔقس ًوٓؿ ا

ٓ ـ ظٌدافرؾٔع مـ  (مًغ إحُٚم)ؿِٝ: ورأيٝ ـ ٚب  » ويَقل افًٌُل:

َّٕف ٓ جيقز صٓٚدة افَٚرئ ظذ  (ادًٌقضٜ)ادٚفُٜٔ: وؿع ا  مـ ؿقل ظٌداهلل  ـ وهٛ: أ

ٚن افهقري افَٚرئ يًْل افًِامء، ٕهّنؿ أصّد افْٚس حتٚشًدا وتٌٚؽًوٚ. وؿٚفف شٍٔ

 .« ومٚفؽ  ـ ديْٚر

ؿٚل أ ق ظّر: هذا  ٌٚب  »: (جٚمع  ٔٚن افًِؿ وؾوِف)ويَقل ا ـ ظٌد افز ا 

ؿد ؽِط ؾٔف ـهٌر مـ افْٚس، ووِٝ  ف ٕٚ  ٜ جٚهِٜ ٓ تدري مٚ ظِٔٓٚ ا ذفؽ، 

وافه ٔي ا هذا افٌٚب، أنَّ مـ   ٝ ظداف ف، وثٌ ٝ ا افًِؿ أمٕٚ ف، و ٕٚٝ ثَ ف 

ٍٜ تهّي هبٚ و ٚفًِ ٍٜ ظٚدف ؿ ظْٚي ف، مل يِ ٍٝ ؾٔف إػ ؿقل أحٍد، إٓ أن يٖيت ا جرحف  ٌْٔ

 .« جرح ف ظذ ضريؼ افنٓٚدات

ؾٚ ـ ظٌد افز يَقل  ِزوم أن يٌّغ اجلٚرح وجف جرحف، ؾل يٌَؾ اجلرح 

ّٓ إذا ـٚن اجلرح مًٍنا، وافًٌٛ ا ذفؽ هق صٔقع اجلرح ٓ فقجٍف  ًٚ فِ قثٔؼ إ مًٚرو

 رشظلٍّ  غ افُزاء.

وأ ق  ُر  ـ أيب داوود ضًـ -ويَقل افذهٌل ا ترألٜ أيب  ُر  ـ أيب داود 

وـذا ٓ يًّع ؿقل ا ـ جرير ؾٔف، ؾ٘نَّ هٗٓء  ْٔٓؿ  »: -وأراد افذهٌل أن يداؾع ظْف

 .« ظدواٌة  ّْٔف، ؾَػ ا ـلم إؿران  ًوٓؿ ا  ًض

                                                             

 .1992،  ٚب حُؿ ؿقل افًِامء  ًوٓؿ ا  ًض، ص 2ج  :(1)

 .22وؿٚظدة ا ادٗرخغ، ص  ؿٚظدة ا اجلرح واف ًديؾ :(2)

 .1993 ٚب حُؿ ؿقل افًِامء  ًوٓؿ ا  ًض، ص ، 2ج  :(3)

، ا ـ أيب داود ااٚؾظ افًلمٜ ؿدوة اد دثغ أ ق ُر ظٌداهلل 114، رؿؿ 2تذـرة ااٍٚظ، ج :(4)

 .392ااٚؾظ افٌُر ا ـ أيب داود، ص 
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حٔٞ ضًـ  ًوٓؿ ا  ًض، و ًوٓؿ  ؾ٘ذا ـٚن هذا حٚل ـزاء ظِامء افًٚمٜ

ٚ ظـ اخلٍِٔل ا رّده ظذ افذهٌل ا تقثٔؼ أ ٚن -يىًـ دقؿٍػ صخيصٍّ  ًَ ـام َِْٕٚ شٚ 

ًٜ فًهامن، ٕنَّ - ـ تٌِٛ ، حٔٞ ذـر أنَّ إؾوؾ ظدم َٕؾ روايٚت أ ٚن  ـ تٌِٛ تٔ

ًٚ مـ ظهامن، ؾّع وثٚؿ ف وّٕص ظِامء اجلرح واف ًديؾ ظِٔٓٚ ي ّٓ تٌَؾ ٕ ٚن مقؿٍ ٌٌْل أ

ؾُٔػ يُّـ أن ٌَٕؾ مْٓؿ جرح مـ صٓد  -رواي ف مـ حديٞ رشقل اهلل

  ًوٓؿ ظذ وثٚؿ ف؟!

وهلذا ٕ ـ َٕقل: إنَّ مٚ ذـره ا ـ خِدون مـ رؾض وثٚؿٜ رواٍة ؿد ٕصَّ أ ّٜ 

اجلرح واف ًديؾ ظذ وثٚؿ ٓؿ: ٕنَّ افًٌض أخر مـ أ ّٜ اجلرح واف ًديؾ ؿد 

قض، وإٕام ٌَِٕف إذا ـٚن اجلٚرح يً ّد ادقازيـ افؼظٜٔ وًٍٓؿ، هق ؿقٌل مرؾ

 وافًَل ٜٔ ا اجلرح ويٌّغ فْٚ وجف جرحف، أي: يٍن شٌٛ ضًْف.

ّٓ أْن يَىع   وافْ ٔجٜ هل: إنَّ ادٓدويٜ وافروايٚت ؾقق افنٌٓٚت، وٓ يِّؽ ادرء إ

 .مـ رشقل اهلل   هدور إخٌٍٚر ظـ اإلمٚم ادٓدي 
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 ُٔ الؼم٘ذٓ الوْذٍٗٔفطشّٗ

 ٞ ٌحتديُد  ّؾ اف. 

 ٚمًْك افٍىرة ومقارده. 

 تَُٔٔؿ دفٔؾ افٍىرة. 
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ظذ  (، فًْرف اجلقابؾطرية افعؼقدة ادفدويةٕ  دث ا افٍهؾ افهٚين حقل )

؟ ومٚ هق ادَهقد مـ ـقهنٚ ظَٔدًة  :افًٗال اف ٚهل ٌٜ هؾ افًَٔدة ادٓدويٜ ظَٔدٌة ؾىري

 ؾىريٜ؟

، واش نٓد فذفؽ ؾ ٌٜ َد ذـر  ًض افٌٚحهغ أنَّ افًَٔدة ادٓدويٜ ظَٔدٌة ؾىري

 ام ٕجده مـ اتٍٚق افديٕٚٚت افًامويٜ وألِٜ مـ افديٕٚٚت إرؤٜ، ـٚفزرادص ٜٔ 

وافٌقذيٜ،  ؾ وح ك  ًض ادذاهٛ اإلاٚديٜ ظذ إ يٚر دوفٜ افًدل ا آخر افزمٚن، 

 . أنَّ اإلًٕٚن ؾىر ظذ مًٖفٜ اإلمٚم ادٓدي ؾ٘نَّ إضٌٚق هٗٓء  ٖألًٓؿ صٚهٌد ظذ

ا  ومـ افًِامء افذيـ ٕهقا ظذ ؾىريٜ هذه افًَٔدة افًلمٜ افىٌٚضٌٚ ل

إن اإلًٕٚن مْذ وجد ظذ طٓر افًٌٔىٜ ـٚن  »، ؾَد ؿٚل: (افنًٜٔ ا اإلشلم)ـ ٚب 

ٍٜ  ٚفًًٚدة، وـٚن ئًش فٌرض افق قل إامدف إػ حٍٔٚة  ٍٜ مَروٕ ػ هذه ج امظٔ

ادرحِٜ، وفق مل ت  َؼ هذه إمْٜٔ ا اخلٚرج دٚ وظد اإلًٕٚن ًٍٕف هبذه إمْٜٔ، ؾِق 

مل يُـ ؽذاء مل يُـ هْٚفؽ جقٌع، وفق مل يُـ هْٚك مٌٚء مل يُـ ظىٌش، وإذا مل يُـ 

 تْٚشٌؾ مل تُـ ظلؿٜ جًْٜٔ. 

ـ ؾٔف ؾًذ هذا و  ُؿ افيورة ؾ٘نَّ مً ٌَؾ افًٚمل شُٔنػ ظـ يقٍم مّٔ

 ومقدٍة 
ٍ
افًدل وافًَط ظذ ادج ّع افٌؼي، وي ًٚيش أ ْٚء افًٚمل ا  ٍِي و ٍٚء

 105 فطرية العقيذة المهذيية
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، تًقدهؿ افٍؤِٜ وافُامل.  ٍٜ  و ٌ

وضًٌٔل أنَّ اش َرار مهؾ هذه ااٚفٜ  ٔد اإلًٕٚن ًٍٕف، وافَٚ د دهؾ هذا 

 ّج ّع شُٔقن مْجل افًٚمل افٌؼي وظذ حّد تًٌر افروايٚت شُٔقنداف

 . « ادٓدي 

ًٕٚ ظذ أنَّ هذه ادٔؾ وـّٖن افًلمٜ افىٌٚضٌٚ ل  يريد هْٚ أن يَدم  رهٚ

َّٕف فق مل يُـ هلذا  افٍىري فف مٚ حيٚذيف وهق حتَؼ دوفٜ افًدل اف ل ئّؾ إفٔٓٚ افْٚس، ٕ

إمر افٍىري يشء حيٚذيف فِزم مـ ذفؽ فٌقيٜ جًؾ هذا إمر افٍىري ا اإلًٕٚن، 

ؽ  ًّٖفٜ اجلقع وإـؾ، ؾِق مل يُـ هْٚفؽ ضًٌٚم، وفق مل يُـ وٕيَّر افًلمٜ فذف

 هْٚك ظِّٜٔ أـٍؾ، مل يُـ مًًْك خلِؼ اجلقع ومٔؾ اإلًٕٚن ٕ ق إـؾ.

افنٓٔد افًٔد  -أيًوٚ-ومـ افًِامء افذيـ ذـروا ؾىريٜ افًَٔدة ادٓدويٜ 

ا فٔس ادٓدي جتًٔدً  » : (  ٞ حقل ادٓدي)حٔٞ ؿٚل ا  ّد  ٚؿر افهدر

ٍٜ ذات ضٚ ٍع ديْل ؾ ًٛ،  ؾ هق ظْقاٌن فىّقٍح اجتٓٝ إفٔف  افٌؼيٜ فًَٔدٍة إشلمٔ

، أدرك افْٚس مـ خلفف ٌٜ إلهلٍٚم ؾىريٍّ ظذ افرؽؿ   ّخ ِػ أديٚهنٚ ومذاهٌٓٚ، و ٔٚؽ

مـ تْقع ظَٚ دهؿ ووشٚ ِٓؿ إػ افٌٔٛ، أنَّ فإلًٕٕٜٚٔ يقًمٚ مقظًدا ظذ إرض 

 .«  ٌّزاهٚ افٌُر، وهدؾٓٚ افْٓٚ لت  َؼ ؾٔف رشٚٓت افًامء 

ؾًٌض إظلم ذهٛ إػ أنَّ ؿؤٜ حتَؼ دوفٜ افًدل ا آخر افزمٚن ؿؤٜ 

ئّؾ إفٔٓٚ أ  ٚب افديٕٚٚت ادخ ٍِٜ،  ؾ ح ك مـ ٓ يً َد  ٚفديـ، ؾَد َٕؾ ظـ 

افًٚمل يْ ير يقًمٚ يزول ؾٔف  »إٔف ؿٚل:  -افًٚمل افريٚيض وافٍِٔقس افنٓر-راشؾ 

، وـذفؽ أتٌٚع « يِؿ ويًقد ؾٔف افًدل، وي  َؼ إمـ وافًلم جلّٔع افْٚساف

                                                             

 .215مـ وجٜٓ ٕير افًٚمٜ، ص    ٞ ا طٓقر ادٓدي :(1)

 .19ص :(2)
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َّٕف ا آخر ادىٚف وا ؾسة مـ ؾسات  ادذهٛ افديٚفُ ُٔل وافنٔقظل يٗمْقن  ٖ

تىقر مراحؾ ادج ًّٚت افٌؼيٜ شقف ي ُٚمؾ ادج ّع وتزول أشٌٚب ااروب 

  َؼ إمـ آؿ هٚدي ادًُْس وآخ لؾٚت، ويزول مٚ يدظق افْٚس إػ اف ْٚحر  

ظذ إمـ آج امظل، وهذا آتٍٚق يُنػ ظـ وجقد ؾىري فًَِٔدة ادٓدويٜ ا 

ِّٜ ألٔع افْٚس ظْد  ًض افٌٚحهغ.  جٌ

o ٍٔٗصٍاٗب الجحث فٖ فطشٗٔ الؼم٘ذٓ الوْذ: 

وؿٌؾ أن ِٕٟ ا أ  ٚث ؾىريٜ افًَٔدة ادٓدويٜ إٌّٔف ظذ أمر مْٓجّل، وهق إنَّ 

 :ا ؾىريٜ ادًٖفٜ ادٓدويٜ فف زوايٚ ثلثٜ هلافٌ ٞ 

 : حتديد ادقوقع.افزاوية إوػ -

 حتديد اد ّقل.  افزاوية افثاكقة: -

 هؾ ادٔؾ اإلًٕٚين فًِدل دفٔؾ حتَؼ افًدل؟ افزاوية افثافثة: -

o الضاٍٗٔ األٍلى:  

 تـحـديـد افـؿـوضـوع: 

ؾىريٜ، أو ادٓدويٜ ديإذا ؿِْٚ  ّٖن افًَٔدة ادٓدويٜ أو مًٖفٜ اإلمٚم ادٓ

 ؟ؾل  ّد أن ًٕرف مٚ هق ادَهقد مـ ادٓدويٜ أو ظَٔدة اإلمٚم ادٓدي 

ؾِٔس ادَهقد هْٚ مىِؼ ادٔؾ إػ افًدل أو ادٔؾ إػ دوفٜ ظٚدفٜ ا آخر 

َّٕف  افزمٚن، ؾ٘نَّ هذا فٔس هق افًَٔدة ادٓدويٜ اف ل ٕ ـ ًٕ َد هبٚ، وإٕام ادَهقد أ

ًٓ ـام مِئٝ طِاًم وجقًرا، خيرج ا آخر افز مٚن رجٌؾ ظٚدٌل، يّأل إرض ؿًًىٚ وظد

ؾ٘ذا ؿِْٚ  ٖن ادٓدويٜ ؾىريٜ ؾل  ّد أن يُقن مَهقدٕٚ مـ ادٓدويٜ هذا ادًْك، وفٔس 

ادٔؾ إػ حتَؼ دوفٜ ظدٍل، أو ادٔؾ إػ افًدافٜ  نٍُؾ ظٚم، أو ادٔؾ إػ إٓ َٚم مـ 
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غ، ؾٓذه وأصٌٚهٓٚ فٔس هل افًَٔدة ادٓدويٜ، وإٕام افيٚدغ وأخذ ااّؼ فًِّ وًٍ

هل مـ افٍروع واف ٍٚ ٔؾ ادرتٌٜ  ّ ؾ افٌ ٞ حٔٞ تن ّؾ افًَٔدة ادٓدويٜ 

، وهق افذي يّأل إرض  ظِٔٓٚ، وأمٚ افًَٔدة ادٓدويٜ ؾٓل خروج رجٍؾ مٓديٍّ

ًٓ ـام مِئٝ طِاًم وجقًرا.  ؿًًىٚ وظد

o  ٍٔٗالثبً٘ٔالضا:  

 ـحـؿولتـحـديـد افـؿ: 

ٌٜ ) :ظْدمٚ َٕقل ، ؾام هق ادَهقد مـ ـِّٜ )افٍىريٜ( و ًٌٚرة (ادٓدويٜ ؾىري

مٚ هق ادَهقد مـ ـِّٜ افٍىرة؟ ومٚ هق ادَهقد مـ اش ًامهلٚ ا هذه اجلِّٜ  :أخرى

 ؟(ادٓدويٜ ؾىريٜ)

ٌٜ جًدا، ؾُِل حيُؿ اإلًٕٚن  هٌقت  ّقٍل دقوقع، ؾل  ّد   ٌٜ مّٓ وهذه زاوي

وٓ  ّد أن ي هقر اد ّقل  -وهذا مٚ ت ٍُؾ  ف افزاويٜ إوػ-ر ادقوقع أن ي هق

 .-وهذا مٚ ت ٍُؾ  ف افزاويٜ افهٕٜٚٔ-افذي يهٌ ف فِّقوقع 

o  ٍٔٗٔلثالثبالضا:  

 هل ادقل اإلكساين فؾعدل دفقل حتؼق افعدل؟ 

ا افًٌٚرة اد َدمٜ، وهل افزاويٜ اف ل تًّرض هلٚ افًلمٜ افىٌٚضٌٚ ل

ٚد إٔف إذا ثٌٝ أنَّ اإلًٕٚن ئّؾ إػ حتَٔؼ دوفٜ افًدل أو ثٌٝ ؾىريٜ افًَٔدة حٔٞ أؾ

ؾل  ّد مـ حتَؼ م ًِؼ  - ٖي مًًْك مـ ادًٚين اف ل ذـرت فُِّٜ افٍىرة-ادٓدويٜ 

هذا ادٔؾ افٍىري ا اخلٚرج، ـام أنَّ وجقد اجلقع يُنػ ظـ وجقد ضًٍٚم وؿدرٍة ظذ 

مٍٔؾ ا اإلًٕٚن إػ دوفٜ افًدل يلزم حتَؼ دوفٜ أـؾ ذفؽ افىًٚم، ـذفؽ وجقد 

ٌٜ ترتٌط  ُقن افٍىرة  ٌٜ ٓ  ّد أن تٌ ٞ، وهل جٓ افًدل ا آخر افزمٚن، ؾٓذه جٓ
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دفٔلً ظذ ثٌقت افًَٔدة ادٓدويٜ، ؾ٘نَّ  ًض افٌٚحهغ اش دّل  ٚفٍىرة ظذ أ ؾ 

 ثٌقت افًَٔدة ادٓدويٜ. 

o تحذٗذ هؼٌى الفطشٓ. :الجحث األٍل 
ل   ٞ مـ إ  ٚث اف ل تقاجْٓٚ ا ؾىريٜ افًَٔدة ادٓدويٜ، هق حتديد وأو

 مًْك افٍىرة مـ افْٚحٜٔ افٌِقيٜ.

 وإذا رجًْٚ إػ ـ ٛ افٌِٜ ٕجد أنَّ ظِامء افٌِٜ يذـرون مًْٔغ فٍِىرة 

 ًض ظِامء افٌِٜ ظذ أن أحد هذيـ ادًْٔغ راجٌع إػ ادًْك أخر، وهذا  ٕصو-

 :ًْٔٚنواد -فٔس  ًًٔدا

 اخِلؾؼة.ادعـى إول : 

خَِٓؿ َؾَىَر اهلل اخلِؼ، أي  »: (ـ ٚب افًغ)ا  يَقل اخلِٔؾ  ـ أتد 

ْىرة: اف ل ضًٌٝ ظِٔٓٚ  ٍِ وا  دأ  ًْٜ إصٔٚء، وهق ؾٚضر افًّقات وإرض، واف

يـ، ؾىرهؿ ظذ مًرؾ ف  ر ق ٔ ف، ومْف حديٞ افٌْل ـؾ مقفقدٍ  »:  اخلَِٜٔ مـ افدِّ

 .« فد ظذ افٍىرة ح ك يُقن أ قاه مقدإف ويْكإف ويّجًٕٚفيق

وَؾَىَر اهلل اخلِؼ يٍىرهؿ: خَِٓؿ  »: (فًٚن افًرب)وذـر ا ـ مْيقر ا 

ْىرُة آ  داء وآخساع.  ٍِ  و دأهؿ، واف

، ؿٚل ا ـ َّ مي زي ري ٰى ين ُّ : وا اف ْزيؾ افًزيز

ٚضر افًّقات وإرض، ح ك أتٚين ظٌٚس )ريض اهلل ظْٓام(: مٚ ـْٝ أدري مٚ ؾ

 .«.. أظرا ٔٚن خي هامن ا  ئٍر ؾَٚل أحدمهٚ: إٔٚ َؾَىْرهُتٚ، أي إٔٚ ا  دأت حٍرهٚ

                                                             

 .328،  ٚب افٍٚء، ص 3ج :(1)
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َِْٜ، إٔند ثًِٛ: »إػ أن ؿٚل:  ْىرُة  ٚفُن اخِل ٍِ واف

 هددقن ظِٔددؽ ؾَددد ٕددٚل افٌْرجددٌؾ 

 

 ا ؾِْىرِة افُِٛ ٓ  ٚفديـ وااًدٛ

ْىرُة: مٚ ؾىر اهلل ظِٔف ا  ٍِ ُىُره  ٚفوؿ َؾْىًرا واف ٍْ خلِؼ مـ ادًرؾٜ  ف، وؿد َؾَىرُه َي

 . « أي: خَِف

ْىرُة اخلَِٜ اف ل خيِؼ ظِٔٓٚ ادقفقد ا  ىـ  »إػ أن ؿٚل:  ٍِ وؿٚل أ ق اهلٔهؿ: اف

 .« ، أي خَِْلَّ  يق ىق يف ىف يث ُّ أمف، ؿٚل: وؿقفف تًٚػ: 

ْٚس ظذ مًرؾ ف، ؾىر اهلل اف: ؾٚدًْك إول فٍِىرة هق اخلَِٜ، وإذا ؿٔؾ

َّٕف تًٚػ خَِٓؿ ظذ مًرؾ ف.  ؾٚدَهقد أ

 افشق.ادعـى افثاين : 

إنَٝ، وذـر  ًض  :أي ،َّ يل ىل مل خل ُّ  :يَقل 

افٌِقيـ أّن هذا ادًْك راجع إػ ادًْك إول، ؾ٘نَّ اخِلَِٜ هل مًْك افٍىرة، وآ  داء 

ّٓ أنَّ مـ خيِؼ   ًد أن مل يُـ ؾخَِف ينؼ افًدم، ٕير صؼ واخلِؼ  ًّْك افٍىرة، إ

افٌئر،  ًّْك ؾىر افٌئر، وهق إجيٚد وا  داٌء فٌِئر، وهلذه ادْٚشٌٜ أضِؼ افٍىر ظذ 

افنؼ، ؾُٖن ادًْك افهٚين ا إ ؾ راجٌع إػ ادًْك إول، وفُـ ٓ مٕٚع مـ افَقل 

ؾ ـٕٚٝ ـِّٜ افٍىرة أيًوٚ ا ادًْك افهٚين، ؾٍل إ     َؼ ووع  ُهرة آش ًامل

ٍٜ اش خدمٝ ا افنؼ، ـنؼ إرض إلخراج ادٚء، ثؿ  ًد  مقوقظٜ فِخَِٜ، ودْٚشٌ

ذفؽ تىقر آش ًامل و ُهرة آش ًامل وجد مًْك جديد فُِّٜ افٍىرة، وحتَؼ 

 آصساك افٍِيل.

                                                             

 .286،  ٚب افٍٚء، ص 19ج :(1)
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وظذ ـؾ حٍٚل، ؾ٘ذا رجًْٚ إػ أيٚت وافروايٚت ٕجد أهنٚ ؿد أضَِٝ 

-هْٚك حَٚ ؼ ؾىر اإلًٕٚن ظِٔٓٚ  :ض ااَٚ ؼ، وـٖهنٚ تريد أن تَقلافٍىرة ظذ  ً

ٍٜ خٚ ٜ ظذ تِؽ ااَٚ ؼ، ؾّهًل  -خِؼ ظِٔٓٚ :أي حٔٞ ُوِجد اإلًٕٚن  ٍُٔٔ

 مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج  هت مت خت ُّ  :يَقل
َّ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض خصمص  حص

ظـ ؿقل اهلل  اهلل شٖفٝ أ ٚ ظٌد :ظـ زرارة ؿٚل »وا أ قل افُٚا روي 

ٚ ظذ  :ؾَٚل ،َّ جسحس مخ جخ مح جح مج ُّ :ظزَّ وجؾَّ  ًً ؾىرهؿ ألٔ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ  :أيًوٚ ويَقل اهلل .«اف قحٔد
 ىب نب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ
 .َّ مت زت رت يب

َّٕف فٔس ادَهقد أنَّ اهلل طٓقر أخذ افذريٜ مـ وؿد  ْٔٝ  ًض افروايٚت أ

هق  ٔٚن ، وإٕام ادَهقد َّّٰ ُِّّآدم أو مـ طٓقر أ ٚء وخٚضٌٓؿ وهؿ ذر

فِْٚس ظذ مًرؾ ف، ؾٓؿ ا ذفؽ افًٚمل تُقٕقا يًًّقن اخلىٚب ؾىرة اهلل

ظـ ا ـ مًُٚن، ظـ  »: اف ُقيْل، ؾّهلً ا ـ ٚب اف قحٔد فِنٔخ افهدوق

 جح مج ُّ ؾَّ ا ـ ٚ ف:أ ِ ؽ اهلل، ؿقل اهلل ظزَّ وج زرارة، ؿِٝ ٕيب جًٍٍر 
َّٕف رهبؿ، َّ جسحس مخ جخ مح ، ؿٚل: ؾىرهؿ ظذ اف قحٔد ظْد ادٔهٚق ظذ مًرؾ ف أ

ؿِٝ: وخٚضٌقه؟ ؿٚل: ؾىٖضٖ رأشف، ثؿ ؿٚل: فقٓ ذفؽ مل يًِّقا مـ رهبؿ وٓ مـ 

 .، ؾَٔؾ إن افيٚهر إرادة اخلىٚب اف ُقيْل« رازؿٓؿ

                                                             

 .2،  ٚب ؾىرة اخلِؼ ظذ اف قحٔد، ح2افُٚا، ج :(1)

 .339، ص9اف قحٔد،  ٚب: ؾىرة اهلل ظزَّ وجؾَّ اخلِؼ ظذ اف قحٔد، ح :(2)
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ـٔػ أجٚ قا وهؿ  »: هلل ؿٚل: ؿِٝ ٕيب ظٌد ا أيب  هر وا افُٚا ظـ

، وؾٔف ظـ اإلمٚم افٌٚؿر « ذر؟ ؿٚل: جًؾ ؾٔٓؿ مٚ إذا شٖهلؿ أجٚ قه، يًْل ا ادٔهٚق

 :«  ـٕٚٝ رشيًٜ ٕقح  أن يًٌد اهلل  ٚف قحٔد واإلخلص وخِع إٕداد

 . « وهل افٍىرة اف ل ؾىر افْٚس ظِٔٓٚ

خَِٓؿ ْٚس هق إنَّ اهللؾ قجد روايٌٚت تٌغ أنَّ ادَهقد مـ ؾىرة اهلل فِ

ظذ مًرؾ ف أو خَِٓؿ ظذ تقحٔده، أوخَِٓؿ ظذ اإلشلم، أو خَِٓؿ ظذ رشيًٜ 

 اإلشلم، أو خَِٓؿ ظذ افنٓٚدات افهلث، ـام ا روايٜ: 

ظـ أ ٔف ظـ جده  ظع  ـ مقشك افروٚ  ؿٚل حدثْٚ اهلٔهؿ  ـ ظٌد اهلل افرمٚين »

ؿٚل: هق  َّ جسحس مخ جخ مح جح مج ُّ :ا ؿقفف ظع  ـ ااًغ   ّد  ـ

ّٓ اهلل،  ٌّد رشقل اهلل، ظع  أمر ادٗمْغ وهل اهلل إػ هْٓٚ اف قحٔد ، ؾٓذه « ٓ إفف إ

ٍٜ جتًِٓؿ يَّرون افروايٚت ؾّنت افٍىرة  ٖنَّ اهلل ٍٜ خٚ  خِؼ افْٚس ظذ ـٍٔٔ

 . إٌٔٔٚ ف ظذهبذه ادًٚرف، وئِّقن إػ اف ًٌد  ٚفؼيًٜ ااَٜ اف ل إٔزل اهلل

o ٔٗهحتوالت الجبحث٘ي حَل األهَس الفطش:  

، و ًوٓٚ  ّؾ خلٍف، ٌٜ ٚ ؾىري ًٜ مـ إمقر اّدظقا أهنَّ  ذـر افٌٚحهقن ألِ

 :أذـرهٚ  ْ ٍق هيٍع،  ل تٍهٔؾو

  ًض اف هقرات. :إمر إول

 اف هديؼ  ًٌض افَوٚيٚ. :إمر افثاين

 افًٍْٜٔ.ادٔقٓت افًٍْٜٔ وافٌرا ز  :إمر افثافث

 إدراك ؿّٜٔ إؾًٚل. :إمر افرابع

                                                             

 .424، ح8رووٜ افُٚا، ج :(1)

 .154رة افروم، صشق 2افَّل، ظع  ـ إ راهٔؿ، تًٍر افَّل، ج :(2)
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o األهش األٍل:  
 بعض افتصورات. 

أنَّ افذهـ افٌؼي خُيِؼ وؾٔف  ذهٛ ديُٚرت وأتٌٚع ادْٟٓ افًَع إػ

ٌٜ خُتِؼ مع اإلًٕٚن، مهؾ ٌٜ  ًٔى مٍٚهٔؿ  :تهقراٌت جٚهزٌة، ؾْٓٚك مٍٚهُٔؿ ظٚم

  غ ظِامء ٕيريٜ ادًرؾٜ.وافنُؾ، وهذا  ّؾ   ٞ ، وافقحدة وافًدم، افقجقد،

o ًٖاألهش الثب:  
 افتصديق ببعض افؼضايا. 

هق إنَّ اإلًٕٚن  حٔٞ ادظك  ًض افٌٚحهغ أنَّ مًْك ؾىريٜ مًرؾٜ اهلل

(، وا ؿٌِف تهديٌؼ هبذه افَؤٜ، وؿٚل  ٖنَّ اهلل موجودٌ يقفد ويقجد ا ذهْف ؿؤٜ )

 قحٔد، أو ؾىر افْٚس ظذ افْٚس ظذ افإمر ـذفؽ ا اف قحٔد حٔٞ ؾىر اهلل

 ٚفٌْقة،   ٚفقحدإٜٔ، وفٌِْل إـرم اإلشلم، أو ؾىر افْٚس ظذ افنٓٚدة هلل

،  ٚإلمٚمٜ، وأيًوٚ ؾىرهؿ ظذ ؿؤٜ اإلمٚم ادٓدي وٕمر ادٗمْغ 
ظذ هذا تًْل أنَّ ـؾ مقفقٍد يقفد وا ذهْف تهقٌر وافٍىريٜ ا اإلمٚم ادٓدي

 دي شٔخرج ا آخر افزمٚن، وا ؿٌِف تهديٌؼ فذفؽ.فَؤٜ أنَّ ادٓ

o األهش الثبلث:  
 وٓت افـػسقة وافغرائز افـػسقةـقـؿـاف. 

جيد اإلًٕٚن  ٌٜ فذاتف ا ًٍٕف، وهلذا هق ئّؾ ٕ ق حتَٔؼ ـامٓتف ودؾع 

ادوٚر ظْف، وهذا إمر افٍىرّي فف تٍرظٌٚت وتنًٌٌٚت، مـ ؿٌٔؾ أنَّ اإلًٕٚن إذا مل 

 َّٕ ف جيقع، ؾنًقره  ٚجلقع أمٌر ؾىري  وأيًوٚ مِٔف ٕ ق حتهٔؾ افىًٚم فرؾع يٖـؾ ؾ٘

َٕص اجلقع أمٌر ؾىرٌي، وـذفؽ إذا أثر اإلًٕٚن ينًر  ٚفٌوٛ، ؾٔ  رك ٕ ق 

إٓ َٚم، ؾٓذا ادٔؾ ٕ ق حتهٔؾ افىًٚم وإٓ َٚم ممٚ ؾىر ظِٔف اإلًٕٚن، وي ٍرظٚن مـ 
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ّٛ اإلًٕٚن فذاتف  ّٔع ادٔقٓت اف ل حترك اإلًٕٚن ٕ ق جِٛ وافذي هق مٌٌْع جل-ح

 . -مْٚؾًف وٕ ق دؾع موٚره

o األهش  الشاثغ:  
 إدراك ؿقؿة إؾعال. 

ؾٚإلًٕٚن يدرك أنَّ  ًض إؾًٚل يٌٌْل أْن تًٍؾ، ـٚفًدل وافهدق، و ًض 

ّٓ تًٍؾ ـٚفيِؿ وافُذب، وهلذا ذـر  ًض افٌٚحهغ أنَّ اإلًٕٚن ؾىر  إؾًٚل يٌٌْل إ

 :ؿؤٜ ) مٚ يٌٌْل ومٚ ٓ يٌٌْل(، ؾٓق ا ذاتف وذهْف ؿد ؽرس إدراك ؿؤٜ ظذ إدراك

 ىئ نئ ُّ  :)يٌَي افيِؿ( و)حيًـ افًدل(، وهذا هق مًْك ؿقفف تًٚػ
 .َّ رب يئ

 ْٔام يَقل  ًض افٌٚحهغ  ٖنَّ إدراك ؿٌي افًٍؾ وحًـ افًٍؾ مـ  

ري، ؾًٌد أن يدرك ؿٌي افًٍؾ اف هقرات واف هديَٚت اف ل يْٚهلٚ اإلًٕٚن  ًَِف افْي

ي ُقن ظْده مٌٔؾ ؾىري  ٕ ق افسك، و ًد أن يدرك حًـ افًدل ي ُقن فديف مٌٔؾ 

، ؾٔ هؾ  ٌٜ ؾىري  ٕ ق أن يٖيت  ٚفًدل، ٕير أن يدرك إٔف جٚ ع وا افىًٚم مهِ 

ظْده مٌٔؾ ٕ ق افىًٚم، ؾِٔس إدراك ؿؤٜ ااًـ وافٌَي مـ افٍىريٚت، وإٕام هل 

ات واف هديَٚت، ـًٚ ر افَوٚيٚ اف ل يْٚهلٚ اإلًٕٚن  ًَِف افْيري، و ًد مـ اف هقر

 اإلدراك حيدث مٌٔؾ ظّع  وهق إمر افٍىرّي.
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o  ٍٔٗالجحث الثبًٖ: هحتوالت فطشٗٔ الؼم٘ذٓ الوْذ: 

ًٚ مٓاًم ا  ٚـّٜ  وؿٌؾ أن أذـر اد  ّلت اد هقرة ًٕ ًرض أمرًا تقؤ ّٔ

أنَّ اُدلِحظ دًْك افٍىرة ا افٌِٜ وأيٚت  :لهذه اد  ّلت، وخل  ف ه

ًٚ وشامٍت وممٔزاٍت ت قؾر  وافروايٚت افقاردة ا إمقر افٍىريٜ، جيد أنَّ هْٚفؽ خقاّ 

 :ا إمر افٍىري، وهل

 :إ ٚفٜ مع اخلَِٜ. ادقزة إوػ 

 :افدوام وظدم إٍُٓٚك. ادقزة افثاكقة 

 :ّٔع إؾراد.افًّقم وافنّقل جل ادقزة افثافثة 

o األصبلٔ هغ الخلمٔ. : الو٘ضٓ األٍلى 

إنَّ إمر افٍىري ٓ يُقن ظٚرًوٚ فإلًٕٚن، وإٕام يُقن مع اإلًٕٚن ا أ ؾ 

 :، ومًْك ؾىر افْٚس ظَِّٔٓٚ جسحس مخ جخ مح جح مج ُّ :خَِ ف، ؿٚل اهلل 

، ؾٕٚمر افٍىري يُقن َّ خص  حص مس خسُّ :أي خِؼ افْٚس ظِٔٓٚ، وؿٚل 

يٜ وجقده وا ايٜ ا  دا ف وخَِف وٓ يُقن أمًرا ظٚرًوٚ ظِٔف، مع اإلًٕٚن ا ا

ٚ ظـ اإلًٕٚن، ثؿ ظرض  ًد ذفؽ ؾٓق فٔس ؾىرًيٚ، ـام ا حٚفٜ  ًُ ؾ٘ذا وجدٕٚ صٔئًٚ مٍْ

ادرض، ؾ٘ ٚ ٜ اإلًٕٚن  ّرٍض مًٍغ فٔس أمًرا ؾىرًيٚ، حٔٞ إنَّ اإلًٕٚن مل خيِؼ مع 

 ع اإلًٕٚن ا  دايٜ خَِف، ؾٓق إًذا فٔس هذا ادرض وفٔس هذا ادرض مقجقدًا م

 أمًرا ؾىرًيٚ.

o ًٔ٘الذٍام ٍػذم االًفىبن. :الو٘ضٓ الثب 

إمر افٍىري فٔس هق ـّؾ مٚ يُقن مقجقًدا مع  دايٜ خِؼ اإلًٕٚن، وإٕام 

  جسحس مخ جخ مح جح مج ُّ هق إمر افهٚ ٝ ادلزم خلَِٜ اإلًٕٚن 
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ًٚ ٓ يًَّخص  حص مس خس   خص  حص  ُّ ِؿ صٔئًٚ، ؾُقن اإلًٕٚن مهًل خَِ
حٚفٜ اجلٓؾ ا أول خِؼ  :أي– َّ  حط مض خض حض جض مص

ًٜ مع  -اإلًٕٚن فٔس أمًرا ؾىرًيٚ، ؾٓل وإن ـٕٚٝ مع خَِٜ اإلًٕٚن إوػ، وم  ََ

ٚ ـذفؽ مع  ًض افْٚس وفٔس مع ألٔع افْٚس، ؾ٘نَّ  ّٓ أهنَّ اإلًٕٚن ا أول ايٚتف، إ

ًٕٚ وجيًؾ ااهلل فًِؿ ملزًمٚ فف مْذ أول ايٜ فف، وهذا مٚ ثٌٝ ؿد يقجد إًٕٚ

 ، ـام أن هذه ااٚفٜ ؿد تزول.فألوفٔٚء 

ٚ أمٌر   ؾٚفقجف ا ظدم ـقن حٚفٜ اجلٓؾ مـ إمقر اف ل يهىِي ظِٔٓٚ  ٖهنَّ

ًٜ تٌَؾ  -وإن ـٕٚٝ مقجقدًة مع خَِٜ افًٌض مـ افْٚس-ؾىري   ظٚ ٌد إػ ـقهنٚ حٚف

فد جٚهلً، ثؿ ي ًِؿ ويُ ًٛ افًِؿ، وت ٌدل حٚف ف إوػ إٍُٓٚك، ؾ٘نَّ اإلًٕٚن يق

ٍٜ أخرى، وهذا اف ٌدل يُنػ ظـ ـقن حٚفٜ اجلٓؾ ا أول افْنٖة فًٔٝ أمًرا  إػ حٚف

 َّخص  حص مس خس ُّ  :ؾىرًيٚ، وذفؽ ٕنَّ إمر افٍىري، ـام تَقل أيٜ افُريّٜ

 أمر ثٚ ٝ ٓ ي ٌدل.

o ٔاألفشاد. الؼوَم ٍالشوَل لجو٘غ :الو٘ضٓ الثبلث 

وؿقل افٌّْل  ، َّ جسحس مخ جخ مح جح مج ُّ :إذا دؿَْٚ ا ؿقفف 

ظذ أنَّ افٍىرة أمٌر  ، ٕجدمهٚ يدٓن« ـّؾ مقفقد يقفد ظذ افٍىرة » :إظيؿ 

ظٚم  ينّؾ ألٔع افْٚس، وفٔس خًٚ ٚ  ًٌوٓؿ، وفًِْٚ ٕجد أنَّ هذه افٍىرة ؿد 

ٚ مقجقدٌة ا ـّؾ افْٚس، يوًػ  قهتٚ، ويَؾ تٖثرهٚ  ًٌٛ وجقد مقإع، إ ّٓ أهنَّ

ٌٜ مٚ دام افْٚس. ٌٜ ودا ّ  و ٚؿٔ

 

                                                             

 .22،  ٚب: افديـ اأْػ وافٍىرة و ٌٌٜ اهلل واف ًريػ ا ادٔهٚق، ح3  ٚر إٕقار، ج :(1)
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 :و ًد  ٔٚن هذا ٕٖيت ظْد آح امٓت ادقجقدة ا ؾىريٜ ادٓدويٜ، وهل

 افًِؿ افًٍع.آحتامل إول : 

 :افٌداهٜ. آحتامل افثاين 

 :افًِؿ ااوقري  ٚفيٓقر ا آخر افزمٚن. آحتامل افثافث 

 ادٔؾ ٕ ق دوفٜ افًدافٜ. :آحتامل افرابع 

o الؼلن الفؼلٖ. :االحتوبل األٍل 

ادَهقد  ذفؽ هق وٓدة اإلًٕٚن مع وجقد ظٍِؿ ؾًعٍّ  َؤٜ ادٓدي 

َّٕف شٔخرج آخر افزمٚن، أي يقفد ادقفقد وفديف تهقٌر ٕضراف هذه  :وأ

 افَؤٜ، وا ؿٌِف تهديٌؼ  هٌقت اد ّقل فِّقوقع ؾٔٓٚ.

ٌٜ مـ افٌٚحهغ فألشٌٚب اف ٚفٜٔوهذا آح امل ؿد ر    :ؾوف ألِ

ظدم وجقد دفٍٔؾ ظذ افٍىريٜ هبذا ادًْك، ؾل يقجد دفٌٔؾ ظذ ذفؽ  :إول

 مـ افًَؾ أو مـ افَْؾ، وٓ مـ افقجدان ـذفؽ.

 خض حض جض مص خص  حص  ُّ  :إنَّ افَرآن افُريؿ يَقل :افثاين
 ، ؾل يقجد ظْد اإلًٕٚن ا أول ٕنٖتف ظَِّ حط مض

ٍ
ؿ حهقهل   ٖي يشء

وخروجف ا آخر افزمٚن. ام ا ذفؽ ؿؤٜ اهلل مقجقٌد، وؿؤٜ اإلمٚم ادٓدي

ًٚ ظـ افَؤٜ ادٓدويٜ، ثؿ يًِّقن،  :افثافث إن ألِٜ مـ افْٚس ٓ يًِّقن صٔئ

وهذا يدّل ، ـام ا ؽر ادًِّغ أو ادً ٌكيـ أو يًِّقن هبٚ وفُـ تزول  ٚفنٌٜٓ

فهٌٚت : ًٔٝ ظِاًم ؾًًِّٔٚ ا ؾىرة اإلًٕٚن، وإٓ دٚ تٌدل افًِؿظذ أن ادٓدويٜ ف

 افٍىرة.
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o ًٖالجذأّ : االحتوبل الثب. 

ادَهقد  ٚفٍىريٜ هق مٚ ذـره ظِامء ادْىؼ ا ؿًٍؿ مـ افَوٚيٚ افٌدهٜٔ، وهق 

، حٔٞ يَقل ظِامء ادْىؼ  ٖنَّ اإلًٕٚن يقفد وٓ ذهـ مٚ يًز ظْف  ٚفَوٚيٚ افٍىريٜ

ٓ تهقرات فديف، وفُْف يُ ًٛ اف هقرات ويُ ًٛ افَوٚيٚ ويُ ًٛ فف و

ٍٜ إػ إؿٚمٜ  اف هديؼ هبٚ، و ًض افَوٚيٚ ي هقرهٚ اإلًٕٚن ويهدق هبٚ مـ دون حٚج

 رهٍٚن ظِٔٓٚ، وذفؽ إمٚ ٓش  ٚفٜ افزهٚن ظِٔٓٚ، ـام ا افَوٚيٚ إوفٜٔ ـٚش  ٚفٜ 

، ؾٌّجرد أن تٖيت إػ افذهـ يٖيت افزهٚن اج امع افَْٔوغ، أو ٕنَّ افزهٚن يُقن مًٓٚ

، أي ٌٜ ٌٜ  :مًٓٚ، وهبذا ادًْك يَٚل  ٖنَّ افَؤٜ ادٓدويٜ ؾىري ٌٜ واو  ٌٜ  دمٔ هل ؿؤ

 دفِٔٓٚ مًٓٚ.

مرؾقٌض أيًوٚ، وذفؽ  ٚظ ٌٚر أنَّ افَؤٜ ادٓدويٜ فًٔٝ مـ  آح املوهذا 

ٌٜ حت ٚج إػ إؿٚمٜ دفٍٔؾ ؿٌٔؾ افَوٚيٚ افٍىريٜ اف ل يذـرهٚ ظِامء ادْىؼ، وإّٕ  ام هل ؿؤ

مـ  ًده ظذ وؿقظٓٚ، ؾْٓٚفؽ ؾرٌق  غ  وإخٌٚر ادًهقم  مـ إخٌٚر افٌْل

ٌٜ يدرـٓٚ اإلًٕٚن  ًَِف، ويرى دفِٔٓٚ  ؿؤٜ )افُّؾ أظيؿ مـ اجلزء(، واف ل هل ؿؤ

دق، واوً ٚ جًِٔٚ وٓ حي ٚج إػ تٍٍُر وٕيٍر، وٓ حي ٚج إػ ؽره فٔخزه هبٚ، ؾٔه

ّٕف ٓ يقجد دفٌٔؾ ظَع  ؿىًل  ملزٌم هلٚ ٓ يٍْؽ و غ ؿؤٜ اإلمٚم ادٓدي ، ؾ٘

َّٕام تٗخذ إلخٌٚر افٌْل  ظْٓٚ.  وإخٌٚر ادًهقمغ  ظْٓٚ، وإ

ًٕؿ، افَؤٜ ادٓدويٜ مـ رضوريٚت ادذهٛ،  ًّْك أنَّ أدف ٓٚ م يٚؾرٌة، 

خٌٚر، وأراد مًرؾٜ يشء ظـ وهل م ًٚمل ظِٔٓٚ وواو ٜ افهٌقت، ؾّـ ٕير ا إ

ّٓ أنَّ هذا ادًْك فٔس هق ادَهقد  ّٓ أن يَىع  هٌقهتٚ ؾٔف، إ مذهٌْٚ ٓ يِّؽ إ

  ٚ ىلح افٍىريٜ ا أ  ٚث ظِامء ادْىؼ.

                                                             

 .286، افٍىريٚت، ص 3ادْىؼ، اديٍر، ج  :(1)
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o .االحتوبل الثبلث: الؼلن الحضَسٕ ثبلظَْس فٖ آخش الضهبى 

ٓقر ظِؿ اإلًٕٚن ااوقري  ي :ادَهقد مـ افٍىريٜ ا هذا ادُ  ّؾ هق

ا آخر افزمٚن، ؾ٘نَّ اإلًٕٚن ٓ يقجد ظْده تهقٌر فَؤٜ خروج اإلمٚم ادٓدي

 :ادٌٚرـٜ  ٚٔيٜ ٖنَّ وجقد هذا اف هقر مٍْل   :ا آخر افزمٚن، ؾَٔٚلاإلمٚم ادٓدي

ّٕام افذي َّ حط مض خض حض جض مص خص  حص  ُّ  ، وإ

 يدرك ادقفقد حوقر ّٕدظٔف أنَّ اإلًٕٚن يدرك حوقر افَؤٜ ادٓدويٜ، ـام 

 ًٍٕف ظْده.

o ٕالؼلن الحصَلٖ ٍالؼلن الحضَس: 

ح ك ي وي آح امل افهٚفٞ أذـر  ْ ٍق مقجٍز افٍرق  غ افًِؿ ااهقهل 

 )دروس ا ٕيريٜ ادًرؾٜ(. :وافًِؿ ااوقري، وؿد ؾّهِْٚ افُلم ؾٔف ا ـ ٚب 

ديْٜ  قاشىٜ  قرة، ـًِّل  ّ ادرك ادًِقم :أمٚ افًِؿ ااهقهل ؾٓق

واصْىـ مـ خلل  قرة هلٚ ا افذهـ، أو ظِّل  ّديْٜ  ٌداد مـ خلل  قرة ا 

  :افذهـ، ؾْٓٚ يقجد أضراف ثلث

 افًٚمل )وهق اإلًٕٚن(.افطرف إول : 

 :افهقرة افذهْٜٔ، واف ل حتُل ادًِقم اخلٚرجل. افطرف افثاين 

 :ادًِقم اخلٚرجل. افطرف افثافث 

ظٔف  ٚحٛ آح امل افهٚفٞ ا ؾىريٜ افًَٔدة وهذا ادًْك مـ افًِؿ ٓ يدّ 

حوقر ذات ادًِقل مـ دون تقشط  قرٍة،  :وأّمٚ افًِؿ ااوقري ؾٓق ادٓدويٜ.

ؾٖٕٚ أظِؿ  ٍْيس مـ دون تقشط  قرٍة، ٕنَّ ٍٕيس حٚرضٌة ظْدي، وإٔٚ أظِؿ ـذفؽ 

ٍة، وافٍرح مـ دون تقشط  قر وآضّئْٚن ّنٚظري افًٍْٜٔ، ؾٖظِؿ   ٚفٜ اخلقف 
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 قرًة وأصُؾ مْٓٚ افًِؿ  -ااٚرض  قجقده-وإن ـْٝ إٔ زع مـ ادًِقم ااوقري 

ااهقهل، وفُـ هْٚك ؾرؿًٚ  غ مْنٖ إٓ زاع و غ ادٍٓقم ادْ زع، وإمر ـذفؽ ا 

افَؤٜ ادٓدويٜ، ؾ٘ن افَؤٜ حٚرضٌة ظْدي، ؾٖظِؿ هبٚ  ٚفًِؿ ااوقري، وهذا 

، ثؿ إٔ زع ٌٜ ٚ ؾىري  قرًة مـ حوقر ووجقد افَؤٜ ادٓدويٜ ظْدي،  يًْل أهنَّ

.  ؾٔ نُؾ ظْدي ظٌِؿ حهقهل 

ًٓ  ٚ ًٌٚ: ٕنَّ خروج اإلمٚم  َّٕف فٔس اح ام وهذا آح امل مـ افٌّغ افقاوي أ

ًٓ هق أمر ؽر مقجقد وحٚرض ظْدي ح ك ادٓدي ومأله فألرض ؿًًىٚ وظد

َّٕام هق أمٌر شقف يَع َّٕام هق  أظِؿ  ف  ٚفًِؿ ااوقري، وإ ا ادً ٌَؾ، وظِّل  ف إ

مـ  قاشىٜ اإلخٌٚر ظـ افٌٔٛ، وهلذا اظ زت افروايٚت ؿؤٜ اإلمٚم ادٓدي

وادنٚظر افًٍّْٜٔ،  ظِؿ افٌٔٛ، ؾِٔس افًِؿ  ف ظِؿ صٓٚدٍة، ـْ ق افًِؿ  ٚفٍْس،

َّٕام هق مـ افٌٔٛ افذي أخز  ف افٌْل  .وإ

جقدات ا ظٚدْٚ يًِؿ  قاشىٜ  ؾ ح ك فق حتَؼ اخلروج، ؾٕ٘ف ـًٚ ر ادق

 افهقر، وافًِؿ ااوقري ؿٚرص ظذ مقارد خٚ ٜ ٓ تنّؾ إؾًٚل اخلٚرجٜٔ.

o الو٘ل ًحَ دٍلٔ الؼذالٔ. :االحتوبل الشاثغ 

إنَّ ادَهقد  ٚفٍىريٜ هق إنَّ اإلًٕٚن ؾىر ا ذاتف ظذ أن ئّؾ إػ وجقد دوفٜ 

هق إنَّ إنَّ ادَهقد  ٍىريٜ اهلل، ؾُام افًدل واف ل ت ٖشس  ٔد اإلمٚم ادٓدي

ٌٛ ٕن ٕ  هؾ ظذ مًرؾٜ اهلل افٍْس اإلًٕٕٜٚٔ متٔؾ ٕ ق اهلل ، وهذا ادٔؾ شٌ

،  ٚفزهٚن افًَع أو  ٚفزهٚن افًِّل، ؾُذفؽ إمر ا ؿؤٜ اإلمٚم ادٓدي
حٔٞ يقجد مٔؾ ٕ ق ادهِي افًٚدل، وٕ ق دوفٜ افًدل اف ل ت ٖشس ظذ يده، وهذا 

يُقن شًٌٌٚ فٌِ ٞ ظـ افزهٚن وافدفٔؾ افدال ٔؾ افذي حيرك ٕ ق ادٓدياد

 .ظذ وجقد اإلمٚم ااجٜ
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وهذا آح امل فًِف أوجف وأؿرب آح امٓت اف ل ذـرت ا مًٖفٜ ؾىريٜ 

 .اإلمٚم ااجٜ

o ٕالذٍلٔ الوْذٍٗٔ هصذاقٌ لألهش الفطش: 

 ظذ ضِٛ إمـ، وافًلمٜ، وهق إنَّ اإلًٕٚن ؾىِرَ – ًْٚء ظذ آح امل افرا ع 

ؾٕ٘ف شقف يُقن مٚ ؾىر ظِٔف اإلًٕٚن هق ٍٕس ادٔؾ  –وافٍرار مـ افيِؿ، وافًدافٜ

إنَّ ضِٛ إمـ وآش َرار وحتَؼ افًدافٜ هق  :ٕ ق افًدافٜ وافٍْقر مـ افيِؿ، أي

إمر افٍىري، وفٔس إمر افٍىري خروج صخٍص ا آخر افزمٚن يّأل إرض 

 ًٓ  ـام مِئٝ طِاًم وجقًرا، وممّٚ ٓ صؽ ؾٔف أنَّ مٚ ؾىر ظِٔف اإلًٕٚن يَ يض ؿًًىٚ وظد

وحٚفٜ إمـ، وحٚفٜ افًلمٜ،  مٚ حيَؼ حٚفٜ افًدافٜ،و ضِٛ مٚ حيَؼ افدوفٜ افًٚدفٜ،

 ، وفق ـٚن   ٖشٔس دوفٜ ظٚدفٜ، وفق ـٕٚٝ تِؽ افدوفٜ افًٚدفٜ  ٔد رجؾ ظٚدٍل مٓديٍّ

ادٓدويٜ حْٔئٍذ مهداًؿٚ مـ ادهٚديؼ اف ل تىٌِٓٚ افٍىرة  و ًْٚء ظذ ذفؽ تُقن ادًٖفٜ

  َّ ٙ جٌِ ٓٚ ظذ ادٔؾ ٕ ق حتَٔؼ افًدافٜ وحتَٔؼ إمـ وافًلمٜ.

o ٖئشىبالتٌ ػلى دل٘ل الؼالهٔ الطجبطجبئ : 

ذـر دفٔلً ظذ ثٌقت حتَؼ افدوفٜ ادٓدويٜ ا تَدم أّن افًلمٜ افىٌٚضٌٚ ل

ٍىرة، حٔٞ ذـر أنَّ اإلًٕٚن ؾىر ظذ ضِٛ دوفٜ افًدل، آخر افزمٚن، وهق دفٔؾ اف

ؾل  ّد مـ حتَؼ دوفٜ افًدل وإٓ يِزم افًٌٞ ا ؾًؾ اهلل تًٚػ، وؿد ّٕير فذفؽ 

َّٕف يدل ظذ وجقد افىًٚم، وهذا افُلم   ٚفٍىرة ظذ ضِٛ افىًٚم ظْد اجلقع، ؾ٘

  :أصُؾ ظِٔف  هلثٜ إصٍُٚٓت، وهل

 :هل ضِٛ افًدافٜ ورؾض افيِؿ.افٍىرة  اإلصؽال إول 

 :حتَؼ دوفٜ افًدل أظّؿ مـ افَؤٜ ادٓدويٜ. اإلصؽال افثاين 



 122 
 

 مٚ وجف ادلزمٜ  غ خِؼ ادٔؾ فًِدافٜ وحتَؼ دوفٜ اإلصؽال افثافث :

 افًدافٜ؟

o اإلشىبل األٍل:  
 .افػطرة هي ضؾب افعدافة ورؾض افظؾم 

ّٓ ضِٛ حٚفٜ إمـ ، وآش َرار، وافًلمٜ، إنَّ مٚ ؾىر ظِٔف اإلًٕٚن فٔس إ

وهذا ؿد ضٌَف  ًض أتٌٚع إديٚن ظذ حتَؼ دوفٜ افًدل ا آخر افزمٚن، ؾام هق ؾىري  

ّٓ ادٔؾ إػ حتَؼ افًدافٜ، ٍٜ ا آخر افزمٚن جمرد مهداق فذفؽ، و فٔس إ حتَؼ دوف

، ؾٔقم َّ نثىث مث زث ُّ  وتقجد مهٚديُؼ أخرى، وهق حتَؼ يقم افَٔٚمٜ

 هق يقم افًدل اد ض. افَٔٚمٜ

وهق ضِٛ  -ؾل يُّـ أن ًٕ ُنػ  قجقد هذا إمر افٍىري ، وظِٔف

حتَؼ دوفٜ افًدافٜ ا افدٕٔٚ، ؾ٘نَّ إخراج هذا إمر افٍىري ظـ افًٌهٜٔ  -افًدافٜ 

يُّـ أن يُقن    َؼ يقم افًدل ا ٕنٖة يقم افَٔٚمٜ وإن مل ي  َؼ ذفؽ افٔقم ا 

 ٖن مٚ ٕدرـف  ٚفقجدان هق إنَّ اإلًٕٚن ًلمٜ افىٌٚضٌٚ لافدٕٔٚ، إٓ أن يَقل اف

يىِٛ افًدل وافٔقم افذي ينٔع ؾٔف إمـ وافًلم ا افدٕٔٚ، ؾل  ّد أن يُقن فف 

مهداق ا افدٕٔٚ، وفُـ هذا شقف يُقن ادظًٚء فقجدان، ؾل يسّتٛ ظِٔف أثٌر ظْد 

 مـ يُْر وجقده.

o  الثبًٖاإلشىبل:  
 ّم من افؼضقة ادفدوية.حتؼق دوفة افعدل أظ 

ٌٜ ظذ حتَؼ دوفٜ افًدل ا آخر افزمٚن   ًٛ  إنَّ ؾىرة اإلًٕٚن ؿٚ ّ

افدظقى، ؾ٘ذا شِّْٚ  ٖنَّ حتَؼ دوفٜ افًدل ا آخر افزمٚن أمٌر ؾىري، وجيد اإلًٕٚن 

ا ًٍٕف ادٔؾ إػ حتََٔٓٚ ا ظِّْٚ هذا، وأّن هذا إمر افٍىري ٓ  ّد أن تُقن فف 
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َّٕف ؽٚي ف إٔف شقف ت  َؼ دوفٜ ظدٍل ا افدٕٔٚ، ترألٜ ا ا خلٚرج، وإٓ يِزم افًٌٞ: ؾ٘

إٓ أّن حتَؼ دوفٜ ظدٍل ا افدٕٔٚ أظّؿ مـ افَؤٜ ادٓدويٜ، ؾٚفَؤٜ ادٓدويٜ تًْل أن 

ٌٜ ظٚدفٜ وفق  يقجد رجٌؾ ظٚدٌل مٓدي  حيَؼ هذه افدوفٜ، وٓ تًْل أن ت  َؼ دوف

 .َّ  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّ  د)ــ( اإلهلٜٔ 

، أو   يٚؾر جٓقد افْٚس وتُٚمؾ ألٔع افْٚس، و ِقؽٓؿ إػ درجٜ مـ 

اف ُٚتػ متُْٓؿ مـ حتَٔؼ هذه افدوفٜ ثؿَّ حيََقهنٚ، وفق  ًّٚظدة ٌٕل اهلل ظًٔك 

 أظّؿ مـ حهقل ادٔؾ إػ خهقص أن ٍٜ ٍٜ ظٚدف ، ؾًّٖفٜ ادٔؾ إػ حتَٔؼ دوف

 .ٚم ادٓدي تُقن هذه افدوفٜ  ٔد اإلم

o  الثبلثاإلشىبل:  
 ما وجه ادالزمة بغ خؾق ادقل فؾعدافة وحتؼق دوفة افعدافة؟ 

أنَّ وجقد ادٔؾ ظْد اإلًٕٚن ٕ ق افًدافٜ وٕ ق ذـر افًلمٜ افىٌٚضٌٚ ل 

حتَؼ دوفٜ افًدل يدّل ظذ رضورة حتَؼ دوفٜ افًدل، ـام يدّل ادٔؾ إػ أـؾ افىًٚم 

مٚهل ادلزمٜ  غ وجقد ادٔؾ إػ  :م، ومـ حَْٚ أن ًٕٖلظذ رضورة حتَٔؼ افىًٚ

افًدافٜ وحتَؼ دوفٜ افًدافٜ و غ رضورة وفزوم حتَؼ دوفٜ افًدافٜ؟ ؾ٘ن ـٚن افقجف 

هق فزوم ظٌهٜٔ خِؼ هذا ادٔؾ ا اإلًٕٚن، ؾٓذا افقجف إٕام يُقن تًٚمٚ إذا إ ٍٝ ألٔع 

ّٓ ؽٚيٜ واحدة ومهِ ٜ  ادهٚفي وافٌٚيٚت ا جًؾ هذا ادٔؾ، ومل تٌؼ ظْدٕٚ إ

 ل ديٜ  :واحدة، وهل حتَؼ دوفٜ افًدافٜ ا آخر افزمٚن، وحْٔئٍذ يُّـ أن َٕقل

ّٓ أّن افًَؾ حي ّؾ وجقد  حتَؼ دوفٜ افًدافٜ، وإٓ يِزم ظٌهٜٔ وجقد هذا ادٔؾ، إ

مهٚفي وؾقا د أخرى ؽر حتَؼ دوفٜ افًدافٜ ا آخر افزمٚن  ْ ٍق يُقن هذا ادٔؾ 

فٔس ظٌهًٔٚ وإن مل ت  َؼ دوفٜ افًدل ا آخر افزمٚن، ـام ا إجٚزة افًَؾ أنَّ 

ح ك جي ٓد اإلًٕٚن ا  -ٕ ق افًدافٜ وحتَٔؼ دوف ف-ؿد جًؾ هذا ادٔؾ افٌٚري

ّٕف إذا ـٚن اإلًٕٚن ضٚفًٌٚ فًِدافٜ وضٚفًٌٚ ٕٓ ٍٚء افيِؿ  حتَٔؼ افًدافٜ مٚ اش ىٚع، ؾ٘
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،ٚ ًَ ؾٔ َؼ مٚ ، دؾع افيِؿ، و  رك اإلًٕٚن ٕ ق حتَٔؼ افًدافٜؾٕ٘ف ؾُّٔـ أن ي مىِ

يً ىٔع، ؾٍىرة اإلًٕٚن ظذ ادٔؾ ٕ ق افًدافٜ وظذ  ٌض افيِؿ، يٍُل أن يستٛ 

ٌٜ ّمٚ، ـٖن ي  رك اإلًٕٚن مٚ اش ىٚع ٕ ق ؾًؾ افًدل وترك افيِؿ،  ظِٔٓٚ مهِ 

 وهذا ادَدار ـٍٚف إلخراج هذا إمر افٍىري ظـ افًٌهٜٔ.

o صُٔ ثحث فطشٗٔ المض٘ٔ الوْذٍٗٔخال: 
أنَّ مٚ ؾىر   :وافْ ٔجٜ اف ل ْٕ ٓل إفٔٓٚ مـ خلل   ٞ ؾىريٜ افَؤٜ ادٓدويٜ هل

ظِٔف اإلًٕٚن هق ضِٛ افًدافٜ وحتَٔؼ حٚفٜ إمـ وافًلم شقاء ا افدٕٔٚ أم ا 

ٜ ظذ أخرة، وافَؤٜ ادٓدويٜ مهداٌق دٚ يىٌِف اإلًٕٚن، ؾ٘ذا دفٝ إدفٜ افَِْٔ

، ؾ٘نَّ مٚ دفٝ ظِٔف هذه افروايٚت هق مهداٌق دٚ تىٌِف ثٌقت دوفٜ اإلمٚم ادٓدي

 .افٍىرة، وهذا مًْك ؾىريٜ افًَٔدة ادٓدويٜ
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 « أدلُٔ الوْذٍٗٔ الخبصٔ »                              

 .هل افبقت أدفة إثبات افعؼقدة ادفدوية )ادفدوية اخلاصة( ظـد أ              
 دفٔؾ  َٚء ااؼ مع شّْٜ زوافف. افصـف إول: -

، وٕذـر ؾٔف  افصـف افثاين: - ٍٜ ٍٜ أو رواي افدفٔؾ ادً ّد ظذ ٕ ٔجٜ آي

 ؾرديـ:

 :اخللؾٜ اإلهلٜٔ وادٓدويٜ ا افَرآن افُريؿ. إول 

 :حديٞ افهَِغ. افثاين  

إثٌٚت ادٓدويٜ  َّدمٚت افًٔدة حُّٜٔ  افصـف افثافث: -
 .إثٌٚت ادٓدويٜ اخلٚ ٜ  ٚفدفٔؾ اف ٚرخيل ـف افرابع:افص -
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ا هذا افٍهؾ ٕ  دث حقل إثٌٚت ادٓدويٜ اخلٚ ٜ افهٚ  ٜ ا مذهٛ أهؾ 

 .افٌٔٝ

o ٔأسوبى الؼم٘ذٓ الوْذٍٗٔ الخبص: 

  :وفًَِٔدة ادٓدويٜ اخلٚ ٜ أرـٌٚن أر ع، وهل 

 :إنَّ اإلمٚم ادٓدي  افرـن إول ؾ افٌٔٝ آثْل ظؼ، وهق مـ أ ّٜ أه

 .آخر إ ّٜ 
 :إنَّ اإلمٚم ادٓدي هق ااجٜ  ـ ااًـ افًًُري  افرـن افثاين وافذي ،

 فِٓجرة. 255وفد ا شْٜ: 

 :إنَّ اإلمٚم ادٓدي  افرـن افثافث  مقجقٌد إػ يقم افْٚس هذا، وشقف

ًٓ  ٖمر اهلل   .خيرج فّٔأل إرض ؿًًىٚ وظد
 ـام مِئٝ طِاًم وجقًرا، هق  : إنَّ افرـن افرابع ًٓ افذي يّأل إرض ؿًًىٚ وظد

، وفٔس صخًهٚ آخر خيرج ويِّٗهٚ ؿًًىٚ ااجٜ  ـ ااًـ افًًُري

ًٓ ثؿَّ يزّؾٓٚ إػ اإلمٚم ااجٜ  ـ ااًـ ، ـام يزظؿ ذفؽ  ًض مـ وظد

 وادهِي ا آخر افزمٚن.  ٓ درايٜ هلؿ ا مًٖفٜ اإلمٚم ادٓدي 
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، ٚن إر ًٜ تنُؾ ادٓدويٜ اخلٚ دٜ ا مدذهٛ أهدؾ افٌٔدٝ ؾٓذه إرـ
ٌٜ ـهرٌة وم ًددٌة إلثٌٚت ادٓدويٜ اخلٚ ٜ، و ًوٓٚ يهٌٝ هذه إرـٚن  وؿد أؿّٔٝ أدف

إر ًٜ، و ًوٚ يهٌٝ  ًًودٚ مْٓدٚ، وهْدٚ ٕريدد أن َٕدػ ظْدد هدذه إدفدٜ  ْ دق مدـ 

 :اف ٍهٔؾ
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o ث٘يَ ٗذٕ الش٘خ الصذٍق: 

ي ًٕ ّٓؾ  ف هذا افٍهؾ هق افدفٔؾ افذي يً ّد ظذ  َٚء ااؼ افدفُٔؾ افذ

ظذ ؤٚع ااؼ و َٚء افًدل افقاؿًٔغ إػ آخر افزمٚن مع جريٚن شّْٜ اهلل

يـ وا  ًٚد افْٚس ظْف ـِام ام ّد افزمٚن وا  ًد ظـ زمـ افٌْل  وإىامشف، وإدراس افدِّ

  آخر إمؿ.افذي  ًٞ إػ افذي  ًٞ إػ إمٜ، ـٌْْٔٚ اخلٚتؿ 

وهْٚ  ا )إـامل افديـ(وهذا افهْػ مـ إدفٜ ذـره افنٔخ افهدوق

أ غ هذا افدفٔؾ افذي ي ُقن مـ ظدة مَدمٍٚت مع ذـر  ًض اإلوٚؾٚت، وفُـ 

، وهذا يُنػ ظـ أمهٜٔ روح مٚ شقف أذـره هق افذي  ْٔف افنٔخ افهدوق

،  ـامل افديـ ومتٚم افًّْٜ( ؾٕ٘ف ـ ٚب رشيػ،ـ ٚب ) ٍٜ حٔٞ ين ّؾ ظذ مىٚفٛ ظٚفٔ

ٍٜ ظْد افنٔخ افهدوق ٍٜ ظٚفٔ ٍٜ وظٌَري ا حتَٔؼ ادىٚفٛ وألًٓٚ ظـ  تدفْٚ ظذ ٌٕٚه

ا حٍظ ظَٔدة  إظلم افًٚ َغ، وتٌغ ـذفؽ مَدار تٖثر افنٔخ افهدوق

 .افنًٜٔ

                                                             

 .65إـامل افديـ وإمتٚم افًّْٜ أو ـامل افديـ وإمتٚم افًّْٜ: ص  :(1)

 129 دليلُ بقاء الحقّ مع سىّة زياله : الصىف األيل
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أن وأشٚل اهلل وهلذا يٌٌْل ظِْٔٚ ؾًًل آه امم هبذا افُ ٚب افؼيػ،

ْٚ إلفَٚء  ًض اد ٚرضات ا  ٔٚن مىٚفٛ هذا افُ ٚب افؼيػ وافر ط  غ يقؾَ

 أ  ٚثف.

، وهذا افدفٔؾ ادَْقل ظـ  ًض ظِامء افنًٜٔ اد َدمغ ي ُقن مـ مَدمٍٚت 

 :هلو

 مع ام داد ظّقد افزمـ.ادؼدمة إوػ ٌٜ  : افوًػ افديْل شْٜ إهلٔ

 :ّدٍ  جريٚن هذه افًّْٜ ا أمٜ افٌّْل  ادؼدمة افثاكقة . 
 :يـ  ٚج ٓٚد افٍَٓٚء؟ ادؼدمة افثافثة  هؾ يُّـ حٍظ افدِّ

 :يـ. ادؼدمة افرابعة   ادًهقم هق ااٚؾظ فِدِّ

o الومذهٔ األٍلى:  
 .افضعف افديـي شـّة إهلقٌة مع امتداد ظؿود افزمن 

ٌٜ ظذ أنَّ افْٚس ي ًُّقنإنَّ شّْٜ اهلل  اف ل خِٝ ا إمؿ افًٚ َٜ ؿٚ ّ

ؾيقن ظِٔف مٚ دام افٌّْل  ْٔٓؿ، ؾ٘ذا ؿٌض افٌّْل يوًػ متًؽ افْٚس  ٚفديـ وحيٚ

 ٚفديـ، وتوًػ ؿقة افديـ ا أيدي افْٚس ـِاّم ام د افزمٚن وا  ًد افْٚس ظـ زمـ 

ثؿ يٌدأ ا افوًػ، ؾ ذهٛ رشقمف وتْىّس آثٚره،  ، ؾٚفديـ يُقن ؿقًيٚ،افٌْل

يـ  ٚف يـ ويٖخذ افدِّ  .ؤٚع  ٚف دريٟؾَّٔؾ اف زام افْٚس  ٚفدِّ

صٚهًدا مـ افَرآن افُريؿ ظذ ذفؽ، وهق ؿقل وؿد َٕؾ افنٔخ افهدوق

 يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث ُّ  :اهلل 
 ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من رنزن مم ام يل ىل مل
َّ   مت خت حت هبجت مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي
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  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب ُّ :ويَقل اهلل 
 مظجع حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
َّ  جف مغ جغ مع

ٌٜ ظذ أنَّ افديـ يوًػ  ًد ارحتٚل ؾًّْٜ اهلل  ا إمؿ افًٚ َٜ ؿٚ ّ

إٌٕٔٚء، وـِام ام ّد ظّقد افزمٚن ـِام ازداد تٖثر آخ لف، وتٖثر افنٓقات 

 وإوٚظٜ افهلة وأحُٚم افديـ ا ضّس آثٚر افديـ.

 ا ادَدمٜ إوػ حٔٞ ؿٚل: هدوقوهْٚ َٕرأ مٚ ذـره افنٔخ اف

 وؿٚل  ًض ظِامء اإلمٚمٜٔ: ـٚن افقاجٛ ظِْٔٚ وظذ ـّؾ ظٚؿٍؾ يٗمـ  ٚهلل و رشقفف »

، أن ي ٖمؾ حٚل و ٚفَرآن و جّٔع إٌٕٔٚء افذيـ تَدم ـقهنؿ ـقن ٌْٕٔٚ  ٍّد 

ًٜ إمؿ ادٚؤٜ وافَرون اخلٚفٜٔ، ؾ٘ذا تٖمِْٚ وجدٕٚ حٚل افرشؾ وإمؿ اد َ دمٜ صٌٔٓ

ـٍ ـٕٚٝ ا زمـ إٌٔٔٚ ٓؿ  إٕام ـٕٚٝ م ك ؿٌِٝ    ٚل أم ْٚ، وذفؽ أنَّ ؿقة ـؾ دي

ٌٜ ـٕٚٝ أضقع فرشقهلٚ  إمؿ افرشؾ، ؾُهر أتٌٚع افرشؾ ا ظكه ودهره، ؾِؿ تُـ أم

 ًد أن ؿقي أمر افرشقل مـ هذه إمٜ، ٕنَّ افرشؾ افذيـ ظِٔٓؿ دارت افرحك ؿٌؾ 

هؿ افرشؾ افذيـ ا يد إمؿ ، راهٔؿ ومقشك وظًٔكٕقح وإ ٌْٕٔٚ  ّد

آثٚرهؿ وأخٌٚرهؿ، ووجدٕٚ حٚل تِؽ إمؿ اظسض ا ديْٓؿ افقهـ ا اد ًُّغ 

 ف، فسـٓؿ ـهًرا ممٚ ـٚن جيٛ ظِٔٓؿ  ٚؾي ف ا أيٚم رشِٓؿ و ًد ميض رشِٓؿ، 

  ُِّّّٰرئ َّ ٍّ ٌّ ُّ :وـذفؽ مٚ ؿٚفف اهلل

 .َّ ىئ نئ مئ زئ

 جب  هئ مئ خئ حئ ُّ أمر تِؽ افَرون ؾَٚل: و ػ اهللو ذفؽ 
هلذه إمٜ: وؿٚلَّ هت  مت خت حت هبجت مب خب حب
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 جغ مع مظجع حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس ُّ 
 .َّ  جف مغ

إنَّ إمؿ ـِام ا  ًدت ظـ زمٚن إٌٔٔٚ ٓٚ وٚع  :وخالصة ادؼدمة إوػ هي 

د مدٍة يًٌٞ إٌٔٔٚء  ًد إٌٕٔٚء، فٔجددوا  ًافديـ وذهٌٝ رشقمف، وهلذا ـٚن اهلل

يـ.  مٚ إىّس وإدثر مـ آثٚر افدِّ

o ًٔ٘الومذهٔ الثب:  
  ٍجريان هذه افسـة دم أمة افـبي حمؿد. 

