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 املؤلفترمجة 

 +مؤلف هذا الكتاب 

ابن الشيخ   ن ابن الشيخ عيلالشيخ حممد صالح ابن الشيخ عيل ابن الشيخ سليام

 مبارك ابن الشيخ عيل آل محيدا ن األحسائي القطيفي املسمى أخريًا بالصفواين.

 ميالده ونشأته

، هـ 3131رجب املعظم  62رش من يوم كا ن ميالده& يف الساعة الثانية ع

 وقد أرخ مولده العالمة الشيخ فرج العمرا ن:

ولد من أبوين كريمني مل يبخال عليه بالرتبية الصاحلة خاصة والده الشيخ عيل 

الذي أغدق عليه من علومه النافعة، وأخالقه الطيبة، فنشأ وترعرع يف جوٍّ ميلء 

 بالعلم، فكا ن له من ذلك احلظ الكبري والقسمة الوافرة. 

ة عرش فقرأ اآلجرومية عند والده، والقطر بدأ حتصيله العلمي وهو ابن الثاني

واأللفية ورشح النظام واحلاشية يف املنطق عند الفاضل الشيخ حممد ابن الشيخ 

 عبد اهلل نزيل يوسفا ن من البرصة وهو حينذاك يف القطيف. 
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أخذ الشمسية واملطول والرشايع واللمعة والقوانني والكفاية والرسائل 

عالمة الشيخ عيل ابن احلاج حسن عيل )أبو عبد والعرشية عن حجة اإلسالم ال

 هـ. 3111حتى  3113الكريم( اخلنيزي& قرابة مخس سنوا ن من 

بعد هذه الفرتة مل حيدثنا العالمة العمرا ن عن اشتغاله ومدرسيه ولعله اكتفى 

هبذا القدر من الدراسة، معتمداً عىل ذكائه وفهمه ومقدرته عىل التحصيل بمفرده، 

دد عىل العراق، فالبد أنه اشتغل هناك حت  منابر فطاحل العلم ولكنه كا ن يرت

وجهابذته يف النجف األرشف وغريها، وال شك أهنا أفادته كثريًا ووّسع  من 

 مداركه. 

القطيف وويل القضاء بعد وفاة العالمة حجة اإلسالم اجلليل الشيخ استقر يف 

طيف مة اجلعفرية يف القعيل ابن احلاج حسن اجليش، وقد الزم القضاء يف املحك

حتى وفاته&، وكا ن الشيخ حممد صالح هذا لسناً فطناً قوي احلجة، رابط اجلأش 

 ذا نربة حازمة.

أجازه اإلمام الشيخ عبد الكريم الزنجاين بإجازة أقر له فيها بحصوله عىل 

مجادى اآلخرة  62ملكة االجتهاد، وأنه من أهل الرشاد، وتاريخ اإلجازة 

ه غريه، كاإلمام حممد احلسني كاشف الغطاء، وصورها مطبوعة هـ، وأجاز3122

 . بعد الرتمجة

 آثاره العلمية

ذكر الشيخ فرج العمرا ن يف كتابه األزهار األرجية: أ ن للمرتجم آثارًا علمية 

منها بعض احلوايش عىل اللمعة الدمشقية والرسائل واملكاسب للمرتىض، وكفاية 

 كان  كتابًا كبريًا. ومن آثاره العلمية:األصول، ولو مجع  هذه احلوايش ل
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 3111يف جزأين، طبع اجلزء الثاين منه سنة هداية العقول يف فقه آل الرسول: 

هـ يف النجف األرشف يف املطبعة احليدرية، ولعل اجلزء األول هو الذي طبع يف 

 بغداد، وهو كام قال العالمة العمرا ن: كتاب استداليل، والكتاب يدل داللة قاطعة

عىل سعة اطالعه وطول باعه، ويدل عىل أ ن واضعه من أفضل فضالء علامء 

القطيف وهو أقل ما يقال يف حق املرتجم له. طبع ثانيًا يف بريوت حتقيق ونرش 

 .6002هـ ـ  3161‘ رشكة دار املصطفى

كتيب حاول فيه تقريب وجهات النظر بني الفريقني الدعوة يف كلمة التوحيد: 

ـ ودعا إىل الوحدة ونبذ الفرقة وتكلم فيه عن ُاصول اإلسالم ـ الشيعة والسنة 

هـ، وطبع 3121اخلمسة، طبع هذا الكتاب يف املطبعة احليدرية يف النجف سنة 

هـ، بتحقيق دار املصطفى إلحياء الرتاث ـ قم. 3166ثانيًا يف بريوت، سنة 

 وجددناه يف هذه الطبعة التي بني يديك.

صفحة  632وهو اآلخر مطبوع، مكو ن من كتاب يف القضاء اإلسالمي: 

. وال أدري إذا 6002هـ ـ 3161بريوت ‘ حتقيق ونرش رشكة دار املصطفى

 كا ن شعره قد مجع يف ديوا ن أم بقي مبعثرًا. 

 مناذج من شعره:

كا ن املرتجم& يقرض الشعر، ولكن مل يكن يتعاطاه كثريًا، ومل يرصف شيئًا 

ء رمزياته، شأنه يف ذلك شأ ن بقية العلاممن وقته لقرضه والتفنن يف عباراته و

 .أمثاله، من ُاولئك الذين رصفوا كل وقتهم فيام ينفع أنفسهم وُامتهم

 ×:قال يف رثاء اإلمام احلسني

                                                           
 .352: 6( أنوار البدرين )
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اقترص الشيخ فرج العمرا ن عىل إيراد مقطوعة شعرية واحدة للتدليل عىل 

مقدرته يف نظم الشعر، وكا ن الباعث هلذه املقطوعة وفاة حجة اإلسالم الورع 

التقي العابد األواه الشيخ عبد اهلل بن معتوق التارويت، ومعرضًا بخسارته الكربى 

                                                           
 ( هذه القصائد الثالث لدى نجله االُستاذ عبد احلميد.)
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قده والَده الروحي حجة اإلسالم الشيخ عيل ابن احلاج حسن عيل اخلنيزي يف ف

 )أبو عبد الكريم( رحم اهلل اجلميع رمحة واسعة:
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 مدحه

املدح والثناء عليه، فهو يعتربه  خصه الشيخ فرج العمرا ن& بالكثري من

واحدًا من أبرز أساتذته، ومربيه الرتبية الدينية الصاحلة، وملقنيه العلوم النافعة، 

حيث تلقى عىل يديه معظم دروسه من الفقه واالُصول، والفلسفة، فقد قرأ عنده 

يف الفقه: طهارة الرياض ومكاسب الشيخ مرتىض األنصاري، ويف االُصول: 

ومعظم الكفاية، واحلكمة املتعالية ورشح منظومة السبزواري يف الرسائل 

الفلسفة، لذلك وجب عليه شكره كام يقول، وقد ترجم هذا الشكر يف قصيدة قاهلا 

 يف مدحه والثناء عليه: 
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 وفاته

هـ، وشيع صبيحة يوم  3131شوار  1تويف& فجأة يف عرص يوم اخلميس 

 فن يف مقربة احلباكة قرب املشائخ العظام، وحيث يقيم أسالفه. اجلمعة، ود

وكا ن تشييعًا كبريًا حاشدًا، وسار موكب تشييعه من حسينية العوامي، حتى 

بلغوا به مقربة احلباكة، محاًل عىل األكف التي متتد إىل نعشه بحرارة وهلفة، وصىل 

الصالة ُابن بكلامت عليه تلميذه البار، العالمة الشيخ فرج العمرا ن، وبعد 

وقصائد تنم عام يف داخلهم من احرتام وتقدير له، فألقى احلاج عيل ابن احلاج 

 حممد الزاهر قصيدة يف رثائه:

 

                                                           
 .352ـ  352 :6ترمجته: أنوار البدرين  /( األزهار األرجية )
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وأعقب ذلك كلامت ارجتالية يف تأبينه وتعداد فضائله وأياديه يف خدمة بالده 

 وُامته. 

 أبنه وأثنى عليه: أقام له أبناؤه فاحتة يف حسينية آل العوامي وممن 

 ـ العالمة الشيخ فرج ابن املال حسن العمرا ن.

 ـ اخلطيب الشيخ سعيد ابن الشيخ عيل أبو املكارم.

 ـ احلاج الشيخ عبد اجلليل بن مرهو ن املاء.
 

 أّبنه العالمة الشيخ فرج العمران بقصيدة:

 
 

 طوت علم العلم

                                                           
 .200، 35: 2( األزهار األرجية )
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 وقال أيضًا يف تاريخ وفاته
 

                                                           
 .200، 35: 2( األزهار األرجية )
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 3131  

 مجنا املرحوم الشاعر:ورثى مرت

 جواد صالح العيل: 

 هـ  3106ـ  3126

هـ. وافاه  3126من أهل املالحة الذي استقبل شمس هذه احلياة يف عام 

ـ إثر حادث تصادم غرب  3106 / 1 / 31األجل املحتوم يف صبيحة يوم اجلمعة  ه

 العيايش رمحه اهلل واملؤمنني.
 

 ية:أبَّن الشيخ حممد صالح بالقصيدة التال
 

                                                           
 .203، 35: 2( األزهار األرجية )

 ( يف األصل: الردأ: ومعناها الفساد وحذف  اهلمزة للرضورة الشعرية.)
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 :الشيخ حسني القدحيي& بقصيدةورثاه املرحوم األستاذ عيل& ابن العالمة 
 

                                                           
 .320ـ  352: 6( أنوار البدرين )
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 ورثاه الشيخ عبد احلميد آل مرهون يف أربعينيته هبذه القصيدة
 

                                                           
 .133( ديوا ن الصبابة: )
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 هـ3131 / 33 /31
 

 عقبه

 أعقب الشيخ حممد صالح املبارك من البنني الذكور أربعة هم: 

عمل موظفًا لدى وزارة العمل والشؤو ن االجتامعية يف مكتب العمل  أمحد:

برأس تنورة، وبعد تقاعده من الوظيفة عمل تاجرًا يف السوق. تويف يف سنة 

 هـ.3102

عمل يف وزارة العمل والشؤو ن االجتامعية يف مكتب العمل  ميد:عبد احل

الرئييس بالدمام، واصل دراسته وأجيز يف القانو ن املدين من جامعة القاهرة، 

 وبعدها تقاعد مبكرًا عن العمل، افتتح له مكتب حماماة واشتغل حماميًا يف البالد.

ولة وطني يف فرع أمالك الدعمل موظفًا يف وزارة املالية واالقتصاد ال عبد اهلل:

 يف القطيف، وتقاعد عن العمل ليعمل يف السوق أعامالً حرة. تويف&. 

عمل موظفًا يف األحوال املدنية بالقطيف، ثم موظفًا أهليًا يف بنك مهدي: 

الرياض بالدمام، وأظن أنه ال يزال عىل رأس العمل يف البنك املذكور. واألخوا ن 

عىل قيد احلياة يزقا ن من نعم اهلل. أطال اهلل يف عبد احلميد ومهدي موجودا ن 

 . بقائهام

 

 مصادر الرتمجة

الكتاب األستاذ عبد  هامش بقلم حمقق / 320ـ  351: 3البدرين ـ أنوار 3

                                                           
 هامش. ـ 320: 6( أنوار البدرين )
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 الكريم الشيخ. 

 .203ـ  533، 35: 2ـ األزهار األرجية 6

 .133ـ ديوا ن الصبابة ـ امللحق بكتابه ذكرى أيب ـ ص1

 

 ونمصطفى آل مره

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 جتهادوثائق ـ إجازات ـ إ

  وتقريض رواية
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 صورة رقم 
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 صورة رقم 
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 صورة رقم 
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 صورة رقم 
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 صورة رقم 
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  صورة شخصية 





 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الكتاب مقّدمة

  





 

 

 

 
 

 

احلمد هلل عىل عميم آالئه وجزيل نعامئه، وله الشكر ملء أرضه وسامئه، 

 الم عىل حمّمد وآله أرشف أنبيائه.والصالة والس

 وبعد:

 فيحصل الغرض يف مقّدمة وفوائد.

أما املقدمة ففي الوحدة واالحّتاد، قال جّل اسمه يف الكتاب املبني العزيز: 

ُقوا﴿  .﴾واعَتِصمُوا بَِحْبِل اهللِّ ََجيَِعًا َوال تَفرَّ

سدة؛ االفرتاق من املف وظاهر اآلية اإلرشاد إىل ما يف االحتاد من املصلحة وما يف

ومها من االُمور الوجدانية التي يدركها كّل من له شعور كام يدرك عوارضه 

الشخصّية، وحكم العقل بذلك أشّد وضوحًا من حكمه بحسن اإلحسا ن وقبح 

 الظلم والعدوا ن.

 الكالم يف الوحدة واالّتحاد

 ألنه غري مقدوروال يتوّقف حتّقق االحّتاد عىل عدول كّل إىل ما عليه اآلخر؛ 

لذهاب األدّلة إىل غري ما يراه اآلخر، فقد تؤّدي به إىل أ ن حكم اهلل دائر مدار 

اجتهاد املجتهد، فام أّدى إليه نظره بعد بذل وسعه وطاقته يف استنباط احلكم فهو 

                                                           
 .301( آل عمرا ن: )
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حكم اهلل يف حّقه وحّق مقّلديه، وهو عىل قوله بالتصويب فيه إشكال عند اآلخر. 

جوع الشافعّي إىل احلنفّي ليس بأوىل من رجوع احلنفّي إليه، وكذا مضافًا إىل أ ن ر

يف غريمها، وخمالف ملا اّتفق عليه إخواين من أهل السنة وهو: أ ن من أخذ بقول 

واحد من الفقهاء األربعة فقد أصاب، وعمل بالصواب، وكا ن معذورًا يوم 

 .احلساب

حة، أو بطالنه باحلّجة الواضوال ينايف حتّقق االحّتاد بيا ن ضعف دليل اآلخر 

لريجع عن اخلطأ يف القول. وال ينافيه تنويه كّل بمذهبه بام ال يمّس مذهب اآلخر، 

كام ال ينايف حتّقق االحّتاد االختالُف يف الفروع؛ لوقوعه بني أئّمة املذاهب، بل يف 

 املذهب الواحد.

بّينات والكّل مأجور فيام أصاب ومعذور يف اخلطأ؛ ألخذه باحلجج وال

والرباهني والدالالت. فام أّدى إليه رأيه بحسبها فهو احلّق اليقني، وال يرّضه 

اخلالف فيه وال قّلة القائل به. كام الينفع كثرة القائل به؛ إذ مل يكن دليل عليه وال 

 حّجة لقائله.

وفيام أعلم أ ْن ليس أحد من الفقهاء إالّ وعنده رأي خيالفه اآلخر فيه، وال فرق 

ما تفّرد به أبو حنيفة والشافعي يف الفروع الرشعّية من اآلراء اّلتي ال موافق بني 

 هلام فيها.

وال يقول أحد من إخواين املسلمني: إ ن الشافعّية واحلنفّية معذورو ن فيام 

انفردوا والشيعة غري معذورين فيام انفردوا؛ إذ ال أظن أ ن أحدًا من املسلمني يقول 

اعه، وجعفر بن حممد الجيوز اّتباعه واألخذ منه. مع أ ن أبا بأ ن أبا حنيفة جيوز اّتب

                                                           
  .36ـ  33( أحكام الزواج عىل املذاهب األربعة: )
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حنيفة كا ن يأخذ عنه ويتعّلم منه. وقد صّح ذلك عند إخواين املسلمني وذكروه يف 

 .والقوشجي األشعري وغريمها كتبهم؛ كعبد احلميد املعتزيل

 حديث: أهل بييت عدول

أهل بيتي، ينفون عن يف كّل خلف من ُاّمتي عدول من »‘: وقد قال النبي

 .«هذا الدين حتريف الضاّلني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني

وقد تواترت بذلك األخبار وتظافرت، وتطابق  األحاديث الصحيحة 

 وتنارصت، ورّصح  ترصحيًا ال يتطّرق إليه االحتامل وال يشوبه اإلمجال.

ّمة من آل متابعة األئوكفاك خرب التمّسك بالثقلني، فهو نّص رصيح يف لزوم 

يف األقوال واألفعال عىل مجيع االُّمة، وبراءة ذّمة املكّلف باّتباع ‘ الرسول

يف مسنده عن زيد بن أرقم، وأمحد ومسلم أحدهم. وقد أخرجه الرتمذّي 

عن زيد بن  والطربايّن أيضًا يف )الكبري( عن أيب سعيد اخلدرّي. وأخرجه أمحد

                                                           
 .31: 3( رشح هنج البالغة ) ابن أيب احلديد( )

ة 603( انظر: الصواعق املحرقة: )  .336ـ  333: 1، ينابيع املودَّ

ت ا. وروي باختالف يف املتن والسند يف بصائر الدرج612و  350( الصواعق املحرقة: )

، 1، أبواب صفات القايض و...، ب 21: 62، الوسائل 6/ 16: 3، الكايف 1/  13

 .6ح 

 .1122/ 161: 5 سنن الرتمذي ()

 .361ـ  366: 2( صحيح مسلم )

 .32و  31: 1( مسند أمحد )

 .330ـ  313و  316ـ  313: 5( مسند أمحد )

 .1361و  1366و  1363/  351ـ  351: 5( املعجم الكبري )
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 أيضًا عن زيد بن أرقم. وأخرجه البزاز عن ُاّم هاين. جه أمحدثاب . وأخر

وطرقه كثرية، قال ابن حجر يف )الصواعق(: )قد روى هذا احلديث ثالثو ن 

 .صحابيًا(

 .وقال يف )ينابيع املوّدة(: )إّنه عن نيف وعرشين صحابيًا(

 حة الداللة.، وقد روي بطرق كثرية صحيحة السند، واضومنها خرب السفينة

م، ال يف ويقني يف عقيدهت وتثّب  يف طريقتهم، فالشيعة عىل ثقة من أمرهم،

ضيق جمال لفقدا ن الدليل، وال يف ضعف عن االستدالل، وال يف عجز عن رفع 

الشّك واإلشكال، وال يعرتهيم يف شبه املشبهني انزعاج وال زلزال. كام هو حاهلم 

 ع، فهم يف مجيع ذلك عىل حجة ودليل.يف مجيع عقائدهم من االُصول والفرو

نعم، يتوّقف صدق االحّتاد عىل سّد أبواب االنتقادات املذهبيّة، ونظر كّل فرقة 

إىل االُخرى كنظر بعضهم إىل بعض. فبه حيصل اإلخاء التاّم اّلذي جاء به 

 اإلسالم، وينتظم عقد اجتامعهم، وحتصل الغاية املقصودة والضاّلة املنشودة.

حقيقة االحّتاد بتزويق العبارات وتنميق املقاالت، وال بالظواهر  وال حتصل

واملظاهر دو ن احلقائق واجلواهر، بل البّد من عوامل نفسيّة تؤّدي إىل النجاح؛ من 

إرادة جدية، وحركة جوهرّية، عمال ال قوال، وجّداً ال هزال، بصفة َمرضّية وأعامل 

، واستعامل قانو ن العدل وميزا ن عطرة مسكيّة، وجعل كّل مصلحة نوعّية فردية

القسط وناموس النَصف يف كّل قضّية، بخلق فاضل بحقيقة راهنة بعاطفة كريمة 
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 بنفس زكّية، كوارَثني متساوَيني صاحلنَي عادلني اقتسام مرياثهام بالسوّية.

ويكو ن ذلك بتقييد النفوس الشهوّية بقيود العقل والروّية، وبسعي كّل فرد 

مصلحة أخيه كسعيه يف مصلحته الذاتيّة بنفوس وأيد مّتحدة من املسلمني يف 

وقلوب مؤتلفة غري متناكرة؛ فإ ّن قلوب املؤمنني جنود جمنّدة، فام تعارف منها 

 ائتلف وما تناكر منها اختلف، واملرء مع من أحب.

وقد جبل  النفوس عىل حّب من أحسن إليها، و إ ن اهلل تعاىل للمسلم عو ن 

ومن َيتَّق اهللَّ ََيَْعُل َلُه ﴿، وجيعل اهلل له املخرج من كّل ضيق: مادام عونًا ألخيه

 .﴾ََمَْرَجاً 

فبذلك تثب  يف املجتمع اإلسالمي كلمتهم وتنقطع سلسلة الشقاء والعناء 

 عنهم.

فكلمة التوحيد دينهم والدعوة إليها ديدهنم، والتآزر والتعاضد والتساعد 

والنَصف والعواطف الكريمة أخالقهم.  دأهبم وتبادهُلم الصفاَء سجّيتهم،

 ت.حتّققه عندنا من املستحيال واالحّتاد هبذا املعنى غري موجود، بل يكاد ]يكو ن[

كيف، والكّل ينظر إىل اآلخر بعني السخط والغضب، وبعني احلقد واحلسد 

جامل يف القول فذو لسانني، و إ ْن أظهر الوالء فذو  فإ نْ وبعني العدّو األلد! 

 ، ومصانعته للمخادعة؟للمخاتلةفمجاملته وجهني. 

 هل السّنةحماورة للمؤّلف مع بعض إخوانه من أ

وقد جرى ذلك بمحرض مجاعة يظهرو ن حّب الوحدة واالحّتاد، قوال ال فعال، 

ويبطنو ن احلسد واألحقاد. فلاّم انرصف الرقيب قابل رجل منهم زمالءه بوجهه 
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 أخالق جبناء النفوس، فعىل ماذا تكونو ن الثاين، قائال: ليس الوحدة واالحّتاد إالّ 

 أهل خري وثروة وعّزة وقوة وغريكم حمروم؟ فال سعي إالّ يف املصالح الذاتّية.

فام هيّمني إ ْن قوي  وضعفتم، وال يزعجني إ ْن سلم  وهلكتم. فال صالح 

وال نجاح إالّ ما وصل إىل نفيس، وال يتفاوت احلال كأ ن طريقه التقاطع أو 

أو الفتن. فال رّد الوديعة واجب، وال الظلم حرام إذا كا ن  النميمةو التواصل أ

 هناك مصلحة شخصيّة توفر املالّية.

املقال، فأخذ من اجلهل جلبابه،  إىل غري ذلك من أهازيج األقوال وسامدير

ومن الفتن دينه ومن النميمة ديدنه، ومن ضغائن القلب وشحن الصدور ونكر 

 ضّد الوحدة واالحّتاد، واإلخاء التاّم اّلذي جاء به النفس أخالقه، فهو عىل

 اإلسالم. ال يردع بقول زاجر، وال يزيده الوعظ إالّ عتّوًا وعنادًا واستكبارًا.

هذا كتاب اهلل يدعو إىل االعتصام بالوحدة وينهى عن االفرتاق بقول: 

ُقوا﴿  .﴾واْعَتِصُموا َبَحبِْل اهللِّ ََجيَِعاً َوالَ َتَفرَّ

 .﴾والَ َتنَاَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرحْيُُكم﴿يقول: و

وهذه شمس العقل مرشقة وأنواره مضيئة، تكشف عن رضورة االحّتاد 

ومرّضة االختالف. وهؤالء الزعامء املصلحو ن حجج اإلسالم آيات اهلل يف األنام، 

اءه اّتفاقهم، ينادو ن وقد طار نداؤهم كّل مطري بأ ن داء املسلمني اختالفهم ودو

صادعو ن بام ُامروا من توحيد الكلمة يف كلمة التوحيد، ودخول من يدين هبا حت  

عنواهنا، بعنوا ن واحد ومعنًى فارد، متمّسكو ن بالعروة الوثقى اّلتي ال انفصام هلا، 
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باذلو ن جهودهم السامية، ومقاصدهم العلّية الباعثة لروح احلياة يف املجتمع 

 اإلسالمي.

الدعاة املصلحو ن والرجال الناصحو ن الذين رموا نحو هدفهم  وهؤالء هم

فأصابوا، وبعثوا للنفوس ما يشوقها و إىل األسواء ما يقطع جرثومتها، صارخني 

 يف اجلهات األربع برضورة االحتاد.

. ‘وكفاك شاهدًا عىل رضورة االحّتاد ومرضة االختالف، سرية نّبينا حممد

الكلمة يف كلمة التوحيد، خملصًا يف توحيد اهلل، قائاًم جاء صادعًا بام ُامر من توحيد 

بأمره منزجرًا عن هنيه، فانيًا يف العبادة، مهّذبًا لألخالق، مرّبيًا للنفوس، مغّذيًا هلا 

بنور احلق واملعرفة؛ فمهدت له سبل التوفيق وُهيِّئ  له عوامل النجاح، فاستطاع 

خوة انة، مع ما هم فيه من العصبية والنبعو ن اهلل حتويل أهل بيئته من ديانة إىل دي

والفظاظة وغلظة القلب، فقّبح أفعاهلم وذّم آراءهم، وأبطل سننهم الراسخة يف 

 دقائق واقفًا عىل‘ قلوهبم، املتمكنة يف ضامئرهم، بأساليب عجيبة؛ ألنه كا ن

أخالقهم، حميطًا بغوامض أمزجتهم، رقيق القلب لطيف احلس، يعامل كل واحد 

 الالئقة به، املناسبة له. املعاملة

يشاء من عباده، وحيرمها من يشاء. وهلذا  منوهذه من احلكم التي خيّص اهلل هبا 

 واحلرما ن أبلغ األثر يف التوفيق واإلخفاق. االختصاص

األرواح جنود جمنّدة، فام تعارف منها ائتلف وما تناكر منها »‘: وقوله

 .«اختلف
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 .«من أحسن إليهاجبلت القلوب عىل حّب »‘: وقوله

يرمي إىل هذه احلكمة؛ أل ن اإلنسا ن غالبًا مرّكب من شخصّيات عديدة، ال 

تظهر إالّ يف أحوال وأوقات خاّصة، فإذا تغرّيت تلك األحوال واألوقات تغرّيت 

تلك الشخصّيات، فقد يكو ن هادئًا و إذا به يصبح ثائرًا، وقد يكو ن رقيق القلب 

ذا جهل أهل املراتب السامية هذه األجزاء النفسّية، فقد قاسيًا. فإ و إذا به يصبح

 يؤّدي هبم اإلخفاق إىل الذهاب بحياهتم، أو إىل القضاء عىل حياة بالدهم.

جتد احلّجة البالغة والعلم اإلهلّي، وتعرف غايته ‘ فإذا نظرت إىل سريته

 هاملقصودة، وهي توحيد الكلمة يف كلمة التوحيد، وحمبّته لالحتاد وكراهت

 لالختالف.

وصاحب الرشيعة اإلسالمّية قد أوضح تلك األرسار النافعة واجلوامع الطّيبة، 

بالفعل تارة وبالقول ُاخرى. وقد متركز ذلك يف األذها ن ويف قلب كّل من له 

شعور، عىل نحو االقتضاء؛ فهو يؤّثر أثره الطّيب ويثمر ثمره اجلنّي مامل متنع 

 املوانع.

حيفظ  إىل الغاية املقصودة والضاّلة املنشودة ما مل تصلوالن  فيا إخواين، املسلمني

 كّل منكم حّق أخيه بميزا ن عدل، وقانو ن قسط، وناموس نصف.

فليس من ميزا ن العدل وقانو ن القسط وناموس النصف أ ْن يقابل املظلوم يف 

حق أو الداعي يف عدل برميه بالتفريق واملشاغبة، بل يوز ن بميزا ن احلق؛ فإ ْن كا ن 
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ـ  «انرص أخاك ظاملًا أو مظلوماً »مظلومًا نرص و إ ْن كا ن ظاملًا ُارشد ـ وهو معنى: 

إ ْن أمكن، و إالّ جودل باّلتي هي أحسن بلطف ولني، وبرها ن ساطع مبني، ال 

بالتحقري واإلهانة فتشعل نار احلقد والبغضاء؛ فيتسّلط العدّو من األجانب 

بيئة من البيئات اإلسالمية من جاس خالهلا، واألغيار، ملا تعلم أ ن يف كّل حميط و

 ساعيًا يف استئصاهلا بكل وسيلة خفّية.

فيا أهيا املسلمو ن، أما يف ذلك جامع الختالف الكلمة؟ أما يف ذلك موجب 

للتساعد والتعاضد؟ أما يف ذلك مشعل لنار احلمّية والغرية؟ أما يف ذلك مزيل 

اد؟ ألستم أهل النفوس األبيّة؟ لألضغا ن واألحقاد؟ أما يف ذلك مقتض لالحّت 

ألستم أهل االُنوف احلمّية والشيمة العربية؟! أما يف شّدة تلك اآلالم باعث 

الستيقاظ عزائمكم؟ أما يف كّل ذلك مقتض الستعامل نواميس النصف؟ أمن 

العدل أ ن يغصب الفرد حّق اآلخر أو يسلبه ما له أو يستعبد نفسه؛ وذلك ملا يثبته 

 ظمة؟لنفسه من الع

فإذا عظم قدره عنده استحقر من سواه فأبعده وأقصاه، ورأى أ ن حّقه أ ْن يقوم 

بني يديه. و إذا لقي أحدًا انتظر حّتى يبتدئ بالسالم، و إذا نوظر أنف أ ْن يرّد 

الكالم، و إذا رد عليه غضب، و إذا أسدى ألحد نوعًا من املعروف انتهره وامتنَّ 

يف النصح، و إذا ُوِعَظ امتنع عن القبول وأخذته  عليه واستخدمه، و إذا وعظ بالغ

العزة باإلثم. و إذا قوي  تلك الصفة امتنع عن قبول احلّق إذا أتى به غريه، فرتاه 

يناظر يف مسائل الدين، ومتى اّتضح احلّق عىل لسا ن غريه شّمر جلحده، واحتال 

 درك املرام.وال ي لدفعه بالنقض واإلبرام لقصد الغلبة واإلفحام، فال يغتنم احلّق 
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فكم من مشتاق إىل العلم باق يف رذيلة اجلهل؛ الستنكافه عن حتصيله من 

أهله، أو حلسده و إ ن كا ن يعلم بضعة نفسه، وكم قاصد إفحام غريه وتعجيزه، 

وتنقيصه يف أفعاله وأقواله. وقدحه بنسبته إىل القصور واجلهل؛ ليظهر فضل نفسه 

يتهجم عىل أخيه ُاخرى. فهذه عوامل نفسّية ونقص أخيه، فيزّكي نفسه تارة و

تكو ن باطنّية وظاهرّية يف األقوال واألفعال، مذمومة مهلكة، تقيض عىل الوحدة 

 .واالحتاد وتؤّدي إىل كّل سخيمة

 فعىل احلّر الكريم التوّقي عنها، وأالّ يقنع بمنزلة إذا رأى ما هو أرشف منها:

واملآثم، من احلقد واحلسد، بباعث حقيقّي  وجيرد نفسه عن تلك السخائم

جدّي، ال باملصانعة واملجاملة، وال باملخادعة واملخاتلة، وال باملنافسة يف املنافع 

الشخصّية كام هو احلال اجلاري، بل يعقد كّل فرد نّيته عىل اإلخاء التاّم اّلذي جاء 

الم، بل مل يكن اإلسالم إالّ به. ليعرض كّل فرد عن فّك أبواب االنتقادات به اإلس

 املذهبيّة، بل يسّدو ن رتاجها.