، اجلٚريٜ ا إمؿ افًٚ َٜ جٚريٜ أيًوٚ ا أمٜ افٌّْل اخلٚتؿ  ٜإنَّ هذه افًّْ 
يـ ؿقًيٚ  قجقده ا ؾٍل زمـ افٌّْل إظيؿ  ، وافْٚس أـهر  دٌٚركـٚن افدِّ

يـ، وافديـ أـهر ووقًحٚ وجلًء، ثؿَّ  ًد ارحتٚل افٌّْل إـرم  ًٚ  ٚفدِّ وًػ متًُ

يـ وازداد وًػ  يـ ظْد ظٚمٜ افْٚس، وـِامَّ ام دَّ افزمٚن ازدادَّ وًػ افدِّ ووقح افدِّ

يـ، وافذي يدّل ظذ جريٚن هذه افًّْٜ اف ل خِٝ ا إمؿ اف ًٚ َٜ متًؽ افْٚس  ٚفدِّ

ٌٜ ظْد ادخٚفٍغ، ومْٓٚ: مٚرواه  ا أم ْٚ  ًد ارحتٚل افٌّْل   ٔ   ٌٞ هل أحٚدي

َـّ شْـ  »: ؾٍل فٍظ افٌخٚري: افٌخٚري ومًِؿ وؽرمهٚ ظـ افٌْل إـرم  ف  ًٌ

َـّ  »، وا فٍظ مًٍِؿ: « مـ ـٚن ؿٌُِؿ  -افذيـ ؿٌُِؿ-شْـ افذيـ مـ ؿٌُِؿ ف  ًٌ

ظذ مٚ جرى ظِٔٓؿ، وشَٔع ظُِٔؿ مٚ وؿع  أي: ش جرون- صًزا  نٍز، وذراًظٚ  ذراعٍ 

ًٚ  ذراع ظِٔٓؿ  ٚفدؿٜ صًزا ٍّٛ ٓتًٌ ّقهؿ، ؿِْٚ  - نز وذراظ ح ك فق دخِقا ج ر و

وهؿ افذيـ أوٚظقا افديـ واخ ٍِقا ؾٔف ووًػ -افٔٓقد وافْهٚرى؟  يٚرشقل اهلل:

                                                             

يـ ومتٚم افًّْٜ، ج :(1) ذ وجقد إمٚم ؽٚ ٛ مـ افًسة ييٓر ويّأل : اش دٓل ظ1ـامل افدِّ

. ًٓ  إرض ظد
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يـ ظْدهؿ  يـ  ًد ارحتٚل افدِّ ؾَٚل:  -ع ٌٕل اهلل ظًٔكاهلل مقشك ورؾ ٌٕلوحترف افدِّ

 وادٍٚد: ش  ًٌقن افٔٓقد وت ًٌقن افْهٚرى. ،« ؾّـ

يـ اإلشلمل يوًػ وتذهٛ رشقمف ويَؾ  ؾٓذه افروايٜ تدّل ظذ أنَّ افدِّ

ـٍ ظذ  متًؽ افْٚس  ف، ؾًٔؤع افْٚس افهلة، وش ًَقا ؿِقهبؿ  ًد ام داد زم

 .ارحتٚل افٌّْل إـرم 

 : افروايٜ اف ٚفٜٔ ظـ رشقل اهلل ـ  ٚزو  ي افنٔخ ظٌداهلل  

ّٓ اهلل » ، وـذفؽ « يٖيت ظذ افْٚس زمٚن ٓ يَٚل ؾٔف: اهلل اهلل، وٓ يَٚل ؾٔف: ٓ إفف إ

، وروى « ٓ تَقم افًٚظٜ ح ك ٓ يَٚل ا إرض: اهلل، اهلل »روى   ٔي مًٍِؿ: 

يـ ، ؾٓذه ا« ثؿ تَقم افًٚظٜ ظذ رشار افْٚس »ااٚـؿ:  ٌٜ ظذ أنَّ افدِّ فروايٚت داف

س ا آخر افزمٚن.  شقف يؤع مـ أيدي افَّْٚ

o ػلى الومبل الحبل شبّذ ٍالغ: 

يدّل ظذ مٚ أصٚرت فف هذه افروايٚت، ؾ٘ذا جئْٚ ظْد  -أيًوٚ-إنَّ واؿع ااٚل 

ظْدهؿ هق  مذهٛ ادخٚفٍغ، ٕجد أنَّ ظدد افروايٚت ادرويٜ ظـ افٌّْل إظيؿ 

 يَرب مـ أر ًٜ آٓف حديٞ ؾَط. ظدٌد ؿٌِٔؾ 

                                                             

ف  ًٌـ شْـ مـ  Y  ٔي افٌخٚري، ـ ٚب آظ هٚم  ٚفُ ٚب وافًْٜ،  ٚب ؿقل افٌْل :(1)

،   ٔي مًِؿ، ـ ٚب افًِؿ،  ٚب اتٌٚع شْـ افٔٓقد وافْهٚرى، ح 7329ـٚن ؿٌُِؿ ح 

2669. 

 .https://www.binbaz.org.sa/noor/11501مقؿع افنٔخ  ـ  ٚز:  :(2)

 .234ـ ٚب،  ٚب ذهٚب اإليامن آخر افزمٚن، ح  :  ٔي مًِؿ :(3)

ٌٞ  »، ؿٚل ااٚـؿ: 8666ـ ٚب افٍ ـ وادلحؿ، ح  :ادً درك ظذ افه ٔ غ :(4) هذا حدي

 .«   ٌٔي ظذ رشط افنٔخغ ومل خيرجٚه
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 : (افُْٝ ظذ ـ ٚب ا ـ افهلح)ؾَد ذـر ا ـ حجر افًًَلين ا ـ ٚب 

ذـر أ ق جًٍر  ّد  ـ ااًغ افٌٌدادي ا ـ ٚب اف ّٔٔز فف، ظـ افهقري وصًٌٜ  »

وحئك  ـ شًٔد افَىٚن و ـ ادٓدي وأتد  ـ حٌْؾ وؽرهؿ، أنَّ ألِٜ إحٚديٞ 

ٍٞ  لادًْدة ظـ افٌْ . « )يًْل افه ٔ ٜ  ل تُرير( أر ًٜ آٓف وأر ًام ٜ حدي

َّٕف ؿٚل إحٚديٞ ادًْدة ؾٓل أظّؿ مـ ـقهنٚ  وهذا تًٌٍر ؽر   ٍٔي، ؾ ٔٞ إ

. ًٜ ًٜ أو ؤًٍ  أحٚديٞ   ٔ 

وظـ أيب داود ؿٚل: ٕيرت ا ااديٞ ادًْد،  »ٚؾظ  ـ رجٛ: دوذـر اا 

 ٍٞ  . « ؾ٘ذا هق أر ًٜ آٓف حدي

افذي هق ادًهقم وااجٜ ظْدهؿ ٓ  ؾٕٚحٚديٞ ادًْدة إػ افٌْل

ت جٚوز أر ًٜ آٓف، وـ ٚ ٚ افٌخٚري ومًِؿ ٓ ين ّلن إٓ ظذ أفٍغ وتًًام ٜ 

وثامٕغ حديهًٚ، وفٔس ـّؾ هذه إحٚديٞ مـ افه ٚح ظْدهؿ وممٚ أضٌَقا ظذ 

، وهق   ٜ  ألٔع مٚ ا ـ ٚب افٌخٚري    ف، ؾٚفَدمٚء ـٕٚقا يًّزون   ًٌر ظٚمٍّ

ومًِؿ، واد ٖخرون مْٓؿ يرى أنَّ  ًض مٚ ا ـ ٚيب افٌخٚري ومًِؿ فٔس مـ 

 افه ٔي.

 ، و ًوٓٚ   ٌٔي ؾٓذا هق ظدد ألِٜ إحٚديٞ ادًْدة إػ رشقل اهلل

 و ًوٓٚ ؤًٌػ، ؾُؿ ظدد إحٚديٞ اف ل تٌغ االل واارام مْٓٚ؟

،  ؾ   ًٛ  ًض  اجلقاب: هق ظدٌد وئٌٔؾ جًدا ٓ ٍٞ يٌِغ أفػ حدي

ُشئؾ اإلمٚم افنٚؾًل  »: اإلحهٚ ٔٚت ٓ ي جٚوز مخًام ٜ حديٞ، ؾَد َٕؾ افٌَٔٓل

                                                             

 .299ص  :(1)

 .32افُِؿ، ااديٞ إول، صجٚمع افًِقم وااُؿ ا رشح مخًغ حديهًٚ مـ جقامع  :(2)

 .915ص 1مْٚؿٛ افنٚؾًل :ج :(3)
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ـؿ أ قل افًْٜ أي أ قل إحُٚم؟ ؾَٚل: مخًام ٜ، ؾَٔؾ فف: ـؿ مْٓٚ ظْد مٚفؽ، 

 .« ؾَٚل: ـِٓٚ إٓ مخًٜ وثلثقن

ـ حٌْؾ: وشًّٝ ا ـ ؿٚل أتد   »: (افُْٝ ظذ ا ـ افهلح)و ا ـ ٚب 

، وـذا ؿٚل إش ٚق  ـ راهقيف  ٍٞ مٓدي يَقل: االل واارام مـ ذفؽ ثامٕام ٜ حدي

ظـ حئك  ـ شًٔد، وذـر افَٚيض أ ق  ُر  ـ افًريب: أن افذي ا افه ٔ غ مـ 

، وؿٚل أ ق داود افًجً ٚين ظـ ا ـ ادٌٚرك:  ٍٞ أحٚديٞ إحُٚم ٕ ق أفٍل حدي

 .« تًًام ٜ

ٍٞ ا االل واارام أن تهْع ف ٍل  ٌٔٚن مٚ حي ٚجف ؾام ظًك  مخًام ٜ حدي

س مـ ارحتٚل افٌْل إـرم  إػ يقم افَٔٚمٜ مع مٚ يىرأ مـ مً جداٍت  افَّْٚ

وتٌٔراٍت ٓ هنٚيٜ هلٚ ا حٔٚة افٌؼ؟! وهذا افًدد افؤًػ جًدا مـ إحٚديٞ هق 

وشد افذرا ع، وإخذ ،   ًٚنوآش افذي أحقج ادخٚفٍغ إػ ؾ ي  ٚب افَٔٚس،

 ٚدهٚفي ادرشِٜ، واظ امد حجٜٔ ؿقل افه ٚيب، وطـ افٍَٔف وفق ـٚن طًْٚ صخهًٔٚ ٓ 

يـ ا افَرون إوػ، ؾِؿ يٌَؼ ظـ  يً ْد إػ مً ْد رشظل، ؾ٘ذا ـٚن هذا هق حٚل افدِّ

، ؾام رشقل اهلل  ٍٞ يـ  ًد أفػ  ا إحُٚم إٓ مخًام ٜ حدي ٍٜ مـ هق حٚل افدِّ شْ

يـ شقف يزداد إىامشف وشقف يزداد ؤٚظف، وشقف  يقمْٚ ااٚهل؟ ٓ صؽ أنَّ افدِّ

 ت ًع اهلقة  ْٔف و غ افْٚس.

َّٕف يٖيت ظذ  »ادَدمٜ افهٕٜٚٔ ا ؿقفف:  وؿد  ّغ افنٔخ افهدوق وا إثر أ

ّٓ اشّف ومـ افَرآن إٓ رشّف، وؿٚ ل افْٚس زمٌٚن ٓ يٌَك ؾٔٓؿ مـ اإلشلم إ

، ؾُٚن اهلل ظزَّ « إنَّ اإلشلم  دأ ؽريًٌٚ، وشًٔقد ؽريًٌٚ، ؾىق ك فٌِر ٚء »: افٌْل

يـ،  ًٓ جيدد ف ِؽ إمؿ مٚ إّ ك مـ رشقم افدِّ ٍٝ رشق وجؾَّ يًٌٞ ا ـؾ وؿ

                                                             

 .299افُْٝ ظذ ا ـ افهلح: ص :(1)
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ّٓ مـ ٓ يِ ٍٝ إػ اخ لؾف، ودفٝ افدٓ ؾ افًَِٜٔ أنَّ اهلل ظزَّ  واج ًّٝ إمٜ إ

ؾل ٌّٕل  ًده، ووجدٕٚ أمر هذه إمٜ ا اش ًلء   ّ ٍّد  وجؾَّ ؿد خ ؿ إٌٕٔٚء

افٌٚضؾ ظذ ااؼ، وافولل ظذ اهلدى،   ٍٚل زظؿ ـهٌر مْٓؿ أنَّ افدار افٔقم دار ـٍٍر 

 مـ أ قل رشا ع اإلشلم مٚ جرى ا  ٚب 
ٍ
وفًٔٝ  دار إشلٍم، ثؿَّ مل جيِر ظذ يشء

إمٌٚم ظٚدٌل، ٓ   ٚإلمٚمٜ مْذ ؿ ؾ ااًغ  اإلمٚمٜ، ٕنَّ هذه إمٜ يَقفقن: مل يَؿ

 .« مـ  ْل أمٜٔ وٓ مـ وفد ظٌٚس افذيـ جٚرت أحُٚمٓؿ ظذ أـهر اخلِؼ

يـ  ؼيً ف جيري ظِٔف مٚ جيري ظذ إديٚن افًٚ َٜ،  وافْ ٔجٜ هل: إنَّ افدِّ

ٚ ا يـ ا إمؿ افًٚ َٜ ـٕٚٝ تًٚفٟ  ًٌهٜ إٌٕٔٚء، أمَّ أم ْٚ ؾل  وشْٜ إىامس افدِّ

يُّـ أن تًٚفٟ هذه ادنُِٜ  ًٌهٜ ٌٕل جديد، ـام ٓ يُّـ حٍظ افّديـ  ًٌهٜ ٌٕلٍّ  ًد 

َّٕف ٓ  »، ٕنَّ مـ رضوريٚت افديـ خ ؿ افٌْقة افٌْل اخلٚتؿ  ، وهْٚ « ٌٕل  ًديإَّٓ أ

يـ؟ وـٔػ يُقن يـ  ٚؿًٔٚ مـ دون أن  يٖيت افًٗال: ـٔػ يُّـ أن حُيٍظ افدِّ افدِّ

 ؟مْف يشء  ًد ارحتٚل افٌّْل إظيؿ  يْىّس

يـ ووًػ وذهٌٝ رشقمف، يًٌٞ  ؾٍل إمؿ افًٚ َٜ إذا إىّس افدِّ

، وفُـ ا أمٜ إٌٔٔٚء مًهقمغ مًدديـ جيددون افديـ ويٌٌِقن رشٚٓتفاهلل

، وذفؽ خل ؿ افٌْقة  ف ًٌٕٔٚ  ًد افٌْل إظيؿ  ٓ يًٌٞ اهلل  افٌّْل اخلٚتؿ 

مك لك اك ُّ فقؿٝ ًٍٕف وظد تًٚػ   ٍيف وإ َٚ ف، ؾٓق يَقل: ، وفُـ ا ا 
َّ نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك

  

                                                             

، اش دٓل ظذ وجقد إمٚم ؽٚ ٛ مـ افًسة ييٓر ويّأل 1ـامل افّديـ ومتٚم افًّْٜ، ج :(1)

. ًٓ  إرض ظد
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o  ٔالثبلثٔالومذه:  
 ين باجتفاد افػؼفاء  ؟هل يؿؽن حػظ افدِّ

يـ  ٚفْ ٚ ٟ افٍَٜٓٔ اف ل يْ ٓل  :وهْٚ يٖيت هذا افًٗال هؾ يُّـ أن حيٍظ افدِّ

 إفٔٓٚ افٍَٓٚء؟ 

ؾٔام  ْٔٓؿ، وٕ ٚ جٓؿ ٕ ٚ ٟ طْٜٔ ا أؽِٛ ااٚٓت، إنَّ افٍَٓٚء خم ٍِقن 

-وافٍَٓٚء ادخٚفٍقن يً ّدون ظذ طْقن مل يَؿ دفٌٔؾ رشظل  ظذ اظ ٌٚرهٚ، ؾُٔػ 

يـ وافؼيًٜ؟ -وااٚل هذه  يُقن افٍَٓٚء حٍيٜ فقاؿع افدِّ

وهل مـ أرـٚن اإلشلم، إذا ؿٌِٝ ؿٌؾ مٚ -إْٕٚ إذا تٖمِْٚ حٚل افهلة 

ٍٜ ا مدرشٜ ادخٚفٍغ،  -رّدت رّد مٚ شقاهٚشقاهٚ، وإن  ؾْٕ٘ٚ ٕجد أهنٚ مل حتٍظ  دؿ

ؾٓؾ جيقز اإلشٌٚل أم جيٛ اف ٍُر؟ مع أنَّ  -اف ُ ػ-ؾَد اخ ٍِقا ا مًٖفٜ اف ٍُر

ْٜ ؾٔٓٚ ثلثام ٜ  رشقل اهلل  ًَّ ـٚن يهع ؿرا ٜ ثلثٜ وظؼيـ شْٜ  غ ادًِّغ، واف

يهع مخس مرات  ا افٔقم افقاحد ـٚن رشقل اهلل وش قن يقًمٚ، وااّد إؿؾ 

ٚ ـٚن -ـ د أؿؾ  ًً ؟ ومع ذفؽ وٚظٝ افهلة -يهع أـهر مـ ذفؽ  ُهر وؿى

 -ا افَرن إول وافهٚين وافهٚفٞ-ؾُٔػ اخ ِػ ا ـٍٔٔ ٓٚ مْذ يقم اإلشلم إول 

 هبذه افقؾرة؟  مع أهنٚ  ْٔٝ  ًٍؾ رشقل اهلل 

ٌٜ ا هذه إمٜ،  إنَّ هذا يدفْٚ ظذ أنَّ  افًْٜ اجلٚريٜ ا إمؿ افًٚ َٜ هل جٚري

ًٜ يُقن مـ  ٚب  وؿد جرت ا مهؾ افهلة، ؾجريٚهنٚ ا مٚ هق أؿّؾ مـ افهلة أمهٔ

 أوػ.

                                                             

ظِّف،  ر أول مٚ حيٚشٛ  ف افًٌد افهلة، ؾ٘ن ؿٌِٝ ؿٌؾ شٚ »: Qؿٚل اإلمٚم افهٚدق: (1)

وإؿٚم ٓٚ،  ،  ٚب وجقب إمتٚم افهلة4ج ، وشٚ ؾ افنًٜٔ،« وإذا ردت رد ظِٔف شٚ ر ظِّف

 .19ح
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o  ٔالشاثؼٔالومذه:  
 .ادعصوم هو احلاؾظ فؾّدين 

ًٓ  ٚفًدل  يـ إٕام يُقن  قجقد مًهقٍم مًدٍد، يُقن ظٚد إنَّ حٍظ افدِّ

يـ مع جريٚن و ٚاًٚ  ٚفهلح افقاؿًل، وهق افذي  ف حيٍظ اهلل افقاؿًل، افدِّ

يـ ظْد ظٚمٜ افْٚس، وهذا مٚ دفٝ ظِٔف روايٚت اإلمٚم ادٓدي  افًّْٜ ظذ ؤٚع افدِّ

ؾ٘هنٚ دفٝ ظذ أنَّ اإلمٚم ادٓدي ، ٚؾِّٔٗه ، ًٓ يّأل إرض ؿًًىٚ وظد

وفٔس افيٚهريغ  ل اهلل  ٚفًَط وافًدل افقاؿًٔغ افذي ي  دث ظْٓام رشق

وافقمهٔغ، ؾٓق  ٌٔط  قاؿع افًدل وافًَط وحيَؼ افًدافٜ افقاؿًٜٔ، وهذا يدّل ظذ 

 وهق افَٚ ؿ  ٚاجٜ.إٔف مًهقٌم مًدٌد مٗيٌد مـ ؿٌؾ اهلل

ومـ افِىٔػ أنَّ ا ـ حجر افًًَلين ا ؾ ي افٌٚري ومـ خلل أحٚديٞ 

نًٜٔ مـ وجقد مـ يَقم  ٚاجٜ ا ـؾ زمـ، يْ ٓل إػ مٚ ظِٔف اف اإلمٚم ادٓدي 

وَٕؾ ظـ  ،« ـٔػ إٔ ؿ إذا ٕزل ا ـ مريؿ ؾُٔؿ وإمٚمُؿ مُْؿ »ؾٍل رشحف فٍَرة 

وؿٚل ا ـ اف ِّغ مًْك ؿقفف وإمٚمُؿ مُْؿ أنَّ  » ؽره مرتؤًٚ دٚ َٕؾ، ؾٓق يَقل:

ٌٜ إػ يقم افَٔٚمٜ يدّل  فٌّْل ، ؾُقن اإلمٚم مـ أمٜ ا« افؼيًٜ اد ّديٜ م هِ

وا  لة ظًٔك خِػ  ...وؿٚل ا ـ اجلقزي: »ظذ  َٚء افؼيًٜ، ثؿ ؿٚل ا ـ حجر: 

ٌٜ فِه ٔي مـ  رجؾ مـ هذه إمٜ مع ـقٕف ا آخر افزمٚن، وؿرب ؿٔٚم افًٚظٜ، دٓف

 ٍٜ ، أي: مع أنَّ افًٚظٜ تَقم ظذ « إؿقال أنَّ إرض ٓ ختِق ظـ ؿٚ ؿ هلل   ج

يـ ظْد أؽِٛ افْٚس ـِام ا  ًدٕٚ ظـ زمـ  إرشار، ودٓفٜ افروايٚت ظذ ؤٚع افدِّ

، ح ك ٓ يقجد مـ يَقل اهلل اهلل، وٓ يقجد مـ يَقل ٓ إفف إٓ اهلل، رشقل اهلل 

افذي هق - يُقن وجقد هذا اإلمٚم افًئؿ افذي يهع خٍِف ٌٕل اهلل ظًٔك 

                                                             

 .3334، ح Q، إٌٕٔٚء، ٕزول ظًٔك  ـ مريؿ6ؾ ي افٌٚري رشح   ٔي افٌخٚري، ج :(1)

 .3334، ح Q، إٌٕٔٚء، ٕزول ظًٔك  ـ مريؿ 6ؾ ي افٌٚري رشح   ٔي افٌخٚري، ج  :(2)
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ًٓ ظذ ظدم خِق إرض مـ دا -أحد إٌٔٔٚء اهلل ومـ أوهل افًزم، ومًهقم جزًمٚ

ٍٜ ؿٚ ٍؿ هلل   .حج

، وظذ وجقد  ؾروايٚت اإلمٚم ادٓدي  ٍٜ تدل ظذ وجقد ؿٚ ٍؿ   ج

يـ افذي وظد اهلل   ٍيف، وادذهٛ افذي مًهقٍم مٗيٍد ومًدٍد يٌَك مًف افدِّ

َّٕف ٓ ي ٖثر  ٚفًقامؾ يً َد هبذه افًَٔدة ااَٜ، ويرى ظهّٜ اإلمٚم ادٓدي  ، وأ

يـ، هق مذهٛ اإلمٚمٜٔ، ؾ٘ن ـٚن ااؼ ثٚ  ًٚ ا مًٖفٜ اف  ل تٗدي إػ إىامس افدِّ

ٌٝ ا ظَٔدة اإلمٚمٜٔ، ٕهنؿ افذيـ يً َدون  ٚاؼ افذي اإلمٚم ادٓدي ؾٓق ثٚ 

 .دفٝ ظِٔف افروايٚت ا مًٖفٜ اإلمٚم ادٓدي 

يـ إػ يقم افَٔٚمٜ ظْد رج ٌٜ  غ إثٌٚت  َٚء افدِّ ٍؾ مًهقٍم، وهلذا تقجد ملزم

و غ إثٌٚت حَٕٜٚٔ مذهٛ اإلمٚمٜٔ افذي يً َد  يورة افًهّٜ ورضورة وجقد 

إمٌٚم مًهقٌم،  إمٍٚم ا ـؾ زمٍٚن، وحٔٞ إنَّ مذهٛ اإلمٚمٜٔ يً َد أنَّ ادٓدي 

، ؾام ، وهق ااجٜ  ـ ااًـ افًًُري وهق افهٚين ظؼ مـ أ ّٜ أهؾ افٌٔٝ 

َّٕف ٓ يُّـ أن يُقن مذهٌٓؿ مذهًٌٚ اظ َد  ف افنًٜٔ ا هذه ادًٖف ٕ ، ٜ  ٖألًف حؼ 

وفق -  ٚضًل مع أنَّ ااؼ يدظّٓؿ ويهٌٝ أنَّ رأي ؽرهؿ ا مًٖفٜ اإلمٚم ادٓدي 

  ٚضٌؾ. -ا  ًض اف ٍٚ ٔؾ

 ثؿَّ تٖمِْٚ أخٌٚر افرشقل  »مًٌْٔٚ هلذا:  يَقل افنٔخ افهدوق 
ًٓ ـام مِئٝ طِاًم وجقًرا  رجٍؾ مـ  ؾقجدٕٚهٚ ؿد وردت  ٖنَّ إرض متأل ؿًًىٚ وظد

ّٓ  ًد مٚ مِئٝ  ظستف، ؾدفْٚ هذا ااديٞ ظذ أنَّ افَٔٚمٜ ٓ تَقم ظذ هذه إمٜ إ

يـ افذي ٓ جيقز ظِٔف افًْخ وٓ اف ٌديؾ شُٔقن فف ٕٚرٌص  ، ؾّ٘ن هذا افدِّ ًٓ إرض ظد

، ـام أيد إٌٕٔٚء وافرشؾ دّٚ  ًهٓ ؿ ف جديد افؼا ع وإزافٜ مٚ ؾًِف يٗيده اهلل ظزَّ وجؾَّ

افيٚدقن، ؾقجٛ فذفؽ أن تُقن افدٓ ؾ ظذ مـ يَقم  ام و ٍْٚه مقجقدًة ؽر 

 ، ٍٜ ٓ تهٌٝ  ؾٌٕٕٚٔٚء وافرشؾ ثٌٝ هلؿ مَٚم افٌْقة، وهق  ًد افٌّْل اخلٚتؿ -مًدوم
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ٌٝ فف  ّٓ أنَّ اف ًديد واف ٖئد وافًهّٜ ـؾ ذفؽ ثٚ  ٚ ظٚمٜ وؿد ظِّْ -فف افٌْقة، إ

اخ لف إمٜ وشزٕٚ أحقال افٍرق، ؾدفْٚ أنَّ ااؼ مع افَٚ ِغ  ٕٚ ّٜ آثْل ظؼ 

  دون مـ شقاهؿ مـ ؾرق إمٜ، ودفْٚ ذفؽ ظذ أنَّ اإلمٚم افٔقم هق افهٚين ظؼ

ّٕف افذي أخز رشقل اهلل   .«  ف وٕصَّ ظِٔف مْٓؿ، وأ

يـ، وهق مًهقٌم وؿٚ ٌؿ  ٚاجٜ ا آخر هق ااٚؾظ فِدِّ ؾهٌقت أنَّ اإلمٚم ادٓدي

افزمٚن، مع جريٚن افًّْٜ ظذ إىامس مًٚمل افديـ ـِاّم ا  ًدٕٚ ظـ زمٚن رشقل اهلل 

 وهذا يدّل ظذ حَٕٜٚٔ ظَٔدة افنًٜٔ ا اإلمٚم ادٓدي ، حٔٞ إنَّ هذا ،

ّٓ ا ظَٔدة افنًٜٔ آثْل ظؼيٜ  .ادًْك ٓ وجقد فف إ

  

                                                             

، اش دٓل ظذ وجقد إمٚم ؽٚ ٛ مـ افًسة ييٓر ويّأل 1ل افديـ ومتٚم افًّْٜ، جـام :(1)

. ًٓ  إرض ظد
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 :فهٍْػ مـ إدفٜ ادٓدويٜ ي ُقن  نُؾ ظٚمٍّ مـ مَدم غ، مهٚ هْٚ ٕ ًّرض

ٍٜ أو روايٜ.ادؼدمة إوػ -  : ٕ ٔجٜ آي

ذـر  ٍٔٚن يهٌٝ ادٓدويٜ اخلٚ ٜ اش ًْٚدا إػ موّقن أيٜ أو  ادؼدمة افثاكقة: -

افروايٜ اف ل ذـرت ٕ ٔج ٓٚ ا ادَدمٜ إوػ، مع  ٔٚن أنَّ اإلألٚع يَ يض 

 .ِٔف افنًٜٔ ا مًٖفٜ اإلمٚم ادٓديحَٕٜٚٔ مٚ ظ

ؾٓذا  ٌٔٚن خم ٌك ومقجٌز هلذا افهْػ مـ أدفٜ ادٓدويٜ اخلٚ ٜ، وشقف يٖيت 

رشحف وتقؤ ف ا اف َرير اف ٍهٔع، وشقف ًٕ ًرض ؾرديـ مـ هذا افهْػ، 

 :ومهٚ

 اخللؾٜ اإلهلٜٔ وادٓدويٜ ا افَرآن افُريؿ. :افػرد إول -

 فهَِغ.حديٞ اافػرد افثاين:  -

  

  الصىف الثاوي: 
 141 الذليل المعتمذ على وتيجة آية يرياية
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هق افٍرد افذي يً ّد ظذ آيٚت اخللؾٜ، وهل  -ـام ذـرٕٚ-وأوُل ؾرٍد َٕرره 

 خن حن جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :ؿقل اهلل 
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من

 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
  ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب
 من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف

َّ ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن

ًٚ، ؾّ٘ن هذا اف َرير يّّر  َّدم غ، وي ِقمهٚ تىٌٔؼ فإلألٚع  .وـام  ّْٔٚ شٚ َ

 املقدمُة األولى:
o ٔهحتَى اٙٗبت الششٗف: 

ًٜ ٕ ِؾ ؾٔٓٚ موّقن هذه   ًٜ تًٍري وهذه ادَدمٜ ت ىِٛ مّْٚ أن َٕػ وؿٍ

فروايٚت افقاردة ا تًٍرهٚ، وذفؽ  ٚف ٖمؾ ا أيٚت افؼيٍٜ  َىع افْير ظـ ا

ٍٕس هذه أيٚت فُل ٕرى مٚ تًىٔف أيٚت ادٌٚرـٜ، ثؿ ٕر ط  غ ٕ ٔجٜ هذه أيٚت 

، وإ  ٚث اف ًٍريٜ اف ل شقف و غ افًَٔدة ادٓدويٜ ا مذهٛ أهؾ افٌٔٝ 

 :الفرد األيل
 الخالفة اإللهية يالمهذيية في القرآن الكريم
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، وهل ٕىرحٓٚ ٌٜ   :ثامٕٔ

. ؿد جًؾ فذاتف: إثٌٚت أنَّ اهللافبحث إول - ًٜ  ادَدشٜ خٍِٔ

  ٔٚن حََٜٔ اخللؾٜ )مٚذا يَهد مـ اخللؾٜ اإلهلٜٔ(. افبحث افثاين: -

  ٔٚن ملك اش  َٚق اإلًٕٚن هلذه اخللؾٜ اإلهلٜٔ. افبحث افثافث: -

ظذ ادل ُٜ   ٔٚن مٚ هل إشامء اف ل ام ٚز ٌّٕل اهلل آدم  افبحث افرابع: -

ًٜ هلل  ٚ.هب ًّرؾ ٓٚ، واش  ؼ أنَّ يُقن خٍِٔ

 ٕٚشامء، وظِؿ ادل ُٜ  افٍرق  غ ظِؿ ٌٕل اهلل آدم  افبحث اخلامس: -

 إيٚهؿ. هبٚ  ًد إٌٕٚء ٌٕل اهلل آدم 

 .حتديد مـ هق خٍِٜٔ اهلل  افبحث افسادس: -
 : إثٌٚت اش ّرار اخللؾٜ اإلهلٜٔ.افبحث افسابع -

 .وفٔس  ٔد إمٜإثٌٚت أّن تًٔغ اخلٍِٜٔ  ٔد اهلل افبحث افثامن: -
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o الجحث األٍل: 

 إثبات أّن اهلل:ؿد جعل فذاته ادؼدشة خؾقػًة 

مٚ هق افدفٔؾ ظذ ثٌقت اخللؾٜ  :وافًٗال افذي يقاجْٓٚ ا هذا ادٌ ٞ

 اإلهلٜٔ؟

إنَّ افدفٔؾ ظذ ذفؽ هق أيٚت ادٌٚرـٜ  :وا مَٚم اجلقاب ظذ ذفؽ َٕقل

ؾْٓٚك َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :اد َدمٜ

ٌٜ ظـ ذات اهلل جًِف اهللخٍِٜٔ  ، وفُـ مٚ هق وجف دٓفٜ هذه وهق خٍِٔ

، ـٖن أنَّ اخللؾٜ ظـ اهلل؟ إذ ؿد يدظل مدٍع أنَّ اخللؾٜ ظـ ؽر اهلل  أيٚت ظذ

تُقن خلؾٜ ظـ جٍْس ـٚن مقجقدًا ؿٌؾ افٌؼ ظذ وجف إرض.

نَّ وجقد ثلثٜ صقاهٍد ا هذه أيٚت افؼيٍٜ تهٌٝ أ واجلواب هو:

ََِػ ظْف هق ذات اهلل   :، وهلادً َْخ

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :ؿٚلإنَّ اهلل :افشاهد إول
ٌٜ ظـ ؽره، ممٚ ئٍدٕٚ ـقن اخللؾٜ ظـ ، ومل يذـرَّىم مم أنَّ اخللؾٜ خلؾ

، ؾٚفذي يَْدح ا افذهـ ويْكف إفٔف ظْد ؿقل اد ُِؿ إين جٚظؾ ذاتف ادَدشٜ 

ٌٜ ظـ ذاتف، ؾ٘ذا ؿٚل خٍِٜٔ دون أن يٌّغ  ٖنَّ  اخلٍِٜٔ ظـ ؽره، هق أنَّ اخللؾٜ خلؾ

ًٜ ظـ ذاتف، وإذا ؿٚل مدير  :إب ٕهتف َّٕف شٔجًؾ خٍِٔ ، يٍٓؿ أ ًٜ إين شٖجًؾ خٍِٔ

ًٜ ظـ ذاتف. :افًّؾ أو ادًٗول ا مٗشًٜ َّٕف جيًؾ خٍِٔ ، ؾٚفذي يٍٓؿ أ ًٜ  شٖجًؾ خٍِٔ

 جم يل ىل مل خل ُّ  :ُٜدَّٚ ؿٚل فِّل إنَّ اهلل :افشاهد افثاين
  :، وؾٓؿ ادل ُٜ أنَّ اخللؾٜ فًٔٝ ؾٔٓؿ، ؿٚفقا هلل َّىم مم خم حم

، َّخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّ 
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، ؾذـر ادل ُٜ ظدم فٔٚؿٜ مـ يًٍد، وذـروا فٔٚؿٜ مـ يُقن مًًٌ ٚ وحٚمًدا هلل 
 :إنَّ ادل ُٜ ذـروا أمريـ يرتٌىٚن  خلؾٜ اهلل  :أي

، ٕنَّ اهلل اخللؾٜ تْٚشٛ مـ ٓ ؾًٚد ؾٔف ومْف، وهق اهلل إنَّ  :إمر إول

 .  ـٚمٌؾ ظٚدٌل تٚم 

ؾُٖنَّ ادل ُٜ ؾّٓقا  .إنَّ اف ًٌٔي وااّد صٌٖن يرتٌط  ٚهلل  :إمر افثاين

ٕ ـ يقجد ؾْٔٚ ملك اخللؾٜ ظـ ذاتؽ : ، ؾَٚفقا هلل أنَّ اخللؾٜ ظـ ذات اهلل 

ْٚ ؾًٌٚد، وٕ ـ ًٌٕي   ّدك وَٕدشؽ، ؾذـر هذا ادلك ادَدشٜ، ؾْ ـ ٓ يقجد ؾٔ

 .دفٌٔؾ ظذ أنَّ اخللؾٜ ظـ اهلل ادرتٌط  ٚهلل

دّٚ ذـر ادل ُٜ ملك اخللؾٜ اإلهلٜٔ وهق ظدم اإلؾًٚد  :افشاهد افثافث

َّٕف ٓ  وتده وتًٌٔ ف، أجٚهبؿ اهلل وتَديس اهلل ّٓ أ ًٚ إ َّ  ٖنَّ هذا وإن ـٚن ح

ظـ  ،  ؾ ٓ  ّد أن يوؿ إفٔف يشٌء ئّز افٌْل آدم ملك خلؾٜ اهلل  ينُؾ متٚم

إٔف يًِؿ  ف، وٓ تًِؿ  ف ألٔع ادل ُٜ مع اخ لف أ ْٚؾٓؿ، وهق ملٌك  ّغ اهلل

إن ـٚن مٚ ذـرتؿ  :وهق افَدرة ظذ اإلحٚضٜ  ٕٚشامء ـِٓٚ، وهلذا ؿٚل هلؿ، ادل ُٜ

ء وأثٌ قا أنَّ ظْدـؿ افَدرة واجلدارة فٌِقغ مَٚم تَِل متٚم ادلك ؾٌٖٕئقين  ٖشامء هٗٓ

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ :ظِؿ إشامء ـِٓٚ
 زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ

 .َّ يف  ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت

 ٚ ـً إنَّ جًؾ اإلحٚضٜ  ٕٚشامء ـِٓٚ، وافذي هق ؾقق رتٌٜ ادل ُٜ ِمل

ََِػ ظْف هق اهللفِخلؾٜ، دفٌٔؾ ظذ أ وفٔس مقجقًدا أرؤًٚ، ؾٓذه أيٜ نَّ ادً َْخ

افُريّٜ تهٌٝ فْٚ أنَّ اخلٍِٜٔ فف صٌٖن رؾٌٔع جًدا ومٌَٚم ظٍٚل جًدا، وهذا ي ْٚشٛ مع 
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، ؾّ٘ن ادل ُٜ أ ْٚف ـهرة، ومْ ؼة ا ظٚمل اخلَِٜٔ، و ًوٓٚ ا ـقٕف خٍِٜٔ هلل

 ق اف هقر، ومع ذفؽ مل تُـ جديرة فِخلؾٜ.افًيّٜ وافَرب مـ اهلل تًٚػ يٍق

وافْ ٔجٜ اف ل ْٕ ٓل إفٔٓٚ ا افٌ ٞ إول هل دٓفٜ أيٚت ظذ ثٌقت 

 .اخللؾٜ اإلهلٜٔ ظـ اهلل 

o ًٖالجحث الثب: 

 اإلهلقة بقان حؼقؼة اخلالؾة: 

ًٜ ظـ ذاتف مٚ هق ادَهقد  ٚخللؾٜ اإلهلٜٔ؟ ؾ٘ذا ثٌٝ أنَّ اهلل جًؾ خٍِٔ

  مًْك وجقد خٍِٜٔ هلل ظز وجؾ؟ادَدشٜ، ؾام

 :ا مَٚم افٌٔٚن هلذا افًٗال أذـر أمقًرا ثلثٜ، وهل

 .إمر إول: معـى اخلؾقػة دم افؾغة 

إذا رجًْٚ إػ ـ ٛ افٌِٜ اف ل تٍُِٝ  ٔٚن مًْك )اخلٍِٜٔ(، ٕجدهٚ ؿد ّٕهٝ 

خِِػ، ؾَد ذـر ظذ أنَّ اخللؾٜ هل افْٔٚ ٜ، واخلٍِٜٔ هق افْٚ ٛ افذي يَقم مَٚم ادًُ 

ٚ فف، أي خٍِٜٔ  » :ا ـ ٚب افًغ اخلِٔؾ  ـ أتد ًٍ ووافٌد يّقت ؾُٔقن ا ْف خِ

َُٕف.  » :، وا فًٚن افًرب « ؾَٔقم مَٚمف ٚ َُ ُف َم َِ ًَ ـْ ُؾَلٍن: َج ًٕٚ ِم ََِػ ُؾَل واْش َْخ

ف ِا َؿقْ  ٍَ َِ ُٚل: َخ ََ ٍَ َف. ُي َٚن َخِِٔ ـَ ًٕٚ إَِذا  ََِػ ُؾَلٌن ُؾَل ِزيِز:وَخ ًَ . َوِا اف َِّْْزيِؾ اْف ًٜ  ِمِف ِخلَؾ

ُٚل: َّجئ يي ىي ني مي زي  ري ُّ ََ َدُه. َوُي ًْ  َ ُٝ ُ ف َأيوًٚ إَِذا ِجئْ ٍْ َِ وَخ

 . ًٜ ٍَ َُِف َخِِٔ ًَ ٍَ ل. واْش َْخٍِف: َج ِ ُف َخِٔ ًَ ٍْ ُف َإٔٚ َج ًٚ واْش َْخِ ف خَتٍِِْٔ ٍُ ِِّ ًٕٚ ُأَخ ُٝ ُؾَل ٍْ َِّ َخ

 ًْ : افَِّذي ُي ُٜ َُِف، واجلّع َخَل ِػ واخلٍَِِٔ ـْ َؿٌْ َّ َُِػ مِم ، ؾ٘ذا ـٚن مًْك اخللؾٜ « ْخ
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افَٔٚم مَٚم ادًُ خِِػ، ومًْك اخلٍِٜٔ افَٚ ؿ مَٚمف ؾٕ٘ف شقف يُقن مًْك خٍِٜٔ 

 هق ذفؽ افنخص افذي يَقم مَٚم اهلل.اهلل

o الخالفٔ ألسبم: 

ٍٜ ا ادَٚم وهل ٍٜ هٚم م افنخص مَٚم ـٔػ يَق :و يٌٌْل أن ِٕ ٍٝ إػ َٕى

ّٓ يُقن ادًُ خِِػ مقجقًدا ؾٔام إذا حتَؼ اخلٍِٜٔ، اهلل  ، مع أنَّ اخللؾٜ تَ يض أ

ٕنَّ اخلٍِٜٔ يَقم مَٚم ادً خِِػ، ؾ٘ذا ـٚن ادً خِِػ ا مَٚمف ؾُٔػ ي  َؼ 

 اخلٍِٜٔ؟ وـٔػ يُقن ؿٚ اًم مَٚم ادًُ خِِػ؟ 

َّٕف ٓ ينسط ا  دق مٍ ٓقم اخللؾٜ ؽٌٜٔ واجلقاب ظـ ذفؽ، هق إ

 :ادًُ خِِػ، حٔٞ إنَّ اخللؾٜ تًَْؿ إػ ؿًّغ

اخللؾٜ اف ل ٓ جي ّع ؾٔٓٚ اخلٍِٜٔ مع  :اخللؾٜ افًرؤّٜ، وهل :افؼسم إول

ادً خِِػ، ـخلؾٜ آ ـ ظـ أ ٔف، ؾل يُّـ أن يُقن آ ـ خٍِٜٔ  ٚفًٍؾ مع 

ًٜ  ٚفَقة  ًّْ َّٕف وجقد إب. ًٕؿ، يُّـ أن يُقن خٍِٔ ك إٔف إذا مٚت أ قه ي هػ  ٖ

، أمٚ أن يُقن  ٚفًٍؾ مع وجقد أ ٔف ؾل يًَؾ ذفؽ. ٌٜ  خٍِٔ

اخللؾٜ افىقفّٜٔ، ـخلؾٜ ادخِقق ظـ اخلٚفؼ، ؾٚفٌٚري   ٌٔط  :افؼسم افثاين

، ُّؾ يشء وهق ؾقق وهق ٓ خيِق مْف يشٌء، ؾٓق فٔس  دوًدا ا وجقده   دٍّ

ق أن يُقن  ًقًشٚ ومـ مقجقدات ظٚمل ااس، أن يُقن ميروًؾٚ  ٕٚرض، وؾق

ٚ    َؼ مقجقدات ظٚمل افدٕٔٚ وظٚمل ادٚدة، ؾٓق  قجقده  ٌٔط  ًَ وؾقق أن يُقن م  َ

ٓ جتري ظِٔف أحُٚم ادٚدة و  جّٔع ادراتٛ  ام ا ذفؽ مرتٌٜ ادٚدة ومرتٌٜ ااس،

ٛ افقجقد ؾقق ومع و ٔط  جّٔع مراتإن اهلل :وأحُٚم ااس، و ًٌٚرٍة أدق

صٌٖن أظذ مـ صٖن وفُـ ٓ جتري ظِٔف أحُٚم ادراتٛ اخلٚ ٜ مـ افقجقد، ؾِف

 خَِف، ؾٓق مع إحٚض ف م ْزٌه ظـ أحُٚمٓؿ وم ْزٌه ظـ  ٍٚهتؿ.
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ًٜ ا ضقفف، أي هق مـ  :وظذ ذفؽ يُّـ أن ٕ ًَؾ أن يُقن فف خٍِٔ

ٍٜ مـ مراتٛ اف قجقد   ًٛ أحُٚم خمِقؿٚتف، ويُقن ذفؽ اخلٍِٜٔ طٚهًرا ا ـؾ مرتٌ

ّٕف مقجقٌد و ٌٔط هبذا ادًْك افدؿٔؼ افذي تِؽ ادرتٌٜ، ؾٓق ٌٜ مع أ يُقن فف خٍِٔ

افِٓؿ  »: ا خلؾ ف ظـ ؽره، هلذا يَقل أمر ادٗمْغ  ْٔٚه، وهذا مٚ يّ ٚز  ف

ََِػ  ًْ َْخ إٔٝ افهٚحٛ ا افًٍر، وإٔٝ اخلٍِٜٔ ا إهؾ وٓ جيًّٓام ؽرك، ٕنَّ اُد

ٓ ٚ ًٍ َِ ًْ َْخ َٛ ٓ يُقن ُم ًْ َْهَ  ًْ َْهَ ًٌٚ، واُد ٌٜ ، ؾخلؾٜ اهلل« يُقن ُم خلؾ

، أي: أنَّ اهلل  ٌٜ مع ظِق صٖٕف وإحٚض ف فف مـ يَقم مَٚمف ا ـّؾ رتٌٜ مـ رتٛ ضقفٔ

 افقجقد   ًٛ رتٛ تِؽ ادقجقدات.

 وفق ؿٚل ؿٚ ؾ  ّٖن هذا ادًْك فٔس مـ اخللؾٜ اف ل ووًٝ هلٚ فٍيٜ

)اخللؾٜ( ا افٌِٜ، مل يي هذا  ام ٕ ـ  هدد  ٕٔٚف، ؾّ٘ن ادىِقب هق إثٌٚت أّن 

أظىٚه  لحٔٚت ا اف ؼيع أو ا  :جًؾ  ًض خَِف يَقم مَٚمف، أياهلل

ًٚ، وٓ ئًْْٚ ٕ ق اش ًامل ـِّٜ )اخلٍِٜٔ( ا أيٜ هؾ هق  اف ؼيع واف ُقيـ مً

 . حََٔل أم جمٚزي؟ ؾّ٘ن افٌ ٞ فٔس فٌقّيًٚ 

o ٔالخالفٔ فٖ اٙٗبت الوجبسو: 

 .إمر افثاين: إضالق اخلالؾة دم أيات افؽريؿة 

ٌٜ وفًٔٝ مَٔدًة  ٍَٔد خلؾٜ اهلل ٌٜ مىَِ اف ل تهٌ ٓٚ أيٚت ادٌٚرـٜ خلؾ

، وٓ مٗضرًة  نٍٖن  دد، وح ك ي وي هذا ادًْك أذـر مَدم غ  :خٚصٍّ

نَّ اخلٍِٜٔ مىٌِؼ وفٔس مًَٔدا، يَقل إنَّ آيٚت اخللؾٜ  ْٔٝ أ :ادؼدمة إوػ

:  ُّ ؾِؿ يَؾ َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ، إين

                                                             

 ظْد ظزمف ظذ ادًر إػ افنٚم.Q(: ومـ ـلم فف46) هنٟ افٌلؽٜ، رؿؿ :(1)
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ًٜ ا  ًٜ ا تىٌٔؼ إحُٚم، أو خٍِٔ ًٜ ا تٌِٔغ إحُٚم، أو خٍِٔ جٚظؾ ا إرض خٍِٔ

ٚ، وؿد ذـر  ًض  ًَ إدارة صٗون افْٚس، ؾِؿ ئَد اخلٍِٜٔ  نٖن  دد،  ؾ جًِف مىِ

ًٜ ا هذ ًٜ دؿَٔ إين جٚظٌؾ خٍِٜٔ )ا : مل يَؾإنَّ افٌٚري :ا ادقرد وهلادٍنيـ فٍ 

إرض(، ؾٚجلٚر وادجرور ا إرض مل يذـرا  ًد ـِّٜ )خٍِٜٔ(، وذفؽ فُل يٌغ 

أنَّ اخلٍِٜٔ فٔس  ٚفيورة مًَٔدا ا خلؾ ف  ٕٚرض، ؾخلؾ ف فًٔٝ مَٔدة، اهلل

، أمٚ اخللؾٜ ؾٓل وإذا ـٚن مقوع اخلٍِٜٔ هق إرض، ؾٕٚرض مقوقع فِخٍِٜٔ

. :فًٔٝ مَٔدٌة  َٔد ٌٜ  )ا إرض(، وإٕام هل مىَِ

ٓ يْ ك  ٌٔٚن إحُٚم وٓ يْ ك  ٘دارة أنَّ صٖن اهلل  :ادؼدمة افثاكقة

اد كف ا  افقٓي ٚن اف ؼيًٜ واف ُقئْٜ، ؾٓق صٗون افْٚس،  ؾ فف

يٍٜ ثٌقت أنَّ اخلٍِٜٔ ظـ اف ؼيع واف ُقيـ، ومَ ٙ إضلق اخللؾٜ ا أيٜ افؼ

 يَقم مَٚمف شٌ ٕٚف ا اف ؼيع واف ُقيـ. اهلل

o َٓػذم اًحصبس الخالفٔ فٖ الٌج: 

  صؿول اخلالؾة فغر افـبيافثافثإمر :. 

ُٜ اهلل ٌٜ  ٚفٌْقة؟  ًّْك أنَّ ادَهقد مـ هؾ خلؾ  ُّ ا أيٜ ادٌٚرـٜ خٚ 

 ْ ٍق تُقن اخللؾٜ  هق إينِّ جٚظٌؾ ا إرض إٌٔٔٚء، َّىم مم خم حم جم

 مدار افٌْقة، وأمٚ ؽر افٌّْل ؾل يُقن خٍِٜٔ؟ دا رة

إنَّ هذا اف ًٚؤل مٓؿ  جًدا ا   ٞ اخللؾٜ اإلهلٜٔ وادٓدويٜ، وؿد تهّدى 

يـ ومتٚم افًّْٜ)ا ـ ٚ ف افنٔخ افهدوق فإلجٚ ٜ ظذ هذا افًٗال،  (ـامل افدِّ

ف افٌْقة ؾَد أخىٖ مـ وجٍف، وذفؽ أنَّ اهلل ومـ زظؿ أنَّ اخلٍِٜٔ أراد   »حٔٞ ؿٚل: 

 وظد أن يً خِػ مـ هذه إمٜ افٍٚوِٜ خٍِٚء راصديـ، ـام ؿٚل : ُّ ٰر 



          151 

 

 الذليل المعتمذ على وتيجة آية أي رياية

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
ؾٓذه أيٜ تهٌٝ اخللؾٜ فَقٍم  ًد افٌّْل - َّ يثىف  ىث نث مث زث يترث

خ ّٝ  ف افٌْقة وٓ ٌٕل  ًده، ؾٓذا يدّل ظذ  ، وحٔٞ إنَّ افٌّْل إـرم 

وفق ـٚن ؿؤٜ اخللؾٜ ؿؤٜ افٌْقة أوجٛ حُؿ  -ثٌقت اخللؾٜ فٌر افٌّْل 

َّ  مف خف ُّ  ومٚ  ّي ؿقفف: ًٌٕٔٚ  ًد  ّد  أيٜ أن يًٌٞ اهلل 

ٌٝ ا ؽر افٌْقة، وثٌٝ أنَّ اخللؾٜ  ؾهٌٝ أنَّ افقظد مـ اهلل  ختٚفػ ثٚ 

 ًٜ ّٓ خٍِٔ  .« افٌْقة  قجٍف، وؿد يُقن اخلٍِٜٔ ؽر ٌٍٕل، وٓ يُقن افٌْل إ

وشقف يٖيت أّن أيٚت تهٌٝ اش ّرار اخللؾٜ ا ـّؾ زمٚن، وهذا ؽر ، هذا

ثٚ ٝ ا افٌْقة: إذ ٓ صؽ ا خِق  ًض إزمْٜ مْٓٚ، ؾام ْٕ ٓل إفٔف ا افٌ ٞ افهٚين 

ٍٜ تْٚل جًؾ مـ يَقم مهق إنَّ اهلل َٚمف، ومـ يَقم مَٚمف  ٚحٛ خلؾٜ مىَِ

 اف ؼيع وتْٚل اف ُقيـ، وهذا اخلٍِٜٔ ؿد يُقن ًٌٕٔٚ وؿد ٓ يُقن ًٌٕٔٚ.

o الجحث الثبلث: 

 ٜٔا  ٔٚن ملك اش  َٚق اإلًٕٚن هلذه اخللؾٜ اإلهل: 

ًٜ ظـ ذاتف ادَدشٜ، وؿد متٔز اخلٍِٜٔ و تَدم ؾٔام شٌؼ أنَّ اهلل جًؾ خٍِٔ

َّٕف إش  ؼ أن يُقن ؿٚ اًم مَٚم ظـ أل ٔع أ ْٚف ادل ُٜ  ام ؾٔٓؿ تِٜ افًرش،  ٖ

ٚ، وافًٗال افذي ٕريد مًرؾٜ اإلجٚ ٜ ظِٔف ا افٌ ٞ افهٚفٞ هقاهلل ًَ مٚهق  :مىِ

؟ ومٚ افذي مّٔز اإلًٕٚن وجًِف ؾقق ادل ُٜ ؿٚدًرا ظذ أن خلؾٜ اهلل ِملك اش  َٚق

 ؟ يُقن خٍِٜٔ هلل
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هذا افًٗال مـ آيٚت اخللؾٜ ادٌٚرـٜ ًٍٕٓٚ، حٔٞ يَقل وٕٖخذ جقاب 

، ؾٚدل ُٜ َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :افٌٚري

ٚ ظِّٝ أنَّ ضًٌٜٔ افْقع افذي يْ ّل إفٔف اخلٍِٜٔ  ظِّٝ أنَّ اخلٍِٜٔ فٔس مْٓٚ، ـام أهنَّ

ٌٜ تدظق إػ شٍؽ افدمٚء واإلؾًٚد، ؾَٚفٝ هلل  ـٔػ جتًؾ مـ يًٍد ا  :ضًٌٔ

 جه ين ىن من خن حن ُّ :ٍِٜٔ ً؟ و ّغ افَرآن ذفؽ  َقفف تًٚػإرض خ
ظـ  ؾٚدل ُٜ شٖفٝ اهلل َّخي حي جي يه  ىه مه

وجف جًؾ اخللؾٜ ا ذفؽ اجلْس افذي ؿد يهدر مْف افًٍٚد وملَ اخللؾٜ فًٔٝ 

وهؿ افذيـ يًٌ قن   ّد اهلل ويَدشقٕف، وا ـلم ادل ُٜ هذا  ٌٔٚن دلـغ ؟ ؾٔٓؿ

:زإٔغ ٓش  َٚق اخللؾٜ اإلهلٜٔومٔ

افًدافٜ ا افًٍؾ، ؾّـ يًٍد ويًٍؽ افدمٚء فٔس أهًل  :ادقزان إول

ًٜ هلل   .فِخلؾٜ، ومـ مل يُـ ـذفؽ ي قؿع أن يُقن خٍِٔ

  ىه ُّ  وظٌٚدتف   َديًف وتده وتًٌٔ ف،مًرؾٜ اهلل :ادقزان افثاين
 .َّخي حي جي يه

ّٓ يُقن مًًٍدا، وٓ  ّد أن يُقن مًًٌ ٚ  ؾٚخلٍِٜٔ ا ٕير ادل ُٜ ٓ  دّ  أ

مل يًسض ظذ مٚ ذـره ادل ُٜ مـ ومَدًشٚ فف، ثؿَّ إنَّ افٌٚري  ّد اهلل

َّٕام ؿٚل هلؿ ، ملـغ  ؾ ٓ  ّد أنَّ يْوّؿ إفٔف ، إنَّ مٚ ذـرتؿ ٓ يٍُل فقحده: وإ

، ؾٚفنخص اجلدير  خلؾٜ اهلل ٌٞ ثلثٜ أمقر، وؿد ٓ ّد أنَّ ت قؾر ؾٔف ملٌك ثٚف

ًٕٚ ا ظِؿ اهلل مل يًِّف ادل ُٜ، ذـرت ادل ُٜ إثْغ مْٓام، أّمٚ افهٚفٞ ؾُٚن مُْق

 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  :وهلذا ؿٚل اهلل 
 .َّ يب ىب نب مب زب رب يئ
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إٔ ؿ  :ؾٚدلك افهٚفٞ هق افَدرة ظذ تًِؿ إشامء ـِٓٚ، وـٖٕف تًٚػ ؿٚل هلؿ

ظدم افًٍٚد، وظْدـؿ اف ًٌٔي وااّد، وظْدـؿ اف َديس، ؾٖٕ ؿ متُِقن افهلح و

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ تًٌدون وٓ تٍسون ظـ ظٌٚديت 
ٌٜ  ٕٚشامءَُّّ َّ َّٕف ٓ يقجد ظْدـؿ ظٌِؿ وإحٚض ّٓ أ  ـِٓٚ،  ، إ

أدرك ، ؾْٓٚ َّ يف  ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت  رت  ُّ 

موًٚؾٚ إػ ظدم ؾًٚده، وموًٚؾٚ إػ -اإلهلٜٔ تَ يض أن يُقن اخلٍِٜٔ  ادل ُٜ أنَّ ااُّٜ

  ًٔىٚ  قء خٚص وهق إشامء، وهذا مٚ ؿكت ظْف ؿدرة ادل ُٜ. -ظٌٚدتف

o الجحث الشاثغ: 

 دم بقان ما هي إشامء افتي امتاز كبّي اهلل آدم ،ظذ ادالئؽة بؿعرؾتفا

 هبا؟واشتحق أن يؽون خؾقػًة هلل

، ومْٓٚ:اخ ِػ  ٍٜ  ادٍنون ا  ٔٚن مٚهٜٔ هذه إشامء، وؿدمقا أـهر مـ ٕيري

 : مًرؾٜ أشامء ألٔع إصٔٚء.افـظرية إوػ -

ك  ٕٚشامء افٍِئٜ. افـظرية افثاكقة: - ّّ  مًرؾٜ حََٜٔ ادً

 افْيريٜ افهٚفهٜ: مًرؾٜ حَٚ ؼ خٚرجٜٔ خٚ ٜ. -

o الٌظشٗٔ األٍلى: هؼشفٔ أسوبء جو٘غ األش٘بء: 

ؿٌؾ خِؼ افًٚؿؾ افَٚدر ظذ افْىؼ واظ ٌٚر افٌِٜ اف ل خَِٓٚ اهللؾٕٚصٔٚء 

 جًؾ هلٚ إشامء، ؾجًؾ فًِامء اشاًم وفألرض،أو إجيٚدهٚ مل يُـ هلٚ أشامء، واهلل 

ََِّؿ هذه إشامء آدم  ، ؾُٔقن وفِ جر، وفِنجر أشامًء، وهُذا ا ألٔع إصٔٚء، وَظ

ظذ  ت ادِلك افهٚفٞ افذي متٔز  ف آدم افًِؿ  ٕٚشامء اف ل هل جزء مـ افٌِٚ

 ادل ُٜ.
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o ٔٗتم٘٘ن الٌظش: 

، ؾام هل ؿّٜٔ إفٍٚظ اف ل  -ـام هق واوٌي -وهذه افْيريٜ  ٌٜ ٌٜ  ٚضِ ٕيري

اف ل هل اظ زت أشامًء فألصٔٚء ح ك تُقن ممٔزة فٌِْل آدم ظذ ألٔع ادل ُٜ

ا  قل اإلمٚم افًجٚد ومقؽِٜ ا تَديًف وظٌٚدتف، يَمقؽِٜ ا تًٌٔي اهلل

افِٓؿ وتِٜ ظرصؽ افذيـ ٓ يٍسون ظـ  » :(افه ٍٜٔ افًجٚديٜ)و ػ ادل ُٜ ا 

تًٌٔ ؽ، وٓ يًٖمقن مـ تَديًؽ، وٓ يً  نون مـ ظٌٚدتؽ، وٓ يٗثرون 

، ؾ٘ذا ـٚن هذا هق حٚل « اف َهر ظذ اجلدِّ ا أمرك، وٓ يٌٍِقن ظـ افقفف إفٔؽ

، ؾٓؾ يُّـ ؾٚشديـ وهؿ مٌّْرون وم ّ وقن ا ظٌٚدة اهلل  ادل ُٜ، ؾًِٔقا

ظِٔٓؿ، ؾٓذا أمٌر  ًٌٔد جًدا،  أن تُقن مًرؾٜ افٌِٜ هل ادلك ادّٔز فٌِّْل آدم 

أّن ادًرؾٜ اف هقريٜ فألشامء ادٍِقطٜ ٓ خي ِػ ؾٔف حٚل ادًِؿ  -أيوًٚ –ويًٌده 

 ِّ ُّ َّ ُّ  قل تًٚػ:واف ِّٔذ، وؿد حهؾ فِّل ُٜ   ًِؿ آدم، حٔٞ يَ
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ
 لكمك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت  رت
  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك

إن  -مٚ شقف يٖيت -أيًوٚ-ويًٌده  ،َّ ني مي زي ري

 .-ا وجقه افْيريٜ افهٚفهٜ-صٚء اهلل تًٚػ 

o ًٔ٘وبء اللفظ٘ٔ.هؼشفٔ حم٘مٔ الوسوى ثبألس :الٌظشٗٔ الثب 

مًرؾٜ إفٍٚظ اف ل  :إنَّ ادَهقد  ٕٚشامء فٔس هق مًرؾٜ أشامء إصٔٚء، أي

ك  ٕٚشامء افٍِئٜ، أي  ّّ َّٕام ادَهقد مًرؾٜ حََٜٔ ادً ووًٝ ـٖفٍٚظ فألصٔٚء، وإ

 وشقف خيَِٓٚ.مًرؾٜ حَٚ ؼ إصٔٚء اف ل خَِٓٚ اهلل

                                                             

 ا افهلة ظذ تِٜ افًرش وـؾ مِؽ مَرب. Qمـ دظٚ ف وـٚن  :(1)
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ظذ حَٚ ؼ إصٔٚء فٍظ  دٚذا ُاضِؼ :وهْٚ يًرض أمٚمْٚ افًٗال اف ٚهل

 )أشامء(؟ 

إنَّ آشؿ ا افٌِٜ هق افًلمٜ وافدفٔؾ، وإصٔٚء  ٚفًٌْٜ  :وجقاب ذفؽ هق

 حف جف  مغ  ُّ  :ـذفؽ، ؾٓل ظلمٌٚت ودٓ ُؾ ظذ وجقدهإػ اهلل
 جم هل مل خل حل جل  لكمك خك حك جك مق حق مف خف
 ظذ ، ؾٚفذي مٔز افٌّْل آدم ؾ ُقن أشامًء هلل  ،َّ مم خم حم

، أو اف ل خَِٓٚ ادل ُٜ هق إحٚض ف  جّٔع إصٔٚء اف ل شقف خيَِٓٚ اهلل 

ٌٜ   َٚ ؼ خٚرجٜٔ وفًٔٝ  ٖفٍٚظ.اهلل  وشقف خيَِٓٚ، وهذه إحٚض

 وي وي اف ًِٔؼ ظذ هذه افْيريٜ ممّٚ شٖٔيت ا وجف افْيريٜ افهٚفهٜ.

o ٔهؼشفُٔ حمبئك خبسج٘ٔ خبصٔ :الٌظشٗٔ الثبلث: 

افهٕٜٚٔ ا أنَّ ادَهقد  ٕٚشامء حَٚ ؼ خٚرجٜٔ وفًٔٝ وهل تقاؾؼ افْيريٜ 

 ، ٌٜ َّٕام أصٌٔٚء خٚ  أفًٍٚطٚ، وفُـ خت ِػ ا أنَّ ادَهقد  ٕٚشامء فٔس ـّؾ إصٔٚء، وإ

ٌٜ هلٚ ٕ ق مـ اإلدراك وافنًقد إم ٚز افٌّْل آدم  :أي ٌٜ ظٚفٔ  ًّرؾ ٓٚ  حَٚ ُؼ ظئّ

ٕشامء حَٚ ؼ خٚرجٜٔ خٚ ٜ وفٔس ـّؾ دون شقاه، وافذي ينٓد ظذ أنَّ ادَهقد  ٚ

ٚ ؽٔٛ افًّقات وإرضحَٚ ؼ إصٔٚء هق إّن اهلل  ُّ  :ظّز ظـ هذه إشامء  ٖهنَّ

 لكمك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت  رت
  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك

 .َّ ني مي زي ري

ًٜ ا ادَ  وؿد ذـر افًلمٜ افىٌٚضٌٚ ل ًٜ فىٍٔ وهل إنَّ اهلل  -أيًوٚ–ٚم ؿريْ

 ظّز ظـ إشامء  وّر افًٚؿؾ، وهذا يدّل ظذ أنَّ ادَهقد هبٚ حَٚ ُؼ صٚظرٌة
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، وفٔس ادَهقد مىِؼ ااَٚ ؼ، حٔٞ يَقل ٌٜ ٌٜ ظٚؿِ  زئُّثؿ ؿقفف  » :مدرـ
دال  ظذ ـقن ـؾ اشؿ أي: مًامه ذا حٔٚةٍ وظٍِؿ وهق مع ذفؽ حتٝ حجٚب  َّ

إرض، وإوٚؾٜ افٌٔٛ إػ افًّقات وإرض وإن أمُـ افٌٔٛ، ؽٔٛ افًاموات و

 د )مـ ؽٔٛ (  وؿد يَهد –أن يُقن ا  ًض ادقارد إوٚؾٜ مـ ئٍد اف ًٌٔض 

مٚ هق مـ ؽٔٛ افًاموات، وفُـ هْٚ فٔس هق هذا ادَهقد، ٕنَّ مـ افقاوي أنَّ 

ٜ، وهل ادل ُٜ تًرف  ًض ؽٔٛ افًّقات وإرض، ؾً٘ذا ادَهقد هْٚ حَٚ ؼ ظٚم

وفُـ ادقرد وهق مَٚم إطٓٚر متٚم ؿدرتف  -تنُؾ ؽًٌٔٚ مىًَِٚ فًِّقات وإرض

تًٚػ وإحٚض ف، وظجز ادل ُٜ وَٕهٓؿ، يقجٛ ـقن إوٚؾٜ افٌٔٛ إػ افًّقات 

ٌٜ ظـ افًٚمل افًاموي وإريض،  وإرض إوٚؾٜ افلم، ؾٍٔٔد أنَّ إشامء أمقٌر ؽٚ ٌ

 نن من زن رن مم ام يلُّقد مـ:، ؾٚدَه« خٚرج  ٔط افُقن
ٍٛ  ٚفًٌْٜ إػ متٚم افًّقات وإرض، وهذا يدّل ظذ رؾًٜ َّ ىن ، أي: ـّؾ ؽٔ

 مَٚم ودرجٜ هٗٓء إشامء  ْ ٍق  ٚروا ؽًٌٔٚ جلّٔع مـ ـٚن ا افًّقات وإرض.

هق وافْ ٔجٜ اف ل ْٕ ٓل إفٔٓٚ هل: إنَّ ادِلك افهٚفٞ ا جدارة خلؾٜ اهلل 

  ٚمٜ  جّٔع إشامء افذيـ هؿ ؽٔٛ فًِاموات وإرض.وجدان اإلحٚضٜ اف

o الجحث الخبهس: 

  افػرق بغ ظؾم كبي اهلل آدم  بإشامء، وظؾم ادالئؽة هبم بعد إكباء آدم

 ادالئؽة إياهم:  

إنَّ آيٚت اخللؾٜ  ْٔٝ أنَّ ادل ُٜ ؿد تًرؾٝ ظذ هٗٓء إشامء  قاشىٜ 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ :، حٔٞ ؿٚل تًٚػافٌْل آدم 

                                                             

 .117ادٔزان ا تًٍر افَرآن، ص  :(1)
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 يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ
 يك ىك لكمك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث زثمث رث

 زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل
 .َّ ني مي

وهذا يدّل ـام  -هٗٓء  -وهْٚ اش خدم أيًوٚ افَرآن افُريؿ وّر افًٚؿؾ 

امء، وؿد ظذ وجقد إدراٍك وصًقٍر ظْد هٗٓء إش ذـر افًلمٜ افىٌٚضٌٚ ل 

، وهذا يًْل أّن ادِلك ، ادل ُٜ هبؿ ظِؿ افٌّْل آدم  ًٜ ؾٖ ٌ ٝ ادل ُٜ ظٚد

م قؾر ا ادل ُٜ أيًوٚ، ؾِامذا إم ٚز ٌٕل  -وهق افَدرة ظذ تًِؿ إشامء ـِٓٚ-افهٚفٞ 

 ظـ ادل ُٜ  ٚخللؾٜ اإلهلٜٔ؟ اهلل آدم 

  :ا مَٚم اجلقاب ظذ هذا افًٗال َٕقل

ظـ ظِؿ ادل ُٜ مـ  هذه أيٚت ادٌٚرـٜ ام ٔٚز ظِؿ افٌْل آدم  فَد  ْٔٝ

 :جٓ غ مهٚ

مـ دون تَِك هذا افًِؿ مٌٚرشًة مـ اهلل إنَّ افٌّْل آدم  :اجلفة إوػ

، وشٚضٜ، وأّمٚ ادل ُٜ ؾٓل ؿد اضًِٝ ظذ أشامء هٗٓء  قاشىٜ إٌٕٚء افٌْل آدم 
ٍٜ مـ اهلل وـؿ هق افٍرق ـٌر  غ افقؿقع ظذ اف ، و غ قء مٌٚرشًة  ٘ؾٚو

ٍٜ وهق ٌٕل اهلل آدم   ؟افقؿقف ظذ اشّف  ٘ؾٚوٜ وشٚض

  ِّ ُّ َّ ُّ :يًِؿ  ٕٚشامءإنَّ ٌٕل اهلل آدم :اجلفة افثاكقة
حتهؾ ظذ افًِؿ، وأمٚ ادل ُٜ ؾِؿ يًّز افَرآن افُريؿ ظـ مًرؾ ٓؿ  :، أيَّ ّٰ

، ؾْٓٚفؽ أشامٌء ظئّٜ، َّ لك اك يق ىقُّ ٚفًِؿ وإٕام ظّز ظْٓٚ  ٚإلٌٕٚء 
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َظَِِؿ هبؿ، ثؿ إٌٖٔ ادل ُٜ، ؾام حتّهِٝ ظِٔف ادل ُٜ جمرد إٌٕٚء  وافٌّْل آدم 

 وحتّهؾ افٌْل آدم ظذ افًِؿ.

 مٚ هق افٍرق  غ ظِؿ افٌْل آدم  :وهْٚ يًسض أمٚمْٚ شٗاٌل آخر، وهق
 و غ ٕ ٔجٜ إٌٕٚء افٌْل آدم فِّل ُٜ؟

 :د أـهر مـ اح املوا مَٚم اجلقاب يقج

 إن افٍرق ا اف ٍهٔؾ واإلألٚل.آحتامل إول : 

ده افٌٚري  ؾًِؿ ٌٕل اهلل آدم  ـّ ، وهلذا أ   :ؾَٚل هق ظٌِؿ تٍهٔع 

 ْٔام ظِؿ ادل ُٜ هق ظٌِؿ إألٚهل  وهلذا مل يٗـده افٌٚري  ، َّ ّٰ ِّ ُّ

مل يك ىك لكمك اك يق ىق ُّ :ؾَٚل ا صٖهنؿ َّ ،

 يق ىق ُّ، و غ َّ ّٰ ِّ ُّ َُّّ ًٌر  غ ؾْٓٚفؽ آخ لف ا اف
، ؾ٘نَّ اف ًٌر افقارد ا افٌْل آدم يدّل َّ مل يك ىك لكمك اك

ظذ اف ٍهٔؾ،  ْٔام اف ًٌر افقارد ا ادل ُٜ يدّل ظذ أ ؾ حهقل افًِؿ، وفًِف ظذ 

 ٕ ق اإلألٚل.

o ٖالفشق ث٘ي الؼلن التفص٘لٖ ٍالؼلن اإلجوبل: 

ًٓ فٌٔٚن  -واإلألٚهل هٔعاف ٍ-وفُل ي ّوي افٍرق  غ افًِّغ  أذـر مهٚ

فق رأى صخٌص صجرًة مـ  ًٍٔد ومل يً ىع أن ئّزهٚ  ٚفدؿٜ، هؾ هل صجرة  :ذفؽ

، ؾٔف ٕ ق مـ  ّٓ أنَّ ظِّف إألٚهل  َّٕف يِّؽ ظِاًم ظـ افنجرة إ تٍٍٚح أم صجرة  رتَٚل؟ ؾ٘

ٌٛ مـ افنجرة ويراهٚ  افٌّقض وظدم افقوقح،  خلف افنخص افذي هق ؿري

ٚ صجرة تٍٍٚح وي ّٓ أنَّ ظِؿ  -مهلً -ًِؿ ٕقظٓٚ وأهنَّ ؾٚفنخهٚن يًِامن  ٚفنجرة، إ

أحدمهٚ تٍهٌٔؾ، وظِؿ أخر إألٚهٌل، وفًؾ افٍرق  غ ظِؿ ادل ُٜ وظِؿ افٌْل آدم 
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 يًِؿ  ٕٚشامء ظِاًم تٍهًِٔٔٚ،  ْٔام ادل ُٜ تًِؿ هبؿ  مـ هذا افٌَٔؾ، ؾٚفٌّْل آدم

 ظِاًم إألٚفًٔٚ.

 افٍرق ا رتٌٜ افًِؿ.ٓحتامل افثاينا : 

أن يُقن افٍرق فٔس ا اإلألٚل واف ٍهٔؾ  ؾ ـلمهٚ يِّؽ ظِاًم تٍهًٔل، 

ٍٜ واحدٍة، وؿد أثٌٝ ذفؽ افَرآن  َّٕام افٍرق يَع ا رتٌٜ افًِؿ، ؾٚفًِؿ فٔس ظذ رتٌ وإ

 مت خت ُّ  :افُريؿ ؾذـر أنَّ هْٚك ظغ افَٔغ وظِؿ افَٔغ وحّؼ افَٔغ، ؾَد ؿٚل 
َّ مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت

 ٍٜ َّٕف فٔس ظذ رتٌ ّٓ أ ، وهذه أيٜ تذـر افُنػ اف ٚم، وهق افَٔغ إ

واحدٍة، ؾام هق افٍرق  غ ظِؿ افَٔغ وظغ افَٔغ؟ ومٚ هق افٍرق  غ هذيـ افًِّغ 

 ؟َّ مت خت حت جت هب مب ُّ  :و غ حؼ افَٔغ ا ؿقفف

o  اختالف ستجٔ الؼلن تَض٘ح: 

 :اف ٚهل، ؾٌٚدهٚل ي ّوي ادَٚل فُل ي ّوي مًْك اخ لف افرتٌٜ أظرض ادهٚل

، وؿد أخذ افقا ػ يهػ فف افِقن  ٌٜ ْٝ فنخص حلوٌة مًْٔ فق وِ ٍ

شقف ي  ّهؾ ظذ ظٍِؿ، وـِاّم ـٚن  -افًٚمع فِق ػ-وافىًؿ، ؾ٘نَّ افنخص 

، ؾ٘ذا و ػ فف افِقن ودرجٜ افِقن افق ػ أـهر، ؾًقف يُقن افًِؿ أـهر تٍهًٔل 

االوة، ثؿ ذـر فف افىًؿ وأخذ ئّز فف درجٜ افىًؿ، يزداد  وادقاد اف ل ظِّٝ مْٓٚ

افًِؿ تٍهٔلً، وـِام ذـر أو ًٚؾٚ أخرى ـِاّم تُّقن فدى هذا افنخص ظِؿ تٍهٔع 

ًٜ مـ درجٚت افًِؿ وإن ـٚن ئًَْٚ، و ّٓ أنَّ هذا افق ػ ئٍد درج فُـ تقجد أوشع، إ

ٌٜ أظذ وهل درجٜ مـ ي ذوق هذه االوة، ؾ٘نَّ اد ذوق هلذه االوة ظْده ٕ ٔجٜ  درج

ٌٜ أظذ مـ اإلٌٕٚء وهل درجٜ  -وفَْؾ ٕ ٔجٜ اإلٌٕٚء-افق ػ  وظْده أيًوٚ درج

اف ذوق، ؾْٓٚ وجدت درج ٚن خم ٍِ ٚن مـ افًِؿ إحدامهٚ أظذ مـ إخرى، وهذا مٚ 
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 ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :إ راهٔؿ ٕجده ا آيٜ ٌٕل اهلل 
يِّؽ  ، ؾٌّْل اهلل إ راهٔؿ َّمه جه ين ىن من حنخن  جن يم

ًٚ  ّٖن اهلل ؿٚدٌر ظذ إحٔٚء ادقتك، وفُـ ـؿ هق افٍٚرق ـٌٌر  غ أن يًِؿ  ًٍِؿ ئَْ

ؿٚدٌر و غ أن يرى ظًْٔٚ وصٓقًدا ظِّٜٔ اخلِؼ وظِّٜٔ اإلحٔٚء؟  تهقريٍّ  ٖنَّ اهلل 

ًٜ أظذ، وفًّؾ افٍرق  غ ظِؿ ٌٕل اهلل آدم ؾٚف و غ ٕ ٔجٜ إٌٕٚء  نٓقد ئٍد درج

ٌّٕل اهلل آدم فِّل ُٜ، مـ هذا افٌَٔؾ، وهق إّن ظِؿ ٌٕل اهلل آدم ظٌِؿ صٓقدي  وهق 

ٌٜ أؿؾ، ومـ يً  ّؼ  ٌٜ أظذ،  ْٔام ظِؿ ادل ُٜ ظٌِؿ و ٍل  حهقهل  وهذه درج درج

يٌِغ درجٜ اإلحٚضٜ افنّقفٜٔ. اخللؾٜ اإلهلٜٔ هق افذي

وظذ ـّؾ حٚل شقاء ظِّْٚ حََٜٔ افٍرق أم مل ًِٕؿ، ؾّ٘ن أيٚت ادٌٚرـٜ تدّل 

ظذ وجقد ؾرق، وإٓ مل يُـ وجٌف ف خهٔص آدم ومتٔٔزه ظذ ادل ُٜ، مٚ دامقا مًف 

 ا افًِؿ  ٕٚشامء شقاء، وهذا أمر طٚهر.
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o الجحث السبدس: 

  اهلل دم حتديد من هو خؾقػة ؟ 

 :إخ ِػ افٌٚحهقن ا هذا، وؿّدمقا أـهر مـ رأٍي، ومْٓٚ

 .: إنَّ اخلٍِٜٔ هق ٌٕل اهلل آدم افرأي إول -
 : إنَّ اخلٍِٜٔ هق جْس افٌؼ  جّٔع أؾراده.افرأي افثاين -

 : إنَّ اخلٍِٜٔ هؿ أؾراٌد خمهق قن.افرأي افثافث -

o الشإٔ األٍل: 

  إنَّ اخلؾقػة هو كبي اهلل آدم:  

  :حٔٞ يَقل افٌٚري : ؾَط َهقد  ٚخلٍِٜٔ صخص ٌٕل آدم ؾٚد

 ين ىن من خن حن جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه  ىه مه جه
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

َّ  ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت  رت يب

o تم٘٘نُ الشإٔ األٍل:  

 :ٚهذا افرأي واوي افًٍٚد، وذفؽ ٕمريـ مه

ٍٜ ا إرض، وظِّٝ أنَّ ضًٌٜٔ  :إمر إول دٚ ظِّٝ ادل ُٜ  جًؾ خٍِٔ

، شقف يًٍؽ افدمٚء ا إرض ظِّٝ إٔف: فسـٌف اخلٚص: اخلٍِٜٔ تَ يض افًٍٚد

ُٛ مٚ ٓ يرى  ف اهلل  ، ومـ افقاوي أنَّ هذا ٓ يْىٌؼ ظذ ٌٕل اهلل آدم ويرتُ

 ًم ٍٜ ٍٜ  ٚؿٔ ّرٍة، ؾٚدل ُٜ ؿد ؾّٓٝ أنَّ اخلٍِٜٔ ٓ يْ ُك ، وإٕام يْىٌؼ ظذ شلف
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، ؾٓذا دفٌٔؾ ظذ أنَّ َّ مه جه ين ىن من خن حن جن ُّ : ٍرٍد وهلذا ؿٚفٝ

 . اخلٍِٜٔ ٓ يْ ك ا ٌٕل اهلل آدم 

ي ْٚىف مع  ًض آيٚت  إنَّ حك اخلٍِٜٔ ا ٌٕل اهلل آدم  :إمر افثاين

ا حٔٞ يَقل ااّؼ : لؾٜ فٌرهافَرآن افُريؿ، ؾ٘نَّ آيٚت افَرآن ؿد اثٌ ٝ اخل

 ُّ  :، ويَقل اهلل َّ  هل مل خل حل جل مك ُّ  :ٌٕل اهلل داود

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 ، ؾٌَؾ ادهِ غ وافهٚاغ مـ أمٜ افٌّْل إـرم َّ رب يئ ىئ

، يقجد خٍِٚء، ؾٚخلٍِٜٔ ٓ يْ ك ا صخٍص واحدٍ  وجد خٍِٚء، وا أمٜ افٌْل 

 ٌّٕل اهلل آدم. وهق

فزوم ظدم إَىٚع شٗال ادل ُٜ، حٔٞ ؿٚفٝ  ًد مًرؾٜ  :إمر افثافث

، وٓ  ّد أن يُقن جقا ف َّ مه جه ين ىن من خن حن ُّ  :ضًٌٜٔ اخلٍِٜٔ

تًٚػ داؾًًٚ هلذا، وهق إٕام يُقن ؾٔام إذا مل ختُؾ إرض مع وجقد افًٍٚد مـ خٍِٜٔ 

ده مـ مهِ ٜ ا ـّؾ زمٚن، وإٓ ظٚد يُن ؿٌي حتَؼ افًٍٚد  ام ين ّؾ ظِٔف وجق

 شٗال ادل ُٜ ا زمٚن خِّقه، حٔٞ وجد افًٍٚد، وإًدم اخلٍِٜٔ.

o ًٖالشإٔ الثب: 

  هو جـس افبؼ بجؿقع أؾرادهإنَّ اخلؾقػة:  

رأٌي  ٚضٌؾ، وذفؽ فقجقد صقاهد ـهرة ا آيٚت  -أيًوٚ–وهذا افرأي 

ده، ًّ  :ومْٓٚ اخللؾٜ تٌ

ّٕف تَ :افشاهد إول دم ا إ  ٚث افًٚ َٜ أنَّ ادَهقد  ٚخلٍِٜٔ هق افْٚ ٛ إ

ٌٜ فًٔٝ  هقرًة  ٚف ؼيع  ؾ افذي يَقم مَٚم اهلل  ٌٜ مىَِ ، وأنَّ خلؾ ف خلؾ
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تْٚل اف ُقيـ، وهذا مٌَٚم ظئٌؿ وصٌٖن جٌِٔؾ ٓ ٕ قؿع أن يُقن ثٚ  ًٚ فُّؾ أؾراد 

ٌٜ حت ٌٜ وٕٚزف ٌٜ دإٔ   َّ  ُّ   :ٝ رتٌٜ إًٕٚم، يَقل افٌؼ، ؾًٌض أؾراد افٌؼ فف رتٌ
 جم يل ىل مل خل ُّ َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
َّ ين ىن من خن حن  جن يم ىم خممم حم

ؾٓؾ ُيٌَؾ أن يُقن مـ ٓ يهِي أن يقوع ا مَٚم إًٕٚم ؿٚ اًم مَٚم اهلل 

 تًٚػ؟!

ظٌٚدة  ّْٔٝ آيٚت اخللؾٜ أنَّ ِملك اخللؾٜ هق ظدم اإلؾًٚد و :افشاهد افثاين

ـام -  ًٌٔ ف وتده وتَديًف واإلحٚضٜ  ٚاَٚ ؼ افًٚفٜٔ اددرـِٜ افنِٚظرة اهلل

وهل إشامء، ومـ افقاوي افٌّغ أنَّ هذا ادِلك ٓ ي قؾر ا ـؾ ؾرٍد مـ  -شٌؼ  ٕٔٚف

 أؾراد افٌؼ.

ـٔػ جتًؾ مـ يُقن مًًٍدا خٍِٜٔ  :ؿٚفٝ ادل ُٜ هلل  :افشاهد افثافث

؟ وؿد يُقن افيٚهر مْٓٚ أّن  َّ مه جه ين ىن من خن حن ُّ ظـ ذاتؽ 

ـّ افٌٚريادل ُٜ شٖفٝ اهلل  ٖنَّ اخلٍِٜٔ فٔس  أجٚب ًْٚء ظذ هذا افرأي، وفُ

ِّٕام اخلٍِٜٔ  ٌْػ خٚص  مـ -جْس افٌؼ  جّٔع أؾراده  -هق مٚ ذـره هذا افرأي  ، وإ

مل يُـ  -ّٔع أؾرادهٚ اإلًٕٕٜٚٔ  ج :أي –ـّؾ مـ ـٚن إًًٕٕٚٚ  افْٚس، وفق ـٚن ادَهقد

َـّ اهللهلل دؾًف جقاٌب ظذ شٗال ادل ُٜ وفُٚن إصُٚل ادل ُٜ واردًا، وفُ

 وظْده ظِؿ  ٕٚشامء ـِٓٚ. ٖنَّ اخلٍِٜٔ ؽُر ادًٍد وافذي يًٌي وحيّد ويًٌد اهلل

ؾٓذه افنقاهد افهلثٜ تًٌد أن يُقن ادراد  ٚخلٍِٜٔ هق جْس افٌؼ  جّٔع 

 أؾراده.
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o الثبلثٕ الشأ: 

 إنَّ اخلؾقػة أؾراٌد خمصوصون:  

ٌٜ مـ جْس افٌؼ،  وهق افرأي افهٚ ٛ، ؾٚدَهقد  ٚخلٍِٜٔ أؾراٌد خمهق 

يًٍدون، وجًؾ ، ؾجًؾ هلؿ افًهّٜ افًِّٜٔ ؾٓؿ ٓ وهؿ افذيـ ا ىٍٚهؿ اهلل 

وأيًوٚ فدمؿ إحٚضٜ  هلؿ اإلَٕىٚع إفٔف، ؾٓؿ ـٚدل ُٜ ٓ يٍسون ظـ ضٚظ ف وظٌٚدتف،

 ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّ   :ٕٚشامء، يَقل 
َّ  ين ىن  نن زنمن رن مم ام يل

ؾٓذه افذريٜ ادٌٚرـٜ وافنجرة افَدشٜٔ مـ جْس افٌؼ هل اف ل ي قؿع ؾٔٓٚ 

 اف ٚمٜ.ثٌقت اخللؾٜ اإلهلٜٔ واف ل ظْدهٚ إحٚضٜ  ٖشامء اهلل

ٍٜ اهلل وافْ ٔجٜ اف ل و ِْٚ إفٔٓٚ  ًد إش ًراض هذه أراء ا حتديد خِٔ

 هل إنَّ اخلٍِٜٔ أؾراد خمهق ٜ  ٚفُرامٜ اخلٚ ٜ مـ جْس افٌؼ وفٔس ـّؾ ،

ؿَّ َفَؽ ااَُّد َظذ  »أؾراد افٌؼ، وهذا مٚ  ّْٔف دظٚء افْد ٜ افؼيػ ا ادَىع اف ٚهل:  ُٓ ِّ اف

َؽ َوِديِْ  ًِ ٍْ َ ْؿ فِْ ُٓ َِْه َ ـَ اْش َْخ ِذي َت هَلُْؿ مٚ َجرى  ِِف َؿوُٚؤَك ِا َأْوفِٔٚ َِؽ افَّ َؽ إِِذ اْخَسْ

 َٝ ْض َد َأْن رَشَ ًْ ْ لَل، َ  ِّ ِٔؿ افَِّذي ٓ َزواَل َفُف َوٓ اْو َِ ِٔؿ اُد ـَ افًَّْ َجِزيَؾ مٚ ِظَْْدَك ِم

ُضقا َفَؽ ذفَِؽ  ِٜ َوُزْخُرؾِٓٚ َوِزْ رِجٓٚ، َؾَؼَ
َِّٕٔ ٕٔٚ افدَّ ْهَد ِا َدَرجِٚت هِذِه افدُّ ُؿ افزُّ ِٓ ْٔ َِ َظ

َٝ مِ  ّْ
َٚء اجلَِعَّ َوَظِِ ِعَّ َوافهَّْ ًَ َر اف ـْ َٝ هَلُُؿ افذِّ ْم ْؿ َوَؿدَّ ُٓ َ  ْ ْؿ َوَؿرَّ ُٓ َ ِْ ٌِ ََ ُؿ افَقؾَٚء  ِِف َؾ ُٓ ْْ

 َٜ ًَ ِري ُؿ افذَّ ُٓ َ ِْ ًَ َؽ َوَج ِّ ِْ ًِ ْؿ  ِ ؿ  َِقْحَِٔؽ َوَرَؾْدهَتُ ُٓ ْم َ رَّ ـَ َُ ََؽ َو
ْؿ َمل ِ ِٓ ْٔ َِ َٝ َظ َوَأْهٌَْى

َٜ إِػ َِ ًٌْض إَِفَْٔؽ َوافَقِشٔ ْْ َُف َجَّْ ََؽ إِػ أَْن َأْخَرْج َُف ِمْٓٚ، َوَ  َُ ٌض أَْش ًْ  ِرْوقإَِؽ َؾٌَ

َؽ  ًِ ٍْ ْذَتُف فَِْ َ ٌض اختَّ ًْ ِٜ  َِرْتَ َِؽ، َوَ  َُ َِ ـَ اهلَ ُف ِم ًَ ـَ َم ـْ آَم ْٔ َُف َوَم َٕجَّ َُِِْؽ َو ِْ َُف ِا ُؾ َتَ

 َٖ ـَ َؾ ََٖفَؽ فًَِٚن ِ ْدٍق ِا أِخري ّْ َُف َخِِٔلً َوَش َِّ ـَ ٌض  ًْ ًٚ، َوَ  َٝ ذفَِؽ َظِِّٔ ِْ ًَ َجٌْ َُف َوَج

ـْ َؽْرِ َأٍب َوآَتْٔ َُف  ٌض َأْوَفْدَتُف ِم ًْ ـْ َأِخِٔف ِرْدءًا َوَوِزيرًا، َوَ  َٝ َفُف ِم ِْ ًَ ِِٔاًم َوَج ُْ ـْ َصَجَرٍة َت ِم

 ًٜ ًَ ي َٝ َفُف رَشِ ْظ ٌؾ رَشَ ـُ ُدِس، َو َُ ْدَتُف  ُِروِح اف َت َفُف  افٌَِِّْٔٚت َوأيَّ ْ َٝ َفُف ِمْْٓٚجًٚ َوخَتَرَّ َوهَنَْج
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ًٜ َظذ ِظٌِٚدَك،  ًٜ فِِديَِْؽ َوُحجَّ ٍة إِؿَٚم ٍة إِػ ُمدَّ ـْ ُمدَّ ٍظ ِم ٍِ  َْ ًْ َد ُم ًْ يًٚ َ  ٍِ  َْ ًْ َأْوِ َٔٚء ُم

قَل َأَحدٌ  َُ َٛ افٌٚضُِؾ َظذ أَْهِِِف َوٓ َي
ِِ ٌْ ِه َوَي رِّ ََ ـْ َم َٝ إَِفْْٔٚ  َوفِئَلَّ َيُزوَل ااَؼُّ َظ ِْ َفْقٓ َأْرَش

َْٕخزى، إِػ أَِن  َِٕذلَّ َو ـْ َؿٌِْؾ َأْن  َِاًم هِٚديًٚ َؾَْ ٌََِّع آيٚتَِؽ ِم َٝ َفْٚ َظ ّْ َرُشقًٓ ُمِْْذراً َوَأَؿ

دٍ  َّّ َِٕجٌَِٔؽ ُ َ َٝ  َِْٕٚمِر إِػ َحٌٌَِِٔؽ َو ْٔ َٓ َ ْٕ
َْ َُف واِ َِ ـْ َخ ْٕ ََجٌْ َُف َشَِّٔد َم ام ا ـَ َقَة َؾَُٚن  ٍْ  َ

ْدَتُف.  َّ ـِ اْظ َ َرَم َم ـْ ـِ اْج ٌََْٔ َُف َوَأ ْٔ َُف َوَأْؾَوَؾ َم ٍَ ـِ اْ َى  َم

َْٖتُف َمنِٚرَؿَؽ َوَمٌِٚرَ َؽ  ـْ ِظٌِٚدَك َوَأْوض َِْغِ ِم ََ هْ َُف إِػ افهَّ ًَ ٌِٔٚ َِؽ َوَ  ْٕ ْم َُف َظذ أَ َؿدَّ

َٝ  ُِروِحِف إِػ َش  ْرَت َفُف افُزاَق َوظَرْج قُن إِػ َوَشخَّ ُُ َِْؿ مٚ ـَٚن َومٚ َي ام َِؽ َوأْوَدْظ َُف ِظ

ٍْ َُف  َِجْزا َِٔؾ َوِمُٔٚ َِٔؾ  ٍَ ِٛ َوَح ْظ َتُف  ِٚفرُّ ََٕكْ َؽ، ُثؿَّ  َِ ِْ  َخ
ِ
وٚء ََ ْٕ ِمَغ ِمـ ا قِّ ًَ َواُد

ِرَه ادُْؼِ  ـَ ِف َوَفْق  ِِّ ـُ ـِ  ي َر ِديَُْف َظذ افدِّ ِٓ َُ َِؽ َوَوَظْدَتُف َأْن ُتْي قنَ َملِ  ْأَتُف ـُ َد أَْن َ قَّ ًْ ، َوذفَِؽ َ 

َٜ ُمٌَٚرـًٚ  َُّ َِّذي  ٌَِ ِس َف ٍٝ ُوِوَع فَِِّْٚ
َل َ ْٔ َٝ َفُف َوهَلُْؿ َأوَّ ِْ ًَ ـْ َأْهِِِف َوَج َأ ِ ْدٍق ِم ُمٌَقَّ

 َٝ ِْ ًٚ، َوُؿ َُِف ـَٚن آِمْ ـْ َدَخ ٌٚت َمَُٚم إِْ راِهَٔؿ َوَم ًِْٚدََِغ ؾِِٔف آيٌٚت َ ِّْٔ َّٕام ُيِريُد اهلل َوُهدًى فِ : إِ

رًا.  ِٓ ْؿ َتْى ـُ َر ِّٓ ِٝ َوُيَى
ْجَس أَْهَؾ افٌَْٔ ُؿ افرِّ ُُ َٛ َظْْ ُْٔذِه

 فِ

: ُؿْؾ ٓ  َٝ ِْ َُ هَتُْؿ ِا ـِ ٚ َِؽ َؾ َِِْٔف َوآفِِف َمَقدَّ َِقاُتَؽ َظ ٍد َ  َّّ َٝ َأْجَر ُ َ ِْ ًَ ُثؿَّ َج

َة ِا  َّٓ ادََقدَّ ِْٔف َأْجرًا إِ َِ ْؿ َظ ُُ َُٖف : َأْش َٝ ِْ ْؿ، َوُؿ ُُ ق َف ُٓ ـْ أْجٍر َؾ ْؿ ِم ُُ َْٖفُ  : مٚ َش َٝ ِْ ْر ك، َوُؿ َُ اف

ٌَِٔؾ إَِفَْٔؽ  ًَّ ُٕقا ُهُؿ اف ِف َشٌِٔلً: َؾُٚ ـْ صَٚء أْن َي َِّخَذ إِػ َر ِّ َّٓ َم ـْ َأْجٍر إِ ِْٔف ِم َِ ْؿ َظ ُُ َُٖف مٚ أْش

ََِؽ إِػ ِرْوقإَِؽ.  ًْ  َوادَ

ْٝ َأّيُٚمُف أَ  َو ََ ْٕ َِامَّ ا ام هِٚديًٚ إِْذ َؾ ام َوآهِلِ ِٓ ْٔ َِ َِقاُتَؽ َظ  َ ٍٛ ـَ َأيِب ضٚفِ ؿَٚم َوفَُِّٔف َظِعَّ ْ 

ؿَّ  ُٓ ِّ ِعُّ َمْقُٓه، اف ًَ ُٝ َمْقُٓه َؾ ْْ ـُ ـْ  ؾِّ َؿْقٍم هٍٚد، َؾََٚل َوادأَُل َأمَٚمُف: َم ُُ ـَٚن ُهَق ادُِْْذَر َوفِ

ُْٕكْ  ـْ ظٚداُه َوا ـْ َوآُه َوظِٚد َم ُٝ َإٔٚ  َواِل َم ْْ ـُ ـْ  ـْ َخَذَفُف، َوؿَٚل: َم ُه َواْخُذْل َم ََٕكَ ـْ  َم

ـْ َصَجٍر َص ّك.  ِس ِم ـْ َصَجَرٍة َواِحَدٍة َوشٚ ُِر افَّْٚ َٕٚ َوَظِع  ِم ِع  َأِمُرُه، َوَؿَٚل: أَ ًَ ٌَُِّٔف َؾ َٕ

ِْْزفَ  َّ َٝ ِمِّْل  ِ ْٕ ـْ ُمقشك َؾََٚل َفُف: َأ َُِّف َ ؾَّ هُٚروَن ِم َُّٕف ٓ َوَأَح َّٓ َأ ـْ ُمقشك إِ ِٜ هُٚروَن ِم

ِجِدِه مٚ َحؾَّ َفُف، َوَشدَّ  ًْ ـْ َم  افًٚدََِغ، َوأَحؾَّ َفُف ِم
ِ
َجُف اِْ َْ َُف َشَِّٔدَة ًِٕٚء ِدي، َوَزوَّ ًْ ٌِلَّ َ  َٕ
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ـْ  ٚهِبٚ.  ْٖهِتٚ ِم َٔ ِْ َٜ َؾ َّ ُْ َٜ َواِا  ادَِديَْ

ـْ َدِمل  ل َوَدُمَؽ ِم ِّ
ـْ َاْ َؽ ِم ُّ َٝ َأِخل َوَوِ ِّٔل َوَواِرثِل، َاْ ْٕ ُثَؿ ؿَٚل: َأ

ـَ  َؽ َوَدَمَؽ  َّ ل َوَحْرُ َؽ َحْريِب، َواإلْيامُن خُمٚفٌِط َاْ ِّ ِْ َؽ ِش ُّ ِْ ل َوِش ِّ
ام خَٚفَط َاْ

ًَ َُؽ  يِض َدْيِْل َوُتِْْجُز ِظدايِت، َوِصٔ َْ َٝ َت ْٕ ٍَ ِل َوَأ َٝ َؽدًا َظذ ااَْقِض َخِِٔ ْٕ َوَدِمل، َوَأ

َٝ يٚ َظِعُّ مَلْ  ْٕ ِٜ َوُهْؿ ِجرايِن، َوَفْقٓ َأ ْؿ َحْقهِل ِا اجلََّْ ُٓ ًٜ ُوُجقُه ُٕقٍر ُمٌَْٔوَّ ـْ  َظذ َمْٚ َِر ِم

َرِف ادُ  ًْ ِدي. ُي ًْ ِمُْقَن َ  ْٗ 

ّك َوَحٌَْؾ اهلل ادَ َِغ َورِصاَضُف  ًَ ـَ اف ُٕقرًا ِم لِل َو ـَ افوَّ َدُه ُهدًى ِم ًْ َوـَٚن َ 

ـْ َمِْٚؿٌِِف،  ٍٜ ِم
ٌَ ََ َِْ ُؼ ِا َمْْ ـٍ َوٓ ُي ٍٜ ِا ِدي ََ ٍٜ ِا َرِحٍؿ َوٓ  ًِٚ ِ راَ  ََ ٌَُؼ  ِ ًْ َٔؿ ٓ ُي َِ َ ًْ اُد

ُش  ُٜ حَيُْذو َحْذَو افرَّ ام َوُيَٚتُِؾ َظذ اف َِٖويِؾ َوٓ َتُٖخُذُه ِا اهللِ َفْقَم ام َوآهِلِ ِٓ ْٔ َِ قِل َ ّذ اهلل َظ

ُِقهَبُْؿ َأْحَٚداً  َْٖوَدَع ُؿ َرِب َوَؿ ََؾ َأْ ىٚهَلُْؿ َوَٕٚوَش ُذْؤ ٚهَنُْؿ َؾ ًَ ٓ ٍِؿ: َؿْد َوَتَر ؾِِٔف َ ْٚديَد اف

ًٜ َوُحَِْْْٔ  يَّ ًٜ َوَخَْٔزِ ْٝ َظذ ُمَْٚ َذتِِف َح ك َؿ ََؾ َ ْدِريَّ ٌَّ ـَ ْٝ َظذ َظداَوتِِف َوَأ ََٖوٌَّ ، َؾ َـّ ُه ًٜ َوَؽْرَ َّٔ

ـِهَِغ َوافَِٚشىَِغ َوادِٚرؿَِغ.   افَّْٚ

ّْ َهَْؾ َأْمُر َرُشقِل  ْ ُي ك إّوفَِغ مَل ََ ـَ َي ٌَُْع َأْص َُِف َأْصَك أِخري َْٕ ٌَُف َوَؿ َ َودََّٚ َؿٙ 

ٌٜ َظذ اهللِ َ ّذ  ًَ
ِّ
َْ ِِف جُمْ َ ٌة َظذ َم ُٜ ُمِكَّ ، َوإُمَّ ـَ َد اهلِٚدي ًْ ـَ َ  ِْٔف َوآفِِف ِا اهلِٚدي َِ  اهلل َظ

ـْ ُؿ َِؾ َوُشٌِ  َُ َِؾ َم ْؿ، َؾ ِٓ ِٜ ااَؼِّ ؾِٔ ـْ َوىَف فِِرظَٚي َّ َِِٔؾ مِم ََ َّٓ اف  ُوْفِدِه إِ
ِ
ِٜ َرِتِِف َوإِْؿهٚء ًَ َل َؿىِٔ

ـْ ُشٌَِل َوُأؿْ  ِٝ َم
َٕ ، إِْذ ـٚ ِٜ ـُ ادَهُقَ  ًْ وُٚء هَلُْؿ  اِم ُيْرجك َفُف ُح ََ ـْ ُأْؿيِصَ َوَجرى اف يِصَ َم

َغ َوُشٌْ َٚن َر ِّْٚ إِْن ـَٚن َوْظُد َر ِّْٚ  َِ
َّ ُّ ِْ ُٜ فِ ـْ ِظٌِٚدِه َوافًِٚؿٌَ ـْ َينُٚء ِم إَْرُض هللِ ُيقِرُثٓٚ َم

ـْ خُيَِِْػ اهلُل َوْظَدهُ  قًٓ َوَف ًُ ٍْ ِزيُز اأَُِؿُ  دََ ًَ  .« َوُهَق اف

                                                             

 .637مٍٚتٔي اجلْٚن: ص :(1)
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ؾّ٘ن هذا ادَىع افؼيػ يٌّغ آ ىٍٚء وتًًِِف ا إوفٔٚء ظذ ٕ ق 

 إػ يقم افْٚس هذا. -ـام يً َد أهؾ ااؼ-آش ّرار 

o الجحث السبثغ: 

 إثباُت اشتؿرار اخلالؾة اإلهلقة.  

ّٕف ٓ متّر ا اش ّراروفُل ي وي  يٜ ظذ اخللؾٜ اإلهلٜٔ ا إرض وأ

 : إرض مـ دون وجقد خٍِٜٔ، تًٚفقا ٕ ٖمؾ ا آيٚت اخللؾٜ ادٌٚرـٜ، ؾَد ؿٚل

َّٕف شٔجًؾ ، ؾْٓٚ أخز اهللَّىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ ٖ 

ًٜ ظـ ذاتف، ؾًٖف ف ادل ُٜ روح و ،َّ مه جه ين ىن من خن حن ُّ :خٍِٔ

َ يض أنَّ و ٍٚتؽ اد ًٚفٜٔ ت، وحُٔؿ، ظٚدٌل  )تٌٚرـٝ وتًٚفٔٝ(إٕؽ : هذا افًٗال هق

يُقن خٍِٔ ؽ ـٚمًل وتًٚمٚ، وحٔٞ أردت أن جتًؾ خٍِٜٔ ا إرض ؾل  ّد أْن 

َّٕف  اضلظْٚيُقن اخلٍِٜٔ ـٚمًل وتًٚمٚ، وٕ ـ  َّ ٙ  ظذ اجلْس افٌؼي ٕرى أ

ًٜ ظْؽ؟!  شقف يًٍد ا إرض، ؾُٔػ يُقن هذا اُدًٍد خٍِٔ

 ؾ هق يّ ٚز ظُْؿ، ؾٕ٘ف  إنَّ اخلٍِٜٔ فـ يُقن مًًٍدا، :ؾٖجٚهبؿ اهلل 

ٌٜ ظـ اهلل ٍٜ مـ رتٛ ظِؿ :  ٚخللؾٜ إشام ٜٔخٍِٔ حٔٞ فديف إحٚضٜ  رتٌ

.اهلل ًٜ  افًٍع، وهبذا اش  ؼ أْن يُقن خٍِٔ

افذي ٓ يهدر مْف ؾًٌٚد وتهدر مْف افًٌٚدة، وهق -ؾِق ـٚن هذا اخلٍِٜٔ  

ٕرض  ٖن ـٚن خيِق مْف ٓ ينٌؾ ألٔع إٓٚت افزمٚن ظذ وجف ا -واجٌد فًِؿ إشامء

َّٕف مـ حّؼ ادل ُٜ أن  زمٌٚن فُٚن شٗال ادل ُٜ  ِ ٚظ ذفؽ أن  ل جقاٍب، ٕ

إػ زمـ افٌْل  رّب ٕ ـ اؿ ًْْٚ  جقا ؽ مْذ زمـ ٌٕل اهلل آدم  يٚ :تَقل هلل 

رب وإٔف ؽر مًٍد وظٚ د و ٔط  ٕٚشامء  ٚر  ، وفُـ مـ حتدثٝ ظْف يٚاخلٚتؿ 
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، ؾام هق افراؾع فٌَي إجيٚد ادًٍد ا إرض وٕ ـ ًد افٌْل اخلٚتؿ مٍَقًدا  

 ًٌّٕي   ّدك وَّٕدس فؽ؟

َّٕف  ِ ٚظ تِؽ افِ يٜ اخلٚ ٜ   ؾٚفًٗال شقف يًقد ويُقن  ل جقاٍب، ٕ

ٚ فًٗال ادل ُٜ يقجد ؾًٚد وٓ يقجد اخلٍِٜٔ، ؾُِل يُقن جقاب اهلل ًً ؿٚض

ٚ ا ـّؾ زمٍٚن، ؾل  ّد أنْ  ًَ يَٚل  قجقد خٍِٜٔ ا ـؾِّ زمٍٚن، وهذا مٚ دفٝ ظِٔف  مىِ

 .روايٚت أهؾ افٌٔٝ 

ٌٜ وفِنٔخ افهدوق َّٕف يَقل ا ، ظٌٚرٌة فىٍٔ : (ـامل افّديـ ومتٚم افًّْٜ)ؾ٘

 خم حم جم يل ىل مل خلُّ: إنَّ اهلل تٌٚرك وتًٚػ يَقل ا  ُؿ ـ ٚ ف »
ًٓ جًؾ اهلل-ؾٌدأ ظّز وجؾَّ اخلٍِٜٔ ؿٌؾ اخلَِٜٔ  َّىم مم مـ ٓ يًٍد، ؾٖو

ؾدّل ذفؽ ظذ أنَّ  -مـ ٓ يًٍد اجلٚمع دِلك اخللؾٜ مً ًّرا ا ـؾ زمٚنوجًؾ 

َّٕف شٌ ٕٚف حٌُٔؿ،  ااُّٜ ا اخلٍِٜٔ أ ِغ مـ ااُّٜ ا اخلَِٜٔ، ؾِذفؽ ا  دأ  ف ٕ

واأُؿ مـ يٌدأ  ٕٚهؿ دون إظؿ، وذفؽ تهديؼ ؿقل افهٚدق جًٍر  ـ  ّد 

  :وفق خِؼ اهلل ظزَّ (ااجٜ ؿٌؾ اخلِؼ، ومع اخلِؼ، و ًد اخلِؼ)حٔٞ يَقل ،

وجؾَّ اخلَِٜٔ خًِقا مـ اخلٍِٜٔ فُٚن ؿد ظروٓؿ فِ ِػ، ومل يردع افًٍٔف ظـ شٍٓف 

 ٚفْقع افذي تقجٛ حُّ ف مـ إؿٚمٜ اادود وتَقيؿ ادًٍد، وافِ يٜ افقاحدة ٓ 

َّٕف يِزم أن يُقن خِ -تًقغ ااُّٜ رضب  ٍي ظْٓٚ فِّقجقدات   ؼ اهللٕ

َّٕام خِؼ اخلِؼ فًِٜ  إرؤٜ ا هذه افِ يٜ جمًٌٕٚٚ فِ ُّٜ، وافٌٚري  حٌُٔؿ وإ

ٍٜ ت ْٚشٛ مع ـامل ذاتف، ومٚ ي ْٚشٛ مع ـامل ذاتف هق وجقد اإلًٕٚن افُٚمؾ  تٚم

و ٚخلٍِٜٔ يً دل ظذ إػ أن يَقل اف ٚمؾ افذي يهِي أن يُقن ميًٓرا هلل 

ََِػ مٌِؽ ادً ْخِِػ ـام ج رت  ف افًٚدة ا افًٚمٜ واخلٚ ٜ، وا اد ًٚرف م ك اش خ
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ًٓ ُاش دل  ًدفف ظذ ظدل  ف، وإذا ـٚن ظٚد ٍِ طٚدًٚ ُاش دل  يِؿ خٍِٔ ف ظذ طِؿ مً خِِ

ّٓ مًهقًمٚ ف، ؾهٌٝ أنَّ خلؾٜ اهلل تقجٛ افًهّٜ، وٓ يُقن اخلٍِٜٔ إ ٍِ  .« مً خِِ

ش خلف يهٌٝ رضورة وجقد خٍِٜٔ ا ـّؾ إذن، مَ ٙ اف ّٖمؾ ا آيٚت اإل

ّٓ حيَؼ  زمٍٚن، وإّٓ يٌَك شٗال ادل ُٜ  ل جقاٍب ا  ًض إزمْٜ، وأيًوٚ يِزم أ

 ااُّٜ اف ٚمٜ اف ل ت ْٚشٛ مع ـامل  ٍٚتف ا تِؽ افِ يٜ.افٌٚري

o تؼ٘٘يُ الخل٘فٔ ث٘ذ اهللٍٔل٘س ث٘ذ األه: 

 وفٔس  ٔد إمٜ.ٍِٜٔ  ٔد اهللا إثٌٚت أنَّ تًٔغ اخل :افبحث افثامن

و مـ خلل إ  ٚث افًٚ َٜ إ ْٓٔٚ إػ ٕ ٚ ٟ تَ يض أن يُقن تًٔغ اخللؾٜ 

 :، وهلوحتديد اخلٍِٜٔ  ٔد اهلل 

إنَّ اخلٍِٜٔ فٔس مىِؼ اإلًٕٚن، وإٕام هق إًٌٕٚن خٚص  وهق افذي  :إوػ

يُقن  ٚضًْٔٚ، ؾ٘نَّ افؼك  ٚهلل  يُقن مّْزهًٚ ظـ افًٍٚد، وافًٍٚد ؿد يُقن طٚهرًيٚ وؿد

.طٌِؿ ظئٌؿ، وهق مـ افًٍٚد افٌٚضْل 

 ٚفًٌٚدة ادرؤٜ أو يُقن  ٚاد إنَّ اخلٍِٜٔ ٓ  ّد أن يُقن ظٚ ًدا هلل :افثاكقة

ًٚ مـ   .ادل ُٜ إدٕك ا جٕٚٛ افًٌٚدة فٔس أؿؾ صٖٕ

 -ـام ذـرٕٚ-ٕشامء إنَّ اخلٍِٜٔ هق افذي ام ٚز  ًِؿ إشامء ـِٓٚ، وا :افثافثة

ًٚ فًِاموات وإرض، ومـ ـٚن هذا حٚفف ؾل يُّـ  ٌٜ جًدا تنُؾ ؽٌٔ مقجقداٌت ظٚفٔ

 .، و   ديد اهلل أنَّ يًِؿ مـ ظٚمٜ افْٚس، وإن ـٚن شًِٔؿ ؾٓق  ٘خٌٚر اهلل 

                                                             

 ، اخلٍِٜٔ ؿٌؾ اخلَِٜٔ.1ج :(1)
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وافْ ٔجٜ اف ل ٕهؾ إفٔٓٚ مـ ألٔع ذفؽ، هل ٓ  دّيٜ أْن يُقن اخلٍِٜٔ افذي 

 .صٖٕف(  ٕٚرض ؿٚ اًم مَٚمف مًًْٔٚ ومْهقً ٚ ظِٔف مـ ؿٌؾ اهلل  جًِف اهلل )جؾَّ 

o ٍػَدٌ ػلى ثذء: 

ا افَرآن افُريؿ مـ   ثامٕٜٔ أ  ٍٚث ا خلؾٜ اهلل اش ًروْٚ ًد أن  

وافذي هق  -خلل آيٚت اخللؾٜ، ًٕقد إػ افدفٔؾ افذي يً ّد ظذ اخللؾٜ اإلهلٜٔ 

وهذا افدفٔؾ ي ُقن  -فٜ إثٌٚت ادٓدويٜ اخلٚ ٜ افٍرد إول مـ افهْػ افهٚين مـ أد

 مـ مَدم غ، وادَدمٜ إوػ ت نُؾ مـ   قى أيٚت افؼيٍٜ، وؿد أثٌ ٝ أيٚت

َّٕف  ٌٔط أنَّ اهلل ًٜ ا إرض، وأنَّ خٍِٔ ف مًهقٌم ٓ ُيًٍد، وأ جًؾ خٍِٔ

َّٕف ٓ يُّـ أن يًّغ  َّٕف مقجقٌد ا ـّؾ زمٍٚن، وأ ّٓ  ٘خٌٚر اهلل   ٕٚشامء، وأ ، ؾٓذه إ

ـٕٚٝ هل افْ ٔجٜ اف ل إ ْٓٔٚ إفٔٓٚ مـ خلل أ  ٚث اخللؾٜ اإلهلٜٔ ا افَرآن 

 افُريؿ، وهذه افْ ٔجٜ تنُؾ ادَدمٜ إوػ.
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 :املقدمة الثانية
o ٔئلبهٔ الج٘بى الوثُجت للوْذٍٗٔ الخبصٔ هي خالل آٗبت الخالف: 

ًٓ ا آخر افزمٚن، وحيَؼ أمؾ  افذي يّأل إرض ؿًًىٚ إنَّ ادٓدي  وظد

َّٕف ٓ يُّـ أن يُقن    َٔؼ دوفٜ افًدل اإلهلٜٔ: خٍِٜٔ اهلل إٌٕٔٚء ، وذفؽ ٕ

ًٜ وحٚـاًم ظذ ادًِّغ ويٖمتر ألٔع ادًِّغ  ٖمره، ؾٓق  اخلٍِٜٔ ا زمٕٚف،  ؽره خٍِٔ

ألٔع ادل ُٜ  وإذا ـٚن هق اخلٍِٜٔ ؾًقف يُقن مًهقًمٚ، وشقف يُقن م ًّٔزا ظذ

ِٓٚ، وإذا ـٚن ادٓدي  ًٚ  ٕٚشامءـ   ـذفؽ ؾًقف تهٌٝ افًَٔدة افنًٜٔٔ. و ٔى

o ٔخالفٔ اإلهبم الوْذٕ فٖ وتت الؼبه: 

، وجٚمٌع  ؿٌؾ أْن أ ّغ وجف ادلزمٜ  غ ثٌقت أنَّ اإلمٚم ادٓدي  ٌٜ خٍِٔ

أذـر : ٓدي فهٍٚت وِملك اخلٍِٜٔ، و غ ثٌقت افًَٔدة اإلمٚمٜٔ ا اإلمٚم اد

ف دظٔؿ هذه ادَدمٜ  ًض افروايٚت ادً زة مـ ـ ٛ افًٚمٜ ا إثٌٚت خلؾٜ اإلمٚم 

 .ادٓدي 

َّٕف ؿٚل روي ظـ افٌّْل  :افرواية إوػ إذا رأي ؿ افرايٚت افًقد ؿد  »: أ

وؿد ذـر هذه افروايٜ  .« جٚءت مـ ؿٌؾ خراشٚن ؾٖتقهٚ، ؾ٘نَّ ؾٔٓٚ خٍِٜٔ اهلل ادٓدي

 وفُـ تًٌَف اد ََقن مـ ظِامء ااديٞ وخىٗوه،، اجلقزي ا ادقوقظٚت ا ـ

                                                             

 .22387مًْد أتد  ـ حٌْؾ، مًْد إٕهٚر، ومـ حديٞ ثق ٚن، ح  :(1)

حدثْٚ حْٚن  »س، ااديٞ افهٚين، ،  ٚب ذـر أحٚديٞ ا ؽّض  ْل اف2ًٌٚادقوقظٚت ج :(2)

: إذا Y ـ شدير ظـ ظّر  ـ ؿٔس ظـ ااًـ ظـ ظٌٔدة ظـ ظٌداهلل ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل 

ٓ  « أؿٌِٝ افرايٚت افًقد مـ خراشٚن ؾٖتقهٚ، ؾ٘نَّ ؾٔٓٚ خٍِٜٔ اهلل ادٓدي ، هذا حديٞ

ظّر ٓ  »حئك: أ ؾ فف وٓ ًِٕؿ أنَّ ااًـ شّع مـ ظٌٔدة وٓ ظّر شّع مـ ااًـ، ؿٚل 

 .39، ص « يشء
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وافًٔقضل ا افمفئ، وذـروا أنَّ هلذا اخلز مْٓؿ ا ـ حجر ا افَقل ادًددو

 صقاهد ترؿك  ف إػ اخلز ااًـ.

َّٕف ؿٚل:  َِٕف ااٚـؿ ا مً درـٜ ظـ افٌْل مٚ  :افرواية افثاكقة إذا  ... »أ

َّٕف خٍِٜٔ اهلل ادٓدي رأي ّقه هذا  »، ؿٚل ااٚـؿ: « ؾٌٚيًقه وفق حٌقًا ظذ افهِٟ، ؾ٘

ٌٞ   ٌٔي ظذ رشط افنٔخغ  .  « حدي

 .وواؾَف افذهٌل، وؿٚل ا ـ ـهر: إشٌْٚد ؿقي    ٌٔي 

َّٕف شُٔقن  ؾٚإلمٚم ادٓدي  خٍِٜٔ اهلل ا آخر افزمٚن، ؾ٘ذا ـٚن ـذفؽ ؾ٘

ًٚ  ٖشامء اهلل ًٚ و ٔى ِِّٓٚ، وإذا ـٚن ـذفؽ ؾً هٌٝ افًَٔدة ادٓدويٜ، ٕنَّ مًهقم ـ

  :افذي ي ٍؼ ادًِّقن ظذ ثٌقتف إًَؿ ؾٔف ادًِّقن ظذ ؿًّغ ادٓدي 

َّٕف مًهقٌم افنًٜٔ افذيـ ؿٚفقا هق خٍِٜٔ اهلل  :افؼسم إول ،  ًّْك أ

 وظْده إحٚضٜ  ٖشامء اهلل.ومًدٌد مـ ؿٌؾ اهلل 

                                                             

إذا أؿٌِٝ افرايٚت افًقد مـ ااديٞ افهٚفٞ ظؼ:  » :أحٚديٞ مل يذـرهٚ ااٚؾظ افًراؿل :(1)

مـ حديٞ ( ادقوقظٚت) خراشٚن ؾٖتقهٚ، ؾ٘نَّ ؾٔٓٚ خٍِٜٔ اهلل ادٓدي، أورده اجلقزي ا

ٚم أتد مـ حديٞ ظٌٔدة وهق ا ـ ظّرو، ظْد ظٌداهلل وهق ا ـ مًًقد، وؿد أخرجف اإلم

وا ضريؼ  (،إحٚديٞ افقاهٜٔ) ثق ٚن، ومـ ضريَف أخرجف ا ـ اجلقزي أيًوٚ ا ـ ٚب

َّٕف ـٚن ي ًّد افُذب ح ك حيُؿ  ثق ٚن ظع  ـ زيد  ـ جدظٚن، وؾٔف وًػ، ومل يَؾ أحٌد أ

ظذ حديهف  ٚفقوع إذا إٍرد، وـٔػ وؿد تق ع مـ ضريٍؼ آخر رجٚفف ؽر رجٚل إول، 

 .97، ص« ظٌدافرزاق، وافىزاين أخرجف

 .8432ادً درك ظذ افه ٔ غ، ـ ٚب افٍ ـ وادلحؿ، ح  :(2)

 ًٌض مٚ شٔلؿل آل  ٔ ف افُرام مـ   ، إخٌٚر افرشقل1افْٓٚيٜ ا افٍ ـ وادلحؿ، ج  :(3)

ٍٛ وأهقاٍل، ص   .48م ٚظ



          173 

 

 الذليل المعتمذ على وتيجة آية أي رياية

َّٕف إًٌٕٚن ظٚدي  وفٔس مًهقًمٚ وٓ مًدًدا، وٓ افذي :افؼسم افثاين ـ ؿٚفقا  ٖ

ٌٜ  ٖشامء اهلل  متٔزه ظـ ادل ُٜ.  ظْده إحٚض

ٚ أن يَٚل  ٖنَّ ادٓدي  مًهقٌم ومًدٌد وفُْف فٔس ااجٜ  ـ ااًـ  و أمَّ

، ؾٓذا مل يَؾ  ف أحٌد، وؿد أ ىِف ألٔع ادًِّغ، وإألٚع ادًِّغ ظذ افًًُري 

رأٍي ثٚفٞ يهٌٝ  ىلن ذفؽ افرأي، خهقً ٚ ظْد ادخٚفٍغ افذيـ ؿٚفقا  ٖنَّ  ىلن 

ٍٜ  »:ؿٚل افرشقل إـرم   .« إنَّ أم ل ٓ جت ّع ظذ ولف

ٌٜ وؾٔف ِملك اخللؾٜ، ي ًغ أنَّ يُقن ؾ٘ذا ثٌٝ أنَّ اإلمٚم ادٓدي  خٍِٔ

َّٕف ٓ يُّـ أن يَٚل  هق ا ـ اإلمٚم ااًـ افًًُري  َّٕف ، رأي افًٚمٜ، ٕ وهق إ

ٚ دِلك  فٔس ا ـ اإلمٚم ااًـ افًًُري  ًً ًٜ جٚم وا ٍٕس افقؿٝ فٔس خٍِٔ

، واف ْٚا مع آيٚت  ٌٜ َّٕف خٍِٔ اخللؾٜ، ٕنَّ مَ ٙ ذفؽ هق اف ْٚا مع مٚ دّل ظذ أ

 اخللؾٜ اف ل  ْٔٝ ِملك اخللؾٜ اإلهلٜٔ.

َّٕف هبذه افهٍٚت اف ل يُْرهٚ افًٚمٜ أن يُقن  ؾَّ ٙ ثٌقت اخللؾٜ فف، وأ

ظْد افنًٜٔ، ٕنَّ ـقٕف هبذه افهٍٚت وفٔس هق اإلمٚم ادٓدي  هق اإلمٚم ادٓدي 

  افنًٜٔ ؾألهّنؿ يَقفقن هق ااجٜ  ـ ٚ ظْد افنًٜٔ  ٚضٌؾ  ٚتٍٚق ادًِّغ، أمَّ

، وأّمٚ ادخٚفٍقن ٕهنؿ يَقفقن فٔس مًهقًمٚ وٓ ت قؾر ؾٔف ااًـ افًًُري 

َّٕف افؼ وط، وٓ يقجد ؾٔف ادِلك افذي تهٌ ف آيٚت اخللؾٜ، ؾٚفَقل  قجقد ادِلك مع أ

ٍٞ أألع ادًِّقن ظذ  فٔس ااجٜ  ـ ااًـ افًًُري  إحداٌث فَقٍل ثٚف

  ىلٕف، وادًِّقن ٓ جيًّقن ظذ  ٚضٍؾ ظْد ادخٚفٍغ.

                                                             

ا مًْد أتد، مـ  ، وورد3959شْـ ا ـ مٚجٜ، ـ ٚب افٍ ـ،  ٚب افًقاد إظيؿ، ح  :(1)

ؿٚل: شٖفٝ  أنَّ رشقل اهلل  »: 27224مًْد افٌَٚ ؾ، حديٞ أيب  كة افٌٍٚري، ح 

ّٓ جيّع أم ل ظذ  ٚ ؾٖظىٚين ثلًثٚ ومًْْل واحدًة: شٖفٝ اهلل ظزَّ وجؾَّ أ ًً ريب ظزَّ وجؾَّ أر 

ٍٜ ؾٖظىٕٚٔٓٚ...  .« ولف
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إذ  ّجرد : دي ؾٓذا دفٌٔؾ تٚم يهٌٝ افًَٔدة اإلمٚمٜٔ ا مًٖفٜ اإلمٚم ادٓ

ّٓ يِزم مـ ذفؽ  َّٕف وؾؼ افهٍٚت اف ل يذـرهٚ اإلمٚمٜٔ، وإ ٌٜ يهٌٝ أ َّٕف خٍِٔ ثٌقت أ

ٍٞ وهق  ٚضٌؾ   . ٚٓتٍٚقإحداث ؿقٍل ثٚف

o ٔ؟هي ّن الوالئىٔ الزٗي تفَّق ػلْ٘ن الخل٘ف 

إّن ظيّٜ اخلٍِٜٔ افٌؼي افذي متٔز ظذ ادل ُٜ ضّرًا تيٓر ظْد افقؿقف ظذ  

وافًٌٚدة  ل ُٜ إًٍٔٓؿ مـ حٔٞ ااجؿ، وافًدد، وصدة اخلوقع هللظيّٜ اد

وافدوام ظذ افىٚظٜ، وهذا مٚ  ْٔ ف آيٚت افَرآن افُريؿ وافروايٚت، وهْٚ شقف 

 ًض أيٚت افُريّٜ، وشقف أؿ ك ظذ روايٚت افًٚمٜ ا هذا،   ٚش ًراضأـ ٍل 

 :ٕرض، وأذـر  ًض افًْٚويـف ُقن خر صٚهد ظذ ظيؿ مْزفٜ خٍِٜٔ اهلل تًٚػ ا ا

o  ٔوثشٓ الوالئى: 

دفٝ أيٚت وافروايٚت ظذ ـهرة ظدد ادل ُٜ، وأّن إحهٚءهؿ ؾقق ؿدرة 

 اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث ُّ  :افْٚس، يَقل تًٚػ ا مل ُٜ افْٚر
 ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك

 جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
َّ مص خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

أتٔٝ  ٚفزاِق، وهق  »ؿٚل: وروى مًِؿ ظـ إٔس  ـ مٚفؽ أّن رشقَل اهللِ

ِؾ يوع حٚؾَرُه ظْد مْ ٓك ضرؾف، ؿٚل  ٌْ دا ٜ أ ٔض ضقيؾ ؾقَق ااامر ودون افٌَ

مًْدًا طٓرُه إػ افٌٔٝ ادًّقر، وإذا هق يدخِف ـؾ  ؾرـٌ ف... ؾ٘ذا إٔٚ  ٘ راهٔؿ 
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 .« أفػ مِؽ ثؿ ٓ يًقدون إفٔف، ثؿ ذهٛ يب إػ ِشْدَرِة ادْ ٓك.. يقم شًٌقن

: إين أرى مٚ ٓ ترون، ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل وا حديٞ ظـ أيب ذر 

ِٝ افًامُء وُحؼ هلٚ أن تئط، مٚ ؾٔٓٚ مقوع أر ع أ ٚ ع إٓ ومِؽ واوع جٌٓ ف  أّض

لً وفٌُٔ ؿ ـهرًا، ومٚ تِذذتؿ شٚجًدا هلل تًٚػ، واهلل فق تًِّقن مٚ أظِؿ فو ُ ؿ ؿِٔ

دات جتٖرون إػ اهلل تًٚػ ًُ  .  ٚفًْٚء ظذ افٍرش، وخلرج ؿ إػ افهُّ

o ٔػظن خلمٔ الوالئى: 

خَِٝ ادل ُٜ مـ ٕقر،  »مـ ٕقر: إذ ؾٔف: ؾَد روى مًِؿ خِؼ ادل ُٜ  

 . « وخِؼ اجلٚن مـ مٚرج مـ ٕٚر، وخِؼ آدم ممٚ و ػ فُؿ

ِٜ افًرش، وهذا يدّل ظذ ظيؿ خَِ ٓؿ، وشًٜ ؿدرهتؿ ؾَٚل و ّغ افَرآن ت 

:  ُّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت 
 مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس جسحس
 .َّ اك  يق ىق يف ىف يث ىث ُّ  :وؿٚل تًٚػَّ مغ  جغ

أذن هل أن أحدث ظـ  »ؿٚل:  وروي ظـ جٚ ر  ـ ظٌداهلل: أنَّ رشقل اهلل 

اهلل تًٚػ مـ تِٜ افًرش أن مٚ  غ ص ّٜ أذٕف إػ ظٚتَف مًرة  مِؽ مـ مل ُٜ

 . « شًٌام ٜ ظٚم

                                                             

 .217ص  8إم ٚع إشامع فَِّريزي :ج  (:1)

 وؿٚل: حديٞ حًـ.، 2312ه افسمذي  رؿؿ: روا (:2)

 .2996  ٔي مًِؿ  رؿؿ : (:3)

 .645ص  2شْـ أيب داود: ج (:4)
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 :ؿٚفٝ وروى مًِؿ مٚ يدّل ظذ ظيؿ اخلَِٜ ا  ًض ادل ُٜ وهق إن ظٚ نٜ

َـّ  : مٚ ُه ُٝ ، ُؿِ َٜ ْرَي ٍِ ْد أْظَيَؿ ظَذ اهللِ اف ََ َـّ ؾ ََِّؿ  قاِحَدٍة مْٓ َُ ، َثلٌث َمـ َت َٜ ؟ يٚ أ ٚ ظٚ َِن

ًدا  َّّ : َمـ َزَظَؿ أنَّ ُ َ ْٝ ِئًٚ  ؿَٚف ُٝ ُم َُّ ْْ ـُ ، ؿَٚل: و َٜ ْرَي ٍِ ْد أْظَيَؿ ظَذ اهللِ اف ََ ُف ؾ َرَأى َر َّ

: ِؾ اهللَُّ ظزَّ وجؾَّ َُ ِجِِِْٔل، أمَلْ َي ًْ ْٕيِِريِْل، وٓ ُت ِمَِْغ، أ ْٗ : يٚ ُأمَّ اُد ُٝ ِ َُ ، َؾ ُٝ ًْ َِ  هت ُّ  َؾَج
ُل  ؟َّ  اك يق  ىق يف ُّ ، َّ جح  مج حج مث : إٔٚ أوَّ ْٝ ؾََٚف

ََٖل ظـ ذفَؽ َرشقَل اهللِ ِٜ َش ْ أَرُه ظَذ ُ قَرتِِف هِذه إُمَّ يُؾ، مَل َّٕام هق ِجْزِ ، ؾََٚل: إ

ِف مٚ َِ ِْ  شًٚدا ِظَيُؿ َخ
ِ
امء ًَّ ـَ اف ًٌِىٚ ِم َٓ ، َرَأْيُ ُف ُمْْ َتْغِ  ْغَ  افَّ ل ُخَِِؼ ظِٔٓٚ ؽَر هَٚتْغِ ادَرَّ

ْع أنَّ اهللََّ يَقُل:  َّ ًْ ْ َت : أَو مَل ْٝ  إػ إْرِض، ؾََٚف
ِ
امء ًَّ  ىي مي خي  حي جي ُّ اف
ْع أنَّ اهللََّ يَقُل: َّ  ٌّ ٰى ٰر ييٰذ َّ ًْ ْ َت   جل مك لك ُّ ، أَو مَل
 خي جيحي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل
 . َّ  مئ هي مي

o ٔشذّٓ ػجبدٓ ٍطبػٔ ٍخضَع الوالئى:  

ـام  ْٔٝ افْهقص صّدة ظٌٚدة وضٚظٜ وخوقع ادل ُٜ و ْ ق م ُرر  

 زئ رئ ّٰ ِّ  َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ  :ـهرًا، يَقل تًٚػ
َّ زت رت يب ىب نب مب زب يئرب  ىئ نئ مئ

. َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  ُّ  :ويَقل

  هت ُّ  :ويَقل، َّ\مت خت  حت جت هبُّ  :ويَقل
  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث
. وؿد ـرم اهلل تًٚػ َّ مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ

َّ ىق يف ىف يث ىث ُّ  : ًوٓؿ، وو ٍٓؿ  ٖهنؿ  ررة ا ؿقفف
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ومع ـّؾ هذا مل يً  َقا أن يُقٕقا خٍِٚء اهلل تًٚػ ا ظٚمل اخلَِٜٔ، وهذا 

، ؾّٖي  ٚحٛ افًك وافزمٚنيدّل ظذ ظيؿ مَٚم اخلٍِٚء، ومْٓؿ مقٕٓٚ 

ظيّٜ مـ حٔٞ شًٜ افقجقد افْقري، وافَدرة وافًِؿ، ومـ حٔٞ اخلوقع 

 ؟وافىٚظٜ وافًٌٚدة هلل تًٚػ جيًّٓٚ افقجقد ادَدس فقهل أمرٕٚ 
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افٍرد افهٚين مـ أؾراد افهْػ افهٚين مـ أدفٜ ادٓدويٜ اخلٚ ٜ يً ّد ظذ 

 َْ ِغ أو افهِّ ََ   :ِغ، ويُّـ أن ٌٕغ هذا افٍرد مـ خلل ذـر مَدم غحديٞ افهَ

   قى حديٞ افهَِغ. :ادؼدمة إوػ

هق ظدل  يدفْٚ حديٞ افهَِغ ظذ وجقد صخٍص مـ أهؾ افٌٔٝ 

افُ ٚب افُريؿ و ٌٔط  ام ؾٔف، وهق مًهقٌم مًدٌد، ـٚفَرآن ٓ يٖتٔف افٌٚضؾ مـ  غ 

 ا ذفؽ افزمٚن افذي ٕ ـ ؾٔف.يديف وٓ مـ خٍِف ا ـّؾ زمٍٚن،  ام 

إؿٚمٜ افٌٔٚن ادهٌُٝ فِّٓدويٜ اخلٚ ٜ مـ خلل حديٞ  :ادؼدمة افثاكقة

 افهَِغ.

إنَّ مٚ يدّل ظِٔف هذا ااديٞ افؼيػ يهٌٝ ادٓدويٜ اخلٚ ٜ اف ل يً َد هبٚ 

مـ أنَّ  -مذهٛ افنًٜٔ آثْل ظؼيٜ )إٔٚر اهلل  رهٚهنؿ(- مذهٛ أهؾ افٌٔٝ 

وافذي وفد شْٜ مٚ  غ ومخًٜ  ق ااجٜ  ـ ااًـ افًًُري هادٓدي

فّٔأل إرض ؿًًىٚ  - ٘ذن اهلل-ومخًغ، وهق مقجقٌد أن وشقف خيرج 

ًٓ ـام مِئٝ طِاًم وجقًرا.  وظد
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o ٍٔجِ داللٔ حذٗث الثمل٘ي ػلى ثجَت الؼم٘ذٓ الوْذٍٗٔ الخبص: 

 :ويُّْْٚ تقؤي وجف افدٓفٜ  ٚفٌٔٚن اف ٚهل

إذا ـٚن حديٞ افهَِغ يدّل ظذ وجقد صخٍص مًهقم مـ أهؾ افٌٔٝ 

 ، َّٕف ٓ يًع أحٌد مـ ادًِّغ أن وهق ظدل فَِرآن افُريؿ ا زمْٕٚٚ، ؾٓذا يًْل أ

افذي  ٕنَّ إُٕٚر وجقده يَ يض تُذيٛ رشقل اهلل : يُْر وجقد هذا افنخص

ٛ اخلٚ ٜ وافًٚمٜ ٕجد وجقده مـ خلل حديٞ افهَِغ، وإذا رجًْٚ إػ مذه  غ

ا ـ  وهق ااجٜ، أهنؿ ؿد اخ ٍِقا ا وجقد هذا افنخص، ؾَد ؿٚل افنًٜٔ  قجقده

،  ْٔام إُٔرت افًٚمٜ وجقده، وا طّؾ هذا اخللف ٓ  ّد أن ااًـ افًًُري 

ٕنَّ ا ذفؽ تُذيٛ : إٕف ٓ يًع مًِاًم أن يُْر أ ؾ وجقد هذا افنخص :َٕقل

ا حديٞ افهَِغ وؿِْٚ  قجقد  اتًٌْٚ ؿقل رشقل اهلل   ديٞ افهَِغ، ؾ٘ذا 

هق ظدل فُِ ٚب ا زمْٕٚٚ، ؾل خيِق إمر مـ ، وصخص مـ أهؾ افٌٔٝ 

  :اح امفغ

أن يَٚل  ٖنَّ ذفؽ افنخص هق ااجٜ  ـ ااًـ افًًُري  :آحتامل إول 

.ًٜٔوهْٚ يهٌٝ ادىِقب وهق مٚ ظِٔف افن ، 

ٚل هق صخٌص آخر فٔس ااجٜ  ـ ااًـ افًًُري أن يَ :آحتامل افثاين

 ٕنَّ ادًِّغ ؿد  آح امل، وهذا ، ًٜ َّٕف خلف إألٚع ادًِّغ ؿٚضٌ  ٚضٌؾ، ٕ

 :إًَّقا إػ ؿًّغ مهٚ

، وظدٌل فُِ ٚب افَٚ ِقن  ٖنَّ افنخص افذي هق مـ أهؾ افٌٔٝ  :إول

 .هق ااجٜ  ـ ااًـ افًًُري و

  ؾ وجقد هذا افنخص.ادُْرون ٕ :افثاين
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ٌٞ ويَقل  قجقد هذا افنخص وفَُّْف فٔس ااجٜ  ـ   ؾْٖن يٖيت ضرٌف ثٚف

ٍٞ جيّع افٍريَٚن ااًـ افًًُري   -افنًٜٔ وافًٚمٜ-، ؾٓذا إحداٌث فَقٍل ثٚف

ٚ اخلٚ ٜ ؾألهنؿ يً َدون أنَّ ادٓدي افذي هق ظدٌل فُِ ٚب افُريؿ  ظذ  ىلٕف، أمَّ

، وأّمٚ افًٚمٜ ؾألهنؿ يُْرون أ ؾ هذا ااًـ افًًُري  ا زمْٕٚٚ هق ااجٜ  ـ

ٚ إلألٚع إمٜ، ويرى افًٚمٜ أن مٚ خٚفػ  ًٍ افنخص، و ذفؽ يُقن افَقل افهٚفٞ خمٚف

إألٚع إمٜ ؾٓق  ٚضٌؾ، وؿد َِٕقا ا ذفؽ أحٚديٞ ـهرة ؾَد َِٕقا ظـ ظّر، وظـ 

ة، وا ـ ظّر، وحذيٍٜ ا ـ مًًقد، وأيب شًٔد اخلدري، وإٔس  ـ مٚفؽ، وأيب هرير

 . « ظذ ولفٜ إّن أم ل ٓ جت ّع »ؿٚل:   ـ افٔامن، أنَّ رشقل اهلل 

ٍٜ  »وظـ ا ـ مًًقد:  ،وا « ؾ٘نَّ اهلل مل يُـ فٔجّع أمٜ  ٍّد ظذ ولف

ٍٜ ؾٖظىٕٚٔٓٚ... » :روايٜ ّٓ جيّع أم ل ظذ ولف أٓ ؾّـ  »، و « شٖفٝ اهلل ظزَّ وجؾَّ أ

ه أن يًُـ   ٌقحٜ اجلْٜ ؾِِٔزم اجلامظٜ، ؾ٘نَّ افنٔىٚن مع افٍذ، وهق مـ آثْغ  هَّ

 « ؾ٘نَّ يد اهلل مع اجلامظٜ وإّن افنٔىٚن مع مـ ؾٚرق اجلامظٜ يرتُض »، و« أ ًد...

مـ ؾٚرق اجلامظٜ ؿٔد  »، و « ويد اهلل ظذ اجلامظٜ، وٓ يٌٚهل اهلل صذوذ مـ صذَّ  »، و

 .« ر َٜ اإلشلم ظـ ظَْف صٍز ؾَد خِع

                                                             

 .3959شْـ ا ـ مٚجٜ، ـ ٚب افٍ ـ،  ٚب افًقاد إظيؿ، ح  :(1)

 .384، ص 2254،  ٚب ا فزوم اجلامظٜ، ح 6حتٍٜ إحقذي ج  (:2)

 .27224ة افٌٍٚري، ح مًْد أتد، مـ مًْد افٌَٚ ؾ، حديٞ أيب  ك :(3)

 .667، ـ ٚب إدب، ح 2صٍٚء افًِٔؾ   خريٟ وحتَٔؼ مًْد اإلمٚم افنٚؾًل، ج  :(4)

 .4558  ٔي ا ـ حٌٚن، ـ ٚب افًر،  ٚب ضٚظٜ إ ّٜ، ح  :(5)

 ٌٜٔ افرا د ا حتَٔؼ جمّع افزوا د ومٌْع افٍقا د، ـ ٚب أداب،  دٚب مدٚ جدٚء ؾدّٔـ يًدُـ  :(6)

 .13214، ح افٌٚديٜ وافٍُقر

 .492، ـ ٚب افًِؿ، ح 1ادً درك ظذ افه ٔ غ، ج  :(7)
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ؾٚفًٚمٜ ؿد رووا هذه افروايٚت وؽرهٚ واش دفقا هبٚ ظذ حجٜٔ إألٚع إمٜ، 

 وادٍروض أنَّ إمٜ أألًٝ ظذ  ىلن افَقل  قجقد صخٍص مـ أهؾ افٌٔٝ 
، مًهقم، هق ظدٌل فَِرآن افُريؿ وفُْف فٔس ااجٜ  ـ ااًـ افًًُري 

َّٕف ااجٜ  ـ ااًـ افًًُري ؾٚفَقل  قجقد هذا افنخص م  ع ظدم افَقل  ٖ
 ؿقٌل  ٚضٌؾ ٓ يُّـ أن يهٚر إفٔف.

رضورة وجقد صخص مـ أهؾ  :وظِٔف يً ٍٚد مـ ااديٞ افْ ٔجٜ اف ٚهل

، وهذه افْ ٔجٜ إذا وّّْٚ إفٔٓٚ اإلألٚع ا ـّؾ زمٍٚن هق ظدل فُِ ٚب افٌٔٝ 

ظدل فُِ ٚب فٔس هق  ٌٔٝ ادرـٛ ظذ  ىلن افَقل  قجقد صخص مـ أهؾ اف

، ش ُقن افْ ٔجٜ أنَّ مٚ ظِٔف افنًٜٔ ا مًٖفٜ اإلمٚم ااجٜ  ـ ااًـ افًًُري 

وهق  هق ااؼ، وهق أنَّ ادٓدي هق ااجٜ  ـ ااًـ افًًُري  ادٓدي 

 مقجقٌد ا يقم افْٚس هذا.

o ٍلفٌٔ هغ حذٗث الثمل٘ي:  

إوػ ظذ حديٞ افهَِغ، وهذا وهذا افدفٔؾ ـام اتوي فْٚ يً ّد ا مَدم ف 

يَ يض مْٚ أن َٕػ ؿًِٔل ظْد هذا ااديٞ افؼيػ، فْرى هؾ يهٌٝ افْ ٔجٜ اف ل 

ذـرت ا ادَدمٜ إوػ أم ٓ؟ وهذا يَ ٙ مْٚ أن ٕ  دث ظـ ادٓدويٜ ا طّؾ 

 :حديٞ افهَِغ وّـ جٓٚت ثلث

                                                             

وااٚ ؾ: أنَّ ااٞ وؿع ظذ  »يَقل ا ـ حجر ادُل  ًد خترجيف روايٚت حديٞ افهَِغ:  :(1)

اف ًّؽ  ٚفُ ٚب و ٚفًْٜ و ٚفًِامء هبام مـ أهؾ افٌٔٝ، ويً ٍٚد مـ جمّقع ذفؽ:  َٚء 

 . « ٜإمقر افهلثٜ إػ ؿٔٚم افًٚظ

، افٌٚب ااٚدي ظؼ ا ؾوٚ ؾ أهؾ افٌٔٝ افٌْقي، افٍهؾ إول: 2افهقاظؼ اد رؿٜ، ج 

 .439، ص  َّ  مه جه منهنُّ ا أيٚت افقاردة ؾٔٓؿ، أيٜ افرا ًٜ: ؿقفف تًٚػ: 
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 شْد حديٞ افهَِغ. :اجلفة إوػ

 حديٞ افهَِغ. مدفقل :اجلفة افثاكقة

 دؾع  ًض افنٌٓٚت ظـ حديٞ افهَِغ. :اجلفة افثافثة

o سٌذُ حذٗث الثمل٘ي :الجْٔ األٍلى: 

ٌٞ مًروٌف منٓقٌر، وفف ضرٌق ـهرٌة ظـ رشقل اهلل   حديٞ افهَِغ حدي
َُٕؾ  ٖـهر مـ فٍٍظ، وافذي ئًْْٚ هق تٍٔد افَىع وافَٔغ  هدوره ظْف  ، وؿد 

 ي حٔٞ َٕؾ ظـ زيد  ـ أرؿؿ إٔف روى ظـ رشقل اهلل افٍِظ افذي َِٕف افسمذ
َّٕف ؿٚل:  إين تٚرٌك ؾُٔؿ مٚ إن متًُ ؿ  ف فـ توِقا مـ  ًدي، أحدمهٚ أظيؿ مـ  »أ

أخر: ـ ٚب اهلل حٌٌؾ مدوٌد مـ افًامء إػ إرض وظسيت أهؾ  ٔ ل، وفـ يٍسؿٚ 

ؿد   ي ٕٚرص افديـ ، و« ح ك يردا ظعَّ ااقض، ؾٕٚيروا ـٔػ ختٍِقين ؾٔٓام

، (افروض افْور)، وـذفؽ ا (منُٚة ادهٚ ٔي)إفٌٚين هذا ااديٞ ا 

 .(شًِِٜ إحٚديٞ افه ٔ ٜ)وأيًوٚ ا 

  

                                                             

 .3788، ح Yجٚمع افسمذي، أ قاب ادْٚؿٛ،  ٚب مْٚؿٛ أهؾ  ٔٝ افٌْل  :(1)

 .6144، افٍهؾ افهٚين، رؿؿ Yٚؿٛ أهؾ  ٔٝ افٌْل ، ـ ٚب ادْٚؿٛ،  ٚب م3ْج  :(2)

، ذـره إٔف أخرج ا افروض 2458ح  ، حرف إفػ،1  ٔي اجلٚمع افهٌر وزيٚدتف ج  :(3)

 .977افْور  رؿؿ 

 .1761حديٞ افًسة و ًض ضرؿف، ح ، 4ج  :(4)
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o هَلف ثؼض ػلوبء الؼبهٔ هي حذٗث الثمل٘ي:  

 ؾَد  ّ  ف ألِٜ مـ أـٚ ر افَقم، مْٓؿ:

 :األلباني .1
ًٜ مـ افىرق وافنقاهد  (ٜشًِِٜ إحٚديٞ افه ٔ )ذـر إفٌٚين ا  ألِ

يٚ أمٚ افْٚس، إين ؿد ترـٝ ؾُٔؿ مٚ إن  »اف ل تَْؾ هذا ااديٞ افؼيػ، ؾَٚل: 

( 2/398، أخرجف افسمذي )« أخذتؿ  ف فـ توِقا، ـ ٚب اهلل، وظسيت أهؾ  ٔ ل

( ظـ زيد  ـ ااًـ إٕامضل ظـ جًٍر ظـ أ ٔف ظـ جٚ ر  ـ 2689وافىزاين )

، وهق ظذ ٕٚؿ ف افَهقاء  : رأيٝ رشقل اهلل ظٌداهلل ؿٚل ٍٜ ا حج ف يقم ظرؾ

ٌٛ مـ هذا افقجف  ـٌ ؽري ٌٞ حً ثؿ ؿٚل -خيىٛ، ؾًًّ ف يَقل: ؾذـره، وؿٚل: حدي

َـّ ااديٞ   ٌٔي ؾ٘نَّ فف صٚهًدا مـ حديٞ زيد  ـ أرؿؿ ؿٚل: ؿٚم -إفٌٚين : ؿِٝ فُ

 يدظك )مُخً  رشقل اهلل 
ٍ
ٚ(  غ مُٜ وادديْٜ، ؾ ّد اهلل وأثْك يقًمٚ ؾْٔٚ خىًٌٔٚ  امء

َّٕٚ  ٌؼ، يقصؽ أن يٖيت  ّٕام أ ظِٔف، ووظظ وذـر، ثؿ ؿٚل: أمٚ  ًد، أٓ أمٚ افْٚس، ؾ٘

مـ [ رشقُل ريب ؾٖجٔٛ، وإٔٚ تٚرٌك ؾُٔؿ ثَِغ، أوهلام ـ ٚب اهلل، ؾٔف اهلدى وافْقر

 ٚب اهلل، ، ؾخذوا  ُ]اش ًّؽ  ف وأخذ  ف ـٚن ظذ اهلدى، ومـ أخىٖه وؾَّ 

، ثؿ ؿٚل: وأهؾ  ٔ ل، أذـرـؿ اهلل -ؾ ٞ ظذ ـ ٚب اهلل ورؽٛ ؾٔف-واش ًُّقا  ف 

 .ا أهؾ  ٔ ل، أذـرـؿ اهلل ا أهؾ  ٔ ل، أذـرـؿ اهلل ا أهؾ  ٔ ل

منُِٜ )( وافى ٚوي ا 123 -7/122: أخرجف مًِؿ )-ؿٚل إفٌٚين-

 1559) (افًْٜ)ؿ ا (، وا ـ أيب ظٚ 367 - 4/366(، وأتد )4/368) (أثٚر

( مـ ضريؼ يزيد  ـ حٔٚن اف ّّٔل ظْف. ثؿ أخرج أتد 5926( وافىزاين )1551و

( وافى ٚوي مـ ضريؼ ظع  ـ ر ًٜٔ ؿٚل: فَٔٝ زيد 5949( وافىزاين )4/371)

                                                             

 .1761حديٞ افًسة و ًض ضرؿف، ح ، 4ج :(1)
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 ـ أرؿؿ وهق داخٌؾ ظذ ادخ ٚر أو خٚرٌج مـ ظْده ؾَِٝ فف: أشًّٝ رشقل اهلل 

 َِغ ـ ٚب اهلل وظسيت، ؿٚل: رأيٝ زيد  ـ أرؿؿ وهق يَقل: إين تٚرك ؾُٔؿ افه

يَقل: إين  داخٌؾ ظذ ادخ ٚر أو خٚرٌج مـ ظْده، ؾَِٝ فف: أشًّٝ رشقل اهلل 

؟ ؿٚل: ًٕؿ. وإشْٚده   ٌٔي، رجٚفف رجٚل ]ـ ٚب اهلل وظسيت[تٚرٌك ؾُٔؿ افهَِغ 

 -4982-4989-4971-4969افه ٔي، وفف ضرق أخرى ظْد افىزاين )

( و  ي هق وافذهٌل 533و 148و 3/199(، و ًوٓٚ ظْد ااٚـؿ )5949

  ًوٓٚ.