ولعلك تكو ن آيساً من حصول اإللفة واالحّتاد اّلتي هي النتيجة والثمرة اليانعة 

لتلك املساعي الرشيفة؛ ملا جتد من عدم التأثري وتباين حاالت املسلمني. فكأ ن 

صلحني والرجال الناصحني يدعوهنم إىل التقاطع والتنابذ، أو كأ ّن تلك الدعاة امل

املقدمات عقيمة أو أهنا تنتج من غري سنخها، أو أ ن تلك البذور التي غرسها 

 املصلحو ن وسقوها بامء العناية والرعاية انتج  من غري جنسها.
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لسلة كة يف سكاّل ثم كاّل، و إنام تلك البذور الطّيبة واجلوامع النافعة، منسل

املقتضيات ال يف سلسلة العلل التاّمات، فهي تؤثر أثرها الطيب وتثمر ثمرها 

َب اهللُّ َمَثال َكلَِمًة َطيَِّبًة َكَشَجَرة َطيَِّبة﴿اجلنّي:  ، مامل متنع املوانع عن تأثري ﴾ََضَ

 تلك املقتضيات.

ذه الشجرة، لغري هفام عليه املسلمو ن اليوم من التقاطع والتناكر والتنابذ ثمرة 

اّلذي ال زال هلم باملرصاد، وال بل من بذور الشقاق اّلتي بذرها عدّوهم األلدّ 

وينصب رشاك اخلدع ليرضب بعضهم  ينفّك حّتى يوردهم تلك اهلّوة السحيقة،

 اجلميع.و عليهم الضعف، فيكسح الكّل ويمحفيستويل بعضًا؛

ر باب االنتقاد، وعدم إنكا فالواجب عىل دعاة الطرفني وعقالء الفريقني سدّ 

 ما جاء يف فضل آل الرسول والصحابة من القرآ ن والسنّة عمومًا وخصوصًا.

أما إذا فّك باب النقد واملجادلة واإلنكار يف كّل آية أو رواية واردة يف فضيلتهم، 

أو ختصيص بدو ن خُمّصص، أو تقييد بغري مقّيد، أو ترجيح بال مرّجح، من 

ْجَس ﴿: ختصيص آية التطهري َرُكْم َأْهَل اْلَبْيِت َوُيطَ  إِنَّام ُيِرْيُد اهللُِّ لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ هِّ

اً  فاطمة »‘: ، وخروج من قال فيها النبّي ‘بزوجات النبّي  ﴾َتْطِهْْيَ

 .«بضعة مني

                                                           
 .61( إبراهيم: )

 .11( األحزاب: )

، 1316: 3ابن أيب حاتم( ، تفسري القرآ ن العظيم )31: 66( انظر: جامع البيا ن )الطربي( )

: 1، الكشاف 610: 1، تفسري السمعاين 12ـ  15: 1الكشف والبيا ن )تفسري الثعلبي( 

 .316: 31، اجلامع ألحكام القرآ ن )تفسري القرطبي( 620

، األمايل 6/  653، األمايل )الشيخ املفيد(: 321/  325( األمايل )الشيخ الصدوق(: )
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، وخّصص بعض اآليات بال وآية املباهلة ومثل ذلك يف آية القربى

ا بال مقّيد، و]كان [ الروايات الواردة يف شأهنم كّلها غري خمّصص وقّيد بعضه

صحيحة عنده، حّتى ما كان  موجودة يف الكتب املعتربة ـ ولعله تأيت سانحة 

فنذكر فيها ممّا ذكره بعض كتبة العرص ممّا يوجب احتدام نار البغضاء بني الفريقني 

شتعل نار قابلة باملثل، فتـ فهيهات أ ْن تصلح حالة املسلمني؛ إذ ذاك باعث عىل امل

 األحقاد، ويتحامل كّل فريق بنرش كّل غميزة يف اآلخر.

فالواجب عىل دعاة الطرفني وعقالء الفريقني أ ْن ينظروا بعني اإلنصاف، فإ ّن 

كل صواب نورًا، ويمنعوا جريا ن األقالم يف هذه  وعىلعىل كّل حق حقيقة 

قفتم ح اإلسالم واملسلمني؟ أما وجتري بسّم نقيع يقيض عىل روأما هي املواضيع، 

عىل ما كتبه بعض كتاب أهل العرص من إخواننا املسلمني وما نسبه من املطاعن 

لفرقة الشيعة التي هم منها براء براءة الذئب من دم يوسف، من التناقض 

والتضليل واماتة الدين ممّا يدمي القلوب ويبعث احلامسة ويزرع الضغائن 

ائفة التي قام  بالواجبات اإلسالمّية املُبلية يف اإلسالم بالء واألحقاد، مع أهنا الط

 حسنًا؟

فإذا كا ن الكاتب من إخواين ينرش ما كتب يف ُاّمة جعلها اهلل ُاّمة واحدة، وجعل 

                                                           
 ،32/  311: 61، البحار 336: 1اقب آل أيب طالب ، من10/  61)الشيخ الطويس(: 

، 630: 1، صحيح البخارّي 5: 1، مسند أمحد 31621/  103: 2املصنف )الصنعاين( 

: 66، املعجم الكبري )الطرباين( 1323/ 120: 5، سنن الرتمذي 313: 2صحيح مسلم 

 .11666/ 301: 36، كنز العاّمل 603: 30، السنن الكربى )البيهقي( 101

 .61( الشورى: )

 .23( آل عمرا ن: )
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االُخّوة فيام بينهم، فكيف حال األفراد الذين ينعقو ن مع كّل ناعق، الذين 

شيئًا؟ فهو أحرى أ ْن يتقّول عىل اليفقهو ن معنى التشّيع وال من أحوال الشيعة 

 تلك الطائفة األقوال املفتعلة.

  





 

 

 
 

 

 

 الفائدة ااُلوىل
 

فيا إخواين من دعاة الطرفني وعقالء الفريقني، قد عرفتم املرّضة يف االختالف، 

والرضورَة الالزمَة يف االحّتاد وشّد أركانه و إحكام أساسه، فال حياة لإلسالم 

 واملسلمني إالّ به.

عيّل أقول: إ ن من يكتب عنهم اليعرف مذهب الشيعة وال معنى التشّيع، ول

وال يفقه ُاصوهلم اإلسالمية. ولو عرف ذلك ألنصف من نفسه؛ وألمات تلك 

 النرشات، وألعقبها باملحو بعد اإلثبات.

ولو كا ن يعرف الرضورّي له ويفّرق بني الرشط واملانع والركن، ويعرف ذلك 

ه الربها ن. ولو أنه سلك طريق االحتياط وتوّقف عن نرش من اإليام ن؛ لسطع إلي

هذه الشطحات، مع البحث والفحص عن ُاصوهلم اإلسالمّية وماهم عليه؛ لكا ن 

 .﴾َوال َتْقُف َما َليس َلَك بِِه ِعْلمَ ﴿له طريق نجاة، لقوله تعاىل: 

كتب ي فإ ّن نسبة التضليل واملنكر قول بدو ن علم، ودعًوى بال دليل. ولعّل من 

يعرف معنى االحتياط، أو يعرفه وال يرى ماهو فيه من مصاديقه، وليس له أ ْن  ال

يقول: ال أعرف من أمرهم شيئًا؛ وهو يكتب عنهم كّل يشء، إالّ أ ْن يفارق 

 وجدانه، وينظر إىل مايف كتب الفريقني بعني ترى اليشء الواحد بام هو أحد اثنني.

                                                           
 .12( اإلرساء: )
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 ×يف البكاء على احلسني

ب أ ن عاقال يتكّلم هبذه الشطحات، وجيرح هبا ُاّمة من وما كن  أحس

املسلمني، مشتملة عىل طوائف من البلغاء والعلامء الواصلني بدو ن مصدر وثيق، 

خيبط خبط عشواء يقذف تلك الطائفة، حّتى اجتمع  مع بعض من إخواين أهل 

فقال  بقرب املعمل األمريكي، العلم من أهل الفّن والصناعة يف جبل الظهرا ن

أمهرهم يف الصناعة: يقولو ن: إ ن الشيعة تعتقد ُامورًا بعضها يدخل يف عنوا ن 

 ويبكو ن عليه ويرضبو ن عىل رؤوسهم.× املنكر، فإهّنم يقرؤو ن مقتل احلسني

وكا ن هذا املتكّلم يسلك مسلك التورية، ويتجّوز يف اإلسناد تارة ويف النسبة 

 ُاخرى، ويعرّب بقول: يقولو ن ذلك عنهم.

بقول: أّما ما ذكرت من أ ن قراءة مقتل  رفقًا وليناً  ا ن اجلواب منّي مبدياً وك 

والبكاء عليه منكر وجيب رّده، فال إشكال يف وجوب رّد املنكر للقادر × احلسني

عليه بعد حتّقق كونه منكراً علم من الرشع حتريمه بالدليل القاطع، ال ما كا ن خمتلفًا 

 بعض دو ن بعض. فليس ملن حرم أ ْن ينكر عىليف حتليله وحتريمه، وظّن حتريمه 

من حلل. كيف، و إخواين من السنة يرّصحو ن بأ ن حكم اهلل دائر مدار ما أّدى إليه 

الرأي، بعد البحث والفحص يف استنباط احلكم، فام أّدى إليه الرأي فهو حكم 

ذلك واهلل؟ فاملنكر عىل من اعتقد حّلّية فعل مستلزم حلمله عىل خمالفة حكم اهلل، 

 واضح.

نعم، له أ ْن يبنّي لآلخر ضعف مستنده أو بطالنه، إالّ إّنه عىل قول إخواين من 

                                                           
( الظهرا ن من توابع القطيف، وهو مقّر رشكة الزي . وهي تقع يف منطقة غنّية بالنفط. )

 .312: 1، موسوعة املورد 160: 1نسمة. انظر: دائرة املعارف الشيعيَّة  65000سكاهنا 
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السنة بالتصويب فيه إشكال؛ لعدم معقولية البحث والفحص عام ال يكو ن يف 

الواقع له عني وال أثر. فاملنكر هو املعلوم من الرشع حتريمه بالدليل القاطع ال ما 

ذهب  ول ما يؤكل حلمه. فإ ّن حممد بن إدريس الشافعيكا ن خمتلفًا فيه، كام يف ب

إىل نجاسته، والزمه بطال ن الصالة، مع كو ن يشء منه يف ثيابه أو بدنه. وذهب 

، والزمه صحة الصالة وحّلّيتها فيه. وهو احلّق اإلمام أمحد إىل طهارة ذلك

 عندنا.

اإلنكار عىل فلو وجب إنكار من حّرم عىل من حّلل لوجب عىل الشافعّية  

احلنابلة، عند إرادة الصالة يف بول اإلبل والبقر والغنم. وهذا غري صحيح باتفاق 

 املسلمني.

وال يقول أحد من املسلمني: إ ن أبا حنيفة جيوز اّتباعه، وأبا عبد اهلل 

ال جيوز اّتباعه واألخذ منه، مع أ ن أبا حنيفة كا ن يأخذ منه. ويتعلم × الصادق

د إخواين املسلمني وذكروه يف كتبهم؛ كعبد احلميد منه، وقد صح ذلك عن

 .والقوشجي األشعري وغريمها املعتزيل

يف كّل خلف من ُاّمتي عدول من أهل بيتي، ينفون عن »‘: وقد قال النبي

 .«هذا الدين حتريف الضاّلني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني

                                                           
 .51: 3( حكي عنه يف املبسوط )الرسخيس( )

 .102: 3ي عنه يف الرشح الكبري )عبدالرمحن ابن قدامة( ( حك)

 .31: 3( رشح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( )

ة 603( انظر: الصواعق املحرقة: )  .336ـ  333: 1، ينابيع املودَّ

، إكامل الدين 650/  22باختالف يسري يف قرب اإلسناد: ‘ ( روي عن النبي)

× . نعم، روي عن عبد اهلل633: 3يب طالب ، مناقب آل أ2/  663)الصدوق(: 
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 صدق.شاهدا  وخرب السفينة بالثقلني التمسكوخرب 

عىل مجيع ‘ رصيح يف وجوب األخذ بقول علامء آل الرسول نّص وهذا  

 املسلمني، يف كّل زما ن.

مضافًا إىل ذلك أ ن العلامء من اخلاّصة والعاّمة من مصنّفي كتب التواريخ 

، وأيب خمنف لوط كالفاضل سليام ن القندوزّي احلنفّي يف كتاب )ينابيع املودة(

، ، والواقدي، وابن األثري اجلزرّي ، وأيب فرج األصبهاينبن حييى األزدّي 

ممّن يطول تعدادهم قد مجعوا الروايات الواردة يف مقتله وأسبابه،  وغريهم

واجتهدوا يف ضبطها وبيا ن ما جرى عليه وعىل أهل بيته وأنصاره. ومل أسمع بأحد 

 م.من الفقهاء والعلامء أنكر عليهم وال قدح فيهم بجمعه

                                                           
، االختصاص )الشيخ املفيد(: 6/ 16: 3، الكايف 1/  13باختالف يف بصائر الدرجات: 

 .6، ح 1، أبواب صفات القايض و...، ب 21: 62، الوسائل 1

، 361ـ  366: 2، صحيح مسلم 116ـ  113: 6. سنن الدارمي 32و  31: 1( مسند أمحد )

 . 1361/  351: 5، املعجم الكبري )الطرباين( 3063/  632: 6 مسند أيب يعىل

/  315: 61، البحار 53/  613، إكامل الدين )الصدوق(:1/  132( بصائر الدرجات: )

، 111: 6، املستدرك عيل الصحيحني 6212/  15: 1، املعجم الكبري )الطرباين( 21

/  35: 36ز العاّمل ، كن321: 3، جممع الزوائد 3116/  621: 6مسند الشهاب 

11353. 

 .35ـ  2: 1( ينابيع املوّدة )

 )أيب خمنف(.× ( مقتل احلسني)

 .13ـ  53( مقاتل الطالبّيني: )

 .31ـ  12: 1( الكامل يف التاريخ )

 .12/  616: 31، كام يف معجم االُدباء ×(( له كتاب )مقتل احلسني)

 ( كالطربّي واخلوارزمي يف مقتليهام.)
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وما مجع إالّ ليقرأ ويسمع، والزم صّحة األصل صّحة الفرع بإمجاع أهل الفن 

والصناعة، ولو حرم  قراءته حرم مجعه. مضافًا إ ىل ذلك عمل شعراء الصحابة 

كحّسا ن بن ثاب  وكعب وغريمها، فإهّنم أثروا املراثي يف الشهداء من أصحاب 

بد محزة بن ع‘  عّم النبّي ؛ كشهداء بدر وُاحد وغريهم كاملراثي يف‘الرسول

 املّطلب، ويف عبيدة بن احلارث، ويف جعفر بن أيب طالب وغريهم.

 ×على احلسني ‘بكاء النيب

وهذا أمر مشهور، ويف كتب التاريخ مسطور. وحّقق ذلك املعنى فعل النبّي 

 .«إن العني تدمع، والقلب خيشع، وال نقول ما يسخط الرب»‘: وتقريره وقوله

بذلك تعرف رضاه برثاء ابنه وقطعة كبده، وال زال ‘ النبّي ومن رضا 

من أحّب حسينًا، وأبغض اهللّ من  حسني منّي وأنا من حسني، أحّب اهلل»يقول: 

ّي فهو ثاب  إىل يوم القيامة، إذ ال نب‘ ، وما ثب  يف عرص النبّي «أبغض حسيناً 

 بعده وال سنّة.

                                                           
، املصنف )ابن 32/  352: 66، البحار 562/  322: 3، الفقيه 15/  626: 1كايف ( ال)

،كنز 3513/  502: 3، سنن ابن ماجة15: 6، صحيح البخارّي 6/  622: 1أيب شيبة( 

 ، فيهم مجيعا باختالف يسري.16113/  235: 35العامل 

/  620: 11بحار ، ال362: 6، اإلرشاد )الشيخ املفيد( 362/ 332( كامل الزيارات: )

 53: 3، سنن ابن ماجة 326: 1، مسند أمحد 66/  535: 2، املصنف )ابن أيب شيبة( 15

، املعجم الكبري 161: 35، صحيح ابن حبا ن 1121/ 161: 5، سنن الرتمذي 311/ 

. 11621/ 335: 36، كنز العاّمل 336، الصواعق املحرقة: 6513/ 11: 1)الطرباين( 

 «.غض اهلل من أبغض حسيناً وأب»وليس فيهم مجيعًا 
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 ’بكاء يعقوب على يوسف

× ن عّد هذا من املنكرات؛ فهذا يعقوب بن إسحاقوال ينقيض عجبي ممّ 

حتى ذهب برصه واحدودب ظهره. وقد حكى اهلل × بكى عىل فقد ابنه يوسف

ْزِن َفْهوَ ﴿ ذلك يف الكتاب العزيز بقوله: ْت َعْينَاُه ِمَن احْلُ  يا َأَسَفى َعىَل ُيوُسَف َواْبيَضَّ

 .﴾َكِضيمْ 

ىل ب النبوة فكيف ال جيوز البكاء عومل يناف منص× فاذا جاز البكاء ليعقوب

قد أمر معلوم الحيتاج إىل بيا ن، و× عىل احلسني‘ ، وبكاء النبي×احلسني

 وفعله وتقريره؟‘ علمتم أ ن السنة هي قول النبي

ـ قبل  ×يبكي عىل قتل احلسني‘ وال يتوهم من له أدنى شعور أ ن النبي

ك  ملنكرات، كيف وقد بوقوعه ـ ويكره البكاء بعد قتله. فالقول بتحريمه من ا

مجاعة كثرية من الصحابة والتابعني رجاال ونساًء ومنهم سيدة النساء ]وذلك[ غري 

خفي عىل من سرب كتب التاريخ، وهم ممن يعتمد عليهم ويقتدى هبم وال يمكن 

 ، وأنس بن مالك، وزيد ابن×الطعن فيهم؛ كأمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

 دادهم.أرقم. وغريهم ممن يطول تع

 ×احلسن البصري يبكي احلسني

 ×ويف )الينابيع( قال الزهري: )ملا بلغ احلسن البرصي خرب مقتل احلسني

. وقد بكى حّتى اختلج صدغاه ـ ثم قال ـ: أذل اهلل ُاّمة قتل  ابن بن  نبيها(

                                                           
 .11( يوسف: )

 .11: 1( ينابيع املودة )
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 ورد يف ذلك من طرق اخلاصة والعامة ما ال يسع الوق  ذكره.

ينظر بعني اإلنصاف ال بعني السخط  فالواجب عىل كّل متكّلم أ نْ 

 واالعتساف؛ فإ ّن عىل كّل حّق حقيقة وعىل كّل صواب نورًا.

الزفرة وجيري العربة، وهو خيمد يورث إ ن إطالق احلز ن  ولعلك تقول:

اجلمرة، ويضعف قلب املصاب، بل يفنى بجريا ن دموعه وتصاعد زفراته، فينقطع 

د العربة وحبس الدمعة، لبقي احلز ن الثواب املرتّتب عىل أصل احلز ن. ولو قيّ 

 وحرارة الثكل، ودام واستمّر ما يرتّتب من األجر والثواب.

ولكنك اخلبري بأ ن القضايا اجللّية اّلتي قياساهتا معها مالزمة جريا ن الدمع 

 مجوٌد. قال الشاعر: العنيللحز ن الشديد، ما مل يصب 

 

فكيف يمكن انفكاك جريا ن دمع العني الصحيحة عن تأّجج نار الثكل؟ فال 

 يبقى أحدمها مع زوال اآلخر واألجر والثواب مرتّتبا ن عىل ذلك.

إ ن العقل املجّرد عن الشوائب الومهّية والعصبّية والتقاليد القومّية  فإ ْن قل :

ن صفات الرجولة، وال من الشهامة حيكم بكو ن الزفرة والتأّوه والرصخة ليس  م

وعلّو اهلّمة، فيكو ن مذمومًا قبيحًا عند العقالء. وقاعدة التالزم بني احلكم العقيل 

 والرشعي حترم ذلك.

إ ن فقد األحبة بحسب الفطرة اإلنسانّية داع قوّي يف جلب احلرسة  قل :

نًا ذ للنفس والعربة للعني واحلرقة للقلب. ومن لطف اهلل بعباده أ ْن جعل لك مسكِّ

يستوي فيه من عل  مّهته ومن دن . ولو كا ن فقد األحّبة واألجاّلء ال يوجب 

                                                           
 303: 2، تاريخ الطربي 312: 1( حكي عنه يف أنساب األرشاف )البالذري( )
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 ذلك، وأنه مناف لعلّو اهلّمة، ملا بكى عايل اهلّمة عىل فقد عزيز.

ومن الواضح وقوعه ممّن الخيتلف اثنا ن يف شجاعته وعلّو مّهته وبسالته، َمن 

، فإّنه ×مري املؤمنني عيل بن أيب طالبمقاماته يف احلروب ترضب هبا األمثال، كأ

، وعىل أصحابه؛ كعامر وخزيمة واملقداد ÷والزهراء‘ بكى عىل رسول اهلل

 واملرقال وابن التيها ن. وقال يرثيهم:

 .إىل آخر األبيات

ضّدين، ؛ الستحالة اجتامع ال× املؤمننيفلو كا ن ذلك منافياً ملا اجتمع يف أمري

وملا اجتمع يف النسخة الكاملة يف مجيع الصفات الفاضلة؛ فإّنه بكى الُم املؤمنني 

. وبكى عىل غري واحد من أعّزائه، &ومحزة& ولعمه أيب طالب خدجية

 قبل مصيبته كام قّدمنا.× وبكى عىل ولده احلسني

ادث وأول الصدمة جائز مرشوع، هب أ ن البكاء يف وق  احل ولعلك تقول:

كذلك لو طال  املّدة والعهد وانقرض  األزما ن، بل يعّد عرفًا وعقال لكنه ليس

 قبيحًا، فيحرم رشعًا لقاعدة املالزمة. 

بعد ميضِّ هذه املدة وتفاين القرو ن واألحقاب يعد × فالبكاء عىل احلسني

 م.اليو موسى وعيسى^منافيًا ملا عليه العقالء، كمنافاة العزاء عىل نوح و

أ ن هذه الدار الفانية دار ممّر، وسوق ألبنائها يف إفادهتم  ولكنك اخلبري

واستفادهتم؛ فبني رابح وخارس، وفرح بربحه وحمزو ن خلرسانه. والربح 

                                                           
، البحار 101( مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول^ )حممد بن طلحة الشافعي(: )
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واخلرسا ن قّوة وضعفًا يدورا ن مدار بقاء احلز ن ورسعة زواله. واألرباح أقسام 

منها اخلاص ومنها العام، ومنها العاجل ومنها شتى؛ فمنها اخلطري ومنها احلقري، و

 اآلجل. وهي تدور قّوة وضعفًا عىل عظم املفقود وحقارته.

ففقد من ال فائدة معتربة يف وجوده ال يعد فقده خرسانًا، بل يعّد فقده راحة 

واسرتاحة. وفقد ذي الفائدة ـ ولو كان  آجلة كالطفل ـ يعّد خرسانًا و إ ن كان  

غار املصائب ويزول أثرها برسعة. واذا كا ن يافعًا نافعًا، كا ن مصائب الصغار ص

احلز ن عليه أشّد وزواله أبطأ؛ أل ن نفعه أقوى وأشّد منه فقد النافع الباّر بوالديه 

الواصل رمحه، ذي النجدة املحامي الذائد؛ أل ن فوائده أتم. فكّلام ذكروه توال  

ذلك مدة عمرهم كاخلنساء.  ، وربام كا نزفراهتم وحنّوا عليه حنني النيب

وأعظم من ذلك الزعيم العام، القائم بالفوائد العظام لعامة األنام، سيام إذا مل يكن 

 له خلف وفقد ال إىل بدل؛ فيالزمهم احلز ن الدائم. فأّي عاقل يستهجن حزهنم؟

وَمن بعده فليس ذلك لطول املّدة، بل أل ن خسائر × وأما بالنسبة إىل نوح

كة بمن هو أرفع منهم. بل سّيدهم وَمن منافعه خري من منافعهم، منافعهم متدار

ه؛ اّلذي مل يقم أحد مقام‘ وفائدة كّل نبّي من قبله قطرة من بحره، نبينا حممد

 هلذا كان  مصيبته أجّل واحلز ن عليه مؤّبد.

ظيم وخّص بع×. وقس عىل ذلك اخلسارة يف فقد أهل بيته؛ ومنهم احلسني

خامس أصحاب الكساء، ففقده فقدهم؛ إذ هو بقّية  لعظم مصيبته؛ ولكونه

أصحاب الكساء وال بدل له من هذه الناحية. وهلذا قال  الصديقة الكربى: 

اليوم مات جدي املصطفى، وأيب عيل املرتىض، وُامي فاطمة الزهراء، وأخي »

                                                           
 ـ نيب. 222: 3ملسنة، لسا ن العرب ( النيب: مجع النَّيوب وهي الناقة ا)
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 .«احلسن املجتبى، فاحلزن عليه دائم مؤّبد

وائد الفقيد وقّلتها، والقانو ن الرشعّي فطول احلز ن وقرصه يدور مدار كثرة ف

وا َوالَ َتْبَخُس ﴿، وهو إعطاء كّل ذي حّق حّقه؛ لقوله تعاىل: بذلك املحكم يقيض

، فاعرف حّق احلسني، فإّنه أعظم احلقوق املوجب ﴾النَاَس َأشَياءهمْ 

 لالستمرار.

 القول حبرمة البكاء على املّيت

إن » الرشيعة اإلسالمّية؛ ملا رواه البخاري: البكاء عىل املّي  حمّرم يف فإ ن قل :

 .«امليت ليعذب ببكاء احلّي عليه

إ ن البخاري روى أ ن هذا احلديث غري صحيح عن عائشة ُام املؤمنني.  قل :

 إن اهللّ »‘: وأن  تعلم وثاقتها وفقاهتها. قال : )واهلل ما حّدث رسول اهلل

َوالَ َتِزُر َواِزَرٌة وْزَر ﴿آ ن: ، حسبكم القر«ليعذب املؤمن ببكاء أهله عليه

 .(﴾ُاْخَرى

بكى عىل أيب طالب ومحزة، وعىل ولديه احلسني و إبراهيم، ‘ كيف والنبّي 

وعمر بكى عىل أخيه زيد، وأمر نساء بني املغرية بالبكاء عىل خالد بن الوليد، وأبو 

                                                           
، فيهم 21: 1، ينابيع املودة 25، مقاتل الطالبيني: 312: 1( أنساب األرشاف )البالذري( )

 باختالف يسري.

 .15، هود: 15( األعراف: )

 .13: 6( صحيح البخاري )

 .2، الزمر: 31، فاطر: 35، اإلرساء: 321( األنعام: )

 .13: 3( صحيح البخاري )
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 ، وعثام ن بكى عىل ابنته، وعائشة عىل أبيها؟‘بكر بكى عىل النبي

إّن العني تدمع والقلب خيشع وال نقول ما يسخط »‘: قد قال النبيو

 .«الرب

 .«من ال يرحم ال ُيرحم»‘: وقال

وصحبه وكاّفة املسلمني عىل البكاء ملوتاهم، بل عدمه من ‘ فسرية النبي

 القساوة.

إ ن املصيبة مقّدرة من اهلل وممضيّة، فالرصخة والبكاء  ولعلك تقول:

عىل السخط، وعدم الرضا بفعل رّب األرباب؛ وذلك ذنب واالنتحاب يدّل 

 يوجب العقاب.

بأ ن ال مالزمة بني البكاء والسخط، فكم باك ممّن هيواه ومن أمر  لكنك اخلبري

 يرضاه، كاألمل املرتّتب عىل العالج املقصود إليه؟

وقد يبكى عىل مقتول بحّق بدافع الطبيعة اإلنسانية واحلنا ن الغريزّي 

يعتقدو ن  × بأسياف الباكني يف يوم النهروا ن، فأصحاب أمري املؤمننيكاملقتولني

أ ن قتلهم بحّق، ومع ذلك بدافع الطبيعة واإللفة بكوا عليهم. بل البغضاء 

والعداوة ال يمنعا ن الطبيعة والفطرة عن الرّقة للطبيعة. ومن ذلك بكاء اللعني 

وأصحابه،  ×تل احلسنيالعدو املبني آلل الرسول، يف يوم الطف بعد ق ابن سعد

                                                           
، املصنف )ابن 32/  352: 66، البحار 562/  322: 3، الفقيه 15/  626: 1( الكايف )
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 .22: 2، صحيح مسلم 25: 2، صحيح البخاري 661: 6أمحد 
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وهجوم القوم الطغام عىل خيامهم لسلبهم، وفرارهم من خيمة إىل خيمة، والقوم 

تسلب ما عليهم من حيّل وحلل وترضم النار يف خمّيمهم، وهن يستغثن وال 

. بكى اللعني ال سخطًا من ذلك األمر الفظيع، بل من باب: رّق هلا مغيث

 الشام .

ته ، وعىل صحاب‘ّمة اإلسالمّية عىل رسول اهللوكيف جيرتي جمرت من االُ 

كأيب بكر وعمر وعثام ن وعيل وعائشة وفاطمة وُام سلمة، وابن عباس وأمثاله، 

من محلة الكتاب وخدمة العلم وأئّمة املذاهب، ويقول: إهّنم بكوا سخطًا من اهلل، 

 أو إهّنم غري راضني بقضاء اهلل وقدره؛ وهم األدالء عىل مرضاته؟!.

اّتضح لك كّل الوضوح مرشوعيّة البكاء واستحباهبوفضله،وما يرتّتب  فقد

عليه من الثواب اجلزيل. وبعده ال أظنّك تقول: إ ن البكاء من ترك الصرب اجلميل، 

وتاركه مذموم موزور، والذّم والوزر من لوازم املحرم؛ ألنك تعلم أ ن البكاء 

ه وقع لطبيعة، بل لو كّلف برتكواالنتحاب والتأثر منبعث من اجلبلَّة، ومثار من ا

ْيِن ِمنْ ﴿يف ضيق العرس واحلرج، بل وقع يف جلّة الرضر،   وما َجَعَل َعَلْيُكم يِف الدِّ

 .﴾َحَرج

 .«ال َضر وال َضار يف اإلسالم»و

مع أ ن ترك الصرب اجلميل ليس من لوازم البكاء، فاملصاب يبكي وهو عىل يقني 

                                                           
 .21: 1، الكامل يف التاريخ 115: 1( تاريخ الطربي )
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ول والقوة، الخيّل بيشء من التوّكل عىل اهلل برجوع األمر هلل ومفّوض له احل

 وااللتجاء إليه.

قد يبكي هلعًا ويميض فارغًا من زاد التقوى كصاحب النفس  نعم،

 الرّشيرة.ففرق واضح بني بكاء األرشار وبني بكاء الصاحلني األخيار.