إين [ »وصٚهٌد آخر مـ حديٞ ظىٜٔ افًقا ظـ أيب شًٔد اخلدري مرؾقًظٚ:  

، وإين ترـٝ ؾُٔؿ مٚ إن أخذتؿ  ف فـ توِقا  ًدي ]أوصؽ أن أدظك ؾٖجٔٛ

ء إػ إرض، وظسيت افهَِغ، أحدمهٚ أـز مـ أخر، ـ ٚب اهلل حٌٌؾ ممدوٌد مـ افًام

: -إػ أْن ؿٚل إفٌٚين- « أهؾ  ٔ ل، أٓ وإهنام فـ يٍسؿٚ ح ك يردا ظّع ااقض

( وافىزاين 1555و 1553وا ـ أيب ظٚ ؿ ) (59و 26و 17و 3/14أخرجف أتد )

  ( وهق إشْٚد حًـ ا افنقاهد.45/ 1/ 2( وافديِّل )2679 - 2678)

( 529ؿىْل )ص رة ظْد افداروفف صقاهد أخرى مـ حديٞ أيب هري 

( وا ـ ظٌٚس ظْد ااٚـؿ 56/1) (افٍَٔف واد ٍَف)( واخلىٔٛ ا 1/93وااٚـؿ )

، وظّر  ـ ظقف ظْد ا ـ -أي    ف افذهٌل أيًوٚ-و   ف وواؾَف افذهٌل 

(، وهل وإن ـٕٚٝ مٍرداهتٚ ٓ ختِق مـ 119، 2/24) (جٚمع  ٔٚن افًِؿ)ظٌدافز ا 

ًوٚ وخرهٚ حديٞ ا ـ ظٌٚس، ثؿ وجدت فف صٚهًدا ؿقًيٚ وًٍػ، ؾًٌوٓٚ يَقي  ً

 .مـ حديٞ ظع مرؾقًظٚ  ف

: وصٚهٌد آخر يرويف رشيؽ ظـ افرــ  ـ افر ٔع ظـ -إػ أن يَقل إفٌٚين-

 . « افَٚشؿ  ـ حًٚن ظـ زيد  ـ ثٚ ٝ مرؾقًظٚ  ف
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o األلجبًٖ ٍهَلفِ هي ثؼض الجبحث٘ي فٖ حذٗث الثمل٘ي: 

ـ إفٌٚين أنَّ افًٌض وًػ هذا ااديٞ افؼيػ وجد افنٔخ ٕٚرص افدي

ٚ ويوًػ ـؾ  ًَ ٚ ضري ًَ ، حٔٞ أخذ ي ًَٛ ضرق حديٞ افهَِغ ضري ٍٜ ٍٜ خٚضئ  ّْٓجٔ

ضريؼ مْٓٚ، ؾٖراد إفٌٚين أن يرّد ظذ هذا افٌٚحٞ وضريَ ف، ؾٌّغ أنَّ هذا افٌٚحٞ 

ااديٞ  ومـ شٚر ظذ ضريَ ف ؽٍؾ ظـ ؿٚظدٍة أشٍٚس ا ظِؿ ااديٞ، وهل إنَّ 

ّٓ أنَّ  افذي فف ضرق م ًددٌة وإن ـٕٚٝ ضرؿف  ٖألًٓٚ يقجد ؾٔٓٚ جٓٚت وًٍػ، إ

 ًوٓٚ يُقن صٚهًدا فًٌِض أخر ومَقًيٚ، ؾرؿك ااديٞ  ذفؽ إػ مَٚم ااجٜٔ 

ّٟ  ف، ؾَٚل إفٌٚين:  ـُ ٛ ظعَّ أن أهٚجر  »ويُّـ أن حي  ـٍ  ًٍٔد،   ًد ختريٟ هذا  زم

 1492ثؿَّ أن أشٚؾر مْٓٚ إػ اإلمٚرات افًر ٜٔ، أوا ؾ شْٜ:  مـ دمنؼ إػ ظامن،

 ًٜ هجريٜ، ؾَِٔٝ ا ؿىر  ًض إشٚتذة وافدـٚترة افىٌٔغ، ؾٖهدى إهلَّ أحدهؿ رشٚف

ُٞ ظٍٓد هبذه افهْٚظٜ،  َّٕف حدي فف مىٌقظٜ ا تؤًػ هذا ااديٞ، ؾِامَّ ؿرأهتٚ تٌغ هل أ

 وذفؽ مـ ٕٚحٔ غ ذـرهتام فف: 

َّٕف اؿ ك ا خترجيف ظذ  ًض ادهٚدر ادىٌقظٜ اد داوفٜ، وفذفؽ إوػ:  إ

ؿك تَهًرا ؾٚحًنٚ ا حتَٔؼ افُلم ظِٔف، وؾٚتف ـهٌر مـ افىرق وإشٕٚٔد اف ل هل 

 ذاهتٚ   ٔ ٜ أو حًْٜ ؾوًل ظـ افنقاهد واد ٚ ًٚت، ـام يٌدو فُؾ ٕٚطر يَٚ ؾ 

ين صٔئًٚ آخر وهق: أنَّ  ًض هذه افىرق ا وهْٚ ذـر إفٌٚ- .خترجيف  ام خرج ف هْٚ

ٚ ؾٚفُؾ يَقي  ًوف  ًًوٚ، ويقجد صقاهد  ًٍ ًٍٕف   ٌٔي، وفق ـٚن افُؾ ؤً

 .-وم ٚ ًٚت ترؿك هبذا ااديٞ إػ درجٜ آظ ٌٚر

َّٕف مل يِ ٍٝ إػ أؿقال اده  غ فِ ديٞ مـ افًِامء، وٓ إػ   افهٕٜٚٔ: إ

ديٞ: أنَّ ااديٞ افؤًػ يَقى  ُهرة ؿٚظدهتؿ اف ل ذـروهٚ ا مهىِي اا
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 .«افىرق، ؾقؿع ا هذا اخلىٖ افٍٚدح مـ تؤًػ ااديٞ افه ٔي

ٚظ  ٍّ ًٚ ـهرًة، وأنَّ اا ؾٚدً ٍٚد مـ ظٌٚرة إفٌٚين أنَّ اديٞ افهَِغ ضرؿ

َّٕف  َّٕف هق يرى  ًض هذه افىرق   ٔ ًٚ ا ذاتف، وأ  ّ  قا  ًض هذه افىرق، وأ

ًٜ مع ذفؽ ؾٚاديٞ   ٌٔي: ٕنَّ هذه  يرى أنَّ هذه افىرق  ٖألًٓٚ فق ـٕٚٝ ؤًٍ

َّٕف مل ُيًّؾ افْير  ٍف ٕ ًّ ًّػ هذا ااديٞ إٕام و افىرق يَّقي  ًوٓٚ  ًًوٚ، ومـ و

واف  َٔؼ ا ضرق هذا ااديٞ افؼيػ، ومل موؿ أ  ٚث ظِؿ ااديٞ وظِؿ 

ٍٜ ا  ٚب اف ه ٔي وؽٍِ  ف هذه أوؿً ف ا افرجٚل، ؾٌٍؾ ظـ ؿٚظدٍة أشٚشٔ

 اف ؤًػ.

 :مي المكيثحجر الهي ابن .2
ثؿ اظِؿ أنَّ اديٞ اف ًّؽ  ذفؽ ضرًؿٚ ـهرًة وردت ظـ ٍٕٔػ  »ؿٚل ؾٔف: 

ٌَف، وا  ًض تِؽ  وظؼيـ   ٚ ًٔٚ، ومر فف ضرق مًٌقضٜ ا حٚدي ظؼ افنُّ

َّٕف ؿٚفف  ٚدديْٜ ا َّٕف ؿٚل ذفؽ   جٜ افقداع  ًرؾٜ، وا أخرى أ مروف، وؿد  افىرق أ

َّٕف ؿٚل دٚ  ، وا أخرى أ َّٕف ؿٚل ذفؽ  ٌدير خؿٍّ ام ألت ااجرة  ٖ  ٚ ف، وا أخرى أ

َّٕف ـرر ظِٔٓؿ ذفؽ  ؿٚم خىًٌٔٚ  ًد إكاؾف مـ افىٚ ػ ـام مر، وٓ تْٚا إذ ٓ مٕٚع أ

 .« ا تِؽ ادقاضـ وؽرهٚ اه امًمٚ  نٖن افُ ٚب افًزيز وافًسة افىٚهرة

: إين تٚرك ؾُٔؿ أمريـ فـ  »ا افُ ٚب ًٍٕف:  وؿٚل أيًوٚ ٍٜ  ٔ   ٍٜ وا رواي

توِقا إن اتًٌ ّقمهٚ، ومهٚ: ـ ٚب اهلل وأهؾ  ٔ ل ظسيت، زاد افىزاين: إين شٖفٝ 

                                                             

 .1761ديٞ افًسة و ًض ضرؿف، ح، ح4شًِِٜ إحٚديٞ افه ٔ ٜ، ج :(1)

، افٌٚب ااٚدي ظؼ ا ؾوٚ ؾ أهؾ افٌٔٝ افٌْقي، افٍهؾ إول: 2افهقاظؼ اد رؿٜ، ج :(2)

.449صَّ  مه جه منهنُّ ا أيٚت افقاردة ؾٔٓؿ، أيٜ افرا ًٜ: ؿقفف تًٚػ: 
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ؿ  ذفؽ هلام، ؾل تَدمقمهٚ ؾ ُِٓقا، وٓ تَكوا ظْٓام ؾ ُِٓقا، وٓ تًِّقهؿ ؾ٘هنَّ

 .  « أظِؿ مُْؿ

 :الذهبي .3
َّٕف  ّ ي حديهًٚ هبذا افٍِظ ؾَٚل: ـهر ظـ  ا ـَٕؾ  وؿد روى  »افذهٌل أ

افًْٚ ل ا شْْف، ظـ  ّد  ـ ادهْك، ظـ حئك  ـ تٚد، ظـ أيب مًٚويٜ، ظـ 

إظّش، ظـ حٌٔٛ  ـ أيب ثٚ ٝ، ظـ أيب افىٍٔؾ، ظـ زيد  ـ أرؿؿ: دّٚ رجع رشقل 

، اهلل ـَ ّْ
ِّ َُ ، أمر  دوحٍٚت ؾ ثؿ ؿٚل: ـٖين ؿد  مـ حجٜ افقداع، وٕزل ؽدير خؿٍّ

، إين ؿد ترـٝ ؾُٔؿ افهَِغ، ـ ٚب اهلل وظسيت أهؾ  ٔ ل، ؾٕٚيروا  ُٝ دظٔٝ ؾٖجٌ

ام فـ يٍسؿٚ ح ك يردا ظعَّ ااقض  .ـٔػ ختٍِقين ؾٔٓام، ؾ٘هنَّ

، ثؿ أخذ  ٔد ظعٍّ ؾَٚل: مـ ـْٝ  ـٍ ثؿ ؿٚل: اهلل مقٓي وإٔٚ مقػ ـؾِّ مٗم

آه، وظِٚد مـ ظٚده، ؾَِٝ فزيٍد: شًّ ف مـ مقٓه ؾٓذا وفٔف، افِٓؿَّ واِل مـ و

ّٓ رآه  ًْٔٔف، وشًّف  ٖذٕٔف رشقل يَقل ا ـ -؟ ؾَٚل: مٚ ـٚن ا افدوحٚت أحٌد إ

: تٍرد  ف افًْٚ ل مـ هذا افقجف، ؿٚل صٔخْٚ أ قظٌداهلل افذهٌل وهذا -ـهر  ًد ذفؽ

ٌٞ   ٌٔي   .« حدي

 

                                                             

هؾ إول: ، افٌٚب ااٚدي ظؼ ا ؾوٚ ؾ أهؾ افٌٔٝ افٌْقي، اف2ٍافهقاظؼ اد رؿٜ، ج  :(1)

 .439ص  ، َّ  مه جه منهنُّ ا أيٚت افقاردة ؾٔٓؿ، أيٜ افرا ًٜ: ؿقفف تًٚػ: 

َّٕف ، هد 19، أحداث شْٜ 5افٌدايٜ وافْٓٚيٜ، ج  :(2) خىٛ ؾهٌؾ ا إيراد ااديٞ افدال ظذ أ

 ٍُّٚن  غ مُٜ وادديْٜ مرجًف مـ حجٜ افقداع ؿريٛ مـ اجلُ ٍٜ يَٚل فف ؽدير خٍؿ، ص 

، ؾهؾ ا إيراد ااديٞ افدال ظذ إٔف 4ورده ا ـ ـهر ـذفؽ ا افًرة افٌْقيٜ، ج . وأ299

  خىٛ  ُّٚن  غ مُٜ وادديْٜ، مرجًف مـ حجٜ افقداع ؿريٛ مـ اجل ٍٜ يَٚل فف

 .416ؽدير ُخؿ، ص 
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 :بن حجر العسقالنيا .4
: (ادىٚفٛ افًٚفٜٔ  زوا د ادًٕٚٔد افهامٕٜٔ)ا ـ ٚب  ؿٚل ا ـ حجر افًًَلين

، ثؿَّ خرج آخًذا  ٔد ظعٍّ  ؿٚل: إنَّ افٌْل  ظـ ظعٍّ  » حي افنجرة  خؿٍّ

 ؾَٚل: أفً ؿ تنٓدون أنَّ اهلل تٌٚرك وتًٚػ ر ُؿ؟ ؿٚفقا:  ذ، ؿٚل أفً ؿ :

تًٚػ ورشقفف أوفٔٚؤـؿ؟ تنٓدون أنَّ اهلل ورشقفف أوػ  ُؿ مـ إًٍُٔؿ، وأنَّ اهلل 

ؾَٚفقا:  ذ، ؿٚل: ؾّـ ـٚن اهلل ورشقفف مقٓه ؾ٘نَّ هذا مقٓه، وؿد ترـٝ ؾُٔؿ مٚ إن 

ؿٚل ا ـ -أخذتؿ  ف فـ توِقا، ـ ٚب اهلل تًٚػ شٌٌف  ٔده وشٌٌف  ٖيديُؿ، وأهؾ  ٔ ل 

: وهذا إشٌْٚد   ٔي، وحديٞ ؽدير ُخؿٍّ ؿد أخرجف افًْٚ ل مـ روايٜ أيب -حجر

ٍٜ مـ افه ٚ ٜ اف ، وألٚظ ، وأ ؾ ااديٞ أخرجف ىٍٔؾ، ظـ زيد  ـ أرؿؿ، وظعٍّ

 . « افسمذي أيًوٚ

 :بن جرير الطبريا .5
 .(ـْز افًامل)وَٕؾ ته ٔ ف فِ ديٞ اد َل اهلْدي ا  

 :البوصيري .6
ظـ ظع  ـ أيب  »: (إحتٚف اخلرة ادٓرة  زوا د ادًٕٚٔد افًؼة)أورد ا 

، ثؿَّ خرج آخًذا  ٔد ظع ؾَٚل: أفً ؿ  ٌل ضٚفٛ: أنَّ افْ حي افنجرة  خؿٍّ

تنٓدون أنَّ اهلل ر ُؿ؟ أفً ؿ تنٓدون أنَّ اهلل ورشقفف أوػ  ُؿ مـ إًٍُٔؿ؟ وأنَّ 

اهلل ورشقفف مقٓـؿ؟ ؿٚفقا:  ذ، ؿٚل: ؾّـ ـٚن اهلل ورشقفف مقٓه، ؾ٘نَّ هذا مقٓه، 

ـ ٚب اهلل شٌٌف  ٔديف وشٌٌف  ٖيديُؿ،  وؿد ترـٝ ؾُٔؿ مٚ إن أخذتؿ  ف فـ توِقا،

 .« وأهؾ  ٔ ل، ثؿ ؿٚل: رواه إش ٚق  ًٍْد   ٔي

                                                             

  .142، ص 3943،  ٚب ؾوٚ ؾ ظع ريض اهلل ظْف، ح 16ج  :(1)

 .37629ٍهًل، ؾهؾ ا ؾوِٓؿ جمًّل، ح ، ؾوٚ ؾ أهؾ افٌٔٝ جمًّل وم1ج :(2)

 .6683 ٚب ؾّٔـ ـْٝ مقٓه ؾًع مقٓه، ح ، 13، ـ ٚب ادْٚؿٛ: 7ج :(3)
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 :حسن السقاف .7
واص امفف  ،« وفـ يٍسؿٚ »ومـ افذيـ ّٕهقا ظذ    ف مع اص امفف ظذ فٍظ 

ٚ ظـ اد ًّؽ  ٚفُ ٚب  ًَ ظذ إمر  ٚف ًّؽ  ٚفُ ٚب وافًسة، وٍٕل افولل مىِ

ًٚ: حًـ ، ؾَد (  ٔي  ٍٜ  لة افٌْل )افًَٚف  ٚحٛ ـ ٚب  وافًسة مً

ُشئِٝ ظـ حديٞ ترـٝ ؾُٔؿ صٔئغ فـ توِقا  ًدمهٚ ـ ٚب اهلل و...،  »ذـر ؾٔف: 

هؾ ااديٞ افه ٔي  ٍِظ: ظسيت وأهؾ  ٔ ل، أو هق  ٍِظ: شْ ل، ٕرجق تقؤي 

 ذفؽ مـ جٜٓ ااديٞ وشْده؟

 ٔ ل، وافروايٜ اف ل ؾٔٓٚ اجلقاب: ااديٞ افهٚ ٝ افه ٔي هق  ٍِظ وأهؾ 

ٌٜ مـ ٕٚحٜٔ افًْد واد ـ  : وا روايٜ افسمذي وؿع -إػ أن يَقل  -فٍظ شْ ل،  ٚضِ

( ؿٚل رشقل اهلل 3788 رؿؿ 5/663 ٍِظ: ظسيت وأهؾ  ٔ ل، ؾٍل شْـ افسمذي )

 :إيّن تٚرك ؾُٔؿ مٚ إن متًُ ؿ  ف فـ توِقا  ًدي، أحدمهٚ أظيؿ مـ أخر :

ٌؾ ممدوٌد مـ افًامء إػ إرض، وظسيت أهؾ  ٔ ل، وفـ يٍسؿٚ ح ك يردا ـ ٚب اهلل حٌ

: وهق   ٔي. وأمٚ فٍظ: -ظعَّ ااقض، ؾٕٚيروا ـٔػ ختٍِقين ؾٔٓام. ؿٚل افًَٚف 

َّٕف مقوقٌع فوًػ شْده، ووهٚ ف، وفًقامؾ أمقيٜ أثرت ا  وشْ ل، ؾل أصؽ  ٖ

 .« ذفؽ

o سٍآ حذٗث الثمل٘ي: 

ظٌَٚت )ا ـ ٚ ف  ِٔؾ افًلمٜ افًٔد حٚمد حًغ   ٞ آيٜ اهلل اجل

وؾّهؾ افُلم ا شْده،  حديٞ افهَِغ ا جمِدات، (إٕقار ا إمٚمٜ إ ّٜ إضٓٚر

ٍٕ ٚت )ا ـ ٚ ف  وؿد اخ ك افًٚمل اجلِٔؾ وافًلمٜ افٌْٔؾ افًٔد ظع ادٔلين

                                                             

 ، « ترـٝ ؾُٔؿ افهَِغ ـ ٚب اهلل، وظسيت أهؾ  ٔ ل » :جقاب شٗال حديهل ظـ حديٞ (1)

 .289ص 
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، وجًؾ  ا جمِديـمٚ ذـره افًٔد حٚمد حًغ (إزهٚر ا خل ٜ ظٌَٚت إٕقار

ًٜ دٚ ذـره ا   ٞ أشٕٚٔد حديٞ افهَِغ، وهل ظٌٚرٌة ظاّم ـ ٌف شامحٜ افًٔد  خٚمت

ا شْد هذا ااديٞ افؼيػ، حٔٞ اش ىٚع افًٔد  ظٌدافًزيز افىٌٚضٌٚ ل

ٚ ا  افىٌٚضٌٚ ل ًَ أن يهٌٝ تقاتر حديٞ افهَِغ ا هذه افرشٚفٜ اف ل ُجًِٝ مِ 

، ؾذـر أنَّ ظدد افه ٚ ٜ افذيـ رووا حديٞ افهَِغ يهؾ إػ ينـ ٚب افًٔد ادٔل

 ٚ ًً وؿد َِْٕٚ ؾٔام شٌؼ ظـ ا ـ حجر -أر ًٜ وظؼيـ   ٚ ًٔٚ، وذـر أشامءهؿ ألٔ

َّٕف ؿٚل:  ثؿ اظِؿ أنَّ اديٞ اف ًّؽ  ذفؽ ضرًؿٚ ـهرًة  »ادُل ا افهقاظؼ اد رؿٜ أ

 .« وردت ظـ ٍٕٔػ وظؼيـ   ٚ ًٔٚ

ذـر  ًض أشامء مـ روى هذا  افًٔد ظٌدافًزيز افىٌٚضٌٚ ل ـام إنَّ 

ااديٞ مـ اف ٚ ًغ، وافًدد افذي ذـره هق تًًٜ ظؼ، ـام َٕؾ أشامء ااٍٚظ 

وادهٍْغ افذيـ رووا هذا ااديٞ ا ـ ٌٓؿ ظز افَرون إػ ؿرْٕٚ هذا، ؾُٚن ظددهؿ 

افقؾرة تهٌٝ تقاتر حديٞ  مٚ ٜ وشًٌٜ وظؼيـ حٚؾيًٚ وـٚتًٌٚ، وٓ صّؽ أنَّ هذه

افهَِغ، ومـ راجع وٚ ىٜ اف قاتر ظْد ادخٚفٍغ جيد أهنؿ حيُّقن   قاتر روايٚت 

 مَْقفٜ  ىرٍق أؿؾ  ُهٍر مـ افىرق اف ل َِٕٝ حديٞ افهَِغ.

o خالصٔ الجحث فٖ الجْٔ األٍلى: 

وؿد  در مـ ـزاء ظِامء ، ؾٚفّْص ظذ اظ ٌٚر هذا ااديٞ افؼيػ و   ف

يٞ وظِامء اجلرح واف ًديؾ ظْد افًٚمٜ، و ٌِٝ ـهرة افْهقص ووؾرة افىرق ااد

حًدا اّدظك  ًض افًِامء تقاتر هذا ااديٞ افؼيػ، وظٌٚرة ا ـ حجر اف ل َِْٕٚهٚ 

ًٚ طٚهرة ا هذا  ومع وجقد ـؾ هذا ؾُٕ٘ف مـ افْٚحٜٔ افًْديٜ ٓ  -وهق ـذفؽ-ؿريٌ

ّٓ أن جيزم  ٖنَّ هذا ااديٞ افؼ اظ ٌٚريٌٌْل افنّؽ ا  يػ، وٓ يِّؽ اإلًٕٚن إ

                                                             

ٜ اف 3و 2اجلزء :(1) ٜ مرـز ااَٚ ؼ اإلشلمٜٔ، ادْنقر ا صٌُ ٕٜٔحًٛ ضًٌ ُ ٛ اإلفُسو  .ٍُر فِ

 .38، مِ ؼ شْد حديٞ افهَِغ، ص 2ٍٕ ٚت إزهٚر ا خل ٜ ظٌَٚت إٕقار، ج  :(2)
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إين تٚرك ؾُٔؿ افهَِغ مٚ إن متًُ ؿ هبام، أو إين تٚرك ؾُٔؿ مٚ  » :ؿٚل رشقل اهلل 

إن أخذتؿ  ف فـ توِقا مـ  ًدي، ـ ٚب اهلل وظسيت وإهنام فـ يٍسؿٚ ح ك يردا ظعَّ 

 .« ااقض

o ًٔ٘الجْٔ الثب:  
 :« ستفبدُ هي حذٗث الثمل٘يهب ٗ »تحذٗذُ هذلَل حذٗث الثمل٘ي 

 مٚهل دٓفٜ هذا ااديٞ افؼيػ وادً ز ظْد اخلٚ ٜ وافًٚمٜ؟

وؿٌؾ أن أظرض مٚ يً ٍٚد مـ حديٞ افهَِغ ظذ ٕ ق اف ٍهٔؾ أش ًرض 

 ًض إفٍٚظ اف ل وردت ا حديٞ افهَِغ مع  ٔٚن مٚ يً ٍٚد مْٓٚ ظذ ٕ ق 

ًٚ مـ هذه  إفٍٚظ، وفُـ ُٕرر َِٕٓٚ ظذ  قا ٜ اإلألٚل، وؿد ظروْٚ ؾٔام شٌؼ  ًو

َُٕؾ حديٞ افهَِغ؟ ومٚ هل افٍَرات اف ل يً ْد    هْٚ ظـ افدٓفٜ فُل ُيًِؿ ـٔػ 

وفُل يًِؿ أنَّ هذه افٍَرات ٕصَّ ـزاء ااٍٚظ ؟ إفٔٓٚ افنًٜٔ ا إثٌٚت ظَٚ دهؿ  ف

 ظذ اظ ٌٚرهٚ.

 : ل رشقل اهللمٚ رواه افسمذي، ظـ زيد  ـ أرؿؿ ؿٚل: ؿٚ :افؾػظ إول

إين تٚرٌك ؾُٔؿ مٚ إن متًُ ؿ  ف فـ توِقا  ًدي، أحدمهٚ أظيؿ مـ أخر: ـ ٚب  »

اهلل حٌٌؾ ممدوٌد مـ افًامء إػ إرض، وظسيت أهؾ  ٔ ل، وفـ يٍسؿٚ ح ك يردا ظعَّ 

 .« ااقض ؾٕٚيروا ـٔػ ختٍِقين ؾٔٓام

، وَِْٕٚ ؾٔام شٌؼ ـٌ ٌٞ حً َّٕف حدي ته ٔي إفٌٚين هلذا  ؿٚل ظْف افسمذي: أ

شًِِٜ إحٚديٞ )، و(افروض افْور)، و(منُٚة ادهٚ ٔي)ااديٞ هبذا افٍِظ ا 

 .(افه ٔ ٜ
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 :وافذي ًٕ ٍٔده مـ هذا افٍِظ هق 

 .إنَّ افُ ٚب وافًسة ترـٜ رشقل اهلل  :إمر إول

 إنَّ اف ًّؽ  ٚفُ ٚب وافًسة أمٌٚن مـ افولل. :إمر افثاين

ظدم اؾساق افُ ٚب ظـ افًسة، وظدم اؾساق افًسة ظـ  :افثإمر افث

َّٕام ؿٚل: مل يَؾ: وافًسة ٓ تٍسق ظـ ـ ٚب اهلل افُ ٚب، ؾٚفٌْل وفـ  »، وإ

، وهذا يدّل ظذ أنَّ افُ ٚب وافًسة ا ظرٍض واحٍد، « يٍسؿٚ ح ك يردا ظعَّ ااقض

ًٚ ٕهؾ افٌٔٝ  م ّهِٜ ا افُ ٚب قل اهلل،  ؾ هدايٜ رشؾِٔس افُ ُٚب إمٚم

 وافًسة ا ظرض ٍواحٍد، ؾُام أنَّ افًسة مع افُ ٚب، ؾٚفُ ٚب مع افًسة أيًوٚ.

د ظذ افًْٚيٜ  ٚفُ ٚب حّض وحتريُض رشقل اهلل :إمر افرابع ـّ ادٗ

ؾٕٚيروا ـٔػ  » ٚف ًّؽ ؿٚل:  وافًسة واف ًّؽ هبام مًًٚ، وهلذا  ًد أن أمر

 .« ختٍِقين ؾٔٓام

رواه افًْٚ ل و ّ  ف افذهٌل، ؾَد َٕؾ ا ـ ـهر ا ـ ٚب مٚ  :ؾػظ افثايناف

ظـ  ّد  ـ  وؿد روى افًْٚ ل ا شْْف، »افٌدايٜ وافْٓٚيٜ حديٞ افهَِغ هبذا افٍِظ: 

ادهْك، ظـ حئك  ـ تٚد، ظـ أيب مًٚويٜ، ظـ إظّش، ظـ حٌٔٛ  ـ أيب ثٚ ٝ، ظـ 

مـ حجٜ افقداع وٕزل  دَّٚ رجع رشقل اهلل أيب افىٍٔؾ، ظـ زيد  ـ أرؿٍؿ ؿٚل: 

، إين ؿد ترـٝ  ُٝ ُٝ ؾٖجٌ ، ثؿ ؿٚل: ـٖين ؿد دظٔ ـَ ، أمر  دوحٍٚت ؾَّّ ؽدير خؿٍّ

ؾُٔؿ افهَِغ: ـ ٚب اهلل وظسيت أهؾ  ٔ ل، ؾٕٚيروا ـٔػ ختٍِقين ؾٔٓام، ؾ٘هنام فـ 

، ثؿ أخذ  ٔد يٍسؿٚ ح ك يردا ظعَّ ااقض، ثؿ ؿٚل: اهلل مقٓي وإٔٚ مقػ ـؾِّ م ـٍ ٗم

 .« ظعٍّ ؾَٚل: مـ ـْٝ مقٓه ؾٓذا وفٔف، افِٓؿَّ واِل مـ وآه، وظِٚد مـ ظٚده
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ٚ ظِٔف:  ًَ تٍرد  ف افًْٚ ل مـ هذا افقجف، ؿٚل صٔخْٚ  »ثؿ ؿٚل ا ـ ـهر مًِ

ٌٞ   ٌٔي  ، وَٕؾ ا ـ ـهر ته ٔي افذهٌل وظدم « أ قظٌداهلل افذهٌل: وهذا حدي

 روٚه   ه ٔي افذهٌل. اف ًَٔٛ ظِٔف يدّل ظذ

 :وافذي ًٕ ٍٔده مـ هذا ااديٞ هبذه افٍِظ 

 .إنَّ افُ ٚب وافًسة ترـٜ رشقل اهلل  :إمر إول

َّٕف ترك  إّن رشقل اهلل  :إمر افثاين َّٕف  ّغ أ أمر  ٚتٌٚع افُ ٚب وافًسة، ٕ

ًٚ  ّغ  -ـام شٖٔيت-ا إمٜ هذيـ، وهذا يدّل    افٌْل ظذ وجقب اإلتٌٚع، وأيو
 ؾساق افُ ٚب ظـ افًسة، وهذا يدّل ظذ وجقب اإلتٌٚع.اظدم 

 إنَّ افُ ٚب وافًسة فـ يٍسؿٚ. :إمر افثافث

حديٞ افهَِغ  ٚفّْص ظذ أنَّ أمر  تًَٔٛ رشقل اهلل  :إمر افرابع

، أي ادٗمْغ  ـٍ ذـر حديٞ افٌدير  ًد ذـر حديٞ افهَِغ، وهذا  :وهل  فُّؾ مٗم

ؾألنَّ افًسة ظدل افُ ٚب، وٕنَّ افًسة ٓ :  غ ادوّقٕغ ارتٌٚطدّل ظذ وجقد ي

 ؾٓق أوػ  ٚدٗمْغ مـ إًٍٔٓؿ. تٍسق ظـ افُ ٚب، وشٔد افًسة أمر ادٗمْغ 

ادىٚفٛ افًٚفٜٔ )ااٚؾظ ا ـ حجر افًًَلين ا ـ ٚ ف مٚ َِٕف  :افؾػظ افثافث

حي افنجرة  ؿٚل: إنَّ افٌْل  ظـ ظعٍّ  »ؿٚل:  حٔٞ (، زوا د ادًٕٚٔد افهامٕٜٔ

، ثؿَّ خرج آخذًا  ٔد ظعٍّ  ؾَٚل: أفً ؿ تنٓدون أنَّ اهلل تٌٚرك وتًٚػ ر ُؿ؟   خؿٍّ

: أفً ؿ تنٓدون أنَّ اهلل ورشقفف أوػ  ُؿ مـ إًٍُٔؿ، وأنَّ اهلل ؿٚفقا:  ذ، ؿٚل 

ٚن اهلل ورشقفف مقٓه ؾ٘نَّ هذا تًٚػ ورشقفف أوفٔٚؤـؿ؟ ؾَٚفقا:  ذ، ؿٚل: ؾّـ ـ

مقٓه، وؿد ترـٝ ؾُٔؿ مٚ إن أخذتؿ  ف فـ توِقا، ـ ٚب اهلل تًٚػ شٌٌف  ٔده وشٌٌف 

 .«  ٖيديُؿ، وأهؾ  ٔ ل، ؿٚل ا ـ حجر: وهذا إشٌْٚد   ٔي
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 :وافذي ًٕ ٍٔده مـ هذا افٍِظ

ًٜ فف.إنَّ رشقل اهلل :إمر إول  اظ ز افُ ٚب وافًسة ترـ

أمر  ٕٚخذ  ٚفُ ٚب وافًسة، حٔٞ مل يًّز  إنَّ رشقل اهلل :فثاينإمر ا

  ٍِظ اف ًّؽ ـام ا  ًض افروايٚت وإٕام ظّز  ٍِظ إخذ.

ًٚ. :إمر افثافث ًٚ مـ افولل مىَِ  إنَّ ا اتٌٚع افُ ٚب وافًسة أمٕٚ

  ٔي اجلٚمع افهٌر )و ّ  ف إفٌٚين ا ـ ٚ ف مٚ َِٕف  :افؾػظ افرابع

إين تٚرٌك ؾُٔؿ خٍِٔ غ: ـ ٚب اهلل حٌٌؾ ممدوٌد مٚ  غ افًامء وإرض،  »: (يٚدتفوز

 .«وظسيت أهؾ  ٔ ل، وإهنام فـ يٍسؿٚ ح ك يردا ظعَّ ااقض

  :وهذا افٍِظ ئٍدٕٚ ظّدة أمقٍر، ومْٓٚ

، وتٖـٔدٕٚ ظذ أهنام تِرـ ٚ رشقل اهلل  إنَّ افُ ٚب وافًسة :إمر إول

ـٚن ا مَٚم  ٔٚن مٚ  ، ٕنَّ ا ذفؽ دٓفٜ ظئّٜ، ؾرشقل اهلل شقلترـٜ افر

َّٕف يقصؽ أن يدظك ؾٔجٔٛ، ثؿَّ خٚضٛ  يرتٌط  ّرحِٜ مٚ  ًد ارحتٚفف، حٔٞ  ّغ أ

تٚرٌك ا هذه إمٜ افٌٚؿٜٔ إػ يقم افَٔٚمٜ،  :أي ،« إين تٚرٌك ؾُٔؿ » :إمٜ ألًٚء وؿٚل

ٌٜ ظئّٜ شقف -ٚب افُريؿ وافًسة افىٚهرة و ّغ أنَّ افسـٜ ت ّهؾ ا افُ  وهلذا دٓف

 .-يٖيت إن صٚء اهلل تًٚػ ااديٞ ؾٔٓٚ

، واخلٍِٜٔ هق افذي إنَّ افُ ٚب وافًسة خٍِٔ ٚن فرشقل اهلل  :إمر افثاين

ـام  ْٔٚ ا أ  ٚث اخللؾٜ اإلهلٜٔ وادٓدويٜ اخلٚ ٜ ا افَرآن -يَقم مَٚم ادًُ خِِػ 

مـ  ًده، وافًسة تَقم مَٚم  آن افُريؿ يَقم مَٚم رشقل اهلل ؾٚفَر -افُريؿ

                                                             

 .2457، حرف إفػ، ح 1ج  :(1)
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مـ  ًده، ؾٓذا افٍِظ مل يذـر افهَِغ ـام ا  ًض أفٍٚظ ااديٞ  رشقل اهلل 

 افؼيػ، وإٕام ذـر فٍظ خٍِٔ غ.

 ظدُم اؾساق افُ ٚب ظـ افًسة، وظدم اؾساق افًسة ظـ افُ ٚب. إمر افثافث:

o  ُِٗث الثمل٘يألفبظ حذ اختالفٍج: 

دٚذا  :و افًٗال افذي ٕقاجٓف  ًد اش ًراض  ًض أفٍٚظ حديٞ افهَِغ هق

 اخ ٍِٝ أفٍٚظ حديٞ افهَِغ؟

مٚ هق اف قجٔف ا طٚهرة آخ لف ا حديٞ افهَِغ: حٔٞ  :وبعبارة أخرى

 َٕؾ  ًدة أفٍٚظ ؟

 .« مٚ إن أخذتؿ  ف » :، وا افًٌض أخر« مٚ إن متًُ ؿ  ف » :ؾٍل  ًض .1

ؿد ترـٝ  » :، وا افًٌض أخر« إين تٚرٌك ؾُٔؿ خٍِٔ غ » :وا  ًض .2

 .« ؾُٔؿ افهَِغ

 ، وا  ًض آخر ٓ يقجد هذا افٍِظ. « وإهنام فـ يٍسؿٚ »وا  ًض يقجد  .3

افهقاظؼ )و جئٌْٚ ظذ هذا افًٗال ا ـ حجر اهلٔ ّّل ادُّل ا ـ ٚ ف 

ـّرر هذا ااديٞ افؼيػ ا  قل اهلل مًٌْٔٚ أنَّ افًٌٛ يًقد إػ أنَّ رش (اد رؿٜ

زيٚدًة ا  ٔٚن هذا ادوّقن افؼيػ  ظدة وؿٚ ع، ؾٚفروايٚت تٌغ أنَّ رشقل اهلل 

 .ٕمهٔ ف ـّرر افْصَّ ظذ فزوم اف ًّؽ  ٚفُ ٚب وافًسة ا مقاضـ م ًددة

ثؿ اظِؿ أنَّ اديٞ اف ًّؽ  ذفؽ ضرًؿٚ ـهرًة وردت ظـ  »يَقل ا ـ حجر: 

ٌَف، وا  ًض تِؽ ٍٕٔػ و ظؼيـ   ٚ ًٔٚ، ومر فف ضرق مًٌقضٜ ا حٚدي ظؼ افنُّ

َّٕف ؿٚفف  ٚدديْٜ ا مروف، وؿد  َّٕف ؿٚل ذفؽ   جٜ افقداع  ًرؾٜ، وا أخرى أ افىرق أ

َّٕف ؿٚل دٚ  ، وا أخرى أ َّٕف ؿٚل ذفؽ  ٌدير خؿٍّ ام ألت ااجرة  ٖ  ٚ ف، وا أخرى أ
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ًٚ  ًد إكاؾف مـ  َّٕف ـرر ظِٔٓؿ ذفؽ ؿٚم خىٌٔ افىٚ ػ ـام مر، وٓ تْٚا إذ ٓ مٕٚع أ

ًٚ  نٖن افُ ٚب افًزيز وافًسة افىٚهرة   . «ا تِؽ ادقاضـ وؽرهٚ اه امم

 ٌٕٔٚف، ؾ ّدد  ؾألمهٜٔ موّقن هذا ااديٞ افؼيػ اه ّؿ رشقل اهلل 

ٚظ خم ٍِٜ، فُل ترـ ف ادٌٚرـٜ  قوقح، وأمر  ٚف ًّؽ هبٚ ا مقاضـ م ًددٍة، و دٖفٍ

حتٍظ افق ٜٔ وتٌَك خٚفدًة إػ يقم افَٔٚمٜ، ؾٔ ٍظ هبذا مْٟٓ اإلشلم افَقيؿ، وهذا 

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :، وؿد ؿٚل مٚ حتَؼ فرشقل اهلل 
وـؿ حٚوفٝ يد اف لظٛ ، َّ ىن من خن حن جن يم ىم مم

 ؾًٌض افذيـوافىّس أْن تىّس حديٞ افهَِغ، وفُْٓٚ مل تًىع إػ ذفؽ شًٌٔل، 

، ٓ يرتوقن حديٞ افهَِغ، وٓ يريدون أن يهؾ إػ إمٜ ؿٚم   َىٔع  ًض ؾَراتف

ّٓ ٕنَّ موّقن هذا ااديٞ افؼيػ  وافًٌض حذف وأخذ يَّدم ويٗخر، ومٚ ذاك إ

ٌٜ ظذ ؾوؾ أهؾ افٌٔٝ  ٌٜ واو  ؿ إ ّٜ  ًد رشقل اهلل ؾٔف دٓف  .، وأهنَّ

o دالالتُ حذٗث الثمل٘ي: 

ر ا هذا ااديٞ افؼيػ يٍيض إػ دٍٓٓت م ًددٍة، إنَّ  ُّ اف ّٖمؾ واف ٍ

 :إيهٚهلٚ إػ إمٜ، ومْٓٚ ويَقد إػ موٚمغ ـهرة أراد افٌْل إظيؿ 

ُٜ رشقل اهلل  :افدٓفة إوػ  .إنَّ افُ ٚب وافًسة ترـ
 . ًد رشقل اهلل  وجقب إتٌٚع أهؾ افٌٔٝ  :افدٓفة افثاكقة

 .ظهّٜ أهؾ افٌٔٝ  :افثةافدٓفة افث
 ا ـّؾ زمٚن. رضورة وجقد صخص مـ أهؾ افٌٔٝ  :افدٓفة افرابعة

. ادَهقد  ٖهؾ افٌٔٝ  :افدٓفة اخلامسة ٌٜ ٌٜ خٚ   ألٚظ

                                                             

، افٌٚب ااٚدي ظؼ ا ؾوٚ ؾ أهؾ افٌٔٝ افٌْقي، افٍهؾ إول: 2افهقاظؼ اد رؿٜ، ج  :(1)

.449ص ، َّ   مه جه منهنُّ تًٚػ:  ا أيٚت افقاردة ؾٔٓؿ، أيٜ افرا ًٜ: ؿقفف
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o ئىَّ الىتبة ٍالؼتشٓ تشؤُ سسَل اهلل :الذاللٔ األٍلى: 

ترـٜ ـّؾ صخٍص   ًٌف، ؾٚف ٚجر ومـ جيّع حىٚم هذه افدٕٔٚ يسك مـ  

ه ادّ ُِٚت، وافًٚمل افذي رصف ظّره ا تًِؿ افًِؿ وتًِّٔف يسك وخيِػ  ًد

ًٚ رشقًٓ ووطٍٔ ف أن يٌغ مًٚمل  ؾّٔـ يُقن  ًده افًِؿ، ورشقل اهلل  ـٚن ٌّٕٔ

يـ، وأن مدي إمٜ إػ شٌٔؾ افرصٚد فٔ قل  ْٔٓؿ و غ افولل، ؾُٚن   افدِّ

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّ  :مًِاًم مر ًّٔٚ وهٚديًٚ وؿٚ داً فألمٜ
افَٚيض وااٚـؿ  ٖمر  ، وـٚن َّ ٰذ يي ىي مي

وتٍْٔذ ؾِف  ذفؽ افقٓيٜ افًٚمٜ ا إدارة صٗون افْٚس   ىٌٔؼ أحُٚم اهللاهلل

 إرادتف ا إمٜ.

يٌٌْل أن تُقن   ًٌف، ومـ يُقن  ًد رشقل اهلل  إنَّ ترـٜ رشقل اهلل 

  َّٕف ترـٜ فرشقل اهلل ، يٌٌْل أن يُقن مًدًٕٚ فًِؿ رشقل اهلل  وي هػ  ٖ
ًٚ، ويٌٌْل أن يُقن افَٚيض وادْيؿ فنٗون إمٜ مـ افْقاحل افًٔٚشٜٔ  وهٚدي

وآؿ هٚديٜ وآج امظٜٔ وافَوٚ ٜٔ، وهذا مٚ يدّل ظِٔف حديٞ افهَِغ ظْدمٚ ظّز 

أنَّ رشقل ؾٚدَهقد مـ هذه افٍَرة هق  -إين تٚرٌك ؾُٔؿ- ٍِظ افسـٜ  رشقل اهلل 

ؿد ترك مٚ يْٚشٛ صٖٕف مـ ـقٕف افًٚمل اهلٚدي و ٚحٛ افقٓيٜ افًٚمٜ  اهلل 

 وافَٚيض وادْيؿ فنٗون إمٜ.

هؿ مًدن افًِؿ وهؿ ورثٜ  ؾ ديٞ افهَِغ يدّل ظذ أنَّ ظسة رشقل اهلل 

ع ااديٞ افُ ٚب، وهؿ اد ٔىقن  قاؿع تًٚفٔؿ افديـ  ًد رشقل اهلل  ، وهلذا ؾرَّ

، « مٚ إن متًُ ؿ  ف فـ توِقا  ًدي »، و َقفف: « وإهنام فـ يٍسؿٚ »ؼيػ  َقفف: اف

وظذ هذا ًٕ ٍٔد دٓفٜ ااديٞ ظذ أنَّ ورثٜ افُ ٚب ا إمٜ فٔس ألٔع أؾراد إمٜ 

 إػ ؿًّغ ومهٚ: ؾ٘نَّ إمٜ تًَْؿ  ًد رشقل اهلل 
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  :ؿركاء افؼرآن افؽريمافًَؿ إول. 

ًٓ فف، وُأِودع ؾٔٓؿ ظِؿ رشقل و هؿ افذيـ ُؿرِ  ٕقا  ٚفَرآن افُريؿ وُجًِقا ظد

 ، وهٗٓء هؿ افذيـ أورثٓؿ افٌٚري واإلحٚضٜ اف ٚمٜ  ُ ٚب اهلل  اهلل 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :افَرآن افُريؿ، حٔٞ يَقل جؾَّ صٖٕف
 ىييي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن  يم ىم
 ىئ  نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ
، ؾٚدهىٍك فٔس ـّؾ افًٌٚد افذيـ ـٕٚقا ا زمـ افٌْل َّ رب يئ

ويٌغ افًٌٚد افذيـ ، ثؿ يقّوي ااؼوإٕام هؿ ألٚظٜ مـ ظٌٚد اهلل  إـرم 

ا ىٍك مْٓؿ ورثٜ افُ ٚب، ؾٔذـر أنَّ مـ افًٌٚد مـ هق طٚملٌ فًٍْف، ومْٓؿ مَ هد، 

 رات هق افذي أورثف اهلل، وافًٚ ؼ  ٚخلومْٓؿ شٚ ؼ  ٚخلرات  ٘ذن اهلل 

 افُ ٚب  ًد رشقل اهلل.

  :ظامة افـاسافًَؿ افهٚين. 

وهؿ افذيـ مل يرثقا افُ ٚب، وإٕام وطٍٔ ٓؿ أن يرجًقا إػ افًَؿ إول مـ 

، وظٚمٜ افْٚس ٓ يقجد ؾٔٓؿ افْٚس ا أخذ تًٚفٔؿ افَرآن افُريؿ وتًٚفٔؿ افٌّْل 

، وٓ يقجد ؾٔٓؿ مـ يّدظل فًٍْف اإلحٚضٜ مـ ظْده إحٚضٜ تٚمٜ  ٚفَرآن افُريؿ

 . جّٔع أحُٚم اهلل 

o ػذمُ هؼشفٔ ثؼض الصحبثٔ ثبألحىبم: 

وئٍُْٚ أن َٕرأ اف ٚريخ وافروايٚت اف ل َِٕٝ حٚل ـٌٚر افه ٚ ٜ وافذيـ 

ٚمًٚ  ًد رشقل اهلل  ُّ فْ ًرف ظذ أهنؿ ـٕٚقا جيِٓقن  ًض  جًِقا خٍِٚء أو ُح

و ٜ، وجيِٓقن  ًض إحُٚم اجلِّٜٔ، وئٍُْٚ أن ٕ هٍي آيٚت افَرآن افُريؿ افقا
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ـ ٚيب مًِؿ وافٌخٚري فْرى مقؿػ ظّر مـ حُؿ اف ّٔؿ ا حٚل اجلْٚ ٜ، وفٌٔٚن 

 :هذه ااٚفٜ َْٕؾ هْٚ  ًض افروايٚت

أنَّ رجلً أتك ظّر ؾَٚل: إين أجٌْٝ ؾِؿ أجد مًٚء؟  »َٕؾ مًِؿ ا ـ ٚ ف: 

. ؾَٚل ظامٌر: أم ٍٜ ؾٖجٌْْٚ ؾِؿ ؾَٚل: ٓ تهؾِّ ٚ تذـر يٚ أمر ادٗمْغ إذا إٔٚ وإٔٝ ا هي

، وأمٚ إٔٚ ؾ ًُّٝ ا افساب و ِٔٝ، ؾَٚل افٌْل  ٕجد مًٚء، ؾٖمٚ إٔٝ ؾِؿ تهؾِّ

 َّٕام ـٚن ئٍُؽ أن تيب  ٔدك إرض، ثؿَّ تٍْخ، ثؿَّ متًي هبام وجٓؽ : إ

 .« دث  فظامر، ؿٚل: إن صئٝ مل أح وـٍٔؽ، ؾَٚل ظّر: اتِؼ اهلل يٚ

o حىنُ الت٘ون فٖ المشآى الىشٗن: 

افروايٜ اف ل ومـ افروايٚت اف ل تٌّغ أنَّ هذا ااُؿ مقجقٌد ا ـ ٚب اهلل

حدثْٚ  حدثْٚ ظّر  ـ حٍص، ؿٚل: »رواهٚ افٌخٚري ا ـ ٚ ف ادقشقم  ٚفه ٔي ؿٚل: 

 أيب، ؿٚل: حدثْٚ إظّش، ؿٚل: شًّٝ صَٔؼ  ـ شِّٜ، ؿٚل: ـْٝ ظْد ظٌداهلل

وأيب مقشك، ؾَٚل فف أ ق مقشك: أرأيٝ يٚ أ ٚ ظٌدافرتـ إذا أجْٛ ؾِؿ جيد مًٚء، 

ٓ يهع ح ك جيد ادٚء، ؾُٔػ تهْع  َقل  -ا ـ ظّر-ـٔػ يهْع؟ ؾَٚل: ظٌداهلل 

: ـٚن ئٍُؽ؟ ؿٚل: أمل تر ظّر مل يَْع  ذفؽ؟ ؾَٚل أ ق ظامر حْٔام ؿٚل فف افٌْل 

 .« درى ظٌداهلل مٚ يَقل تهْع هبذه أيٜ؟ ؾاممقشك: ؾدظْٚ مـ ؿقل ظامٍر ؾُٔػ 

إنَّ ظٌداهلل  ـ ظّر َٕؾ ااُؿ افذي ـٚن ظِٔف أ قه وهق أّن اجلْٛ ٓ يهع، 

ٌٜ وهق ظامر  ـ يٚه أنَّ افٌْل  ؾَٚل فف أ ق مقشك ومٚذا تهْع ؾٕ٘ف يقجد ٕص  يَِْف ثَ

 إٔف تذّرع  ٖنَّ ـٚن ئٍُؽ، و ّغ فف ضريَٜ اف ّٔؿ، ؾام ـٚن مـ  :ؿٚل فف ّٓ ظٌداهلل إ

                                                             

 .112  ٔي مًِؿ، ـ ٚب اأض،  ٚب اف ّٔؿ، ح  :(1)

  ٔي افٌخٚري، ـ ٚب اف ّٔؿ،  ٚب إذا خٚف اجلْٛ ظذ ًٍٕف ادرض أو ادقت، أو خٚف  :(2)

 .346افًىش، تّٔؿ، ح 
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، إذ ـٔػ ٓ يَْع ظّر  َْؾ ظامر وهق  ٌٛ أ ٚه مل يَْع  ذفؽ، وهذا ا ًٍٕف رد  ظجٔ

، وافه ٚيّب ظٚدٌل ٓ يُذب؟!   ٚحٌل 

وهْٚ أصُؾ ظِٔف أ ق مقشك  ٚٔيٜ افُريّٜ، ؾ٘ذا ـْٝ ٓ تٌَؾ  َقل ظامٍر، 

ًٜ فٔٗخذ مْف ؿقل رشقل اهلل ، ؾام تهْع  ٚٔيٜ ادٌٚرـٜ اف ل  وإذا ـٚن ظامٌر فٔس ثَ

 جس مخ جخ مح جح مج حج ُّ  :ؾٔٓٚ ٕص  ظذ وجقب اف ّٔؿ، وهل ؿقل اهلل 
 جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس

، وهْٚ مل يً ىع ظٌداهلل  ـ َّ حك جك مق حق مف  خف جفحف مغ

ظّر أن جئٛ.

ٌٜ مر ٌٜ هٚم ٚ حٚدث ٌٜ  نٍٖن وفًٝ أدري ـٔػ ٕيس ظّر هذه ااٚدثٜ مع أهنَّ تٌى

يـ وهل افهلة؟!  ظئٍؿ، وهق حٌُؿ رشظل  مرتٌط  ًّقد افدِّ

و ًد  إٕف أؾوؾ إمٜ  ًد رشقل اهلل  :ومـ ؿٔؾ-وافذي َئًْْٚ أنَّ ظّر 

ـٚن  -أيب  ُر، وافذي جًؾ خٍِٜٔ ظذ ادًِّغ وٕهٛ ا مُٚن رشقل اهلل 

يـ ُ ّغ ا ـ ٚب اهلل ًٚ مـ أحُٚم افدِّ  نٓٚدة افه ٚ ٜ، ؾ٘ذا ـٚن جيٓؾ حُاًم واو 

هُذا حٚفف، وحٚل ا ْف ظٌداهلل افذي هق مـ ادُهريـ ا َٕؾ إحٚديٞ ظـ رشقل 

 ؾامذا شُٔقن حٚل شٚ ر إمٜ؟! اهلل 

، إذن، ييٓر  ام تَدم أّن افُ ٚب وافًسة مً قدع ظِؿ رشقل اهلل  
وهديف ا  ظِؿ افٌْل  اج امعمـ أّن فٍظ افسـٜ يدّل ظذ -وافذي يٗيد مٚ ذـرٕٚه 

مـ أنَّ  و ّ  ف إفٌٚين هق مٚ رواه افًٚمٜ، وَِٕف افسمذي -افًسة مـ  ًده

إنَّ افًِامء ورثٜ إٌٕٔٚء، إنَّ إٌٕٔٚء مل يقرثقا ديْٚرًا وٓ  ... »ؿٚل:  رشقل اهلل 

                                                             

 .2682جٚمع افسمذي، أ قاب افًِؿ،  ٚب مٚ جٚء ا ؾوؾ افٍَف ظذ افًٌٚدة، ح  :(1)

 .212، ـ ٚب افًِؿ، افٍهؾ افهٚين، ح 1منُٚة ادهٚ ٔي، ج  :(2)
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ّٕام ورثقا افًِؿ، ؾّـ أخذ  ف ؾَد أخذ   ٍظ واؾر ًٚ، إ ومْٓؿ افٌْل -، ؾٌٕٕٚٔٚء « درمه

فِهَِغ ترك دً قدع  صٖهنؿ تقريٞ وترك افًِؿ، ؾسك رشقل اهلل  -اخلٚتؿ 

 افًِؿ.

o ٔتأو٘ذُ لفظٔ الثمل٘ي ػلى ّزُ الذالل: 

وهق ـقن افَرآن وافًسة مً قدع ظِؿ افرشقل -وممّٚ يٗيد هذا ادًْك 

ِغ أو افهَّ  تًٌر افٌْل  -وترـٜ افٌْقة اخلٚمتٜٔ إـرم  ََ ِغ ا ؿقفف ٚفهَّ إين  :َْ

ؾ هق إمر افٍْٔس، وافهََٔؾ هق ؽر تارٌك ؾقؽم افثََؼؾغ أو افثَّْؼؾغ َْ . ؾ٘نَّ افهَّ

ِغ »: ، ؾَقل رشقل اهللاخلٍٔػ َْ ِغ أو افهَّ ََ يدّل ظذ  « إين تٚرٌك ؾُٔؿ افهَّ

شٜ أو فٔس ظيّٜ افُ ٚب وافًسة، وأنَّ مٚ شقامهٚ  ٚفًٌْٜ إفٔٓام فٔس ا مً قى افٍْٚ

ّٓ ٕنَّ هذيـ يَقمٚن مَٚم رشقل اهلل ا مً قى افهَؾ، ومٚ مـ  ًده، ومـ  ذاك إ

َّٕف ثٌَٔؾ، وهق  ؿٚم ا إمٜ مَٚم رشقل اهلل  َّٕف ٌٍٕٔس ثٌّغ، وٓ صّؽ أ ؾل صّؽ أ

 إٍٔس وأثَؾ مـ ؽره.

  

                                                             

ؾ مهدر  »: 112،  ٚب افهٚء، ص 2ورد ا فًٚن افًرب، ج :(1) ََ ٜ. وافهِّ ٍَّ ؾ: َٕٔض اخِل ََ افهِّ

ٔؾ.  َِ ؾ رج ٚن افهَّ ََ ٔؾ، واجلّع ثٌَِٚل. وافهِّ َِ ٚفٜ، ؾٓق َث ََ لً وَث ََ ؾ افقُء ثِ َُ ٔؾ، تَقل: َث َِ  افهَّ

: يًْل افقحل افذي َإٔزفف َّ  يي  ىي مي خي حي ُّ  : وؿقفف ظز وجؾ:-أن يَقلإػ - 

ًٍْٚف افُلم اهلل ظِٔف ًَ ٔلً مـ جٜٓ ِظَيؿ ؿدره وَجلفف َخَىره، وَإٔف فٔس   َِ ِف َث ًَ ، َج

ٔؾ وثٚؿؾ َِ ؾ وَث ََ ٍِْؼ َخىٍر ؾٓق َث ًْ ََخػُّ  ف، ؾُؾ يشء ٍٕٔس وِظ  .« افذي ُي
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o ٔألَالُ ثؼض ػلوبء الؼبه: 

ٌٜ مـ ظِامء افًٚمٜ ا مًرض تًروٓؿ اديٞ افهَِغ أنَّ ممّٚ يً ٍٚد   ّغ ألِ

ـُ وجمّع ظِؿ وهدي رشقل اهلل   :، ومـ هٗٓءمْف أنَّ افُ ٚب وافًسة مُّ

 :السمهودي .1
َّٕف دَّٚ ـٚن ـؾ  مـ افَرآن افًئؿ وافًسة افىٚهرة  »: ؿٚل  ؿِٝ: وااٚ ؾ إ

ئْٜ، وإهار وااُؿ افًٍْٜٔ افؼظٜٔ، وـْقز دؿٚ َٓ ًٕٚ فًِِقم افدِّ  ٚ، أضِؼ مًد
ظِٔٓام افهَِِّغ، ويرصد فذفؽ حهف ا  ًض افىرق افًٚ َٜ ظذ آؿ داء واف ًّؽ 

ااّد هلل افذي جًؾ ؾْٔٚ ااُّٜ  »واف ًِؿ مـ أهؾ  ٔ ف، وؿقفف ا حديٞ أتد أيت: 

 .« أهؾ افٌٔٝ

 :ابن حجر المكي .2
ك رشقل اهلل »: (افهقاظؼ اد رؿٜ)ذـر ا ـ ٚ ف   َّّ َرآن افتٌْٔف: ش

ؾ ـؾ  ََ وظستف وهل  ٚدهْٚة افٍقؿٜٔ: إهؾ وافًْؾ وافرهط إدٕقن ثَِغ، ٕنَّ افهَّ

ٍٍٕٔس خىٍر مهقٍن، وهذان ـذفؽ، إذ ـؾ  مْٓام مًدن فًِِقم افِدٕٜٔ وإهار 

ظذ آؿ داء واف ًّؽ هبؿ وااُؿ افًٚفٜٔ وإحُٚم افؼظٜٔ، وهلذا حٞ

 .«  افذي جًؾ ؾْٔٚ ااُّٜ أهؾ افٌٔٝواف ًِؿ مْٓؿ، وؿٚل: ااّد هلل

 

                                                             

إمٜ ظذ ، افرا ع ذـر حهف1فؼؾغ، افًَؿ افهٚين، ج جقاهر افًَديـ ا ؾوؾ ا :(1)

 .92اف ًّؽ  ًده  ُ ٚب رهبؿ وأهؾ  ٔٝ ٌٕٔٓؿ....، ص 

، افٌٚب ااٚدي ظؼ ا ؾوٚ ؾ أهؾ افٌٔٝ افٌْقي، افٍهؾ إول: 2افهقاظؼ اد رؿٜ، ج  :(2)

 .441، ص  َّ  ٰه مه جه منهنُّ ا أيٚت افقاردة ؾٔٓؿ، أيٜ افرا ًٜ: ؿقفف تًٚػ: 
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ٍٕ ٚت إزهٚر ا خل ٜ ظٌَٚت )ا ـ ٚ ف ويَقل افًٔد ادٔلين

رصح ـؾ مـ: افَٚري ا  -أي:  ّهؾ مٚ ذـره ا ـ حجر–و ّهؾ ذفؽ  »: (إٕقار

، 3/14هٚمش ًٕٔؿ افريٚض، وادْٚوي ا ؾٔض افَدير  3/419رشح افنٍٚء 

، وافنٓٚب اخلٍٚجل ا ًٕٔؿ افريٚض اجلزء 2/51ادْر وافًزيزي ا افناج 

، وؽرهؿ وؿد تَدمٝ ـِامهتؿ ا 7/7، وافزرؿٚين ا رشح ادقاهٛ افِدٕٜٔ 3/419

  .« ؿًؿ افًْد

وؿد ألع )صُر اهلل تًٚػ شًٔف( ظٌٚراٍت واؾرًة فًِامء افًٚمٜ ا موّقن 

ا  -إٔٚر اهلل تًٚػ  رهٚهنؿ افنًٜٔ-حديٞ افهَِغ، و ّغ أهنؿ ظذ مٚ ظِٔف اخلٚ ٜ 

 هذه افدٓفٜ.

 :وجقب إتٌٚع أهؾ افٌٔٝ افدٓفة افثاكقة  ًد رشقل اهلل : 

أمر  ٚف ًّؽ  ٚفًسة ا  إذا راجًْٚ أفٍٚظ حديٞ افهَِغ ٕجد أنَّ افٌّْل 

ًٚ ظذ  ًٚ مًَِ  ًض أفٍٚطف، وأمر  ٕٚخذ ا افًٌض أخر، وجًؾ إ ٍٚء افولفٜ مىَِ

ْف افسمذي و   ف اف ًّؽ هب ًّ ؿ وظذ إخذ هبؿ، ؾّهًل ا افٍِظ افذي ح

، وا افٍِظ افذي « إين تٚرك ؾُٔؿ مٚ إن متًُ ؿ  ف فـ توِقا  ًدي »إفٌٚين: 

وؿد ترـٝ ؾُٔؿ مٚ إن أخذتؿ  »: (دىٚفٛ افًٚفٜٔ)ا   ف ا ـ حجر افًًَلين ا 

ًٜ «  ف فـ توِقا ًٜ واو  ظذ وجقب اتٌٚع أهؾ افٌٔٝ  ، وهٚتٚن افٍَرتٚن تدٓن دٓف

  ًد رشقل اهلل . 

وإذا أظِّْٚ افْير افدؿٔؼ ا حديٞ افهَِغ ٕجد أمقًرا ـهرًة تدّل ظذ 

 ، ومْٓٚ:وجقب إتٌٚع أهؾ افٌٔٝ 

                                                             

مٍٚد هذا ااديٞ وجقب  -W ،1، دٓفٜ حديٞ افهَِغ ظذ إمٚمٜ أهؾ افٌٔٝ 2ج  :(1)

 .248آتٌٚع، ص 
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 :إمر  ٚف ًّؽ وإخذ  ٖهؾ افٌٔٝ  إمر إول. 

 -ٕٚـام ذـر-ا هذا ااديٞ افًئؿ  ٕٚخذ واف ًّؽ، وظِؼ  أمر افٌّْل 

، وٓ إصُٚل وٓ صٌٜٓ ا أنَّ إ ٍٚء افولل ظذ اف ًّؽ وإخذ  ٖهؾ افٌٔٝ 

، ؾٚدٗمـ ا  ِقاتف اخلّس يَقل أـهر مـ  ـٍ أن يُقن مٓ دًيٚ ؽر وٚلٍّ  ٌٜٔ ـّؾ مٗم

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي  ُّ  :مرة
 اهلل ، ؾّىِقب ادٗمـ أن يُقن ظذ رصاط افذيـ إًٔؿَّّٰ

 ظِٔٓؿ، وافذيـ إًٔؿ اهلل  ظِٔٓؿ هؿ ؽر افوٚفغ وهؿ افذيـ أمر رشقل اهلل

 ٚف ًّؽ هبؿ ا حديٞ افهَِغ، ؾٚفذيـ إًٔؿ اهلل  ظِٔٓؿ وهؿ ؽر ادٌوقب

ؿ  ذـرهؿ رشقل اهلل ظِٔٓؿ وٓ افوٚفغ هؿ افذيـ  ا حديٞ افهَِغ و ّغ أهنَّ

 .« ـ توِقا  ًديمٚ إن متًُ ؿ  ف ف »افكاط إػ اهلدايٜ 

َّٕف جيٛ ظذ اإلًٕٚن أن يُقن ظذ رصاط هٗٓء، وحيرم ظِٔف  ومـ افقاوي أ

، ؾ٘نَّ مـ وؾَّ وـٚن ولفف ظـ ؿهقٍر حُيرم أثٚر افدٕٔقيٜ وإخرويٜ  ًٓ أن يُقن وٚ

ظذ ولفف، يَقل ظٍْٚد يًٚؿٌف اهلل ادستٌٜ ظذ اهلدايٜ، ومـ وؾَّ ظـ تَهٍر أو ظـ

َّ  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي  خي حي جي ُّ :ظز وجؾ

، ؾٔجٛ ظذ اإلًٕٚن أن يُقن مٓ دًيٚ، وإٕام ت  َؼ اهلدايٜ  ٚف ًّؽ  ٚفُ ٚب 

ح ك مـ -ألٔع افه ٚ ٜ فألمٜ، حٔٞ خٚضٛ  رشقل اهلل  وافًسة، وهذا مٚ  ْٔف

إين تٚرك ؾُٔؿ مٚ إن تًُّ ؿ  » خىٍٚب جعٍّ وواوٍي:  -تَدم ظذ أمر ادٗمْغ

 .« فـ توِقا مـ  ًدي ـ ٚب اهلل وظسيت أهؾ  ٔ ل -أخذتؿ  ف- ف 

ٌٜ تّكح  قجقب اتٌٚع أهؾ افٌٔٝ  ، ؿد  ّ  ٓٚ ا ـ حجر وتقجد رواي

: إين تٚرٌك  »، حٔٞ ؿٚل: (افهقاظؼ اد رؿٜ)ادُل، ا ـ ٚ ف  ٍٜ  ٔ   ٍٜ وا رواي

ل ظسيت، زاد ؾُٔؿ أمريـ فـ توِقا إن اتًٌ ّقمهٚ، ومهٚ ـ ٚب اهلل، وأهؾ  ٔ 

ومهٚ ؾ ُِٓقا، وٓ تَكوا ظْٓام ؾ ُِٓقا،  افىزاين: إين شٖفٝ ذفؽ هلام، ؾل تَدمف
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ؿ أظِؿ مُْؿ د مٚ اش ٍدٕٚه ا افدٓفٜ إوػ « وٓ تًِّقهؿ، ؾ٘هنَّ ـّ ، وهذا أيًوٚ يٗ

افُ ٚب وافًسة مـ  ًده مع أن  مـ ـقهنؿ مًدن افًِؿ، ؾ٘نَّ ترك رشقل اهلل 

 .ًِؿ واهلدايٜ يدّل ظذ أهنؿ أظِؿ إمٜ صٖٕف اف

 :افَرن  غ افًسة وافَرآن. إمر افثاين 

ؿرن حديٞ افهَِغ افَرآن افُريؿ  ٚفًسة افىٚهرة وؿرن افًسة افىٚهرة 

ْف افسمذي و ّ  ف إفٌٚين يَقل رشقل اهلل  ًّ  ٚفَرآن افُريؿ، ؾٍل افٍِظ افذي ح

 :« اقضوفـ يٍسؿٚ ح ك يردا ظعَّ ا ». 

وا افٍِظ افذي  ّ  ف افذهٌل ومل يًَٛ ظِٔف ا ـ ـهر ا ته ٔ ف يَقل 

، وا افٍِظ افذي « ؾ٘هنام فـ يٍسؿٚ ح ك يردا ظعَّ ااقض »: افٌّْل إـرم

وأهنام  »: ، يَقل رشقل اهلل (  ٔي اجلٚمع افهٌر وزيٚدتف) ّ  ف إفٌٚين ا 

 .« فـ يٍسؿٚ ح ك يردا ظعَّ ااقض

وهذا ؿرٌن فُِ ٚب  ٚفًسة وؿرٌن فًِسة  ٚفُ ٚب، وهق يدّل ظذ أنَّ افًسة مع 

ٍٜ ومًهقم مـ افزفؾ، وٓ  افُ ٚب دا اًم وأ دًا، وحٔٞ إنَّ افُ ٚب افًزيز ـ ٚب هداي

َّٕف ٓ  ، وأ
ٍ
يٖتٔف افٌٚضؾ مـ  غ يديف وٓ مـ خٍِف، وحٔٞ إنَّ افُ ٚب تٌٌٔٚن فُّؾ يشء

 ٚفًَط مـ دوٕف، ؾٚفًسة افىٚهرة ـذفؽ ا ـّؾ مٚ هق فُِ ٚب  يُّـ أن يَقم افْٚس

 افُريؿ.

افًسة  و ذفؽ ي وي وجقد دٓٓت ـهرة ومدفقٓت م ًددة تٌّغ ظيؿ صٖن 

 .« وإهنام فـ يٍسؿٚ ح ك يردا ظعَّ ااقض »: ا ؿقل افٌّْل إظيؿافىٚهرة

                                                             

افهقاظؼ اد رؿٜ، افٌٚب ااٚدي ظؼ ا ؾوٚ ؾ أهؾ افٌٔٝ افٌْقي، افٍهؾ إول: ا  :(1)

 .َّ مه جه منهنُّ أيٚت افقاردة ؾٔٓؿ، أيٜ افرا ًٜ ؿقفف تًٚػ: 
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o ػظؤُ المشآى الؼظ٘ن فٖ آٗبت المشآى الىشٗن: 

دٕٚ أن َٕػ ظذ ظيؿ  ٍٚت افًسة افىٚهرة، وٕ ًّرف ظذ ظيؿ إذا أر

واف ل -واف ل تً ٍٚد مـ هذه افًٌٚرة ادخ كة وادخ زفٜ ، إدوار اف ل تَقم هبٚ

ؾًِْٔٚ أن ٕ ٖمؾ ا آيٚت افَرآن افُريؿ افقاردة  -أفَٚهٚ مـ أظىل جقامع افُلم 

ٕنَّ هذه أيٚت أيوًٚ تٌغ فْٚ  ا و ػ افُ ٚب افًئؿ وادٌْٜٔ ٕدواره افًئّٜ،

 .أدوار افًسة اف ل ٓ تٍسق ظـ ـ ٚب اهلل 

 ىل مل خل ُّ  :ا  ٔٚن دور افَرآن افُريؿ يَقل :أية إوػ
، ؾٓذه َّجن يم ىم مم  خم حم جم يل

ّٓ مـ خلل ـ ٚب اهلل افًزيز، وهذا يًْل أنَّ  أيٜ تٌغ أنَّ افْٚس ٓ يَقمقن  ٚفًَط إ

ّٓ  « مٚ إن متًُ ؿ هبام »و « فـ يٍسؿٚ »ٜ  َّ ٙ إم ٓ يُّـ أن تَقم  ٚفًَط إ

 ٚف ًّؽ  ٚفًسة مع افَرآن افُريؿ، ؾ٘ذا ـٚن افَرآن افُريؿ فقحده ـٍٚف ا حتديد 

، « مٚ إن متًُ ؿ هبام »: اهلدايٜ وا ؿٔٚم افْٚس  ٚفًَط، ؾِامذا يَقل رشقل اهلل 

ؾٓذا افَرن يدّل ظذ أنَّ افُ ٚب ئَؿ  -؟أي افَرآن-َقل مٚ إن متًُ ؿ  ف وٓ ي

افْٚس  ٚفًَط مع افًسة ادٌٚرـٜ، وافًسة افىٚهرة ٓ تٍسق ظـ افُ ٚب ا حتَٔؼ 

 ذفؽ.

َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ  :يَقل افٌٚري :أية افثاكقة

، وافًسة ـذفؽ، ؾٓل تٌٌٔٚن فُّؾ مٚ حت ٚج إفٔف إمٜ.

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ :قل ااؼ يَ :أية افثافثة
، وافًسة ادًهقمٜ ـذفؽ، ٓ َّ ٰى ين ىن نن من رنزن  مم ام

 يٖتٔٓؿ افٌٚضؾ مـ  غ أيدمؿ وٓ مـ خٍِٓؿ.
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 ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب ُّ  :ؿقفف  :أية افرابعة
 .َّ نث مث زث رث  يت

ٓؿ اخ لف، يَقل ـذفؽ، ٓ يقجد ؾٔإػ افًسة افىٚهرةوإمر  ٚفًٌْٜ 

حديهل حديٞ أيب، وحديٞ أيب حديٞ جدي، وحديٞ  »: اإلمٚم افهٚدق

جدي حديٞ ااًغ، وحديٞ ااًغ حديٞ ااًـ، وحديٞ ااًـ 

وحديٞ رشقل اهلل وحديٞ أمر ادٗمْغ حديٞ أمر ادٗمْغ  حديٞ

 .«رشقل اهلل ؿقل اهلل ظزَّ وجّؾ 

 ؿدددددقهلؿ وحدددددديهٓؿ إًٔٚشدددددٚ ووال

 

 ى جدٕٚ ظـ جز ٔؾ ظـ افٌدٚريرو

 
، َّ  نن من زن رن مم ام يل ُّ  :ؿقفف :أية اخلامسة

ٌٜ ؾُام أنَّ افَرآن افُريؿ  ؾ٘هنام فـ يٍسؿٚ ح ك يردا  »،  ٍقٌظ، ؾُذفؽ افًسة  ٍقط

 .« ظعَّ ااقض

  خض  ُّ  افَرآن افُريؿ  ٖٕف ٕقر واوي وجع:: يهػ اهللأية افسادشة
 ، وافًسة ٕقر ـذفؽ.َّ  جع مظ حط مض

، َّ جن  يم ممىم حمخم جم يل ىل ُّ  :ويَقل  :أية افسابعة

ؾُام أنَّ افُ ٚب افُريؿ ٕقٌر وؾٔف هدى، ؾٚفًسة افىٚهرة ـذفؽ، ؾٓؿ اهلداة  ًد 

 .رشقل اهلل 

 حق مف خف حف جف مغ جغ ُّ  :يَقل افٌٚري  :أية افثامـة
فًسة ـذفؽ ، ؾَّٚ  جل مك لك خك حك جك  مق

                                                             

 .14ب روايٜ افُ ٛ وااديٞ، ؾوؾ افُ ٚ ٜ واف ًّؽ  ٚفُ ٛ، ح ،  1ٚافُٚا، ج  :(1)



          209 

 

 الذليل المعتمذ على وتيجة آية أي رياية

 هداي ٓؿ هدايٜ حَّٜٔ، وهؿ مٗيدون ومًّددون ومٚ يٖتقن  ف هق  ؼى فِّٗمْغ.

 مث زث رث يت ىت نت ُّ  :يَقل افٌٚري  :أية افتاشعة
ؾٔف  ، ؾٚفَرآن مّٓٔـ ظذ افُ ٛ افًٚ َٜ حٔٞ ألع اهللَّىث  نث

هؿ اهلداة ـذفؽ ؾٓؿ ورثٜ افُ ٚب، ومٚ ا افُ ٛ افًٚ َٜ وزيٚدة، وافًسة

، ٕهنؿ ورثقا ظِؿ افٌّْل  ٚفُ ٛ افًٚ َٜ و ٚفَرآن افُريؿ وهبدي رشقل اهلل 

 .إظيؿ 

ًٜ ظذ وجقب اتٌٚع أهؾ  ًٜ واو  ؾٓذه افٍَرة مـ ااديٞ افؼيػ تدّل دٓف

، وافقارثقن فًِؿ ألٔع ، ٕهنؿ افْقر واهلداة واد ٍقطقن مـ اهلل افٌٔٝ 

 ٛ افًٚ َٜ، ؾِدمؿ هّْٜٔ ظذ مٚ تَّدم مـ افُ ٛ ادقجقد ا افُ إٌٕٔٚء 

ؾٓؿ مع افُ ٚب مىًَِٚ ا ألٔع صٗوٕف ممُْٜ ثٌقهتٚ ، ٕهنام فـ يٍسؿٚ ـٚفَرآن افُريؿ:

هلؿ، ؾٚفًسة ٓ تٍسق ظـ افُ ٚب ا أي و ٍػ وا أي دوٍر مـ أدواره، وإذا ـٚن 

 هذا حٚهلؿ، ؾٔجٛ ظذ إمٜ أْن ت ًٌٓؿ.