ولسنا يف مقام ضيق املخرج، إذ ليس كّل صرب راجحًا فضال عن كو ن تركه 

 ن املصائب املحدقة بالدين وبرشيعة سّيد املرسلني إنكار املنكر، وهل هو حمرمًا؛ أل

 إالّ مصيبة عىل الدين؟

 فكيف يصغى إىل قول: إ ن الصرب مجيل وتاركه مذموم عىل اإلطالق؟

لة املقتضيات يف سلسمندرج فالصرب حسن إالّ أ ن تكو ن املصيبة دينية، فالصرب 

 مامل يمنع مانع. ال يف سلسلة العلل التاّمات؛ فهو حسن

إ ن عزاء سّيد الشهداء حادث يف زمن الصفوّيني، وكّل حادث بدعة،  فإ ْن قل :

 فالالزم رفض تلك السنّة اّلتي نصب  حبائل حيل، وأرشاك خدع.

وما ينقيض عجبي من استمرار قول يضحك الثكىل، كيف وديد ن االُّمة  قل :

املفقود العميد؟ وقد صّح عن  العربّية يف جاهلّيتها و إسالمها عىل إقامة عزاء

قوله، حني رجوعه من ُاحد إىل املدينة ملا سمع البكاء من دور األنصار: ‘ النبي

 .«لكّن محزة ال بواكي له»

 ها.فأقمن مأتم محزة عند ÷فسمع أهل املدينة، فجاءت النساء إىل بي  فاطمة

قد اجتامعهم حوله يبكو ن، و‘ وقد صّح عن الصحابة يوم وفاة النبي

                                                           
. 11/ 36: 23و  65/ 11: 23، البحار 32: 3، مسكن الفؤاد 551/  311: 3( الفقيه )
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 .دمتلت اجتمع  النساء عند عائشة يوم وفاة النبي إلقامة العزاء، وقام  معهم

 .وااللتدام: رضب اخلّد باليد يف املصاب

نعم، إ ن ظهور ذلك كا ن يف زما ن الصفوّيني، لكن قل يل: أي زمن مل يقم فيه  

 إىل هذا الزما ن.‘ العزاء عىل العظامء واألعيا ن، من زمن الرسول

، ×قد ثبت  مرشوعيّة إقامة العزاء ورجحانه عىل السبط الشهيد  :فإ ْن قل

‘ هنى رسول اهللّ »أنه ×: لكنه من غري رصخة وعويل، فقد ورد عن الصادق

 .«عن الرّنة وعن الرصاخ عند املّيت

ال أرى إالّ املشاركة يف الفعل، و االّ فرياد بالتعّجب كّل من فقد عزيزًا  قل :

ومن يط ضجيجًا وعجيجًا وعويال، من السلف إىل اخللف، أو عميدًا مأل املح

 إىل اليوم.‘ زمن النبي

؟ أهْل خّص َمن سواه بآية أو جاءت ‘فام هذا البحث يف مأتم سبط الرسول

فيه رواية أفردته بالذكر، مع أ ن املصيبة فيه عىل اإلسالم واملسلمني أعظم، والطامة 

عد جيل. والشاهد عىل ذلك أكرب؟ والسلف واخللف مالزمو ن لذلك جيال ب

الرواية الصادقيّة اّلتي استشهد هبا؛ فهي عىل عكس إرادة املستدّل وأدّل، وهي 

واردة يف بيا ن حتقيق املوضوع، وحّد الصيحة والرصخة، وشاهد قوله، ولكّن 

 الناس اليعرفونه.
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 ـ لدم. 513: 36( لسا ن العرب )

، أبواب 626: 1، الوسائل 161، مكارم األخالق )الطربيس(: 1312/  5: 1( الفقيه )
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وقد روي يف )الكايف( عن معاوية بن وهب قال: استأذن  عىل أيب عبد اهلل 

ُادخل.فدخل  فوجدته يف مصاّله، فسمعته يناجي رّبه  ، فقيل يل:×الصادق

 .«يا من خّصنا بالكرامة»ويقول: 

وارحم تلك القلوب التي جزعت واحرتقت لنا، وارحم الرصخة »إىل قوله: 

 .«اّلتي كانت لنا

ال زال يستنشده × وما رواه الصدوق عن دعبل اخلزاعي: أ ن اإلمام الرضا

 ويبكي، ونساؤه يصحن، ويرصخن: واجّداه.× الرثاء يف احلسني

 إىل غري واحد من األخبار والروايات.

عىل تعّدد ناقليه، الخيتلجه ريب يف أ ن الواعية × ومن سرب مقتل احلسني

ة والسري×. العظيمة والدهشة املريعة كان  نصب عني اإلمام زين العابدين

 القطعّية قائمة عىل ذلك بالغة حّد االستفاضة.

 لعم النياحة من»هنى عن النياحة، وقال: ‘ إ ن النبيتقول:  ولعلك

 .«اجلاهلية

 .«ال تقيمي عيلَّ نائحة»: ÷وقال لبضعته الزهراء

 .«فقد ترك الصرب النواحة من أقام»×: ويقول الباقر

 عند البيعة أالّ ‘ وما يف )صحيح البخاري( عن ُام عطية: أخذ علينا النبي

 .رأة غري مخسننوح فام وف  منا إم
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بأ ن األخبار الواردة يف ترك النياحة حممولة عىل النياحة  ولكنك الفطن اخلبري

الباطلة؛ وهي اإلطراء بغري حّق، والقيدّية: االفرتاء. مع أهنا معارضة بام هو أقوى 

أمر بالنياحة عىل عّمه، ورّخص ‘ سندًا وأوضح داللة وأكثر عددًا؛ فإ ّن النبي

عىل أبيها، وناح  عائشة عىل أبيها،  ÷النياحة، وناح  فاطمةعمر آل املغرية ب

وأعاظم  وناح  األنصار عىل موتاهم. إىل غري ذلك من موارد نياحة األئّمة^

 الصحابة.

مل ال تأمرو ن قّراء احلديث بتالوته تالوة مفيدة بتؤّدة  وهناك قال يل رجل منهم:

رم، وال يطاع اهلل من حيث بدو ن ترجيع وترديد؟ وهل ذلك إالّ الغناء، وهو حم

 يعىص؟

إ ن مسألة موضوع الغناء عند العرف وأهل اللغة كمسألة حمموله  فقل  له:

عند الفقهاء، ]وهي[ مسألة واسعة ومعركة لآلراء بني العلامء. واملتيّقن من الغناء 

 هو ما مجع هذه القيود، أو ال يصدق أنه غناء عرفًا عامًا، هذا أوال.

 مشتمال عىل الرتجيع. أ ن يكو ن وثانيًا:

 أ ن يكو ن مقصودًا به اللهو. وثالثًا:

أ ن يكو ن جامعًا آلالت الطرب، حيث اليكو ن حداء وال دعاء وال  ورابعًا:

 قراءة قرآ ن، وال يف األعراس اخلالية من سامع الرجال.

فإذا كا ن جامعًا للقيود كا ن حمّرمًا إمجاعًا، وما مل يكن جامعًا فللبحث يف حرمته 

فقراءة القراء إما خارجة  .و )اجلواهر( يوقفك عليه كتابا )املكاسب(جمال 

موضوعًا أو حمموال. أ ن هناك غناء من أحلا ن الفسوق، وهناك حسن صوت 

                                                           
 .131ـ  615: 3( كتاب املكاسب )األنصاري( )

 .13ـ  11: 66( جواهر الكالم )
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وقد تتصف هبا  ونداوة مجيلة؛ وهي يف الصوت من الصفات اجلميلة.

 ،×وحسن يوسف× أ ن له صوت داود‘ نبّينا وقد ورد عن األنبياء^،

 نحوه القلوب. توّجه  ذا قرأ القرآ نوأنه إ

ومن الواضح أ ن قبح الصوت منفر عن استامعه، واألنبياء منّزهو ن عن كل 

 منفر؛ كي يتم البالغ اإلهلّي عند اجتامع الناس.

ْنَكَر إنَّ أَ ﴿والقارئ يقرأ بنداوة صوت كي يتّم له الغرض. ويف قوله تعاىل: 

 بالال يف‘ يه عىل ذلك؛ ولذلك اختار النبيتنب ﴾األَْصَواِت َلَصْوُت احَلِمْيِ 

 .«إن سني بالل عند اهللّ شني»األذا ن، حّتى قال: 

 نهيف بعض ما ينسب للشيعة وهم ُبراء م

عىل أ ن السرية من عهد الصحابة وتابعيهم من القر ن األول إىل هذا احلني، 

ّدعي وعمل زعامء الدين والرجال املصلحني دليل مضاٌف إىل األصل. وعىل م

 احلرص الدليل؛ ألنه ناف، وهو املطالب بالدليل.

: أحسن  لقد اّتضح يل قبس احلّق، ولكن يقولو ن: إ ن فقال بلهجته الدارجة

الشيعة يصّلو ن يف مواضع قبور أئّمتهم ويعبدوهنم، و إهّنم يقولو ن: إ ن النار حمّرمة 

 عىل الشيعي إالّ قليال.

 ^الصالة عند قبور األئّمة

هذا من أهازيج املقال، وسامدير األقوال، وهتويل بال شاهد إ ن  فقل  له:

                                                           
 .33( لقام ن: )

 .1، ح 61، أبواب قراءة القرآ ن و...، ب 621: 1، مستدرك الوسائل 63( عّدة الداعي: )
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ودليل، بل عبادة غري اهلل من أعظم الكفر والضالالت، بل دين الشيعة توحيد اهلل 

بنحو اخللوصّية ونفي الرشيك وتنزيه اخلالق، و إّنام عبادهتم يف مواضع قبور 

 أئّمتهم ككوهنا يف املسجد؛ لرشف البقعة هبم.

 شيعي على النارحرمة جسد ال

وأما ما نقل إليك من أ هّنم يقولو ن: إ ن النار حمّرمة عىل الشيعي إالّ قليال، فهو 

ال خيرج عن حدود التقّوالت واالفتعاالت، ما مل يرصح باسم القائل بذلك من 

 الشيعة، ويف أّي كتاب من كتبهم وجده.

رشيًا، كا ن سيداً قكيف، وهي تنادي بملء فيها بأ ن اهلل خلق النار ملن عصاه ولو 

 .وخلق اجلنة ملن أطاعه ولو كا ن عبدًا حبشّيًا؟

 إىل غري ذلك من األمثال والنظائر؟

فعليه إثبات النسبة والدليل عليها؛ إذ النايف ال يطالب بالدليل واألصل معه، 

 و إّنام الدليل عىل املثب ، و إالّ فعىل اجلارح العقاب.

تشبه ما حكي عن رجل شهد عىل آخر بالكفر أو جيدها السامع كنادرة وظريفة 

سليام ن فقال: إّنه ناصبّي خارجّي معتزيّل حرورّي جربّي رافيّض،  عند جعفر بن

شتم عيل بن اخلّطاب وعمر بن قحافة وعثام ن بن أيب طالب وأبا بكر بن عفا ن، 

ويشتم احلّجاج الذي هدم الكوفة، وحارب احلسني بن معاوية يوم القطائف. 

جعفر بن سليام ن: قاتلك اهلل ما أدري عىل أّي يشء أحسدك، أعىل علمك فقال له 

                                                           
 قخلق اهلل اجلنة ملن أطاعه وأحسن ولو كا ن عبدًا حبشيًا، وخل»( أشارة إىل قوله|: )

 .25/ 16: 12، البحار 633: 1مناقب آل أيب طالب «. النار ملن عصاه ولو كا ن قرشياً 
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 .باألنساب، أم باألديا ن، أم باملقاالت؟

يوم الطف، فقال: ملا ُايت × أو كام حكي عن رجل يصّور مصيبة احلسني

 برأس حييى عند يزيد، قال  ُاخ  مرحب:

 

إىل غري ذلك من النوادر، أو من اخلياالت اّلتي هي غري مرتّتبة عىل متحيص 

 احلقائق.

ولكّن ِمن ألزم االُمور يف هذه العصور تعريف املتكّلم الذي نقل إليك هذه 

اخلياالت، بمن هو مّتصف باألعامل املنكرة، اهلادم لقواعد اإلسالم بعوامل 

 ن مصداقًا للناهي عن خلق اآليت بمثله؛ ألطلقنا القلم التفرقة. ولوال خمافة أ ْن نكو

 يف ميدا ن البيا ن.

أمر أوجب اتصاَف الشيعة بام زعم هذا املتكلم، أهو  ّي ولكْن مل نعلم أ

اخللوصّية يف توحيد اهلل وتصديقهم بصفاته الثبوتية الراجعة إىل العلم والقدرة، 

األنداد ونفيهم الرشيك،  ونفي الصفات الراجعة إىل احلاجة واحلدوث، ونفيهم

فهو اخلالق وهو الرازق وهو املحيي وهو املمي ، فال مؤثر يف الوجود إالّ اهلل. إىل 

غري ذلك من صفات الكامل؛ ألنه واهب الكامالت، فكيف يفقدها؟ وخالق 

األشياء، فكيف يشبهها؟ أم هو اعتقادهم بأ ن صفاته عني ذاته، بمعنى أ ن ذاته 

آثار مجيع الكامالت، من غري افتقار إىل معنى آخر يضم إليه؛ يرتّتب عليها بذاته 

زئ، وال حمتاج تعاىل عن النقص واالحتياج، كام  ألنه سبحانه غري متكّثر وال متجِّ

                                                           
 ، وفيهام باختالف.111: 15، تاريخ مدينة دمشق )ابن عساكر( 352: 2( تاريخ بغداد )

 .31/  32: 13. البحار 323: 3، مناقب آل أيب طالب 313: 3( االرشاد )املفيد( )
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عنه؛ لشهادة كّل صفة  كامل اإلخالص له نفي الصفات»×: قال أمري املؤمنني

 هوصف اهلل سبحانأهّنا غْي املوصوف، وشهادة كّل موصوف أنه غْي الصفة، فمن 

زأه  .«فقد قرنه ومن قرنه فقد ثنَّاه، ومن ثناه فقد جَّ

أو اّلذي أوجب اّتصافهم بذلك هو اعتقادهم بأ ن هلذا اجلسم وجودًا ثانيًا بعد 

تفّرقه باملوت؟ أو هو اعتقادهم بأ ّنه تعاىل عدل الجيور، منزه عن الظلم وعن كل 

  ال يرى بالبرص والعني، و إ ْن جاز أ ْن ُيرىما يستقبحه العقل؟ أو اعتقادهم بأ ن اهلل

بالبصرية والقلب؛ ألنه تعاىل منزه عن اجلهات واحلدود وال يمكن الرؤية بالبرص 

 إالّ للمحدود؟

 ، وعصمته‘اهلل أو اّلذي أوجب اّتصافهم اعتقادهم بنبّوة حممد بن عبد

جاز ل عليه لإلعوتصديقه يف مجيع ما جاء به؟ أو اعتقادهم بأ ن الكتاب الذي ُانز

ا نَ ﴿ولبيا ن األحكام، ال نقص فيه وال حتريف وال زيادة؛ لقوله تعاىل:  لْنَا إِنَّ ْحُن َنزَّ

افُِظونَ  ا َلُه حَلَ ْكَر َوإِنَّ  .﴾الذِّ

قلني؛ إّّن تارك فيكم الث»امتثاال لقوله: ‘ ومتّسكهم به وبعرتة رسول اهلل

 .«كتاب اهللّ وعرتيت أهل بيتي

أوىص إىل رجل من ‘ وجب اّتصافهم بذلك اعتقادهم بأ ن النبيأو اّلذي أ

ه من العيوب؟  أهل بيته مطّهر من الذنوب، منزَّ

 أو عملهم بالدعائم اخلمس: الصالة والزكاة والصوم واحلج واجلهاد؟

                                                           
 .5/  612: 1، البحار 3طبة: / اخل 31( هنج البالغة: )

 .3( احلجر: )

، 361ـ  366: 2، صحيح مسلم 116ـ  113: 6. سنن الدارمي 32و  31: 1( مسند أمحد )

 . 1361/  351: 5، املعجم الكبري )الطرباين( 3063/  632: 6مسند أيب يعىل 
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فيا إخواين املصلحني الغيارى عىل الدين، هل جيوز ملن كا ن هذا مقدار علمه 

ابلية واستعداد ذايّت، وبدو ن اّطالع بام عليه الشيعة أ ْن يتكّلم يف موضوع بدو ن ق

من االُصول اإلسالميّة واملوازين القسطّية، والقوانني العدلّية والنواميس الرشعّية 

واألحكام الفرعّية وال يفرق بني الرشط والركن لإلسالم، وال يعرف املانع عن 

وت له أحرى من النظام، وال الرضوري من غريه وال اخلاّص والعاّم؟ فالسك

 استبعاد القريب وتقريب البعيد باستنباط سخيف وذوق غري سليم.

فمن ألزم االُمور عىل كل متكّلم أ ْن يتصّور قبُل، ويعلم كيف يتكّلم؛ وهلذا قال 

 :«من وراء لسانهلسان العاقل وراء قلبه، وقلب ]األمحق[»رئيس املوحدين: 

فالشيعة تربأ من تلك االعتقادات، بل هي عندهم من أعظم الكفر 

 والضالالت. فتلك مؤّلفاهتم مطبوعة منترشة، مملوءة باألدّلة والرباهني الساطعة.

ولعّله مل يدِر َمن الشيعة، أو غلط يف املصداق بإدخال من ليس منهم فيهم بدو ن 

د السهم ومل يصب اهلدف. فعليه إثبات ذلك من أحد فحص وعلم! فلم يسدّ 

 مؤّلفات علامئهم من قديم أو حادث.

وليس الغرض مقابلة الناقل إليك باملثل، بل ال نزاُل حمافظني عىل الغاية 

املقصودة والضاّلة املنشودة. ولكّن من ألزم االُمور التنبيه عىل موارد رمي الربيء 

إلشارة إىل موارد األغالط واخلطأ يف التطبيق بالسقيم، واملحسن باللئيم، وا

 واشتباه املصداق؛ ليعلم املتكّلم قبل أ ْن يتكّلم.

                                                           
 ( من املصدر، ويف املطبوع: )اجلاهل(.)

 .10/ احلكمة: 220( هنج البالغة: )

 .61( البي  لألخطل. رشح شذور الذهب: )
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و إ ْن أراد أ ْن يتوّسع أو يتضّلع يف مذهب رجع إىل مصدر وثيق ذي دالئل 

قطعّية وبراهني ساطعة، ال ما ينقلها من اليعطي احلقيقة حّقها والفحص حّقه. 

ونظر فيها بعني اإلنصاف ال بعني البغضاء واالعتساف، ولو أنه رجع إىل مؤّلفاهتم 

 واّطلع عىل ما فيها من األدّلة القاطعة، لعرف احلقيقة الراهنة.

وبحقيقة  ‘فكل شيعي خملص يف توحيد اهلل، ومعتقد بنبّوة حممد بن عبد اهلل

ما جاء به من عند اهلل، ومقّر باملعاد ودعائم اإلسالم اخلمس: الصالة والزكاة 

لصوم واحلج واجلهاد، متمّسك بالقرآ ن، معتمد عليه وعىل السنّة ورضورة وا

 العقل واإلمجاع.

نعم، عند الشيعة باب االجتهاد مفتوح ما مل خيالف أحد هذه األدّلة األربعة، 

فا ْن خالف ليس عىل تلك احلقيقة وخارج عن تلك الطريقة. أّما خمالفة بعض تلك 

أعني: احلديث ـ لكتاب اهلل، فقد أمجع املسلمو ن األدّلة لبعض كمخالفة السنّة ـ 

 عىل عدم جواز العمل به، وأنه يرضب به عىل اجلدار.

لكّن املقصود من املخالفة ما كا ن عىل وجه املباينة، كام لو جاء حديث يف أ ن 

وَأَحلَّ ﴿البيع حرام والربا حالل، فال جيوز العمل به ملخالفته باملباينة؛ لقوله تعاىل: 

َبااهللُ  َم الرِّ  .﴾الَبْيَع َوَحرَّ

أما املخالفة بنحو ختصيص العاّم أو تقييد املطلق، فال مانع منها، كام لو دّل خرب 

الواحد فضال عن املتواتر، عىل عدم الربا بني الوالد وولده والزوج وزوجته 

والسيد وعبده؛ فهو غري معارض لكتاب اهلل. نعم، هو خمصص للعموم املستفاد 

ية. ومثل ذلك كثري يف عمومات الكتاب، حّتى قيل: ما من عام إالّ وقد من اآل

                                                           
 .625( البقرة: )
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 غالبًا.خّص 

أ ن الكّل متأّدب بآداب اإلسالم، وداخل حت  كلمة التوحيد دخول واحلاصل 

 النوع يف اجلنس، وعىل شطر وافر من اإليام ن ومكارم األخالق.

كّل  ْن يكو ن الفعىل إخواين املسلمني تعليم اجلاهل و إيقاظ الغافل، عسى أ

 أغصانًا لتلك الشجرة اّلتي سقاها املصلحو ن بامء العنايات والرعاية.





 

 

 

 

 

 

شيع ومن هو الواضع، بهذا االسم أي الت تسميةيف معنى ال: الفائدة الثانية

 وجهة الوضع.

 التشّيع يف معنى

 ام، فهو االلتزام واملتابعة واالقتداء، ال جمّرد من حيّب أو ال يبغض كأما األول

تومّهه بعض. وهذا املعنى متمركز يف ذهن كّل من له ذوق وخربة بمجاري االُمور 

 واأللفاظ، بحيث لو استعمل يف غريه كا ن استعامال يف غري ما وضع له.

وجعلوه إمامًا ومبّلغًا عن ‘ يف حياة النبي× وقد كا ن مجع الزموا علياً 

فوا بالشيعة. وقد ذكر أهل الرسول ومبّينًا لتعاليمه وشارحًا ألحكامه، حّتى عر

وولده  ×أ ن هذا االسم خاص ألتباع عيل وغريه اللغة، كصاحب )النهاية(

 ومن يواليهم.

 

 واضع لفظة التشّيع 

الذي هو الواضع، فال شك أنه صاحب الرشيعة اإلسالمّية، ملا  وأما الثاين

 عرف .

                                                           
 ـ شيع. 560ـ  533: 6( النهاية يف غريب احلديث واألثر )

 ـ شيع. 12: 1ـ شيع، القاموس املحيط  313: 1( لسا ن العرب )
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: كا ن األربعةوستعرف أ ْن ال فرق بني الشيعة والسنة؛ الجتامعهم يف األر

 اإلخالص يف توحيد اهلل، واعتقاد النبّوة، واملعاد، والدعائم.

نعم، هنا فرق معنوّي أصيّل متتاز به اإلمامية عن سائر الفرق؛ وهو االعتقاد 

باإلمامة، وأ هّنا منصب إهلّي كالنبّوة، إالّ أ ن اإلمام ال يوحى إليه، بل يتلّقى 

 عليه بالنّص ‘ بعد األمر من اهلل لنبيه بعناية ربانّية،‘ األحكام من النبّي 

 ونصبه إمامًا خللقه.

وما عداه من الفروق عرضيّة ال توجب فارقًا يف القضّية، كالفرق بني املالكّية 

والشافعّية واحلنفيّة، بل كّل فرقة ال تكاد تّتفق مع االُخرى يف األحكام الفرعيّة، 

 حسب اختالف االستنباط من األحاديث املروّية.

الشيعة معنى اإلسالم باملعنى األخّص، والواضع صاحب الرشيعة ف

اإلسالمّية. وشاهده غري واحد من األحاديث بطرق وثيقة من علامء إخواين السنّة 

وأعالمهم، كام رواه السيوطي يف كتاب )الدر املنثور( يف تفسري قوله تعاىل: 

يِة﴿ عن جابر بن عبد اهلل قال: كنا  أخرج ابن عساكر»، قال: ﴾ُاولئَك ُهْم َخْْيُ الرَبَّ

 والذي نفيس بيده إن هذا وشيعته هلم»‘: ، فقال×فأقبل عيل‘ عند النبي

 . ونزل  هذه اآلية.«الفائزون يوم القيامة

إِنَّ اّلِذْيَن آَمنُوا ﴿وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قال: )ملّا نزل  هذه اآلية: 

اِت  احِلَ أنت وشيعتك راضني »×: عيلل‘ ، قال رسول اهلل﴾َوَعِمُلوا الصَّ

 .«مرضّيني

أمل تسمع قوله ‘: قال يل رسول اهللّ »قال: × وأخرج ابن مردويه عن عيل

اِت ُأولئَك ُهْم َخْْيُ الرَبيَّةِ ﴿ تعاىل: احِلَ هم أنت ؟ ﴾إِنَّ اّلِذْيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

                                                           
 .2( البينة: )
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ن غّرًا وشيعتك، وموعدي وموعدكم احلوض إذا جاءت االُمم للحساب، تدعو

لني  . انتهى.«حمجَّ

 وروى ابن حجر يف صواعقه أحاديث كثرية يف هذا الباب بطرق عديدة وثيقة.

 جهة وضع لفظة التشّيع

ـ أعني: جهة الوضع ـ فهي اّتباع األحسن من القول، وهو السبب  وأما الثالث

يف تسمية الشيعة بالشيعة.قال جّل اسمه يف كتابه العزيز وخطابه الوجيز: 

ْ ِعَباِد * ﴿ ى َفَبْشِّ ُم الُبْْشَ َواّلِذْيَن اْجَتنَُبوا الطَّاُغْوَت َأْن َيْعُبُدوَها َوأَناُبوا إىِل اهللِِّ هَلُ

 إىل آخره. ﴾الِذْيَن َيْسَتِمُعوْن الَقوَل َفَيتَّبُِعْوَن َأْحَسنَهُ 

 تنبيهًا عىل مطابقة القول الرصيح للنقل الصحيح؛ أل ن القول األحسن إّنام 

يتمّيز ويتبنّي بالرّب املقرو ن باهلداية من اهلل. فهذه اآلية أحد املوازين اّلتي وضعها 

هبا احلّق؛ أل ن من يستمع قوال خيالف قول اآلخر فينظر  اهلل الُويل األلباب لَيِميزوا

 إليه بعني بصرية يف متييز أحسنه فهو من أهل البرشى.

مد اعت‘ الرشيعة اإلسالمّيةفإ ّن من استمع إىل قول من يقول: إ ن صاحب 

ه من اخلطأ والعيوب، آتاه اهلل احلكمة وفصل  عىل رجل مطّهر من الذنوب، منزَّ

من كّل باب ألف باب، فخّلفه يف  اخلطاب، وعّلمه من علمه ألف باب، يفتح له

ته بأمر من اهلل واختيار منه تعاىل؛ لئال تضّل االُّمة.  ُامَّ

ه مل يوِص إىل أحد، فاتبع أحسن القولني طلبًا ثم استمع إىل قول من يقول: إنّ 

ليه االُّمة مل يدع شيئًا حتتاج إ‘ أويل األلباب؛ أل ن النبّي  نللبرشى من اهلل، كا ن م

                                                           
 .123: 2( الدّر املنثور )

 .31ـ  32( الزمر: )
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الَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدْينَُكْم َوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم ﴿إالّ وقد بّينه، كام قال تعاىل: 

 طري ويرتك االُّمة يف حرية؟، فكيف هيمل هذا األمر اخل﴾نِْعَمتِي

ومن الواضح عند أهل البصرية أ ن الناس ال تّتفق آراؤهم يف أمر يسري، إالّ 

 بنحو من الغلبة، فكيف جيوز اّتفاقهم مجيعًا يف مثل هذا األمر العظيم؟

هب أ هّنم اتفقوا، فكيف هلم باختيار األصلح، وليس هلم االطالع عىل باطنه 

ُم ﴿عاىل يقول: ومكنو ن رسيرته واهلل ت َتاُر َما َكاَن هَلُ َوَربَُّك خَيُْلُق ما َيَشاُء َوخَيْ

ةُ   .﴾اخِلَْيَ

 ؟﴾الَ َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهمَ ﴿ويقول خطابًا لنبّيه: 

َوَما ُكنَّا لِنَْهَتِدَي َلْوالَ َأ ْن َهَدْاَنا ﴿فكيف جيوز آلحاد الناس معرفة األصلح؟ 

 .﴾اهللِ

بّد ال‘ و استمع إىل قول من يقول: إ ن من يعتمد عليه رسول اهللوكذلك ل

اعتبار كونه األفضل، عندنا وعند إخواين السنة أ ْن يكو ن األفضل؛ ملا تواتر

حدسًا وذكاًء، من يرجع إليه يف مجيع  األشّد بالًء، واألعظم جهادًا، واألقوى

عظم حلاًم، األوفر علاًم، االُمور والعلوم؛ األسخى كّفًا، األكمل زهدًا، األ

األحسن خلقًا، األفصح لسانًا، األصدق قوال، األصوب منطقًا، األشجع قلبًا، 

                                                           
 .1( املائدة: )

 .21: ( القصص)

 .303( التوبة: )

 .11( األعراف: )

 .132ـ  136، مناهج اليقني: 662ـ  666( جتريد االعتقاد: )

، الصواعق املحرقة: 113: 1، رشح املواقف 60( األحكام السلطانيَّة )القايض الفّراء(: )

1. 
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ة، األكثر حرصًا عىل إقامة  األسّد رأيًا، األقىض يف احلكم، األشّد حياًء، األعىل مهَّ

حدود اهلل وأحكامه، األحفظ لكتاب اهلل، األعرف بتنزيله، األعلم بتأويله 

 وتفسريه.

واستمع إىل آخر يقول بعدم اشرتاط ذلك كالًّ أو بعضًا، فاّتبع أحسن القولني، 

 كا ن من أهل البرشى وصدق عليه االسم.

وكذلك من استمع إىل قول من يقول: إ ن املراد من ُاويل األمر اّلذين أمر اهلل 

ُسْوَل َوأُ ﴿بطاعتهم يف قوله تعاىل:  ، أهّنم ﴾ْويِل األَْمِر ِمنُْكمْ َأطِْيُعْوا اهللَِّ َوَأطِْيُعْوا الرَّ

هم األئّمة املعصومو ن من أهل بي  النبّوة، كام ورد يف غري واحد من األخبار. 

منها: رواية جابر بن عبد اهلل قال: ملّا نزل  هذه اآلية، قل : يا رسول اهلل، قد 

هم »عرفنا اهلل ورسوله، فمن ُاولو األمر اّلذين قر ن اهلل طاعتهم بطاعتك؟ قال: 

 .«خلفائي، أئّمة املسلمني من بعدي

، خلفاء بني العباس، وبني ُاّمية ثم استمع إىل آخر يقول غري ذلك، أو: إهّنم

 فاّتبع األحسن من القولني كا ن من أهل البرشى.

وكذلك لو استمع إىل قول من يقول: إ ن لنا ميزانًا إهليًّا نفّرق به بني احلق 

ألئّمة املعصومو ن من اخلطأ، اّلذين طهرهم اهلل من والباطل وهو كتاب اهلل وا

يكم الثقلني إّّن تارك ف»املّتفق عليه من الفريقني: ‘ الرجس تطهريًا؛ لقول النبي

غري واحد من  يف «ما إْن ْتسكتم هبام لن تضّلوا بعدي؛ كتاب اهللّ وعرتيت أهل بيتي

 ة.األخبار املتواترة عندنا، املستفيضة عند إخواين من السن

                                                           
 .53( النساء: )

 . 613/22: 12 ، البحار51، كفاية األثر )اخلزاز(: 1/  651( إكامل الدين: )

 .31ـ  36( انظر: تاريخ اخللفاء )السيوطي(: )
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ومعنى عدم افرتاقهام أ ن علم الكتاب عندهم؛ وهلذا فرض اهلل طاعتهم، 

ْكِر إِْن ُكنُْتْم الَ َتْعَلُمْونَ ﴿وساّمهم أهل الذكر يف قوله تعاىل:   .﴾َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

، فاّتبع أحسن القولني كا ن من وسمع آخر يقول بكفاية الكتاب والسنّة

 املصاديق هلذا االسم.

ّتباع األحسن من القول هو جهة الوضع هلذا االسم، وقد أّكده العقُل فا

ّث ، فإّنه ال يزال حي‘الرصيح والنقل الصحيح عن صاحب الرشيعة اإلسالمية

عىل هذا امليزا ن اإلهلّي املستفاد من اآلية الكريمة. وهو ال خيتّص باالُصول الدينيّة، 

و مل واالعتقاد. ويف كّل أمر ترّدد فيه ذبل جيري يف سائر ُامور املعاش واملعاد والع

اللب بني فعله وتركه، فعليه أ ْن جييل فكره فيه، ويعرض كليهام عىل عقله السليم 

وذهنه املستقيم، ويزهنام بالرشع القويم. ثم يّتبع األحسن، مثل قول صاحب 

 .«دع ما يريبك إىل ما ال يريبك»‘: الرشيعة اإلسالمية

 .«الشبهات خْي من االقتحام يف اهللكاتالوقوف عند »وقوله: 

 .فإ ّن أمثال هذه هدايات إىل«ما اشتبه عليك علمه فالفظه»×: ومثل قوله

 األْلَواِح َوَكَتْبنَا َلُه يِفْ ﴿×: اّتباع األحسن من القول، قال اهلل تعاىل يف شأ ن موسى

                                                           
 .2، األنبياء: 11( النحل: )

 .333ـ  331: 1( انظر: الدّر املنثور )

 . 615: 6، سنن الدارمي 351: 1، مسند أمحد 1311/  332: 1( املصنف )الصنعاين( )

النكاح وآدابه،  ، أبواب مقدمات651: 60. الوسائل 3301/  121: 2( التهذيب )

 .6، ح352ب

، أبواب صفات القايض و...، ب 353: 62، الوسائل 15/ الكتاب:  526( هنج البالغة: )

 .212/  121: 11، البحار 32، ح 36



  .................... 15 

ء َفُخْذ  ء َمْوِعَظًة َوتْفِصْيال لُِكلِّ ََشْ ة َوأُمْر َقْوَمَك َيْأُخُذْوا ِمْن ُكلِّ ََشْ َها بُِقوَّ

 .﴾بَِأْحَسنَِها

  ‘يعةكلمة )الشيعة( على لسان صاحب الشر

ال زال حيّث عىل استعامل هذا امليزا ن العديّل، ‘ فصاحب الرشيعة اإلسالمية

والقانو ن القطعّي النَصفّي، ويكّرر لفظ الشيعة بفنو ن العبارات منها: عن 

 .«يا عيل أنت وأصحابك يف اجلنة»قال: ‘ لمة أ ن النبيالدارقطني وعن أم س

 ورواه ابن األثري يف هنايته.

 حديث: انت وشيعتك

ستقدم عىل اهللّ أنت وشيعتك راضني »قال لعيل: ‘ وروى فيها أ ن النبّي 

 .«مرضّيني

 .ورواه أيضًا ابن حجر يف صواعقه

عتك الفائزون يا عيّل أنت وشي»قال: ‘ ويف )الصواعق( أ ن رسول اهلل

 .«واآلمنون والراضون املرضّيون

واألحاديث يف ذلك مستفيضة عند علامء احلديث من اخلاّصة والعاّمة. راجع 

 ، وخصائص النسائي.مسند اإلمام أمحد بن حنبل

                                                           
 .315( األعراف: )

 . 63: 30، جممع الزوائد 115: 2( انظر: املعجم األوسط )الطرباي( )

 .351ـ  351( الصواعق املحرقة: )

 .111، 116، 123، 21: 2، 601: 5، 16: 1، 323، 326، 301: 3جع مسند أمحد ( را)
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اللهم »وأكثرها مروّي يف الصحيحني، وغريمها، مثل قوله يف حديث الطائر:  

 .«ائتني بأحّب خلقك إليك

 .«الُعطني الراية غدًا رجال حيّب اهللّ ورسوله وحيّبه اهللّ ورسوله»: ومثل

 .«عيّل مع احلّق واحلّق مع عيلّ »ومثل: 

 حديث الثقلني

ال زال متعاهدًا لتلك البذرة اّلتي وضعها يف ‘ فصاحب الرشيعة اإلسالمّية

 ، صارخًا يفحقل بذرة اإلسالم ساقيًا هلا بامء واحد نمري عذب، مزعجًا للجاهلني

يا أهيا الناس، إّّن تركت فيكم ما إْن أخذتم به لن تضلوا؛ كتاب »الغافلني، مناديًا: 

 .«اهللّ وعرتيت أهل بيتي

 .والنسائي وهذا احلديث أخرجه الرتمذي

إّّن تركت فيكم ما إْن ْتّسكتم به لن تضلوا بعدي؛ كتاب اهللّ حبل »‘: وقال

 .«وعرتيت أهل بيتي، فانظروا كيف ختلفوّن فيهام ممدود من السامء إىل األرض

                                                           
، املستدرك 1056/  305: 2، مسند أيب يعىل 1131/  302: 5( السنن الكربى )النسائي( )

 .12502/  322، 12505/  322: 31، كنز العامل 310: 1عىل الصحيحني 

 .363ـ  360: 2، 335: 5 ، صحيح مسلم22: 5، 602، 60: 1( صحيح البخارّي )

، رشح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 166ـ  163( املعيار واملوازنة )أبو جعفر اإلسكايف(: )

 . 615: 2، جممع الزوائد 632: 6

 .1121/  162: 5( سنن الرتمذّي )

، 35، فضائل الصحابة: 1121/  310: 5، 1311/  15: 5( انظر: السنن الكربى )

 .31×: ؤمننيخصائص أمري امل
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 عن زيد بن أرقم. أخرجه الرتمذي

إّّن تارك فيكم خليفتني؛ كتاب اهللّ حبل ممدود بني السامء إىل »‘: وقال 

ام ، أخرجه اإلم«احلوض األرض وعرتيت أهل بيتي، لن يفرتقا حّتى يردا عيلّ 

 حني.من حديث زيد بن ثاب  بطريقني صحي أمحد

إّّن ُاوشك أْن ُادعى فُاجيب. و إّّن تارك فيكم الثقلني؛ كتاب اهللّ »‘: وقال

عّز وجّل، وعرتيت أهل بيتي. و إن اللطيف اخلبْي أخربّن أ هّنام لن يفرتقا حّتى يردا 

 .«عيّل احلوض. فانظروا كيف ختلفوّن فيهام

 .أخرجه احلاكم يف )املستدرك(

كأ ّّن دعيت فأجبت، »وعه من حجة الوداع: يف غدير خّم، بعد رج‘ وقال

إّّن تركت الثقلني، أحدمها أكرب من اآلخر؛ كتاب اهللّ تعاىل وعرتيت. فانظروا كيف 

إن اهللّ »: ‘، ثم قال«ختلفوّن فيهام، فإهّنام لن يفرتقا حّتى يردا عيل احلوض

يل من كنت مواله فع»، وقال: ×، ثم أخذ بيد عيل«موالي وأنا موىل كل مؤمن

 إىل آخره. «مواله وهذا ولّيه، الّلهم واِل من وااله وعاِد من عاداه

 ؛وهذا احلديث أخرجه اإلمام أمحد من حديث أيب سعيد اخلدري بطريقني

 وأبو يعىل. وأخرجه ابن أيب شيبة

                                                           
 .1122/  161: 5( سنن الرتمذّي )

 .330ـ  313و  316ـ  313: 5( مسند أمحد )

 ، ومل ينقله بتاممه.511: 1( املستدرك عىل الصحيحني )

من اجلزء  12واآلخر يف صفحة  32، ويف املطبوع بعده: )يف صفحة 32: 1( مسند أمحد )

: 5، 121ـ  126، 121، 613: 1، 356، 333ـ  331: 3الثالث(، انظر: مسند أمحد 

112 ،122 ،120 . 

 .63و  61/  133: 2( انظر: املصنّف يف احلديث واآلثار )
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ل اليزا‘ والصحاح املرّصحة بلزوم التمسك بالثقلني متواترة، وهو

رفة، ويف حّجة الوداع، ويف غدير خم، وبعد يكّررها يف مواضع عديدة؛ يف ع

فيها  ‘من الطائف، وعىل املنرب يف املدينة، ويف حجرته اّلتي مرض‘ رجوعه

أهيا الناس يوشك أْن ُاقبض قبضاً رسيعًا، فينُطلق »وهي مملوءة من أصحابه، قال: 

ل هيب وقد قّدمت معذرة إليكم، أال إّّن َمّلف فيكم كتاب ريب عّز وجّل وعرتيت أ

هذا عيل مع القرآن والقرآن مع عيل، »فرفعها، فقال: ×. ثم أخذ بيد عيل«بيتي

 .«ال يفرتقان حّتى يردا عيلَّ احلوض

، يف تفسري من )الصواعق(ذكر ذلك ابن حجر يف الباب ]احلادي عرش[

ُْم َمْسُؤوُلْونَ ﴿اآلية الرابعة:   .﴾َوقُِفْوُهْم إهِنَّ

 من أعيا ن اجلمهور. وقد اعرتف بذلك غري واحد

ال فال تتقّدمومها فتهلكوا، و»قال: ‘ ويف حديث الثقلني عن الطرباين أنه

 .«تقرصوا عنهام فتهلكوا، وال تعّلموهم فإهّنم أعلم منكم

: ‘هبم يف )الصواعق(: ويف قوله‘ قال ابن حجر يف باب وصيّة النبّي 

أهل أ ن من ت ، دليل عىل«فال تتقّدموهم فتهلكوا، وال تعّلموهم فإهّنم أعلم منكم»

 إىل آخر كالمه. منهم للمراتب العالية والوظائف الدينية كا ن مقّدمًا عىل غريه(

 حديث السفينة والنجوم وباب حّطة

ال زال يتعاهد تلك البذرة ‘ ومما يدّلك عىل أ ن صاحب الرشيعة اإلسالمّية

                                                           
 ( يف املطبوع: )التاسع(.)

 .353ـ  313( الصواعق املحرقة: )

 .61( الصافات: )

 .663( الصواعق املحرقة: )
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سفينة  م مثلمثل أهل بيتي فيك»‘: اّلتي وضعها يف حقل بذرة اإلسالم قوله

 .«نوح من ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق

 .«إنَّام مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حّطة يف بني إرسائيل من دخله غفر له»و 

النجوم أمان ألهل األرض، وأهل بيتي أمان الُمتي من »‘: وقوله

 .«االختالف يف الدين

نحو االستغراق؛ ألنه مقام واّلذي أرى أ ن املراد بأهل بيته ليس مجيعهم، عىل 

 ال يكو ن إالّ حلجج اهلل القائمني بأمره، بداللة العقل والنقل.

وقال ابن حجر يف صواعقه: )وقال بعضهم حيتمل أ ْن يراد بأهل البي  اّلذين 

هم أما ن علامؤهم؛ أل هّنم الذين هيتدى هبم كالنجوم، واّلذين إذا فقدوا جاء أهَل 

 .األرض من اآليات ما يوعدو ن

خلفه،  يصيل× قال: )وذلك عند نزول املهدي؛ ملا يأيت يف أحاديثه أ ن عيسى

 .ويقتل الدجال يف زمنه. وبعد ذلك تتابع اآليات( إىل آخر كالمه

 حديث املنزلة

أنت مني بمنزلة هارون من »×: يف خروجه لغزوة تبوك لعيلّ ‘ وقال

                                                           
، 353ـ  350: 1الصحيحني ، املستدرك عىل 6212/ 15: 1( املعجم الكبري )الطرباين( )

 .11353/ 35: 36، كنز العامل 312الصواعق املحرقة: 

و  356، الصواعق املحرقة: 321: 3، جممع الزوائد 15: 2( املعجم األوسط )الطرباين( )

 . 31ـ  31: 3، ينابيع املودة 612

: 36، كنز العامل 612ـ  615، الصواعق املحرقة: 313: 1( املستدرك عىل الصحيحني )

306  /11313. 

 .356( الصواعق املحرقة: )
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 كلِّ وأنت خليفتي، أنت ويلُّ  إالّ موسى إالّ إنه ال نبّي بعدي، إّنه ال ينبغي أْن أذهب 

 .«مؤمن بعدي ومؤمنة

، واحلاكم يف ، والنسائي يف خصائصهأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده

 ، والذهبي يف تلخيصه وغريهم.)املستدرك(

ومن الواضح املتمركز يف ذهن كّل عريب فنّّي، داللته عىل ثبوت عموم املنازل 

 لنبّوة، واالستثناء دليل العموم.، عدا ما استثني من ا×لعيلّ 

هذا من ناحية الداللة، وأما سنده فال خيتلج يف صّحته ريب، وال سنح يف نفس 

كّل أحد مناقشة. وقد رّصح بصّحته غري واحد من علامء السنة كالذهبي يف 

 .تلخيصه

، ونقل القول بصّحته عن أئّمة وابن حجر ذكر احلديث يف )الصواعق(

 عليهم يف مثل ذلك املعّول. يناحلديث اّلذ

، ولكنه بالرغم من ×ومن املعلوم عند كّل أحد مناصبة ُمعاوية وحربه لعيل

تلك العداوة مل ينكر حديث املنزلة. قال ابن حجر يف صواعقه: )أخرج اإلمام أمحد 

أ ن رجال سأل معاوية عن مسألة، فقال: سل عنها عليًا فهو أعلم هبا، فقال: 

إيل من جواب عيل. قال: بئس ما قل ، لقد كره  رجال كا ن  جوابك فيها أحّب 

أنت مني بمنزلة هارون من موسى »بالعلم غّرًا، ولقد قال له: ‘ يغّره رسول اهلل

                                                           
 .113: 3( مسند أمحد )

 .21ـ  21)النسائي(: × ( خصائص أمري املؤمنني)

 .311ـ  311: 1( املستدرك عىل الصحيحني )

 .311: 1( التلخيص )يف ذيل املستدرك عىل الصحيحني( )
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 .«إالّ أنه ال نبي بعدي

وقد روى هذا احلديث كّل من كتب يف مناقب أهل البي  وفضائل الصحابة 

 ن قبله أو بعده. فهو من األحاديث من األئّمة كأمحد بن حنبل، وغريه ممّن كا

 املسّلمة يف كّل عرص وعند كّل خلف.

أما اإلشكال عىل احلديث بخصوصّية املورد، فهو لو سّلم ال خيصص الوارد 

 وال خيرجه عن العموم؛ أل ن املورد الخيصص الوارد.

وأما اإلشكال عليه بعدم حجية العام يف الباقي بعد التخصيص فهو من 

خيفة، أو األغالط والنوادر الظريفة، ال يتصّوره فيام نحن فيه إالّ اإلشكاالت الس

، نعوذ باهلل من اجلهل. إذ كّل ، أو كحاطب يف ليلة ظلامءاخلابط خبط عشواء

من له أدنى روّية و إحاطة ببعض القواعد الصناعّية، يعتقد أ ن ختصيص العاّم ال 

م . فلو قال املوىل لعبده: )أكرم اليوخيرجه عن احلّجّية يف الباقي ما مل يكن جممال

كّل من دخل بيتي إالّ زيدًا(، وترك العبد إكرام غري زيد ممن دخل، عّد عاصيًا 

 واستحّق الذّم والعقوبة عرفًا وعقال.

وال يلتف  إىل اعتذاره بتخصيص العاّم، بل يكو ن العذر أقبح، بل سرية 

ولوال حّجّية العمومات  املسلمني عىل االستناد إىل العمومات املخّصصة.

املخّصصة لتعّذر الوصول إىل األحكام الرشعّية، وأخذها من األدّلة التفصيلة. 

                                                           
 .323( الصواعق املحرقة: )

( يف املثل: خيبط خبط عشواء. ويرضب ملن يعرض عن أمر وكأنه مل يشعر به، وملن يتهاف  )

 .123: 6عىل اليشء. جممع االمثال 

( يف املثل: كحاطب الليل. ويرضب ملن جيمع كل يشء وال يمّيز اجلّيد من الرديء، ويضّم )

 .3116/  353: 6يف حبله احلّية والعقرب. مجهرة األمثال 



36 ................................................  

فإذا مل تكن العمومات حّجة انسّد باب العلم يف كثري  د ُخّص،وما من عام إالّ وق

 من األحكام، والعياذ باهلل.

ّل كوولده^ كثرية، وهي مروّية يف مؤّلفات × والنصوص يف شأ ن عيلّ 

من الفريقني. أضف إىل ذلك املؤّيدات لتلك النصوص البالغة ما ينوف عىل 

؛ وهي لكثرهتا ال يسع املقام أربعني حديثًا، وأضف إىل ذلك أحاديث الوصّية

ذكرها، وقد كفانا ذلك موسوعات كتب اخلاّصة والعاّمة. ثم إّنك بعد أ ْن عرف  

أظنك تتوّهم أ ن غريهم من  أصل التسمية، وعرف  واضعها وجهة الوضع، ال

عوه يف إرشاده ومل يّتب‘ الصحابة اّلذين مل يّتصفوا هبذه الصفة قد خالفوا النبّي 

وتعاليمه ونصوصه، بل هم أجّل وأسمى من أ ْن تدرك مقامهم ساقطات األوهام. 

 ولعّل تلك الكلامت مل يلتفتوا إىل املراد منها.

هذه الدار الفانية إىل الدار الباقية، رأى ثّم مّلا اختار اهلل لرسوله االنتقال من 

، خشية من هيجا ن نفوس قريش؛ ×بعض الصحابة أالّ تكو ن اخلالفة لعيل

لكراهتهم اجتامع النبّوة واخلالفة لبني هاشم، بخيال أ ن النبّوة واخلالفة بأيدهيم 

 ومل يبايع إالّ بعد سّتة أشهر عىل ماذكر يف×يضعوهنا حيث شاؤوا. فامتنع عيل

يح البخاري(، واّتبعه مجاعة كثرية من أعيا ن الصحابة. وليس امتناعه ألثرة )صح

وال رغبة يف اإلمرة وامللك، و إّنام غرضه األهّم االحتياط يف تقوية اإلسالم وخشية 

 من تفّرق كلمته.

وحيث وجد أ ن اخلليفتني هنجا فيام هو املرام، وبذال جهدمها يف إظهار كلمته 

أ ن اإلغضاء عاّم له من احلّق أوىل من الوقوف موقف احلياد. و إعزاز ناموسه، رأى 
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 فبايع بباعث املحافظة عىل اإلسالم وعىل االُّمة لئال تعود جلاهلّيتها.

فسه، ، وكم ضحى بن×وأن  اخلبري بعّزة اإلسالم وكرامته عند أمري املؤمنني

الترصف  ممشهورة. فسلّ ‘ وكم قذف بنفسه يف هلوات املنايا، ومواقفه مع النبّي 

والرئاسة لغريه، وهو عىل منصبه اإلهلّي، وشيعته مهتدو ن هبداه ومستنريو ن بنوره 

 ومتدّينو ن بأحكامه.

هذا، ومن قام باألمر يف املسلمني ال زال باذال جهده يف إعزاز اإلسالم من دو ن 

استئثار واستبداد، و إذا تفاقم أمر احلوادث يف األحكام أرجعه إىل أمري 

و)املستدرك( و)املستطرف(  راجع )صحيح البخاري(×. املؤمنني

. وليس يف ذلك الوق  للشيعة والتشّيع ظهور؛أل ن اإلسالم جار و)الصواعق(

 عىل جماريه القويمة.

أما ملّا قام معاوية بام قام، وفعل ما فعل يف رشيعة اإلسالم، وسار بضّد ما عليه 

أ ن جعل معاوية واليًا فضال عن  ×اخللفاء الراشدو ن، ]فقد[ رأى أمري املؤمنني

كونه خليفة، رضر كبري عىل اإلسالم، وأ ن من ألزم االُمور حماربته ومنابذته، وأنه 

 ال جيوز الركو ن إىل رجل شأنه الغدر واملخادعة واملخاتلة.

وكفى شاهدًا ]ترّصفه[ يف أموال املسلمني ورصفها يف شهواته، و إعطاء مرص 

ة واستلحاق زياد وقهر االُّمة عىل بيعة يزيد. ومن هذا البن العاص بالغدر واخليان

 ومثله عرف املسلمو ن أنه رجل ال رابطة بينه وبني الدين.

وقد ذكر الزخمرشي يف كتابه املسمى بـ )ربيع األبرار( أ ن معاوية قال: )أما أبو 

                                                           
 .63: 1( انظر: صحيح البخاري )

 .362ـ  362( الصواعق املحرقة: )
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بكر فقد سلم من الدنيا وسلم  منه، وأما عمر فقد عاجلها وعاجلته، وأما عثام ن 

نال منها ونال  منه. وأما أنا فقد تضّجعتها ظهرًا لبطن، وانقطع  إليها  فقد

وانقطع  إيل(. فهذا كالمه عن نفسه شاهد صدق عىل أنه دنيوّي ليس بينه وبني 

 الدين صحابة، ال ارتباطية وال اتفاقية.

وبعد قتل عيل انتظم األمر ملعاوية، وفعل ما فعل يف الرشيعة، وعاهد 

، ثم دسَّ إىل قال: )كّل عهد ورشط فهو حت  قدمي(وغدر، و× احلسن

ـ وأمره غري خـفُي وال حيتاج × احلسن السّم فقتله، وأخذ البيعة لولده يزيد قهراً 

من  وما جرى عليه× إىل البيا ن وال إىل إقامة برها ن ـ ثم تعّقبه شهادة احلسني

 املصائب اّلتي أدم  القلوب.

 وولده يف×ًا معّدة لتمركز مقامات عيلّ فأعامل معاوية ويزيد كان  أسباب

النفوس، وغرس حمبّتهم يف القلوب، ولفت  أنظار االُّمة إىل ما يرويه الصحابة يف 

يل بشأهنم وبأحّقّيتهم. فكلَّام تعقب بنو ُاّمية أبناء ع‘ فضائلهم، وتنويه النبّي 

وا فضائلهم مبالقتل والسمِّ واألرس، ظهر التشّيع هلم وانترش، وكلَّام كت ’وفاطمة

 ظهرت، و إ ْن حّوروها إىل املثالب انعكس .

 اإلسالميَّة. فكان  املظلومية كعّلة تاّمة يف شيوع التشيُّع يف االُمة

 الشعيب ومساعي بين ُامّية

ويكفيك قول الشعبي البنه: )ما بنى الديُن شيئًا إالّ وهدمته الدنيا وما بن  

 ىل عيل وأوالده، فإ ّن بني ُاّمية مل يزالوا جيتهدو نالدنيا شيئًا إالّ وهدمه الدين، ُانظر إ
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يف كتم فضائلهم و إخفاء أمرهم، وكأ ّنام يأخذو ن بضبعهم إىل السامء. وما زالوا 

 يبذلو ن مساعيهم يف نرش فضائل أسالفهم وكأ ّنام ينرشو ن منهم جيفة(.

ناه أبغضوهذا الشعبي هو القائل: )ما لقينا من عيل؛ إ ْن أحببناه ُقتلنا، و إ ْن 

 هلكنا؟(

فمساعي بني ُاّمية يف إعزاز شأهنم وتكالبهم عىل الدنيا وتظاهرهم باملالهي، 

عن الدنيا ونعيمها، واّتصافهم بالعلم والورع والزهد ‘ وجتايف آل الرسول

شيوع مذهب التشيع و إ ْن كا ن حّب الدنيا متمركزًا يف قلوب عاّمة اخللق 

 يف‘ األعىل. فقد متركز حّب آل الرسول وأهوائهم، لكّن للدين وأهله املقام

يف[ أفعاهلم يف ركوب األخطار؛ فيوّد كّل فرد أ ْن يضّحي ]قلوب الشيعة متركزًا و 

بنفسه وأنفس ما لديه يف سبيل نجاهتم و إعزازهم، ال طمعًا وال خوفًا، بل قادهم 

 دين.لرائد تدّينهم بعقيدة صادقة و إيام ن خالص، ورغبة وافرة يف تعّلم أحكام ا

هذا يف وق  قوة بني ُاّمية وسطوهتم، وسيوفهم مشهورة عىل رؤوس رجال 

من املسلمني من أهل احلّقواليقني،اّلذين مل تأخذهم يف اهلل لومة الئم، بل قابلوا 

 سورة أهل النفاق وكرسوا راية الضالل.

؛ يٍّ ب، وعقيٍّ ما ينوف عىل الثامنني، من بدر× وكا ن منهم يف صّفني مع عيل

ر بن يارس، واملقداد، وخزيمة ذي الشهادتني، وأيب أيوب األنصاري، كعام

وأمثاهلم. وذلك بعد انقضاء زمن اخللفاء الراشدين ويف حال سري معاوية بسرية 

اجلّبارين، بطور املخادعة واملداهنة يف األقوال واألفعال. وقد كا ن عاملًا بنفوس 

ائعهم، رجال ماهرًا نطاسّيًا يف األفراد، عاملًا بنفوس اجلامعات وبأخالقهم وطب

فنو ن املخادعات واملخاتالت، بطور دقيق يف املكر واحليلة؛ وبذلك استطاع البيعة 
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 البنه يزيد، وتم له استلحاق زياد. ومن علمه حيلة رفع املصاحف.

وأطوار أمري املؤمنني وُاموره جارية عىل الضّد؛ فهو عامل بميزا ن القسط، 

النَصف، والزهد والورع، وخشونة املطعم. وعدم وقانو ن العدل، وناموس 

املخادعة واملخاتلة، وعدم املداهنة يف يشء من أقواله وأفعاله. شديد االحتياط، 

ب أحدًا من حيث نفعه ورّضه، مع احتامل االرتباك يف الرشيعة اإلسالمية.  ال يقرِّ

: هل تدري عىل ذكر ابن قتيبة أ ن الزبري وطلحة أتيا عليًا بعد فراغ البيعة، فقاال

نعم، عىل السمع والطاعة، وعىل ما بايعتم عليه أبا بكر »ما بايعناك؟ فقال عيل: 

ال، »فقاال: ال، ولكنّا بايعناك عىل أنا رشيكاك يف األمر. قال عيل: «. وعمر وعثام ن

 «.ولكنكام رشيكا ن يف القول، والعو ن عىل العجز واألوالد

ام وطلحة يف والية اليمن، فلام استبا ن هل وكا ن الزبري ال يشك يف والية العراق

أ ن عليًا ليس موّليهام شيئًا أظهرا الشكاة، وتكّلام بام تكّلام، فانتهى قوهلام إىل عيل 

لغني. قال: نعم ب« بلغك قول هذين الرجلني؟»فدعا عبد اهلل بن عباس، فقال له: 

الزبري وولِّ طلحة  قال: أرى أ هّنام أحّبا الوالية، فوّل البرصة« فام ترى؟»قال: 

 الكوفة؛ فإهّنام ليسا بأقرب إليك من الوليد، وابن عامر من عثام ن.

وحيك، إ ن العراقني هبام الرجال واألموال، ومتى متلَّكا »فضحك عيل وقال: 

ويا عىل القوّي بالبالء، ويق رقاب الناس يستميال السفيه بالطمع ويرضبا الضعيف

لرّضه ونفعه الستعمل  معاوية عىل الشام.  بالسلطا ن، ولو كن  مستعمال أحداً 

 .«ولوال ما ظهر يل من حرصهام عىل الوالية لكا ن يل فيهام رأي

 ن يف ؛ أل×ومن الواضح أ ن ابن عباس كا ن من الناصحني لعيل أمري املؤمنني

                                                           
 .23ـ  20( اإلمامة والسياسة )
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ها  مها؛ ولذا ملا قطعا األمل من الوالية توجَّ توليهام البرصة والكوفة ما يكفيه رشَّ

ة، وأظهرا اخلالف ونكثا البيعة، وتبعهام خلق كثري. إالّ إ ن ما رآه أمري نحو البرص

املؤمنني لعّله من باب ارتكاب أهو ن الرضرين؛ إذ استعامل معاوية واليًا يستلزم 

املحذور املتقّدم ذكره؛ وهو أعظم من حمذور عدم استعامله. مضافًا إىل أنه يرى 

وبني الدين من أكرب الرضر عىل استعامل رجل دنيوّي حمض ال عالقة بينه 

أتأمرونني أ ْن أطلب النرص باجلور فيمن ولي  عليه »اإلسالم. وال زال ينادي: 

. وطلحة والزبري «من اإلسالم؟ فواهلل ال أفعل ذلك ما الح يف السامء نجمٌ 

 كذلك.

، واّنام ذاك ×وال أختيل أ ن مفكرًا يتوهم أ ن معاوية أدهى من أمري املؤمنني

مقيد. ولسنا بصدد بيا ن ما يعرتي معاوية من األغالط × األمريمطلق و

 النفسّية، كيف وخروجه عىل إمام زمانه أكرب غلطة نفسية؟

ومعلوم أ ن إقرار العامل عىل أعامهلم ربام حيصل منه تدبري إداري، لكن ذلك إذا 

منني؟ ؤمل يكن يف اإلقرار حمذور آخر. أترى أ ن معاوية يعرف شيئًا ال يعلمه أمري امل

 كال.

وملا رفع  املصاحف برأي ×. نعم، إّنه يعمل شيئًا ال يعمله أمري املؤمنني

، دعاك إىل كتاب اهلل؛  ابن العاص، وقال أهل العراق: قد أعطاك معاوية احلقَّ

وحيكم ما رفعوها أل ّنكم تعلموهنا وال ×: »فاقبل منه، قال أمري املؤمنني

                                                           
وفيهام: . 16/ 11: 16، بحار األنوار 362×/ ، من كالم له610( هنج البالغة: )

أتأمرونني أ ن أطلب النرص باجلور فيمن ولي  عليه؟ واهلل ال أطور به ما سَمر سمرٌي، وما »

 «.أمَّ نجٌم يف السامء نجامً 
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 .«عة ودهاء ومكيدةيعلمو ن هبا وما رفعوها لكم إالّ خدي

وممّا يدّل عىل أنه اخلبري املعّلم املاهر ـ ال بمعنى السياسة اّلتي هي ليس  إالّ 

إيّن »املكر واخلديعة ـ تأنيبه ألهل العراق بعد أ ْن بلغه من أمر أيب موسى ما بلغه: 

تقدم  إليكم يف هذه احلكومة وهنيتكم عنها، فأبيتم إالّ عصياين، فكيف رأيتم 

؟ واهللّ إيّن ألعرف من محلكم عىل خاليف والرتك ألمري، ة أمركم إذ أبيتم عيلَّ عاقب

ولكن اهلل من ورائه فهو عليم بظواهر الناس وبواطنهم، «. ولو أشاء آخذه لفعل 

 علم إهلي وثقافة إسالمية.