 خلؾٜ افًسة ظـ افٌّْل إظيؿ  :إمُر افثافث 

وهل ؿقل «   ٔي اجلٚمع افهٌر»إفٌٚين ا ؾٍل افٍَرة اف ل  ّ  ٓٚ 

، ورد فٍظ )خٍِٜٔ(، وهق يدّل ظذ أنَّ « إين تٚرٌك ؾُٔؿ خٍِٔ غ »: رشقل اهلل 

 ٚحٛ افقٓيٜ افًٚمٜ  مـ  ًده، ؾرشقل اهلل  افًسة تَقم مَٚم رشقل اهلل 

َّهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّ  وـٚن ادُىٚع،وـٚن افَٚيض 

 ىٚظ ٓؿ  ًد ضٚظٜ رشقل اهلل   ، وافًسة هؿ أوفق إمر افذيـ أمر اهلل

 .ويُنػ فْٚ ظـ ذفؽ حديٞ افهَِغ 
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أن حديٞ افهَِغ يدّل ظذ وجقب اتٌٚع  :وافْ ٔجٜ اف ل ٕهؾ إفٔٓٚ هْٚ هل

 ااديٞ  ٍِظ )افهَِغ( افذي ئٍد ، وهذا مٚ يقوي فْٚ وجف تًٌرأهؾ افٌٔٝ 

حٔٞ ؾٔٓؿ - افٍْٚشٜ، ؾ٘هنؿ إذا ـٕٚقا اهلداة افذيـ جيٛ اتٌٚظٓؿ  ًد رشقل اهلل 

ؾل إصُٚل ا أهنؿ  ٚفًٌْٜ إػ ؽرهؿ أمٌر ٌٍٕٔس  -ظِؿ افَرآن وهدي رشقل اهلل

 أهؾ ثَؾ، ومٚ شقاهٓؿ  ٚفًٌْٜ إفٔٓؿ خٍٔػ.و خىٌر،

o الج٘ت فٖ لسبى ػلوبء الؼبهٔ داللُٔ ٍجَة التوسه ثأّل: 

مـ  -)إٔٚر اهلل  رهٚهنؿ(ـام ؾٓؿ ظِامء اخلٚ ٜ -وؿد ؾٓؿ  ًض ظِامء افًٚمٜ 

 :، وممـ رّصح  ذفؽهذا ااديٞ افؼيػ وجقب إتٌٚع أهؾ افٌٔٝ

َّٕف  »، ؾَد ؿٚل: (رشح ادَٚ د)ا  افتػتازاين .1 ؿرهنؿ  ُ ٚب اهلل  أٓ يرى أ

ّٓ ا ـقن اف ًّؽ هبام مًَْذا  ظـ افولفٜ، وٓ مًْك فِ ًّؽ  ٚفُ ٚب إ

 . « إخذ  ام ؾٔف مـ افًِؿ واهلدايٜ ؾُذا ا افًسة

ك  »: -وَِْٕٚ هذه افًٌٚرة ؾٔام تَدم-، ؾَد ؿٚل ابن حجر ادؽي .2 َّّ تٌْٔف: ش

افَرآن وظستف وهل  ٚدهْٚة افٍقؿٜٔ: إهؾ وافًْؾ وافرهط  رشقل اهلل 

ؾ ـؾ ٍٍٕٔس خىٍر مهقٍن، وهذان ـذفؽ، إذ ـٌؾ إدٕقن ثَِغ، ٕنَّ اف ََ هَّ

مْٓام مًدن فًِِقم افِدٕٜٔ وإهار وااُؿ افًٚفٜٔ وإحُٚم افؼظٜٔ، 

واف ًّؽ هبؿ واف ًِؿ مْٓؿ، وؿٚل: ااّد هلل ظذ آؿ داء  وهلذا حٞ 

 .« افذي جًؾ ؾْٔٚ ااُّٜ أهؾ افٌٔٝ

                                                             

، افٍهؾ افرا ع ا اإلمٚمٜ، ادٌ ٞ افًٚدس: إؾؤِٜ ظْدٕٚ  ستٔٛ اخللؾٜ مع تردد 5ج  :(1)

 .393، وظْد افنًٜٔ وألٓقر ادً زفٜ إؾوؾ ظع، ص ؾٔام  غ ظهامن وظع 

 ا ؾوٚ ؾ أهؾ افٌٔٝ افٌْقي، افٍهؾ إول: ، افٌٚب ااٚدي ظؼ2افهقاظؼ اد رؿٜ، ج :(2)

 .441ص َّ مه جه منهنُّ ٔٓؿ، أيٜ افرا ًٜ: ؿقفف تًٚػ:ا أيٚت افقاردة ؾ
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وا هذا مع ؿقفف  »: (اجلٚمع افهٌر افٍٔض افَدير رشح)ؾَد ؿٚل ا  ادـاوي .3

ًٓ إين تٚرٌك ؾُٔؿ تِقيٌي  ؾ تكيٌي  ٖهنام ـ قأمغ خٍِٓام ووىص أم ف  أو

يـ  .«   ًـ مًٚمِ ٓؿ، وإيهٚر حَٓؿ ظذ إًٍٔٓؿ واش ًّٚك هبام ا افدِّ

o ٔػصؤُ أّل الج٘ت :الذاللٔ الثبلث: 

 :هَِغؾٕ٘ف تقجد أمقر ثلثٜ تدّل ظذ افًهّٜ ا حديٞ اف

 .اإلضلق ا إمر  ٚف ًّؽ  ٖهؾ افٌٔٝ  :إمر إول
 ٍٕل افولل ادىِؼ ظـ اد ًّؽ  ٚفَرآن وافًسة. :إمر افثاين

  ٚفَرآن افُريؿ.  ؿرن أهؾ افٌٔٝ  :إمر افثافث

  :اإلضلق ا إمر  ٚف ًّؽ  ٖهؾ افٌٔٝ إمر إول. 

ٚ، وأمر  ٕٚخذ هبؿ  ٝأمر  ٚف ًّؽ  ٖهؾ افٌٔ إنَّ رشقل اهلل  ًَ مىِ

إن أخذتؿ هبام فـ  » ، و« مٚ إن متًُ ؿ  ف فـ توِقا  ًدي »وظْٓؿ دون تَٔٔد ؾَٚل: 

أمرٕٚ  ، وهذا إمر ادىِؼ  ٚف ًّؽ يدّل ظذ افًهّٜ ادىَِٜ، ؾ٘ذا ـٚن « توِقا

ٚ ا ألٔع مٚ يٖمرون  ف ومٚ يْٓقن ظْف، ؾٓذا يدّل أن ٕ ًّؽ  ٖهؾ افٌٔٝ ًَ مىِ

مًهقمقن ٓ يًَقن ا اخلىٖ وافزفؾ، و ًٌٚرة خم كة َٕقل: إنَّ إمر ذ أهنؿظ

ًٚ، ووجقب افىٚظٜ ادىِؼ يدّل ظذ  ًٚ يدّل ظذ وجقب افىٚظٜ مىَِ  ٚف ًّؽ مىَِ

 افًهّٜ ادىَِٜ.

                                                             

 .15، ص 2631، ح 3ج  :(1)
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o الفخشُ الشاصٕ ٍػصؤ أٍلٖ األهش: 

 حك جك ُّ  :وؿد ذـر افٍخر افرازي ا تًٍره ظْد اف ًّرض فَقفف 
،  ٖنَّ أيٜ تدّل ظذ ظهّٜ َّ  هل مل  خل حل جل مك لك خك

 :أوهل إمر، وأووي ذفؽ  ٌٍٔٚن ي ُقن مـ مَدم غ

إنَّ هذه أيٜ تدّل ظذ وجقب ضٚظٜ أوهل إمر  ْ ق ح ّلٍّ  :ادؼدمة إوػ

 ومىٍِؼ.

أو افذي يُّـ  -يً  ٔؾ أن يٖمر  ىٚظٜ ادخىئ إنَّ اهلل :ادؼدمة افثاكقة

 واحٍد،  -أن يَع ا اخلىٖ
ٍ
َّٕف يِزم مـ ذفؽ اج امع إمر وافْٓل ا يشء ٕ ،ًٚ مىَِ

 واحٍد، إذا أمر 
ٍ
وهذا  ٌٚل، ويَقل افٍخر افرازي فٌٔٚن اج امع إمر وافْٓل ا يشء

ًٚ، ـام إذا أمر اهلل اهلل ًٚ، وزيد  ىٚظٜ مـ جيقز ظِٔف اخلىٖ مىَِ  ىٚظٜ زيٍد مىَِ

ووؿع ا مقرد مـ ادقارد ا اخلىٖ،  ٖن ؿٚل فِْٚس: جيٛ ؽٌٜٔ مـ  ؿد يَع ا اخلىٖ،

ٍٜ جيٛ ضٚظٜ زيٍد وظذ  -مهلً –يّٗخر افهلة  وا افقاؿع حترم ؽٌٔ ف، ؾْٓٚ مـ جٓ

ٍٜ  افْٚس أن تٌ ٚب مـ أّخر افهلة، ّٕن اهلل  أمر  ىٚظٜ زيٍد واتٌٚظف، ومـ جٓ

فؽ، ٕنَّ ااُؿ ا افقاؿع هق حرمٜ أخرى حيرم ظذ افْٚس إتٌٚع زيٍد وضٚظ ف ا ذ

ٍٜ  اج امعؽٌٜٔ مـ أّخر افهلة، ؾٍل ؽٌٜٔ مـ أّخر افهلة يِزم  إمر وافْٓل مـ جٓ

 واحدٍة وهذا  ٚل.

إنَّ اهلل تًٚػ أمر  ىٚظٜ أوهل إمر ظذ شٌٔؾ اجلزم ا  »يَقل افٍخر افرازي:  

َىع ٓ  د وأن يُقن مًهقًمٚ هذه أيٜ، ومـ أمر اهلل  ىٚظ ف ظذ شٌٔؾ اجلزم واف

ظـ اخلىٖ، إذ فق مل يُـ مًهقًمٚ مـ اخلىٖ ـٚن   َدير إؿدامف ظذ اخلىٖ يُقن ؿد أمر 

اهلل  ّ ٚ ً ف، ؾُٔقن ذفؽ أمًرا  ًٍؾ ذفؽ اخلىٖ، واخلىٖ فُقٕف خىٖ يُقن مًّْٓٔٚ ظْف، 

َّٕف  ٌٚل، ؾٓذا يٍيض إػ اج امع إمر وافْٓل ا افًٍؾ افقاحد  ٚٓظ ٌٚر افقاحد  وإ
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ؾهٌٝ أنَّ اهلل تًٚػ أمر  ىٚظٜ أوهل إمر ظذ شٌٔؾ اجلزم، وثٌٝ أنَّ ـؾ مـ أمر اهلل 

ٚ أنَّ أوهل  ًً  ىٚظ ف ظذ شٌٔؾ اجلزم وجٛ أن يُقن مًهقًمٚ ظـ اخلىٖ، ؾهٌٝ ؿى

 . « إمر ادذـقر ا هذه أيٜ ٓ  د وأن يُقن مًهقًمٚ

رازي يْىٌؼ ا حديٞ افهَِغ، حٔٞ أمر هذا افُلم افذي ذـره افٍخر اف

 ٚف ًّؽ وإخذ  ٚفًسة مىًَِٚ، وهذا يدّل ظذ ظهّ ٓؿ، ٕهنؿ فق ـٕٚقا  افٌّْل 

 واحٍد، وٕ ـ أ لً ٓ ٕ ًَؾ أن  اج امعخيىئقن فِزم مـ ذفؽ 
ٍ
إمر وافْٓل ا يشء

يريد  ىٚظٜ مـ خيىئ، ٕنَّ ذفؽ يٗدي إػ َٕض افٌرض، ؾٚفٌٚري  يٖمر اهلل 

يـ ـام هل، ؾل يُّـ أن  اهلدايٜ فِْٚس ويريد إيهٚل إحُٚم افؼظٜٔ ومًٚمل افدِّ

ٚ، ؾٍل ذاك َٕض فٌِرض وهق ؿٌٌٔي ٓ  ًَ يْهٛ مـ خيىئ ويٖمر  ٕٚخذ ظْف مىِ

 .يًٍِف اهلل 

 :ٍُٕل افولل ادىِؼ ظـ اد ًّؽ  ٚفَرآن وافًسة. إمُر افثاين 

ؽ  ٚفُ ٚب حديٞ افهَِغ ا  ٍٕك افٌّْل  ًّ ًٚ ظـ اد ّ افولل مىَِ

 « إن أخذتؿ هبام فـ توِقا »و « مٚ إن متًُ ؿ  ف فـ توِقا  ًدي »وافًسة ؾَٚل: 

ٚ يدّل ظذ ظهّ ٓؿ  ًَ ؽ هبام مىِ ًّ  .وٍٕل افولل ادىِؼ ظـ اُد ّ

o ( ٓللٌفٖ الوإثذ لي ئفبد ): 

ٍِْل ادّٗ د، و إذا ؿٔؾ  قؿقع خلف  غ ظِامء افْ ق حقل إؾٚدة )فـ( ف

 هذا اخللف ٓ ئًْْٚ ا حديٞ افهَِغ، ؾًقاء ؿِْٚ إنَّ )فـ( تٍٔد افٍْل ادٗ د :ؿِٝ

                                                             

 .148، ادًٖفٜ افهٚفهٜ، ص 59، تًٍر شقرة افًْٚء أيٜ 19اف ًٍر افٌُر مٍٚتٔي افٌٔٛ، ج :(1)

، افٌٚب افرا ع ا حديٞ شٍْٜٔ 1، ذـرهٚ يْٚ ٔع ادقدة ج « وِقاإن أخذتؿ هبام فـ ت » فٍظ: :(2)

 .36ٕقح و ٚب حىٜ ا  ْل إها ٔؾ وحديٞ افهَِغ، وحديٞ يقم افٌدير، ص 
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ٚ ٓ تٍٔد ذاك،  -ـام هق ااؼ- وافذي ي ٌٚدر إػ افذهـ ظْد شامع افٍِظ، أم ؿِْٚ إهنَّ

 :ؾ٘نَّ )فـ( ا حديٞ افهَِغ تٍٔد افٍْل ادٗ د، وذفؽ فًّدة ؿرا ـ، ومْٓٚ

ا مَٚم  ٔٚن ادْٟٓ افذي يٌٌْل أن ُي ٌع مـ  إنَّ رشقل اهلل  :إوػافؼريـة 

، وهذا يدّل ظذ أنَّ افٌّْل  ًده، وا مَٚم  ٔٚن افسـٜ اف ل ؾٔٓٚ ظِؿ رشقل اهلل 

ًٚ جلّٔع إمؿ. إظيؿ   ا مَٚم  ٔٚن أنَّ افُ ٚب وافًسة مديٚن إػ ااّؼ مىَِ

ـٚن ي  دث ظـ افُ ٚب وافًسة، وٓ   رشقل اهللإنَّ  :افؼريـة افثاكقة

إن  »و « مٚ إن متًُ ؿ  ف فـ توِقا  ًدي »: ي  دث ظـ افًسة ؾَط، ؾَٚل 

ٍٜ ظذ ٕ ق اإلضلق « أخذتؿ هبام فـ توِقا  ، ومـ افقاوي افٌّغ أنَّ افَرآن ـ ٚب هداي

َّ ين ىن نن من رنزن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ

ًٚ، ويُقن ا حٍٚل آخر موًل، ؾل ٕ قؿع مْ ف أن يُقن ا حٍٚل هٚدي

، وإمر ـذفؽ  ؾٚفَرآن افُريؿ دا اًم وأ ًدا مدي إػ ااؼ ويرصد إػ مٚ يريده اهلل

 . ا أهؾ افٌٔٝ

o  األهش الثبلث: لشى أّل الج٘ت ثبلمشآى الىشٗن: 

ظـ  ٝ يٍْل اؾساق أهؾ افٌٔ « وإهنام فـ يٍسؿٚ » :ؾّ٘ن ؿقل افٌّْل 

ًٜ افَرآن افًئؿ، ويٍْل اؾساق افَرآن افُريؿ ظـ أهؾ افٌٔٝ  ، وهذا يدّل دٓف

ًٜ ظذ ظهّٜ أهؾ افٌٔٝ ؿ ٓ يٖتٔٓؿ افٌٚضؾ مـ  غ يدمؿ وٓ مـ واو  ، وأهنَّ

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ :خٍِٓؿ، ّٕن افَرآن افُريؿ يَقل
ًٜ  ؾٚاديٞ افؼيػ َّ ين ىن نن من رنزن  مم ًٜ واو  يدّل دٓف

 .ظذ ظهّٜ أهؾ افٌٔٝ  -ظْد مـ مل ي ِقث ذهْف  ٚفنٌٜٓ-
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o الذاللٔ الشاثؼٔ: ضشٍسٓ ٍجَد شخص هي أّل الج٘تفٖ ولّ صهبى: 

مـ افدٓٓت ادً ٍٚدة مـ حديٞ افهَِغ رضورة وجقد صخص مـ أهؾ 

ٚ هذا يقجد ا ـؾِّ زمٍٚن،  ام ا ذفؽ افزمٚن افذي ٕ ـ ؾٔف، ؾٍل زمْٕٚ افٌٔٝ 

هق ظدٌل فَِرآن افُريؿ، وهق جٚمٌع أيًوٚ فًِقم افٌّْل  صخٌص مـ أهؾ افٌٔٝ 

.وهق مًهقٌم مدي إػ ااؼ مـ دون افقؿقع ا خىٖ أو زفٍؾ ، 

ؿٚم  ومٚ يدفْٚ ظذ وجقد هذا افنخص ا زمْٕٚٚ هذا: هق إنَّ رشقل اهلل  

أو -خٚضٛ افذيـ ـٕٚقا مًف  ا إمٜ، وخٚضٛ ألٔع مـ شٖٔيت ا هذه إمٜ ـام

ِؿ أّن اخلىٚب وإن مل يُـ مقجًٓٚ فٌر ادقجقد إٓ أن ااُؿ ادٌغ ؾٔف صٚمؾ ًْ  -ُي

وظستف أهؾ  ٔ ف ترك ا ـؾِّ إمٜ ـ ٚب اهلل ، ؾٓق « إين تٚرك ؾُٔؿ »ؾَٚل: 

ٜؾل  ّد أن يٌَك افُ ٚب وافًسة ا إم ،. 

َّٕف  ، و ّغ أنَّ اف ًّؽ  ٚف ًّؽ  ٖهؾ افٌٔٝ أمر إمٜ ألًٚء  ثؿَّ إ

ٌٜ مـ افولل، وح ك يهي خمٚضٌٜ رشقل اهلل   ٖهؾ افٌٔٝ  مع افُ ٚب ظهّ

  فْٚ ا هذا افزمٚن، وأمره  فْٚ  ٚف ًّؽ  ٚفُ ٚب وافًسة، ؾل  ّد أن يُقن

مع افَرآن افُريؿ ا ـّؾ زمٍٚن  ام ا ذفؽ افزمٚن  هْٚك صخٌص مـ أهؾ افٌٔٝ 

 ي ٕ ـ ؾٔف. افذ

o ٓآثبس خلَ الضهبى هي الؼتش:  

ؾ ديٞ افهَِغ يدّل ظذ ٓ  ديٜ أن يُقن ا ـّؾ زمٍٚن صخٌص مـ افًسة، 

 :يِزم مْف ظدة أمقر، وهل وفق وجد زمٍٚن خيِق مـ افًسة افىٚهرة 

ظدم وجقد افًٚ ؿ مـ افولل ا ذفؽ افزمٚن افذي خيِق مْف صخص مـ  .1

 افًسة.
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ؿد أمر  ٌر ادَدور: حٔٞ أمر إمٜ ألًٚء إػ يقم   أن يُقن رشقل اهلل .2

َّٕف ا  ًض إزمْٜ ي ًذر اف ًّؽ ، افَٔٚمٜ  ٚف ًّؽ  ٚفُ ٚب وافًسة مع أ

 ٚفُ ٚب وافًسة، فٍَد افًسة، ؾِٔزم مـ ذفؽ اف ُِٔػ  ٌر ادَدور،  ؾ إّن 

 مع-يِزمٓؿ  ًد افٌّْل  افًٚمٜ  ُٕ٘ٚر وجقد مًهقم مـ أهؾ افٌٔٝ

ًٚ. -دٓفٜ ااديٞ افقاو ٜ  افَقل  ٚف ُِٔػ  ٌر ادَدور مىَِ

فق خل زمٌٚن مـ افًسة فِزم مـ ذفؽ اؾساق افُ ٚب ظـ افًسة، وؿد ؿٚل  .3

وإهنام فـ يٍسؿٚ  »: -ص ٌٚهوهق ادًهقم ظـ افُذب وآ- رشقل اهلل 

يقم  ، ؾًدم اؾساق افًسة ظـ افُ ٚب اد ٍقظ إػ« ح ك يردا ظعَّ ااقض

 افَٔٚمٜ يدّل ظذ حٍظ افًسة إػ يقم افَٔٚمٜ.

o ٔألَالُ ثؼض ػلوبء الؼبه:  

وهذه افدٓفٜ افرا ًٜ اف ل اش ٍدٕٚهٚ مـ حديٞ افهَِغ مل ي ٍرد ؾٔٓٚ ظِامء 

 ؾ ذهٛ إفٔٓٚ ألٌع مـ ـزاء افًٚمٜ، حٔٞ ّٕهقا ظذ وجقد  )إٔٚر اهلل  رهٚهنؿ(افنًٜٔ 

ًٚ ا ـّؾ زمٍٚن، ومـ ظٌٚراهتؿيُقن هٚ صخٍص مـ أهؾ افٌٔٝ   :دي

وا أحٚديٞ ااٞ  »: (افهقاظؼ اد رؿٜ)، ؾَد ؿٚل ا ـ ٚ ف ابن حجر ادؽي .1

ظذ اف ًّؽ  ٖهؾ افٌٔٝ إصٚرٌة إػ ظدم إَىٚع ُم ٖهٍؾ مْٓؿ فِ ًّؽ  ف إػ 

ًٕٚ ٕهؾ إرض ـام  يقم افَٔٚمٜ، ـام أنَّ افُ ٚب افًزيز ـذفؽ، وهلذا ـٕٚقا أمٚ

 ينٓد فذفؽ اخلز افًٚ ؼ: ا ـؾِّ خٍِػ مـ أم ل ظدوٌل مـ أهؾ يٖيت، و

 .«  ٔ ل

                                                             

، افٌٚب ااٚدي ظؼ ا ؾوٚ ؾ أهؾ افٌٔٝ افٌْقي، افٍهؾ إول: 2افهقاظؼ اد رؿٜ، ج  :(1)

 .442، ص َّ  مه جه منهنُّ ًٚػ: ا أيٚت افقاردة ؾٔٓؿ، أيٜ افرا ًٜ: ؿقفف ت
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ثٚفهٓٚ: إنَّ  »، ؾَد ذـر ظدة تٌْٔٓٚت اديٞ افهَِغ ومْٓٚ ؿقفف: افسؿفودي .2

ُؿ وجقد مـ يُقن أهًل فِ ًّؽ  ف مـ أهؾ افٌٔٝ وافًسة افىٚهرة  ِٓ ٍْ ذفؽ ُي

قجف ااٞ ادذـقر إػ ا ـؾ زمٍٚن وجقد ؾٔف إػ ؿٔٚم افًٚظٜ، ح ك ي 

ًٕٚ ٕهؾ  اف ًّؽ  ف، ـام أنَّ افُ ٚب افًزيز ـذفؽ، وهلذا ـٕٚقا ـام شٖٔيت أمٚ

 . « إرض، ؾ٘ذا ذهٌقا ذهٌٝ إرض

ا ـّؾ ؾٓق ينر إػ مٚ ذـرٕٚه مـ ٓ  ديٜ وجقد صخص مـ أهؾ  ٔٝ

ّٓ يُقن أمر رشقل اهلل   ادَدور. ٚف ًّؽ  ٚفًسة مـ إمر  ٌر  زمٍٚن، وإ

o ٔالومصَد ثأّل الج٘ت  :الذاللٔ الخبهس ٌٔجوبػٌٔ خبص: 

فٔس مىِؼ  ًٕ ٍٔد مـ حديٞ افهَِغ افؼيػ أنَّ ادَهقد  ٖهؾ افٌٔٝ 

َّٕام ادَهقد ؿرا ٜ افٌّْل إـرم  ، وفٔس ادَهقد  ذفؽ مٚ ينّؾ إزواج، وإ

، ؾ٘نَّ حديٞ افهَِغ يدّل ظذ أنَّ أهؾ افٌٔٝ ٌٜ ٌٜ خٚ  مًدن ظِؿ رشقل اهلل   ألٚظ

 ؿ مًهقمقن ـٚفَرآن افُريؿ ٓ يٍسؿقن ظْف، ويدّل ـذفؽ ظذ ، ويدّل ظذ أهنَّ

ًٚ ظذ إؾؤِٜ ظذ إمٜ، ؾٓؿ  حجٜٔ ؿقهلؿ ووجقب إخذ مْٓؿ، ويدّل أيو

افٍْٔس وؽرهؿ فٔس ـٍْٚش ٓؿ، وهؿ افهَٔؾ وؽرهؿ  ٚفًٌْٜ إفٔٓؿ خٍٔػ، وهذه 

، وٓ يُّـ أن تْىٌؼ ظذ تْىٌؼ ظذ ـّؾ ؿرا ٜ رشقل اهلل افدٓٓت ٓ يُّـ أن 

، ؾ ديٞ افهَِغ  ام ي وّـ مـ ظٌٚرات وؾَرات يدّل ظذ أّن أزواج افٌّْل 

 ألٚظٜ خٚ ٜ. ادَهقد مـ أهؾ افٌٔٝ 

واد  ََقن  ادقجقدونا زمٕٚف مـ هؿ أهؾ افٌٝٔوؿد  ّغ رشقل اهلل

، وذفؽ ٗمْغ وؾٚضّٜ وااًـ وااًغ ، وحكهؿ ا أمر اد ارحتٚففؿٌؾ 

                                                             

، افرا ع ذـر حهف إمٜ ظذ اف ًّؽ  ًده  ُ ٚب 1جقاهر افًَديـ ا ؾوؾ افؼؾغ، ج  :(1)

 .94رهبؿ وأهؾ  ٔٝ ٌٕٔٓؿ....، ص 
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 »ا آيٜ اف ىٓر، ؾَد روى افًْٚ ل  ًْده: ا حتديد ادراد مـ ظْقان أهؾ افٌٔٝ

ظـ ظٚمر  ـ شًد  ـ أيب وؿٚص ؿٚل: أمر مًٚويٜ شًًدا، ؾَٚل: مٚ مًْؽ أن تًٛ أ ٚ 

 واحدٌة ؾِـ أشٌف، ٕن تُقن هلتراٍب؟ ؾَٚل: أمٚ مٚ ذـرت ثلًثٚ ؿٚهلـ رشقل اهلل

َـّ أحٛ إهلَّ مـ تر افًْؿ، شًّٝ رشقل اهلل  يَقل فف وؿد خٍِف ا  ًض  مْٓ

: يٚ رشقل اهلل ختٍِْل مع افًْٚء وافهٌٔٚن؟ ؾَٚل فف رشقل  مٌٚزيف، ؾَٚل فف ظع 

َّٕف ٓ ٌٕقة  ًدي؟اهلل ّٓ أ  .أمٚ ترى أن تُقن مْل  ّْزفٜ هٚرون مـ مقشك، إ

ٕظىغَّ افرايٜ رجًل حيٛ اهللَ ورشقَفُف وحيٌف اهللُ وشًّ ف يَقل ا يقم خٔز: 

ورشقُفُف، ؾ ىٚوفْٚ هلٚ، ؾَٚل: ادظقا هل ظًِٔٚ ؾٖيت  ف أرمد، ؾٌهؼ ا ظْٔٔف، ودؾع افرايٜ 

 َّ اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث   ُّ : إفٔف، ودّٚ ٕزفٝ
، يًْل ظًِٔٚ وؾٚضّٜ وحًًْٚ وحًًْٔٚ ؾَٚل: افِٓؿَّ دظٚ رشقل اهلل، 

 . « هٗٓء أهع

 إشْٚده   ٔي  » (:اخلهٚ ص)ؿٚل افنٔخ أ ق إش ٚق ااقيْل  َؼ ـ ٚب  

ؿٚل ااٚـؿ:   ٔي ظذ رشط افنٔخغ، ؾ ًٌَف افذهٌل: ظذ رشط  -إػ أن يَقل-

 . « مًِؿ ؾَط، وهق ـام ؿٚل

 ؿٚل: مًٚويٜ فًًد  ـ أيب وؿٚص: مٚ يًّْؽ »وَٕؾ ااٚـؿ ا ادً درك:  

َـّ فف رشقل اهلل ، أن تًٛ ا ـ أيب ضٚفٛ؟ ؿٚل: ؾَٚل: ٓ أشٛ مٚ ذـرت ثلًثٚ ؿٚهل
أ ٚ  تر افًْؿ، ؿٚل فف مًٚويٜ: مٚ هـ يٚ ٕن تُقن هل واحدٌة مْٓـ أحٛ إهل مـ

ـرت حغ ٕزل ظِٔف افقحل ؾٖخذ ظًِٔٚ وا ْٔف وؾٚضّٜ ؿٚل: ٓ أشٌف مٚ ذ  إش ٚق؟

، إنَّ هٗٓء أهؾ  ٔ ل، وٓ أشٌف مٚ ذـرت حغ خٍِف  ؾٖدخِٓؿ حتٝ ثق ف، ثؿ ؿٚل: ربِّ

                                                             

 .8342ح مـ اهلل،، ـ ٚب اخلهٚ ص، ذـر مْزفٜ ظع  ـ أيب ضٚف7ٛافًْـ افُزى، ج: (1)

، ح مـ ا ذـر مْزفٜ ظع  ـ أيب ضٚفٛ  :(2)  .9هلل ظزَّ وجؾَّ

https://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=3232
https://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=3232
https://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=3232
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: خٍِ ْل مع افهٌٔٚن وافًْٚء؟، ؿٚل: ا ؽزوة تٌقك ؽزاهٚ رشقل اهلل ، ؾَٚل فف ظع 

ّٓ أ ّٓ ترى أن تُقن مْل  ّْزفٜ هٚرون مـ مقشك إ ٕف ٓ ٌٕقة  ًدي؟ وٓ أشٌف مٚ إ

: ٕظىغَّ هذه افرايٜ رجًل حيٛ اهلَل ورشقَفُف، ذـرت يقم خٔز، ؿٚل رشقل اهلل

؟ ؿٚفقا: هق أرمُد، ؾَٚل: ويٍ ي اهلل ظذ يديف، ؾ ىٚوفْٚ فرشقل اهلل ، ؾَٚل: أيـ ظع 

: -ااٚـؿ ثؿ ؿٚل-ظِٔف،  ادظقه، ؾدظقه ؾٌهؼ ا وجٓف، ثؿ أظىٚه افرايٜ، ؾٍ ي اهلل

ٌٞ   ٌٔي ظذ رشط افنٔخغ، ومل خيرجٚه هبذه افًٔٚؿٜ  .« هذا حدي

ؿد حّدد ؾٔٓٚ رشقل اهلل  -وهل ـهرة جًدا تٌِغ حّد اف قاتر-ؾٓذه افروايٚت 

  َّأهؾ افٌٔٝ افذيـ ا زمٕٚف، ومل يدخؾ ًٕٚءه أو أحًدا مـ ؿرا  ف حتٝ افًُٚء، ثؿ

ٌٜ  َّ ٙ حديٞ هؾ افٌٔٝؿٚل: افِٓؿَّ هٗٓء أهؾ  ٔ ل، ؾٖ ٌٜ خٚ  هؿ ألٚظ

 ا آيٜ اف ىٓر. افهَِغ و َّ ٙ افروايٚت اف ل تٌغ ادَهقد مـ أهؾ افٌٔٝ 

o ألَالُ ثؼض ػلوبء الؼبهٔ فٖ االًحصبس:  

ٌٜ مـ ؿرا ٜ  وّٕن مـ افقاوي افٌّغ أنَّ ادَهقد  ٖهؾ افٌٔٝ  ٌٜ خٚ  ألٚظ

 ذفؽ، ومْٓؿ: ا ـ حجر ادُل، حٔٞ ذـر اظسف  ًض ادخٚفٍغ  افٌّْل إـرم 

ثؿ افذي وؿع ااٞ ظِٔف مْٓؿ إٕام هؿ افًٚرؾقن  ُ ٚب اهلل  »: ( افهقاظؼ اد رؿٜ)ا 

: إذ هؿ افذيـ ٓ يٍٚرؿقن افُ ٚب إػ ااقض، ويٗيده اخلز وشْٜ رشقفف

ؿ أظِؿ مُْؿ، ومتٔزوا  ذفؽ ظـ  َٜٔ افًِامء، ٕنَّ  اهلل أذهٛ  افًٚ ؼ: ٓ تًِّقهؿ ؾ٘هنَّ

 . « ظْٓؿ افرجس وضٓرهؿ تىًٓرا، ورشؾٓؿ  ٚفُرامٚت افٌٚهرة وادزايٚ اد ُٚثرة

                                                             

ممٚ مل   ، ومـ مْٚؿٛ أمر ادٗمْغ ظع  ـ أيب ضٚفٛ، ـ ٚب مًرؾٜ افه ٚ ٜ 3ج  :(1)

 .4575خيرجٚه، ح

، افٌٚب ااٚدي ظؼ ا ؾوٚ ؾ أهؾ افٌٔٝ افٌْقي، افٍهؾ إول: 2افهقاظؼ اد رؿٜ، ج  :(2)

 .442ص ، َّ   مه جه منهنُّ ا أيٚت افقاردة ؾٔٓؿ، أيٜ افرا ًٜ: ؿقفف تًٚػ: 
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: ًٚ أـهر ادٍنيـ ظذ أهّنٚ ٕزفٝ ا ظع وؾٚضّٜ وااًـ وااًغ  » وؿٚل أيو

 .« ف ذـر وّر ظُْؿ ومٚ  ًده

ٚ  ٚب  ٔٚن منُؾ م »حتٝ ظْقان:  (رشح منُؾ أثٚر)وؿٚل افى ٚوي ا 

 ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث  ُّ  ا ادراد  َقل اهلل: روي ظْف 
  .« مـ هؿ؟ ،َّ لك اك  يق

حدثْٚ افر ٔع ادرادي، حدثْٚ أشد  ـ مقشك، حدثْٚ حٚتؿ  ـ إشامظٔؾ،  »

حدثْٚ  ُر  ـ مًامر، ظـ ظٚمر  ـ شًد، ظـ أ ٔف ؿٚل: دٚ ٕزفٝ هذه أيٜ دظٚ 

 .« وحًًْٔٚ ؾَٚل: افِٓؿ هٗٓء أهع ظًِّٔٚ وؾٚضّٜ وحًًْٚ رشقل اهلل

ؾٍل هذا ااديٞ أّن ادراديـ  ام ا هذه أيٜ هؿ رشقل  »ثؿ ؿٚل افى ٚوي: 

 .« وظع وؾٚضّٜ وحًـ وحًغ اهلل 

حدثْٚ ؾٓد، حدثْٚ ظهامن  ـ أيب صٌٜٔ، حدثْٚ جرير  ـ ظٌد اأّد،  »وَٕؾ: 

ؿ  ـ شًد، ظـ أم شِّٜ، ظـ إظّش، ظـ جًٍر  ـ ظٌد افرتـ افٌجع، ظـ حُٔ

 مث  زث  ُّ وظع وؾٚضّٜ وحًـ وحًغ  ؿٚفٝ: ٕزفٝ هذه أيٜ ا رشقل اهلل
 . « َّ لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث

 .  « ؾٍل هذا ااديٞ مهؾ افذي ا إول »ثؿ ؿٚل: 

إػ  ؾدل مٚ رويْٚه ا هذه أثٚر ممٚ ـٚن مـ رشقل اهلل »وؿٚل  ًد ذفؽ: 

 مل يرد  ف أهّنٚ ـٕٚٝ ممـ أريد  ف مٚ ا أيٜ اد ِقة ا هذا  أم شِّٜ، ممٚ ذـر ؾٔٓٚ

 وظع وؾٚضّٜ وحًـ وحًغ دون مـ  افٌٚب، وأّن ادراديـ ؾٔٓٚ رشقل اهلل

                                                             

 .421ص2افهقاظؼ اد رؿٜ:ج  :(1)

 . 237 -235ص 2 : جرشح منُؾ أثٚر (:2)
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 .« شقاهؿ

وأهؾ افٌٔٝ هؿ شٔدٕٚ ظع وافًٔدة ؾٚضّٜ،  »و ؿٚل حًـ  ـ ظع افًَٚف: 

مـ تْٚشؾ مْٓؿ فِ ديٞ وشٔدٕٚ ااًـ، وشٔدٕٚ ااًغ، وذري ٓؿ مـ  ًدهؿ و

ؾٔف ظذ ذفؽ، ؾٍل ااديٞ افه ٔي: ٕزفٝ هذه أيٜ افه ٔي افذي ٕص افٌْل

ا  َّ اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث  ُّ  ظذ افٌْل

ًٚ ؾجِِٓؿ  ًُٚء وظع خِػ   ٔٝ أم شِّٜ ؾدظٚ افٌْل  ًٚ وحًْٔ ؾٚضّٜ وحًْ

افرجس وضٓرهؿ طٓره ؾجِِف  ًُٚء ثؿ ؿٚل: افِٓؿ هٗٓء أهؾ  ٔ ل ؾٖذهٛ ظْٓؿ 

 . « تىٓرًا، ؿٚفٝ أم شِّٜ: وإٔٚ مًٓؿ يٚ ٌٕل اهلل؟ ؿٚل: إٔٝ مُٕٚؽ، وإٔٝ إػ خر

o  والمٌ لجؼض األسبتزٓ الىشام: 

ًٜ جًدا يرد ؾٔٓٚ ظذ مـ أدخؾ افًْٚء ا وأؾٚد  ًض أشٚتذتْٚ  ًٜ فىٍٔ ـِّ

ب اإلتٌٚع، إنَّ حديٞ افهَِغ يدّل ظذ افًهّٜ ووجق :، حٔٞ يَقلأهؾ افٌٔٝ 

، ؾٍل واؿًٜ اجلّؾ ـٕٚٝ أم شِّٜ  وًٕٚء افٌّْل  َـّ مع أمر  اخ ٍِـ ؾٔام  ْٔٓ

ًٜ ٕمر ادٗمْغ  ادٗمْغ  ، وأرشِٝ ا ْٓٚ يَٚتؾ مًف،  ْٔام ـٕٚٝ ظٚ نٜ  ٚر 

                                                             

 .245-244ص  2رشح منُؾ أثٚر: ج :(1)

  .655ص  ٔي رشح افًَٔدة افى ٚويٜ  :(2)

وختهٔص افنًٜٔ أهؾ  » ؿقفف: : 657ا هٚمش  ٍ ٜ  وؿد تًٌَف إفٌٚين ورد ظِٔف  َقفف 

مـ حتريٍٓؿ ٔيٚت  Yدون ًٕٚ ف   ع وؾٚضّٜ وااًـ وااًغافٌٔٝ ا أيٜ  ً

وهذا مـ تًٌِٔٚتف  »، ؾَٚل رّدًا ظِٔف: « اهلل تًٚػ إ هٚرًا ٕهقا ٓؿ ـام هق مؼوح ا مقوًف

ومت ِف ا رد افًْٜ افهٚ  ٜ ا تًٍره ٕهؾ افٌٔٝ، وهق هبذا أراد أن يٌِس ظذ افَٚرئ  ٖن 

 !أهؾ افًُٚء أهنؿ افنًٜٔمـ ؿٚل أّن أهؾ افٌٔٝ هؿ 

، Yوااؼ أن مـ ؿٚل ذفؽ ألٔع أهؾ افًْٜ واجلامظٜ، وؿٌِٓؿ افذي ٓ يْىؼ ظـ اهلقى  

 .« وفُـ هذا هق افْهٛ افذي يٍيض  هٚحٌف إػ مٚ ترى ـام رشحْٚ ا مقوًف
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ومـ ؿ ؾ مع ظٚ نٜ اتٌع ظٚ نٜ، ومـ ؿ ؾ مع أمر ادٗمْغ اتٌع أم شِّٜ واتٌع أمر 

ٔػ يُّـ أن يُقن ادَ قٓن ؿد ٕجٔٚ مـ افولل واه ديٚ وام هل ، ؾُادٗمْغ 

 ؟! ٚف ًّؽ  ٖهؾ افٌٔٝ  أمر رشقل اهلل 

o  ئػبدٓ ٍتلخ٘ص: 

ٍٜ مـ ادىٚفٛ  -  ّد اهلل تًٚػ-ْٚ ٔإ ٓ ا إ  ٚث افًٚ َٜ مـ ظرض ألِ

ًٕ َد  ادرتٌىٜ   ديٞ افهَِغ، وذفؽ متٓٔدًا إلثٌٚت ادًٖفٜ ادٓدويٜ اخلٚ ٜ واف ل

هبٚ ٕ ـ افنًٜٔ، وؿد حتّهؾ ظْدٕٚ اظ ٌٚر حديٞ افهَِغ مـ افْٚحٜٔ افًْدّيٜ، 

 :وتقو ٝ دٓفٜ حديٞ افهَِغ ظذ ظدة أمقٍر، وهل

 . ًد رشقل اهلل وجقب اتٌٚع أهؾ افٌٔٝ .1

ّٓ  ٚتٌٚع افُ ٚب افُريؿ وافًسة افىٚهرة. .2  إنَّ اهلدايٜ ٓ يُّـ أن ت  َؼ إ

3.  ٌٜ ا هدمٚ وإرصٚدهٚ ، وهل ٓ تٍسق ظـ ـ ٚب اهللإنَّ افًسة مًهقم

 وا  ٔٚهنٚ فِ ًٚفٔؿ اإلهلٜٔ.

ا ـّؾ زمٍٚن إػ زمْٕٚٚ  رضورُة وجقد صخٍص مًهقٍم مـ أهؾ افٌٔٝ  .4

 هذا وإػ يقم افَٔٚمٜ.

، أو مٚ ينّؾ فٔس مىِؼ ؿرا ٜ افٌّْل  إنَّ ادَهقد مـ أهؾ افٌٔٝ  .5

 .أزواج افٌّْل 

ظذ ألٔع أؾراد إمٜ،  ام  ٛ ظِٔٓٚ أؾؤِٜ أهؾ افٌٔٝ وهذه إمقر يست

 ، ـام إنَّ هذه افْ ٚ ٟ ظذ أمر ادٗمْغ  ا ذفؽ افه ٚ ٜ وافذيـ تَدم  ًوٓؿ

ًٜ  ًد رشقل  -ادً خِهٜ مـ دٓفٜ حديٞ افهَِغ- تهٌٝ أنَّ اإلمٚمٜ إن ـٕٚٝ ثٚ  

ٌٜ ا ظستف  اهلل  ٚ ثٚ   ؿ ادًؾ٘هنَّ هقمقن وادىٓرون، وادَٚرٕقن ، وذفؽ ٕهنَّ

ًٜ فُِ ٚب، ومًدن افًِؿ، وترـٜ رشقل اهلل وخٍِٚؤه  ، ؾٚإلمٚمٜ إن ـٕٚٝ ثٚ  
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، وهذا مٚ يهٌٝ ظَٔدة افنًٜٔ، وهل أنَّ ؾٓل ثٚ  ٜ ا خهقص أهؾ افٌٔٝ 

، وإن ، وأنَّ اإلمٚم ٓ يُقن إٓ مـ افًسة افىٚهرة اإلمٚمٜ ا أهؾ افٌٔٝ 

 .مـ إمٍٚم مْٓؿ افزمٚن ٓ خيِق 

و هذه افْ ٚ ٟ اف ل اش ٍدٕٚهٚ واش خِهْٚهٚ مـ حديٞ افهَِغ تنُؾ ـام 

، ذـرٕٚ ادَدمٜ إوػ مـ افٍرد افهٚين مـ افهْػ افهٚين مـ أدفٜ اإلمٚم ادٓدي 
مـ أدفٜ افًَٔدة ادٓدويٜ اخلٚ ٜ اف ل ًٕ َد هبٚ ٕ ـ افنًٜٔ، حٔٞ ؿِْٚ  ٖنَّ هذا  :أي

  :ـ مَدم غافٍرد ي ُقن م

  :ادؼدمة إوػ 

ا ـؾِّ    قى حديٞ افهَِغ، وهق: فزوم وجقد إمٚم مـ أهؾ افٌٔٝ

 ًٚ ًٓ فَِرآن افُريؿ وملزم زمٍٚن  ام ا ذفؽ هذا افزمٚن افذي ًٕٔش ؾٔف، ويُقن ظد

ًٚ فًِؿ رشقل اهلل  ًٚ ا هديف، ووارث فف، وافَرآن افًئؿ ملزمًٚ فف، ويُقن مًهقم

ي دفٔؾ هذه ادَدمٜ ا إ  ٚث افًٚ َٜ، وؿد اتو. 

 :ادؼدمة افثاكقة 

 :بقاُن ادثُبت فؾؿفدوية اخلاصة دم حديث افثؼؾغ

ا زمْٕٚٚ، وهق مًهقٌم وظدٌل  إذا ثٌٝ وجقد إمٍٚم مـ أهؾ افٌٔٝ 

َّٕف تهٌٝ  ذفؽ افًَٔدة اإلمٚمٜٔ ا مًٖفٜ اإلمٚم  فُِ ٚب وهق أؾوؾ إمٜ، ؾ٘

، ويٗمـ  قجقد ي يً َد  قجقد مًهقم مـ أهؾ افٌٔٝ ٕنَّ افذ: ادٓدي

مـ أهؾ  صخٍص هق إظِؿ  ٚفَرآن افُريؿ وادّٓٔـ ظِٔف، وافقارث فًِؿ افٌّْل 

، وافنًٜٔ ادً َدون هبذه )إٔٚر اهلل  رهٚهنؿ(ا زمْٕٚٚ هؿ خهقص افنًٜٔ  افٌٔٝ 

إلمٚم ادًهقم هق إنَّ ذفؽ ا :يَقفقن -اف ل يدّل ظِٔٓٚ حديٞ افهَِغ-افًَٔدة 

، ؾل  ّد أْن يُقن مٚ اظ َده افنًٜٔ هق ااؼ: اإلمٚم ااجٜ  ـ ااًـ افًًُري 
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وفٔس هق اإلمٚم ااجٜ  ـ  ٕٕف إن ؿِْٚ  قجقد صخٍص مًهقٍم مـ أهؾ افٌٔٝ 

 .فِزم مـ ذفؽ أن َٕقل  َقٍل ؿٚم إألٚع إمٜ ظذ  ىلٕف ااًـ 

إلألٚع ظذ  ىلن افَقل  قجقد صخٍص وؿد أوو ْٚ شٚ ًَٚ ـٍٜٔٔ دٓفٜ ا

، فٔس هق اإلمٚم ااجٜ  ـ ااًـ افًًُري  مًهقٍم مـ أهؾ افٌٔٝ 

ا زمْٕٚٚ ااٚهل،  ؾٚفًٚمٜ ٓ يَقفقن أ ًل  قجقد مًهقٍم مـ أهؾ افٌٔٝ 

ٌٞ وافنًٜٔ يَقفقن  قجقده، ويروٕف ااجٜ  ـ ااًـ  ، ؾٖن يٖيت صخٌص ثٚف

ظدٌل  هق مٜ، ويدظل وجقد صخٍص مًهقٍم مـ أهؾ افٌٔٝوخيٚفػ اخلٚ ٜ وافًٚ

ؾ٘ن ؿقفف هذا  فُِ ٚب، وفُْف فٔس هق اإلمٚم ااجٜ  ـ ااًـ افًًُري 

وؿد ؿٚم إألٚع افٍريَغ ظذ  ىلٕف، ومـ ادٍسض أنَّ افًٚمٜ ؿٚم ، احداث ؿقل ثٚفٞ

ظذ خىٖ  اج ًّٝفدمؿ افدفٔؾ ظذ أنَّ إمٜ ٓ جت ّع ظذ خىٖ، وإمٜ هٚهْٚ ؿد 

هذا افَقل، ؾُٔقن ؿقًٓ  ٚضلً، وافذي ي ًغ  َّ ٙ حديٞ افهَِغ هق افَقل 

 َّقفٜ افنًٜٔ اخلٚ ٜ، وهبذا ي وي فْٚ وجف دٓفٜ حديٞ افهَِغ افؼيػ ظذ 

 .ا مًٖفٜ اإلمٚم ادٓدي ظَٔدة أهؾ افٌٔٝ 

، ٚإلألٚع ؾٚاديٞ يدّل ظذ أ ؾ وجقد مًهقم مـ أهؾ افٌٔٝ، وتًْٔٔف 

 افديـ؟! فقوقح  ىلن ؤٚع مْٟٓ ااؼ مىًَِٚ ظـ افْٚس، ؾٖيـ حٍظ اهلل تًٚػ ف امم

وؿد اش ىٚع  ًض افًٚمٜ اف ق ؾ إػ افَقل  يورة وجقد صخص مـ 

ا ـؾِّ زمٍٚن، وفُْف مل يً ىع أن ي ق ؾ إػ ظهّ ف، ومل يً ىع أن  أهؾ افٌٔٝ 

َّٕف ا زمْٕٚٚ اإلمٚم اد ، وؿد أصٚر إػ ذفؽ ٓدي  ـ ااًـ افًًُري ي ق ؾ إػ أ

ذخرة )، حٔٞ َٕؾ ظـ افًجٔع  ٚحٛ ـ ٚب «ٍٕ ٚت إزهٚر» ٚحٛ ـ ٚب 

ِٜ رشقل اهلل ٓ  »ؿقفف:  -وهق ـ ٌٚب خمىقطٌ - (ادآل وهؿ ااٚؾيقن فُ ٚب اهلل وخلؾ

                                                             

 راجع ظْقان: افهْػ افهٚين: افٍرد افهٚين: حديٞ افهَِغ. :(1)

 .263افهَِغ، تُّٔؾ، ص ، مـ وجقه دٓفٜ حدي2ٞج :(2)
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ف وخلؾٜ يٍٚرؿقهنٚ إػ يقم افَٔٚمٜ، ٓ  د مـ ؿٔٚم ؿٚ ؿ هلل   جٜ مْٓؿ ووارث ٌٕقت

رشقفف، ؾّْٓؿ افيٚهر ومْٓؿ ادخ ٍل، ح ك يُقن خٚمت ٓؿ ا افقراثٜ ادٓدي، وهلذا 

 ّٓ ي َدم ظًٔك  ـ مريؿ، وتَدم أنَّ ؿىٛ إوفٔٚء افذي  ف  لح افًِؿ ٓ يُقن إ

 .« مْٓؿ

َّٕف مـ افهقؾّٜٔ-ؾٓذا افًٚمل   ؿد اؿسب مـ اأََٜ، وفُْف مل  -وافذي ييٓر أ

يُقن ؿىًٌٚ   جّٔع وجقهٓٚ، ؾٓق اظ َد  قجقد ظٚمل مـ أهؾ افٌٔٝ يَر اأََٜ 

َّٕف ااجٜ  ا زمٕٚف، وهق إؾوؾ وإظِؿ وإهدى، وفُْف مل ي ق ؾ إػ ظهّ ف، وأ

ّٓ أنَّ اهلل ـ ااًـ افًًُري  ؿد هدإٚ  -وفف ااّد وادْٜ ظذ ذفؽ- ، إ

ٍٜ م ًددٍة ظذ   إٔقاع م ًددٍة.ٕ ـ افنًٜٔ إػ مًرؾٜ ذفؽ،  ٖدف

o ٔث٘بىٌ آخش لتَض٘ح داللٔ حذٗث الثمل٘ي ػلى الوْذٍٗٔ الخبص: 

ًٚ فدٓفٜ حديٞ افهَِغ ظذ ادٓدويٜ اخلٚ ٜ، وهذا  ويُّْْٚ أن ٕذـر  ًٕٔٚٚ ثٕٚٔ

 :افٌٔٚن ي ُقن مـ ثلث مَدمٍٚت، وهل

 دٓفٜ ااديٞ ظذ وجقد صخٍص مـ أهؾ افٌٔٝ. ادؼدمة إوػ : 

، مًهقم، غ يدّل ظذ وجقد صخٍص مـ أهؾ افٌٔٝ إنَّ حديٞ افهَِ

ا ـّؾ زمٍٚن،  ام ا ذفؽ افزمٚن افذي  وظدل فُِ ٚب، ووارث فًِؿ رشقل اهلل 

 ٕ ـ ًٕٔش ؾٔف، وهذا ؿد تَدم  ٕٔٚف مٍهًل.

 ؽٌٜٔ افنخص ادق قف ا حديٞ افهَِغ.: ادؼدمة افثاكقة 

افهٍٚت ادذـقرة ا  ، وت قؾر ؾٔفإنَّ افنخص افذي هق مـ أهؾ افٌٔٝ

ٌٛ وفٔس طٚهرًا، َّٕف ٓ يقجد أن  حديٞ افهَِغ وادقجقد ا زمْٕٚٚ ؽٚ  ودفٔؾ ؽٌٔ ف أ

َّٕف هق افنخص اجلٚمع فِهٍٚت اف ل ذـرهٚ حديٞ افهَِغ،  ا ادًِّغ مـ يدظل أ
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ؾٕٚصخٚص افذيـ ًٕرؾٓؿ وًٕرف ًٌٕٓؿ وهقي ٓؿ ٓ يقجد ؾٔٓؿ مـ يَقل إٔٚ مـ 

ؿ ظدٌل فَِرآن افُريؿ، وحٔٞ إنَّ رشقل اهلل  افذي  ّغ رشقل اهلل أهؾ افٌٔٝ  أهنَّ

 ٌٝٔؿد أخز ظـ وجقد صخٍص مـ أهؾ اف مًهقم ا زمْٕٚٚ، ؾل  ّد أن

َّٕف  ّٓ فًِّْٚ  ف إلخٌٚره ظـ هقي ف، وأ ًٚ، وفٔس طٚهرًا، وإ يُقن ادًهقم ا زمْٕٚٚ ؽٚ ٌ

 ادَهقد ا حديٞ افهَِغ ا زمْٕٚٚ.

 اظ َٚد افنًٜٔ  ٚفنخص ادق قف ا حديٞ افهَِغ. :ؼدمة افثافثةاد 

ٍٛ ومًهقٍم وظدٍل فُِ ٚب مـ  ٓ يقجد مذهٛ يً َد  قجقد صخٍص ؽٚ 

ّٓ مذهٛ  أهؾ افٌٔٝ  تْىٌؼ ظِٔف إو ٚف ادذـقرة ا حديٞ افهَِغ إ

اؼ ا اإلمٚمٜٔ، وهذا يًْل أنَّ مذهٛ اإلمٚمٜٔ هق ادذهٛ ااؼ، ؾٚفذيـ هؿ ظذ ا

زمْٕٚٚ هؿ افذيـ يٗمْقن   ديٞ افهَِغ، وهؿ افذيـ يً َدون  ام أخز  ف افٌّْل 

ّٓ ظَٔدة افنًٜٔ إظيؿ ا هذا ااديٞ اد قاتر، وٓ تقجد ظَٔدة تقؾؼ ااديٞ إ

 ٌٌٜٔ وهل اهلل إظيؿ )إٔٚر اهلل  رهٚهنؿ( آثْل ظؼّيٜ، وهذا افٌٔٚن ئٍد أن ؿقل افنًٜٔ 

 حَٕٜٚٔ مذهٌٓؿ.مـ مَدمٚت 

o حمبً٘ٔ هزّت الش٘ؼٔ اإلهبه٘ٔ فٖ ظلّ حذٗث الثمل٘ي: 

و إذا ـٚن هْٚك مذهٛ حؼ  غ ادذاهٛ اد ًددة، ؾٓق ادذهٛ افذي أخذ 

هق مذهٛ اإلمٚمٜٔ،  ، وادذهٛ افذي أخذ  َقل رشقل اهلل  َقل رشقل اهلل 

هق افُ ٚب وافًسة،  وهق ادذهٛ افذي يَقل  ٖنَّ ادْٟٓ اد ٌع  ًد رشقل اهلل 

َّٕف يقجد ا ـّؾ زمٍٚن صخٌص مـ افًسة مًهقٌم ح ك ا زمْٕٚٚ و ذاك شقف ، وأ

يُقن مذهٛ اإلمٚمٜٔ هق مذهٛ اجلامظٜ افٌٚؿٜٔ ظذ ااّؼ إػ يقم افَٔٚمٜ، وؿد أخز 

ٍٜ ظذ ااؼ، ؾَد َٕؾ مًِؿ  ـ ااجٚج ا   ٔ ف،  رشقل اهلل   دوام  َٚء ألٚظ
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ًٜ  ٖمر اهلل، ٓ ييهؿ مـ خذهلؿ أو  » :ظـ افٌّْل  ٌٜ مـ أم ل ؿٚ ّ ٓتزال ضٚ ٍ

 .« خٚفٍٓؿ، ح ك يٖيت أمر اهلل وهؿ طٚهرون ظذ افْٚس

ؿٚل رشقل اهلل  » :-وؿد  ّ  ٓٚ ااٚـؿ-وا روايٜ أخرى مرويٜ ظـ ظّر 

: ٜمـ أم ل طٚهريـ ظذ ااّؼ ح ك تَقم افًٚظ ٌٜ  . « ٓتزال ضٚ ٍ

َّٕف ا ـؾِّ زمٚنٍ ؾٓذه افروا إػ زمْٕٚٚ، وإػ   ًد رشقل اهلل  يٚت تدّل ظذ أ

ٌٜ مـ أمٜ افٌّْل  ٌٜ وألٚظ ٌٜ ظذ ااؼ، ويقجد مـ  يقم افَٔٚمٜ :تقجد ضٚ ٍ ؿٚ ّ

خيذهلؿ ويُذهبؿ، وفُـ ٓ ييهؿ ذفؽ،  ؾ هؿ  ٚؿقن ظذ ااؼ، وهذا إٕام يْىٌؼ 

، وت ًّؽ ٖخذ  ٖمر رشقل اهلل ظذ اجلامظٜ اف ل تٗمـ   ديٞ افهَِغ، ؾٓل ت

ٌٜ أو ، وتًّؾ  ٚدْٟٓ افذي رشّف  ق ٜٔ افٌّْل إظيؿ  ، وٓ تقجد ضٚ ٍ

ٌٜ تٗمـ  ام أوىص  ف رشقل اهلل  ٌٜ أو ألٚظ ّٓ اإلمٚمٜٔ، ؾ ُقن اإلمٚمٜٔ هل  ؾرؿ إ

ّٓ يِزم ظدم  َٚء ضٚ ٍٜ ظذ ااؼ، وإذا ـٕٚٝ اإلمٚمٜٔ ظذ ااّؼ   اف ل ظذ ااّؼ، وإ

 ظذ ااؼ.ش ُقن ظَٔدهتٚ ا اإلمٚم ادٓدي

o ِالتأو٘ذُ الٌجَٕ ثأىَّ الوْذٕ هي ػتشتِ ٍأّل ث٘ت: 

ٕجد أمراً  و إذا رجًْٚ إػ افروايٚت اف ل حتدثٝ ظـ اإلمٚم ادٓدي 

مـ  أـد ا روايٍٚت ـهرٍة ظذ أّن ادٓدي ٓؾ ًٚ فِْير، وهق إنَّ رشقل اهلل 

اف ٖـٔد مـ أجؾ إفٍٚت افْٚس إػ افًلؿٜ ادقجقدة  غ  ظستف ومـ أهؾ  ٔ ف، وهذا

اف ل ألًٓٚ  ٚحٛ ـ ٚب -، ومـ تِؽ افروايٚت حديٞ افهَِغ و غ ادٓدي 

                                                             

ٌٜ مـ أم ل طٚهريـ ظذ ااؼ ٓ ييهؿ مـ  »: Yـ ٚب اإلمٚرة،  ٚب ؿقفف  :(1) ٓ تزال ضٚ ٍ

 .1937، ح« خٚفٍٓؿ

هذا  »، ؿٚل ااٚـؿ: 8388، ـ ٚب افٍ ـ وادلحؿ، ح4ادً درك ظذ افه ٔ غ، ج :(2)

ٌٞ   ٌٔي ظذ رشط مًِؿ ومل خيرجٚه  .« حدي
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ّٓدي ا وقء إحٚديٞ وأثٚر افه ٔ ٜ، وأؿقال افًِامء وآراء افٍرق داف)

 : -(ادخ ٍِٜ

(1) 

افٌٔٝ يهِ ف اهلل ا  : ادٓدي مْٚ أهؾظـ ظعٍّ ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  »

 ٍٜ وذـر  ٚحٛ افُ ٚب أنَّ هذا ااديٞ  ّ  ف ا ـ حجر، ورمز فف  .« فِٔ

َّٕف حًـ، وؿٚل ؾٔف أتد صٚـر: إشْٚده   ٔي، وؿٚل إفٌٚين :  ٔي،  افًٔقضل  ٖ

 ثؿ ؿٚل ادٗفػ: افْ ٔجٜ: إشْٚده حًـ.

(2) 

دٓدي مـ : اؿٚفٝ: شًّٝ رشقل اهلل  ظـ أّم ادٗمْغ أم شِّٜ »

 . « ظسيت مـ وفد ؾٚضّٜ

وؿد  »داود أخرج هذا ااديٞ ا افًْـ، وؿٚل ادٗفػ:  وذـر ادٗفػ أنَّ أ ٚ 

شُٝ ظْف، وٕيب داود رشٚفٜ إػ أهؾ مُٜ يَقل ؾٔٓٚ: ومٚمل أذـر ؾٔف يشٌء ؾٓق 

  .«  ٚفٌي، و ًوٓٚ أ ي مـ  ًض

فهٌر: إشْٚده حًـ، وؿٚل ؾٔف افًزيزي ا افناج ادْر  ؼح اجلٚمع ا

وؿٚل إفٌٚين ا شًِِٜ إحٚديٞ افؤًٍٜ وادقوقظٜ: هذا شْد جٔد رجٚفف ـِٓؿ 

، ويَقل مٗفػ « ثَٚت، وفف صقاهد ـهرٌة، وؿٚل ا   ٔي اجلٚمع افهٌر:   ٔي

                                                             

ر ظٌدافًِٔؿ ظٌدافًئؿ افًٌ قي اهلْدي، حٔٞ ـ ٛ ـ ًٚ ٚ خًٚ ٚ  ٚإلمٚم وهق افدـ ق :(1)

وأراد ؾٔف أن يهٌٝ ادٓدويٜ ويدؾع افنٌٓٚت اف ل أثرت حقل اإلمٚم ادٓدي  ادٓدي

Q ؾجّع ا هذا افُ ٚب ثلثغ حديهٚ ظـ رشقل اهلل ، وش ٜ ظؼ أثًرا، وحُؿ ،

  ه ٜ اجلّٔع.

 .1ٞ وأثٚر افهٚ  ٜ افكحيٜ ا ذـر ادٓدي، إحٚديٞ ادرؾقظٜ، ح افٌٚب إول: إحٚدي :(2)

 .8افٌٚب إول: إحٚديٞ وأثٚر افهٚ  ٜ افكحيٜ ا ذـر ادٓدي، إحٚديٞ ادرؾقظٜ، ح  :(3)
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 افُ ٚب: افْ ٔجٜ: إشْٚده حًـ.

(3) 

ٍٜ  »ؿٚل:  ظـ ظعٍّ  ؿٚل  .« ادٓدي مْٚ أهؾ افٌٔٝ يهِ ف اهلل ا فِٔ

. ـٌ  ادٗفػ: افْ ٔجٜ: إشْٚده حً

(4) 

، ظـ افٌّْل  » ّٓ يقٌم فًٌٞ اهلل رجًل  »ؿٚل:  ظـ ظعٍّ فق مل يٌؼ مـ افدهر إ

ًٓ ـام مِئٝ جقًرا  .« مـ أهؾ  ٔ ل، يِّٗهٚ ظد

وااديٞ شُٝ ظْف أ ق داود، وؿٚل افذهٌل: شْده  ٚفي،  »ؿٚل ادٗفػ: 

فهٌر ورمز فف  ٚاًـ، وؿٚل افًئؿ آ ٚدي: ااديٞ وأورده افًٔقضل ا اجلٚمع ا

، « شْده حًـ ؿقي، وؿٚل أتد صٚـر: إشْٚداه   ٔ ٚن، وؿٚل إفٌٚين:   ٔي

يَقل مٗفػ افُ ٚب: افْ ٔجٜ: إشْٚده   ٔي، وااديٞ ذـره أ ق داود ا ـ ٚب 

 ادٓدي ا شْْف، وا ـ أيب صٌٜٔ ا مًرض ذـره ٕحٚديٞ ادٓدي ا مهٍْف.

(5) 

ٓ تذهٛ افديْٚ ح ك  »: ظـ ظٌداهلل  ـ مًًقد ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل 

 .«يِّؽ افًرب رجٌؾ مـ أهؾ  ٔ ل يقاضئ اشّف اشّل 

                                                             

 .9افٌٚب إول: إحٚديٞ وأثٚر افهٚ  ٜ افكحيٜ ا ذـر ادٓدي، أثٚر، ح  :(1)

 حٚديٞ وأثٚر افهٚ  ٜ ؽر افكحيٜ ا ذـر ادٓدي، إحٚديٞ ادرؾقظٜ، افٌٚب افهٚين: إ :(2)

 .29ح 

 افٌٚب افهٚين: إحٚديٞ وأثٚر افهٚ  ٜ ؽر افكحيٜ ا ذـر ادٓدي، إحٚديٞ ادرؾقظٜ،  :(3)

 .3، ختريٟ ااديٞ رؿؿ 21ح 
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ؿٚل افسمذي: هذا حديٞ حًـ   ٔي، وؿٚل ا ـ  »ؿٚل مهْػ افُ ٚب: 

اجلقزي: إشْٚده حًـ، وؿٚل أتد صٚـر: إشْٚده   ٔي، وؿٚل إفٌٚين ا تًَِٔف 

 .« نُٚة: إشْٚده حًـ، وؿٚل ا   ٔي اجلٚمع افهٌر:   ٔيظذ اد

وااديٞ  »يَقل ادٗفػ: افْ ٔجٜ: إشْٚده   ٌٔي فٌره، ثؿ ؿٚل ادٗفػ: 

أخرجف أ ق داود ا ـ ٚب ادٓدي، وافسمذي ا  ٚب مٚ جٚء ا ادٓدي، وأ ق ظّرو 

ٚ ظـ َخ  ًٍ ٍَِػ ظذ ادٓدي ومل افداين ا  ٚب مٚ جٚء ا ادٓدي، وؿد تِف افًِامء شِ

 .« ح ك ادُْريـ فِّٓدويٜ -ؾٔام ظِّٝ-خيٚفػ ؾٔف أحٌد 

(6) 

  . « يع رجٌؾ مـ أهؾ  ٔ ل يقاضئ اشّف اشّل »: ظـ ظٌداهلل، ظـ افٌّْل 

 ؿٚل ادٗفػ: افْ ٔجٜ: إشْٚده حًـ.

(7) 

، د »: ظـ ا ـ مًًقٍد ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  ٌٜ ّٓ فِٔ ِؽ فق مل يٌؼ مـ افدٕٔٚ إ

 . « رجٌؾ مـ أهؾ  ٔ ل يقاضئ اشّف اشّل

 ؿٚل ادٗفػ: افْ ٔجٜ: ااديٞ حًـ.

                                                             

دٓدي، إحٚديٞ ادرؾقظٜ، افٌٚب افهٚين: إحٚديٞ وأثٚر افهٚ  ٜ ؽر افكحيٜ ا ذـر ا :(1)

 .22ح

افٌٚب افهٚين: إحٚديٞ وأثٚر افهٚ  ٜ ؽر افكحيٜ ا ذـر ادٓدي، إحٚديٞ ادرؾقظٜ،  :(2)

 .23ح



          231 

 

 الذليل المعتمذ على وتيجة آية أي رياية

o ٔدفغُ ثؼض الشجْبت ػي حذٗث الثمل٘ي :الجْٔ الثبلث: 

ويَع افٌ ٞ ا هذه اجلٜٓ ا دؾع  ًض افنٌٓٚت اف ل أثرت حقل دٓفٜ 

 .)إٔٚر اهلل  رهٚهنؿ(حديٞ افهَِغ ظذ مً َد اإلمٚمٜٔ 

ـِ تّٔٔ ٜ دٓفٜ ااديٞ ظذ اف ًّؽ  ٚفَرآن افًئؿ دون زظُؿ ا 

 افًسة افىٚهرة:

o الشجْٔ األٍلى:  

 دٓفة احلديث ظذ افتؿسك بافؼرآن افعظقم دون افعسة افطاهرة.

إنَّ فٍظ  »تًرض ا ـ تّٜٔٔ ا مْٓٚج شْ ف إػ حديٞ افهَِغ، وؿٚل اف ٚهل: 

 يدظك  رشقل اهلل  ااديٞ افذي ا   ٔي مًِؿ ظـ زيد  ـ أرؿؿ: ؿٚم ؾْٔٚ
ٍ
 امء

مًخٚ  غ مُٜ وادديْٜ، ؾَٚل: أّمٚ  ًد أمٚ افْٚس إٕام إٔٚ  ؼ يقصؽ أن يٖتْٔل رشقل 

ريب ؾٖجٔٛ ريب، وإين تٚرٌك ؾُٔؿ ثَِغ: أوهلام ـ ٚب اهلل ؾٔف اهلدى وافْقر، ؾخذوا 

 . ُ ٚب اهلل واش ًُّقا  ف، ؾ ٞ ظذ ـ ٚب اهلل ورؽٛ ؾٔف

ٔ ل، أذـرـؿ اهلل ا أهؾ  ٔ ل، وهذا افٍِظ يدل ظذ أنَّ افذي ثؿَّ ؿٚل: وأهؾ   

أمرٕٚ  ٚف ًّؽ  ف وُجًؾ اف ًّؽ  ف ٓ يوؾ هق ـ ٚب اهلل، وهُذا جٚء ا ؽر هذا 

وأّمٚ ؿقفف: وظسيت أهؾ  ٔ ل، وإهنام فـ يٍسؿٚ  -إػ أن يَقل ا ـ تّٜٔٔ  -ااديٞ 

ٍف، ح ك يردا ظعَّ ااقض، ؾٓذا رواه افسمذي، وؿ ًّ د ُشئؾ ظْف أتد  ـ حٌْؾ ؾو

ٍف ؽر واحٍد مـ أهؾ افًِؿ ًّ  .  « وو

                                                             

: إين افًٚرش: مٚ رواه اجلّٓقر مـ ؿقل افٌْل  »، ؾهؾ ؿٚل افراؾيض: 7مْٓٚج افًْٜ، ج  :(1)

 .393ص  ،« تٚرك ؾُٔؿ مٚ إن متًُ ؿ  ف...
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َّٕف يرى أنَّ حديٞ افهَِغ مقجقٌد ؾَط ا   ٔي  ؾُلم ا ـ تّٜٔٔ دال  ظذ أ

َّٕف مقجقٌد ـذفؽ ا ـ ٚب  مًِؿ، وفٍيف ٓ يدّل ظذ إمر  ٚف ًّؽ  ٚفًسة، وأ

  ًض أهؾ افًِؿ.  افسمذي، وؿد ُشئؾ ظْف أتد ؾوًٍف، ووًٍف

ومل يَْؾ ا ـ تّٜٔٔ جقاب أتد ظـ هذا ااديٞ افؼيػ، وؿد روى أتد 

، ثؿ إنَّ ا ـ تّٜٔٔ مل يذـر افذيـ هذا ااديٞ ادٌٚرك  ىرٍق م ًددة ا ـ ٚ ف ادًْد

زاء ااٍٚظ  ـُ وًٍقا هذه افٍَرة مـ حديٞ افهَِغ، وٕ ـ ؾٔام شٌؼ َِْٕٚ ته ٔي 

ـّؾ حٍٚل ؾٓق يزظؿ أنَّ ااديٞ افه ٔي هق  ٚفٍِظ افقارد ا  هلذه افٍَرة، وظذ

مًِؿ، وهق ٓ يدّل ظذ إمر  ٚف ًّؽ  ٚفًسة، وؿد واؾؼ ا ـ تّٜٔٔ  ٚحٛ ـ ٚب 

 وـّرر ـلمف ظذ ضريَٜ افًْخ وافِهؼ ـام يًّز أهؾ زمْٕٚٚ!، «حٌَٜ مـ اف ٚريخ»

o دفغُ الشجْٔ األٍلى:  

 :ه ا ـ تّٜٔٔ ؾًْروٓٚ ا ثلثٜ تًٍَِٔٚت، وهلأّمٚ ملحي ْٚ ظذ مٚ ذـر

  حديث مسؾم دالٌّ ظذ افتؿسك بافعسة. :التؼل٘ك األٍل

َّٕف مع ذفؽ  ّٓ  ٍِظ مًٍِؿ، ؾْٕ٘ٚ َٕقل  ٖ فق شِّْٚ  ٖنَّ حديٞ افهَِغ مل يرد إ

وإين تٚرٌك ؾُٔؿ  »ؿٚل:  ، ٕنَّ رشقل اهلل هق دال  ظذ اف ًّؽ  ٖهؾ افٌٔٝ 

 افًِؿ  ا مَٚم  ٔٚن ترـ ف اف ل ترتٌط  ام  ًد حٔٚتف، وصٖٕف  ؾُقٕف  ،« ثَِغ

َّٕف  -أي تقريٞ افًِؿ  - وّرث افًِؿ فِذيـ يٌٌْل أن  واهلدايٜ، ؾٓذا يدّل ظذ أ

ؿد و ػ افًسة افىٚهرة مع افَرآن افُريؿ  يرجع إفٔٓؿ ا اهلدايٜ، وـقٕف 

ًٚ خّٚ ًٚ ا إمٜ، وهذا  هؾ افٌٔٝ يدّل ظذ أنَّ ٕ -ومهٚ افًٍْٔٚن- ٚفهَِغ  صٖٕ

                                                             

، 11131مًْد ادُهريـ مـ افه ٚ ٜ، مًْد أيب شًٔد اخلدري، ح ، أخرجف أحد ا مًْده :(1)

 .19265، وظـ زيد  ـ أرؿؿ، ح 11211ح 

 .211، ص 6، رؿؿ Yافٍهؾ افرا ع: مـ اخلٍِٜٔ  ًد رشقل اهلل  :(2)
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ؿ أمْٚء افَرآن افُريؿ، ؾٔجٛ اتٌٚظٓؿ مع افَرآن افُريؿ فُل  افنٖن اخلّٚص هق إهنَّ

فألمٜ، وهذا مٚ ذـره افنٔخ  ّد  يهؾ ادٗمـ إػ اهلدايٜ اف ل أرادهٚ رشقل اهلل 

إشقة ااًْٜ  دراشٚت افٌِٔٛ ا) ا ـ ٚ ف -وهق مـ ظِامء افًٚمٜ-أمغ افًْدي 

 .( ٚأٌٛ

  إخراج افؽثر من احلػاظ حلديث افثؼؾغ. :التؼل٘ك الثبًٖ

تَدم ؾٔام شٌؼ مـ أ  ٍٚث أّن افذيـ َِٕقا حديٞ افهَِغ مل يْ كوا ا 

مًٍِؿ أو ا افسمذي،  ؾ أخرجف افُهر مـ ااٍٚظ وّٕهقا ظذ اظ ٌٚره، وا  ًض 

إن أخذتؿ هبام  » :، وظٌٚرة« ُ ؿ  ف فـ توِقا  ًديمٚ إن متً » :إفٍٚظ تقجد ظٌٚرة

 .« فـ توِقا

وٓ يقجد ، « فـ يٍسؿٚ ح ك يردا ظعَّ ااقض »وتقجد أيًوٚ افٍَرة اف ٚفٜٔ: 

ـرر ذـر  تٍْٚف  غ روايٜ مًٍِؿ و غ افروايٚت افه ٔ ٜ إخر: إذ إنَّ افٌّْل 

َّٕف  ٍٜ ذـر فٍظ زيد  ـ  حديٞ افهَِغ ا مْٚشٌٍٚت م ًددٍة، وحي ّؾ أ ا مْٚشٌ

ٍٜ أخرى ذـر فٍيًٚ آخر، ؾام دام أنَّ افهَٜ ؿد َٕؾ فْٚ روايٜ افهَِغ  -أرؿؿ، وا مْٚشٌ

وؾٔٓٚ ؾَرات أخرى، ؾام هق ادٕٚع مـ أخذ َٕؾ  -وؿٚم افدفٔؾ ظذ حجٜٔ ؿقل افهَٜ

إخذ افهَٜ فٍَِرات إخرى، ؾ٘نَّ جمرد ظدم َٕؾ مًِؿ هلذه افٍَرات ٓ يّْع مـ 

َّٟ ظِامء افًٚمٜ  روايٍٚت ـهرٍة مل تَْؾ ا   َْؾ افهَٜ هلذه افٍَرات، وؿد  ّ ي واح 

، وحديٞ أنَّ ًّٕٜ   ٔي مًٍِؿ، ومـ ذفؽ حديٞ افًؼة ادٌؼيـ  ٚجلْٜ

                                                             

 .231افدراشٜ اخلٚمًٜ، ص :(1)

، افًْـ افُزى 6963ح، ح ذـر إثٌٚت اجلْٜ ٕيب ظٌٔدة  ـ اجلرا   ٔي ا ـ حٌٚن، :(2)

، جٚمع افسمذي، أ قاب ادْٚؿٛ، 9139فًِْٚ ل، ـ ٚب ادْٚؿٛ، أ ق ظٌٔده  ـ اجلراح، ح 

 .2748، ح ٚب مْٚؿٛ ظٌدافرتـ  ـ ظقف  ـ ظٌد ظقف افزهري
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، وحديٞ افزاء  ـ ظٚزب افذي ا أحقال افَز ادٗمـ ضٚ ر مًِؼ ا صجر اجلْٜ

هٚ مـ إحٚديٞ افُهرة اف ل َِٕٓٚ افهَٜ، ومل تذـر ، وحديٞ وزن، وؽروافًٌٞ

 ا   ٔي مًٍِؿ، ؾَد ظّؾ وأخذ هبٚ ظِامء افًٚمٜ.