ومعاوية وعمرو ابن العاص ـ × وملا تعاهد ثالثة من اخلوارج عىل قتل عيل

ـ دسَّ معاوية ُاناسًا إىل الكوفة يشيعو ن موته، وأكثر التاريخمما هو معروف يف 

ية، قد أكثرتم من نعي معاو»فقال يف جملسه:  ×القول يف ذلك، حّتى بلغ علياً 

واهللّ ما مات وال يموت حتّى يملك ما حت  قدمي. واّنام أراد ابن آكلة األكباد أ ْن 

ا يتيقن ما عندي فيه، وميعلم ذلك مني، فبعث من يشيع ذلك فيكم؛ ليعلم و

 «.يكو ن من أمره يف املستقبل من الزما ن

عبد امللك اّلذي أمر احلّجاج  بنو سفيا ن جاء بنو مروا ن يقدمهمثّم ملا انقرض

هبدم الكعبة وحرقها، وقتل عبد اهلل بن الزبري بني الكعبة واملقام، وقتل ابن عمه 

وسار بنو مروا ن عىل هذه . عمرو بن سعيد األشدق غدرًا، وقضيّته مشهورة

 بنو مروا ن. السرية وما هو أسوأ، إىل أ ْن انقرض

                                                           
إهنم واهلل ما رفعوها أهنم يعرفوهنا، ». وفيه: 113( وقعة صّفني )ابن مزاحم املنقري(: )

 «.ولكنها اخلديعة والوهن واملكيدة 

 .352ـ  355: 1طربي ( انظر: تاريخ ال)

 .22: 3، شذرات الذهب 15: 1( هتذيب التهذيب )
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الطني بلة، والطنبور نغمة، فتعّقبوا بني عمهم باألرس  وجاء بنو العباس فزادوا

والصلب والقتل حت  كّل حجر ومدر. وبنوا عليهم االسطوانات، وشّتتوهم عن 

سّيني، بني مروا ن وسرية العباعقر دورهم. فإذا نظرت إىل سرية بني سفيا ن وسرية 

، تنكشف لك غوايش االُمور، ويظهر لك نور ‘ونظرت سرية آل الرسول

 احلقيقة؛ إذ عىل كّل حّق حقيقة وعىل كّل صواب نور.

وتربز لك أسباب ظهور التشّيع كالنور عىل الطور، فتجدها سرية دينّية مقتبسة 

ل بعد قت× عابدين، جاؤوا يقدمهم زين ال‘من صاحب الرشيعة اإلسالمية

أبيه يوم الطّف، خملصًا يف توحيد اهلل، قائاًم بأمره، منزجرًا عن هنيه، رافضًا للدنيا 

وأهلها، فانيًا يف العبادة، مهّذبًا لألخالق، مرّبيًا للنفوس مغّذيًا هلا بنور احلّق 

 واملعرفة اّلتي كادت أ ن تزول آثارها من قلوب الناس.

ويف زمانه قلَّ  املوانع، ×. وجعفر الصادق ،×ثّم من بعده حممد الباقر

فبث األحكام الرشعّية واألحاديث النبوّية. وكا ن للشيعة ظهور مل يكن قبل، فكا ن 

يشار إليهم يف علم التفسري واحلديث وسائر العلوم، وكثر عددهم، حّتى إ ن أبا 

احلسن الوّشا قال لبعض أهل الكوفة: أدرك  يف هذا اجلامع، يعني: مسجد 

كوفة، أربعة آالف شيخ من أهل الورع والدين، كلٌّ يقول: حدثني جعفر بن ال

 حممد.

، إ ن مساعي بني ُامية وبني العباس مباينة ملساعي بني عيل؛ فهم عىل وباجلملة

هنجني: دنيوّي حمض ودينّي، ولكل آثار. و إ ن حب آثار النهج األول متمركز يف 

ا ن السامي، وهو غالبًا يستلزم آثار األّول النفوس، إالّ إ ن حّب آثار الثاين له املك

املباحة؛ أل ن نطاق اإلسالم واسع ال يمنع من متركز يف نفسه حّب الدنيا أ ن يأتيه 
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من طريقه املرشوع، بل هو السبب يف نزول الربكات وانصباب اخلريات؛ فكا ن 

 باعثًا يف الَولوع يف حتصيله وتعلم أحكامه.

دها تاّمة وافية صحيحة، إالّ عند آل فالطالب لضاّلته املنشودة مل جي

فأتباعهم يأخذوهنا من عني صافية عىل يقني من إمامتهم، قد قادهم ‘. الرسول

رائد تدّينهم إىل تقديم أعناقهم، وبذل نفوسهم ضحايا يف سبيل غايتهم؛ كعفيف 

األزدي، ورشيد اهلجري، وميثم التامر، وعمرو بن احلمق اخلزاعي، وحجر بن 

 هلم.عدي، وأمثا

ومن الشعراء ـ والشاعر يف األغلب ماّدّي، وقد كانوا يف زما ن ملوكهم بني 

طمع وخوف ـ كاألمري أيب فراس احلمدايّن، والسيد احلمريّي، والكمي ، مل 

يقدهم طمعهم إىل الباطل، ومل يمنعهم خوفهم عن نرصة احلّق، بل أظهروا احلّق 

ر إىل ما قاله دعبل، يف الرشيد باملدح والثناء، وفضحوا الباطل باهلجاء. انظ

واألمني واملأمو ن واملعتصم من اهلجاء، وما قاله من املدح يف الصادق والكاظم 

 والرضا^.

هؤالء رجال أنار اهلل بصائرهم، فصدعوا باحلق ال طمعاً وال خوفًا، كيف، وآل 

 الرسول هم املشتّتو ن عن عقر دورهم؟

 

ولس  بصدد استقصاء ما يف هذا الباب، و إّنام الغرض بيا ن الواضع هلذا 

، وجهة الوضع؛ وهي ‘االسم، وقد عرف  أنه صاحب الرشيعة اإلسالمية

ره يف مواضع عديدة، وذلك × احتفاؤه بعيل وولده^ بام سمع  ممّا قاله وكرَّ

                                                           
 .51: 6، مناقب آل أيب طالب 2 / 631: 6( عيو ن أخبار الرضا )
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ام هيَّج ذكر ذلك ما نسب إىل الشيعة مما هم بريئو ن أوضح من النور عىل املنار. و إنّ 

 منه براءة التحريم.

 

  





 

 

 

 

 

 

 الفائدة الثالثة

 ديف بيان ما عليه الشيعة من العقائ

 بني اإلسالم واإلميان

ْيَن ِعنَْد اهللِِّ﴿والدين عندهم هو اإلسالم:   .﴾ اإلْسالمإِنَّ الدِّ

نسبة  ، وعند آخرينوالنسبة بني اإلسالم واإليام ن هي التساوي عند بعض

 اخلصوص والعموم املطلق.

والظاهر أ ن اإليام ن تارة يطلق ويراد به اإلسالم، باملعنى األعم، و إليه اإلشارة 

ابِئنْيَ َوالنََّصارى َواملَْجُوَس َوالَِّذْيَن إِنَّ الَّذْيَن آَمنُْوا َوالَّذْيَن َهاُدْوا َوالصَّ ﴿بقوله تعاىل: 

ُكْوا ، فُاريد من اإليام ن اإلسالم، بجعل الذين آمنوا ـ أي من تدّين بدين ﴾َأْْشَ

 اإلسالم ـ مقابال للفرق االُخر.

                                                           
 .33( آل عمرا ن: )

 .661: 2( تفسري الرازي )

 .111( إرشاد الطالبني: )

 .32( احلج: )
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وتارة يطلق اإليام ن ويراد به املعنى األخص من اإلسالم، و إليه اإلشارة بقوله 

َراُب آَمنَّا ُقْل مَلْ ُتْؤِمنُْوا َوَلكِْن ُقْوُلْوا َأْسَلْمنَا َوملََّا َيْدُخِل اإلْياَمُن يِفْ َقالَت األَعْ ﴿تعاىل: 

 .﴾ُقُلْوبِكمْ 

 فاإلسالم واإليام ن هلام معنى أعم يشتمل عىل ثالثة أركا ن:

 معرفة اخلالق. ـ3

 ومعرفة املبلِّغ عنه. ـ6

 املعاد. ـ1

وال مؤمن، ومن أقرَّ هبا كا ن مسلاًم له ما  فمن أنكر واحدًا منها فليس بمسلم

 للمسلمني وعليه ما عليهم، حيقن دمه وحيفظ ماله وعرضه، وحتّل ذبيحته.

ومعنًى أخّص يشتمل عىل تلك األركا ن الثالثة، وركن رابع؛ وهو العمل 

بدعائم اإلسالم اخلمس: الصالة والزكاة والصوم واحلّج واجلهاد. وهلذا قالوا: 

. فاألركا ن األربعة هي قاد باجلنا ن و إقرار باللسا ن وعمل باألركا ناإليام ن اعت

 ُاصول اإلسالم باملعنى األخّص.

 ما يكفي يف معرفة اخلالق

والظاهر أنه يكفي يف معرفة اخلالق اعتقاد كونه موجودًا، وواجب الوجود 

 ةلذاته، ال كوجوب وجود املعلول عند وجود عّلته، والتصديق بصفاته الثبوتيّ 

الراجعة إىل العلم والقدرة، ونفي الصفات الراجعة إىل احلاجة واحلدوث. ويكفي 

                                                           
 .31( احلجرات: )

إليام ن معرفة بالقلب، وإقرار باللسا ن، وعمل ا×: »( إشارة إىل قول أمري املؤمنني)

 .662، احلكمة: 200انظر: هنج البالغة: «. باألركا ن
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اجلزم بذلك من أّي طريق حصل؛ إذ حرص املعرفة واجلزم بطريق خاّص موقوف 

عىل الدليل و إ ْن كا ن عمومات اآليات واألخبار ترشد إىل وجوب النظر 

 ن أ ْن يثب  املّدعي كو واالستدالل، لكن ذلك وجوب توّصيل للمعرفة. اللهم إالّ 

النظر واالستدالل واجبًا تعبّديًا، أو رشطًا رشعّيًا، إالّ إ ن الظاهر خالفه؛ إذ مها 

 من املقّدمات العقلية.

فعند اإلماميّة من الشيعة أنه جيب عىل العاقل بحكم عقله حتصيل املعرفة 

 زق، وهوبخالقه، واالعتقاد بتوحيده وعدم الرشيك له. فهو اخلالق، وهو الرا

املحيي، وهو املمي ؛ فال مؤثر يف الوجود إالّ اهلل. فمن اعتقد أ ن شيئاً ممّا ذكر لغريه 

به  فهو كافر مرشك، خارج من خّطة اإلسالم. ومن عبد شيئًا معه أو من سواه ليقرِّ

إليه، فهو عندهم كافر. و إ ن العبادة ال جتوز إالّ هلل وحده ال رشيك له، والطاعة 

 هلل.

عة األنبياء؛ فلكوهنم مبّلغني عن اهلل، مع اعتقاد كوهنم عبادًا هلل. وأما وأما طا

الصالة عند قبورهم فهي هلل، وكوهنا عند مراقدهم ككوهنا يف املسجد؛ لرشف 

 البقعة هبم.

 النبوة

، وبام معرفته بالنسب املختّص به، والتصديق بنبّوته‘ ويكفي ملعرفة النبّي 

اترًا. والبّد من اعتقاد عصمته؛ إذ الغرض من الرسالة جاء به مما علم جميئه به متو

لبعثة؛ وهو فائدة ا ال يتّم إالّ به؛ ألنه لوال ذلك مل حيصل الوثوق بقوله، فتنتفي

 حمال.

خاتم الرسل واألنبياء، معصوم من ‘ فالشيعة اإلمامية يعتقدو ن أ ن حممداً 
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الفاضل  ملفضول عىلاخلطأ، وهو أفضل أهل زمانه، بل أفضل البرش؛ لقبح تقديم ا

ن الَّ ﴿ عقال وسمعًا، ولقوله تعاىل: قِّ َأَحقُّ َأ ن ُيتََّبَع َأمَّ  َأَفَمْن هَيِْدي إىَِل احْلَ

ي  .﴾هَيِدِّ

ٌه عن الرذائل اخللقّية والعيوب اخللقّية؛ ملا يف ذلك من النقص.  ومنزَّ

فيه  نقص ويعتقدو ن أ ن الكتاب الذي ُانزل عليه لإلعجاز ولبيا ن األحكام، ال

افُِظونَ وال زيادة وال حتريف؛ لقوله تعاىل:  ا َلُه حَلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ  .﴾﴿إِنَّ

وما يظهر من بعض األخبار من وجود التحريف غري واضح، بل واضح 

ل أو  يرضب هبا العدم، بل هي أخبار آحاد ال تثب  علاًم وال عمال، فإما أ ْن تؤوَّ

 اجلدار.

 مامةاإِل

نعم، الشيعة اإلمامّية يعتقدو ن ركنًا خامسًا، وهو اعتقاد اإلمامة اّلتي هي 

 ‘.رئاسة عاّمة يف الدين والدنيا، لشخص نائب عن النبّي 

فكام أ ن اهلل خيتار من يشاء للنبوة، كذلك خيتار لإلمامة من يشاء، ويأمر نّبيه  

تلّقى احلكم ، في‘النبي مبلِّغ عن اهلل واإلمام مبلغ عن‘ بالنص عليه. فالنبي

هو يف ؛ ف‘، والتسديد من اهلل بعناية ورعاية ال بوحي كالنبّي ‘من النبّي 

 الكامل والفضيلة فوق البرش ودو ن النبّي.

 ×اإلمام القول بعصمة

ويعتقدو ن كونه معصومًا، و إالّ لزال  الثقة وسقط حمّله من القلوب. وانتف  

                                                           
 .15( يونس: )

 .3( احلجر: )
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 لق وهتذيب نفوسهم بالعلم والعمل.الفائدة من النصب؛ أل هّنا تكميل اخل

فلو مل يكن معصومًا جازت املعصية عليه فكا ن ناقصًا، والناقص اليكو ن 

ال، ومعطي اليشء ال يكو ن فاقدًا؛ فالبد من عصمته، ولقوله تعاىل:  الَ َينَاُل ﴿مكمِّ

 .﴾َعْهِدي الظَّاملنِِيَ 

 سلمني، وما عداه فهي، إ ن هذا هو الفارق بني اإلمامية وسائر فرق املوباجلملة

فروق عرضية، كاّلتي تقع بني كّل فرقة، بل يف الفرقة الواحدة بحسب االجتهاد 

 يف االستنباط.

 ×القول يف النّص على اإلمام

؛ أل ن ثم إ ن اإلمامية جيب عندهم أ ن اإلمام البّد أ ْن يكو ن منصوصًا عليه

إالّ اهلل ثم رسوله، فالبّد من نّص من يعلم عصمته، ال يعلمه  يٌّ عصمته أمر باطن

عىل صدقه. وال خالف يف ذلك، إّنام اخلالف يف أنه هل حيصل  أو ظهور معجز يدّل 

 تعيينه بغري النّص أم ال؟ فمنع  اإلمامية من ذلك:

 أل ّن اإلمامة خالفة عن اهللّ ورسوله، فال تكو ن إالّ بقوهلام. ـ3

اليظهر ألحد، إالّ ببيا ن من  يٌّ أ ن من رشطها العصمة، والعصمة أمر خف ـ6

 اهلل ورسوله، أو بظهور املعجز عىل يده.

أ ن إثبات اإلمامة بالبيعة والدعوى يوجب الفتنة؛ الحتامل أ ْن تبايع كّل فرقة ـ 1

 شخصًا فيقع التنازع.

                                                           
 .361( البقرة: )

 .100، مناهج اليقني: 661( جتريد االعتقاد: )
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إىل أ ن االُّمة إذا بايع  شخصًا مستعّدًا هلا، ومستوليًا  وذهب املسلمو ن

 إمامًا.بشوكته عىل خطَّة اإلسالم، صار 

فاإلمامّية واملسلمو ن مّتفقو ن يف أ ن اإلمامة تكو ن بالنّص، و إّنام اخلالف يف أهّنا 

 تكو ن بغريه أم ال؟

، ×فاإلمامية يعتقدو ن أ هّنا ال تكو ن إالّ به، وأ ن اهلل أمر نبّيه بالنّص عىل عيل

بأ ن ذلك عىل الناس ثقيل، بل ‘ مع علم النبّي  ونصبه علاًم للناس من بعده،

لعّله ينسبونه للمحاباة واملحّبة البن عّمه؛ إذ ليس  الناس يف مرتبة واحدة من 

فأوحى  ،‘وعصمته. لكن مل يكن ذلك عذرًا للنبّي ‘ اليقني يف نزاهة النبي

ْغ َما ُاْنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ ﴿اهلل إليه:  ُسوُل َبلِّ ا الرَّ ْ َتْفَعْل َفاَم َبلَّْغَت َيا َأهيُّ بَِّك َوإِْن ملَّ

 .﴾ِرَساَلَتهُ 

فكا ن وظيفته االمتثال، فخطب الناس يف غدير خم، فنادى وجّلهم يسمع: 

واله من كن  م»فقالوا: اللهم نعم. فقال: « ألس  أوىل باملؤمنني من أنفسهم ؟»

 إىل آخر ما قال.« فعيل مواله

ترصحيًا و إشارة ونّصًا، والنصوص يف ذلك عديدة، ثم أّكده يف مواطن عديدة 

أكثرها مروية يف الصحيحني. ويف )مسند أمحد(، ويف )الصواعق(، ويف 

، وحديث ، وحديث الطائر)املستدرك(، بطرق وثيقة؛ كحديث املنزلة

                                                           
 .60: 3، األحكام السلطانيَّة )القايض الفّراء( 611: 6( رشح املقاصد )

 .22( املائدة: )

، املستدرك عىل 21ـ  21)النسائي(: × ، خصائص أمري املؤمنني113: 3( مسند أمحد )

 .13، الصواعق املحرقة: 303ـ  301: 1الصحيحني 

، 316ـ  313: 1، املستدرك عىل الصحيحني 210/  651: 3( املعجم الكبري )الطرباين( )
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 . وغريها كام قّدمناه فراجع.الثقلني

أربعني حديثاً بطرق عديدة؛ بإخراج  وقد أورد يف ذلك ابن حجر يف صواعقه

 يب يعىل ومسلم، فراجع.أرباين واحلاكم والرتمذّي واإلمام أمحد والط

إىل دار القرار، رأى مجع من الصحابة أالّ تكو ن ‘ ولكن ملا ارحتل النبّي 

، لكراهة قريش اجتامع النبّوة واخلالفة يف بني هاشم، لزعمهم ×اخلالفة لعيلّ 

 أ ن النبّوة واخلالفة بأيدهيم يضعوهنا حيث يشاؤو ن.

ما كا ن يطلب اخلالفة × يعلم أ ن علياً  عن البيعة، والكلُّ × وامتنع عيلٌّ 

رغبة يف اإلمرة وامللك واألَثرة، و إّنام غرضه األهمٌّ تقوية اإلسالم. ثم رأى أ ن 

]يف[ امتناعه عن املوافقة رضرًا كبريًا عىل اإلسالم، والكلٌّ يعلم عزة اإلسالم 

ي بنفسه وأنفس ما لديه يف سبيله. مضافاً  ىل أنه إ وكرامته عند عيل، بحيث يضحِّ

رأى أ ن من ختّلف قام باألمر وبذل جهده يف تقوية اإلسالم و إعزازه، ويف نرش 

 كلمة التوحيد، فبايع حلفظ اإلسالم.

وشيعته مستنريو ن بنوره ومسرتشدو ن هبداه، وهو عىل منصبه اإلهلّي و إ ْن 

. ×سلم  لغريه الرئاسة، فإذا أعضل املشكل يف احلكم أرجعه إىل أمري املؤمنني

ل أكابر العلامء من الصحابة والتابعني كانوا يرجعو ن إليه يف الوقائع، ويأخذو ن ب

 .والسري بقوله، ويرفعو ن اليد عن اجتهادهم. وذلك ثاب  يف كتب التواريخ

                                                           
 . 12502/  322، 12505/  322: 31، كنز العاّمل 362: 3جممع الزوائد 

، 361ـ  366: 2، صحيح مسلم 116ـ  113: 6. سنن الدارمي 32و  31: 1( مسند أمحد )

 . 1361/  351: 5، املعجم الكبري )الطرباين( 3063/  632: 6مسند أيب يعىل 

 .330ـ  326( الصواعق املحرقة: )

 .330ـ  311( تاريخ اخللفاء: )

، رشح هنج البالغة )ابن 313: 3، صفة الصفوة 25/  13ـ  10( املناقب )اخلوارزمي(: )
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 ×ننيرجوع ااُلّمة كافة إىل أمري املؤم

وأرباب العلوم يرجعو ن إليه، فأصحاب التفسري يأخذو ن بقول ابن عّباس 

يف معنى باء البسملة من أول × تالمذته، حّتى قال: )رشح يل عيل وهو أحد

 الليل إىل آخره(.

د ابن احلنفية، وهو  واملعتزلة يرجعو ن إىل أيب عيّل اجلّبائي، وهو يرجع إىل حممَّ

 ×.يرجع إىل أبيه عيل

 واألشاعرة يرجعو ن إىل أيب احلسن األشعرّي، وهو تلميذ أيب عيل.

ج ال تكاد تنكر. انظر إىل كالمه يف )هن× ة ثابتة لعيلِّ فاألفضليَّة واألعلميَّ 

البالغة(، وما تضّمنه من البحوث اإلهلية يف التوحيد، والعدل، والقضاء، والقدر، 

والقواعد اخلطابيّة، وقانو ن الفصاحة ودستور البالغة، ممّا يكتفي به املعترب، ويقنع 

ين من الفرق حلكمه، املتفكر. بل رجوع اخللفاء الراشدين وسائر املجتهد

 ولتالمذته يف الفقه مشهور، ويف كتب التاريخ مذكور.

 معلوم. «أقضاكم عيل»‘: وقول النبي

لو ثني  يل الوسادة حلكم  بني أهل التوراة بتوراهتم، وبني أهل ×: »وقوله

اإلنجيل بإنجيلهم، وبني أهل الزبور بزبورهم، وبني أهل الفرقا ن بفرقاهنم. واهللّ 

 .«آية نزل  يف ليل أو هنار أو سهل أو جبل، إالّ وأنا أعلم فيمن نزل ما من 

                                                           
 .355ـ  351: 3، وانظر: مسند أمحد 31: 3أيب احلديد( 

، وفيه: 515: 1. املستدرك عىل الصحيحني 31: 3( رشح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( )

 يعود عىل األّمة، سنن ابن« أقضاها»والضمري اهلاء يف « وإ ن أقضاها عيّل بن أيب طالب»

/ 211: 33،كنز العامل 5221/  313: 30، مسند أيب يعىل 351/  55: 3ماجة 

 «.وأقضاهم عيل»، وفيهم: 11362

 ، باختالف.53/  311: 10. البحار 2/  351( بصائر الدرجات: )
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ة يف إحاطته بجميع العلوم اإلهلية.  وذلك من أوضح األدلَّ

 ×شهادات العلماء ألمري املؤمنني

وقد قال عبد احلميد بن أيب احلديد: )ما أقول يف رجل بلغ  فضائله يف الشهرة 

 ذكرها والتصدي لتفصيلها ؟(والكثرة مبلغًا، يسمج التعّرض ل

وقال ابن حجر يف )الصواعق(: )إ ن فضائله عظيمة كثرية شهرية، حّتى قال 

أمحد: ما جاء ألحد من الفضائل ما جاء لعيّل. وقال إسامعيل القايض، والنسائي 

النيسابورّي: مل يرد يف حقِّ أحد من الصحابة باألسانيد احلسا ن أكثر مما  وأبو عيلِّ 

 .يل(. انتهى كالم ابن حجرجاء يف ع

 .×وذكر يف هذا الباب أربعني حديثًا من غرر فضائل عيلّ 

وقال يف صواعقه: )أخرج ابن سعد عن أيب هريرة قال: قال عمر ابن اخلطاب: 

 )عيّل أقضانا(.

وأخرج عن سعيد بن املسيّب قال: )إ ن عمر بن اخلطاب تعّوذ باهلل من مشكلة 

 ×(.ليس هلا أبو احلسن عيل

وفيها بإخراج ابن عساكر وابن مسعود: قال: )أفرض أهل املدينة وأقضاها 

 عيّل(. وُذكر عند عائشة، فقال : )أعلم من بقي بالسنّة(.

وفيها: عن ابن عّياش بن أيب ربيعة: كا ن لعيّل ما شئ  من رضس قاطع يف 

ة، نَّ ، والفقه يف الس‘العلم. وكا ن له القدم يف اإلسالم، والصهر برسول اهلل

                                                           
وفيه: )فأما فضائله عليه السالم فإهنا قد بلغ  من العظم  32: 3( رشح هنج البالغة )

ض لذكرها والتصّدي لتفصيلها(.واجلاللة، واالنتشار و  األشتهار مبلغًا يسمج معه التعرُّ

 .363ـ  360( الصواعق املحرقة: )

 .362ـ  360( الصواعق املحرقة: )
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 والنجدة يف احلرب، واجلود يف املال.

وفيها من الكتاب املذكور، بإخراج ابن عساكر: ما ُانزل يف كتاب اهلل ما نزل يف 

 عيّل.

 .وقال: نزل يف عيل ثالثامئة آية

قال: كان  لعيل ثامين عرشة خصلة ما كان  ألحد من هذه  وأخرج الطرباينّ 

 .االُمة

عن أيب هريرة: قال: )قال عمر بن اخلطاب: لقد ُاعطي وفيها بإخراج أيب يعيل 

عيل ثالث خصال أل ن تكو ن يل واحدة منها أحّب إيّل من محر النعم. فسئل: ما 

هي؟ قال: تزوجيه بفاطمة، وسكناه املسجد ال حيّل يل فيه ما حيّل له، والراية يوم 

 .خيرب(

 أللفني(. وذكر فيه ألفيوالعاّلمة قد وضع كتابًا يف اإلمامة، وساّمه كتاب )ا

 .دليل عىل إمامته. وصنّف يف هذا الباب مجاعة من العلامء مصنّفات كثرية

تي ، وتقديم غريه للحكمة املتقّدم ذكرها الّ ‘فثب  أنه أفضل االُمة بعد النبّي 

فاإلمامية تعتقد بأ ن اهلل ال خييل األرض من حّجة ×. هي غاية مرام أمري املؤمنني

، من ظاهر أو مستور. وقد نصَّ يٍّ نب أو وصِّ  يٍّ بني خلقه؛ من نبواسطة بينه و

                                                           
 .362( الصواعق املحرقة: )

: 636: 1، ويف املعجم األوسط )الطرباين( 330( عنه يف تاريخ اخللفاء )السيوطّي(: )

ين عرشة منقبة، لو مل يكن له إالّ واحدة منها لنجا هبا، ولقد )كان  لعيل بن أيب طالب ثام

ة(.  كان  له ثالث عرشة منقبة ماكان  ألحد من هذه األمَّ

 .362( الصواعق املحرقة: )

( منها: دالئل اإلمامة للطربّي الصغري، تقريب املعارف أليب الصالح احللبّي، إثبات الوصّية )

 رتىض علم اهلدى، وتلخيصه للشيخ الطويس.للمسعودّي اهلذيّل، الشايف للم
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ابنه احلسن، وأوىص احلسن أخاه احلسني...  ، وأوىص عيلٌّ ×عىل عيلٍّ ‘ يُّ النب

 إىل اإلمام الثاين عرش.

 من روى أحاديث الوصّية

، فكفاك ما أخرجه كثري من حفظة الرشيعة النبوّية إىل عيلٍّ  يِّ أما وصية النب

، والطربي يف ، والبيهقّي يف دالئله، وابن جريررها؛ كابن إسحاقوآثا

 .تفسري سورة الشعراء

عند ذكر أمر اهلل نبيَّه بإظهار  كامله وأرسله ابن األثري إرسال املسلَّامت يف

 دعوته. وقد نقله غري واحد من علامء السنة.

، حني أنزل اهلل ‘ةوهو احلديث الصادر من صاحب الرشيعة اإلسالمي

َتَك األَْقِربنْيَ ﴿عليه:  إىل دار عّمه، وهم يومئذ أربعو ن  ، فدعاهم﴾وَأْنِذْر َعِشْْيَ

، يا بني عبد املطلب»رجال، وفيهم أعاممه: أبو طالب، واحلمزة، والعّباس. فقال: 

لدنيا ا إيّن واهللّ ما أعلم شاّباً يف العرب جاء قومه بأفضل ممّا جئتكم به، جئتكم بخري

ا يا أن»فقال عيل: « واآلخرة. أمرين اهللّ أ ْن أدعوكم فأّيكم يؤازرين عىل أمري هذا ؟

                                                           
 ديا بني عب»، وقد ذكر احلديث مبتورًا، ففيه: 313/  362ـ  362: 6( سرية ابن إسحاق )

 ومل يذكر فيه نّص الوصّية.« املطلب... بأمر الدنيا واآلخرة

 .21ـ  26: 6( تاريخ الطربّي )

ة ) « ةاملّطلب... بأمر الدنيا واآلخر يا بني عبد» ، وقد ذكره مبتورًا، ففيه:310 :6( دالئل النبوَّ

 ومل يذكر فيه نّص الوصّية أيضًا.

 .60121/  313ـ  311: 33( جامع البيا ن )

 ( يف املطبوع بعدها: )اجلزء الثاين من(.)

 .21ـ  26: 6( الكامل يف التاريخ )

 .631( الشعراء: )
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 «.اهللّ أكو ن وزيرك عليه يَّ نب

إ ن هذا أخي ووصيِّي وخليفتي فيكم، »برقبة عيل وقال: ‘ فأخذ رسول اهلل

 «.فاسمعوا له وأطيعوا

 ة اآلثار.هبذا اللفظ أخرجه كّل من تقّدم ذكرهم، وغريهم من حفظ

وأخرج حممد بن محيد الرازّي عن سلمة األبرش، عن ابن إسحاق، عن 

 ‘رشيك، عن أيب ربيعة األيادّي، عن ابن بريدة عن أبيه بريدة، عن رسول اهلل

 «.ووارثي عيل بن أيب طالب يِّ ووارث و إ ن وصي وصٌّ  يٍّ لكّل نب»قال: 

ول يس قال: قال رسوأخرج الطرباين يف )الكبري(، بسنده إىل سلام ن الفار

ي وخري من أترك بعدي، ُينجز عديت ويقيض »‘: اهلل إ ن وصيِّي وموضع رسِّ

، ويف )منتخب من )كنز العامل( .وهذا احلديث«بن أيب طالب ديني، عيلُّ 

 .)مسند اإلمام أمحد( ، ويفالكنز(

، كام ‘يِّ ، ورصيح يف أنه أفضل الناس بعد النبوهو نصٌّ يف كونه الوصَّ 

 الخيفى عىل ُاويل األلباب.

يا »وأخرج أبو نعيم احلافظ يف )حلية األولياء( عن أنس قال: قال رسول اهلل: 

ل من يدخل من هذا الباب إمام املتقني، وسيد املسلمني، ويعسوب  أنس، أوَّ

                                                           
 .663: 2( املعجم الكبري )

 115: 3)الكويف( × عن أنس وسلام ن يف مناقب اإلمام أمري املؤمنني( ُروي بطرق خمتلفة )

 .532 / 111، 335/ 31: 3، شواهد التنزيل 115 / 115، 102 / 112، 626 /

 .16356/  230: 33( كنز العاّمل )

 .11، 16: 5( منتخب كنز العاّمل )هبامش مسند امحد( )

 ( يف املطبوع بعدها: )اجلزء اخلامس من(.)

 مل نعثر عليه يف مسنده.( )
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قال أنس: فجاء عيل، فقام إليه رسول اهلل مستبرشًا، فاعتنقه وقال له: «. الدين

تؤدِّي عنِّي وتسمعهم صويت، وتبنيِّ هلم ما اختلفوا فيه من  يِّ صيأن  و»

، املطبوع عىل بلفظه يف )مسند اإلمام أمحد( وهذا احلديث .«بعدي

 )املنتخب(.]هامشه[

م  إليك أ ن أحاديث الوصّية صحيحة السند رصحية الداللة،  وقد قدَّ

نه األعيا ن من علامء الولكثرهتا ال يمكن استقصاؤها يف هذا املخترص سنَّة . وفيام دوَّ

إ ْن تّم أمر العهد والوصّية بالنصوص اجللّية،  ولعّلك تقول: والشيعة الكفاية.

 ال جتتمع ُامتي عىل»‘: فإمجاع االُمة عىل بيعة الصّديق حّجة قطعية؛ لقوله

 .«اخلطأ

 .«ال جتتمع عىل ]الضاللة[»‘: وقوله

ال جتتمع »و «. ال جتتمع ُامتي عىل اخلطأ»‘: اد من قولهبأ ن املر لكنك اخلبري

، نفي الضالل واخلطأ فيام تبادل  فيه آراء االُمة، واّتفق الكّل عليه. «الضاللة عىل

أما اّتفاق البعض دو ن البعض فليس بإمجاع، و إ ْن ُاطلق عليه جمازًا فهو ليس 

 بحّجة.

                                                           
 ، باختالف.21ـ  21: 3( حلية األولياء )

 ن يف وما نزل من القرآ× ( ذكره بتاممه مفصاًل ابن مردوديه يف مناقب عيل ابن أيب طالب)

 .63/ 23×: عيل

 ( مل نعثر عليه يف مسنده.)

 ( يف املطبوع: )هامش(.)

ة االُصول )  .265: 6( عدَّ

 الل(.( يف املطبوع: )الض)

/  3101: 6، ويف سنن ابن ماجة 633: 3( اإلحكام يف ُاصول األحكام )اآلمدي( )

تي...»  «.إ ن ُامَّ
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، شم قاطبة، وغريهم كسلام نومن الواضح ختلُّف أهل بي  النبّوة، بل بني ها

وأيب ذر واملقداد، وعامر، والزبري، وخزيمة بن ثاب ، وُايب بن كعب، وفروة بن 

عمر، والرباء بن عازب، وخالد بن سعيد بن العاص االُموّي، وغري واحد من 

أمثاهلم. بل األنصار قاطبة انحازوا إىل سعد، وبنو هاشم ومن تابعهم من 

 ؛ فمع ختلُّف هؤالء كيف يتم اإلمجاع؟×زوا إىل عيلاملهاجرين واألنصار انحا

ولكّن الزعيم األكرب نظر املصلحة العاّمة اإلسالمية فاحتفظ باالُّمة، واحتاط 

فها كالغنم بدو ن راع، تتخطَّ ‘ يِّ عىل املّلة؛ أل ن املسلمني أصبحوا بفقد النب

 رثالذئاب. ومسيلمة الكذاب، وطليحة بن خويلد األّفاك، وسجاح بن  احل

الدّجالة، وأتباعهم قائمو ن يف هدم اإلسالم وإهالك املسلمني، واألكارسة 

والروما ن يف نرصهتم. واجلزر العربية انتفض  والعرب انقلب ، واملنافقو ن من 

أهل املدينة مردوا عىل النفاق، وقد ظهرت سطوهتم، وقوي  شوكتهم، واغتنموا 

 جه االنتظام.قبل أ ْن يعود اإلسالم بو‘ الفرصة بفقد النبّي 

 أبا بكر؟ ×ملاذا بايع أمري املؤمنني

أ ن من ألزم االُمور، التضحية بحّقه يف بقاء حياة × فرأى أمري املؤمنني

يق، فانقطع النزاع وارتفع اخلالف إالّ من  اإلسالم، فسلم الرئاسة العامة للصدِّ

 مجعة وال امسيِّد األنصار سعد بن عبادة، فإّنه مل يسامل اخلليفتني ومل جيتمع معه

مجاعة. وكا ن ال يرى أثرًا من أوامرمها ونواهيهام، إىل أ ْن قتل بحورا ن يف زما ن 

 اخلليفة الثاين.

فقد سلَّم الرئاسة، واّتفق مع أيب بكر يف حفظ بيضة اإلسالم، وهو × أما عيل

عىل منصبه اإلهلّي؛ أل ن من عقائد اإلمامية أ ْن ال مالزمة رشعية وال عقلية بني 
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لقائم بالسلطة اإلسالمّية، وبني وظيفة صاحبها الرشعي. فإ ْن أمكن أ ْن وظيفة ا

رت كا ن غريه عىل  ، و إ ْن تعذَّ تكو ن السلطة والدولة بيد صاحبها الرشعي تعنيَّ

ه  ة معاضدته، ومؤازرته يف حفظ اإلسالم ومنعته وعزِّ املسلمني، ووجب عىل االُمَّ

ه ، ويلزم معاملته معاملة اخللفاء، فلومحاية ثغوره. وال جيوز خمالفته وال مقاومته

اخلراج واملقاسمة وزكاة األنعام، ولك أخذ ذلك بالبيع والرشاء بعموم أسباب 

 النقل واالنتقال. هذا من عقائد الشيعة اإلمامية.

هو ن عن خمالفة النب فإ ْن قل :  يف أوامره ونواهيه، فكيف‘ يِّ الصحابة منزَّ

م ثم يعدلو ن عنه؟ وما وجه محلهم عىل عىل اإلما يِّ يسمعو ن النص من النب

 الصحة؟

إ ن من تتبَّع سرية الصحابة جيد تعبُّدهم بالنصِّ يف األحكام الرشعيَّة،  أقول:

ة؛ كوجوب احلجِّ والزكاة وصيام شهر رمضا ن، واستقبال القبلة  واالُمور االُخرويَّ

خالف امله. بيف الصالة، والنصِّ عىل عدد الفرائض وكيفّياهتا، وأحكام احلّج وأع

ما إذا كا ن النصُّ متعلِّقًا بُامور السياسة، كاإلمارات، ودستور امللك، وشؤو ن 

اململكة والواليات، فإهّنم ال يرو ن التعبُّد الزمًا، بل جعلوا ألفكارهم واجتهادهم 

 بذلك.‘ يِّ جماال، ولعلَّهم أحرزوا رضا النب

نصَّ ، وال تقبل اللعيلٍّ  أضف إىل ذلك أنه من املعلوم لدهيم أ ن العرب الختضع

عليه؛ ألنه سفك دماءهم يف إظهار كلمة التوحيد، ونرص احلقِّ حّتى ظهر. فهم ال 

ة والعرب  يقبلو ن النصَّ عليه إالّ بالقّوة، وال يطيعونه إالّ عنوة، بل قريش خاصَّ

ة يكرهو ن علّيًا؛ ملا فيه من الشّدة عىل أعداء اهلل ومن يتعّدى حدود اهلل،  عامَّ

شو ن عدله يف الرعيَّة، ومساواته بني الناس يف كّل واقعة وقضيَّة. بل حيسدونه وخي
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عىل ما آتاه اهلل ورسوله من املراتب العالية، فدبَّ  عقارب احلسد يف قلوهبم، فاّتفق 

.  احلاسدو ن والناكثو ن والقاسطو ن واملارقو ن، عىل اإلعراض عام فيه من النصَّ

؛ خشية من أما السلف الصالح فلم يمكنهم مح ل من ذكرنا عىل التعبُّد بالنصِّ

سوء عواقب االختالف، مع وجود الشوكة يف املنافقني والضعف يف املسلمني، 

واخللف فيام بينهم، واحلرص عىل جعل اخلالفة يف قبائلهم؛ لكراهة اجتامعها ]مع 

ة[ يف بني هاشم. فتعاهدوا عىل نكث العهد ونقض العقد، واإلعراض عن  النبوَّ

موا عليًا ال نّص، فجعلوها باالنتخاب متهيدًا للوصول إليها ولو يف اآلجل. ولو قدَّ

 مل خترج اخلالفة عن العرتة.

ة إالّ بعد أ ْن كا ن ما كا ن، حّتى مل يبق فيهم  وأن  تعلم أ هّنم مل خيضعوا للنبوَّ

ة يف بني هاشم؟ وكيف يتسنّى للخلف  قوة، فكيف يرضو ن باجتامع اخلالفة والنبوَّ

صالح محل الناس عىل التعبُّد بالنصوص واألمر كام بيَّنا، والقلوُب عىل ما ال

وصفنا، واملنافقو ن وأهل الرّدة عىل ما ذكرنا، واألكارسة والروما ن وسائر فرق 

منا، واألنصار واملهاجرو ن كّل يقول: منا أمري ومنكم أمري؟ وهلذا كا ن  الكفر كام قدَّ

 مجع بام فعل بني حفظ الدين، ومنصبه اإلهلي.الزعيم األكرب بني خطرين، لكنَّه 

  



 

 

 

 

 

 

 اجلسماني يف املعاد :الفائدة الرابعة

ومن ُاصول العقائد اّلتي اتفق املسلمو ن كافَّة عىل لزومها، اعتقادهم أ ن هلذا 

قه باملوت؛ ألنه قابل للجمع، و إفاضة الوجود عليه؛  اجلسم وجودًا ثانيًا بعد تفرُّ

بحانه قادر عىل إعادة كلِّ ممكن بعد عدمه، كأصل وجوده. ألنه ممكن. واهلل س

َب َلنَا َمَثال َوَنيِسَ َخْلَقُه َقا﴿وألنه قد دلَّ القرآ ن عىل ثبوته بقوله تعاىل:  َل َمْن َوََضَ

ة َوُهَو بُكلِّ َخْلق  َل َمرَّ يِيَها الَِّذي َأْنَشَأَها َأوَّ حُيْيي الِعَظاَم َوهَي َرِميٌم * ُقْل حُيْ

 .﴾يمٌ َعلِ 

وألنه قد انعقد إمجاع املسلمني عىل ثبوته من غري نكري، و إمجاعهم حجة.وأل ن 

ليف، ، والبّد من دار غري زما ن التكالتكليف ملا فيه من الكلفة يستلزم التعويض

 يكو ن فيها اجلزاء عىل األعامل.

كن يفالشيعة كسائر املسلمني يعتقدو ن أ ن اهلل يعيد اخللق بعد املوت، و إ ْن مل 

املعاد ممن له حّق أو عليه؛ لداللة القرآ ن واألخبار الكثرية. أما من كا ن له حّق أو 

عليه، فيدّل عىل لزوم عوده، العقل والنقل. وال جيب عندهم معرفة كيفية اإلعادة: 

 هل هي إعادة املعدوم، أو ظهور املوجود؟

                                                           
 .23ـ  21( يس: )
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ه، سواء كا ن بعد زمان‘ وجيب عندهم التصديق بكّل ما جاء به النبي

كإخباره عن اجلنَّة والنار، وعذاب القرب ونعيمه، والرصاط واحلساب وامليزا ن. أو 

قبل زمانه، كإخباره عن األنبياء السابقني. أو يف زمانه، كإخباره بتحريم 

مات، ووجوب الواجبات، وندب املندوبات، و إباحة املباحات وكراهة  املحرَّ

 الصادق، فيكو ن. املكروهات؛ أل ن كّل ذلك ممكن، وقد أخرب به

  



 

 

 

 

 

 

 يف العدل: الفائدة اخلامسة

 يف مسألة العدل منشأ اخلالف

ه عن الظلم  ومن ُاصول العقائد عند اإلمامية العدل؛ وهو االعتقاد بأ ن اهلل منزَّ

، والزم من  واجلور، وعن كل ما يستقبحه العقل.وهو يف احلقيقة من صفات احلقِّ

 أصل برأسه.لوازم التوحيد وشأ ن من شؤونه ال 

 رأي األشاعرة

وإفراده بالذكر لالهتامم بشأنه وتنبيهًا عىل خالف األشاعرة املنكرين للُحْسن 

والقبح العقليني. بمعنى كو ن احلسن ما يستحق فاعله املدح عاجال والثواب 

آجال، والقبيح ما يستحق فاعله الذم عاجال والعقاب آجال. فذهب  األشاعرة 

نه الرشع فهو احلَسَن إىل أ ن العقل اليدرك ا حلسن والقبح هبذا املعنى، بل ما حسَّ

وما قبَّحه فهو القبيح. وأنه تعاىل لو عذب املطيع بالنار وأنعم عىل العاص باجلنّة 

َيْفَعُل َوُهْم  الَ ُيْسَأُل َعامَّ ﴿مل يكن قبيحًا؛ ألنه املالك احلقيقي املترصف يف ملكه، و: 

 .﴾ُيْسَأُلونَ 

                                                           
 .61( األنبياء: )
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 ‘.حكومة للعقل، حّتى يف معرفة الصانع ومعرفة النبي بل عندهم ال

 وأثبتوا ذلك من طريق الرشع، فلزمهم الدور اجليل الواضح، واملحال الفاضح.

 رأي املعتزلة

وذهب  املعتزلة واإلمامية إىل أ ن احلاكم هو العقل مستقالًّ فاحلََسن َحَسن يف 

 نفسه والقبيح قبيح يف نفسه؛ حكم الرشع به أم ال.

عم، يتبع حكمه إرشادًا وتأكيدًا، إذ من الواضح حسن اإلحسا ن، ن

والتصدق،و إنقاذ اهللكى، وردُّ الوديعة، وقبح الكذب الضاّر، والظلم. بل ذلك 

متمركز يف قلب كلِّ إنسا ن، حكم الرشع به أم ال ؛ وألنه لو كا ن مدركه الرشع مل 

، فلو ملالحدة يعتقدو ن بهيتحقق بدونه مع أ ن من ال يعتقد الرشع وال حيكم به كا

 كا ن املدرك فيه الرشع النتفى بانتفائه.

فاألشاعرة تنكر ما يثبته املعتزلة واإلمامية، من إدراك العقل للُحْسن والقبح، 

عىل احلّق تعاىل شأنه. فليس للعقل عندهم وظيفة احلكم بأ ن هذا قبيح وهذا َحَسن 

 من اهلل، وال ينكرو ن كونه عادال...إىل آخره.

العدلّية ـ أعني: املعتزلة واإلمامية ـ أثبتوا بقاعدة احلُْسن والقبح العقلّيني و

قواعد كثرية، كقاعدة وجوب شكر املنعم؛ وعليها بنوا مسألة اجلرب واالختيار؛ 

أل ن األشاعرة ذهبوا إىل اجلرب أو ما يؤدي إليه؛ أل هّنم قالوا: إ ن األفعال كلَّها من 

أصال. وذهب  العدلية إىل االختيار، وأ ن االنسا ن حرُّ يف اهلل، و إنه ال فعل للعبد 

 فعله، له أ  ْن يفعل وله أالّ يفعل. وهذا هو احلق.

نعم، القدرة عىل االختيار وعدمه، كأصل وجود اإلنسا ن، من اهلل، أوجده 

خمتارًا. أما االختيارات اجلزئيَّة اجلارية يف الوقائع الشخصيَّة فهي من العبد، وهو 
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 جيربه عىل فعل وال ترك. ألنه لو كا ن جمبورًا النتف  فائدة بعثة األنبياء، تعاىل مل

الثواب والعقاب. وألنه إذا مل يكن العبد موجدًا ألفعاله، يلزم نسبة صدور وبطل 

القبح من اهلل، وظلمه لعبده؛ لفرض أ ن العبد مل يفعل شيئًا، فكيف يعاقبه عىل ما 

 تعاىل اهلل عن الظلم. وأل ن القرآ ن مرّصح بنسبةمل يفعله؟ فمع عقابه يكو ن ظاملًا 

ِذْيَن َيْكُتُبوَن الكَِتاَب بَِأْيِدهيمْ ﴿الفعل إىل اإلنسا ن. قال تعاىل:  .وقال ﴾َفَوْيٌل لِلَّ

واْ  إنَّ اهللِ﴿. وقال تعاىل: ﴾إِْن َيتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ ﴿تعاىل:  ُ  الَ ُيَغّْيُ َما بَِقْوم َحتَّى ُيَغْيِّ

ُكلُّ ﴿وقال تعاىل:  .﴾َمْن َيْعَمْل ُسوءًا َُيَْز بِهِ ﴿. وقال تعاىل: ﴾َما بَِأْنُفِسِهم

 .﴾لونَ مَ عْ وا يَ ام كانُ جزاًء بِ ﴿. ﴾اْمِرئ باَِم َكَسَب َرِهنْيٌ 

وأل ن كلَّ من له شعور جيد الفرق الواضح بني صدور فعله بباعث نفساين 

ة أو قهرًا؛ إذ تكليف الغافل أو املقهور تكليف اختياري، وبني صدور الفعل غفل

 بام ال يطاق، فهو كقوله:

 

والتكليف بغري املقدور مستحيل كاستحالة القبيح عليه تعاىل، إذ عىل قول 

نات؛ من رشٍّ وخري وحَسَن األشاعرة يلزم أ ْن يكو ن هو تعاىل فاعال ملجموع الكائ

 وقبيح وايام ن وكفر، تعاىل اهلل عن ذلك.

                                                           
 .23( البقرة: )

 .22، يونس: 332( األنعام: )

 .33( الرعد: )

 .361( النساء: )

 .63( الطور: )

 .61الواقعة:  ،31، األحقاف: 32( السجدة: )



361 ...............................................  

 رض والّرد عليهمقول األشاعرة بأن اهلل ال يفعل لغ

وكام قالوا بأ ن الفعل من اهلل وأ ْن ال فعل للعبد أصال، قالوا: إ ن اهلل اليفعل 

لغرض؛ الستلزامه النقص املستكمل بذلك الغرض. وذلك باطل جّدًا؛ إذ احلقُّ 

 كام عليه أهله أ ن أفعال اهلل معلَّلة باألغراض، بنصِّ القرآ ن، وبحكم العقل.

ل ُكْم إلينا ﴿قوله تعاىل:  ويشهد لألوَّ َأَفَحِسْبتُم َأناَم َخَلْقنَاُكْم َعَبَثًا َوَأ نَّ

اَمَء َوَما َخَلْقنَ ﴿.﴾َوَما َخَلْقُت اجِلنَّ َواإِلْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدون﴿. ﴾الَُتْرَجُعونَ  ا السَّ

 .﴾َواألَْرَض َوَما َبْينَُهام َباطاِل

لزوم العبث لو مل يكن فعله لغرض، وهو قبيح ال يصدر من  ويشهد للثاين

 احلكيم.

وأّما قوهلم باستلزامه النقص املستكمل بذلك الغرض، فهو إّنام يكو ن لو كا ن 

د، هو نفع العبالغرض ترِجع إليه مصلحة العبد، أو إىل نظام الوجود. فالغرض 

والنفع احلقيقي هو الثواب؛ ألنه هو النفع الدائم، وهو الذي يصلح أ ْن يكو ن 

غرضًا خللق العبد. وأما النفع غري املستمرِّ أو دفع الرضر، فال يصلح أ ْن يعلَّل 

 اخللق به.

أما اقتضاء احلكمة لزوم اخللق واإلجياد عليه تعاىل فيمكن اإلشارة إليه بقوله 

ء َقِديرٌ إِ ﴿تعاىل:  ؛ إذ القدرة البّد هلا من مظهر وأوضح ﴾نَّ اهللَِّ َعىَل ُكلِّ ََشْ

 املظاهر هو اإلجياد، و إالّ لبطل وصف نفسه بقدير.
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أّما الغرض من اخللق واإلجياد، فقد عرف  أنه الثواب، وهو بمقتىض احلكمة 

يئًا، ال شيستدعي توسط التكليف خالفًا لألشاعرة، فإهنم مل يوجبوا عىل اهلل 

 تكليفًا وال غريه.

إ ن االبتداء بالثواب مقدور له تعاىل، فال حاجة إىل توسط ولعلك تقول:

التكليف. لكنك اخلبري بأ ن القدرة عىل االبتداء بالثواب مما ال إشكال فيه. لكنه 

اليمكن االبتداء به؛ ألنه تعظيم، وتعظيم من ال يستحق التعظيم قبيح. والثواب 

اجلزاء عىل الفعل، ال من باب التفضيل. فتثب  احلاجة إىل  والعقاب من باب

 توسط التكليف.

 معنى التكليف

ة  .وهو يف اللغة: املشقَّ

ة، ممن جتب طاعته يَّ . فها ويف االصطالح: هو البعث عىل اليشء بإرادة جدِّ

 هنا تكليف ومكلِّف ـ بالكرس ـ ومكلَّف ـ بالفتح ـ ومكلَّف به. ولكل رشائط:

 ئط األول:رشا

ل:  أ ْن يكو ن ممكن الوقوع، إذ التكليف باملستحيل قبيح. األوَّ

 أ ْن يكو ن سابقًا عىل وق  الفعل. الثاين:

 أالّ يكو ن مشتمال عىل مفسدة، أل نَّ التكليف بام فيه مفسدة قبيح. الثالث:

أ ن يكو ن فيه صفة تزيد عىل حسن الفعل وتلزم بوقوعه فال تكليف  الرابع:

                                                           
ـ  336: 1ـ كلف، القاموس املحيط  102: 3ـ كلف، لسا ن العرب  3161: 1( الصحاح )

 كلف.

 .612( مناهج اليقني: )
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 ل الطّيبات من األطعمة واألرشبة والنكاح.باملباح من أك

 فهي: وأما رشائط الثاين

ل:  يكو ن املكلِّف عاملًا بحسن الفعل وقبحه. أ ن األوَّ

هًا عن فعل القبيح. الثاين:  أ ْن يكو ن منزَّ

، وبمقدار االستحقاق من الثواب والعقاب  الثالث: أ ْن يكو ن عاملًا باملستحقِّ

 لكل فرد من أفراد املكلَّفني.

 ، وهو املكلَّف ـ بالفتح ـ فهي:وأما رشائط الثالث

ل: أ ْن يكو ن عاملًا بام ُكلِّف به ولو لكونه ممكنًا له، فاجلاهل املتمّكن من  األوَّ

 العلم غري معذور.

 أ ْن يكو ن قادرًاعىل الفعل؛ إذ التكليف بغري املقدور مستحيل.الثاين:

نًا من آلة الفعل. الثالث:  أ ْن يكو ن متمكِّ

 الرشائط تعود إىل املكلَّف البالغ، وهو حمل التكليف.فهذه 

أما متعلق التكليف، فقد يكو ن من وظائف العقل والقلب، كام يف ُاصول 

العقائد؛ من معرفة اهلل وصفاته، وعدله، والنبّوة، واإلمامة مما يلزم حتصيل العلم 

ها، وجيب لظنُّ فيبه من الدليل العقيل ولو إمجاال. فهذه واجبات اعتقادّية ال يكفي ا

 حتصيل العلم هبا.

 كالرشعيات، و يٌّ أو سمع إ ن متعلَّق التكليف، إما علم عقيلٌّ  فلك أ ْن تقول:

زم الذي يل يِّ كام يف جهة القبلة، و إما عمل، وهو املوضوع للحكم الرشع يٌّ إما ظنِّ 

كال  ككلَّ فرد من املكلَّفني اإلتيا ن به بطريق االجتهاد أو التقليد، ويعاقب تار

 الطريقني.

فهو ال خيلو إما أ ْن يكو ن الغرض منه عالقة بني العبد وربِّه فهي العبادات اّلتي 
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ب هبا إليه تعاىل. وهي تكو ن بدنيَّة  ال تصحُّ إالّ باإلتيا ن هبا بداعي أمرها والتقرُّ

حمضة، كالصالة والصوم، وتكو ن مالية حمضة، كالزكاة واخلمس. وتكو ن مشرتكة 

الغرض من العمل عالقة بني  ملال، كاحلجِّ واجلهاد. و إما أ ن يكو نبني البد ن وا

كلِّ مكلَّف من الناس وآخر، فهي املعامالت؛ فإ ْن توّقف حتّققها عىل طرفني، فهي 

عقود املعاوضات واملناكحات، و إ ْن توقف عىل طرف واحد فهي اإليقاعات 

 كالطالق والعتق.

؛ وهو املوضوع للحكم الرشعي متعّلق التكليف هو العملوإّما أ ن يكو ن

اّلذي يلزم كّل فرد اإلتيا ن به بطريق االجتهاد والتقليد، ويعاقب تارك كلٍّ منهام؛ 

أل ن اإلمامية تعتقد أ ن هلل يف كّل واقعة حكاًم، حّتى أرش اخلدش. وما من عمل 

من أعامل املكّلفني إالّ وهو متَّصف بأحد األحكام اخلمسة؛ من وجوب وحرمة 

 راهة و إباحة.وندب وك

؛ فمن حصل له القطع وجب  واملكّلف عندهم إما قاطٌع هبا، أو ظا نٌّ أو شاكٌّ

؛ فإ ْن قام عىل  عليه العمل عىل طبقه، واجلري عىل وفقه. ومن حصل له الظنُّ

، وكا ن العمل به الزمًا، وعوقب  اعتباره دليل خرج عن أصالة حرمة العمل بالظنِّ

، كان  وظيفته الرجوع إىل االُصول املقّررة للشاّك؛ عىل خمالفته. و إ ْن كا ن شاّكاً 

فإ ْن كا ن الشّك يف التكليف كان  وظيفته الرجوع إىل أصالة الرباءة التي مالكها 

قبح العقاب بال بيا ن، و إ ْن كا ن الشّك يف املكلَّف به بعد إحراز التكليف، فإ ْن كا ن 

نة، كان  الوظيفة الرجوع إىل اس ن تصحاهبا، و االّ فإ ْن أمكله حالة سابقة متيقَّ

، و إالّ فالتخيري.  االحتياط تعنيَّ

  





 

 

 

 

 
 

 االجتهاديف القياس و: الفائدة السادسة

 استنهى عن القي السّنة الشريفة

 ومما تعتقده اإلماميَّة أ ن القياس ليس من الطرق الرشعيَّة لألحكام الواقعية؛

 .«ذا قيس  حمق الدينالسنَّة إ» ‘:كقوله به، العمل عن الناهية لألخبار
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 .ورواية أبا ن بن تغلب، الواردة يف دية أصابع الرجل واملرأة

 .«بعقله بجهله أكثر ممّا يصلح ما يفسدهفيكو ن×: »وقوله

ق عندهم، وغلبة خمالفته للواقع فالنهي من الشارع عن ال عمل بالقياس حمقَّ
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زو ن االعتامد عليه  مقطوع هبا بينهم، بل ال يرونه من األسباب العقالئيَّة؛ فال جيوِّ

قات  يف األحكام الرشعيَّة؛ لعدم العلم بمناطاهتا؛ أل ن مبنى الرشع عىل مجع املتفرِّ

عيَّة، أو أ ن يف العمل به عنه إما من باب املوضو يٌّ وتفريق املجتمعات. فهو منه

 مفسدة سلوكية غالبة عىل مصلحة الواقع.

، فال يمكن إثبات مثل احلكم الثاب  يف األصل يف الفرع، مع وجود وباجلملة

االختالف يف املوارد واألشخاص واألوقات بحسب اختالف اخلصوصيات. 

من  لومن هنا احتاج حّتى من فاز برشف احلضور إىل اإلجتهاد، وهو ملكة حتص

ة، وملكة  ة، وقّوة يقتدر هبا عىل استنباط احلكم الرشعي من األدلَّ مزاولة األدلَّ

م.  ُاخرى يقتدر هبا عىل القيام بالواجب والكفِّ عن املحرَّ

 احلاجة إىل االجتهاد

ووجه احلاجة إىل االجتهاد واضح؛ أل ن اهلل قد أودع مجيع األحكام عند 

ف‘صاحب الرشيعة اإلسالميَّة نيَّ ب‘ ه هبا إما بالوحي أو باإلهلام، وهو، وعرَّ

كثريًا منها للناس وباألخّص ألصحابه. ولكن احلكمة الترشيعّية اقتض  بيا ن 

مجلة من األحكام وكتام ن بعض؛ لعدم اقتضاء املصلحة إلظهارها، أو لعدم 

إ ن اهللّ حدَّ حدودًا فال تعتدوها، وفرض »بقوله: ‘ االبتالء هبا، و إليه أشار

فال تعصوها، وسك  عن أشياء مل يسك  عنها نسياناً فال تتكلفوها؛ رمحة  فرائض

 .«من اهللّ بكم

عهد إىل أوصيائه ليبّينوها يف أوقاهتا املناسبة، بحسب احلكمة من ‘ ولكنَّه

                                                           
باختالف، وروي  11110/  123: 35، كنز العامل 335: 1( املستدرك عىل الصحيحني )

 ضًا بلفظ قريب منه.أي 305/ احلكمة: 221يف )هنج البالغة(: 
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. فقد يذكر النب عامًا ‘ يٌّ العموم واخلصوص واملطلق واملقيَّد واملجمل واملبنيَّ

صه إالّ بع د مّدة من الزما ن، وقد ال يذكره أصال ويودع لوصيِّه ذكره وال يذكر خمصِّ

يَّة، ويسمع يف قض‘ يِّ يف وقته املناسب له. بل يتلّقى الصحايّب حكاًم من النب

اآلخر يف مثل تلك القضية خالفه؛ خلصوصيَّة أوجب  تغاير احلكمني، ومل ُيلتف  

 األحاديث ارض بنيلتلك اخلصوصية، أو غفل عن نقلها بعد االلتفات، فيقع التع

 يف الظاهر مع االتفاق يف الواقع.

مات معرفة احلكم، والترصف يف الروايات وضم  فاّتضح أ ن االجتهاد من مقدِّ

بعضها إىل بعض وترجيح بعضها عىل بعض. وقد يكو ن للحديث ظاهر،واملراد 

خالفه؛لوجود قرينة تدلُّ عىل ذلك. والناقل للحديث قد يكو ن راويًا إ ن اقترص 

 نقل لفظ احلديث، وقد يكو ن مفتيًا إ ْن ذكر احلكم الذي استفاده من الروايات عىل

بطريق استنباطه واجتهاده.فباب االجتهاد كا ن مفتوحًا من زمن صاحب الرشيعة 

اإلسالمية بني أصحابه،وقد أرجع بعض أصحابه إىل بعض من أهل االستنباط 

 وامللكات، فمن أخذ برأهيم فهو مقلِّد هلم.

ائرة االجتهاد تصعب وتسهل بحسب القرب والبعد من احلضور؛ نعم، د

إلمكا ن السؤال وعدمه، وتوفر القرائن وعدمه، ودسِّ األحاديث املوضوعة 

وكثرة بواعث الكذب وعدمه. لذلك يصعب استفراغ الوسع واالستنباط يف متييز 

 الصحيح من الفاسد، والواجد ملا يعترب فيه من رشائط الصّحة من الفاقد.