ـام تقجد ا   ٔي مًِؿ و  ٔي افٌخٚري روايٚت واردة ا موّقٍن 

حٔٞ َٕؾ مًِؿ واحد  ًوٓٚ ين ّؾ ظذ ؾَرات زا دة، ـام ا  ٚب دٓ ؾ افٌّْل 

افذي ووع ؾٔف أ ٚ ًف ؾٌْع ادٚء وتقوٖ مْف افُهر ا اإلٕٚء  ـرامٜ ووقء افٌّْل 

ٕجد ا  -وهل م  ٚ ًٜ-مـ ادًِّغ، ؾِق ٓحيْٚ افروايٚت اف ل َِٕٝ ا هذا افٌٚب 

 ًوٓٚ ذـر ادُٚن وهق افزوراء، وا  ًوٓٚ ٓ يقجد ذـر فُِّٚن، وا  ًوٓٚ يذـر 

ذفؽ، وا  ًوٓٚ يذـر  و ا  ًوٓٚ أخر ٓ يذـر، أنَّ افقاؿًٜ وؿًٝ خٚرج ادديْٜ

، ظدد ادًِّغ افذيـ تقوٗا، وا  ًوٓٚ ٓ يذـر ذفؽ، وـِٓٚ مرويٜ ظـ إٔس

ؾٓؾ ٕوًػ هذه افروايٚت ٕنَّ  ًوٓٚ ين ّؾ ظذ ؾَرات ٓ ين ّؾ ظِٔٓٚ افًٌض 

 أخر؟! 

 إنَّ هذا افَقل ممٚ ٓ يًع مًِؿ ؿٌقفف.

 

                                                             

، مًْد أتد، مًْد ادُٔغ، 4638  ٔي ا ـ حٌٚن، ـ ٚب افًر،  ٚب ؾوؾ افنٓٚدة، ح  :(1)

، شْـ ا ـ مٚجف، ـ ٚب افزهد،  ٚب 15776ـ مٚفؽ إٕهٚري، ح  َٜٔ حديٞ ـًٛ  

 .4271ذـر افَز وافٌذ، ح 

 ، شْـ أيب داود، 18534مًْد أتد، أول مًْد افُقؾٔغ، حديٞ افزاء  ـ ظٚزب، ح  :(2)

 .4653، ـ ٚب افًْٜ،  ٚب ادًٖفٜ ا افَز وظذاب افَز، ح 3ج 

ومٚ  ًده،  2279، إحٚديٞ: Yًجزات افٌْل   ٔي مًِؿ، ـ ٚب افٍوٚ ؾ،  ٚب م :(3)

، 3572  ٔي افٌخٚري، ـ ٚب ادْٚؿٛ،  ٚب ظلمٚت افٌْقة ا اإلشلم، إحٚديٞ: 

3573 ،3574. 
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 يات إخرى.ظدُم معارضة رواية مسؾم فؾروا :التؼل٘ك الثبلث

ـُ أن ًٕ ز روايٜ مًٍِؿ مًٚروٜ فِروايٚت اف ل ذـرت ؾَرة وفـ  » :ٓ يُّ

إن  »أو  « مٚ إن متًُ ؿ  ف فـ توِقا  ًدي » :أو ؾَرة « يٍسؿٚ ح ك يردا ظعَّ ااقض

: ٕنَّ هذه افروايٜ مرويٜ ظـ زيد  ـ أرؿؿ، وزيد  ـ أرؿؿ ُشئؾ « أخذتؿ هبام فـ توِقا

َّٕف أ ٔٛ  ٚفًْٔٚن وٕيس ـهراً مـ  ظـ هذه افروايٜ ا آخر حٔٚتف وؿد  ّغ فًِٚ ؾ أ

يٚ ا ـ أخل واهلل فَد ـزت شْل، وَؿُدَم  »، ؾٍل فٍظ مًٍِؿ ؿٚل: أحٚديٞ افٌّْل 

ؾام حدث ُؿ ؾٚؿٌِقا، ومٚ  ظٓدي، ؤًٕٝ  ًض افذي ـْٝ أظل مـ رشقل اهلل 

 .« ٓ ؾل تٍُِقٕٔف

وإٔٚ تٚرك ؾُٔؿ ثَِغ: أوهلام ـ ٚب اهلل ؾٔف  »: -ثؿَّ َٕؾ افروايٜ وفٍيٓٚ-

اهلدى وافْقر، ؾخذوا  ُ ٚب اهلل واش ًُّقا  ف، ؾ ٞ ظذ ـ ٚب اهلل ورؽٛ ؾٔف، 

ثؿَّ ؿٚل: وأهؾ  ٔ ل، أذـرـؿ اهلل ا أهؾ  ٔ ل، أذـرـؿ اهلل ا أهؾ  ٔ ل، أذـرـؿ اهلل 

 . « ا أهؾ  ٔ ل

َّٕف يًْك ٕٕف ا آخر ظّره، ثؿ مل يَْؾ ؾٚفذي ِٕ يف أنَّ زيد  ـ أرؿؿ  غَّ   أ

ّٕام حذف مْٓٚ حٔٞ ؿٚل:  وإٔٚ تٚرٌك ؾُٔؿ ثَِغ: أوهلام ـ ٚب اهلل  »افروايٜ ـٚمِٜ، وإ

ؾٔف اهلدى وافْقر، ؾخذوا  ُ ٚب اهلل واش ًُّقا  ف، ؾ ٞ ظذ ـ ٚب اهلل ورؽٛ 

( افذي يدّل ظذ افس« ؾٔف، ثؿَّ ؿٚل: وأهؾ  ٔ ل اخل، ؾام افذي وؿع ، ؾجٚء  ٍِظ )ثؿَّ

ؾٓؾ وؿع ؿٌِٓٚ مهًل: وثٕٚٔٓام أهؾ  ٔ ل ؾ ًُّقا هبؿ ـام  ،« أهؾ  ٔ ل؟ »ؿٌؾ ـِّٜ 

ت ًُّقن  ٚفَرآن، وأو ُٔؿ  ُ ٚب اهلل وأهؾ  ٔ ل، وؿد ٕيس زيد  ـ أرؿؿ ـّؾ 

ًٜ « أذـرـؿ اهلل ا أهؾ  ٔ ل »ذفؽ وأخذ افٍِظ إخر وهق  ، ؾٓذا أمٌر   ٌّؾ وخٚ 

                                                             

 ، ،  ٚب مـ ؾوٚ ؾ ظع  ـ أيب ضٚفٛ   ٔي مًِؿ، ـ ٚب ؾوٚ ؾ افه ٚ ٜ :(1)

 .2498ح 
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 زيد  ـ أرؿؿ، ومٚ دام   ّلً ؾُٔػ يُّـ أن ًّٕقل ظذ روايٜ مًٍِؿ  مع ًٕٔٚن

َّٕف يًْك- ا رؾض افروايٚت  -واف ل َِٕٓٚ ظـ صخٍص ا آخر ظّره ويًسف  ٖ

، وٕصَّ إخرى اف ل ؾٔٓٚ افٍَرات اف ل تدّل ظذ إمر  ٚف ًّؽ  ٖهؾ افٌٔٝ

 ااٍٚظ ظذ اظ ٌٚرهٚ؟!

o الٌجّٖ  صػنُ شوَل٘ٔ أّل الج٘ت لٌسبء: 

  .صؿوفقة أهل افبقت فـساء افـبّي  :الثبً٘ٔ الشجْٔ

 ٚف ًّؽ  وموّقن هذه افنٌٜٓ هق: إنَّ مـ أهؾ افٌٔٝ افذيـ أمر اهلل 

فًـ مًهقمٚت  ، وحٔٞ إنَّ ًٕٚء افٌّْل هبؿ ا حديٞ افهَِغ ًٕٚء افٌّْل 

ًٚ ٓ دٓؾل دٓفٜ فِ ديٞ افؼيػ ظذ ظهّٜ أهؾ افٌٔٝ فٜ فف ظذ ، وأيو

، و ٚف ٚهل يْٓٚر آش دٓل افنًٔل هبذا ااديٞ إ هٚر اإلمٚمٜ ا أهؾ افٌٔٝ

 افؼيػ.

 ٚخلًّٜ أهؾ  (أهؾ افٌٔٝ) :ومـ افذيـ تٌْقا صٌٜٓ ظدم خهق ٜٔ ظْقان 

يـ إفٌٚين ا شًِِٜ إحٚديٞ  ، وصّقفٔ ف فًْٚء افٌّْل افًُٚء ٕٚرص افدِّ

وظسيت أـهر ممٚ إنَّ ادراد مـ ااديٞ ا ؿقفف  » ، ؾَد ؿٚل مٚ ٕهف:افه ٔ ٜ

ّٓ وهق أنَّ افًسة ؾٔٓؿ  يريده افنًٜٔ، وٓ يريده أهؾ افًْٜ،  ؾ هؿ مً ًُّقن  ف، أ

وظسيت ) ،وؿد جٚء ذفؽ مقوً ٚ ا  ًض ضرؿف ـ ديٞ افسألٜهؿ أهؾ  ٔ ف 

 (.أهؾ  ٔ ل

َـّ افهّديَٜ وأهؾ  ٔ ف ا إ ؾ هؿ ًٕٚؤه  ظٚ نٜ، ـام هق رصيي ، وؾٔٓ

 ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث   ُّ ؿقفف تًٚػ ا إحزاب: 

                                                             

 .359، ص 1761، حديٞ افًسة و ًض ضرؿف، ح 4ج  :(1)
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 ىه  مه جه ُّ  ،  دفٔؾ أيٜ اف ل ؿٌِٓٚ واف ل  ًدهٚ:َّ لك اك  يق
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه
  يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ
 يث ىث نث مث  زث يترث ىت نت مت زت رت
  يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف
، وختهٔص َّ  ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام

مـ  دون ًٕٚ ف  وااًـ وااًغ افنًٜٔ أهؾ افٌٔٝ ا أيٜ  ًعٍّ وؾٚضّٜ 

.ٕهقا ٓؿ ـام هق مؼوح ا مقوًف حتريٍٓؿ ٔيٚت اهلل تًٚػ إ هٚراً 

o ًٔ٘سدّ الشجْٔ الثب: 

 :و فْٚ ظذ هذه افنٌٜٓ ظدة تًٍَِٔٚت 

 .بقتدٓفة حديث افثؼؾغ ظذ ظصؿة أهل اف :األٍلالتؼل٘ك 

 ام ٓ مزيد -إنَّ حديٞ افهَِغ  ًٍْف يدؾع هذه افنٌٜٓ، ؾَد  ّْٔٚ ؾٔام شٌؼ 

أنَّ حديٞ افهَِغ ادروي  ٚفىرق افه ٔ ٜ يدّل ظذ فزوم إتٌٚع أهؾ  -ظِٔف

وأنَّ ا إتٌٚظٓؿ افْجٚة، ويدّل ظذ ظهّ ٓؿ وأهنؿ ٓ يٍسؿقن ظـ  افٌٔٝ

، وهذا ٓ يْىٌؼ ظذ ًٕٚء افٌّْل  و ٚؿقن مٚ  َل افُ ٚب ا إمٜ،، افُ ٚب
َـّ وأمر  ، ووؿع اخللف  غ  ًوٓ َـّ َـّ وؿد وؿع اخللف  ْٔٓ وـٔػ يْىٌؼ ذفؽ ظِٔٓ

 ؟!ادٗمْغ ظع 

، وؿد   ًٓ ؾٓؾ يُّـ أن يَٚل إنَّ مـ ُؿ ؾ مع ظٚ نٜ ا اجلّؾ مٓ د فٔس وٚ

ع أمر ادٗمْغ ا حديٞ افهَِغ، وـذفؽ ـٚن مـ ُؿ ؾ م ظّؾ  ق ٜٔ رشقل اهلل 
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!إّن افًَؾ افذي  ف ظرف اهلل  ؟ وثٌ ٝ حَٕٜٚٔ افرشٚفٜ، وأّن مٚ جٚء  ف ،

ًٚ، وهذا ٓ حي ٚج إػ  ٔٚن.مـ ظْد اهلل  افٌّْل  ًٚ رصحي  حؼ :يرؾض هذا رؾو

 وفددٔس يهدديُّ ا إذهددِٚن يشءٌ 

 

 افْٓدددددُٚر إػ دفٔدددددؾِ  إذا اح دددددَٚج 

 
 

 (:هل افبقتأ)حتديُد ادراد مـ  :التؼل٘ك الثبًٖ

إّن افُلم فٔس ا مًْك ـِّٜ إهؾ ا افٌِٜ، وفٔس افُلم ا أنَّ افزوجٜ 

َّٕام افُلم ا حتديد ادراد مـ أهؾ افٌٔٝ ا حديٞ ؟ يْىٌؼ ظِٔٓٚ مٍٓقم أهؾ أم ٓ وإ

ظْقاٌن أراد مْف افٌّْل  افهَِغ، وؿد جٚءت إدفٜ افدافٜ ظذ أنَّ أهؾ افٌٔٝ 

ًٜ خ إـرم  ًٜ مـ أهِف، وهؿ ؽر ًٕٚء افٌْل ألٚظ  ٚ. 

 :ويُّْْٚ أن َٕػ ظذ هذه إدفٜ إذا رجًْٚ إػ ؿًّغ مـ افروايٚت ومهٚ

 افروايٚت افقاردة ا آيٜ اف ىٓر. :افؼسم إول

 ، فروايٚت افقرادة ا آيٜ ادٌٚهِٜا :افؼسم افثاين

  نٍُؾ جّع. حّدد ؾٔٓٚ مـ هؿ أهؾ افٌٔٝ  ؾ٘نَّ افٌّْل  

o لمسن األٍلا: 

 :الشٍاٗبتُ الَاسدٓ فٖ أّل التطْ٘ش، ٍهٌْب

(1) 

وإٔٚ أ ع ا ااجرة، ؾٖٕزل اهلل  »أهّنٚ ؿٚفٝ:  رواه أتد، ظـ أم شِّٜ  مٚ

  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث  ُّ  ظزَّ وجؾ هذه أيٜ:
، ؿٚفٝ: ؾٖخذ ؾوؾ افًُٚء ؾٌنٚهؿ  ف، ثؿ أخرج يده ؾٖفقى َّ اك

ْٛ ظْٓؿ افرجس  هبٚ إػ افًامء ثؿ ؿٚل: افِٓؿَّ هٗٓء أهؾ  ٔ ل وخٚ  ل، ؾٖذِه
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ْٛ ظْٓؿ افرجس وضٓرهؿ  وضٓرهؿ تىًٓرا، افِٓؿ هٗٓء أهؾ  ٔ ل وخٚ  ل، ؾٖذِه

رشقل اهلل؟ ؿٚل: إِٕؽ إػ  تىًٓرا، ؿٚفٝ: ؾٖدخِٝ رأيس افٌٔٝ، ؾَِٝ: وإٔٚ مًُؿ يٚ

 خٍر، إِٕؽ إػ خٍر، ؿٚل ظٌدادِؽ: وحدثْل أ ق فٔ
ٍ
ذ ظـ أم شِّٜ مهؾ حديٞ ظىٚء

، ظـ أم  ٍٛ شقاًء، ؿٚل ظٌدادِؽ: وحدثْل داوود  ـ أيب ظقف، ظـ صٓر  ـ حقص

، وؿٚل صًٔٛ إرٕٚؤوط وآخرون ا تًَِٔٓؿ ظذ هذا « شِّٜ  ّهِف شقاءً 

ٌٞ   ٌٔي وفف أشٕٚٔد ثلثٜ  »ااديٞ:  : وثٕٚٔٓٚ: ظٌداهلل  ـ -إػ أن ؿٚفقا-حدي

.  « ؽ  ـ أيب شِٔامن، ظـ أيب فٔذ، ظـ أم شِّٜ، وهذا إشٌْٚد   ٌٔي ُّٕر، ظٌدادِ

ٌٜ ظذ أّن أّم ادٗمْغ أم شِّٜ ٌٜ واو  فًٔٝ مـ   ؾٓذا ااديٞ ؾٔف دٓف

أمر ادٗمْغ وؾٚضّٜ وااًـ وااًغ  ، ؾَد جِؾ رشقل اهلل أهؾ افٌٔٝ 

  :ًٜ ظـ هٗٓء إر ًٚ ، ؾُٔػ  ًد هذا « ؾ  ٔ لافِٓؿ هٗٓء أه »ثؿ ؿٚل حٚـٔ

 ويدخؾ ؾٔف افًْٚء؟! جيذب افًُٚء مـ يد رشقل اهلل 

(2) 

ؾَٚل فف شًد:  مٚ رواه افًْٚ ل، أنَّ مًٚويٜ أمر شًًدا  ًٛ أمر ادٗمْغ 

َـّ أحٛ  أمٚ مٚ ذـرت ثلًثٚ ؿٚهلـ رشقل اهلل  » ؾِـ أشٌف، ٕن تُقن هل واحدٌة مْٓ

يَقل فف وؿد خٍِف ا  ًض مٌٚزيف، ؾَٚل  اهلل  إهلَّ مـ تر افًْؿ، شًّٝ رشقل

: يٚ أمٚ ترى  رشقل اهلل ختٍِْل مع افًْٚء وافهٌٔٚن؟ ؾَٚل فف رشقل اهلل  فف ظع 

َّٕف ٓ ٌٕقة  ًدي؟  ّٓ أ إػ أنَّ تَقل -أن تُقن مْل  ّْزفٜ هٚرون مـ مقشك، إ

  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث  ُّ  : ودّٚ ٕزفٝ-افروايٜ

                                                             

 .26598، ح Yمًْد افًْٚء، حديٞ أم شِّٜ زوج افٌْل  :(1)

، 26598، ح Y، حديٞ أم شِّٜ زوج افٌْل44مًْد اإلمٚم أتد  ـ حٌْؾ، ج  :(2)

 .118ص
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ومل يدُع -ظًِٔٚ وؾٚضّٜ وحًًْٚ وحًًْٔٚ  دظٚ رشقل اهلل َّ اك

، يًْل هٗٓء أهع -افًْٚء  .« ؾَٚل: افِٓؿَّ

ؾٓؾ ٕريد حتديدًا أووي وأجذ مـ هذا اف  ديد افًّع وافَقهل مـ فدن  

 ؟!رشقل اهلل 

افقارد ا  وؿد َِْٕٚ اظساف ألِٜ مـ ظِامء افًٚمٜ  ٖنَّ تًٌر أهؾ افٌٔٝ 

، ومـ هٗٓء: خم ّص  ٖمر ادٗمْغ وؾٚضّٜ وااًـ وااًغ  آيٜ اف ىٓر

َّٕف ؿٚل ـام ا  ،  ًد أن شٚق (حتٍٜ إخٔٚر  ستٛ رشح منُؾ أثٚر)افى ٚوي، ؾ٘

ًٚ ا شٌٛ ٕزول هذه أيٜ ادٌٚرـٜ:  ؾٍل هذا ااديٞ أنَّ ادراديـ  ام ا هذه  »حديه

 .« ٚضّٜ وااًـ وااًغوظع  وؾ أيٜ هؿ رشقل اهلل 

يَقل  ٖنَّ ادَهقد مـ أهؾ  -ـٚفى ٚوي–و إذا ـٚن  ًض ـزاء افًٚمٜ 

ا أيٜ خهقص هٗٓء إضٓٚر اخلًّٜ وٓ يدخؾ ؾٔٓؿ افًْٚء، ؾّـ  افٌٔٝ 

وختهٔص افنًٜٔ أهؾ افٌٔٝ ا أيٜ  »حَْٚ أن ًٕٖل إفٌٚين دٚذا ؿٚل هذه افًٌٚرة: 

مـ حتريٍٓؿ ٔيٚت اهلل تًٚػ  دون ًٕٚ ف  ًـ وااًغ  ًعٍّ وؾٚضّٜ واا

  .« إ هًٚرا ٕهقا ٓؿ؟

 وـٔػ يهّي ؿقل هذا وٕ ـ ٕجد اف ٚهل:

، ؾًٌض ظدم إٍراد افنًٜٔ   خهٔص أهؾ افٌٔٝ ا اخلًّٜ إضٓٚر  .1

 ـٌٚر افًٚمٜ، ـٚفى ٚوي ؿد ؿٚفقا هبذا اف خهٔص.

                                                             

، ـ ٚب اخلهٚ ص، ذـر مْزفٜ ظع  ـ أيب ضٚفٛ ريض اهلل ظْف مـ اهلل، 7افًْـ افُزى، ج  :(1)

 .8342ح 

 ىث نث مث  زث  ُّ ا ادراد  َقل اهلل تًٚػ:  Qروي ظْف  ،  ٚب  ٔٚن ُمنُؾ م8ٚج  :(2)
 .479، ص 6145َمـ هؿ؟، ح  َّ اك  يق ىق يف ىف يث
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ٔص اش ًْٚدا إػ روايٍٚت ورادٍة ا إنَّ افنًٜٔ إٕام ؿٚفقا واظ َدوا  ٚف خه .2

افقارد ا آيٜ اف ىٓر، وفٔس ذفؽ مـ  ٚب  حتديد مهىِي أهؾ افٌٔٝ 

 اهلقى وإ هٚرًا دذهٌٓؿ.

َّٕف ـٚن  ًًٔدا ـّؾ افًٌد ظـ ؾٓؿ مٍٚد افروايٚت  ؾام ذـره إفٌٚين يدّل ظذ أ

ًٚ مـ ؾّٓٓٚ وفُـ فدواظل  خٚ ٜ ترتٌط  ف ٓ يريد افقاردة ا آيٜ اف ىٓر، أو ـٚن ؿريٌ

 أن يًسف  ّدفقهلٚ افقاوي واجلع.

o  ّاأللجبًٖ ثس٘بق اٙٗبت استذاللسد: 

أهؾ )ش دّل إفٌٚين  ًٔٚق أيٚت ا شقرة إحزاب ظذ صّقفٜٔ ظْقان ا

َّٕف ؿٚل: فًْٚء افرشقل إـرم  (افٌٔٝ ، وأهؾ  ٔ ف ا إ ؾ هؿ ًٕٚؤه  »، ؾ٘
َـّ افهّديَٜ ظٚ نٜ  نث مث  زث  ُّ  ، ـام هق رصيي ؿقفف تًٚػ ا إحزاب: وؾٔٓ

،  دفٔؾ أيٜ اف ل َّ اك  يق ىق يف ىف يث ىث

  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه ُّ   ؿٌِٓٚ واف ل  ًدهٚ:
 مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 ىث نث مث  زث يترث ىت نت مت زت رت  يب نبىب
  يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث
 .« َّ ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام

 مـ وجقٍه، وهل: آش دٓلورّدٕٚ ظذ هذا 

هؿ  ٓ رصاحٜ ا أيٜ ظذ أنَّ ادَهقد  ٖهؾ افٌٔٝ  :افوجه إول

افًْٚء، وؽٚيٜ مٚ ذـره إفٌٚين افًٔٚق، وافًٔٚق جمرد ؿريْٜ، وإٕام يً ّد ظِٔٓٚ إذا 

ؿٚم هبذا  إـرم  ، وإذا ثٌٝ أنَّ افرشقلثٌٝ أنَّ ترتٔٛ هذه أيٚت مـ افٌْل 
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فٌٔٚن أنَّ ادَهقد مـ أهؾ افٌٔٝ هؿ  -وهق ووع آيٜ اف ىٓر ا هذا ادقوع-افًٍؾ 

 أمرًا آخر. افًْٚء أو مٚ ينّؾ افًْٚء، وفٔس ادَهقد

ًٜ يً ّد ظِٔٓٚ ؾٔام إذا ثٌٝ أنَّ أيٚت  :افوجه افثاين َّٕام يُقن افًٔٚق حج إ

 ًٜ واحدًة، وأّمٚ إذا ثٌٝ أنَّ إحدى هذه أيٚت  اف ل يراد اف ًّؽ  ًٔٚؿٓٚ ٕزفٝ دؾً

ٕزفٝ فقحدهٚ، ومل تُـ ا شٔٚق أيٚت إخرى، وإٕام ووًٓٚ واوٌع ا هذا 

اف ىٓر ادقوع ؾل يُّْْٚ اف ًّؽ  ٚفًٔٚق، وافروايٚت اف ل ت  دث ظـ ٕزول آيٜ 

ذه أيٜ ا آيٜ اف ىٓر، تدّل ظذ ٕزول ه (أهؾ افٌٔٝ)أو حتديد ادراد مـ ظْقان 

 ظًِّٔٚ وؾٚضّٜ  ، وأنَّ افٌْل إظيؿ  ٍّردهٚ ا  ٔٝ أم شِّٜ
ٍ
جِؾ  ًُٚء

افِٓؿَّ هٗٓء أهؾ  ٔ ل وخٚ  ل، ؾٖذهٛ ظْٓؿ  »ثؿَّ ؿٚل:  وااًـ وااًغ 

 .-ـام ا روايٜ مًْد أتد افًٚ َٜ- « افرجس وضٓرهؿ تىًٓرا

، وإٕام يقجد شٌٔٚق ٓ  ٌٜ  يُّـ اف ًّؽ  ف، وإمُٚن ؾل يقجد ا أيٜ رصاح

ٌٜ تدّل ظذ إفٌٚء ؿريْٜ افًٔٚق، وؿد ؿٚمٝ إدفٜ  اف ًّؽ  ٚفًٔٚق ؿٚ ٌؿ إذا مل تقجد أدف

ظذ إفٌٚء ؿرئْٜ افًٔٚق ا آيٚت شقرة إحزاب، وهل افروايٚت اف ل وردت ا 

، وافذي ؾٓؿ مْٓٚ  ًض ـزاء افًٚمٜ اخ هٚص آيٜ حتديد ادراد مـ أهؾ افٌٔٝ 

 .ىٓر  ًعٍّ وؾٚضّٜ وااًـ وااًغاف 

 افروايٚت افقاردة ا آيٜ ادٌٚهِٜ. :افًَؿ افهٚين

                                                             

روى ااٚـؿ افًْٔٚ قري ا ادً درك ظذ افه ٔ غ، ـ ٚب مًرؾٜ افه ٚ ٜ ريض اهلل  :(1)

ؿٚفٝ: ا  ٔ ل ٕزفٝ:  أم شِّٜ ظـ »: 4795، ح Yظْٓؿ، ومـ مْٚؿٛ أهؾ رشقل اهلل 

ؿٚفٝ: ؾٖرشؾ رشقل  ،َّ لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث  ُّ 

: هذا -إػ ظعٍّ وؾٚضّٜ وااًـ وااًغ، ؾَٚل: هٗٓء أهؾ  ٔ ل، دد ؿٚل ااٚـؿ  Yاهلل 

ٌٞ   ٌٔي ظذ رشط افٌخٚري ومل خيرجٚه  .« حدي

https://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=8101
https://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=8101
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ٌٜ مـ ـزاء افًٚمٜ، ومْٓؿ ا ـ تّٜٔٔ حٔٞ  وؿد   ي هذه افروايٚت ألِ

ٌٞ  »يَقل ا مْٓٚج شْ ف:  أّمٚ أخذه ظًِٔٚ وؾٚضّٜ وااًـ وااًغ ا ادٌٚهِٜ ؾ دي

ٍٞ ضقيٍؾ: دٚ ٕزفٝ هذه   ٌٔي رواه مًِؿ ظـ شًد ا ـ أ يب وؿٚص، ؿٚل ا حدي

، َّ  خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط ُّ أيٜ: 

 .« ظًِٔٚ وؾٚضّٜ وحًًْٚ وحًًْٔٚ ؾَٚل: افِٓؿَّ هٗٓء أهع دظٚ رشقل اهلل 

دّٚ جٚء ا ادرط إشقد، ؾجٚء ااًـ ؾٖدخِف، إٔف » :وَٕؾ افٍخر افرازي

 يث ىث نث مث  زث  ُّ ع ثؿ ؿٚل: ثؿ جٚء ااًغ ؾٖدخِف ثؿ ؾٚضّٜ، ثؿ ظ
واظِؿ أّن هذه افروايٜ ـٚد ٍؼ  ،َّ لك اك  يق ىق يف ىف

 . « ظذ    ٓٚ  غ أهؾ اف ًٍر وااديٞ

ظْقاٌن خٚص  يَهد مْف مًًْك ؽر ادًْك افٌِقي افذي  (أهؾ افٌٔٝ)ؾًْقاُن 

مًْك خّٚ ًٚ، ؿد يْىٌؼ ظذ افزوجٜ، أو ظذ مىِؼ افَرا ٜ: حٔٞ  ْٔٝ افروايٚت 

 ٚفًٌْٜ إػ ؽرهؿ  إىٌٚؿف ظذ  ًض إؾراد، وحكه  وحك افٌّْل 

 ٖنَّ هذا افًْقان  ٚفًٌْٜ فِّقجقديـ ا زمٚين  ادقجقديـ ا زمٕٚف، ؾَٚل 

َّٕف  ، وإ ّٓ أنَّ حديٞ افهَِغ يدل ظذ أنَّ هذا ااك حٌك إوٚا  مْ ٌك ا هٗٓء، إ

ًٚ فَِرآن إػ يقم افَٔٚمٜ.مـ  ًد هٗٓء إضٓٚر ش  ٖٔيت مْٓؿ مـ يُقن ؿريْ

                                                             

 خض حض جض مص خص حص مس خس ُّ : افزهٚن اف ٚشع: ؿقفف تًٚػ: ، ؾهؾ ؿٚل افراؾيض7ج   :(1)
 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض
 .123، صَّ لك خك حك جك

 .99، ص8، ج4تًٍر افٍخر افرازي: جمِد: (2)
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o خمافػة إفباين فرأي افصحايب زيد بن أرؿم. :الثبلث التؼل٘ك 

إنَّ ؿقل إفٌٚين خمٚفٌػ فَقل افه ٚيب، وؿد روى افًٚمٜ مٚ يدّل ظذ أنَّ 

و زيد  ـ أرؿؿ رصح  ٖنَّ افًْٚء فًـ مـ ، افه ٚ ٜ ـٚفْجقم  ٖمؿ اؿ دي ؿ اه دي ؿ

، وؿد روى مًِؿ ذفؽ ا   ٔ ف ؾَد َٕؾ أنَّ زيًدا ؿٚل دـ حقفف هؾ افٌٔٝ أ

،  »ؿٚل:  إنَّ افٌّْل إظيؿ  أٓ وإين تٚرٌك ؾُٔؿ ثَِغ: أحدمهٚ ـ ٚب اهلل ظزَّ وجؾَّ

ؾَِْٚ: مـ أهؾ  ٔ ف؟ ًٕٚؤه؟ ؿٚل:  -إػ أْن ؿٚل افراوي افذي يًٖل زيًدا-هق حٌؾ اهلل 

رأة تُقن مع افرجؾ افًك مـ افدهر، ثؿَّ يىَِٓٚ ؾسجع إػ أ ٔٓٚ ٓ، وأيؿ اهلل إنَّ اد

 .« وؿقمٓٚ، أهؾ  ٔ ف أ ِف وظهٌ ف افذيـ حرمقا افهدؿٜ مـ  ًده

وٕ ـ افنًٜٔ ٓ ٌْٕل ظذ حجٜٔ ؿقل زيد  ـ أرؿؿ وفذا ٓ ٕٖخذ  ٚفنىر  

ـّ افًٚمٜ فدمؿ ؿدشٜٔ خٚ ٜ فُلم افه ٚيب، وهذ ا إخر مـ ـلمف، وفُ

ـَ مـ أهؾ افٌٔٝ، ؾِامذا ُيُذ قٕف وٓ يٖخذون  َقفف،  افه ٚيب يّكح  ٖنَّ افًْٚء فً

 ؟! (أهؾ افٌٔٝ) :ؾَٔقل إفٌٚين  دخقل افًْٚء ا ظْقان

ٍٜ أخرى رواهٚ مًِؿ فَٔقل  ٖنَّ   ومـ افٌريٛ أنَّ  ًض ادخٚفٍغ يٖيت  رواي

ومـ  ؾَٚل فف حهٌغ: » ل:: وه(أهؾ افٌٔٝ)زيًدا يًسف  دخقل افًْٚء ا ظْقان 

: ًٕٚؤه مـ أهؾ  ٔ ف، -أي: زيد-أهؾ  ٔ ف؟ يٚ زيد أفٔس ًٕٚؤه مـ أهؾ  ٔ ف؟ ؿٚل 

 .« وفُـ أهؾ  ٔ ف مـ ُحِرَم افهدؿٜ  ًده

                                                             

  ٔي مًِؿ، ـ ٚب ؾوٚ ؾ افه ٚ ٜ ريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ،  ٚب مـ ؾوٚ ؾ ظع  ـ أيب  :(1)

 .2498، ح -وظِٔٓام افًلم أؿقل: ريض اهلل ظْٓام  -ضٚفٛ ريض اهلل ظْف 

  ٔي مًِؿ، ـ ٚب ؾوٚ ؾ افه ٚ ٜ ريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ،  ٚب مـ ؾوٚ ؾ ظع  ـ أيب  :(2)

 .2498، ح -أؿقل: ريض اهلل ظْٓام وظِٔٓام افًلم  -ضٚفٛ ريض اهلل ظْف 
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  : ٍٜ ٍٜ وجِٔ ًٕٚؤه مـ أهؾ  ٔ ف، وفُـ  »ؾٔ  جقن  ٖنَّ زيًدا ؿٚل  ًٌٚرٍة رصحي

 ٌؿ ؽر شديٍد، ووجف ظدم شداده أمران:، وهذا ؾٓ« أهؾ  ٔ ف مـ ُحِرَم افهدؿٜ  ًده

ؿٚل ذفؽ ا مَٚم  ،« ًٕٚؤه مـ أهؾ  ٔ ف »ؿٚل: أنَّ زيًدا ظْدمٚ  :إمر إول

ٚ ٓ تَْؾ ـ ٚ ًٔٚ، ؾ٘ن  ٌٜ تً ٍٚد مـ افهقت وؿد حذؾٝ، ٕهنَّ اإلُٕٚر، وهذه دٓف

َّٕف مًُْرا فذفؽ، وينٓد ظ ،« ًٕٚؤه مـ أهؾ  ٔ ف »افراجي هق أنَّ زيًدا ؿٚل:  ذ ذفؽ أ

ـَ مـ أهؾ  « وأيؿ اهلل »ا افروايٜ افًٚ َٜ ٍٕك، واش دّل  ًد ؿًّف  ظذ أنَّ افًْٚء فً

افٌٔٝ:  ٖنَّ ادرأة تُقن مع افرجؾ افًك مـ افدهر، ثؿَّ يىَِٓٚ ؾسجع إػ أ ٔٓٚ 

َـّ  وؿقمٓٚ، ؾُٔػ تُقن ًٕٚء افٌّْل إظيؿ  َـّ مـ وهق إن ضَِٓ ـَ إػ أهِٓ ذهٌ

 ف؟!أهؾ  ٔ 

وفُـ أهؾ  »ؿٚل:  ،« ًٕٚؤه مـ أهؾ  ٔ ف »أنَّ زيًدا  ًد أن ؿٚل:  :إمر افثاين

ـَ مـ أهؾ افٌٔٝ «  ٔ ف مـ ُحِرَم افهدؿٜ  ًده ًٜ ظذ أنَّ افًْٚء فً ، وهذا يدّل رصاح

 ظْد هذا افه ٚيب. 
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 : ُٔٚن هذا افهْػ  ْ ق خم ك

قاع م ًددة مـ إدفٜ ظذ ظَٔدة افنًٜٔ إٔ ذـرٕٚ  ّْٔٚ ؾٔام تَدم إٔف تقجد

، وافْقع افهٚفٞ مْٓٚ هق افدفٔؾ افذي يً ّد ظذ ألِٜ اإلمٚمٜٔ ا اإلمٚم ادٓدي

، ويُّـ أن ًٕ ز  ٍٜ ٍٜ روا ٔ ، وأدف ٍٜ ٍٜ ؿرإٓٔ ، وأدف ٍٜ ٍٜ ظَِٔ مـ ادَدمٚت ادً ٍٚدة مـ أدف

 ًض هذه إدفٜ ـٍٚف  هذا افدفٔؾ دفًٔل جت ّع ؾٔف ألِٜ مـ إدفٜ، و ٚفىٌع ؾ٘نَّ 

ٍٜ أخرى ينُؾ افْقع  َّٕف مع إواممف إػ أدف ّٓ أ فقحده ا إثٌٚت افًَٔدة اإلمٚمٜٔ، إ

 افهٚفٞ مـ أدفٜ ادٓدويٜ اخلٚ ٜ.

يُّْْٚ أن ًّٕل هذا افدفٔؾ  دفٔؾ افًٔدة حُّٜٔ  ْٝ اإلمٚم اجلقاد، 

ـ ااًـ وأخٝ اإلمٚم اهلٚدي، وظّٜ اإلمٚمغ ااًـ افًًُري وااجٜ  

ٚ ذـرت  ، وشٌٛ تًّٔ ْٚ هذا افْقع  دفٔؾ افًٔدة حُّٜٔ افًًُري  هق إهنَّ

 :هذا افْقع ـدفٍٔؾ إلثٌٚت إمقر اف ٚفٜٔ

 .وٓدة اإلمٚم ادٓدي  .1
َّٕف اإلمٚم  ًد اإلمٚم ااًـ افًً .2  .ري ُإ
َّٕف خٚمتٜ إ ّٜ   .3  إرض ومـ ظِٔٓٚ.، ؾٓق  ٍٚق إػ أن يرث اهللإ

  بمقامات السيذة حكيمة

 247 إثبات المهذيية الخاصة : الصىفُ الثالث
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أنَّ  ّد  ـ  (ـامل افديـ ومتٚم افًّْٜ)ا ـ ٚ ف  فنٔخ افهدوقؾَد َٕؾ ا

   ًد ميض أيب  ّد  ؿهدت حُّٜٔ  ْٝ  ّد  »ظٌداهلل افىٓقي ؿٚل: 

أشٖهلٚ ظـ ااجٜ،  -أي: ذهٛ إػ افًٔدة  ًد صٓٚدة اإلمٚم ااًـ افًًُري -

س ؾجًِٝ، ثؿَّ ومٚ ؿد اخ ِػ ؾٔف افْٚس مـ اارة اف ل هؿ ؾٔٓٚ، ؾَٚفٝ هل: اجِ

، ومل جيًِٓٚ ا    ّد، إنَّ اهلل ؿٚفٝ: يٚ ٍٜ ٍٜ ٕٚضَٜ أو  ٚم  ٓ خيع إرض مـ حج

 ًد ااًـ  -أي: مل جيًؾ ااجٜ اف ل ٓ خيع مْٓٚ إرض ا أخقيـ–أخقيـ 

ًٚ هلام أن يُقن ا إرض ظديِٓام، وااًغ  ، تٍؤًل فِ ًـ وااًغ وتْزم

ّٓ أنَّ اهلل  .وفد ااًغ  ٚفٍوؾ ظذ وفد ااًـ  خصَّ   إ

ًٜ ظذ ـام خصَّ وفد هٚرون ظذ وفد مقشك  ، وإن ـٚن مقشك حج

هٚرون، وافٍوؾ فقفده إػ يقم افَٔٚمٜ، وٓ  ّد فألمٜ مـ حرٍة يرتٚب ؾٔٓٚ ادٌىِقن، 

، وإنَّ اارة ٓ  ّد واؿًٜ  ً ٌٜ د وخيِص ؾٔٓٚ اد َقن، ـٔل يُقنَّ فِخِؼ ظذ اهلل حج

وفٌد؟ ؾ ًٌّٝ  ، ؾَِٝ: يٚ مقٓيت، هؾ ـٚن فِ ًـ ميض أيب  ٍّد ااًـ 

َّٕف ٓ إمٚمٜ  ثؿَّ ؿٚفٝ: إن مل يُـ فِ ًـ  ٌٛ ؾّـ ااجٜ  ًده، وؿد أخزتؽ أ ظَ

 . «ٕخقيـ  ًد ااًـ وااًغ 

يً ٌىـ  و هذا افُلم افؼيػ وافدؿٔؼ افهٚدر مـ هذه افًٔدة اجلِِٜٔ 

َّٕف آخر إ ّٜ آثْل ظؼ  ظذ وٓدة وإمٚمٜ اإلمٚم ادٓدي دفٔلً  ُامً  ، ، وأ
ح  ف ا ـلم  وافدفٔؾ افذي يً ٌىْف هذا افُلم ي ُقن مـ مَدمٚت  ًوٓٚ رُصّ

ـٌ ا ـلمٓٚ افًٔدة حُّٜٔ  َّٕف مً ٌى ّٓ أ ، ويُّْْٚ ، و ًوٓٚ مل يكح  ف إ

مـ أدفٜ ادٓدويٜ اخلٚ ٜ وّـ أن ًٕرض هذا افدفٔؾ افذي ينُؾ افْقع افهٚفٞ 

 ٍّٝ  :مَدمٍٚت ش

                                                             

 .2،  ٚب مٚ روي ا مٔلد افَٚ ؿ  ٚحٛ افزمٚن حجٜ اهلل  ـ ااًـ، ح 2ج  :(1)
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 إنَّ اإلمٚمٜ ٓ تُقن إٓ  ّْص مـ اهلل ادؼدمة إوػ :. 
 :إنَّ اإلمٚمٜ اف ل هل  ٚفْصَّ ٓ تُقن إٓ ا أهؾ  ٔٝ افٌّْل  ادؼدمة افثاكقة

. 
 :افذيـ هؿ مـ أهؾ افٌٔٝ -إنَّ ظدد إ ّٜ  ادؼدمة افثافثة  َّوؿد ٕص

 اثْٚ ظؼ، ٓ يزيدون وٓ يَْهقن. -وادًهقمقن   ظِٔٓؿ افٌّْل 

 :إنَّ إرض ٓ ختِق مـ إمٍٚم مـ هٗٓء إ ّٜ  ادؼدمة افرابعة. 
 :إنَّ اإلمٚمٜ تٌدأ  ٖمر ادٗمْغ ثؿَّ ااًـ ثؿَّ ااًغ  ادؼدمة اخلامسة. 
 :ظدم اج امع اإلمٚمٜ ا أخقيـ  ًد اإلمٚمغ ااًـ  ادؼدمة افسادشة

 ، وإٕام تُقن ا إظَٚب. اًغ وا

ؾ٘ذا متّٝ هذه ادَدمٚت افًٝ ؾًقف َٕقل  ِزوم أْن يُقن فإلمٚم ااًـ 

وفٌد، وهق إمٌٚم مًهقٌم مْهقٌص ظِٔف، وهق آخر إ ّٜ، وهق  ٍٚق  افًًُري 

إػ يقم افْٚس هذا، ٕنَّ أي اح امٍل يذـر ؽر هذا آح امل شُٔقن  ٚضلً ومهىدمًٚ 

ٍٜ مـ هذه ادَدمٚت افًٝ.مع مَد  م

وؿد ارحتؾ  إّن اإلمٚم ااًـ افًًُري هق آخر إ ّٜ  :-مهًل -ؾِق ؿِْٚ 

ومل خيِػ وفدًا فِزم مـ ذفؽ أن يُقن ظدد إ ّٜ احد ظؼ، وفِزم مـ ذفؽ خِق 

.ٍٜ  إرض مـ حج

ؿد خِػ وفدًا، وأنَّ وفده ـٚن  إنَّ اإلمٚم ااًـ افًًُري  :وفق ؿِْٚ

،ًٚ . إمٚم ٍٜ ًٚ خِق إرض مـ حج  وفُْف تقا: فِزم مـ ذفؽ أيو

خِػ وفدًا، وافقفد خِػ وفدًا،  إنَّ اإلمٚم ااًـ افًًُري  :وفق ؿِْٚ

وهُذا اش ّرت اإلمٚمٜ ا إظَٚب إػ يقم افْٚس هذا: فِزم مـ ذفؽ أن يُقن 

 ظدد إ ّٜ أـهر مـ اثْل ظؼ.
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إػ أخٔف، أو  ااًـ افًًُري  إنَّ اإلمٚمٜ إ َِٝ مـ اإلمٚم: وفق ؿِْٚ

ف، وأخقه أو ظّف هق اإلمٚم افًٍع افٌٚؿل إػ يقم افْٚس هذا، فِزم مـ ذفؽ  ّّ إػ ظ

 .اج امع اإلمٚمٜ ا أخقيـ  ًد اإلمٚمغ ااًـ وااًغ 

ّٝ اف ل تدّل ظِٔٓٚ  :وافْ ٔجٜ إخرة هل إْٕٚ إذا شِّْٚ هبذه ادَدمٚت افً

ٌٜ مـ افًَؾ ومـ افَ رآن افُريؿ وافروايٚت افؼيٍٜ، ؾل  ّد أن ًٕ َد  ٚدٓدويٜ أدف

ّٝ  ٚف ٍهٔؾ إلثٌٚهتٚ  ٚفدفٔؾ  اخلٚ ٜ، ومّٓ ْٚ أن هق   ٞ هذه ادَدمٚت افً

 .وافزهٚن
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ًٜ )إٔٚر اهلل  رهٚهنؿ(وهذه ادَدمٜ هل مٚ ظِٔف اإلمٚمٜٔ  ، وؿد شٚق اإلمٚمٜٔ أدف

ّٓ  ْصٍّ مـ اهلل  ـهرًة إلثٌٚهتٚ، وإثٌٚت أنَّ  ، أو  ْصٍّ مـ اُدخز اإلمٚمٜ ٓ تُقن إ

ّٓ  ٚفّْص، إٕام َٕقفف ا مَٚ ؾ ظـ اهلل  ، و ٚفىٌع ؾ٘نَّ ؿقفْٚ  ٖنَّ اإلمٚمٜ ٓ تُقن إ

ٚ تًَْد  ٚفًٌٜٔ و ٚفَٓر  و ٚفقراثٜ وٕ ق ذفؽ، وإَّٓ ؾ٘نَّ  وآش ٔلءافذيـ ؿٚفقا  ٖهنَّ

ًٚ  ٘ؿٚمٜ ادًجزة، ؾّـ اّدظك اإلمٚمٜ  اإلمٚمٜ ظْد اإلمٚمٜٔ تهٌٝ ، وتهٌٝ أيو  ٚفْصِّ

ٍٜ  ًد دظقاه وهق ا مَٚم اف  دي وؿّدم افًٍؾ اخلٚرق، أو أيده اهلل ٍٜ خٚرؿ  ُرام

يُقن اؿسان دظقاه  ٚفًٍؾ اخلٚرق دفٔلً ظذ إمٚم ف، ٕنَّ اف ٖئد  ٚفًٍؾ اخلٚرق 

 .ظـ اهلل أو مـ ادًهقم ادُخز  ّْزفٜ افْصِّ مـ اهلل

ٌٜ ـهرٌة، ًٕرض   ّٓ  ٚفّْص ؾٓل أدف أمٚ إدفٜ افدافٜ ظذ أنَّ اإلمٚمٜ ٓ تُقن إ

ًٚ مْٓٚ  : ًو

o إّن اإلمام خؾقػة رشول اهلل :الذل٘ل األٍل . 

، ؾٍل ااديٞ ورد ا افروايٚت افُهرة أنَّ اإلمٚم هق خٍِٜٔ رشقل اهلل 

افذيـ  وأنَّ  ،« يُقن  ًدي اثْٚ ظؼ خٍِٜٔ »، و« إ ّٜ مـ  ًدي اثْٚ ظؼ »ادنٓقر: 
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، ؾٚإلمٚمٜ خلؾٜ رشقل يُِّقن هذه إمٜ اثْٚ ظؼ خٍِٜٔ ـًدة ٌَٕٚء  ْل إها ٔؾ

  ًده. مـ ، ومًْك ذفؽ أنَّ اإلمٚم هق مـ يَقم مَٚم رشقل اهلل اهلل 

o أدٍاس الٌجّٖ األوشم : 

ٍٜ مـ إدوار  وؿد ـٚن افرشقل إظيؿ   :افًئّٜ، ومْٓٚيَقم  جِّ

تَِل افقحل، وهذا دوٌر خٚص   ف، ؾ َِل وحل افٌْقة خي ّص  ٌٕٕٚٔٚء، وٓ  .1

 .ٌّٕل  ًد افٌّْل اخلٚتؿ 
 تٌِٔغ واؿع افديـ، و ٔٚن ادراد افقاؿًل مـ آيٚت افَرآن افُريؿ. .2

 ااٍظ فقاؿع افديـ. .3

 ااٚـؿ ظذ ادًِّغ. .4

 .صٗوهنؿ، وا ؾهؾ خهقم ٓؿافَٚيض افذي فديف وٓيٜ ظذ افْٚس ا إدارة  .5

َّٕف يَقم هبذه إدوار  ًد  ؾ٘ذا ـٚن فرشقل اهلل   خٍِٜٔ، ؾٓذا يًْل أ

وفق ـٚن -ؾٚإلمٚم فٔس جمرد ااٚـؿ   -إٓ دور تَِل وحل افٌْقة- رشقل اهلل 

ًٚ ٓ يىٌّؼ أحُٚم اهلل يـ وفقاؿًف، وهق افذي يَقم مَٚم  -ؾٚشَ  ؾ هق ااٚؾظ فِدِّ

ّٓ م رشقل اهلل  يـ ٓ يُّـ أن حيٍظ إ ـ  ًده، وهلذا ًٕ َد ٕ ـ افنًٜٔ  ٖنَّ افدِّ

يـ  قاؿًف و  ََٔ ف فٔيٓره ظذ افديـ    ٚإلمٚمٜ، ؾٚفٌٚري د   ٍظ هذا افدِّ ّٓ تً

ًٜ  ٖمر اهلل، ٓ  » :ـِف، ؾٍل اخلز ظـ رشقل اهلل  ٌٜ مـ أم ل ؿٚ ّ ٓ تزال ضٚ ٍ

، « ر اهلل وهؿ طٚهرون ظذ افْٚسييهؿ مـ خذهلؿ أو خٚفٍٓؿ، ح ك يٖيت أم

                                                             

افْهقص مـ ـ ٛ  ، حٔٞ أورد ،  ٚب ٕهقص افرشقل36إٕقار، ج   ٚر  :(1)

 افنًٜٔ وأظٌَٓٚ  ٚفْهقص مـ ـ ٛ افًٚمٜ.

ٌٜ مـ أم ل طٚهريـ ظذ ااؼ ٓ ييهؿ مـ  »: Yـ ٚب اإلمٚرة،  ٚب ؿقفف  :(2) ٓ تزال ضٚ ٍ

 .1937، ح « خٚفٍٓؿ
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ٌٜ ظذ ااؼ افقاؿًل، وهؿ  ٚؿقن إػ أن يٖيت أمر اهلل  ، وٕنَّ اهلل ؾ قجد ألٚظ

 يـ، ؾل  ّد أن جيًؾ  ًد رشقل اهلل د   ٍظ واؿع افدِّ ّٓ مـ هق جٚمٌع فًِؿ  تً

ّٓ فزم مـ ذفؽ َٕض افٌرض، وظهّٜ رشقل اهلل ، وصجٚظٜ وحُّٜ ، وإ

َّٕف  ٚري ؾُٔقن افٌ ًٚ فٌروف، ٕ يـ وحٍيف، وا ٍٕس افقؿٝ ٕٚؿو مريدًا فٌَٚء افدِّ

يـ وإ َٚ ف.  مل جيًؾ افَٚدر ظذ حٍظ افدِّ

، وفُامفف ومتٚمف ٓ يًٍؾ  إنَّ افٌٚري  َّٕف ـٚمٌؾ تٚم  ٓ يَْض افٌرض، ٕ

أن يرتُٛ افيِؿ، أو أن يرتُٛ افًٌٞ وافٌِق، افٌَٔي، ؾْ ـ ٓ ٕجٔز ظذ اهلل

 و أن يُقن ٕٚؿوًٚ فٌروف.أ

o التحس٘ي ٍالتمج٘ح الؼمل٘٘ي: 

َّٕف جٍٚر ا أؾًٚل افًٌٚد ؾٓق جٍٚر ا أؾًٚل اهلل  و ؿٌي إؾًٚل أو حًْٓٚ ـام أ

 مٍهٌؾ ا مًٖفٜ اف  ًغ واف ٌَٔي افًَِٔغ، وا مًٖفٜ صّقل ٌٞ ، ويقجد   

أنَّ ؿٌي افيِؿ مىٌِؼ أنَّ افًَؾ يدرك  :، وخل  فهذا ااًـ وافٌَي ٕؾًٚل اهلل 

مدح ًٍٕف ا ، وافؼع يدّل ظذ ذفؽ، ؾٚفٌٚري ح ك  ٚفًٌْٜ إػ ؾًؾ اهلل 

 ، َّ  جل مك لك خك حك جك مق حق ُّ  :افُ ٚب ؾَٚل 

َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض ُّ َّ  مش هس مس هث مث ُّ 

 دح ًٍٕف وهذا يدّل ظذ أنَّ  ًض إؾًٚل ٓ تْٚشٌف، وهلذا هق يّ 
أن ترك  ًض إؾًٚل فًدم فٔٚؿ ٓٚ فسك مٚ ٓ يْٚشٛ، وـام ذـر افًلمٜ ااع

. ذاتف اد ًٚفٜٔ وتدّل ظذ ظدم افِٔٚؿٜ ضقا ػ مـ أيٚت

، وإٔف فق مل جيًؾ فزوم جًؾ اإلمٚم مـ اهلل  :و خل ٜ افدفٔؾ إول هل

ًٚ فِزم مـ ذفؽ َٕض افٌرض، وَٕض افٌرضاهلل   ؿٌٌٔي ٓ يهدر مـ اهلل. إمٚم

                                                             

 ىِٛ افهٚين.هنٟ ااؼ وـنػ افهدق، إثٌٚت ااًـ وافٌَي افًَِٔغ اد : (1)
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o ًٖأؾضؾقة اإلمام ظذ شائر إمة  :الذل٘ل الثب: 

ينسط ا اإلمٚم أن يُقن أؾوؾ إمٜ، ٕنَّ وطٍٜٔ اإلمٚم هق أن حيٍظ 

يـ، وٓ يقجد  ًٜ  ٚفدِّ يـ ومدي افْٚس إػ ااؼ، ؾل  ّد أن يُقن أـهر افْٚس إحٚض افدِّ

ًٜ مْف، وٓ  ّد أن يُق  خل ُّ  :ن أهدى إمٜ ـذفؽ، يَقل اهللمـ هق أـهر إحٚض
، َّ ىب  نب مب زب رب ُّ ، َّ يل ىل مل

أنَّ وطٍٜٔ اإلمٚم هل اهلدايٜ، ؾ٘ذا ـٕٚٝ هذه هل ؾٍل هٚتغ أي غ  ّغ افٌٚري 

وطٍٜٔ اإلمٚم ؾل  ّد أن يُقن أهدى إمٜ، وفق مل يُـ ـذفؽ وـٚن هْٚفؽ مـ هق 

فِزم مـ ذفؽ ارتُٚب : وإٕام جًؾ ؽره،  جيًؾ إهدى إمٚمًٚ أهدى مْف، ومع ذفؽ مل

 :افٌَي مـ ثلث جٓٚت

ا اف ٍٚوت ادقجقد ا اهلدايٜ  غ إهدى حتَؼ زهد اهلل :اجلفة إوػ

وادٓ دي، و غ افٍٚوؾ وادٍوقل، ؾْٓٚك مَدار تٍٚوٍت ا اهلدايٜ  غ ادٓ دي 

ؾِؿ يرده فألمٜ، وهلذا جًؾ ادٍوقل مع  ؾٔف وإهدى، وهذا اف ٍٚوت زهد اهلل 

وهق ؿد خِؼ ، مع إمُٚن أن حيَؼ اهلدايٜوجقد افٍٚوؾ، وهذا ؿٌٌٔي ؾ٘نَّ اهلل

افْٚس فِٓدايٜ افًِٔٚ، ؾُٔػ يسك مٚ حيَؼ اهلدايٜ افًِٔٚ، ؾٍل ذفؽ زهٌد ا هذا 

 .ادَدار مـ اهلدايٜ وَٕض فٌِرض  ٚفًٌْٜ إفٔف

ـّرم ادٍوقل ومل يُّرم إؾوؾ، حٔٞ يقجد مـ أنَّ افٌٚري :اجلفة افثاكقة

ًٚ، وجًؾ مـ دوٕف ؾُٔػ هق أؾوؾ وأـهر هدايٜ ومع ذفؽ مل جيًِف افٌٚري  إمٚم

ٓ جيًؾ افَٚ ؿ مَٚم ٌّٕٔف ا إمٜ إؾوؾ ؾل يُّرمف  ذفؽ، ويُّرم َمـ دوٕف؟! وا 

 .هذا تزهٌٔد فألمٜ ظـ ضِٛ ادراتٛ افًِٔٚ مـ افٍوؾ وافَرب إفٔف 

َٕض افٌرض  ٚفًٌْٜ إػ ادٓ دي وادٍوقل، ؾ٘ذا ـٚن يقجد  :اجلفة افثافثة

اإلمٚمٜ فٍِّوقل، ؾٓذا يًْل إؾوؾ ويقجد افٍٚوؾ وادٍوقل وجًؾ افٌٚري
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أنَّ افٌٚري مل جيًؾ ظذ ادٍوقل إمٚمًٚ يَقده ٕ ق ادرتٌٜ افًٚفٜٔ مـ اهلدايٜ، وهذا 

اهلدايٜ وادراتٛ افًٚفٜٔ جلّٔع إمٜ، ؾِامذا  يريدٌَٕض فٌِرض  ِ ٚطف، ؾ٘نَّ اهلل

ًٚ ظذ ادٍوقل ح ك يًقق هذا ادٍوقل إػ اهلدايٜ افًِٔٚ،  ٓ جيًؾ إؾوؾ إمٚم

 ويٖخذ  ٔده ٕ ق ادرتٌٜ إظذ مـ ااؼ؟! 

هذا مٚ أصٚرت إفٔف أيٜ و ؾجًؾ ادٍوقل مع وجقد إؾوؾ ؿٌٌٔي ظًَل،

  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ  يي ىي مي خي حي جي ُّ  :ادٌٚرـٜ
، ؾٍل هذه أيٜ يًٖل َّ ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ

ًٚ افٌٚري  مف ُّ   هؾ يُّـ أن ًٕٚوي  غ افذي يًِؿ وافذي ٓ يًِؿ؟ :شٗآً إُٕٚرّي
، وهؾ يُّـ أن ًٕٚوي  غ َّمك لك  خك حك جك مق حق

ّٓ هبداي ٜ ؽره أؾوؾ أو ا رتٌٜ مـ إهدى و غ ؽر إهدى، ؾْجًؾ مـ ٓ م دي إ

ًٚ فٌره وٓ حي ٚج إػ ؽره ا اهلدايٜ؟! مهؾ هذا ٓ يُقن مـ اهلل   .يُقن هق هٚدي

، وٓ يٍقت أن أ غ هْٚ أن إألٚع ادًِّغ ظذ أن اإلمٚم واحد ا ـؾ زمٚن

  وؽر مٖمقم جيٛ ظِٔف ضٚظ ف.

o تعقغ اإلمام اختقاٌر )جعٌل( من اهلل :الذل٘لُ الثبلث . 

يـ، ؾل  ّد أن  ذـرٕٚ ا افدفٔؾ إول أنَّ وطٍٜٔ اإلمٚم هق حٍظ واؿع افدِّ

ًٚ فهٍٚت رشقل اهلل ُيقجد افٌٚري ّٓ يُقن تًٚػ ٕٚؿوًٚ مـ يُقن جٚمً ، وإ

 فٌِرض وهق ؿٌٌٔي.

وؿِْٚ ا  ٔٚن افدفٔؾ افهٚين  ٖنَّ اإلمٚم ٓ  ّد أن يُقن أؾوؾ إمٜ، وأـهرهٚ  

يـ ف ، ٕنَّ إحٚضٜ  ٚفدِّ ٍٜ يـ، وٓ  ّد أن يُقن أـهر هداي ُل يُقن أـهرهٚ حًٍيٚ فِدِّ

 وطٍٔ ف اهلدايٜ، وأؿّْٚ افدفٔؾ ظذ ذفؽ.
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ّٓ اهلل  ، ؾ٘ذا ـٚن مـ رشوط اإلمٚم ـقٕف إؾوؾ، وإؾوؾ ٓ يًِّف إ
ٓ  ٔد إمٜ، ٕنَّ إمٜ جتٓؾ مـ هق إؾوؾ ؾًقف تُقن وطٍٜٔ اف ًٔغ  ٔد اهلل

 وا ـؾ زمٍٚن. اهلل   ًد رشقل

o رشط اإلمامة. ؽقبقّة :الذل٘ل الشاثغ 

 :وهق يً ّد ظذ مَدم غ 

 اصساط افًهّٜ ا مَٚم اإلمٚمٜ. :ادؼدمة إوػ 

 ادًهقم ٓ يُّـ أن حتّدده إمٜ. :ادؼدمة افثاكقة

 ّٓ ًٚ، وحٔٞ إنَّ افًهّٜ أمٌر ؽٌٔل  ٓ يًِؿ هبٚ إ  ؾل  ّد أن يُقن اإلمٚم مًهقم

هق افَٚدر ظذ اف ّٔٔز ؾُٔقن تًٔغ اإلمٚم  ٔد افٌٚري دون شقاه، ٕنَّ اهللاهلل

  غ ادًهقم و غ ؽره. 

o الذل٘لُ ػلى ششط٘ٔ الؼصؤ فٖ اإلهبم: 

أوفقيٜ ادًهقم،  » :تقجد ظّدة وجقه ظذ اصساط افًهّٜ ا اإلمٚم مْٓٚ

 .« ، وآيٜ آ  لء اإل راهّٔلومٗثريٜ افًهّٜ ا اهلدايٜ، واإلضلق ا آيٜ اإلضٚظٜ

 أوفقيٜ ادًهقم. :افوجه إول

ًٚ فألمٜ إنَّ وطٍٜٔ اإلمٚم أن يَقم مَٚم رشقل اهلل  ، ؾل  ّد أن يُقن هٚدي

يـ، وجقاز ارتُٚ ف  ومًدًدا هلٚ، وفق اؾسوْٚ جقاز اخلىٖ مْف ا  ٔٚن مًٚمل افدِّ

َّٕف إذا أخىٖ اح ٚج إػ إمٚ  ٍم مديف.فِذٕٛ: فِزم مـ ذفؽ أ
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وأّمٚ إذا ـٚن إمٚم افْٚس مًهقمًٚ ؾٓق إؾوؾ وافذي يٌٌْل أن يُقن إوػ 

ًٚ ظِٔف تَديؿ فٍِّوقل ظذ إؾوؾ، وؿد تَّدم  ٔٚن ؿٌي   ٚإلمٚمٜ، وجًؾ ؽره إمٚم

ًٚ، وجيقز ظِٔف اخلىٖ ـام جيقز اخلىٖ  ذفؽ ظَلً، وأّمٚ إذا مل يُـ إمٚم افْٚس مًهقم

  ٚج إػ إمٍٚم ويِزم  ذفؽ اف ًًِؾ.ظذ افْٚس، ؾٕ٘ف حي

ؾٍِِرار مـ َٕض افٌرض مع افَدرة ظذ جًؾ ادًهقم، ٓ  ّد مـ جًؾ 

ًٚ إػ اهلل تًٚػ ًٚ  ْ ق يُقن ؤٚع يشء مـ افديـ فٔس راجً إٕام إػ ، وادًهقم إمٚم

 تَهر إمٜ.

 .مٗثريٜ افًهّٜ ا اهلدايٜ :افوجه افثاين

 :ؾْ ـ  غ اح امفغ إذا جٚز ظذ اإلمٚم أن خيىئ،

افَقل  ٖٕف ٓ جيقز فْٚ افْٓل ظـ ادُْر إذا أخىٖ اإلمٚم  :آحتامل إول

ٍٜ أو  ٚرتُٚب افذٕقب، وإٕام جيٛ ظِْٔٚ أن   ٘ولل افْٚس، أو َٕؾ مًِقمٚت خٚضئ

واوي افًٍٚد وٓ يُّـ افَقل  ف: إذ ـٔػ  آح املٕ ًٌف أو ًُٕٝ ظْف، وهذا 

ٌٜ أو ي ٌع   ادخىئ وافوٚل.تًىؾ ؾريو

أن َٕقم  ْٓٔف ظـ ادُْر وٕٖمره  ٚدًروف، ويِزم مـ هذا  :آحتامل افثاين

 شَقط مُٕٜٚ هذا اإلمٚم.

، وهذا ي قؿػ ، وشٚ ؼ فٍِْقس إػ مروٚتف إن اإلمٚم داٍع إػ اهلل 

، ومع إ ٍٚء مُٕٚ ف ومْزف ف ا إمٜ، ؾل يُقن  ٌٜ ٌٜ ومُٕٚ ظذ أن تُقن فإلمٚم هٌٔ

ٚم ف أثٌر روحل  وؿٌِل  ا شقق افْٚس ٕ ق افهلح، أو شُٔقن اف ٖثر ؤًًٍٚ، إلم

وافنخص افذي يذٕٛ أو خيىئ وترصده إمٜ، ٓ تُقن فف هذه ادُٕٜٚ،  ؾ هق 

 ـًٚ ر افْٚس حي ٚج إػ مـ يرصده وحي ٚج مـ مديف.
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فذٕقب اوممّٚ يهر اف ًجٛ ا هذا ادَٚم ؿٌقل ادخٚفٍغ  قؿقع اإلمٚم ا 

افٌُرة، وؽٚيٜ مٚ يستٛ ظذ ذفؽ وجقب مًهٜٔ افْٚس فف ؾٔام إذا أمر ظذ خلف 

، وؿد َٕؾ مًِؿ ا   ٔ ف، ظـ ظٌدافرتـ  ـ ظٌد رب افًٌُٜ، ظـ أمر اهلل 

ومـ  ٚيع إمًٚمٚ ؾٖظىٚه  ٍَٜ  ... »ؿٚل:  ظٌداهلل  ـ ظّرو  ـ افًٚص، ظـ افٌْل 

إػ -ٚع، ؾ٘ن جٚء آخر يْٚزظف ؾٚرض قا ظْؼ أخر يده، وثّرة ؿٌِف، ؾِٔىًف إن اش ى

: ؾَِٝ فف: هذا -أن تَقل افروايٜ إنَّ ظٌدافرتـ شٖل ظٌداهلل  ـ ظّرو  ـ افًٚص

   ا ـ ظّؽ مًٚويٜ، يٖمرٕٚ أن ٕٖـؾ أمقافْٚ  ْْٔٚ  ٚفٌٚضؾ، وَٕ ؾ إًٍْٔٚ، واهلل يَقل:

 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّ 
، َّ مت زت رت يب ىب نب  زبمب رب يئ نئىئ مئ

 .« ؿٚل: ؾًُٝ شٚظٜ، ثؿ ؿٚل: أضًف ا ضٚظٜ اهلل، واظهف ا مًهٜٔ اهلل

ؾٚفروايٜ تٌّغ أن ظٌداهلل  ـ ظّرو  ـ افًٚص مل يًسض ظذ ؿقل ظٌدافرتـ 

ٌٜ يٖمر  ام خيٚفػ افَرآن رصاحٜ، وإٕام  ا صٖن مًٚويٜ، مـ حٔٞ إنَّ مًٚويٜ خٍِٔ

، تَقل: إٔف شُٝ، وشُقتف إؿ ٌٜ راٌر  ٖنَّ هذا حٚل مًٚويٜ، ثؿ ؿٚل فف: هق إمٌٚم وخٍِٔ

اهلل، وتسك أمره ؾٔام خٚفػ رصيي افَرآن افُريؿ  ووطٍٔ ؽ أن تىًٔف ا ضٚظٜ

 وتًهٔف ؾٔف.

وهلل تًٚػ دّر افًٌدي افنٚظر ادرمقق أ ق  ّد شٍٔٚن  ـ مهًٛ افًٌدي 

 :حْٔام ؿٚل افُقا

  ًدددهوؿددٚفقا رشددقل اهلل مددٚ اخ ددٚر 

  

 إمًٚمدددٚ وفُدددـ ًٍٕٕدددْٚ اخسٕدددٚ 

                                                              

 .1844ـ ٚب اإلمٚرة،  ٚب وجقب إمر  ٚفقؾٚء  ًٌٜٔ اخلٍِٚء، إول ؾٕٚول، ح  :(1)

َّٕف ظذ ديـ  يٚ »: Qؿٚل اإلمٚم افهٚدق  :(2) مًٚرش افنًٜٔ، ظِّقا أوٓدـؿ صًر افًٌدي، ؾ٘

 .16، رؿؿ 76،   ٚر إٕقار،  ٚب افنًر وشٚ ر اف ْزهٚت وافِذات، ج « اهلل

 .318،  ٚب اإلمٚمٜ، مًٍدات اإلمٚمٜ، ص 1ٛ آل أيب ضٚفٛ، ج مْٚؿ :(3)
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 أؿّْددٚ إمًٚمددٚ إن أؿددٚم ظددذ اهلدددى

  

 أضًْددٚ وإن وددؾ اهلدايددٜ ؿقمْددٚ  

 ؾَِْدددٚ إًذا إٔددد ؿ إمدددٚم إمدددٚمُؿ 

  

   ٍّد مـ افدرتـ هتد ؿ ومدٚ هتْدٚ 

 وفُْْٚ اخسٕدٚ افدذي اخ دٚر ر ْدٚ 

  

 فْٚ يقم خؿٍّ مدٚ اظ دديْٚ وٓ ُحِْدٚ 

 ٚشددددٔجًّْٚ يددددقم افَٔٚمددددٜ ر ْدددد 

 

 ؾ جزون مٚ ؿِ ؿ وٕجزى افذي ؿِْٚ 

 هدددم ؿ  ٖيددديُؿ ؿقاظددد ديددُْؿ 

 

 وديددـ ظددذ ؽددر افَقاظددد ٓ يٌْددٚ 

 وٕ ددـ ظددذ ٕددقٍر مددـ اهلل واوددٍي  

 

 رِب زدٕددٚ مْددؽ ٕددقًرا وثٌ ْددٚ ؾٔددٚ 

 
 :اإلضلق ا آيٜ اإلضٚظٜ :افوجه افثافث

َّ  هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّ   :يَقل اهلل 

أمر  ىٚظٜ اهلل وضٚظٜ افرشقل وأوهل إمر، ومل يَؾ أنَّ اهلل، وٕلحظ 

  وأضًٔقا أوهل إمر،  ؾ جًؾ ضٚظٜ أوهل إمر مع ضٚظٜ افرشقل  ا ًٜ مٌْٔ

ٍٜ واحدٍة، وهذا يدّل ظذ أنَّ ضٚظٜ أوهل إمر مـ شْخ ضٚظٜ افرشقل  ، مٚدٍة وهٔئ
، وا ـام ِٕ ظ أّن ضٚظٜ رشقل  ٌٜ ٕمر  ٚفىٚظٜ مىًَِٚ يدّل ظذ وأوهل إمر مىَِ

 افًهّٜ ادىَِٜ.

وهذا مٚ اظسف  ف افٍخر افرازي ا تًٍره فميٜ افُريّٜ ـام تّؿ  ٕٔٚف 

ٚ ًَ ٌٜ ظذ ظهّٜ أوهل إمر  ًد افٌّْل : ، حٔٞ ؿٚلشٚ  َـّ إنَّ أيٜ داف ، وفُ

هق  د افٌّْل افرازي ؿٚل  ٖنَّ ادَهقد  ٖوهل إمر هق اإلألٚع، وأنَّ ادًهقم  ً

اإلألٚع، ومـ افقاوي افٌّغ أنَّ هذا مـ ؤؼ اخلْٚق، ؾ٘نَّ ظْقان أوهل إمر ٓ يْىٌؼ 

ظذ اإلألٚع، حٔٞ إنَّ اإلألٚع هق اتٍٚق فمراء، أّمٚ أوفق إمر ؾٓؿ أصخٚص أمر اهلل 

.ىٚظ ٓؿ  

                                                             

 .Wراجع: دٓٓت حديٞ افهَِغ، افدٓفٜ افهٚفهٜ: ظهّٜ أهؾ افٌٔٝ  :(1)
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o ٕهٌبلشُٔ شجْٔ للفخش الشاص: 

 ظِْٔٚ هبذا اإلصُٚل افؤًػو افٌريٛ ادو ؽ أنَّ افٍخر افرازي أصُؾ 

ؾّـ  أ ّٜ أهؾ افٌٔٝ  -ـام تزظّقن أمٚ افنًٜٔ-إذا ـٚن ادَهقد هْٚ  :حٔٞ ؿٚل

ًٚ ح ك ا ؾرض ظدم افًِؿ هبؿ؟ أم جتٛ  :حَل أن أشٖفُؿ هؾ جيٛ أن يىٚظقا مىَِ

 ضٚظ ٓؿ  ؼط حهقل افًِؿ  ٘مٚم ٓؿ؟ 

ًٚ ٓ أظِؿ ظذ إول يِزم اف ُِٔػ  ٌر ادَدور، إذ ـٔػ  أضٔع أصخٚ 

مىًَِٚ ومل  َّ مل  خل ُّ :هبؿ؟! وظذ افهٚين ؾٓذا خلف أيٜ ادٌٚرـٜ ؾ٘هنٚ ؿٚفٝ

 تَؾ إذا ظِّ ؿ  ٘مٚم ٓؿ ووٓي ٓؿ.

o شد:ـال 

َّٕف جيري ا ضٚظٜ اهلل  ، وجيري ا ضٚظٜ هذا افُلم ـلم مو ؽ، ٕ

 مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّ  :حٔٞ تَقل أيٜ افرشقل 
، وضٚظٜ مٚذا تَقل ا ضٚظٜ اهلل  :،، ؾًْٖل افرازي وَٕقل ففَّ  هل

ًٚ ح ك ا  قرة ظدم افًِؿ  قجقد اهلل  افرشقل  وظدم افًِؿ هؾ جتٌٚن مىَِ

 ؟ إنَّ افَقل  ذفؽ يِزم مْف اف ُِٔػ  ٌر ادَدور. ٌْقة افرشقل 

، مىَِٜ ٚمع أهنَّ  واصساط افًِؿ ا وجقب افىٚظٜ يِزم مْف تَٔٔد أيٜ، 

، ؾام جئٛ  ف افٍخر ،و ا افرشقل ؾ٘صُٚل افرازي ا أوهل إمر يٖيت ا اهلل

 ، ٕ ـ ٕجٔٛ  ف ا مًٖفٜ أوهل إمر. ومًٖفٜ افرشقل افرازي ا مًٖفٜ اهلل

                                                             

 .148مـ شقرة افًْٚء، ادًٖفٜ افهٚفهٜ ص  59، تًٍر أيٜ 19ج  :(1)
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ًٚ، وإثر افذي يستٛ  واجلواب احلع هو: إنَّ ضٚظٜ أوهل إمر واجٌٜ مىَِ

ًٜ فىٚظ ٓؿ. ظذ ذفؽ أنَّ اجلٚهؾ جيٛ ظِٔ ف أن ي ًِؿ وي ًرف ظذ أوهل إمر مَدم

ًٕؿ، إذا ـٚن جٚهلً ؿٚرصًا ؾٓق مًذوٌر ا جِٓف، حٔٞ حيُؿ افًَؾ  ٌَي ظَٚ ف ا 

  يقم افَٔٚمٜ.

 إذن، أيٜ ادٌٚرـٜ تدّل دٓفٜ واو ٜ ظذ ظهّٜ إ ّٜ وأوهل إمر 
 . ًد افٌّْل 

o ٖاإلثشاّ٘و االثتالءآٗٔ  :الَجِ الشاثغ: 

 مبهب خب حب جب هئ خئمئ  حئ جئ يي ىي ني مي ُّ  :ؿٚل اهلل
 .َّ مح جح مج حج  مث هت ختمت حت جت

ؾَد دفٝ أيٜ ادٌٚرـٜ ظذ اصساط افًهّٜ ا مَٚم اإلمٚمٜ، و ٔٚن ذفؽ 

 :ي وي  َّدمٍٚت ثلثٜ

  ٔٚن مٍٓقم اإلمٚمٜ. :ادؼدمة إوػ

، َّمب خب حب جبُّ :ت  ّدث هذه أيٜ افؼيٍٜ ظـ اإلمٚمٜ 

ااًـ  »ؿٚل: ظْدمٚ ٍٓقم مـ اإلمٚمٜ هق اإلمٚمٜ اف ل حتّدث ظْٓٚ رشقل اهللواد

، « إ ّٜ مـ  ًدي اثْٚ ظؼ »: ، وظْدمٚ ؿٚل « وااًغ إمٚمٚن ؿٚمٚ أو ؿًدا

ًٜ  »أو  « يُقن  ًدي اثْٚ ظؼ خٍِٜٔ »أو  ، مٚت مٔ  ٌٜ ومـ مٚت وفٔس ا ظَْف  ًٔ

                                                             

ِقات اهلل ظِٔف ،  ٚب افًِٜ اف ل مـ أجِٓٚ  ٚفي ااًـ  ـ ظع  44  ٚر إٕقار، ج  :(1)

 .2مًٚويٜ  ـ أيب شٍٔٚن ظِٔف افًِْٜ، وداهْف ومل جيٚهده، ح 

افْهقص مـ ـ ٛ  حٔٞ أورد ،  ،  ٚب ٕهقص افرشقل 36  ٚر إٕقار، ج  :(2)

 افنًٜٔ وأظٌَٓٚ  ٚفْهقص مـ ـ ٛ افًٚمٜ.
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 ًٜ ويًّز ظْف  حٚديٞ اف ل ترتٌط  ام يًّز ظْف افٌّْل ، وٕ ق ذفؽ مـ إ« جٚهِٔ

ًٚ وظْقٕقهٚ  ًْقان  ، (اإلمٚمٜ)افه ٚ ٜ وادًِّقن  ٚإلمٚمٜ، وؿد ـ ٌقا ؾٔف ـ ٌ

، وا ـلم ؾٚإلمٚمٜ مًْك مًروٌف ومًٓقد ا أحٚديٞ افرشقل إظيؿ 

ٜ ادٌٚرـٜ، وفق افه ٚ ٜ واف ٚ ًغ وألٔع ادًِّغ، وهذا ادًْك هق اد ٌٚدر مـ أي

 ذفؽ. ـٚن ادَهقد  ٚإلمٚمٜ هْٚ صٔئًٚ آخر، ـٚفٌْقة مهًل: ٕووي رشقل اهلل 

هق افذي مدي وُي ٌع وُيَ دى  ف، وهق ا زمـ افرشقل  إنَّ اإلمٚم ا أيٜ

، و ًد ارحتٚل ـٚن م ّهلً ا افقجقد افؼيػ فٌِّْل إظيؿ  إـرم 

 .فذي يَقم مَٚم افٌّْل هق اخلٍِٜٔ ا افرشقل إـرم 

o َٓتفس٘ش اإلهبهٔ ثبلٌج: 

حٚول  ًض ادٍنيـ أن يٍنوا اإلمٚمٜ  ٚفٌْقة، وؿد تًّرض هلذا اف ًٍر 

 :ا تًٍر ادٔزان وأصُؾ ظِٔف  ٘صُٚفغ افًلمٜ افىٌٚضٌٚ ل 

وجًؾ اإلمٚمٜ وؿًٝ ا أواخر حٔٚة ٌّٕل  آ  لءؿؤٜ إنَّ  :اإلصؽال إول

ًٚ، حٔٞ يَقلراهٔؿاهلل إ  ـٍ ـٚن ؾٔف ٌّٕٔ وافَؤٜ إٕام  »:   ، وؿد ـٚن ذفؽ ا زم

 حج  مث هت مت خت حت ُّ وؿًٝ ا ـز إ راهٔؿ، ـام حُك اهلل تًٚػ ظْف مـ ؿقفف: 
 .« َّ  خس حس جس مخ محجخ جح مج

فٍظ  َّ مب خب حب جبُّ :اش خدم ؿقفف تًٚػ :اإلصؽال افثاين

ًٚ(، وهق ٓ يًّؾ إٓ إذا )جٚظؾ(، وهق اشؿ ؾٚظؾ، وجًِف ظٚملً   حٔٞ ٕهٛ )إمٚم

                                                             

افدظٚة إػ   ٔي مًِؿ، ـ ٚب اإلمٚرة،  ٚب إمر  ِزوم اجلامظٜ ظْد طٓقر افٍ ـ وحتذير  :(1)

 .1851افٍُر، ح 

 .279، ص 1تًٍر ادٔزان، ج  :(2)
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ـٚن ًٌّٕٔٚ  )ظذ ٌْٕٔٚ وآفف وظِٔف وآفف افهلة وافًلم(ـٚن  ًّْك آش ٌَٚل، ؾٌّْل اهلل إ راهٔؿ 

  حئ جئ يي ىي ني مي ُّ  : ٚفقحل  ٚفًٍؾ ؾَٔقل فف ٚفًٍؾ وهلذا خيٚضٌف اهلل 
َّ جح مج حج  مث هت ختمت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ

ًٚ ا ادً ٌَؾ، وهذا يدّل ظذ أنَّ اإلمٚمٜ مرتٌٜ أخرى خت ِػ ، وفُْف شٔ هٌي إمٚم

ظـ مرتٌٜ افٌْقة.

إنَّ مٚ ٍّٕٓف مـ اإلمٚمٜ ا أيٜ هق اإلمٚمٜ  :ؾخل ٜ ادَدمٜ إوػ هق

واش خدمٓٚ افه ٜٚ  ا أحٚديهف، ادًروؾٜ وادًٓقدة، واف ل اش خدمٓٚ افٌّْل 

 وحقاراهتؿ. ومهٍْٚهتؿ و ٚرضاهتؿواش خدمٓٚ ادًِّقن ا ـ ٌٓؿ 

 افيٚمل فإلمٚمٜ. قاش  َٚظدم  :ادؼدمة افثاكقة

 حج  مث هت ختمت حت جت ُّ :إنَّ أيٜ افُريّٜ ٍٕٝ اش  َٚق افيٚمل فإلمٚمٜ
ًٚ ؾِٔس أهلً فإلمٚمٜ، ومـ إٔقاع افيٚمل مـ  ، َّ مح جح مج ؾّـ ـٚن طٚد

، َّ جل مك لك  خك حك جك مق حق ُّ  :يرتُٛ افذٕٛ، يَقل اهلل 

ا أوامره وٕقاهٔف ؾٓق طٚملٌ،  ـٖن يًيص اهلل ؾّـ ي ًّد حّدًا مـ حدود اهلل 

 . َّ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ُّ   :ومـ إٔقاع افيِؿ افؼك

 )إصٌُٚل ورد (. :أؿًٚم افيٚمل :ادؼدمة افثافثة

ـ هق طٚملٌ  ٚفًٍؾ، ؾّـ ّّ َّٕام تٍْل اإلمٚمٜ ظ ـٚن  رّب ؿٚ ٍؾ يَقل  ٖنَّ أيٜ إ

يرتُٛ افذٕقب ؾٓق ا حٚل ارتُٚ ف فِذٕقب ٓ يً  ّؼ اإلمٚمٜ، أّمٚ مـ ـٚن طٚدًٚ 

ثؿ أشِؿ وتٚب، ؾٓق ، ا افزمٚن افًٚ ؼ، ؾُٚن مؼـًٚ يًٌد افقثـ ا افزمٚن افًٚ ؼ

َّٕف طٚمل، ٕنَّ ظْقان طٚملٍ ـًْقاٍن من ٍؼ طٚهره   آتهٚف ًد تق  ف ٓ يهدق ظِٔف أ

 وهق افيِؿ، ومـ تٚب ٓ ي هػ ؾًلً  ٚفيِؿ.افًٍّع  ٚدٌدأ 



 264 
 

 :اجلقاب ظذ هذا اإلصُٚل مـ وجقٍه ثلثٜ، وهل

 ـلم افنٓٔد اف ًسي وافًٔد افىٌٚضٌٚ ل. :افوجه إول

، «إحَٚق ااؼ»ا ـ ٚ ف ذـر هذا افقجف افًٔد افًًٔد افنٓٔد اف ًسي

شٚتذتف حٔٞ ؿٚل ا ـلم افَٚيض وًٌٕف إػ  ًض أوَٕؾ افًلمٜ افىٌٚضٌٚ ل

 -إ ٍٓٚين وأخٚفف يَهد اد َؼ-وؿد ُشئؾ  ًض أشٚتذتْٚ  »تًٍر ادٔزان: 
ظـ تَريٛ دٓفٜ أيٜ ظذ ظهّٜ اإلمٚم، ؾٖجٚب: إنَّ افْٚس   ًٛ افًَّٜ افًَِٜٔ 

 ظذ أر ًٜ أؿًٍٚم:

ًٚ ا ألٔع ظّره.  -  مـ ـٚن طٚد

ًٚ ا ألٔع ظّره.  -  ومـ مل يُـ طٚد

 هق طٚملٌ ا أول ظّره دون آخره. ومـ  -

 ومـ هق  ًُس هذا.  -

ًٕٚ مـ أن يًٖل اإلمٚمٜ فًَِؿ إول وافرا ع مـ  وإ راهٔؿ  أجّؾ صٖ

ذري ف، ؾٌَل ؿًامن وؿد ٍٕك اهلل أحدمهٚ، وهق افذي يُقن طٚدًٚ ا أول ظّره دون 

 .آخره، ؾٌَل أخر وهق افذي يُقن ؽر طٚملٍ ا ألٔع ظّره

شٖل  أنَّ ٌّٕل اهلل إ راهٔؿ  يريد أن ئٌْف اد َؼ اف ًسي وافذي

  ًٛ افًَّٜ افًَِٜٔ وذريٜ افٌّْل إ راهٔؿ ،َّخت حت جت ُّ:اإلمٚمٜ ا ذري ف

 :أر ًٜ أؿًٚمٍ 

                                                             

 .396ص ،، افٌ ٞ افهٚفٞ ا ضريؼ تًٔغ اإلمٚم، وأمٚ افهٚين ظؼ2ج :(1)

 حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ  حئ جئ يي ىي ني مي ُّ  ، أيٜ:1ج :(2)
 .274، ص َّ مح جح مج حج  مث هت ختمت
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ًٚ ضِٜٔ حٔٚتف. :افؼسم إول  مـ ـٚن طٚد

ًٚ أول حٔٚتف ثؿ  ٚر طٚدًٚ ا آخر حٔٚتف، أي :افؼسم افثاين  :مـ مل يُـ طٚد

أظذ ؿدرًا  )ظذ ٌْٕٔٚ وآفف وظِٔف افهلة وافًلم(ٚرت ظٚؿٌ ف شٔئٜ، وٌّٕل اهلل إ راهٔؿ  

ًٕٚ مـ أن يًٖل اإلمٚمٜ ا هذيـ افًَّغ، و ذفؽ خيرجٚن مـ ااًٚب.  وأرؾع صٖ

 مـ ـٚن ؽر طٚملٍ ضِٜٔ حٔٚتف. :افؼسم افثافث

تٚب  :طٚملٍ، أي مـ ـٚن طٚدًٚ أول حٔٚتف، ثؿَّ حتقل إػ ؽر :افؼسم افرابع

ؿد شٖل  )ظذ ٌْٕٔٚ وآفف وظِٔف افهلة وافًلم(وحًْٝ خٚمت ف، ؾ٘ن ـٚن ٌّٕل اهلل إ راهٔؿ 

 حج  مث ُّ :ٍٕك افًَؿ افرا ع  َقفف تًٚػ اإلمٚمٜ ا هذيـ افًَّغ، ؾ٘نَّ افٌٚري 
ًٚ ضِٜٔ حٔٚتف. ، ، ؾٌَل افًَؿ افهٚفٞ ؾَطَّ مح جح مج  وهق مـ مل يُـ طٚد

 :ـلم  ٚحٛ افٍُٚيٜ :افوجه افثاين

أنَّ أيٜ  :وخل  ف ، وؿٌِِف افًٔد اخلق لمٚ ذـره  ٚحٛ افٍُٚيٜ

وهل ت  دث ظـ اإلمٚمٜ اف ل هل مٌَٚم ظئٌؿ  ،َّ مح جح مج حج  مث ُّ :ؿٚفٝ

،  ًد أن ا  له اهلل  )ظذ ٌْٕٔٚ وآفف وظِٔف وآفف افهلة وافًلم(اش  َف ٌّٕل اهلل إ راهٔؿ 
ظذ ٕ ق اف امم، وذفؽ  ًد مَٚم افٌْقة وافرشٚفٜ، ؾٓؾ يُّـ أن واج ٚز آ  لء 

يُقن رشط هذا ادَٚم افًئؿ ٕير رشط افنٓٚدة، وإمٚمٜ اجلامظٜ، وهق أن يُقن 

ظٚدًٓ ؽر طٚملٍ حٚل أداء افنٓٚدة وحٚل اإلمٚمٜ، وٓ يّي أن يُقن طٚدًٚ ا  افنخص

 تٚرخيف ادٚيض؟!

أن يُقن  -وهق ظيّٜ مَٚم اإلمٚمٜ-قوقع إنَّ مَ ٙ مْٚشٌٜ ااُؿ واد

ًٚ، وفٔس ـٚفؼط ادقجقد ا أداء افنٓٚدة وفق ظذ درهٍؿ، أو  افؼط ٍٕل افيِؿ مىَِ

 ا إمٚمٜ اجلامظٜ وفق  ٚف َدم ا افهلة ظذ صخص.
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 :ـلم افنٔخ اديٍر  :افوجه افثافث

  :(اؼدٓ ؾ افهدق فْٟٓ ا)ا ـ ٚب مٚذـره افنٔخ  ّد حًـ اديٍر

إٕام تدّل أيٜ ظذ افًهّٜ حغ تقهل افًٓد، وأّمٚ ؿٌِف ـام ادظٔ ّقه أيًوٚ  :ؾ٘ن ؿِٝ »

 ؾل، ٕنَّ افيٚمل من ؼ وادن ؼ حََٜٔ ؾّٔـ تٌِس  ٚدٌدأ  ٚاٚل.

ادراد  ٚاٚل حٚل ثٌقت مٌدأ ادن ؼ فِذات وتًٌِٓٚ  ف، وادٌدأ هق  :ؿِٝ

ٚرة ظـ افذات ا حغ افيِؿ وإن ـٚن زمٕٚف افيِؿ ٓ ٕٔؾ افًٓد، ؾُٔقن افيٚمل ظٌ

 .« مٚؤًٚ، وهذا ٓ دخؾ فف   ٚل ثٌقت افًٓد

 بقان ـالم افشقخ ادظػر: 

افَقل  ٖنَّ ضٚرح افًٗال تقّ ؾ إػ أنَّ ادِ قظ ا أراد افنٔخ اديٍر

إذا ـٚن ا وؿٝ افًٓد ٓ يْىٌؼ ظْقان افيٚمل : أيٜ افُريّٜ هق وؿٝ افًٓد، ؾَٚل

 افنخص ؾٚإلمٚمٜ ؿد تهٌٝ، وإذا ـٚن ا حٚل افًٓد يْىٌؼ ظْقان افيٚمل ظِٔف ظذ

 مٚمٜ ٓ تهٌٝ.ؾٚإل

 ، َّ جح مج حج  مث ُّ :وفُـ هذا افٍٓؿ فٔس شديدًا ٕنَّ أيٜ ؿٚفٝ

ًٚ وفُْف  ٕٚمس ـٚن  ؾل  ّد أن ٕلحظ حٚل افيِؿ، ؾزيٌد افذي هق أن فٔس طٚد

ًٚ، ٓ  ّد أن ٕلحظ حٚفف  ٕٚ مس، ٕنَّ أيٜ حتدثٝ ظـ افيٚمل وؿٚفٝ هق فٔس طٚد

أهلً فإلمٚمٜ، ؾل  ّد وأن ْٕير إػ حٚل زيد ظْدمٚ ـٚن يْىٌؼ ظِٔف ظْقان افيٚمل وهق 

إنَّ زيدًا أن هق  :وَٕقل، ا افزمٚن ادٚيض، ؾْرجع إػ افزمـ ادٚيض وٕوع افٔد ظِٔف

ؾٓق ٓ  ، َّ جح مج حج  مث ُّ :طٚملٌ، ؾُٔقن منّقًٓ  ٚٔيٜ حٔٞ إهنٚ ؿٚفٝ

                                                             

ادٌ ٞ إول ا أنَّ اإلمٚم جيٛ أن  ، ادًٖفٜ اخلٚمًٜ ا اإلمٚمٜ، وجقب ظهّٜ اإلمٚم،4ج  :(1)

 .229يُقن مًهقًمٚ، ص
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دٚ ـٚن ا هذا أن : يْٚفف افًٓد، وأيٜ ٍٕٝ أن يْٚفف افًٓد مىًَِٚ، حٔٞ ؿٚفٝ

ًٚ وفق ا افزمٚن ادً ٌَؾ، ؾ٘ذا تٚب  ًٚ  ٚفيِؿ  ٚفًٍؾ، ؾٓق ٓ تْٚفف اإلمٚمٜ مىَِ م هٍ

ق منّقٌل  ٘ضل إٕف: وإ َِْٚ إػ افٔقم افذي ٓ ي هػ  ٚفيِؿ ؾٔف ؾًلً، ؾًقف َٕقل

ًٚ، أي:فْٚ  أيٜ افذي ثٌ ٝ ا حَف  ٕٚمس، ؾٚٔيٜ  ٕٚمس ؿٚفٝ  :ٓ يْٚفف افًٓد مىَِ

 وإن ارتٍع افيِؿ.، وإيٚم اف ل تٖيت  ًده، ح ك ا يقم ؽد

َّٕف ؾام أراد أن ئٌْف افنٔخ اديٍر ّٓ أ هق إنَّ افيٚمل وفق إٍؽ ظْف افيِؿ إ

 ٝ دٚ ـٚن ظْقان افيٚمل يْىٌؼ ظِٔف ا افزمٚن يٌَك منّقًٓ  ٘ضلق أيٜ إزمٚين افهٚ

افًٚ ؼ، ؾٍل افزمٚن افًٚ ؼ افذي ـٚن ؾٔف طٚدًٚ ٍٕٝ أيٜ مىًَِٚ ظْف أن يُقن أهًل 

 فإلمٚمٜ ح ك ا افٔقم افذي تٚب ؾٔف.

ًٜ ظذ ظدم اش  َٚق افيٚمل  :ؾْ ٔجٜ هذه أيٜ هل ًٜ واو  ٚ تدّل دٓف إهنَّ

اتهػ  ُقٕف ؽر طٚمل، وهبذا تُقن ادَدمٜ إوػ مـ فإلمٚمٜ وفق تٚب  ًد ذفؽ و

ًٜ وهل إنَّ افًهّٜ رشٌط ا مَٚم اإلمٚمٜ. ًٜ وثٚ    مَدمٚت افدفٔؾ افهٚفٞ واو 

ًٚ ا اإلمٚمٜ، ؾٓل ٓ تُقن إٓ  ٚخ ٍٔٚر  ادؼدمة افثاكقة: إذا ـٕٚٝ افًهّٜ رشض

 .وجًٍؾ مـ اهلل

ًٚ  ٚرتُٚب طٍِؿ ا ح ًٚ  ٚرتُٚب ؾَد يُقن افيٚمل طٚد ؼ ؽره، وؿد يُقن طٚد

افيِؿ ا حّؼ ًٍٕف، وافيِؿ ا حّؼ افٍْس ظٌٚرٌة ظـ ارتُٚب افذٕٛ، ؾ٘نَّ افذٕٛ 

، وطِؿ افٍْس  ٚفذٕٛ ؿد يُقن َّجل مك لك خك ُّ  ،طِؿٌ 

ٍٛ طٚهٍر يراه ظٚمٜ افْٚس ـٚفُذب، وافنؿٜ، واف ًّدي ظذ أخريـ ،  ٚرتُٚب ذٕ

ٍٛ ؿٌِل ـٚفؼك وٕ ق وافيب،،  ٚفن ؿ   ِّ ُّ ُّ ، ذفؽ، وؿد يُقن  ٚرتُٚب ذٕ
ـّ  ٌٖٕٔٚء اهلل ، وـٚفنّؽ ا وجقد اهلل َّرئ ّٰ .، وشقء افي
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ًٚ، وظٚمٜ افْٚس ٓ يىًِقن ظذ  ؾ٘ذا ـٚن افيِؿ ينّؾ افذٕٛ وفق ـٚن ؿٌِّٔ

 ؾ  قن أن ئّزوا  غ ادًهقم ظـ افذٕقب افٌَِٜٔ و غ ؽره،ًافَِقب، وٓ يً ىٔ

إّن افْٚس ٓ يً ىًٔقن اف ّٔٔز  غ ادًهقم وؽره  ِ ٚظ افذٕقب افيٚهريٜ ؾولً 

وؿد ٓ  ظـ افذٕقب افٌَِٜٔ، ؾ٘ن ـهراً مـ إؾًٚل ؿد يْىٌؼ ظِٔٓٚ ظْقان افذٕٛ،

ّٓ افٍٚظؾ ًٍٕف ؾ٘ذا ـٚن افْٚس فٔس  ٘مُٚهنؿ أن حيددوا ، يْىٌؼ، وادٚ ز ٓ يًِّف إ

ٜ أمٌر ؽٌٔل  ؾًقف تُقن مّٜٓ تًٔغ اإلمٚم افذي ينسط ؾٔف ادًهقم، ٕنَّ افًهّ

 .افًهّٜ خٚ ٜ  ٚهلل

إنَّ مَٚم اإلمٚمٜ : إذن، افْ ٔجٜ اف ل ْٕ ٓل إفٔٓٚ  ًد هذا افًرض ادٍهؾ هل

ّٓ يِزم َٕض افٌرض- افذي جيٛ أن يُقن  ًد رشقل اهلل  ٓ يُّـ أن  -وإ

ّٓ   ًٔغ اهلل، وهبذا إ ْٓٔٚ م ـ ادَدمٜ إوػ مـ مَدمٚت دفٔؾ افًٔدة اجلِِٜٔ يًّغ إ

 .حُّٜٔ 
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ٌٜ  ًد رشقل اإلمٚمٜ مْ كٌة ا أهؾ افٌٔٝ  ، ؾل يقجد إمٌٚم وٓ خٍِٔ

ٌٜ ـهرٌة جًدا، مْٚٓمـ ؽر أهؾ افٌٔٝ  اهلل  آيٜ  :، ويدفْٚ ظذ هذه ادَدمٜ أدف

 اف ىٓر، وحديٞ افهَِغ.

o ٍ ،حذٗث الثمل٘يآٗٔ التطْ٘ش: 

 يف ىف يث ىث نث مث  زث ُّ :ؾٍل آيٜ اف ىٓر يَقل اهلل 
، وهل ؿد حكت اإلرادة  ٖؿقى أدوات َّ لك اك  يق ىق

(، وحٔٞ إْٕٚ ًِٕؿ أنَّ هلل  إرادة ا أمقٍر ـهرٍة  ام ا ااك وافَك، وهل )إٕامَّ

ٜ تىٌٔؼ أحُٚم اهلل اف ىٓر اف ؼيًل فِْٚس، وهل أن ي ىٓر افْٚس  قاشىذفؽ إرادة 

 ؾ ُقن اإلرادة ا آيٜ اف ىٓر إرادة تُقئْٜ، أي: إن افٌٚري ،  أراد أن يىٓر

ويذهٛ ظْٓؿ افرجس، وهذا يدّل ظذ ظهّ ٓؿ.  ًٍِف أهؾ افٌٔٝ 

أووي مـ هؿ أهؾ افٌٔٝ ا زمٕٚف،  أنَّ رشقل اهلل  وتَّدم ؾٔام شٌؼ

 ًٚ ًٚ، وحًٔ، حٔٞ جِؾ ظِّٔ ، « افِٓؿَّ هٗٓء أهؾ  ٔ ل »، وؿٚل: ًْٚ وؾٚضّٜ، وحًْ

 « وإهنام فـ يٍسؿٚ ح ك يردا ظعَّ ااقض » :وتٌّْٔٝ فْٚ دٓفٜ ظٌٚرة حديٞ افهَِغ

                                                             

 مـ مَدمٚت افدفٔؾ افهٚفٞ. :(1)

.Wراجع: دٓٓت حديٞ افهَِغ. افدٓفٜ اخلٚمًٜ: ادَهقد  ٖهؾ افٌٔٝ :(2) ٌٜ ٌٜ خٚ   ألٚظ
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ا ـّؾ زمٍٚن إػ يقم افَٔٚمٜ، وهذا يًْل أنَّ حك ظذ  َٚء صخٍص مـ أهؾ افٌٔٝ

ًٚ، ؾٍل ـّؾ  رشقل اهلل  زمٍٚن  ام ا ذفؽ  ا روايٚت آيٜ اف ىٓر ـٚن حكًا إوٚؾّٔ

، وهق ظدٌل افزمٚن افذي ٕ ـ ًٕٔش ؾٔف: يقجد صخص مـ أهؾ افٌٔٝ 

 فُِ ٚب، وهق مىٌٓر.

، وؿد ؾ ديٞ افهَِغ دفٌٔؾ آخُر ظذ إ هٚر اإلمٚمٜ ا أهؾ افٌٔٝ

 اظ ٌٚر، ؾٖثٌ ْٚ   هْٚ ؾٔام شٌؼ حديٞ افهَِغ مٍهلً مـ حٔٞ افًْد وافدٓفٜ

  ف فـ توِقا، ـ ٚب اهلل شٌٌف  ٔديف وشٌٌف  ٖيديُؿ، وأهؾ  ٔ ل مٚ إن أخذتؿ »ؾَرة: 

وإهنام فـ يٍسؿٚ  »، « مٚ إن متًُ ؿ  ف فـ توِقا مـ  ًدي » :، وأيوًٚ اظ ٌٚر ؾَرة«

ترك ا  ، وؿِْٚ  ٖنَّ هذه افٍَرات تدّل ظذ أنَّ رشقل اهلل « ح ك يردا ظعَّ ااقض

ؿ أظِؿ افْٚس  ُ ٚب اهلل ، وأهنؿ مًهقمقن مًإمٜ أهؾ افٌٔٝ  ددون، وأهنَّ

ؾٓؿ ،أؾوؾ إمٜ وؽرهؿ تٚ ٌع هلؿ، وهؿ م ًٌقن، وخىٚب افٌّْل

إمٜ  ام ا ذفؽ افذيـ تَّدمقا ظذ  خىٌٚب فُّؾ  « إين تٚرك ؾُٔؿ » : إـرم

 . اإلمٚم أمر ادٗمْغ

o  ٔداللٔ حذٗث الثمل٘ي ػلى الومذهٔ األٍلى فٖ دل٘ل الس٘ذٓ حى٘و: 

 إنَّ دٓفٜ حديٞ افهَِغ ظذ إ هٚر اخللؾٜ واإلمٚمٜ  ًد رشقل اهلل 
ًٚ يهٌٝ مٚ تَدم ا ادَدمٜ إوػ مـ أنَّ اإلمٚمٜ ا أهؾ افٌٔٝ  ، يًىل دفٔلً إوٚؾّٔ

ـام يَقل -: إذ فق ـٕٚٝ اإلمٚمٜ تًَْد  ٖي ضريٍؼ ٓ تُقن إٓ  ْصٍّ مـ اهلل 

يب  ٍُر، وتًَْد   قفٜٔ أيب  ٍُر فًّر، وتًَْد  ًٌٜٔ ؾ ًَْد  ًٌٜٔ ظّر ٕ -ادخٚفٍقن

أهؾ ااؾِّ وافًَد، وتًَْد  ٚف قريٞ ـام ؾًؾ  ْق مروان و ْق افًٌٚس وافًهامٕٔقن 

ًٜ ا ؽر أهؾ افٌٔٝ  ُٜ ثٚ   ، وحٔٞ إنَّ آيٜ حٔٞ ورث أ ٚء إ ْٚء، فُٕٚٝ اإلمٚم

                                                             

 مـ ااَِٜ اخلٚمًٜ وافهلثغ إػ ااَِٜ اف ٚشًٜ وإر ًغ. :(1)
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ّٓ ا أهؾ افٌٔٝ اف ىٓر وحديٞ افهَِغ يهٌ ٚن أنَّ اإلمٚمٜ مْ ك  ٌة وٓ تُقن إ
ؿ إؾوؾ وإهدى، ويٌَي جًؾ ادٍوقل إمٚمًٚ مع وجقد افٍٚوؾ-  ؾ إنَّ  -ٕهنَّ

وؿد  ّْٔٚ ذفؽ  فرشقل اهلل  حديٞ افهَِغ هق ي ٍُؾ  ٌٔٚن خلؾٜ أهؾ افٌٔٝ 

ّٓ  ٚمٍهلً  فّْص، ؾ٘نَّ ، ؾٓذا يهٌٝ أنَّ ااؼ مٚ ظِٔف افنًٜٔ مـ أنَّ اإلمٚمٜ ٓ تُقن إ

 ىلن ٕيريٜ ادخٚفٍغ  آيٜ اف ىٓر و  ديٞ افهَِغ ي ًغ أنَّ ااؼ ا مذهٛ افنًٜٔ 

 افذيـ واؾَقا حديٞ افهَِغ.

o أدلٔ أخشى لحصش اإلهبم فٖ أّل الج٘ت: 

ٌٜ ـهرٌة ؽر آيٜ اف ىٓر وحديٞ افهَِغ تهٌٝ إ هٚر اإلمٚمٜ  وهْٚك أدف

، ومـ تِؽ إحٚديٞ اف ل َِٕٝ ا ٌٔٝ ا أهؾ اف وافزظٚمٜ  ًد افٌّْل 

  :ـ ٛ افًٚمٜ

  :حديث السفينة .1

وهق  »ؾَد روى ااٚـؿ ا ادً درك ظذ افه ٔ غ  ًْده أن أ ٚذرٍّ ؿٚل: 

، شًّٝ افٌّْل  آخذ  ٌٚب افًٌُٜ، مـ ظرؾْل ؾٖٕٚ مـ ظرؾْل، ومـ إُٔرين ؾٖٕٚ أ ق ذرٍّ

 ٍْٜٕٔجٚ،  ٕقٍح مـ ؿقمف، مـ رـٌٓٚ يَقل: أٓ إنَّ مهؾ أهؾ  ٔ ل ؾُٔؿ مهؾ ش

 . « ظْٓٚ ؽرق ختِػ ومـ

                                                             

يسك مٚ يْٚشٛ  ا مَٚم  ٔٚن مٚ يسك فألمٜ، وافٌّْل  إظيؿ  حٔٞ ؿِْٚ  ٖنَّ افٌْل :(1)

َّٕف ااٚـؿ وافَٚيض، و ٚحٛ افقٓيٜ افًٚمٜ  صٖٕف، وممٚ هق صٖن افرشقل إـرم  أ

ٌٝ ٕمر ادٗمْغ وفإلمٚمغ ااًـ وااًغ وٕهؾ افٌٔٝ  إَّٓ  Wفِْٚس، ؾٓذا افنٖن ثٚ 

َّٕف فٔس مـ مَٚ ًٚ.مٚ ؿٚم افدفٔؾ ظذ أ  م اإلمٚمٜ، ؾُٔقن افدفٔؾ حْٔئٍذ خمهه

،   ٞ خم ك 4729، ح Y، ومـ مْٚؿٛ أهؾ رشقل اهلل ـ ٚب مًرؾٜ افه ٚ ٜ  :(2)

 ===                       حقل حديٞ افًٍْٜٔ:
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ورواه ااٚـؿ ، 6597 رؿؿ ااديٞ 91ص 12ورواه اخلىٔٛ افٌٌدادي ا تٚريخ  ٌداد: ج

وا ـ حجر ا ادىٚفٛ افًٚفٜٔ ، وحُؿ  ه  ف، 151ص 13ج ا مً درك افه ٔ غ:

 وؽرهؿ.، 75ص  4 زوا د ادًٕٚٔد افهامٕٜٔ ج

 ـلمْٚ حقل هذا ااديٞ شقف يُقن وّـ َٕٚط ثلث:  

 : ا اظ ٌٚر شْد هذا ااديٞ افؼيػ.افـؼطة إوػ  

صُؽ  -ٔٝوهل اف نُٔؽ ا إحٚديٞ افقاردة ا ؾوؾ أهؾ افٌ-ؾٚ ـ تّٜٔٔ ـًٚدتف 

ٓ ُيًرف فف إشْٚد أ لً   ٔي  »ا اظ ٌٚر حديٞ افًٍْٜٔ، ؾَٚل ا مْٓٚج شْ ف مٚ ٕهف: 

 4مْٓٚج افًْٜ ج، « وفٔس ا يشء مـ ـ ٛ ااديٞ اف ل ُيً ّد ظِٔٓٚ، وٓ ؤًػ

 .195ص

 وفْٚ ظذ ـلمف هذا تًَِٔٚن:

، أمٚ مـ ـ ؽر ا ـ تّْٜٜٔٔٔ ظجٔٛ جّدًا مهق أن إُٚر اظ ٌٚر حديٞ افًٍ افتعؾقق إول:

 ًٚ ـٔػ وهق وًػ حديٞ افٌدير أـهر إحٚديٞ تقاترًا ظـ ، ا ـ تّٜٔ ؾِٔس أمرًا ظجٌٔ

 !رشقل اهلل
ّٕن هذا ااديٞ افؼيػ َٕؾ ظـ ثامٕٜٔ مـ : ؾٓذا إُٓٚر أمر ظجٔٛ ا ًٍٕف ٓ مـ مهِف

 ـ افز ر ادًروف و ح ك ا، ا ـ ظٌٚس، أ ق ذر، Qافه ٚ ٜ ا مَدم ٓؿ أمر ادٗمْغ 

ورواه ، ـٚن مـ افه ٚ ٜ افذيـ َِٕقا هذا ااديٞ افؼيػ Q خهقم ف ٕمر ادٗمْغ 

وأخرجف ـ ٌٜ ااديٞ ا ألٔع افَرون مـ ؿرن ، مـ اف ٚ ًغ ألع ؽٍر، ورواه ااٍٚظ

 152ويزيد ظددهؿ ظـ ، ؾٓق َٕؾ ظـ ااٍٚظ ـٚ رًا ظـ ـٚ ر، وإػ ؿرْٕٚ هذا رشقل اهلل 

ًٍٕ. ًٚ 

افذي ـ ٌف فِرد ظذ افنًٜٔ اظسف ا ص  (:ـ ٚب افهقاظؼ اد رؿٜ)وا ـ حجر ادُل ا   

وٕ ـ ٓ ٕجد هذا ،  ّٖن مًِؿ  ٚحٛ افه ٔي مـ رواة هذا ااديٞ افؼيػ 234

وفُـ ا ـ حجر يَقل مـ افذيـ وؿًقا ا أشٕٚٔد هذا ، ااديٞ ا افُ ٚب ادقجقد أن

، وّٕص ظذ تًدد « ومـ ختِػ ظْٓٚ ؽرق »قل فٍظ مًِؿ: ويَ، ااديٞ افؼيػ مًِؿ

 ===       .« وجٚء مـ ضرق ظديدة يَقي  ًوٓٚ  ًوًٚ  »افىرق ؾَٚل: 
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هق  »ومـ ااٍٚظ ااٚـؿ افًْٔٚ قري ؾَد أخرجف ا ادً درك ظذ افه ٔ غ وؿٚل: 

 . «   ٔي  ؼط مًِؿ

، وافىزي. 523ادهٚ ٔي صمنُٚة  ، وأتد ا243ص2ادً درك ظذ افه ٔ غ ج

، (ادىٚفٛ افًٚفٜٔ)وـذفؽ ا ـ حجر افًًَلين ا ـ ٚ ف ، 139ص1اجلٚمع افهٌر ج

ومْٓؿ  ّد  ـ يقشػ اف قٕيس ، و ًوٓؿ ّٕص ظذ اظ ٌٚر شْد هذا ااديٞ افؼيػ

ـام ا ـ ٚب افهٚرم افٔامين ادًِقل ، حًـ ؾَد ّٕص ظذ أن شْد ااديٞ، ادًروف  ٚفُٚا

 .9ص 

ٓ ُيًرف فف إشْٚد   ٔي وٓ ؤًػ وفٔس ا  » ؾُٔػ  ًد هذا يَٚل ظـ هذا ااديٞ: 

 .« يشء مـ ـ ٛ ااديٞ اف ل ُيً ّد ظِٔٓٚ!

: ااديٞ افذي ٓ يقجد فف ضريؼ مً ز يُّـ أن ي َقى ويُقن ضريَف  افتعؾقق افثاين

ـّ يُّـ أن ي َقى ويُقن مٍٔدًا ف، مً زاً  ، لضّئْٚن أو افَٔغوافىريؼ افذي ئٍد افي

وذفؽ ؾٔام إذا وجدت فف صقاهد،  ٖن َٕؾ موّقن ااديٞ ا ظدة روايٚت يًود  ًوٓٚ 

ًٚ  ؾ ساـؿ اح امٓتف، ؾٔ نُؾ،  ًوًٚ  ًٚ أو ئَْ ، و إذا وجدت ؿرا ـ تًود موّقن اضّئْٕٚ

ؾ٘ن ااديٞ ي َقى ويرؿك مـ درجٜ افيـ إػ درجٜ آضّئْٚن أو مـ درجٜ ، ااديٞ

 ئْٚن إػ درجٜ افَٔغ.آضّ

 ويُّـ أن َٕرب هذا ادًْك  ّهٚل:

آضّئْٚن وٓ افَٔغ  فق َٕؾ صخص ٔخر أن جٚره ؿد تقا وـٚن افْٚؿؾ ؽر ثَٜ ٓ حيهؾ

وفُـ إذا اح ّػ هذا اخلز  ًامع  قت افْٚ  ٜ وافٌٚـٜٔ مـ  ٔٝ اجلٚر ،  هدق اخلز

ظْد  ٔٝ جٚره ترتٍع افَّٜٔ مـ ؾ٘ذا وجد افْٚس يزدتقن ، ؾًقف ئٍد آضّئْٚن

 آضّئْٚن إػ افَٔغ، ؾٓذا اخلز تًوده افنقاهد وافَرا ـ، وتدظّف، ؾُٔقن مً زاً 

ًٚ  -ـام تَدم ظـ ا ـ حجر ادُل-وحديٞ افًٍْٜٔ مـ إحٚديٞ ادَْقفٜ  ًدة ضرق  وأيو

دوّقن ، ؾٓذا ااديٞ مقاؾؼ هق  ٍقف  َرا ـ تٍٔد افَٔغ  هدوره ظـ رشقل اهلل 

إين تٚرك ؾُٔؿ مٚ إن متًُ ؿ هبام فـ توِقا مـ  ًدي ـ ٚب اهلل وظسيت  » حديٞ افهَِغ:

 -ظْد افىزاين-مـ أظيؿ اارمٚت، ؾٍل روايٜ Wودٚ دّل ظذ أن أهؾ افٌٔٝ، « أهؾ  ٔ ل

ِّؿ  ف افٌّْل   ===    : ُأخٍِقين ا أهؾ  ٔ ل. ظـ ا ـ ظّر: إّن آخر مٚ تُ



 274 
 

                                                                                                                                                       

=== 

ـّ حٍظ  : إّن هلل ظزّ -د افىزاين وأيب افنٔخظْ-وا أخرى  وجؾ ثلث حرمٚت ؾّـ حٍيٓ

؟ ؿٚل: حرمٜ  ـّ ـّ مل حيٍظ اهلل دٕٔٚه وٓ آخرتف. ؿِٝ: مٚ ه اهلل ديْف ودٕٔٚه، ومـ مل حيٍيٓ

 .99- 89اإلشلم وحرم ل وحرمٜ رتل. افهقاظؼ اد رؿٜ: 

ًٚ مقاؾؼ دوّقن حديٞ أخرجف مًِؿ ْد ألٚظٜ أ ّي افُ ٛ وـ ٚب مًِؿ ظ، وهق أيو

مٚ حتٝ أديؿ افًامء ـ ٚب أ ّي مـ ـ ٚب  »:  ؾ  ًض ظِامء افًٚمٜ يَقل،  ًد ـ ٚب اهلل

رشوط )ؿٚل أ ق ظٌداهلل ا ـ مْده ا  -مًِؿ( وفًِف يَهد أ ّي مـ ـ ٚب اهلل تٌٚرك وتًٚػ 

 شًّٝ أ ٚ ظع ااًغ  ـ ظع افًْٔٚ قري يَقل: مٚ حتٝ أديؿ »: 71ص(، Wإ ّٜ

 . « افًامء أ ّي مـ ـ ٚب مًِؿ  ـ ااجٚج

إهل ٓ حُيٌْل  إٔف فًٓد افٌْل إمل »: Qوا   ٔي مًِؿ روايٜ ظـ أمر ادٗمْغ 

وهذا ااديٞ وحديٞ افهَِغ ي ٍَٚن ا ادوّقن مع ، إٓ مٗمـ وٓ ُيٌٌوْل إٓ مْٚؾؼ

ٚ ؽرق ومـ ختِػ ظْٓ Wمـ رـٛ شٍْٜٔ أهؾ افٌٔٝ ٕجٚ حديٞ افًٍْٜٔ وهق 

 .« وهقى

هق ، حٔٞ ـٚن اإليامن ا  ٌ ف وافٍْٚق ا  ٌوف: مْٚط اإليامن Qؾ٘ذا ـٚن أمر ادٗمْغ   

فٔ  دد ـقن ادرء مـ أهؾ اجلْٜ أو مـ أهؾ ، افٍٔهؾ وهق ادٔزان افذي  ف تقزن إظامل

 .« مـ رـٌٓٚ ٕجٚ ومـ ختِػ ظْٓٚ ؽرق »ؾٓذا يًْل إٔف افًٍْٜٔ اف ل ، افْٚر

ًٚ  ٚفهٌٜٔ اد، ا مٚ ًٕ ٍٔده مـ هذا ااديٞ افؼيػ ة افثاكقة:افـؼط نٓقرة ادرويٜ خهق 

 .ظـ أيب ذر افٌٍٚري

 وًٕ ٍٔد ظدة أمقر أذـر أمريـ مْٓٚ:

إّن اجلّق ا ذفؽ افزمٚن ـٚن ٓ يٌَؾ َٕؾ افروايٚت افقاردة ا ؾوؾ أهؾ افٌٔٝ  إمر إول:

W ، ؾ ـٚن افْٚس ٓ ، ؾَط -رن ا ـ تّٜٔٔوهق ؿ–ؾِٔس افرؾض ا افَرن افًٚدس 

ح ك ا افَرن إول وظْد افرظٔؾ  Wيٌَِقن َٕؾ افروايٚت افقاردة ا ؾوؾ أهؾ افٌٔٝ 

 .إول واجلٔؾ إول افذيـ هؿ   ٚ ٜ رشقفف 
ؾٍل هذا ، وأن يٖخذ   َِٜ  ٚب افًٌُٜ، وأن يِزمٓٚ وهلذا اح ٚج أ ق ذر أن يٖيت إػ افًٌُٜ

ويقجد  ْٔل ، فُل يَقل فِْٚس: إٔٚ  ٚدق، ٔئٜ حدث   ديٞ افًٍْٜٔادقؿػ وهبذه اهل

ًٚ ظذ اؾسا ف Nّٕن اهلل : Nو غ افُذب اخلقف مـ اهلل   === إن ـٚن شًٔٚؿٛ إًٕٕٚ
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ؾٖراد أن يٌغ حتٚصٔف ظـ ، ؾٓق شًٔٚؿٌف ا هذا ادُٚن وا ادقوع وهبذه اهلٔئٜ ظِٔف، === 

 افُذب هبذه افٍُٜٔٔ.

مـ ظرؾْل ؾَد ظرؾْل ومـ  »ؾَٚل: ، ؾٔف فؽ  ؾ ذـرهؿ  َقل رشقل اهلل ومل يُ ػ  ذ

مٚ أطِٝ اخلياء وٓ  »: أي: هق افذي ؿٚل ؾٔف رشقل اهلل  ،« مل يًرؾْل ؾٖٕٚ أ ق ذر

 .« أؿِٝ افٌزاء مـ ذي هلجٜ أ دق وٓ أوىف مـ أيب ذر

ؿ مهؾ شٍْٜٔ ٕقح مـ يَقل مهؾ أهؾ  ٔ ل ؾُٔ شًّٝ رشقل اهلل  »و ًد ـّؾ هذا ؿٚل:   

 .« رـٛ ؾٔٓٚ ٕجٚ ومـ ختِػ ظْٓٚ هِؽ

وٓ تىٔٛ ٍٕس مـ ؾٔف  ذـرهؿ  خر دٚ  Wؾِقٓ أن اجلق يّْع َٕؾ روايٚت أهؾ افٌٔٝ   

 اح ٚج أ ق ذر أن يًٍؾ ويَقل ذفؽ.

، ؾٓذا Wافهٚ  ٜ ٕهؾ افٌٔٝ: وافٍوٚ ؾ، وادَٚمٚت، : جمّقظٜ مـ ادْٚزلإمر افثاين  

 ؼيػ يدّل:ااديٞ اف

 .Wظذ ظهّٜ أهؾ افٌٔٝ أوًٓ:  

 . :ظذ أهنؿ ورثٜ ظِؿ رشقل اهللوثاكقاً   
ؾًْدهؿ هدي ، وإن وّؾ أحٌد أو هِؽ ؾًٌٛ آ  ًٚد ظْٓؿ، ٓ م دي أحد إٓ هبؿ وثافثاً:  

 . وظِؿ رشقل اهلل 
ظْدمٚ ٕن رشقل اهلل: ظذ أّن أهؾ افٌٔٝ هؿ أؾوؾ إمٜ  ًد رشقل اهلل ورابعاً:  

مهؾ أهؾ  ٔ ل ؾُٔؿ مهؾ شٍْٜٔ ٕقح مـ رـٛ ؾٔٓٚ ٕجٚ ومـ ختِػ  » خٚضٛ افْٚس وؿٚل:

ؾَٚل ، إٕام خٚضٛ افه ٚ ٜ وافذيـ شقف يٖتقن  ًد افه ٚ ٜ إػ يقم افَٔٚمٜ ،« ظْٓٚ هِؽ

مهؾ أهؾ  ٔ ل ؾُٔؿ مهؾ شٍْٜٔ ٕقح مـ رـٛ ؾٔٓٚ ٕجٚ ومـ ختِػ ظْٓٚ  »افألمٜ ألًٚء: 

 م ٌقظقن . Wٜ  ٖألًٓٚ تٚ ًٜ، وهؿ ، ؾٕٚم« هِؽ

 إصؽال افدهؾوي :  

مهؾ  »ـام ؿٚل:  ّٖن رشقل اهلل، (اف  ٍٜ آثْل ظؼيٜ)وأصُؾ افدهِقي  ٚحٛ ـ ٚب   

ًٚ:  ،« أهؾ  ٔ ل ؾُٔؿ مهؾ شٍْٜٔ ٕقح مـ رـٛ ؾٔٓٚ ٕجٚ ومـ ختِػ ظْٓٚ هِؽ  ؿٚل أيو

ًِقم أّن مـ يرـٛ افًٍْٜٔ ـام حي ٚج إػ ومـ اد، « أ  ٚيب ـٚفْجقم  ٖمؿ اؿ دي ؿ اه دي ؿ »

=== ؾٓق حي ٚج إػ افْجقم فُل م دي افىريؼ،  افًٍْٜٔ فُل يْجق مـ افٌرق ا افٌ ر
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وإٕام أمر  رـقب شٍْٔ ٓؿ ، مل يٖمر  ٚف ًّؽ  ٖهؾ افٌٔٝ ؾَط ؾرشقل اهلل === 

 و ٚٓؿ داء  ه ٚ  ف مـ  ًده . 

 ويرّد ظؾقه :  

 ؾ ّٕص  ًض حٍٚظ افًٚمٜ ظذ ، حديٞ ؤًػ « أ  ٚيب ـٚفْجقم » :إّن حديٞأوًٓ:   

 .  إٔف حديٞ مقوقع مُذوب ظذ رشقل اهلل 

فِنٔخ إفٌٚين ، (شًِِٜ إحٚديٞ افؤًٍٜ، )«ٓ يهي هذا ااديٞ  »ؿٚل اإلمٚم أتد: 

ار:145/ 1) رو  ـ ظٌد اخْلَٚفِؼ اْفٌَزَّ ّْ َلم مل َيهي َظـ َهذَ  » (. َوَؿَٚل اْاَٚؾِظ أَْتد  ـ َظ َُ ا اْف

ِل   (.587/ 9)افٌدر ادْر  .«افٌَّْ

. اإلحُٚم ا « ٚضؾ مُذوب مـ تقفٔد أهؾ افًٍؼ فقجقه رضوريٜ  » وؿٚل ا ـ حزم:

  (افٌدر ادْر). «ألٔع ضرؿف ؤًٍٜ  » َِّـ :دوؿٚل ا ـ اف ،(61/ 5)أ قل إحُٚم 

 إظلم ادقؿًغ  .«يهٌٝ يشء مْٓٚ وٓ ، روي مـ ضرق » وؿٚل ا ـ افَٔؿ :، (587/ 9)

رصح أ ّٜ اجلرح واف ًديؾ  » ،(5/179) (افٍ ي افر ٚين) وؿٚل افنقـٚين ا(، 242/ 2)

وؿٚل إفٌٚين ا ،  Yوأّن هذا ااديٞ مل يهٌٝ ظـ رشقل اهلل ،  ٖٕف ٓ يهي مْٓٚ يشء

 . «مقوقع (: » 58) (افًًِِٜ افؤًٍٜ)

وموّقٕف يدّل ظذ إٔف ، ؾٕ٘ف حديٞ مقوقع « جقمأ  ٚيب ـٚفْ »ؾل يقجد حديٞ   

وؿد اؿ  ل وؿ ؾ ، ومًٚويٜ  ـ أيب شٍٔٚن، حديٞ مُذوب، ؾّ٘ن مـ افه ٚ ٜ ظامر  ـ يٚه

ويي ظامر تَ ِف افٍئٜ افٌٚؽٜٔ يدظقهؿ إػ اجلْٜ  »: وؿٚل رشقل اهلل، أحدمهٚ أخر

ًٚ؟!ؾُٔػ يُقن مـ يدظق إػ اجلْٜ هٚدي ،« ويدظقٕف إػ افْٚر ًٚ هٚدي  ًٚ ومـ يدظق إػ افْٚر أيو

 ٚتٌٚع ـؾ مـ اد ٚل أن يٖمر رشقل اهلل  »وؿد تٌّْف ا ـ حزم إػ ـذب موّقٕف ؾَٚل: 

وفق ـٚن ذفؽ فُٚن ، وؾٔٓؿ مـ حيِؾ افقء وؽره مْٓؿ حيرمف، ؿٚ ؾ مـ افه ٚ ٜ 

ًٓ اؿ داء  ٖيب وفُٚن أـؾ افَزد فِهٚ ؿ حل،  ٔع اخلّر حلًٓ اؿ داء  ًّرة  ـ جْدب

ًٚ اؿ داء  ٌره مْٓؿ ًٚ اؿ داء  ًع، ضِ ٜ وحرام ، وفُٚن ترك افًٌؾ مـ اإلـًٚل واجٌ

ًٚ اؿ داء  ًٚ نٜ وا ـ ظّر، وأيب أيقب، وأيب  ـ ـًٛ، وضِ ٜ، وظهامن وفُٚن  ٔع ، وحرام

ًٚ اؿ داء  ٌره مْٓؿ، افهّر ؿٌؾ طٓقر افىٔٛ ؾٔٓٚ حلًٓ اؿ داء  ًّر مروي  وـؾ هذا، حرام

 ( .244/ 6)اإلحُٚم  « ظْدٕٚ  ٕٚشٕٚٔد افه ٔ ٜ

ّٟ  ف ظذ افنًٜٔ؟!، وفًٝ أدري ـٔػ اح ىٌف افدهِقي  ِٔؾ    ===              وجٚء حي 
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=== 

 ؿٚل: دٚ  ؾّ٘ن رشقل اهلل، إّن افدهِقي ؽٍؾ ظـ أمر مٚ ـٚن يٌٌْل أن يٌٍؾ ظْف وثاكقاً:

صٌّف أهؾ  ،» ـ رـٛ ؾٔٓٚ ٕجٚ ومـ ختِػ ظْٓٚ هِؽمهؾ أهؾ  ٔ ل ؾُٔؿ مهؾ شٍْٜٔ ٕقح م  «

ؾَد ، وشٍْٜٔ ٕقح فًٔٝ شٍْٜٔ جمٓقفٜ ٓ ًٕرف و ٍٓٚ، ا إمٜ  ًٍْٜٔ ٕقح Wافٌٔٝ 

وهق ٌّٕل مـ أوهل افًزم مًدد ، ؾ٘ن شٍْٜٔ ٕقح يَقدهٚ ٌّٕل اهلل ٕقح، حتدث ظْٓٚ افَرآن

هق ؾقق أن يُقن أحد مـ و، ؾٓق ٓ حي ٚج فُل م دي إػ افْير إػ افْجقم،  قحل

ًٚ فف.  افه ٌٜ هٚدي

ًٚ شٍْٜٔ ٕقح  ًْٝ  ٖمر اهلل تٌٚرك وتًٚػ وحتٝ ظْٚي ف    جه  هن من خن ُّ ، وأيو
ـام أن ، ، ؾٓل  ًْٝ   ٖئد مـ اهلل و  ًديدهَّ  هي مي خي حي جي ٰه مه

 يل ىل يكمل ىك مك لك اك  يق ىق يف ُّ :  Nهذه افًٍْٜٔ جتري  ًْٚيٜ اهلل 
 ، ؾٓذا هق و ػ شٍْٜٔ َّ ىف يث ُّ : Nاهلل ، ؾٓل  ٚشؿ وظْٚيٜ َّ رن مم ام

.Qٕقح 

ؾٓذب أهؾ  ٔ ف وظِّٓؿ ،  ًْٚٓؾرشقل اهلل، Wوإمر ـذفؽ ا شٍْٜٔ أهؾ افٌٔٝ

ـام أن هذه ، ؾٌٖظغ اهلل ووحٔف  ٚر جمدهؿ، Nو ًْٚيٜ و  ًديد مْف  N ٖمر مـ اهلل 

ؾر ٚن هذه افًٍْٜٔ ، جتري وحتٝ فىٍف وظْٚي ف جتقب أمقاج افيِّٜ Nافًٍْٜٔ  ٚشؿ اهلل 

 .Nٕٕف مٗيد ومًدد مـ ؿٌؾ اهلل : وٓ حي ٚج إػ افْجقم، ا ـّؾ زمٚن ٓ حي ٚج إػ ؽره

 ا زمْٕٚٚ. Q: ا دٓفٜ هذا ااديٞ ظذ إمٚمٜ اإلمٚم ادٓدي افـؼطة افثافثة 

 وأـ ٍل  ذـر تَريٌغ:، تقجد تَريٌٚت م ًددة 

 وهق مـ مَدم غ: افتؼريب إول:

حديٞ افًٍْٜٔ يدّل ظذ وجقد صخص مـ أهؾ افٌٔٝ ا ـّؾ زمٚن جيٛ أن  مة إوػ:ادؼد 

مهؾ أهؾ  ٔ ل ؾُٔؿ مهؾ شٍْٜٔ ٕقح مـ رـٛ ؾٔٓٚ ٕجٚ ومـ  «ؾٓذا مٍٚد اخلىٚب افًٚم ، ُي ٌع

ؾٔقجد ا هذا افزمٚن مـ هق مـ أهؾ افٌٔٝ وجيٛ أن ٕرـٛ ا شٍْٔ ف ، » ختِػ ظْٓٚ هِؽ

ًٚ فُّؾ ؾرد مـ أؾراد إمٜ ب رشقل اهلل ّٕن خىٚ: وإٓ هنِؽ ًٚ ظٚم  ام ا ، ـٚن خىٚ 

 ذفؽ مـ ـٚن هذا افزمٚن .

مـ أهؾ  مـ هل افنخهٜٔ افًئّٜ اد ٍقؿٜ ظذ ألٔع أؾراد إمٜ واف ل هل ادؼدمة افثاكقة:  

 ===         افٌٔٝ وتنُؾ ر ٚن هذه افًٍْٜٔ ا زمْْٚ؟
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شًّٝ رشقل  » :روى افىزاين ا ادًجؿ افهٌر، ظـ أيب شًٍٔد اخلدري

َّٕام مهؾ أهؾ  ٔ ل ـّهؾ شٍْٜٔ ٕقٍح، مـ رـٌٓٚ :يَقل اهلل ومـ ختِػ ظْٓٚ  ٕجٚ إ

ٍٜ ا  ْل إه  .« ا ٔؾ مـ دخِف ُؽٍر ففؽرق، وإٕام مهؾ أهؾ  ٔ ل مهؾ  ٚب حى

ّٕف : وؿد َٕؾ هذان ااديهٚن ا ـ ٛ افًٚمٜ، وَٕؾ افًٚمٜ هلام دفٔؾ  دؿٓام ٕ

، ٕنَّ َٕؾ افًٚمٜ هلذيـ مـ افَرا ـ اف ل تٍٔد افَىع  ٚفهدور ظـ رشقل اهلل 

 ااديهغ افؼيٍغ ظذ خلف مذهٌٓؿ ومهِ  ٓؿ، ؾ٘نَّ افًٚمٜ فـ يُذ قا ا َِٕٓام،

                                                                                                                                                       

=== 

 ؾٔ ًغ ااؼ ا ؿقفْٚ.، قده ؽرٕٚاجلقاب: مل يَؾ أحد  ٖ ؾ وج 

 : -أيوًٚ –وي ُقن مـ مَدم غ ، وهق ؿريٛ مـ اف َريٛ إول افتؼريب افثاين: 

: حديٞ افًٍْٜٔ يدل ظذ وجقد إمٚم مـ أهؾ افٌٔٝ هق رّ ٚن هذه افًٍْٜٔ ا ادؼدمة إوػ

 وهق مًهقم.، زمْْٚ

 مـ هق افرّ ٚن ا زمْْٚ؟ ادؼدمة افثاكقة:

، فقجقد إألٚع ظْد ادًِّغ ظذ ظدم ظهّٜ اإلمٚم ااجٜ ا ـ ااًـ :اجلواب  

ؾٌره  ٚٓتٍٚق فٔس مهداؿًٚ اديٞ افًٍْٜٔ، وحديٞ افًٍْٜٔ يدّل ظذ ظهّٜ أهؾ ، ؽره

ؾ٘ذا ـٚن هلذا ااديٞ مهداق ا زمْٕٚٚ  ،« مـ رـٌٓٚ ٕجٚ مـ ختِػ ظْٓٚ هِؽ » :افٌٔٝ

ًٚ، و ا   إمٜ م ٍَٜ ظذ أّن ؽر اإلمٚم ااجٜ ا ـ ااًـؾل د أن يُقن ادهداق مًهقم

ؾًدم ، « ٓ جت ّع أم ل ظذ خىٖ » وافًٚمٜ تًْٛ إػ افٌّْل إٔف ؿٚل:، زمْٕٚٚ فٔس مًهقمًٚ 

، وإمٜ ٓ جت ّع ظذ خىٖ، ٕٕف ممٚ ؿٚم ظِٔف اإلألٚع: ظهّٜ ؽره حًٛ مٌٚين افًٚمٜ حؼ

 .Q د أن يُقن إمٚمْٚ ؾ٘ن ـٚن هْٚفؽ مهداق اديٞ افًٍْٜٔ ٓ

، 825،  ٚب ادٔؿ، مـ اشّف  ّد، ح 2افروض افداين إػ ادًجؿ افهٌر فِىزاين، ج  :(1)

، ح 1وأيًوٚ ج   . 391، ا  ٚب ااٚء، مـ اشّف حًغ، ظـ أيب ذرٍّ

،  ٚب ؾوؾ أهؾ 16ورواه ا ادىٚفٛ افًٚفٜٔ  زوا د ادًٕٚٔد افهامٕٜٔ، ادجِد  ، ظـ أيب ذرٍّ

 . 2 - 3973، ح ٝ افٌٔ
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ًٚ دٚ ذـرٕٚ  ًٚ إذا ٓ حيْٚ أن افًٚؿؾخهق  ٓ يُذب ظذ خلف مهِ  ف، موٚؾ

 ـٚن حئط  ًٍِٓؿ. شٚ ًَٚ مـ وجقد جّق ممٕٚع فَْؾ روايٚت ؾوٚ ؾ أهؾ افٌٔٝ

o خالصٔ المَل: 

 وافذي ٕخِص فف مـ خلل افٌ ٞ ا ادَدمٜ افهٕٜٚٔ فدفٔؾ افًٔدة حُّٜٔ 
ٍٜ مً زٍة،  -ٕ هٚر اإلمٚمٜ ا أهؾ افٌٔٝ اوهل  - هق ثٌقت هذه ادَدمٜ  ٖدف

هق افَقل ااؼ وافذي يٌٌْل أن ي ٌع  ويستٛ ظذ ثٌقهتٚ أنَّ ؿقل أهؾ افٌٔٝ 

هق شٔد أهؾ افٌٔٝ  ًد افٌّْل  ، ؾ٘ذا ـٚن أمر ادٗمْغ  ًد رشقل اهلل 

 ؾًُٔقن هق اإلمٚم  ًد ارحتٚل افٌّْل  ٚٓتٍٚق، وهق ـٌرهؿ، وأؾوِٓؿ ،

ًٜ ا تًٔغ اإلمٚم مـ  ًده، وهذا مٚ جيًؾ أمٚمْٚ  ،إظيؿ  ويُقن ؿقفف حج

ًٚ مْ كًا ا ؿقل افٌّْل  ؾٔام إذا أردٕٚ أن  وا ؿقل أمر ادٗمْغ  ،ضريَ

ـام شقف يٖيت إن صٚء اهلل -، وهذا يًٍْْٚ ٕ ّدد إ ّٜ  ًد أمر ادٗمْغ 

ًٚ، وٓ يزيدون وٓ إنَّ ظدد إ ّٜ اث :ا ادَدمٜ افهٚفهٜ وهل -تًٚػ ْٚ ظؼ إمٚم

يَْهقن، ؾّـ افذي  ٔده أن حيّدد فْٚ هٗٓء ويًّغ هقي ٓؿ؟ إنَّ ذفؽ مقـٌؾ 

.، ثؿَّ أمر ادٗمْغ فٌِّْل إـرم 
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  وؿد ٕصَّ ظِٔٓؿ اهلل افذيـ هؿ مـ أهؾ افٌٔٝ -إنَّ ظدد إ ّٜ 
 -ؾٔام تَدم- ، وؿد أثٌ ْٚ-يَْهقن اثْٚ ظؼ، ٓ يزيدون وٓ-  قاشىٜ ااجٟ 

ّٓ  ٚفْص، وأثٌ ْٚ ا ادَدمٜ افهٕٜٚٔ أنَّ اإلمٚمٜ ٓ  ا ادَدمٜ إوػ أنَّ اإلمٚمٜ ٓ تُقن إ

ّٓ ا أهؾ افٌٔٝ  ، وٕريد ا ادَدمٜ افهٚفهٜ أن ٕهٌٝ أنَّ إ ّٜ افذيـ هؿ تُقن إ

ًٚ، وه مـ أهؾ افٌٔٝ  ذا مٚ تدّل ظِٔف روايٌٚت يْ ك ظددهؿ ا اثْل ظؼ إمٚم

 ـهرٌة م قاترٌة َِٕٓٚ افٍريَٚن.

o اإلهبم الوْذٕ فٖ ضَء حذٗث الخلفبء اثٌب ػشش: 

 ؾّـ أهّؿ إدفٜ افدافٜ ظذ ظَٔدة افنًٜٔ ا اإلمٚمٜ، وا اإلمٚم ادٓدي 
ٌٞ م قاتٌر ظـ   نُؾ خٚص، حديٞ إ ّٜ اثْٚ ظؼ أو اخلٍِٚء اثْٚ ظؼ، وهق حدي

ا ـ ٚ ف افٍْٔس  ، وؿد جًؾ آيٜ اهلل افنٔخ فىػ اهلل افهٚا رشقل اهلل 

ًٚ   ديٞ  (مْ خٛ إثر ا اإلمٚم افهٚين) إ ّٜ اثْٚ  »اجلزء إول مْف خم ّه

، وذـر ا افٌٚب « ظؼ ًٜ ، وؿد أورد ا افٌٚب إول مْف مٚ ٜ وثامٕٜٔ وأر ًغ رواي

، وهذا اف ًٜ ًٜ ظذ تقاتر افهٚين مْف مٚ ٜ وإحدى وش غ رواي ًٜ واو  ًدد افٌُر يدّل دٓف

 هذا ااديٞ افؼيػ.

 281 أثىا عشرفي أن األئمة :المقذمة الثالثة
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يُقن  وحديٞ إ ّٜ اثْٚ ظؼ شقف وـلمْٚ حقل اإلمٚم ادٓدي 

  :وّـ  ٚور أر ًٜ، وهل

 :ا اظ ٌٚر هذا ااديٞ افؼيػ ا مهٚدر ادخٚفٍغ،  ادحور إول

 و ٔٚن مقؿػ ادخٚفٍغ مْف.

 :مـ هذا ااديٞ افؼيػ.ؾٔام يً ٍٚد  ادحور افثاين 

 ا إثٌٚت أنَّ اإلمٚم ادٓدي مـ اخلٍِٚء آثْل ظؼادحور افثافث :. 
 :يهٌٝ افًَٔدة اإلمٚمٜٔ ا  (إ ّٜ اثْٚ ظؼ(ا أنَّ حديٞ  ادحور افرابع

 .اإلمٚمٜ، وا مًٖفٜ اإلمٚم ادٓدي 

o اػتجبس الحذٗث الششٗف فٖ هصبدس الوخبلف٘ي: 

افؼيػ ا أ ّي افُ ٛ، و ٖفٍٍٚظ م ًددٍة، ومـ  ؾَد ُروي هذا ااديٞ

 تِؽ افُ ٛ:

يَقل:  شًّٝ افٌّْل  »، ظـ جٚ ر  ـ شّرة، ؿٚل: صحقح افبخاري .1

َّٕف ؿٚل: ـِٓؿ مـ  ًٜ مل أشًّٓٚ، ؾَٚل أيب: إ يُقن اثْٚ ظؼ أمرًا، ؾَٚل ـِّ

 .« ؿريشٍ 

إػ اثْل  ٓ يزال اإلشلم ظزيًزا »، ظـ جٚ ر  ـ شّرة ؿٚل: صحقح مسؾمٍ  .2

ًٜ مل أؾّٓٓٚ، ؾَِٝ ٕيب: مٚ ؿٚل؟ ؾَٚل: ـِٓؿ مـ  ، ثؿ ؿٚل ـِّ ًٜ ظؼ خٍِٔ

يـ ظزيزًا مًًْٔٚ إػ اثْل  »، وا روايٜ ثٕٜٚٔ ؿٚل: « ؿريش ٓ يزال هذا افدِّ

ًٜ  ّْٔٓٚ افْٚس، ؾَِٝ ٕيب: مٚ ؿٚل؟ ؿٚل: ـِٓؿ مـ  ظؼ خٍِٜٔ، ؾَٚل ـِّ

                                                             

 .7222  ٔي افٌخٚري، ـ ٚب إحُٚم،  ٚب آش خلف، ح  :(1)

 .1821-7ـ ٚب اإلمٚرة،  ٚب افْٚس تٌع فَريٍش، واخللؾٜ ا ؿريٍش، ح  :(2)
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ًٚ مٚ وفٔٓؿ اثْٚ  »، وا مقوٍع آخر ؿٚل: « ؿريشٍ  ٓ يزال أمر افْٚس مٚؤ

 .« ظؼ رجلً 

َّٕف ا فٍظ افٌخٚري ورد  ، وا فٍظ مًٍِؿ ؿٚل: (أمراً )ومـ ادلحظ أ

ـٚن ا مَٚم  ٔٚن ظدد اخلٍِٚء مـ  ًده،  ، وهذا يٍٓؿ مْف أنَّ رشقل اهلل (خٍِٜٔ)

رة تٚرًة يَْؾ افٍِظ  ٚفدؿٜ، وأخرى ي ُّ ّٓ أن جٚ ر  ـ َش  َْؾ مٚ ؾٓؿ مـ رشقل إ

 .اهلل 

 (ؾ ي افٌٚري)ا ـ حجر ا  -أيوًٚ –، وأخرجف ، ومًْد افٌزارمسـد أمحد .3

ـٌ  ، ظـ ا ـ مًًقد، ، وأخرجف ـذفؽ ااٚـؿوحُؿ  ٖنَّ شْده حً

ـؿ يِّؽ هذه هؾ شٖف ؿ رشقل اهلل » -وافٍِظ ٕتد-وذفؽ دٚ ُشئؾ: 

؟  ٍٜ ؾَٚل: اثْٚ ظؼ، ـًدة ٌَٕٚء  ْل  - ديدؾٓق ا مَٚم اف -إمٜ مـ خٍِٔ

  .« إها ٔؾ

د ا مَدمٜ ؾ ي افٌٚري ادًامة (ؾ ي افٌٚري)ا  كؼل ابن حجر .4 ّٓ  ، وؿد تً

ّٓ مٚ يراه  (ُهدى افًٚري مَدمٜ ؾ ي افٌٚري) ّٓ خيرج ا مَٚم افؼح إ أ

                                                             

 .1821 -9ـ ٚب اإلمٚرة،  ٚب افْٚس تٌع فَريٍش، واخللؾٜ ا ؿريٍش، ح  :(1)

 .1821 -6واخللؾٜ ا ؿريٍش، ح ـ ٚب اإلمٚرة،  ٚب افْٚس تٌع فَريٍش،  :(2)

 ، مًْد أتد  ـ حٌْؾ، مًْد ادُهريـ مـ افه ٚ ٜ، مًْد ظٌداهلل  ـ مًًقد :(3)

 .3781ح 

 ، افنًٌل ظـ منوق ظـ ظٌداهلل، ، مًْد ظٌداهلل  ـ مًًقد 5مًْد افٌزار، ج  :(4)

 .1937ح 

، 7222آش خلف، ح  ، ـ ٚب إحُٚم،  ٚب13ؾ ي افٌٚري  ؼح   ٔي افٌخٚري، ج  :(5)

 .225ص 

 .8529ادً درك ظذ افه ٔ غ، ـ ٚب افٍ ـ وادلحؿ، ح  :(6)
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أت ف  ؾِام رجع »، واص ّؾ ظذ  ًض إفٍٚظ اد َدمٜ مع هذه افزيٚدة: مً زاً 

 -أي: مٚ افذي يُقن  ًد اثْل ظؼ خٍِٜٔ-ؿريش ؾَٚفقا: ثؿَّ يُقن مٚذا؟ 

  . « ؾَٚل: يُقن اهلرج

ٓ يزال أمُر افْٚس مٚؤًٚ  »ظـ شٍٔٚن  ـ ظْٔٔف:  -أيوًٚ –ـام َٕؾ ا ـ حجر 

ًٜ وهل: إنَّ أمر « مٚوفٔٓؿ اثْٚ ظؼ رجًل  ًٜ فىٍٔ ، وحيّؾ هذا افٍِظ دٓف

يـ يُقن افْٚس يُقن مٚؤ ًٚ،  ًّْك أنَّ اإلشلم يُقن ظزيزًا، وأنَّ افدِّ

مًًْٔٚ: مٚ وهل افْٚس هٗٓء اخلٍِٚء، ؾَّقة اإلشلم مْٓؿ، وظزة اإلشلم 

 ومًْ ف  ًٌٛ حُقم ٓؿ، وؿٔٚدهتؿ، وإمٚم ٓؿ، وخلؾ ٓؿ ا إمٜ. 

o االثٌٖ ػشش احتوبالت: 

ديٞ افؼيػ، وحتديد ا مَٚم تًٍر هذا اا ا حرٍة صديدةٍ وؿع ادخٚفٍقن 

ظؼ، ؾَد َٕؾ افْقوي ظـ افَٚيض ظٔٚض،  ًد أن ذـر  ادراد مـ اخلٍِٚء آثْل

َّٕف ؿٚل:  وحي ّؾ أوجًٓٚ أخر، اهلل أظِؿ  »ظٔٚض ظّدة أوجف ا تًٍر آثْل ظؼ، أ

هبذا ااديٞ افؼيػ، ، أي: هق ٓ يًرف مٚذا ؿهد رشقل اهلل« ّراد ٌٕٔف 

                                                             

ؾٖشقق إن صٚء اهلل افٌٚب وحديهف أوًٓ، ثؿ أذـر  »: (ؾ ي افٌٚري)يَقل ا ـ حجر ا مَدمٜ  :(1)

ًٚ مٚ ي ًِؼ  ف ؽرٌض   ٌٔي ا ذفؽ  وجف ادْٚشٌٜ  ْٔٓام إن ـٕٚٝ خٍٜٔ، ثؿ أش خرج ثٕٚٔ

ديٞ مـ افٍقا د اد ْٜٔ واإلشْٚديٜ مـ ت امٍت وزيٚداٍت، وـنػ ؽٚمٍض، وتكيي اا

ًٚ ـّؾ ذفؽ مـ أمٓٚت  مدفٍس  ًامع وم ٚ ًٜ شٚمٍع مـ صٔخ اخ ِط ؿٌؾ ذفؽ، مْ زظ

ادًٕٚٔد، واجلقامع، وادً خرجٚت، وإجزاء، وافٍقا د،  ؼط افه ٜ أو ااًـ ؾٔام 

 .« أورده مـ ذفؽ

 .7222ش خلف، ح،  ٚب ا13ٓ ؼح   ٔي افٌخٚري، ج  ؾ ي افٌٚري :(2)

 .ادهدر افًٚ ؼ :(3)

، ـ ٚب اإلمٚرة،  ٚب افْٚس تٌع فَريش واخللؾٜ ا 12رشح افْقوي فه ٔي مًٍِؿ، ج  :(4)

 .199ؿريش، ص 
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ؿٚل ا ـ  ىٚل ظـ ادِٓٛ: مل أفؼ أحًدا يَىع ا هذا  »فًًَلين: وؿٚل ا ـ حجر ا

 مًغ
ٍ
 .« ااديٞ، يًْل  قء

ًٚ فديف جزٌم وؿىٌع  ًّْك هذا ااديٞ افؼيػ، وَٕؾ ا ـ حجر  أي: مل يَر ظٚد

َّٕف ؿٚل ا  مًْك  ؿد أضِٝ افٌ ٞ ظـ » :(ـنػ ادنُؾ)افًًَلين ظـ ا ـ اجلقزي أ

، ااديٞ، وتىٌِٝ ميٚ ٌٜ ٕف، وشٖفٝ ظْف، ؾِؿ أؿع ظذ ادَهقد  ف، ٕنَّ أفٍٚطف خم ٍِ

َّٕف اج ٓد، وأظّؾ افْير، وأخذ « وٓ أصؽ أّن اف خِٔط ؾٔٓٚ مـ افرواة ، أي: أ

 ا مًْك هذا ااديٞ افؼيػ، وهذا يدفْٚ 
ٍ
ي ىِٛ ويًٖل، ومع ذفؽ مل يَع ظذ يشء

 ديٞ ادٓؿ جّدًا.ـام ؿِْٚ ظذ حرة ادخٚفٍغ ا تًٍر هذا اا

ًٜ ا مًْك آثْل  ثؿَّ يَْؾ ا ـ حجر أنَّ ا ـ اجلقزي ذـر اح امٍٓت ثلث

 ، وهل:ظؼ

إٕف أصٚر إػ مٚ يُقن  ًده و ًد أ  ٚ ف،  »مٚ ذـره  َقفف:  آحتامل إول:

 .« وأنَّ حُؿ أ  ٚ ف مرتٌٌط   ُّف، ؾٖخز ظـ افقٓيٚت افقاؿًٜ  ًدهؿ

ٓ ي  دث ظـ زمـ   ٚ  ف،  ؾ ي  دث  ن افٌّْل وهبذا آح امل يُق

ظـ زمـ يُقن  ًد   ٚ  ف، وظذ هذا آح امل خيرج أمر ادٗمْغ، واإلمٚم ااًـ 

  ،ٜمـ تَدمٓام، وخيرج ـذفؽ مًٚوي ًٚ مـ اخلٍِٚء آثْل ظؼ ادَهقديـ، وأيو

َّٕف   ٚيب، ثؿَّ ي ّؿ اف ٌدء   ًٚب اخلٍِٚء وا ـ افز ر، ومروان  ـ ااُؿ  ْٚء ظذ أ

آثْل ظؼ، ومـ افقاوي افٌّغ أنَّ هذا آح امل ٓ صٚهد ظِٔف، وهق  ًٌٔد ظـ مًْك 

 ااديٞ افؼيػ، ـام شٔ ّؿ  ٕٔٚف.