ند ، ومل يزل مفتوحًا ع‘يِّ وعىل كّل حال باب االجتهاد مفتوح يف زمن النب 

اإلماميَّة حتّى اآل ن. والناس جاهل وعامل، والرضورة تقيض برجوع اجلاهل إىل 

 العامل.

أّما إخواننا املسلمو ن فقد سّدوا باب االجتهاد، ومل أعرف متى ذلك االنسداد، 
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زما ن قصدوا، بل اّلذي يظهر يل يف الزما ن  يَّ دليل اعتمدوا،وأ يِّ والأدري عىل أ

احلارض أ ن عملهم عىل االنفتاح. فاّتضح لك الفرق غاية الوضوح بني اإلمامّية 

وسائر املسلمني يف ُامور مرَّ ذكرها.وقدعرف  أ ن ال فرق بني الكلِّ فياميعتمدعليه 

النبوة، اإلسالم وااليام ن، باملعنى األعم؛ وهي األركا ن األربعة: التوحيد، و

 واحلج واملعاد، والدعائم التي بني اإلسالم عليها:الصالةوالصوموالزكاة

 واجلهاد.

  ‘طريق الشيعة اىل الرسول

ومن الفروق بني اإلماميَّة وسائر املسلمني أ ن اإلمامية ال يعتربو ن من السنَّة 

تي هي قول النبي أو فعله أو تقريره إالّ ما كا ن من طريق أهل البي ^ ‘ الَّ

هم ـ أعني: ما رواه رئيس مذهبهم الصادق عن ، ×، عن أبيه باقر العلم×جدِّ

ـ ال ما  ×، عن أبيه أمري املؤمنني×، عن أبيه السبط×عن أبيه زين العابدين

يرويه أبو هريرة، وعمرو بن العاص، ومروا ن بن احلكم، وأمثاهلم ممن رّصح كثري 

 .من علامء السنة بعدم اعتبارهم

  

                                                           
 .1161/  33: 1، ميزا ن االعتدال 6120/  3130ـ  3112: 1( انظر: االستيعاب )



 

 

 

 

 

 

 تعةالقول بامل: ة السابعةالفائد
 

ومن الفروق بني اإلماميَّة وغريهم لكنه من االُمور الفرعية، ومنشأ االختالف 

القول باملتعة ـ أعني: الزواج املقيَّد والنكاح املؤقَّ  ـ فيه الفهم واالستنباط

ح به يف القرآ ن العزيز بقوله تعاىل:  ُتوُهنَّ آَفاَم اْسَتْمَتْعُتم بِِه ِمنُْهنَّ فَ ﴿املرصَّ

 .﴾ُاُجوَرُهنَّ 

 يقة واحدة أم ال؟هل نكاح املتعة والنكاح املرسل حق

والكالم فيه يتوّقف عىل حتقيق حقيقته، وأ هّنا خمالفة حلقيقة الزواج املطلق 

ل وفاقًا لقوم  والنكاح املرسل، أو أ هّنام حقيقة واحدة وماهيَّة فاردة؟ والظاهر األوَّ

ل، وعدم خالفًا آلخرين؛ أل ن اخت الفهام يف الرشوط ـ كذكر املهر واألجل يف األوَّ

ذكرمها يف الثاين ـ ويف األحكام واآلثار ـ كحرمة اخلامسة واإلرث ولزوم االّتفاق 

والطالق يف الثاين؛ وتنقيص املهر مع االمتناع عن االستمتاع وبذل املّدة يف األول 

د ماهيَّتهام.  ـ يدّل عىل اختالف حقيقتهام وتعدُّ
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 وذهب بعض إىل أ هّنام حقيقة واحدة، وأ ن الزما ن ظرف ليس بقيد فيهام.

ة عقد املنقطع مع ذكر األجل، عىل خالف  وفيه: أ ن ذلك مستلزم لكو ن صحَّ

القاعدة. وأغرب من ذلك استدالله عىل ما ادَّعاه ـ من كو ن الزما ن ظرفًا وليس 

عّية: ا القائلني باملرشوبقيد فيهام ـ بقوله: )ويدّل عىل ما ذكرنا عبارة أصحابن

إاِلَّ َعىَل ﴿املتمتَّعة زوجة. يف قبال العاّمة القائلني باملنع، املستدلِّني بقوله تعاىل: 

 ؛ فإ ّن الزوجة يف الدوام. ﴾َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأياَمهنُمْ 

واملتعة لو كان  خمتلفة املعنى كأ ن يكو ن الدوام من قبيل ملك األعيا ن 

 نقطع من قبيل ملك املنافع، مل يكن لقوهلم ذلك وجه(.وامل

يقة قوفيه: أ ن الوجه أوضح من النور عىل الطور؛ أل هّنام و إ ْن اختلفا يف احل

هّنام مّتحدا ن يف أصل الزوجّية، ومندرجا ن يف مفهومها وتعّددا يف املاهية إالّ إ

هلام،  ام وجامعاندراج النوع حت  اجلنس. فوضع لفظ الزوجّية قدر مشرتك بينه

كجامعّية لفظ التمليك للبيع واهلبة. فاملتمتَّع هبا بحسب الصناعة االستنباطّية 

فمن قصد الزواج املحدود وأخلَّ  زوجة، وال ينايف اختالف حقيقتهام ورشائطهام.

بذكر األجل، عمدًا أو نسيانًا، فسد عقده؛ لإلخالل برشطه املعترب يف صّحته 

ائاًم لإلخالل بالقصد الذي هو ركنه وقوامه. وال ينقلب رشعًا؛ بل يفسد عقده د

دائاًم؛ لعدم قصده؛ فاالنقالب عىل الظاهر عىل خالف القاعدة، وفاقًا لقوم خالفًا 

 آلخرين.

 دفع إشكال حول مشروعية املتعة

وأما اآلثار واألحكام فليس  هي من اللوازم الذاتيَّة التي التنفكُّ عن 
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ة القطعيَّة. فقد ال الزوجيَّة، بل هي بحسب  الصناعة الفنّّية، ُتثب  وُتنفى باألدلَّ

ترث الزوجة بالزواج الدائم كاملعقود عليها يف املرض اّلذي تويفِّ زوجها فيه، قبل 

الدخول، والكافرة والقاتلة لزوجها. وقـد ترث اخلارجة عـن الزوجيَّة حّق 

، بعد خروجها عن العّدة قبل يف املرض وتويفِّ زوجها فيه الزوجـة، كام لو طلَّقها

 انقضاء السنة.

تي ال تنفّك؛ إذ الناشز زوجة وال جتب  وكذلك النفقة ليس  من اللوازم الَّ

 نفقتها إمجاعًا. أّما الطالق، ففي املتعة اهلبُة تقوم مقامه.

وعىل كلِّ تقدير، لكّل من القسمني آثار وأحكام، مع اندراج كلٍّ حت  اجلامع 

 منهام، صدق اجلنس عىل النوع.الصادق عىل كّل 

بعدم مرشوعية فاتَّضح لك غاية الوضوح فساد قول بعض إخواننا املسلمني

إاِلَّ َعىَل َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت ﴿املتعة، بدعوى أ ن آية املتعة منسوخة بآية: 

يَّة الوطء يف أمرين: الزوج﴾َأيامهُنُم ة وملك ؛ نظرًا إىل حرص اآلية أسباب حلِّ

وجة؛ ز اليمني، وانتفاء أحكام الزوجّية. وقد عرف  بام ال مزيد عليه أ ن املتمتَّعة

الندراجها حت  اجلامع. وأما األحكام، فقد عرف  أ هّنا ليس  من اللوازم اّلتي 

. نعم، أغلبيَّة وليس  بمجدية.  التنفكُّ

 ة األزواج يف سورة: أ ن نسخ آية املتعة بآية األزواج ال يتصّور؛ إذ آيوثانياً 

يَّة، وآية املتعة يف سورة )النساء( ؛ وهي مدنّية، وال يعقل )املؤمنو ن( وهي مكِّ

                                                           
 .310ـ  313: 6( الدّر املنثور )

 .10، املعارج: 2( املؤمنو ن: )

ل هو ماتقدم.)  ( مل يذكر عنوا ن: )أوال(، والظاهر أ ن األوَّ

 .61( النساء: )



312 ...............................................  

 تقدم الناسخ عىل املنسوخ.

، قد نقل غري واحد من أعيا ن علامء السنة أ ن آية املتعة غري منسوخة وثالثًا:

هّنا غري  كامت، وأبل نقل الزخمرشي يف كّشافه عن ابن عباس أ ن آية املتعة من املح

 .منسوخة

، فإ ّن املتعة من رضوريات املذهب اإلسالمي، وقد رشعها رسول وباجلملة

، واإلمجاع قائم عىل وأباحها، وعمل هبا مجاعة يف حياته وبعد مماته‘ اهلل

عي النسخ والتحريم بعد اإلباحة، فاحلكم  مرشوعيَّتها والعمل هبا. واملانع إّنام يدَّ

 .يِّ وال ينسخ إالّ بالدليل القطع يٌّ باإلباحة قطع

عي أ ن آية املتعة نسخ  بالسنة، وأ ن  ولكن بعض إخواننا املسلمني يدَّ

مها بعدما أباحها‘ النبي ، وهم بني نسخ  بالكتاب . وبعضهم يقول:حرَّ

ْقُتُم النَِّساَء َفَطّلُقوُهنَّ ﴿: من يقول: إهّنا نسخ  بآية الطالق وإَِذا َطلَّ

ِِتِنَّ  َوَلُكْم ﴿: . وبني من يقول: إهّنا منسوخة بآية مواريث األزواج﴾لِِعدَّ

 .﴾َأْزَواُجُكمْ  نِْصُف َما َتَركَ 
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 ة األزواج، وقد مرَّ الكالم فيها.وأكثرهم يقول: إهّنا منسوخة بآي

أ ن إخواننا املسلمني، بعد اعرتافهم بمرشوعية املتعة، ادَّعوا أ هّنا  واحلاصل

منسوخة؛ فتارة يقولو ن: إهّنا من باب نسخ الكتاب بالكتاب، وتارة جيعلونه من 

باب نسخ الكتاب باحلديث. وبعضهم حكى عن القايض عياض أنه قال: )هذا 

 .تحريم واإلباحة والنسخ مرتني(مما تداوله ال

ومن سرب زبرهم جيد االضطراب الغريب، والتنوع العجيب؛ ففي بعضها 

، ويف بعضها ]يف[ العارشة من اهلجرة [وقوع النسخ يف حّجة الوداع ]يف السنة

، ويف بعضها ، ويف بعضها يف غزوة أوطاسالتاسعة من اهلجرة يف غزوة تبوك

ح يف فت‘ ، ومها يف الثامنة من اهلجرة، ويف بعضها أنه أباحهايف غزوة حنني

مها بعد أيام ، وهي يف ، واملشهور بينهم أنه نسخها يف غزوة خيربمّكة، ثم حرَّ

 السابعة من اهلجرة. فعىل هذا إهّنا ُابيح  ونسخ  مخَس أو س َّ مرات.

نسخ  ال، ولعدمفبعد هذا الحيصل الوثوق بوقوع النسخ؛ ال ضطراب النقل أو

الكتاب بخرب الواحد ثانيًا، وملعارضتها بأخبار كثرية أقوى منها سندًا وأوضح 

داللة، من طرقهم، رصحية يف عدم النسخ ثالثًا. ففي )صحيح مسلم( عن عطاء 
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قال: )قدم جابر بن عبد اهلل األنصاري معتمرًا، فجئناه يف منزله، فسأله القوم عن 

 بكر وأيب‘ قال: نعم، استمتعنا عىل عهد رسول اهللأشياء، ثم ذكروا املتعة ف

 .وعمر(

عن عمرا ن بن حصني قال: نزل   ويف )صحيح البخاري(: حدثنا أبو رجاء

ا، ومل ، ومل ينزل قرآ ن بحرمته‘آية املتعة يف كتاب اهلل، فعملناها مع رسول اهلل

 .، حتّى إذا مات قال رجل برأيه ما شاء(‘ينَه عنها رسول اهلل

ويف )صحيح البخاري(: عن جابر حيث يقول: )كنا نستمتع بالقبضة من  

، وعىل عهد أيب بكر، حّتى هنى عنها ‘التمر والدقيق أليام عىل عهد رسول اهلل

 .عمر يف شأ ن عمر بن حريث(

وفيه: عن أيب نرضة قال: )كن  عند جابر بن عبد اهلل، فأتاه آت فقال: ابن 

، ثم ‘ا يف املتعتني. فقال جابر: فعلنامها مع رسول اهللعّباس وابن الزبري اختلف

 إىل غري واحد من األحاديث. .هنانا عنهام عمر، فلم نُعد هلام(

 باملتعة عام‘ أنه قال: )أمرنا رسول اهلل يِّ ويف )صحيح مسلم( عن اجلهن

 .مكة. ثم مل نخرج حّتى هنانا عنها( الفتح حني دخلنا

 ، وتارة ينسب إىل عمر، وأ هّنا كان ‘يِّ نسب إىل النبوفيه أ ن النسخ تارة ي

 وأيب بكر.‘ يِّ ثابتة يف عهد النب
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وفيه: )أ ن ابن الزبري قام بمّكة فقال: إ ن ُاناسًا أعمى اهلل قلوهبم كام أعمى 

أبصارهم ـ أراد ابن عّباس ـ يفتو ن باملتعة. فناداه ابن عبّاس: إّنك جللف جاف، 

 .فعل عىل عهد إمام املتقني(فلعمري وقد كان  املتعة ت

وفيه أ ن عيّل بن أيب طالب هنى ابن عّباس عن املتعة يف مواطن، فرجع عن القول 

 .هبا

يَّة املتعة من شعار أهل البي ^، وعيل الزال ×وهو عجيب؛ أل ن حلِّ

 .«لوال هني عمر عن املتعة ما زنى إالّ شقي»يقول: 

أ ن عمر هنى الناس عن املتعة ما زنى إالّ لوال » قال:× ويف الطربّي أ ن علياً 

 .«شقي

ة وباجلملة يَّتها ثابتة، بنصِّ القرآ ن وعمل الصحابة؛ مدَّ ، فمرشوعيَّة املتعة وحلِّ

ة خالفة أيب بكر وشطرًا من خالفة عمر. بل من سرب التاريخ ‘ زمن النبي ومدَّ

  ن من أصحاب، عند األجاّلء واألعيا‘جيد أ ن املتعة مستعملة يف زمن النبي

النبّي، ففي )املحارضات( للراغب األصفهاين، أ ن عبد اهلل بن الزبري عرّي ابن 

عّباس بتحليله املتعة، فقال له ابن عّباس: سل ُاّمك كيف سطع  املجامر بينها 

 .املتعةوبني أبيك؟ فسأهلا، فقال : واهلل ما ولدتك إالّ يف

كر ، هي أسامء ذات النطاقني بن  أيب بوأن  اخلبري بأ ن ُاّم عبد اهلل بن الزبري

 ‘.رسول اهلل يُّ الصّديق، وزوجها الزبري حوار
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ويف الكتاب املذكور أ ن حييى بن أكثم سأل شيخاً من أهل البرصة فقال له: بمن 

. فقال له: كيف، وعمر كا ن اقتدي  يف جواز املتعة؟ فقال: بعمر بن اخلطاب

ا من أشّد الناس فيها؟ قال: نعم، صّح احل ديث عنه أنه صعد املنرب فقال: يا أهيُّ

مهام عليكم وُاعاقب عليهام فقبلنا  الناس متعتا ن أحلَّهام اهلل ورسوله لكم، وأنا ُاحرِّ

 . انتهى.شهادته ومل نقبل حتريمه

أ ن املرشوعيّة واحلّلية ثابتتا ن باّتفاق املسلمني. غاية األمر دعوى  واحلاصل

 الة عدم النسخ، واالستصحاب بقاء املرشوعية.النسخ، وقد عرف  العدم؛ ألص

ة . واألحاديث ساقطيٍّ ، ال يرفع إالّ بدليل قطعيَّ ومن الواضح أ ن احلكم القطع

ال ُتثب  النسَخ؛ الضطراهبا أّوال، ولكوهنا أخبار آحاد ال ُترفع اليد هبا عن نصِّ 

عدم  رصح داللة يفالقرآ ن ثانيًا، وبأ هّنا حمكومة بأخبار كثرية أقوى منها سندًا وأ

رة  النسخ ثالثًا. وعىل تقدير التعارض والتساوي، فمقتىض القواعد الصناعيَّة املقرَّ

يف علم ُاصول الفقه هو التساقط والرجوع إىل احلكم القطعّي ـ وهو هنا احلّلّية ـ 

 الثاب  بنصِّ القرآ ن، وباتفاق املسلمني، وباستصحاب بقائه وأصالة عدم نسخه.

، ويؤّكد ما ذ كرنا كالُم بعض األعاظم من علامئنا، وهو حممد بن إدريس احليّلّ

ل مباح يف رشيعة اإلسالم، مأذو ن فيه،  قال يف كتابه )الرسائر(: )النكاح املؤجَّ

مرشوع بالكتاب والسنَّة املتواترة بإمجاع املسلمني، إالّ إ ن بعضهم ادَّعى نسخه؛ 

 القتاد.فيحتاج يف دعواه إىل تصحيحها، ودو ن ذلك خرط 

ة الصحيحة، أ ن كلَّ منفعة ال رضر فيها يف عاجل وال   وأيضًا فقد ثب  باألدلَّ

يف آجل مباحة برضورة العقل؛ وهذه صفة نكاح املتعة، فيجب إباحته بأصل 

 العقل.
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ة عن هذا النكاح يف اآلجل، واخلالف يف  فإ ْن قيل: من أين لكم نفي املرضَّ

 ذلك؟

 ل فعليه الدليل.من اّدعى رضرًا يف اآلج قلنا:

وأيضًا فقد قلنا: ال خالف يف إباحتها، من حيث إّنه قد ثب  بإمجاع املسلمني 

ا بغري شبهة. ثم ادُّعي حتريمه×أ ْن ال خالف يف إباحة هذا النكاح يف عهد النبّي 

من بعد ونسخها، ومل يثب  النسخ وقد ثبت  اإلباحة باإلمجاع. فعىل من ادَّعى 

 .احلظر والنسخ، الداللة

مها وهنى عنها، فاجلواب ‘ فإ ْن ذكروا األخبار اّلتي رووها يف أ ن النبي حرَّ

عن ذلك: أ ن مجيع ما يروونه من هذه األخبار ـ إذا َسلِم  من املطاعن والضعف 

ـ أخبار آحاد، وقد بيَّن  أ هّنا ال توجب علاًم وال عمال يف الرشيعة، وال يرجع 

 بمثلها عام علم وقطع به.

 تعةستمتعتم( من آية املحول لفظة )ا

مات من النساء: ا َوَراَء َذلُِكْم  وأيضًا قوله تعاىل،بعد ذكراملحرَّ ﴿َوُأِحلَّ َلُكم مَّ

 َأْن َتْبَتُغوْا بَِأْمَوالُِكم حُمِْصننَِي َغْْيَ ُمَسافِِحنْيَ َفاَم اْسَتْمَتْعُتم بِِه ِمنُْهنَّ َفآُتوُهنَّ ُاُجوَرُهنَّ 

 .﴾اَح َعَلْيُكْم فَِيام َتراَضْيُتم بِِه ِمن َبْعِد اْلَفِرْيَضةِ َفِرْيَضًة َوالَ ُجنَ 

ولفظة )استمتعتم( التعدو وجهني: إما أ ْن يراد هبا االنتفاع أو االلتذاذ اّلذي  

ل املخصوص اّلذي اقتضاه عرف  هو أصل موضوع اللفظة، أو العقد املؤجَّ

 ألمرين: الرشع. وال جيوز أ ْن يكو ن املراد هو الوجه األول؛

يل من تكلم يف ُاصول الفقه، يف أ ن لفظ القرآ ن  أحدمها: أنه ال خالف بني حمصِّ

                                                           
 .61( النساء: )
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ـ فإّنه  ـ وهو حمتمل ألمرين: أحدمها: وضع اللغة، واآلخر: عرف الرشيعة  إذا ورد 

جيب محله عىل عرف الرشيعة؛ وهلذا محلوا كّلهم لفظ: صالة وزكاة وصيام وحّج، 

 اللغوّي. عىل العرف الرشعّي دو ن الوضع

أنه ال خالف يف أ ن املهر ال جيب بااللتذاذ؛ أل ن رجال لو وطئ  واألمر اآلخر:

امرأته ومل يلتذَّ بوطئها؛ أل ن نفسه عافتها، أو كرهتها، أو لغري ذلك من األسباب 

لكا ن دفع املهر واجبًا و إ ن كا ن االلتذاذ مرتفعًا. فعلمنا أ ن لفظ االستمتاع يف اآلية 

 لعقد املخصوص دو ن غريه.إنام ُاريد به ا

وأيضًا: فقد سبق إىل القول بإباحة ذلك مجاعة معروفة األقوال، من الصحابة 

ن ، وابن عّباس ومناظرته الب×والتابعني؛ كأمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب

 ، رواها كلهم، ونظم الشعراء فيها األشعار، فقال بعضهم: الزبري معروفة

وعبد اهلل بن مسعود، وجماهد، وعطا، وجابر بن عبد اهلل األنصارّي، وسلمة 

بن األكوع، وأيب سعيد اخلدرّي، واملغرية بن شعبة، وسعيد بن جبري، وابن جريح؛ 

ل باطفدعوىأ هّنم كانوا يفتو ن هبا.  . (لاخلصم االتِّفاق عىل حظر النكاح املؤجَّ

 انتهى نص كالمه بطوله.

 حتقيق حقيقة و إنارة برهان

، عىل أ ن  إ ن رسَّ اختالف اإلماميّة واجلمهور يف املتعة ـ بعد اّتفاق الكلِّ

                                                           
 .313: 1( صحيح مسلم )

 ، وأّوله: أقول للشيخ إذ طال  عزوبته.631: 1( البي  المرأة، حمارضات االُدباء )

 .260ـ  231: 6( الرسائر )
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رشعها وأباحها، وعمل هبا الصحابة طول حياة النبّي، ومّدة خالفة أيب × النبي

ن كا ن يف زمانه بكر وشطرًا من مدة خالفة عمر ـ هو هني عمر. فتصّدى بعض ممَّ 

ما صحَّ عنه ـ من توعد من عمل هبا بالرجم واجللد، وقوله:  وبعده لتصحيح

مهام ومعاقب عليهام( ، بام ال نرضاه )متعتا ن كانتا عىل عهد رسول اهلل، وأنا حمرِّ

 جمتهدًا يف يِّ له وال يرضاه لنفسه. فبنى هذا البعض وجه التصحيح عىل كو ن النب

 وجيوز ملجتهد آخر خمالفته.األحكام الرشعيَّة، 

وهو كام ترى سخيف يف الغاية، ساقط إىل النهاية عىل ُاصول اإلماميَّة  

 واجلمهور.

، وأ ن ما حيكم به عن وحي ‘أما عىل ُاصول اإلماميَّة فلقوهلم بعصمة النبي

 .﴾إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحُي ُيْوَحى﴿ال يتطرق إليه السهو واخلطأ؛ لقوله تعاىل:  يٍّ إهل

 فال يسوغ ألحد خمالفته، وال اجتهاد يف مقابلة حكمه.

وأما عىل رأي اجلمهور، فكذلك بالنسبة إىل األحكام الرشعيَّة؛ أل هّنم إّنام نفوا 

العصمة يف االُمور املتعلِّقة بتدبري احلروب، و إصالح اجليوش ونصب الوالة، ال 

جوب قتضيه املعجز من ويف تبليغ األحكام الرشعية؛ أل ن اخلطأ فيها مناف ملا ي

فيام يبلِّغه اهلل. والكتاب العزيز داّل عىل وجوب طاعته، قال ‘ يِّ تصديق النب

ُسول إالّ لُِيَطاَع بِإِْذِن اهللِِّ﴿تعاىل:   .﴾َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن رَّ

                                                           
: 30، تفسري الرازي 151و 156: 3، أحكام القرآ ن )اجلصاص( 165: 1( مسند امحد )

 ، باختالف.50

 .1جم: ( الن)

 .21( النساء: )
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ُة  َوَما َكاَن ملُِؤِمن َوالَ ُمْؤِمنَة إَِذا َقىَض اهللُِّ َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأنْ ﴿و:  َْيَ ُم اخِلْ َيُكوَن هَلُ

 .﴾ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اهللَِّ وَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلال ُمبِْينَاً 

 إىل غري ذلك من اآليات املحكامت.

بل من تتبَّع السري، وتصّفح آثار السلف، جيد اتِّفاق الصحابة والتابعني عىل 

، بل وقع املنع من أيب بكر ‘ن النبينفي الرأي واالجتهاد، مع ورود النصِّ م

ـ حني استأذنه ُاسامة يف الرجوع؛ معلِّال  وعمر عن خمالفة النص، كقول أيب بكر

وحرمه وحرم ‘ بأ ن معه وجوه الناس، وال يأمن عىل خليفة رسول اهلل

والذئاب مل الكالب املسلمني أ ن يتخطَّفهم املرشكو ن حول املدينة ـ: )لو ختطفتني

 .‘(قىض به رسول اهلل أردَّ قضاءً 

وقال ملن أراد منه أ ن يقّدم من هو أسّن من أسامة: )ثكلتك ُامك... استعمله 

 .رسول اهلل وتأمرين أ ن أنزعه(

مهام  قدمني وقول عمر لألنصار يوم السقيفة: أيُّكم تطيب نفسه أ ن خُيلِّف قدَّ

م األنصار. إىل آخر حني احتّجوا عىل أ هّنم أوىل باألمر؛ لكوهن ؟(‘رسول اهلل

 ما احتجوا به.

وليس احتجاجه عليهم إالّ تقدياًم للنصِّ عىل االجتهاد، ولو جاز االجتهاد مع 

 النصِّ مل يصّح له ذلك.

وكا ن عمر يرى أ ن الدية لألقارب، وأ ن املرأة ال ترث من دية زوجها شيئًا. 

                                                           
 .12( األحزاب: )

 .612: 6( تاريخ الطربي )

 .115: 6، الكامل يف التاريخ 612: 6( تاريخ الطربي )

 .165: 6، الكامل يف التاريخ 111: 6( تاريخ الطربي )



 ................................................ 315 

‘ سول اهللأ ن روكا ن يفتي بذلك، حّتى أخربه الضّحاك بن سفيا ن ابن الكاليب ب

ل عىل النصِّ املنقول بخرب الواحد.  ث الزوجة منها، فرتك اجتهاده فيها، وعوَّ ورَّ

وقال: )أعيتهم األحاديث أ ْن حيفظوها فقالوا بالرأي، فضّلوا وأضّلوا كثريًا(. وقد 

 نطق باحلّق وقال الصواب.

 توجيه حتريم اخلليفة عمر للمتعة

ملثل أيب حفص؛ ألنه أجلٌّ مقامًا وأسمى فاتَّضح أ ن هذا التصحيح غري الئق 

م ما أحلَّ اهلل، أو يدخل يف الدين ما ليس منه؛ وهو يعلم أ ن حالل  من أ ْن حيرِّ

د  .حالل إىل يوم القيامة، وحرامه حرام إىل يوم القيامة‘ حممَّ

ومن هنا عدل مجاعة ُاخرى عن اجلواب بذلك إىل دعوى النسخ، وقد عرف  

النسخ، واألصل عدمه. بل املروّي يف صحاحهم املشهورة بطرق أ  ْن ال دليل عىل 

وثيقة عدم النسخ. وما ورد يف النسخ ساقط؛ الضطرابه ولتناقضه، ولكونه أخبار 

 آحاد ال يعارض نصَّ القرآ ن. وقد تقّدم كل ذلك بام ال مزيد عليه.

 ىلع الدين، حريصاً  حراسة يف شديداً  كا ن عمر اخلليفة بأ ن اخلبري ولكنك

يَّة فاجتهد برأيه بباعث ذلك يف قض املرسلني؛ سيد رشيعة أحكام يف االحتياط

شخصيَّة ملصلحة وقتيَّة. فنهى عن ذلك أثناء خالفته؛ لقضيَّة يف واقعة استنكرها، 

فقال: )ال يؤتى برجل متتَّع وهو حمصن إالّ رمجته، وال برجل متتَّع وهو غري حمصن 

 .إالّ جلدته(

                                                           
 .11/  15: 12. البحار 33،/ 51: 3. الكايف 2/  321( بصائر الدرجات: )

، كنز العامل 3321/  213: 3، سنن ابن ماجة 31/  130: 1بة( ( املصنف )ابن أيب شي)

 ، باختالف.15231/  533: 32
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مرو بن حريث، كام يف رشح )مسلم( بإكامل املعلم الوشتاين أنه ولعله لقضيَّة ع

، ودام ذلك حّتى خالفة عمر، فبلغه ذلك فدعاها ‘متّتع عىل عهد رسول اهلل

فسأهلا، فقال : نعم. قال: )من شهد ؟( قال عطاء: فأراها، قال : ُامها وأباها. 

 قال: )فهاّل غريمها(!

 ‘؛ وهلذا مل يقْل: إ ن رسول اهلليِّ دينال يِّ فنهى عن ذلك ال بالنهي التحريم

مهام أو نسخهام، بل نسب التحريم إىل نفسه، ومل ينسب العقاب إىل اهلل، بل  حرَّ

، ‘أضافه إىل نفسه، فقال كام تواتر النقل عنه: )متعتا ن كانتا عىل عهد رسول اهلل

مهام وأعاقب عليهام(. فلام استكربوا منه ذلك ادعوا النسخ من  وأنا ُاحرِّ

، بعد اإلباحة، فوقعوا فيام وقعوا من االضطراب والتناقض، وضيق ‘النبي

 املخرج.

ة نظره يف املصالح  ولو أ هّنم التفتوا إىل شأ ن هذا الزعيم العظيم واحتياطه، وحدَّ

الوقتيَّة واملنافع الزمنيَّة، مل يؤّد هبم احلال إىل التالعب واالرتباك. ولكن القوم 

)وأنا ُاحرمهام وأعاقب عليهام(، عىل التحريم الديني  محلوا قول اخلليفة عمر:

عىل احللِّيَّة واملرشوعيَّة، وعمل اخلليفة أيب بكر مّدة ‘ املقابل لنصِّ النبي

وزما ن أيب بكر، ويف شطر من زما ن ‘ خالفته، وعمل الصحابة يف زما ن النبي

 عمر.

عًا حلكم من األحكام  فاستكربوا منه ذلك؛ إذ ال جيوز عليه أ ْن يكو ن مرشِّ

الدينية اخلمسة؛ من احلرمة والوجوب واالستحباب والكراهة واالباحة. وحيث 

عًا،  محلوا حتريمه عىل التحريم الديني اضطّروا إىل املصّحح ـ و إالّ لكا ن مرشِّ

 وذلك الجيوز عليه ـ فصححوه بأحد أمرين:
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قد عرف  أ ن . وجمتهدًا، وجيوز للمجتهد اآلخر خمالفته يِّ كو ن النب األول:

 االجتهاد مع ورود النصِّ باطل يف مذهب اإلماميَّة واجلمهور.