                                                             

 .7222،  ٚب آش خلف، ح 13ؾ ي افٌٚري  ؼح   ٔي افٌخٚري، ج  :(1)

 .ادهدر افًٚ ؼ :(2)

 ر افًٚ ؼ.ادهد :(3)
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ااًغ  ـ ادْٚدى، ا اجلزء افذي  ؾَٚل أ ق » مٚ ذـره  َقفف : آحتامل افثاين:

أنَّ يُقن هذا  ًد ادٓدي  ثْٚ ظؼ خٍِٜٔ:األًف ا ادٓدي ا مًْك حديٞ: يُقن 

 .« افذي خيرج ا آخر افزمٚن

ًٚ يُقٕقن ا آخر افزمٚن  ًد  أي: إنَّ ادَهقد  ٚٓثْل ظؼ اثْٚ ظؼ مٓدي

ًٚ ٓ صٚهد ظِٔف وٓ دفٔؾ،  ؾ خلف اإلمٚم ادٓدي  ، وهذا آح امل أيو

يـ »ؿد ؿٚل:  افيٚهر، ؾٚفٌّْل  ٓ يزال  »و « مٓيزال هذا اإلشل »، و« ٓيزال افدِّ

ي  دث ظـ افّديـ ادقجقد ا  ، ؾٓق « ثْٚ ظؼ رجًل اأمُر افْٚس مٚؤًٚ مٚ وفٔٓؿ 

ًٚ إػ اثْل ظؼ خٍِٜٔ، ؾِامذا ْٕ َؾ  ًٚ ؿقّي َّٕف يٌَك مًْٔ زمٕٚف وافزمٚن اد هؾ  زمٕٚف، وأ

 إػ ذفؽ افزمٚن افًٌٔد؟!  مـ زمٚن رشقل اهلل 

، وٕذـر م ًٜ ٚ يَْدح ا افذهـ ا مَٚم حِٓٚ، وفًٔٝ ؾٚفَؤٜ فًٔٝ ُأحجٔ

 ٚ فٌزًا ٕ ْٚؾس ا مَٚم ذـر آح امٓت اِف، وإٕام هل ؿؤٜ مّٜٓ جّدًا: حٔٞ إهنَّ

ٌٜ  ٖمر اخلٍِٚء  ًد رشقل اهلل  .مرتٌى

ظؼ خٍِٜٔ ا ألٔع  اثْلإنَّ ادراد وجقد  » مٚ ذـره  َقفف : آحتامل افثافث:

 .« يًِّقن  ٚاؼ، وإن مل ت قال أيٚمٓؿمدة اإلشلم إػ يقم افَٔٚمٜ 

ًٜ ٓ يقجد اتهٌٚل ا زمٚهنؿ، ومْٓؿ  أي: إنَّ ادَهقد هق اثْٚ ظؼ خٍِٔ

ٌٜ ا، ثؿَّ مْٓؿ مًٚويٜ، وظٌدادِؽ  ـ مرواخلٍِٚء إر ًٜ إػ أمر ادٗمْغ  ن، وألِ

َّٕف  هق إرجي، مـ خٍِٚء  ْل أمٜٔ، وهذا آح امل ؿٌِف ا ـ حجر افًًَلين، وؿٚل  ٖ

َّٕف روي أنَّ إمٜ أو افْٚس جي ًّقن ظذ اخلٍِٚء آثْل  وذـر فف صٚهدًا ومٗيدًا، وهق أ

ظؼ، وذـر أنَّ آج امع حتَؼ ٕيب  ٍُر، وظّر، وظهامن، وفًعٍّ إػ وؿقع اف  ُٔؿ، 

ًٚ حتَؼ اإلألٚع ا  ثؿ وؿع اخللف، ثؿَّ  ًد ذفؽ حتَؼ اإلألٚع ا زمـ مًٚويٜ، وأيو

  زظّف. آج امعزمْٜ  ًد زمـ مًٚويٜ، وأخذ يذـر مـ خٍِٚء  ْل أمٜٔ مـ حتَؼ هلؿ أ
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و واجف ا ـ حجٍر إصًُٚٓ ظذ مٚ رّجي، ومٍٚده: إنَّ ا ـ حجٍر ضٚوظف ؿٌِف 

يـ ظزيزًا هبؿ، ومـ  وذـر يزيد  ـ مًٚويٜ مـ هٗٓء اخلٍِٚء افذيـ ٓ يزال افدِّ

ٌٍٚق وإألٌٚع ات، ؾُٔػ يُقن هْٚفؽ اًغ افقاوي أنَّ يزيد خرج ظِٔف اإلمٚم ا

 ظِٔف؟!

ؿ ؾ ومل يهٌي إمٚمًٚ  ؾٖراد دؾع هذا اإلصُٚل ؾَٚل  ٖنَّ اإلمٚم ااًغ 

ًٚ، ؾِؿ خي ِػ افْٚس ا يزيد  ـ مًٚويٜ  ًٌٜٔ رجٍؾ آخر، وهْٚ أظرض ظٌٚرة  ـ  مٌٚيً

َٚيض ف ٖئده أرج ٓٚ افهٚفٞ مـ أوجف اف »حٔٞ ؿٚل:  (ؾ ي افٌٚري)حجٍر مـ ـ ٚ ف 

 َقفف ا  ًض ضرق ااديٞ افه ٔ ٜ: ـِٓؿ جي ّع ظِٔف افْٚس، وإيوٚح ذفؽ: أنَّ 

َٕٔٚدهؿ فًٌٔ ف وافذي وؿع أنَّ افْٚس اج ًّقا ظذ أيب  ٍُر، ثؿ ظّر، اادراد  ٚٓج امع 

، إػ أن وؿع أمر ااُّغ ا  ٍغ، ؾًّل مًٚويٜ يقمئذ  ٚخللؾٜ،  ثؿ ظهامن، ثؿَّ ظعٍّ

اج ّع افْٚس ظذ مًٚويٜ ظْد  ِي ااًـ، ثؿَّ اج ًّقا ظذ وفده يزيد، ومل  ثؿَّ 

ومل  »، ؾَقفف: « آخ لفيْ يؿ فِ ًغ أمٌر  ؾ ؿ ؾ ؿٌؾ ذفؽ، ثؿَّ دٚ مٚت يزيد وؿع 

هق دؾع إصٍُٚل مَدٍر، وهق ـٔػ اج ّع افْٚس ظذ يزيد وؿد  ،« يْ يؿ فِ ًغ أمرٌ 

ًٜ ًف  ٖنَّ اإلمٚم ااًغ، ؾدؾخرج ظِٔف اإلمٚم ااًغ  ؿ ؾ، ومل يهٌي خٍِٔ

ًٚ ا ظرض يزيد  ـ مًٚويٜ.  مٌٚيً

و إنَّ هذا افدؾع فٔس شديدًا: ٕنَّ اإلصُٚل يَقل: إذا ـٚن ادَهقد  ٚخلٍِٚء 

افذيـ ي ٍؼ افْٚس ظِٔٓؿ، ويَْٚد ألٔع افْٚس هلؿ  ًد  ًٔ ٓؿ، ؾٓذا مل ي  َؼ فٔزيد  ـ 

وشٔد صٌٚب أهؾ اجلْٜ ؿد خرج راؾوًٚ  ًٔ ف وؿ ؾ  مًٚويٜ، وـٔػ ي  َؼ فف ذفؽ،

  ظذ يزيد واإلمٚم ااًغ  آتٍٚق جٔنف؟! ؾٖيـ  ًٜيّ ف وهق شٔد إم 

 وشٔد صٌٚب أهؾ اجلْٜ مل يٌٚيًف؟!

ثؿَّ ـٔػ يُقن ادَهقد مـ اتٍؼ اجلّٔع ظِٔٓؿ ويُقن مْٓؿ أمر ادٗمْغ 

ـ أيب ضٚفٛ ، ويًسف ا ـ حجر أنَّ أمر ادٗمْغ ظع   ؿد وؿع اخللف ؾٔف
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 ًد اف  ُٔؿ، ؾٓؾ ـٚن مْٓؿ ؿٌؾ اف  ُٔؿ ٓتٍٚق افْٚس ظِٔف ثؿَّ خرج ظْٓؿ  ًد 

 وؿقع اخللف؟!

مْٓؿ  مٚ افذي يَهده ا ـ حجر؟! ؾٓؾ يريد أن يٍْل ـقن اإلمٚم ظع

ـهًرا  ؾ٘نَّ  »مع إٔف يًّده ـذفؽ، وؿد يّكح ا ـ تّٜٔٔ ا مْٓٚج شْ ف هبذا اف كيي: 

 . « ؟!مـ افه ٚ ٜ، واف ٚ ًغ ـٕٚقا يٌٌوقٕف، ويًٌقٕف، ويَٚتِقٕف

 ثؿَّ ـٔػ وؿع آتٍٚق ظذ أيب  ٍُر، وافًٔدة افهّديَٜ ؾٚضّٜ افزهراء 
هجرتف وؿد وجدت ظِٔف، ومل تٖذن أن حيي جْٚزهتٚ؟ وهل شٔدة ًٕٚء افًٚدغ 

فٌوٌٓٚ؟! وـٔػ يُقن  اف ل يرى اهلل فروٚهٚ ويٌوٛ و وًٜ رشقل اهلل 

َّٕف  ٚيع؟ وإمر ـذفؽ  ٚفًٌْٜ إػ  آتٍٚق ظِٔف وشًد  ـ ظٌٚدة رؾض  ًٔ ف ومل يَْؾ أ

ظِٔف وؿد خرج ظِٔف ادًِّقن، وؿ ِقه، وؾٔٓؿ مـ هق مـ  آتٍٚقظهامن ؾٖيـ 

 افه ٚ ٜ؟

ادًِّغ ظذ واحد ممـ ذـرهؿ وفق ا  ًض أيٚم  اتٍٚقفٔ ف أؿٚم افدفٔؾ ظذ 

، وإٕام هق إوٚؾٜ مل ترد فٔس مـ ؿقل رشقل اهلل آتٍٚقـام أّن ذـر ؿٔد  ٓؿ.تًِى

، وهذا تقّهٌؿ يٖيت آتٍٚقا ااديٞ، وفًّؾ شٌٌٓٚ تهقر أّن ظزة افديـ  قجقد 

 اف ًِٔؼ ظِٔف.

 -افذي ذـره ا ـ اجلقزي، ورؤف ا ـ حجر افًًَلين-ؾٓذا آح امل 

ادٖزق افٌُر افذي وؿع ؾٔف ادخٚفٍقن ا تًٍر فٔس   ٔ ًٚ ا ًٍٕف، وهق يدّل ظذ 

 هذا ااديٞ افؼيػ اد قاتر وادٓؿ.

                                                             

 يل ىل مل خل ُّ  ، ؾهؾ ؿٚل افراؾيض: افزهٚن افهٚين ظؼ:7مْٓٚج افًْٜ، ج  :(1)
 .137، ص َّ يم ىم مم  خم حم جم
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o  (دالالت الحذٗث)هب ٗستفبد هي ّزا الحذٗث الششٗف: 

يُّْْٚ أن َٕػ ظذ ألِٜ مـ إمقر اف ل تً ٍٚد وتً خِص مـ هذا 

  :ااديٞ افؼيػ، ومْٓٚ

1. . ًٜ  حك اإلمٚمٜ واخللؾٜ ا اثْل ظؼ خٍِٔ

 .ٔدهؿ وتًديدهؿتٖي .2

 ظيّٜ وظِق صٖهنؿ. .3

 ظهّ ٓؿ. .4

 اخ لف افّديـ اإلشلمل ظـ افدوفٜ اإلشلمٜٔ. .5

 ظدم خِق افزمٚن مـ هٗٓء آثْل ظؼ. .6

o  اإلهبهٔ فٖ اثٌٖ ػشش خل٘فًٔ ٍوًَْن هإٗذٗي حصش: 

: إنَّ هٗٓء اخلٍِٚء مٓديقن مًّددون مّٗيدون: ٕهنؿ خٍِٚء فرشقل اهلل 
يـ » صٖهنؿ  ، ؾُقهنؿ خٍِٚء يدّل ظذ ظيّٜ« ظزيًزا إػ اثْل ظؼ خٍِٜٔ ٓيزال هذا افدِّ

 وظِّق ؿدرهؿ ا اهلدايٜ وافًداد وافهلح.

 يل ىل مل خل ُّ  فِّل ُٜ ا آيٚت شقرة افٌَرة:  ؾًْدمٚ ؿٚل
 ين ىن من خن حن ُّ  ؿٚفٝ ادل ُٜ:، َّ ىم مم خم حم جم

  ؾٖجٚهبؿ افٌٚري، َّ خي حي جي يه  ىه مه جه
ٖٕف يًِؿ مٚٓ يًِّقن ظـ اخلٍِٜٔ، ؾ٘نَّ اخلٍِٜٔ فٔس ـام تهقروا، ؾٓق فٔس مًٍداً  

ّٕام هق ظٚدٌل  ٚفٌي، وافذي يْٚشٛ صٖن اهلل ًٚ، وإ أن  وصٖن افٌّْل وٓ مْ رؾ

ًٚ مًدًدا مٗيًدا:  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ  يُقن اخلٍِٜٔ  ٚا
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ
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 لكمك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت  رت
  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك

َّ ىي ني مي زي ري

ًٚ أفٍٚظ ااديٞ، ؾ٘نَّ ااديٞ يَقل:  هذا ٓ يزال  »وهذا ادًْك تدّل ظِٔف أيو

يـ ظزيًزا إػ اثْل ظؼ خٍِٜٔ يـ »إذ ؿٚل:  ، وافٌّْل « افدِّ ؾٓق ٓ يَهد  « هذا افدِّ

يـ افقمهل،  ؾ  يـ افقاؿًل افذي يًرؾف هق افدِّ  ، وا فٍظ ا ـ حجر: يَهد افدِّ

يّيض  ، أي:  ًٌٛ وٓيٜ هٗٓء« ٓ يزال أمر افْٚس مٚؤًٚ مٚ وفٔٓؿ اثْٚ ظؼ رجًل  »

يـ  يـ، ويٌَقن واؿع افدِّ افديـ، ؾٓٗٓء مًددون مٗيدون، وهلذا هؿ يًزون واؿع افدِّ

ا ؿقة ومًْٜ.

o  ػظؤ ٍػلَ شأى االثٌٖ ػشش: 

يدّل ااديٞ ظذ ظِّق صٖن آثْل ظؼ، وظيؿ مْزف ٓؿ، ؾٓؿ فًٔقا ٕير و

ؿد  ّغ  حُٚم  ْل أمٜٔ أو  ْل مروان أو  ْل افًٌٚس، وهلذا ٕجُد أنَّ رشقل اهلل 

خلؾ ٓؿ، وا  ًض افروايٚت ؾرح افْٚس  ذفؽ ؾُزوا، و ًٌٛ ارتٍٚع أ قاهتؿ 

ـِٓؿ  »، ؾًٖل أ ٚه وؿٚل: شقل اهلل ا اف ٌُر مل يًّع جٚ ر  ـ شّرة مٚذا ؿٚل ر

ًٚ ممّٚ يّٗيد ظيّ ٓؿ أنَّ افُ ٛ افًامويٜ افًٚ َٜ ّٕهٝ ظذ« مـ ؿريش وجقدهؿ  ، وأيو

وهٗٓء آثْٚ  »حٔٞ ؿٚل:  وذـرهتؿ وهذا  نٓٚدة ا ـ تّٜٔٔ ًٍٕف ا مْٓٚج شْ ف

وشِٔد اثْل ظؼ خٍِٜٔ، هؿ ادذـقرون ا اف قراة، حٔٞ ؿٚل ا  نٚرتف  ٘شامظٔؾ: 

ؾٓؿ ؿد و ٍقا  ٚفًيّٜ، وهؾ ٕ قؿع أن يُقن مْٓؿ يزيد  ـ مًٚويٜ؟!  ،« ظؼ ظئاًم 

  ذـر يزيد  ـ مًٚويٜ وأمهٚفف ا اف قراة؟! ومٚذا يهْع افٌٚري 

                                                             

 .241، ؾهؾ: ؿٚل افراؾيض: افهٚين ظؼ: افٍوٚ ؾ إمٚ ًٍٕٕٜٚٔ أو  دٕٜٔ أو خٚرجٜٔ، ص 8ج  :(1)
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o  ػصؤ األئؤ االثٌٖ ػشش: 

ويدل ااديٞ افؼيػ ظذ ثٌقت أ ؾ افًهّٜ فأل ّٜ آثْل ظؼ: ٕنَّ 

ٚ إػ اثْل ظؼ خٍِٜٔٓ ي »ؿٚل:  افٌّْل  ًً يـ ظزيًزا مْٔ ٓ يزال أمر  »، و« زال هذا افدِّ

يـ وحَّٔ ف، « افْٚس مٚؤًٚ مٚ وفٔٓؿ اثْٚ ظؼ رجًل  ، ؾٓٗٓء حيٍيقن واؿع افدِّ

ًٚ، وهذا ٓ يُّـ أن ي  َؼ  ٖي إًٍٕٚن دون أن يُقن  يـ مًًْٔٚ ؿقّي وجيًِقن واؿع افدِّ

،ًٚ ًٚ مـ ؿٌؾ اهلل و ٍق، ومًدًدا، ومٗيًدا مًهقم  . ط

ّٓ ا أهؾ افٌٔٝ ، وتَّدم وحٔٞ تَّدم ؾٔام شٌؼ أنَّ اإلمٚمٜ ٓ تُقن إ

ًٚ أنَّ ادًهقم  ًد رشقل اهلل ، وهؿ ااّجٜ، ؾًقف ي وي هؿ أهؾ افٌٝٔأيو

ًٚ أنَّ هٗٓء إ ّٜ آثْل ظؼ مـ أهؾ افٌٔٝ أوهلؿ أمر ادٗمْغ ظع  ـ  فْٚ جِّٔ

 ٍٛ  ٚع ظذ ظدم ظهّٜ ؽره، وفِّْص ظِٔف.، فإلألأيب ضٚف

o ٔ٘اختالف الذّٗي اإلسالهٖ ػي الذٍلٔ اإلساله: 

ٌٜ مـ ظِامء افًٚمٜ أنَّ ادَهقد مـ  يـ ظزيًزا »تهّقر ألِ َّٕف ٓ  ،« ٓ يزال افدِّ أ

تزال ااُقمٜ اإلشلمٜٔ ظزيزًة، أو افدوفٜ اإلشلمٜٔ ظزيزًة، وهلذا ؿٚفقا  ٖنَّ ادَهقد 

ؼ افْٚس ظذ  ًٔ ٓؿ، أو ادَهقد مـ ؿقي ٕيٚمف وـٕٚٝ هلؿ شِىْٜ مًْٜٔ، هْٚ مـ اتٍ

، وؿٚفقا ٓ يْىٌؼ هذا ظذ وأخذوا يٌ هقن ؾّٔـ تَّدم وتّٖخر ظـ أمر ادٗمْغ 

 أ ّٜ افنًٜٔ :ٕهنؿ مل حيُّقا.

يـ » :يَقل أنَّ افٌّْل  فق تٖمِْٚ ا ااديٞ فقجدٕٚ ؾٚاديٞ  « ٓ يزال افدَّ

ٓ يزال  »ًْٜ وؿقة اإلشلم ًٍٕف، وا روايٜ أخرى ٕجد اف ًٌر  ٖمر افْٚس ؾٔف ظـ م

ٌٜ « أمر افْٚس مٚؤًٚ يـ، ؾٚخلٍِٚء ظهّ ـّ ادَهقد  ٕٚمر هق اإلشلم وافدِّ وظزٌة  ، وفُ

ًٚ مٚ دامقا  ٚؿغ، وفٔس ااديٞ ظـ ااُقمٜ وٓ ظـ افقوع  يـ، ويٌَك افديـ ؿقّي فِدِّ

يـ هق ادًهقم ادٗيد وادًّدد مـ ؿٌؾ اهللافًٔٚيس، وافذي حيٍظ اف ٚ ، وهذا مدِّ
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يْٚشٛ افّْص ظذ هٗٓء ا افُ ٛ افًٚ َٜ، وهذا مٚ يْٚشٛ اف ًٌر ظْٓؿ  ٚخلٍِٚء، 

يـ  ٍقٌظ  قجقدهؿ، وفًٝ أدري مٚ تؾ افَقم ظذ تًٍر  يـ، وافدِّ ؾٓؿ ظهّٜ فِدِّ

افراشخٜ، وـّٖن ااديٞ مل  ااديٞ  ٚاُقمٜ، ثّؿ افٌ ٞ ظـ ااُقمٚت ادً ٌّدة

 يٍّن  ًض أفٍٚطف افًٌض أخر؟! يذـر افديـ واإلشلم، أو ٓ

o  ػذم خلَّ الضهبى هي ّإالء االثٌٖ ػشش: 

 ّغ ااديٞ وجقد صخٍص مـ هٗٓء اخلٍِٚء ا ـّؾ زمٍٚن  ٌٔٚن أّن افديـ ٓ 

ّل ظذ آش ّرار يزال مًًْٔٚ مع وجقدهؿ، ويَع اهلرج  ًدهؿ، ـام أّن فٍظ اخلٍِٜٔ يد

 ىن من خن حن ُّ   : وّؿ مٍٚد آيٚت اخللؾٜ: وذفؽ ٕنَّ ادل ُٜ ؿٚفٝ هلل 
دٚ  ، ؾِق ـٕٚٝ إرض ختِق مـ واحد مْٓؿ ا زمٚنَّ مه جه ين

 :ظذ شٗال ادل ُٜ، ؾَد ـٚن جقا فوجد اخلٍِٜٔ افذي جئٛ  ف افٌٚري
ٌن،  ْ ق ٓ يُقن زمٚن ؾٔف مـ يًٍد شٖجًؾ ا إرض مـ يٌَك وٓ خيِق مْف زمٚ

يـ، وِحٍُظ وخيِق مـ خٍِٜٔ، وهذا أمر تَّدم  ٕٔٚف، ـام أّن اهلل د   ٍظ افدِّ ّٓ ؿد تً

يـ. يـ هبٗٓء، ؾٓٗٓء  ٚؿقن مٚ  َل افدِّ  افدِّ

o تٌجْ٘بى ّبهّبى:  

 :مهٚو وإٌّٔف هْٚ ظذ أمريـ هّٚمغ،

 اإلهلل.أّن اإلمٚمٜ ٓ تُقن إٓ  ٚفّْص  :إمر إول

و إذا ثٌٝ أنَّ إ ّٜ اثْٚ ظؼ، ؾًقف ٕ  ّهؾ ظذ دفٍٔؾ يدفْٚ ظذ أنَّ اإلمٚمٜ 

ّٓ  ْصٍّ مـ اهلل  ، ؾِق ـٕٚٝ اإلمٚمٜ تًَْد  ٚف قفٜٔ أو تًَْد  ًٌٜٔ واحٍد ٓ تُقن إ

ٍٜ مـ أهؾ ااّؾ وافًَد أو  ٚفنقرى أو  ًٌٜٔ أؽٌِٜٔ إمٜ، ـام -أو  ٚف قريٞ  أو مخً

فِزم مـ ذفؽ أْن يُقن ظدد : أو  ٚف ًِط - ْق ظهامنو مروان و ْق افًٌٚسؾًؾ  ْق 
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 وهذا خلُف ااديٞ افؼيػ، ؾ  ديد رشقل اهلل ، إ ّٜ أـهر مـ اثْل ظؼ
ّٓ  ٚفّْص، وهق افذي  إ ّٜ واخلٍِٚء ا اثْل ظؼ دال  ظذ أنَّ اإلمٚمٜ ٓ تًَْد إ

 يً َد  ف افنًٜٔ اإلمٚمٜٔ.

 أّن أهُؾ افٌٔٝ ضريُؼ ادُِػ دًرؾٜ اإلمٚم. :إمر افثاين

ؿ مـ أهؾ افٌٔٝ ، وأهؾ افٌٔٝ هؿ إذا ثٌٝ أنَّ إ ّٜ اثْٚ ظؼ، وأهنَّ

افذيـ هؿ -، ؾًقف يْ ك افىريؼ ا تًٔغ هٗٓء ااجٟ  ًد رشقل اهلل

يـ ًٚ، -ااٟ، وااٚؾيقن فِدِّ وذفؽ  وجيٛ ظذ ادُِػ أن ي ًّرف ظِٔٓؿ فُٔقن مٓ دي

 . ًد رشقل اهلل  ٚفرجقع إػ أهؾ افٌٔٝ 

o  اإلهبم الوْذٕ هي الخلفبء االثٌٖ ػشش: 

ٌٝ ا ـ ٛ افٍريَغ  أّمٚ ا ـ ٛ اخلٚ ٜ  -اخلٚ ٜ وافًٚمٜ-و هذا مهٌ

وظِٔٓٚ روايٚت ؾقق حّد ، ؾٚدًٖفٜ ؾٔٓٚ مـ ادًِامت،  ؾ هل مـ أرـٚن افًَٔدة

، ؾّـ يراجع ـ ٌٓؿ جيد  -وًٚ أي–اف قاتر، وأّمٚ ا ـ ٛ افًٚمٜ ؾٚدًٖفٜ  ٌٜ ٌٜ واو  جِٔ

 :أهّنؿ ؿد ذـروا أمريـ ا اإلمٚم ادٓدي

 .أنَّ اإلمٚم ادٓدي مـ اخلٍِٚء  ًد رشقل اهلل :إمر إول

مـ  ردة ا ـ ٛ افًٚمٜ ظذ أنَّ اإلمٚم ادٓدي اؾَد ّٕهٝ افروايٚت افق

ٜ ااٚل مـ اخلٍِٚء آثْل ، ؾُٔقن  ىًٌٔاخلٍِٚء افذيـ يُقٕقن  ًد رشقل اهلل 

ظؼ، ومـ تِؽ افروايٚت اف ل ّٕص افَقم ظذ اظ ٌٚرهٚ مٚ ذـره افدـ قر ظٌد افًِٔؿ 

ادٓدي ادْ ير ا وقء إحٚديٞ وأثٚر افه ٔ ٜ  »ظٌد افًئؿ اهلْدي ا ـ ٚ ف 

 ، ومْٓٚ:« وأؿقال افًِامء وآراء افٍرق ادخ ٍِٜ
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إذا أؿٌِٝ  »ؿٚل:  ًًقٍد، ظـ افٌّْل ظـ ظٌداهلل  ـ م :افرواية إوػ

، ؿٚل افدـ قر « افرايٚت افًقد مـ خراشٚن ؾٖتقهٚ، ؾ٘نَّ ؾٔٓٚ خٍِٜٔ اهلل ادٓدي

 اهلْدي: د ـ هذه افروايٜ ضريٌؼ آخر، وأنَّ هلٚ صقاهد، ؾُٔقن ا حُؿ ااًـ فٌره.

ّٕف ؿٚل:  ظـ ثق ٚن، ظـ افٌّْل  :افرواية افثاكقة  ف ؾٖتقه ؾ٘ذا شًّ ؿ  »أ

َّٕف خٍِٜٔ اهلل ادٓدي ، وَٕؾ ادٗفػ أن ااٚـؿ « ؾٌٚيًقه وفق حًٌقا ظذ افهِٟ، ؾ٘

افذهٌل  وؿٚل: هذا حديٞ   ٌٔي ظذ رشط افنٔخغ، وواؾَف أخرجف ا ادً درك

ًٚ، ثؿ ؿٚل افدـ قر اهلْدي:   .« افْ ٔجٜ: إشْٚده   ٌٔي  »أيو

 ٍِٚء آثْل ظؼ.، ؾُٔقن مـ اخلخٍِٜٔ اهلل ؾٚدٓدي 

 آخر اخلٍِٚء آثْل ظؼ. اإلمٚم ادٓدي  :إمر افثاين

اهلرج، وؿد  ؾَد دفٝ افروايُٚت إٔف يَع  ًد ؾسة حُقمٜ اإلمٚم ادٓدي 

ًٚ ذهٌٝ إػ افٌّْل  دّٚ رجع إػ مْزفف  َِْٕٚ ؾٔام تَدم مٚ َِٕف ا ـ حجٍر مـ أنَّ ؿرين

، « اهلرج »: ؾَٚل -ظؼ؟ لثْاخلٍِٚء آأي:  ًد –وشٖف ف مٚ يُقن  ًد ذفؽ 

ًٚ  وحٔٞ إنَّ روايٚت افٍريَغ تدّل ظذ أنَّ اإلمٚم ادٓدي يّأل إرض ؿًى

وظدًٓ ـام مِئٝ طِاًم وجقرًا، ؾٓذا اهلرج فـ يَع ا زمٕٚف، وإٕام يَع  ًد زمٕٚف 

وهذا مٚ يً ٍٚد مْف أنَّ اإلمٚم ادٓدي ، آخر إ ّٜ آثْل ظؼ. 

 د َٕؾ ظـ افٌٔٚن افهٚدر مـ ادجّع افٍَٓل ا را ىٜ افًٚمل اإلشلمل وؿ

وافذي يؼف ظِٔف ألِٜ مـ افًٍِٜٔ، ومْٓؿ افنٔخ ا ـ ظهّٔغ، وافنٔخ ظٌداهلل -

وهق آخر  »: م1976أيٚر  31  ٚريخ:  نٖن اإلمٚم ادٓدي ادْ ير -خٔٚط

                                                             

 .2ادٓدي، إحٚديٞ ادرؾقظٜ، ح  افٌٚب إول إحٚديٞ وأثٚر افهٚ  ٜ افكحيٜ ا ذـر :(1)

 .7افٌٚب إول إحٚديٞ وأثٚر افهٚ  ٜ افكحيٜ ا ذـر ادٓدي، إحٚديٞ ادرؾقظٜ، ح : (2)

 .8432، ـ ٚب افٍ ـ وادلحؿ، ح 4ادً درك ظذ افه ٔ غ، ج : (3)
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، ويٗيد « ا افه ٚح اخلٍِٚء افراصديـ آثْل ظؼ افذيـ أخز ظْٓؿ افٌْل 

ٌٞ   ٔي اإلشْٚد، ومل خيرجٚه »هذا ادًْك مٚ رواه ااٚـؿ وؿٚل:  ، « هذا حدي

ثؿَّ ييٓر اهلٚصّل، ؾرّد اهلل إػ  »ؿٚل:  مـ أنَّ أمر ادٗمْغ  وواؾَف افذهٌل

 .« افْٚس أفٍ ٓؿ وًّٕ ٓؿ، ؾُٔقٕقن ظذ ذفؽ ح ك خيرج افدجٚل

ٚت أنَّ اهلرج يَع مع خروج افدجٚل، حٔٞ إٕف خيرج وورد ا  ًض افرواي

 ًده يٖجقج ومٖجقج، وهذا ممٚ يّكح  ف  ًض ظِامء افًٚمٜ، وَٕؾ ذفؽ ا ـ حجر 

 ، ؾٚتهٚل إفٍٜ وافًّْٜ ا حُقمٜ اإلمٚم ادٓدي (ؾ ي افٌٚري)افًًَلين ا 
َّٕف آخر اخلٍِٚء آثْل ظؼ، وأنَّ اهل رج يَع  ًد إػ خروج افدجٚل يدّل ظذ أ

 .حُقم ف 

ًٚ مٚ روي ظـ ا ـ ظٌٍٚس، ؿٚل:  ٓ متيض إيٚم وافِٔٚهل ح ك  »يّٗيد ذفؽ أيو

إػ أن ؿٚل:  -أي: هق ؾ ك مًهقم  -يع مْٚ أهؾ افٌٔٝ ؾ ًك مل تًٌِف افٍ ْٜ ومل ُيًٌِٓٚ 

فٌّْل ، أي: ـام ُؾ ي هذا إمر  ٚ« ـام ؾ ي اهلل هذا إمر  ْٚ، ؾٖرجق أن خي ّف  ْٚ

، وهق ادٓدي افذي أخزت ظْف ، خي ؿ  نخٍص مـ أهؾ افٌٔٝ إـرم 

يـ، وهذا افٍِظ مـ  افروايٚت، وهذا يٍٓؿ مْف أنَّ ادَهقد  ٕٚمر هق اإلشلم وافدِّ

.ًٚ ٌٛ مـ فٍظ ٓ يزال أمر افْٚس مًْٔ  ا ـ ظٌٍٚس ؿري

                                                             

 حََٜٔ افنًٜٔ آثْل ظؼيٜ، افٍهؾ افًٚدس ادٓدي ادْ ير وافٍ ـ. :(1)

 .8673، ـ ٚب افٍ ـ وادلحؿ، ح 4ادً درك ظذ افه ٔ غ، ج  :(2)

 .42ادٓدي ادْ ير ا وقء إحٚديٞ وأثٚر افه ٔ ٜ، افٌٚب افهٚين، أثٚر، ح  :(3)

، وأورد 44ادٓدي ادْ ير ا وقء إحٚديٞ وأثٚر افه ٔ ٜ، افٌٚب افهٚين، أثٚر، ح : (4)

هذا إشٌْٚد جٌٔد، وهق  »وؿٚل:  ،«  ٖوفْٚ ؾٖرجق أن خي ّف  ْٚ ـام ؾ ي اهلل » :افٍَرة إخرة

، إخٌٚر ظـ دوفٜ  ْل افًٌٚس، 6، افٌدايٜ وافْٓٚيٜ، ج « مقؿقٌف ظذ ا ـ ظٌٍٚس مـ ـلمف

 .245ص 
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o ٔ٘ئثجبتُ الحذٗث للؼم٘ذٓ اإلهبه: 

د خٍِٚء اثْل ظؼ، وهؿ مٓديقن مًّددون، إذا ـٚن ااديٞ يدّل ظذ وجق

يـ افقاؿًل واإلشلم  يـ، ويُقن افدِّ يـ، وهلذا يًّزون واؿع افدِّ و ٔىقن  ٚفدِّ

افقاؿًل مًًْٔٚ هبؿ، وإذا ـٚن ٓ  ّد أن يُقن مْٓؿ واحد مقجقد ا ـّؾ زمٍٚن  ام ا 

ٜ اإلمٚمٜ هق ااؼ: ظِٔف افنًٜٔ ا مًٖف ذفؽ افزمٚن افذي ٕ ـ ؾٔف: ؾٓذا يًْل أنَّ مٚ

يـ  وفٔس مٚ  -ٕنَّ افنًٜٔ هؿ افذي يً َدون  قجقد إمٍٚم مٗيٍد مًّدٍد حيٍظ واؿع افدِّ

ـٌ  َّٕف دي  .وا ـّؾ زمٚنٍ  -ي قهؿ افْٚس أ

، ؾ٘نَّ  ًٜ ًٜ وواو  وإذا وّّْٚ إػ ذفؽ حديٞ افهَِغ ؾً ُقن افَؤٜ جِٔ

 ف فـ توِقا مـ  ًدي، أحدمهٚ  إين تٚرٌك ؾُٔؿ مٚ إن متًُ ؿ »حديٞ افهَِغ يَقل: 

أظيؿ مـ أخر، ـ ٚب اهلل حٌٌؾ مدوٌد مـ افًامء إػ إرض وظسيت أهؾ  ٔ ل، وفـ 

 .« يٍسؿٚ ح ك يردا ظعَّ ااقض

، وهذا مٚ يً َده افنًٜٔ، ؾٓذه وهٗٓء إ ّٜ اخلٍِٚء مـ أهؾ افٌٔٝ 

: ٓ ظِٔٓٚ رشقل اهلل  ادْيقمٜ وافُقـٌٜ ادٌٚرـٜ اف ل ذـرت ا اف قراة، وٕصَّ 

ّٓ ا مذهٛ أهؾ افٌٔٝ  ، وهذا يدّل ظذ حَٕٜٚٔ مذهٛ أهؾ افٌٔٝ وجقد هلٚ إ

 َّوهلذا َٕؾ ا ـ تّٜٔٔ أنَّ افُهر ممّـ أشِؿ مـ افٔٓقد حتقل إػ صًٔل: ٕن ،

ّٓ ظْد افنًٜٔ، يَقل ا ـ  افًَٔدة اف ل ّٕص ظِٔٓٚ افُ ٚب اف قاريت ٓ جيدون هلٚ متهؾ إ

 .« وـهٌر مـ افٔٓقد إذا أشِؿ ي نٔع، ٕٕف رأى ا اف قراة ذـر آثْك ظؼ »ّٜٔ: تٔ

ؾّـ يًِؿ يدرك أنَّ هٗٓء آثْل ظؼ هؿ أوفئؽ ادذـرون ا اف قراة، ؾام  

مقجقد ظْد افنًٜٔ ؾَط، وهذا فٔس  دؾٜ،  (أصًٔٚ)ُّٕص ظِٔف ا اف قراة ا ـ ٚب 

                                                             

، ؾهؾ: ؿٚل افراؾيض: افهٚين ظؼ: افٍوٚ ؾ: إمٚ ًٍٕٜٔ أو  دٕٜٔ، أو 8مْٓٚج افًْٜ، ج  :(1)

 .242خٚرجٜٔ.. ص 
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 .ٔٚءوإٕام مـ تىٚ ؼ مٚ جٚء  ف إٌٕ

ًٚ، ثؿ أشِؿ وحتّقل  وؿد ـٚن افٌٚحٞ افًّّْل افَٚيض جقاد افًٚ ٚضل ٕكإّٔ

ًٚ  ًْقان  وتًرض ؾٔف فًَِٔدة  (افزاهغ افًٚ ٚضٜٔ)إػ مذهٛ افًٚمٜ، ؾُ ٛ ـ ٚ 

يَهد افٌنٚرة ا -ودَّٚ ـٚن ؿقهلؿ أؿرب ف ْٚول هذا افْصَّ  »ادٓدويٜ ثؿَّ ؿٚل مٚ ٕهف: 

مع ؿىع افْير ظـ اف ًهٛ   افّذب ظـ مِٜ  ّد وـٚن ؽريض -ـ ٚب أصًٔٚ

 . «دذهٛ، ذـرت فؽ مىٚ َٜ مٚ يدظٔف اإلمٚمٔقن مع هذا افْص

ّٓ ظْد افنًٜٔ، ٕنَّ افنًٜٔ  ؾٓذا افّْص ادذـقر ا اف قراة ٓ يقجد مىٚ ٌؼ فف إ

 . ٚفْ ق افذي  ّْٔف رشقل اهلل  (إ ّٜ اثْٚ ظؼ)يً َدون   ديٞ 

o حذٗث االثٌٖ ػشش تسبؤالت حَل: 

 :و تقجد ظدة تًٚؤٓت حقل آش دٓل هبذا ااديٞ افؼيػ، ومْٓٚ

 هل ظدم حؽم إئؿة ماكع من اكطباق احلديث؟

َّٕف مل  :افسؤال إول ـٔػ يُقن ادَهقد هبذا ااديٞ أ ّٜ افنًٜٔ، مع أ

 ّٓ  ؟اثْٚنحيُؿ مْٓؿ إ

ؿد ؾّن ااديٞ  ٖنَّ  اتوي جقاب هذا افًٗال ممّٚ تَدم، ؾٚفًٚ ؾ :اجلواب

ّٓ اثْٚن، ؾل  مٚ خيز ظْف افٌّْل  هق جملء اثْل ظؼ حٚـاًم، ؾَٚل حٔٞ مل حيُؿ إ

مل يُـ ا مَٚم  ٔٚن ظدد  يْىٌؼ ااديٞ ظذ افٌَٜٔ،  ْٔام افرشقل إظيؿ 

ٚم، ؾام صٖن رشقل اهلل  ُّ   ّـ حيُؿ وفق  ٚفَٓر وآش ٔلء؟! اا

                                                             

ـنػ إش ٚر ظـ وجف افٌٚ ٛ ظـ إ هٚر، ذـر مـ اظسف  ٚفقٓدة مـ ظِامء أهؾ افًْٜ  :(1)

 .219ادقاؾَغ فإلمٚمٜٔ، افهٚمـ وافًؼون، ص 
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، ٚن ا مَٚم  ٔٚن اخلٍِٚء افذيـ هؿ خٍِٚء اهلل ـ إنَّ افرشقل إظيؿ 
مـ  ًده،  ، وهٗٓء هؿ افذي يَقمقن مَٚم افٌّْل إظيؿ وخٍِٚء افرشقل 

يـ، وافقٓيٜ افًٚمٜ، ؾٓق مـ جيٛ ظذ  وأهّؿ مٚ يَقم  ف افٌّْل  هق  ٔٚن مًٚمل افدِّ

  ٌٚفٌٜ ا إرضحيَؼ ااجٜ اف افْٚس أن يرجًقا إفٔف، ـام إّن افرشقل إـرم 

، وهٗٓء اخلٍِٚء وإ ّٜ يَقمقن هبذا افدور َّيث ىث نث مث ُّ 

ـّ إمٜ ؿد تًيص ومتًْٓؿ مـ افَٔٚم  ٚاُؿ، إٓ أنَّ هذا ٓ  ًد افٌّْل  ، وفُ

ْقا أم مل يًِٛ مْٓؿ ادَٚم افذي جًِف اهلل ُّ هلؿ، ؾٓؿ إوػ  ٕٚمٜ شقاًء م

ْقا، وهذا ٕير إٕ ُّ دوا ٌٔٚء يّ ُشجْقا، ـٌّْل اهلل يقشػ ، وافذيـ ضردوا، ورُشّ

هلؿ، وـذفؽ  مل يًٌِٓؿ افقٓيٜ،: وافًجـ، واف ؼيد، ، ؾٚفىرد ٌٜ  ؾ هل  ٚؿٔ

وٓ يقجد مهداٌق ؽرهؿ ، ، وافذيـ مْٓجٓؿ واحدٌ إمر ا أ ّٜ أهؾ افٌٔٝ 

 يْىٌؼ ظِٔف ااديٞ افؼيػ.

o ؟لوبرا ػذم ث٘بى أًْن هي ثٌٖ ّبشن 

، « ـِٓؿ مـ ؿريشٍ  »ٚء: ٍا حديٞ اخلِفَد ؿٚل رشقل اهلل افسؤال افثاين:

ا مَٚم  ٔٚن أنَّ هٗٓء مـ  ْل  ومل يَؾ: ـِٓؿ مـ  ْل هٚصؿ، ؾِق ـٚن افٌّْل 

هٚصؿ ؾِامذا يٖيت  ٚفًْقان افًٌٔد، وٓ يٖيت  ٚفًْقان افَريٛ افذي ئّزهؿ، ـًْقان 

 ؟ أهؾ افٌٔٝ

 :ّد أذـر مٚ يعوا مَٚم افر :اجلواب

َّٕف مـ اد  ّؾ أنَّ افرشقل إـرم :اجلواب إول ؿد ؿٚل ـِٓؿ مـ إ

ؿريش مـ  ْل هٚصؿ، ويُّْْٚ ارجٚع ادْع مـ َٕؾ هذه افًٌٚرة إػ آح امفغ 

 :اف ٚفٔغ
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طٚهرة افُ امن، وحجٛ افروايٚت ادَْقفٜ ا ؾوؾ أهؾ  :آحتامل إول

ـ ا ـ تّٜٔٔ أنَّ افُهر مـ افه ٚ ٜ واف ٚ ًغ يٌٌوقن وؾٔام تَّدم َِْٕٚ ظ، افٌٔٝ 

 أنَّ هذا افُهر -وااٚل هذه-، ويًٌّقٕف، ويَٚتِقٕف، ؾّـ اد  ّؾ أمر ادٗمْغ 

 مْع َٕؾ ظٌٚرة مـ أهؾ افٌٔٝ، أو مـ  ْل هٚصؿ.

، اف ل أحدثٓٚ افْٚس  ًد ؿقل افرشقل إـرم افوّجٜ  :آحتامل افثاين
ٝ جٚ  ّّ ، ؾّ٘ن مـ اد  ّؾ أهنٚ « ـِٓؿ مـ ؿريش »ر  ـ ُشّرة مـ أن يًّع واف ل  

ٝ جٚ ر وأ ٚه ظـ أن يًًّٚ ـِّٜ  ّّ   ًٚ  .« مـ  ْل هٚصؿ »أيو

ٚ إػ اثْل  »وفْلحظ ظٌٚرة مًٍِؿ حٔٞ يَقل:  ًً يـ ظزيًزا مْٔ ٓ يزال هذا افدِّ

ْٔٓٚ افْٚس ّّ   ًٜ ِّ ، ؾَٚلـ  ًٜ أحدث  س، وـٖٕفأي: مًْْل مـ شامظٓٚ افْٚ ،« ظؼ خٍِٔ

افْٚس وجٜ، ـٖن ـزوا، ور ام ـٚن يقجد  ًض مـ ٓ تىٔٛ فف ٍٕس  ٖن يذـر 

ؾَِٝ ٕيب: مٚ ؿٚل؟ ؿٚل: ـِٓؿ -حتديد هٗٓء اخلٍِٚء وأخذ حيدث وجٜ  افٌّْل 

مع  ، هق ادَدار افذي اش ىٚع أن يًًّف« ـِٓؿ مـ ؿريش »، ؾَقل أ ٔف: « مـ ؿريشٍ 

يقجد ا مهٚدرٕٚ روايٌٚت ـهرٌة تدّل ظذ أنَّ رشقل اهلل  وجٜ افْٚس، وٕ ـ افنًٜٔ

  ٌٝٔظّغ، وذـر أهنؿ مـ أهؾ اف :ـام ا افروايٜ افقاردة ظـ رشقل اهلل ، 
ّٕف ؿٚل:  إين تٚرٌك ؾُٔؿ افهَِغ: أحدمهٚ ـ ٚب اهلل، مـ اتًٌف ـٚن ظذ اهلدى، ومـ  »أ

 ا أهؾ  ٔ ل ؿٚهلٚ ثلث مرات، ترـف ـٚن ظذ افولفٜ، ثؿَّ أهؾ  ٔ ل أذـرـؿ اهلل

وا  ًض افًْخ  ،-ؾَِٝ ٕيب هريرة: ؾّـ أهؾ  ٔ ف ًٕٚؤه؟ ؿٚل: ٓ، أهؾ  ٔ ف أ ِف

وظهٌ ف، وهؿ إ ّٜ آثْٚ ظؼ افذيـ ذـرهؿ اهلل ا ؿقفف: وجًِٓٚ ـِّٜ  - ٌِف-

 .«  ٚؿٜٔ ا ظٌَف

                                                             

 .1821 -9ـ ٚب اإلمٚرة،  ٚب افْٚس تٌع فَريٍش، واخللؾٜ ا ؿريٍش، ح  :(1)

 ـ أيب هريرة ظـ افٌْل ـٍٚيٜ إثر ا افْهقص ظذ إ ّٜ آثْل ظؼ،  ٚب مٚ جٚء ظ :(2)
 .53، ح Wا افْهقص ظذ إ ّٜ آثْل ظؼ
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ومل  ،« ـ ؿريشٍ ـِٓؿ م »ؿٚل:  فق ؾروْٚ أنَّ رشقل اهلل اجلواب افثاين:

يٌّغ ا ذفؽ ادَٚم أهّنؿ مـ أهؾ افٌٔٝ، ؾٖي إصٍُٚل ا ذفؽ؟ إذ فًّؾ افٌّْل إظيؿ 

  َّٕف ٍٜ مل يٍهؾ ؿقفف، ؾ ٔٞ إ ا مُٜ، ؾّكح  غ أهِٓٚ  ٖنَّ  دهٚفي مًْٔ

إ ّٜ مـ ؿريٍش متٔٔلً فَِقهبؿ، وذفؽ فُقهنؿ ضَِٚء، وحديهل ظٍٓد  ٚإلشلم، ومٚ 

ًٚ مـ افًٔػ، ؾٚـ ٍك رشقل اهلل أـهر افٍْ ٚق ؾٔٓؿ حٔٞ أطٓر ـهٌر مْٓؿ اإلشلم خقؾ

  :دهِ ٜ إٜٓٔ، ومل يٍّهؾ، وظدم تٍهِٔف ٓ « ـِٓؿ مـ ؿريشٍ  »حْٔئٍذ  َقفف ،

، ؾَد يُقن آألٚل مـ ادَٚ د اف ل يىٌِٓٚ افٌِٔغ ؾٔام يدّل ظذ وًٍػ ا  لؽ ف 

د أن جيّؾ  ّؾ جّدًا أنَّ رشقل اهلل إذا اؿ ٙ ادَٚم اإلألٚل، ؾّـ اد  ّّ  .تً

ـام مل يذـر تٍٚ ٔؾ أشامء اخلٍِٚء مع ظِّف هبؿ ـام ا روايٚت افٌخٚري 

ِٚمِف  ؿَٚم ؾَِْٔٚ َرُشقُل اهللِ  »ومًِؿ، ؾ ذيٍٜ يَقل:  ََ ًٚمٚ، مٚ َتَرَك صٔئًٚ َيُقُن ا َم ََ َم

 ٍِ َث  ف، َح َّٓ َحدَّ ، إ ِٜ َٚظ ًَّ َِٔٚم اف
ُف ذفَؽ إػ ؿِ َّ

َُٔف، ؿْد َظِِ
ًِ
َٕ َُٔف َمـ 

ًِ
َٕ َيُف َو ٍِ َيُف َمـ َح

ُجُؾ َوْجَف  ُر افرَّ ـُ ُرُه، ـام َيْذ ـُ ٔ ُُف ؾَٖراُه ؾْٖذ ًِ
َٕ ُء ؿْد  ْ َّٕف َفَُٔقُن مْف افقَّ ، وإ

ِ
ء َٓ ُٗ َأْ َ ٚيِب َه

ُجِؾ إَذا َؽَٚب ظْْف، ُثؿَّ إَذا َرآُه َظَرَؾفُ   .« افرَّ

o ت الش٘ؼٔسٍاٗبت تؼ٘٘ي األئؤ فٖ وت: 

يـ إٕام حيٍظ  -ـام تَدم ا افروايٚت- فَد  ّغ افٌّْل إظيؿ  أن افدِّ

هبٗٓء إ ّٜ آثْل ظؼ، وؿد أمر إمٜ  ٚف ًّؽ هبؿ، ؾل  ّد أن يُقن افرشقل 

 ؿد ظّغ فألمٜ هقيٜ هٗٓء إ ّٜ، ؾْ ـ ٕجد أن افٌّْل إـرم  إـرم 
وأهنؿ ضريؼ افْجٚة، ـًٍْٜٔ ٕقح و ٚب  ٌٔٝظْدمٚ أمر إمٜ  ٚف ًّؽ  ٖهؾ اف

، وٕنَّ أمر إ ّٜ آثْل ظؼ أمٌر ظئٌؿ حىٜ، ؿٚم  ٌٔٚن وحتديد مـ أهؾ افٌٔٝ

 أمهؾ تًْٔٔٓؿ ومل ُيقفف افًْٚيٜ اخلٚ ٜ. وجٌِٔؾ ؾْٕ٘ٚ ٓ ٕ  ّؾ أنَّ رشقل اهلل 

                                                             

 .2891ـ ٚب مًِؿ:  رؿؿ : (1)
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ثْل ظؼ، ؿد  غَّ وظغَّ إ ّٜ آ أنَّ افرشقل إظيؿ : ؾ٘ذا ـْٚ َٕقل

 ؾٖيـ ـٚن هذا افٌٔٚن؟ 

ّٓ ا روايٚت أهؾ افٌٔٝ واف ل َِٕٓٚ  إنَّ افٌ ٞ ظـ هذا افٌٔٚن ٓ ٕجده إ

ُٕؼف مـ خلل هذه افقؿٍٜ ظذ و ،)إٔٚر اهلل تًٚػ  رهٚهنؿ(افنًٜٔ اإلمٚمٜٔ  مـ هْٚ ؾْٕ٘ٚ 

تًّغ  ادقجقدة ا ـ ٛ افنًٜٔ واف ل -واف ل تٍقق اف قاتر-وجف حجٜٔ افروايٚت 

 :هقيٜ إ ّٜ آثْل ظؼ، حٔٞ تًَْؿ هذه افروايٚت إػ ؿًّغ

 افلحؼ. : افروايٚت اف ل يّْص ؾٔٓٚ اإلمٚم افًٚ ؼ ظذ إمٚمٜ اإلمٚمافؼسم إول

ـٖن يّْص أمر ادٗمْغ ظذ إمٚمٜ اإلمٚم ااًـ، ويّْص اإلمٚم افٌٚؿر ظذ  

ظـ  »ٓٚ م قاترة، ومـ أمهِ ٓٚ: ، وهذه افروايٚت ا ًٍٕإمٚمٜ اإلمٚم افهٚدق 

شِٔؿ  ـ ؿٔس ؿٚل، صٓدت أمر ادٗمْغ حغ أوىص إػ ا ْف ااًـ وأصٓد ظذ 

و ٔ ف ااًغ و ًّدا وألٔع وفده ورؤشٚء صًٔ ف وأهؾ  ٔ ف، ثؿ دؾع إفٔف افُ ٚب 

وافًلح وؿٚل فف: يٚ  ْل أمرين رشقل اهلل أن أويص إفٔؽ وأدؾع إفٔؽ ـ ٌل 

أوىص إهل ودؾع إهل ـ ٌف وشلحف، وأمرين أن آمرك إذا حيك ادقت وشلحل، ـام 

 أن تدؾًٓٚ إػ أخٔؽ ااًغ، ثؿ أؿٌؾ ظذ ا ْف ااًغ ؾَٚل: وأمرك رشقل اهلل 
أن  أن تدؾًٓٚ إػ ا ْؽ هذا ثؿ أخذ  ٔد ظع  ـ ااًغ، وؿٚل: وأمرك رشقل اهلل 

 .« هلل ومْل افًلمتدؾًٓٚ إػ ا ْؽ  ّد  ـ ظع ؾٚؿرأه مـ رشقل ا

افروايٚت اف ل يّْص ؾٔٓٚ أحد إ ّٜ ظذ ألٔع أشامء إ ّٜ  افؼسم افثاين:

 آثْل ظؼ.

                                                             

،   ٚر إٕقار، أ قاب مٚ خي ص  ٚإلمٚم افزـل شٔد صٌٚب أهؾ اجلْٜ ااًـ  ـ ظع  :(1)
 .1 ٚب افْص ظِٔف  ِقات اهلل ظِٔف، ح 
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وهل روايٌٚت ـهرٌة تٍقق حّد اف قاتر، وؿد ـ ٛ ادرحقم آيٜ اهلل افٍَٔف 

ًٜ  ًْقان:  افنٔخ اف زيزي رشٚفٜ خم كة ا افْهقص افه ٔ ٜ ظذ )رشٚف

، ألع ؾٔٓٚ ألِٜ مـ افروايٚت افه ٔ ٜ شْدًا، وترك (ثْل ظؼإمٚمٜ إ ّٜ آ

 افروايٚت اف ل وؿع ا شْدهٚ صخٌص مل يقثؼ أو ضًـ ؾٔف، ومـ هذه افروايٚت 

افروايٜ  -اف ل تً ّّد حجٔ ٓٚ مـ ثٌقت إمٚمٜ أهؾ افٌٔٝ، ووجقب إتٌٚظٓؿ -

ا شجدة تَقل  »ؿٚل:  ، ظـ اإلمٚم افُٚطؿ  اف ل َِٕٓٚ افنٔخ افهدوق

افنُر: افِٓؿَّ إين أُصٓدك، وُأصٓد مل ُ ؽ، وإٌٔٔٚءك، ورشِؽ، وألٔع خَِؽ، 

إٔؽ إٔٝ اهلل ريب، واإلشلم ديْل، و ًّدا ٌٕٔل، وظًِٔٚ، وااًـ، وااًغ، وظع  ـ 

، وجًٍر  ـ  ٍّد، ومقشك  ـ جًٍٍر، وظع  ـ مقشك،  ااًغ، و ّد  ـ ظعٍّ

، وظع  ـ   ، وااجٜ  ـ ااًـ، أ ّ ل هبؿ و ّد  ـ ظعٍّ ٍّد، وااًـ  ـ ظعٍّ

 .« أتقػ، ومـ أظدا ٓؿ أتزأ

ٌٜ  ام ئٍد افَىع وافَٔغ   هذه افروايٜ وٕيٚ رهٚ روايٌٚت ـهرٌة م قاترٌة، و ٍقؾ

ٜ اد ًٌٜ ٕهؾ افٌٔٝ  َّ ، حتّدد هقيٜ وهق اف ًٚمل واإلألٚع مـ افٍرؿٜ اد 

 .إ ّٜ

مـ افُ ٚب ا يقم اجلًّٜ إول مـ صٓر رجٛ  (إولاجلزء )هبذا تّؿ 

 .مـ اهلجرة ادٌٚرـٜ، وهلل ااّد وادّْٜ ا ـّؾ يشء1442 :ادرّجٛ شْٜ

  

                                                             

ًً  Wافًَؿ افهٚفٞ: مٚ ّٕص ظذ أشامء إ ّٜ :(1)  .16ٚ، ص ألٔ
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 27 ........................... اد قر افهٚين: إثٌٚت أ ؾ افَؤٜ ادٓدويٜ

 27 .......................... ادٓدويٜ ا مذهٛ أهؾ افٌٔٝثٌقت افَؤٜ 

  27 ...................................... مًْك افيورة افدئْٜ وادذهٌٜٔ
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 29 .................... وؿٍٜ تًرئٍٜ  ًٌض ـ ٛ افنًٜٔ ا اإلمٚم ادْ ير

 32 ...................... ثٌقت افَؤٜ ادٓدويٜ ا مدرشٜ أتٌٚع افًٍَٜٔ

 35 ................................... افٌنٚرة ادٓدويٜ ا افُ ٛ افًٚ َٜ

 38 ................................................... تٖمؾ ا افٌنٚرات

 41 ........................................ اد قر افهٚفٞ: دؾع افنٌٓٚت

 41 .... ػ افروايٚت ادٓدويٜ فًدم إحراج افنٔخغ هلٚافنٌٜٓ إوػ: وً

 42 ........................................................... رد افنٌٜٓ 

 43 ....................... اجلقاب إول: حوقر إ ؾ وؽٔٚب آشؿ

 43 ...................... اجلقاب افهٚين: تقاتر افروايٚت ا ـ ٛ افٍريَغ

 44 ........................... اجلقاب افهٚفٞ: آـ ٍٚء  ٚفٌخٚري ومًِؿ

 45 ...اجلقاب افرا ع: ظدم َٕؾ افٌخٚري ومًِؿ فُؾ افروايٚت افه ٔ ٜ

 46 .......افنٌٜٓ افهٕٜٚٔ: مْٚؾٚة روايٚت اإلمٚم ادٓدي فًْٜ اف ٌٔر افَرإٜٓٔ

 46 ........................................................... رد افنٌٜٓ

 47 ...ظذ اارـٜ ادٓدويٜ َّ ..مب خب حب جب ُّ اجلقاب إول: ظدم إىٌٚق 

ًٚ وظدًٓ  »اجلقاب افهٚين: ظدم وورود ظٌٚرة:   48 ......«يّأل إرض ؿًى

ًٚ وظدًٓ  »اجلقاب افهٚفٞ:  ٔٚن ادراد مـ ظٌٚرة:   49 ...«يّأل إرض ؿًى

 51 .................................. ًٛ اف ٌٔر إػ اإلمٚم ادٓدي؟دٚذا ٕ

 51 ......اجلقاب افرا ع: ظدم ادْٚؾٚة  غ اإل لح ادٓدويٜ وأيٜ ادٌٚرـٜ

 53 ......افنٌٜٓ افهٚفهٜ: مْٚؾٚة روايٚت اإلمٚم ادٓدي فًْٜ آ  لء افَرإٜٓٔ

 53 ...................... ا ـؾ إمؿادَدمٜ إوػ: جريٚن شْٜ آ  لء 

 54 ................. ادَدمٜ افهٕٜٚٔ: خمٚفٍٜ افروايٚت ادٓدويٜ فًْٜ آ  لء

 55 ........................................................... رد افنٌٜٓ

 55 ...... اجلقاب إول: ظدم تْٚا شْٜ آ  لء مع ـؾ افروايٚت ادٓدويٜ
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 56 ......................  اجلقاب افهٚين: ؽٌِٜ افيِؿ مع وجقد أهؾ ااؼ

 57 ...................... اجلقاب افهٚفٞ:  ٔٚن ادًْك افدؿٔؼ ٔيٜ آ  لء

افنًٌٜ افرا ًٜ: مْٚؾٚة روايٚت اإلمٚم ادٓدي دٚ دل ظذ  َٚء ؽٌِٜ 
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 69 .......................................................... رد افنٌٜٓ

 َّ ٍّ ُّ اف ًِٔؼ إول:  ٔٚن اف ًٍر افه ٔي فَقفف تًٚػ: 
 ......................... َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ

 

61 

 62 ...................................... اف ًِٔؼ افهٚين:  ٔٚن مًْك افرؾًٜ

 63 ............................... اف ًِٔؼ افهٚفٞ: شْٜ اف ُّغ فِّٗمْغ

 65 ............افنٌٜٓ اخلٚمًٜ: دظقى وًػ ألٔع روايٚت اإلمٚم ادٓدي

 65 ..................................................... افَٚ ِقن  ٚفنٌٜٓ

 65 .......................................... ل: ا ـ خِدونافٌٚحٞ إو

 67 ..................................... افٌٚحٞ افهٚين:  ّد روٚ رصٔد

 67 ................................... افٌٚحٞ افهٚفٞ: أتد أمغ ادكي

 68 ............................... افٌٚحٞ افرا ع:  ّد درويش افٌرويت

 68 ............................. افٌٚحٞ اخلٚمس: ظٌدافرتـ  ّد ظهامن

 69 .......................  افٌٚحٞ افًٚدس: افنٔخ  ّد افٌزاهل ادًٚرص

 69 ........................................................... رد افنٌٜٓ

 69 ........................ روايٚت اإلمٚم ادٓديادِ قطٜ إوػ: تقاتر 

 79 .......................................... اف قاتر ا افروايٚت ادٓدويٜ

 79 ....................................  ٔٚن ؿىًٜٔ روايٚت اإلمٚم ادٓدي

 71 .............................. خهٚ ص أشٕٚٔد روايٚت اإلمٚم ادٓدي

 71 ........................ ممًٕٜٚ افَقم فَْؾ افروايٚت اف ل تَقي افنًٜٔ
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 79 ........................ إذا تؿ اف قاتر ا اخلىٖ افٌ ٞ ا وثٚؿٜ افرجٚل

 89 ............................................. هؾ اف قاتر مٍٔد فَِٔغ؟

 85 ................. تٍرد افنًٜٔ  ٚفروايٚت ادٓدويٜادلحيٜ افهٕٜٚٔ: ظدم 

 85 ............ اف ًِٔؼ إول: ظدم تؤًػ افًٚمٜ فِرواي ؾٚشد افًَٔدة

 87 .................... إؾٚدة افًٔد ظٌدااًغ رشف افديـ ا ادراجًٚت

 89 ...................................... وؿٍٜ َٕديٜ مع افٌٚحٞ اخلٍِٔل

 91 ...............اف ًِٔؼ افهٚين: ظدم تٍرد افنًٜٔ  َْؾ افروايٚت ادٓدويٜ

 93 ...اف ًِٔؼ افهٚفٞ: ؾًٚد دظقى اخساع وووع افنًٜٔ فَِؤٜ ادٓدويٜ

 95 .................... ادلحيٜ افهٚفهٜ: تِخٔص دْٚؿنٜ افنٌٜٓ اخلٚمًٜ 

 98 .................................... صقاهد افرد ظذ ـلم ا ـ خِدون

 99 ............................................... جرح إؿران ٓ يَدح

 
 فطشٗٔ الؼم٘ذٓ الوْذٍٗٔ

 

 195 ............................................... ؾىريٜ افًَٔدة ادٓدويٜ

 197 .......................... .... زوايٚ افٌٚحٞ ا ؾىريٜ افًَٔدة ادٓدويٜ

 197 ....................................... افزوايٜ إوػ: حتديد ادقوقع

 198 ....................................... افزاويٜ افهٕٜٚٔ: حتديد اد ّقل

 198 ...........افزاويٜ افهٚفهٜ: هؾ ادٔؾ اإلًٕٚين فًِدل دفٔؾ حتَٔؼ افًدل؟

 199 ................................... افٌ ٞ إول: حتديد مًْك افٍىرة

 112 ..............................   ّلت افٌٚحهغ حقل إمقر افٍىريٜ

 115 ....................... افٌ ٞ افهٚين:   ّلت ؾىريٜ افًَٔدة ادٓدويٜ

 115 ...................................... ادٔزة إوػ: إ ٚفٜ مع اخلَِٜ
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 115 .................................. ادٔزة افهٕٜٚٔ: افدوام وظدم إٍُٓٚك

 116 ......................... ادٔزة افهٚفهٜ: افًّقم وافنّقل جلّٔع إؾراد

 117 ........................................ آح امل إول: افًِؿ افًٍع

 118 .............................................. آح امل افهٚين: افٌداهٜ

 119 ............ آح امل افهٚفٞ: افًِؿ ااوقري  ٚفيٓقر ا آخر افزمٚن

 119 .................................... افًِؿ ااهقهل وافًِؿ ااوقري

 129 .............................. ٕ ق دوفٜ افًدافٜآح امل افرا ع: ادٔؾ 

 121 .............................. افدوفٜ ادٓدويٜ  مهداق فألمر افٍىري

 121 .............................. إصُٚٓت ظذ دفٔؾ افًلمٜ افىٌٚضٌٚ ل

 122 ............. اإلصُٚل إول: افٍىرة هل ضِٛ افًدافٜ ورؾض افيِؿ

 122 ............. اإلصُٚل افهٚين: حتَؼ دوفٜ افًدل أظؿ مـ افَؤٜ ادٓديٜ

اإلصُٚل افهٚفٞ: مٚ وجف ادلزمٜ  غ خِؼ ادٔؾ فًِدافٜ وحتَؼ دوفٜ 

 ............................. ............................... افًدافٜ؟
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 124 ................................ خل ٜ   ٞ ؾىريٜ افَؤٜ ادٓدويٜ


 أدلٔ ئثجبت الؼم٘ذٓ )الوْذٍٗٔ الخبصٔ( ػٌذ أّل الج٘ت

 

 127 ................................................. أدفٜ ادٓدويٜ اخلٚ ٜ

 127 ....................................... أرـٚن افًَٔدة ادٓدويٜ اخلٚ ٜ

 129 ......................... دفٔؾ  َٚء ااؼ مع شْٜ زواففافهْػ إول: 

 129 ............................................   غ يدي افنٔخ افهدوق

 139 ....... ادَدمٜ إوػ: افوًػ افديْل شْٜ إهلٜٔ مع ام داد ظّقد افزمـ

 132 ................... ادَدمٜ افهٕٜٚٔ: جريٚن هذه افًْٜ ا أمٜ افٌْل  ّد 

 133 .......................................... واؿع ااٚل صٚهد ظذ ادَٚل
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 137 ............... ادَدمٜ افهٚفهٜ: هؾ يُّـ حٍظ افديـ  ٚج ٓٚد افٍَٓٚء؟

 138 ............................ ادَدمٜ افرا ًٜ: ادًهقم هق ااٚؾظ فِديـ

 141 ................... هٚين: افدفٔؾ ادً ّد ظذ ٕ ٔجٜ آيٜ وروايٜافهْػ اف

 143 ............... افٍرد إول: اخللل اإلهلٜٔ وادٓدويٜ ا افَرآن افُريؿ

 143 ................................ ادَدمٜ إوػ:   قى أيٚت افؼيٍٜ

 145 ............. ف ادَدمٜ خٍِٜٔافٌ ٞ إول: إثٌٚت أن اهلل ؿد جًؾ فذات

 147 ............................. افٌ ٞ افهٚين:  ٔٚن حََٜٔ اخللؾٜ اإلهلٜٔ

 148 ....................................................... أؿًٚم اخللؾٜ

 149 ........................................... اخللؾٜ ا أيٚت ادٌٚرـٜ

 159 ....................................... ظدم إ هٚر اخللؾٜ ا افٌْقة

 151 ....افٌ ٞ افهٚفٞ: ا  ٔٚن ملك اش  َٚق اإلًٕٚن هلذه اخللؾٜ اإلهلٜٔ

 153  افٌ ٞ افرا ع: ا  ٔٚن مٚ هل إشامء اف ل ام ٚز ٌٕل اهلل آدم ظذ ادل ُٜ

 153 ............................  امء ألٔع إصٔٚءافْيريٜ إوػ: مًرؾٜ أش

 154 ........................................................ تَٔٔؿ افْيريٜ

 154 ................. افْيريٜ افهٕٜٚٔ: مًرؾٜ حََٜٔ ادًّك  ٕٚشامء افٍِئٜ

 155 ......................... افْيريٜ افهٚفهٜ: مًرؾٜ حَٚ ؼ خٚرجٜٔ خٚ ٜ

 156 افٌ ٞ اخلٚمس: افٍرق  غ ظِؿ ٌٕل اهلل آدم  ٕٚشامء وظِؿ ادل ُٜ هبؿ

 158 ............................ افٍرق  غ افًِؿ اف ٍهٔع وافًِؿ اإلألٚهل

 159 .......................................... تقؤي اخ لف رتٌٜ افًِؿ

 161 ........................ حتديد مـ هق خٍِٜٔ اهلل؟ افٌ ٞ افًٚدس: ا

 161 .............................. افرأي إول: إن اخلٍِٜٔ هق ٌٕل اهلل آدم

 162 ................ هافرأي افهٚين: إن اخلٍِٜٔ هق جْس افٌؼ  جّٔع أؾراد

 164 ........................... افرأي افهٚفٞ: إن اخلٍِٜٔ أؾراد خمهق قن
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 167 ........................ افٌ ٞ افًٚ ع: إثٌٚت اش ّرار اخللؾٜ اإلهلٜٔ

 169 ................................. تًٔغ اخلٍِٜٔ  ٔد اهلل وفٔس  ٔد إمٜ
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 174 .......................... مـ هؿ ادل ُٜ افذيـ تٍقق ظِٔٓؿ اخلٍِٜٔ؟

 174 ........................................................ ـهرة ادل ُٜ

 175 .................................................. ظيؿ خَِٜ ادل ُٜ

 176 .................................. صدة ظٌٚدة وضٚظٜ وخوقع ادل ُٜ

 179 .................................... افٍرد افهٚين: دٓفٜ حديٞ افهَِغ

 189 .........وجف دٓفٜ حديٞ افهَِغ ظذ ثٌقت افًَٔدة ادٓدويٜ اخلٚ ٜ

 182 .............................................. مع حديٞ افهَِغوؿٍٜ 

 183 .................................... اجلٜٓ إوػ: شْد حديٞ افهَِغ

 184 ......................... مقؿػ  ًض ظِامء افًٚمٜ مـ حديٞ افهَِغ

 184 .......................................................... إفٌٚين .1

 186 ................. ومقؿٍف مـ  ًض افٌٚحهغ ا حديٞ افهَِغإفٌٚين 

 187 .......................................... ا ـ حجر اهلٔهّل ادُل .2

 188 .......................................................... افذهٌل .3

 189 ............................................ ينا ـ ااجر افًًَل .4

 189 ................................................ ا ـ جرير افىزي .5

 189 ....................................................... افٌق ري .6

 199 ................................................... حًـ افًَٚف .7

 199 ................................................. رواة حديٞ افهَِغ

 192 ...........................  اجلٜٓ افهٕٜٚٔ: حتديد مدفقل حديٞ افهَِغ
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 196 .................................. وجف اخ لف أفٍٚظ حديٞ افهَِغ

 197 .............................................. دٓٓت حديٞ افهَِغ

 198 .................... افدٓفٜ إوػ: إن افُ ٚب وافًسة ترـٜ رشقل اهلل

 199 ................................ ظدم مًرؾٜ  ًض افه ٚ ٜ  ٕٚحُٚم

 299 ........................................ حُؿ اف ّٔؿ ا افَرآن افُريؿ

 292 .................................. تٖـٔد فٍيٜ افهَِغ ظذ هذه افدٓفٜ

 293 ............................................. أؿقال  ًض ظِامء افًٚمٜ

 293 ...................................................... افًّٓقدي .1

 293 .................................................. ا ـ حجر ادُل .2

 297 .......................... ظيّٜ افَرآن افًئؿ ا آيٚت افَرآن افُريؿ

 219 ............... دٓفٜ وجقد اف ًّؽ  ٖهؾ افٌٔٝ ا فًٚن ظِامء افًٚمٜ

 211 ................................... افدٓفٜ افهٚفهٜ: ظهّٜ أهؾ افٌٔٝ 

 212 .................................... افرازي وظهّٜ أوػ إمرافٍخر 

 213 .............................................. إؾٚدة )فـ( فٍِْل ادٗ د

 214 ......................... إمر افهٚفٞ: ؿرن أهؾ افٌٔٝ  ٚفَرآن افُريؿ

 215 ....فٌٔٝ ا ـؾ زمٚنافدٓفٜ افرا ًٜ: رضورة وجقد صخص مـ أهؾ ا

 215 ........................................... آثٚر خِق افزمٚن مـ افًسة

 216 ............................................. أؿقال  ًض ظِامء افًٚمٜ

 217 ................... افدٓفٜ اخلٚمًٜ: ادَهقد  ٖهؾ افٌٔٝ ألٚظٜ خٚ ٜ

 219 ............................... ظِامء افًٚمٜ ا إٓ هٚرأؿقال  ًض 

 221 ........................................ ـلم فًٌض إشٚتذة افُرام

 222 ..................................................... إظٚدة وتِخٔص

 225 .......... ٚ ٜ ٔٚن آخر ف قؤي دٓفٜ حديٞ افهَِغ ظذ ادٓدويٜ اخل
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 226 ................. حَٕٜٚٔ مذهٛ افنًٜٔ اإلمٚمٜٔ ا طؾ حديٞ افهَِغ

 227 ........................ اف ٖـٔد افٌْقي  ٖن ادٓدي مـ ظستف وأهؾ  ٔ ف

 231 ................. اجلٜٓ افهٚفهٜ: دؾع  ًض افنٌٓٚت ظـ حديٞ افهَِغ

 231 .........ااديٞ ظـ اف ًّؽ  ٚفَرآن دون افًسة افنٌٜٓ إوػ: دٓفٜ

 232 ................................................... دؾع افنٌٜٓ إوػ

 232 ................ اف ًِٔؼ إول: حديٞ مًِؿ دال ظذ اف ًّؽ  ٚفًسة

 233 ............... اف ًِٔؼ افهٚين: إخراج افُهر مـ ااٍٚظ اديٞ افهَِغ

 235 ......... اف ًِٔؼ افهٚفٞ: ظدم مًٚروٜ روايٜ مًِؿ فِروايٚت إخرى
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 393 ............................................................. اد  قى

 

 
 

 