. وقد عرف  أنه مل يثب ، بل ثب  عدمه. فثب  أ ن املتعة النسخاّدعاء والثاين:

ونصِّ القرآ ن، وسرية ‘ يِّ مرشوعة، وجائز العمل هبا إىل اليوم بنصِّ النب

شخصيَّة؛  يف قضيّة يٌّ ، و إّنام هو احتياطالصحابة، وأ ن هني عمر مل يكن هنيًا حتريمّياً 

 ملصلحة وقتيَّة.

 ، وحرب األمة×ولكن ينايف ذلك عموم بعض فقرات كلمة عامل بني هاشم

، والزخمرشي يف اّلتي رواها ابن األثري يف )النهاية( عبد اهلل بن عّباس

ة حم)الفائق( د، ولوال هنيه عنها ، قال: )ما كان  املتعة إالّ رمحة رحم اهلل هبا أمَّ مَّ

ما زنى إالّ شقي(. أل ن العموم يف مورد االمتنا ن، وليس قابال للتخصيص بوق  

دو ن وق . بل سامحة الدين اإلسالمي تتمّشى مع الزما ن يف كّل طور ودور، 

ل للبرش سبلهم وتسدُّ حاجاهتم، وتنظِّم أمر معاشهم ومعادهم، وترفع  تسهِّ

ل الكلفة والشقاء والعناء عنه د سبل الراحة، وتوطِّد وسائل الرخاء، وتكمِّ م. متهِّ

ُم ُيِرْيُد اهللُِّ بُِكُم الُيْْسَ َوالَ ُيِرْيُد بكُ ﴿: كلَّ نقص وتسّد كلَّ ثلمة، وترفع كلَّ مشّقة

 .﴾الُعْْسَ 

                                                           
 .101( رشح القوشجي عىل التجريد )حجري(: )

، حيث يقول الرازي: )فلم يبق إالّ أ ن يقال: كا ن مراده أ ن املتعة 51: 30( تفسري الرازي )

 ثب  لديَّ أنه نسخها( إىل آخره.ملا ي ;كان  مباحة يف زمن الرسول|، وأنا أهنى عنها

 أي قليل من الناس.« إالّ شًفى»ـ شفا، وفيه:  111: 6( النهاية يف غريب احلديث واألثر )

 ـ شفا، وفيه ما يف )النهاية(. 630: 6( الفائق يف غريب احلديث )

 .315( البقرة: )
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ْيِن ِمْن َحَرج﴿و  .﴾َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ

قتضيا ن شموله لكّل وجهة أخالقيّة فرحابة صدر اإلسالم، واتساع أكنافه ي

سمح حلفظ تلك احلكمة  واجتامعّية. فاملتعة ـ لقلَّة لوازمها وقيودها ـ طريق

السامية، وهي حفظ النسل وبقاء النوع، وتناسب حالة احلارض واملسافر، وتسدُّ 

طريق الوقوع يف اخلزي والبوار، مع اإلتيا ن هبا عىل ُاصوهلا، وعموم ما اعترب فيها 

ة والضبط. من  رشائط الصّحة، واللزوم من العقد والعدَّ

فالعّدة حتفظ النسل ومتنع اختالط املياه، فال جيوز ألحد أ ْن يتمّتع بامرأة قبل 

ة، و إالّ كا ن زانيًا. وبالضبط يعرف النسب ويلحق به الولد،  أ ْن خترج من العدَّ

ة بإمجاع  ة اإلمامية؛ وهي مخسوحيصل بمعرفته هلا ومعرفتها له. والبّد من العدَّ

 وأربعو ن يومًا، وبدوهنا من الزنى جيب إقامة احلد عىل فاعله.

  

                                                           
 .21( احلّج: )



 

 
 

 

 

 

 باداتيف بعض الع: الثامنةالفائدة 

 الصالة

، ومعراج  وهي عند مجيع املسلمني عمود الدين، والصلة بني العبد والربِّ

عرضنا أالوصول إليه. والنصوص يف فضلها ويف عقاب تاركها أكثر من أ ْن حتىص، 

 عن ذكرها يف هذا املخترص؛ اّتكاال عىل ما يف زبر األصحاب.

 معنى الصالة لغًة

، ، والثناء، واملدح، واالستغفاروهلا يف اللغة معا ن كثرية؛ كالرمحة

 . و إليه يقصد األعشى يف قوله:والدعاء

م عليه غريه عند  وهو عندهم بنحو االشرتاك اللفظي، وهو مرجوح، ويقدَّ

 التعارض.

                                                           
 ـ صال. 121: 31( لسا ن العرب )

 ـ صال. 121: 31( لسا ن العرب )

 ، كتاب الواو والياء / فصل الصاد ـ صلو.631: 30( تاج العروس )

 ـ صال. 121: 31ـ صال، لسا ن العرب  6106: 2( الصحاح )

 ـ صال. 125: 31. لسا ن العرب 323( ديوا ن األعشى: )
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واألقوى أ ن الصالة بمعنًى واحد، وهو العطف، وهو اجلامع؛ إذ العطف منه 

 تعاىل الرمحة، ومن املالئكة االستغفار، ومن الناس الدعاء.

 معنى الصالة اصطالحًا

ـ فقدوأما معنى الصالة رشعًا، بناًء عىل ثبو ـ كام هو كذلك   ت احلقيقة الرشعية 

، بل أشبه برشح االسم. وقد وال برسم ذكروا هلا معّرفات، لكنها ليس  بحدٍّ 

أعرضنا عن مجعها ومنعها، وعاّم يف طردها وعكسها؛ إذ معناها أظهر من أ ن حيتاج 

، بل اإىل املعّرف، وا ْن اختفى فلفرط ظهورها، بل ال يكاد يسلم تعريف مما ذكرو

 قد خيرج تعريفها عن حدود التعاريف؛ الختالف أحواهلا.

فلها مع املختار حال، ومع املضطّر آخر، ومع السقيم حال، ومع الصحيح 

 آخر. وهي قول حمض تارة، وفعل حمض ُاخرى.

والظاهر أهنا اسم للصحيح ال اسم لألعّم؛ لعدم وجود اجلامع، وال عربة بام 

 قد؟يف يتصّور اجلامع بني الصحيح الواجد، والفاسد الفاتكلَّفوا به يف إثباته. وك

 اعداد الصالة الواجبة

 والواجب منها أصال وعرضًا بسبب املكّلف تسعة:

اليومية، ومنها صالة االحتياط، إ ْن مل نقل بأهنا صالة مستقّلة تعلَّق هبا تكليف 

، خوطب به املكلَّف، باعتبار كونه شاّكًا، فيكو ن املوضوع  . و  نفسمستقلٌّ الشكِّ

                                                           
: ما يرتّكب من اجلنس والفصل القريبني، وهو احلّد التاّم، أو ما يرتّكب من) لفصل ا ( احلدُّ

 ـ حّد. 12القريب واجلنس البعيد، أو من الفصل القريب وحده. التعريفات: 

( الرسم: ما يرتّكب من اجلنس القريب واخلاّصة، وهو الرسم التاّم، أو ما يرتّكب من اجلنس )

 ـ رسم. 13البعيد واخلاّصة، أو من اخلاّصة وحدها. التعريفات: 
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إنام تندرج يف اليوميَّة باعتبار كوهنا جزءًا منها، والتكليف هبا نفس التكليف 

 بالصالة. وليس املحلُّ حملَّ حتقيق ذلك نفيًا و إثباتًا.

وصالة اجلمعة، والكسوف والزلزلة واآليات، إ ن مل نقل باندراج اجلمعة يف 

 ظاهر االندراج.والكسوف والزلزلة. وال اليومية، واحتاد اآليات

والطواف الواجب، والعيدين، واألموات، وما يلتزمه اإلنسا ن بنذر وشبهه؛ 

 كالعهد واليمني، أو بإجارة. وكالقضاء حّتى من الويّل يف اليوميَّة.

 لو قيل باستقالل صالة االحتياط. مع التداخل، وعرشاً  سّتاً  فتكو ن

، واملغرب ثالث والواجب يف اليومية سبع عرشة ركعة؛ الصبح ركعتا ن 

ركعات، والبواقي لكّل واحدة أربع. وذلك بالرضورة من الدين والكتاب املبني 

 ورشيعة سيِّد املرسلني، وبإمجاعنا و إخواننا املسلمني.

وقال بعض إخواننا املسلمني أليب حنيفة: كم الصالة؟ قال: مخس. قال: 

 لتفصيل؟فالوتر؟ قال: فرض. قال: ال أدري تغلط يف اجلملة أو يف ا

 .قال صاحب )اجلواهر(: )إ ن هذه السخرية غري الئقة بأيب حنيفة(

ليس كذلك؛ إذ كوهنا سخرية غري معلوم؛ إذ من القريب جدًا كو ن ذلك  أقول:

 من نتائج اجتهاده.

وأهمُّ النوافل عندنا الرواتب، وهي ضعف الفرائض، التي هي سبع عرشة 

 وم والليلة عند الشيعة، إحدى ومخسو ن.ركعة. فمجموع الفرائض والنوافل يف الي

ويتبع الرواتب يف الفضل نوافل شهر رمضا ن، وهي ألف ركعة عدا الرواتب، كام 

عند إخواننا املسلمني، وهي املعروفة عندهم بالرتاويح. غري أ ن الشيعة ال يرو ن 

مرشوعية اجلامعة فيها. كام أ ن إخواننا يرو ن قراءة بعض السورة فيها أفضل من 

                                                           
 .36: 2( جواهر الكالم )
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 رة الكاملة، وبعضهم استثنى سورة اإلخالص.السو

ية النوافل وباقي الفرائض استوفيناه بنحو البسط يف كتابنا املعروف بـ   وبقَّ

.  )هداية العقول(. وكتب علامئنا مملوءة بذلك ممّا ال حيرص ويعدُّ

ب الصالة منها؛ وتسمى  ة، وأفعال ترتكَّ وللصالة عند اإلماميَّة رشوط صحَّ

 ملوانع.املقارنات وا

 شروط صحة الصالة وبعض أحكامها

أما الرشوط ـ وهي عبارة عن األوصاف املقاِرنة هلا، واالعتبارات املنتزعة من 

 ثامنية:ُامور خارجة عنها ـ فهي

 اإلسالم. ـ3

 البلوغ أو التمييز. ـ6

 الطهارة من احلدث. ـ1

 من اخلبث يف بد ن املصيّل وثيابه، وموضع سجوده. ـ1

رة ـ وهي القبل والدبر يف الرجل ـ مع أمن الناظر وعدمه. سرتة العو ـ5

 وجمموع البد ن يف املرأة، حّتى الشعر عدا الوجه والكّفني.

ويلزم أ ْن يكو ن الساتر طاهرًا مباحًا، وأالّ يكو ن من جلد أو شعر أو صوف أو 

وبر غري مأكول اللحم. وأالّ يكو ن ذهبًا أو حريرًا للرجل. ومع الشّك فاألصل 

 هارة واحلّلّية عىل األقوى.الط

واملحمول من هذه األشياء اليمنع من الصّحة. عىل إشكال يف املغصوب 

، أحوطه اإلعادة.  املتحّرك بحركة املصيلِّ

وال جيوز لبس احلرير بام يزيد عىل أربعة أصابع مضمومة، وال بأس بافرتاشه 
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 وااللتحاف به.

هيّيات، ويف الدين من الوق . وثبوته يف الصالة اليومية من البد ـ2

 واإلمجاع عىل ذلك.الرضورّيات، ويف أحكام املسلمني من القطعيات. والنصُّ 

والوق  منه املختّص، ومنه املشرتك، ومنه وق  اإلجزاء، ومنه وق  الفضيلة. 

فأّول الزوال إىل مقدار أداء الظهر، بحسب حاله، وق  هلا، وال تصّح العرص فيه 

آخر الوق  بمقدار العرص، وق  هلا. فال يصّح فيه الظهر إالّ بوجه العمد. كام أ ن 

 برضب من العناية. وما بينهام من الوق  مشرتك تصّحا ن فيه.

والظاهر أ ن هذين االختصاصني من باب رشطّية الرتتيب الالزمة للتكليف، 

ة؛ فلو وقع  العرص وق  االختصاص  دة عن العذريَّ املقيَّدة بصورة العمد، املجرَّ

 انًا صحَّ ، وليس كوقوعها قبل الزوال.نسي

فأول الوق  بالفعل للظهر، ولكنه صالح شأنًا للعرص. بحيث لو فرض 

شخص غري مكّلف أو كا ن بريئًا، جاز اإلتيا ن هبا يف أوله. ومع الشكِّ فاألصل 

.  يقيض بذلك؛ لدورا ن األمر بني التعييني والتخيريي. واألول متعنيِّ

  الفضيلة إىل أ ْن يكو ن ظلُّ الشاخص مثَله. ثم والوق  املختصُّ هو وق 

يكو ن بعده املختّص مشرتك بني الظهر والعرص، إىل أ ْن يبقى من الشمس مقدار 

ما يصيل العرص، بحسب حاله، فيختّص بالعرص. وفضيلتها من بعد املثل إىل 

 املثلني.

ل خوأما وق  اإلجزاء للظهر، فهو كام لو أتى بالظهر قبل الزوال باعتقاد د

 الوق  بعد االجتهاد، ثّم دخل عليه ولو قبل التسليم.

                                                           
 .23: 2واهر الكالم ( انظر: ج)
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والباقي يف خارجه؛  ركعة من آخر الوق ، للعرص مقدار ووق  اإلجزاء

 .«ومن أدرك من الوق  ركعة فكأنام أدرك الوق  كّله×: »لقوله

 .)وهي أداء وال أداء، وقضاء وال قضاء(، كام ارتضاه املرتىض

عىل حّد الكالم يف الظهرين، فيدخل وقتهام بغروب والكالم يف العشاءين 

الشمس، وخيتصُّ املغرب من أّوله بمقدار ثالث ركعات، ثم تشرتك مع العشاء 

إىل ما قبل انتصاف الليل، بمقدار أداء العشاء. ووق  الفضيلة يف املغرب إىل 

 ذهاب الشفق. واألقوى امتداد وق  العشاءين لذوي األعذار إىل الفجر.

طلوع الفجر الثاين إىل طلوع احلمرة وق  فضيلة الصبح. ثم يمتّد وق   ثم من

اإلجزاء إىل طلوع الشمس، بل جيزي و إ ْن طلع  الشمس، إذا أدرك من الوق  

 مقدار ركعة.

القبلة. وثبوهتا عند اإلمامّية وعامة املسلمني غري قابل للتشكيك، بل هو  ـ2 

واستقباهلا يف الصالة، ويف الذبح،  من رضورّيات الدين. ووجوب التوّجه إليها

ويف االحتضار، ويف دفن املي  والصالة عليه رشطًا أو تكليفًا من لوازم رشيعة 

 سيد املرسلني.

وجيوز اإلتيا ن بالنافلة ماشيًا وراكبًا و إ ْن مل يكن اإلتيا ن إليها. ولو اشتبه  

 اجلهات صىّل حّتى حيصل العلم باستقباهلا.

                                                           
، أبواب املواقي  631: 1، الوسائل 156: 6، الذكرى 331: 1، التذكرة 12: 6( املعترب )

، وبمثله روي عن «من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة»، وفيهم: 1، ح 10ب 

 . 306: 6، صحيح مسلم 315: 3، صحيح البخاري 632: 6يف مسند أمحد ‘ النبي

، جواهر الكالم 621ـ  622: 2، احلدائق النارضة 31: 1مدارك األحكام  ( حكي عنه يف)

2 :651. 
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لكالم فيه تارة من ناحية طهارته، وُاخرى من ناحية مكا ن املصيل. وا ـ1

 إباحته.

. ل، معنًى جمازي بنيِّ  واملراد من األوَّ

وأما الثاين، فالظاهر أ ن معناه واحد، وهو ما يتَّحد فيه الكونا ن: الصال يت 

يف. إذ هو املراد من املكا ن اّلذي ُاخذت اإلباحة رشطًا للصالة فيه، بحيث  والترصُّ

بعدمها؛ لعدم اجتامع األمر والنهي من غري فرق بني كونه املحلَّ  تبطل الصالة

الذي يستقر عليه املصيلِّ حال تشاغله بأفعال الصالة، أو ما يعمُّ الفضاء اّلذي 

.  يشغله املصيلِّ

تي كثري منها ال يسلم من القدح ليس هو  واختالف التعاريف أو التفاسري الَّ

، بل هو  الختالف البيا ن، و إالّ فالكلُّ يرمي لغرض الختالف املعنى واملبنيِّ

 واحد، ومعنًى فارد. واالختالف يف العبارة:

رشح مفهومه عرفًا أو لغة أو اصطالحًا إذ األحكام مرتّتبة  وليس من مهّمتنا

تها عىل موضوعات ال تتوّقف معرفتها عىل   صدق مفهوم املكا ن.بحسب أدلَّ

واخلالف يف بعض الصور للخالف يف صدق االحتاد،كاالُرجوحة والساباط 

قوائمهام، مع كو ن فضائهام حمّلال. فقد يشّك يف بطال ن الصالة فيهام املغصوبة

 للشّك يف صدق احتاد الكونني.

والظاهر البطال ن؛ الستقراره عليه ولو بالواسطة، وهو ترصف فيه، وهو عني 

  ن الصاليّت.الكو

                                                           
 .25( جامع األرسار ومنبع األنوار )سيد حيدر آميل(: )
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ومنها السفينة املغصوب منها لوح يتوّقف عليه بقاؤها يف البحر إالّ أنه حيث 

ال تقع الصالة عىل ذلك اللوح. والظاهر الصحة يف غري املستثنى؛ لعدم االحتاد، 

إذ املفروض توقف بقائها عىل ظاهر البحر عىل املغصوب، وبدونه تكو ن يف باطنه 

 كام قيل:

وليس املكا ن من األركا ن و إ ْن كا ن رضوريًا، فمن جهل غصبيَّته أو نسيها 

ف أو ُاكره عليه، فصالته صحيحة. وال كذلك  وصىّل، وكذا من ُاضطر إىل الترصُّ

 يفًا أو وضعًا؛ فإّنه غري معذور إالّ إذا كا ن عن قصور.اجلاهل باحلكم تكل

 نعم، لو صىّل فيه عاملًا أعاد. ويعترب إباحته وطهارة موضع سجوده.

وكذا تصحُّ عىل الظاهر لو صىّل يف حال خروجه من املكا ن املغصوب، مع 

ٌف زائد عىل مقدار اخلروج؛ لكو ن اخلروج أقلَّ  ضيق الوق  إذا مل حَيدث ترصُّ

دة من البقاء. بل ذلك ثاب  يف كّل صورة يتسبَّب املكلَّف يف جعل نفسه بني مفس

حمذورين؛ إما القتل، أو الزنا أو رشب اخلمر، فيحكم العقل بارتكاب أقل 

القبيحني وأضعف املعصيتني. بل الرشع يوجب ذلك بطور اإلرشاد إىل أقلِّ 

 الرضرين وأهو ن املفسدتني.

 أفعال الصالة

 الة التي هي أجزاؤها الوجودية التي ترتكب الصالة منها، فهي:أما أفعال الص

                                                           
 ، باختالف.601( املستطرف: )
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النية. وهي الداعي ـ ال اإلخطار وال اللفظ ـ عىل نحو اإلخالص يف العمل  ـ3

بأ ْن يأيت به امتثاال ألمره وموافقة لطاعته، أو تعظياًم جلالله أو أداء لشكره، أو إجابة 

 لدعوته أو انقيادًا حلكمه:

واعتبارها يف الصالة من رضورّيات الدين، وبطال ن الصالة باإلخالل هبا ولو 

سهواً واضح عىل اليقني. بل تنتفي حقيقة الصالة بانتفائها؛ لكوهنا ركنها وقوامها، 

أو  يَّةبل روحها ونظامها. ويلزم تعيني كوهنا ظهرًا أو عرصًا، وأداء أو قضاء، ويوم

غريها. ولو كان  نيابة لزم تعيني املنوب عنه. وال جيب تعيني كوهنا متامًا أوقرصًا، 

 أو مجاعة أو فرادى.

وأما البحث يف وجوهبا، فهو راجع إىل البحث يف كو ن الواجب تعبُّديًا أو 

ليًا. وبعد الفراغ عن كونه تعبُّدياً  عة إلطاال ينبغي البحث يف اعتبار النية؛ إذ اتوصُّ

ـ عقال وعرفًا ـ ال حتصل إالّ باإلتيا ن باملأمور به بداعي أمره؛ إذ هي من شؤو ن 

الطاعة وكيفيات اإلطاعة. ولذا لو شّك يف اعتبار قصد االمتثال يف املأمور به رشعًا 

لزم حتصيل القطع بالفراغ. وقد استوفينا الكالم يف كتابنا املوسوم بـ )هداية 

 العقول(.

ام.وصورهتا: اهلل أكرب. وال جيزي غريها عنها. وال إشكال يف تكبرية اإلحر ـ 6

 ركنّيتها، ويف بطال ن الصالة باإلخالل هبا عمدًا وسهوًا.

القيام. وال إشكال يف ركنّيته يف اجلملة، وتبطل الصالة باإلخالل به عمدًا  ـ 1

 آخر. كنعلامئنا أنه ركن يف ذاته، وال ينافيه كونه رشطًا لر وسهوًا. وظاهر بعض

                                                           
 .162: 1( مدارك األحكام )
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ال »ومتّسكوا بظهور إطالق األدّلة يف اعتباره. وال إشكال يف حكومة حديث: 

 .«تعاد الصالة إالّ من مخسة

 .«تسجد لكل زيادة ونقيصة×: »وقوله

عىل ذلك اإلطالق. بل يف إطالق القول بالركنّية إشكال ال مفّر عنه إالّ 

يس التسبيحات مع فوات بعض بالعدول عنه؛ إذ نايس القراءة أو بعضها، أو نا

 القيام املقتيض لفوات املجموع، ال إشكال يف صّحة صالته.

والظاهر أ ن القيام منه الركن ومنه الواجب؛ فالقيام يف النّية رشط، والقيام يف 

تكبرية اإلحرام والركوع ركن، والقيام يف القراءة واجب غري ركن، والقيام من 

من غري قيام وسجد ناسيًا مل تبطل صالته.  الركوع واجب غري ركن؛ إذ لو هوى

 ويف القنوت تابع له يف االستحباب.

، فالبد من الركنيَّة يف اجلملة، بمعنى بطال ن الصالة بنقصه، عمدًا وباجلملة

وسهوًا. وأما بطالهنا بزيادته فال، فلو قام يف حمل القعود سهوًا، أو أزاد القيام حال 

ع. ولو كا ن متِّصال بالركوع، مامل يستلزم زيادة الركو القراءة بزيادهتا، مل تبطل. بل

ق الركوع؟  أال ترى أنه جيب التدارك لو نيس السجدة أو القراءة وهوى، ومل يتحقَّ

ـ بعدم تعّقل زيادة القيام الركنّي بال ركوع، فالرجوع للتدارك قاطع  واإلشكال 

ة يعتدُّ به عىل كو ن صف لالّتصال املقّوم للركنّية ـ غري مسلَّم؛ إذ ال أرى دليال

 االتِّصال قيدًا يف املقام عىل نحو يكو ن عليه يف ركنّيته.

                                                           
، 123: 3، الوسائل 532/  356: 6، التهذيب 333/  133، 152/  623: 3( الفقيه )

 .1، ح1واب الوضوء، بأب

، أبواب 653: 1، الوسائل 3122/  123: 3، االستبصار 201/  355: 6( التهذيب )

 ، باختالف.1، ح 16اخللل الواقع يف الصالة، ب 
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ة الركوع؛ ألنه يعترب فيه   نعم، يظهر يل من بعض األدلَّة رشطيَّة االّتصال لصحَّ

كونه عن قيام، ال كونه رشطًا يف القيام، خالفًا لبعض؛ ]إذ[جعل االتِّصال رشطًا 

 لصّحة القيام.

يادته وتركه يف غري ما كا ن منه يف حال التكبري املّتصل بالركوع، فاتضح أ ن ز

غري مبطل قطعًا. وال إشكال يف ذلك، إّنام اإلشكال يف أ ن البطال ن من حيث ركنيَّته 

 باخلصوص، أو من حيث كونه رشطًا لركن آخر.

ومل أقف عىل دليل يعتدَّ به يدّل عىل أ ن زيادة القيام أو نقصه ـ من حيث هو ـ 

كوا به من ظهور األدلَّة يف اإلطالق. لكنك عرف سه  مةحكو وًا مبطل عدا ما متسَّ

 ، عليه.«لكل زيادة ونقيصةتسجد×: »، وقوله«ال تعاد» حديث:

واإلشكال بأصالة الركنّية منقطع بالنصِّ لو سلِّم، و إالّ فاألصل عند الشكِّ 

 م الركنيَّة. واختصاصهيف كو ن يشء جزءًا أو رشطًا مطلقًا، أو يف صورة العمد عد

بصورة العمد ودعوى اإلمجاع غري مثمرة؛ النعقاده يف بطال ن صالة من أخلَّ به 

عمدًا أو سهوًا. وال داللة له عىل أ ن ذلك من حيث ركنيَّته باخلصوص؛ إذ لعلَّه 

 من حيث رشطيَّته للركوع والتكبري.

ل يف معاقد إمجاعاهتم وكلامهتم، جيدهم ملتز ه مني بكونه بذاتولكن من تأمَّ

ركنًا. ولكن ال أعلم أ ن ذلك مقصوٌد هلم، ولس  أتعبَّد بظواهر ألفاظهم، بل 

 املتمركز يف ذهني عدم قصدهم الركنيَّة أصالة.

الركوع. وهو االنحناء املخصوص، إىل أ ن تصل يداه إىل ركبتيه. وجيب فيه  ـ1

 .تسبيحة كربى: )سبحا ن ريّب العظيم وبحمده(. أو ثالث صغريات

السجود. وهو وضع اجلبهة عىل األرض، أو ما أنبت  غري املأكول  ـ5
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وامللبوس. وجيب فيه تسبيحة كربى، أو ثالث صغرى، واجللوس بينهام وبعدمها 

مطمئنًا. والسجود عىل سبعة أعضاء: اجلبهة، والكفني، والركبتني، و إهبامي 

 القدمني.

 والصبح. وال جتب السورة القراءة. وهي احلمد وسورة كاملة يف االُوليني ـ2

يف النافلة. ويتخريَّ يف األخريتني وثالثة املغرب، بني احلمد والتسبيحات األربع: 

 )سبحا ن اهلل، واحلمد هلل، وال إله إالّ اهلل واهلل اكرب(. مّرة، واألفضل الثالث.

وجيب اجلهر عىل الرجل يف الصبح وُاوليي العشاءين، واإلخفات يف عدامها. 

اجلهر بالبسملة مطلقًا، ويف النوافل يتخري. واألفضل يف نوافل الليل ويستحب 

 اجلهر، ويف النهار اإلخفات.

ا. عداها مرتا ن؛ يف الثانية، ويف آخره [التشهد. وهو يف الثنائية مّرة، ويف ]ما ـ2

دًا  وصورته الواجبة: )أشهد أ ْن ال إله إالّ اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أ ن حممَّ

 وله، اللهم صلِّ عىل حمّمد وآل حمّمد(.عبده ورس

التسليم. والواجب واحدة من: )السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني(،  ـ 1 

و)السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته(. فإذا أتى باالُوىل كان  الثانية مستحبَّة، و 

 وبركاته(، اهلل إذا أتى بالثانية سقط  االُوىل. وأما: )السالم عليك أهيا النبّي ورمحة

 فهو مستحّب، وال جُيزي عن الواجب.

وال إشكال يف كو ن التسليم من أجزاء الصالة عىل األظهر. فلو قارنه أحد 

املبطالت من احلدث أو غريه، فسدت. والتسليم واجب وليس بركن. واإلتيا ن 

 :بالصيغ الثالث أكمل

                                                           
 ( أي صيغ السالم الثالث: املستحبَّة والواجبتني ختيريًا.)
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 فروع

لو شكَّ يف التسليم يف حال التعقيب، جرت قاعدة التجاوز. وال ينبغي  ـ 3

التشكيك فيها؛ نظرًا إىل عدم كو ن التعقيب من أجزاء الصالة؛ لكفاية كونه من 

 ملحقاهتا. كيف، وقد جرت قاعدة التجاوز يف األذا ن واإلقامة؟

يكن   عمدًا وسهوًا، ومللو شكَّ يف التسليم حال السكوت، قبل فعل املنايف ـ 6

؛ فيلزمه فعل  السكوت ماحيًا لصورة الصالة، فاألقوى كونه من الشكِّ يف املحلِّ

 التسليم.

 لو شكَّ فيه بعد فعل املنايف، فالظاهر جريا ن قاعدة التجاوز.  ـ 1

وهو وإ ْن كا ن ليس لفعل املنايف حمّل مقرر؛ ألنه من املبطالت، إالّ إنه حيث 

 تسليم، وُفعَل املنايف بعده، جرى عليه حكم امُلحلِّ الرشعي.كا ن حتليلها ال

وهل يلزم قصد اخلروج باملخرج من السالم، أم يتحقق به اخلروج قهرًا؟ 

ح بذلك. والزم ذلك كو ن التحليل من األحكام  الظاهر الثاين؛ للنصِّ املرصِّ

مل نلتزم  اره،الرشعيَّة، اّلتي ال يتوقف وجودها عىل القصد. ولو قلنا بلزوم اعتب

بمقارنته للتسليم. وليس هو إالّ كسائر أجزاء الصالة من الركوع والسجود، يف 

 كفاية القصد اإلمجايل.

 ومن واجبات الصالة الطمأنينة يف عموم أحوال الصالة.

 ومن واجباهتا الرتتيب، عىل النحو املتقّدم.

 ومن واجباهتا املواالة، وعدم الفاصل املاحي لصورهتا.
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 ، فقسام ن:املوانعوأما 

ركن تبطل بوجوده الصالة عمدًا وسهوًا، كاحلدث، والعمل الكثري املاحي 

 لصورة الصالة.

وغري ركن تبطل بوجوده عمدًا ال سهوًا، كالكالم، وااللتفات يمينًا وشامال، 

 واألكل والرشب، والضحك والبكاء بصوت.

 الصوم

مية، والتزام الشيعة به ال وهو عند اإلماميَّة ركن من أركا ن الرشيعة اإلسال

ينكر، بل قد جتاوزوا ما يراد منهم رشعًا، فيبلغ الواحد أو الواحدة منهم من 

 املرض أو من العطش، ّحدًا الجيوز له الصوم؛ وهو ال يرتكه.

وجيب عىل كل مكلِّف خال من املوانع، كاحليض والنفاس، والسفر، واملرض 

بًا هلل ـ عن تعّمد ا ألكل والرشب، وعن اجلامع مطلقًا، وعن اإلمساك ـ متقرِّ

االستمناء، وعن البقاء عىل اجلنابة حّتى يطلع الفجر. ومثله احليض، والنفاس، 

واالستحاضة ـ مع النقاء ـ قبل طلوعه. وعن معاودة اجلنب النوم مّرتني، بعد 

 انتباهتني. وعن إيصال الغبار الغليظ إىل اجلوف.

د اإلخالل بيشء من هذه االُمور، وجب عليه القضاء والكفارة. أما  فلو تعمَّ

د القيء، وجب عليه القضاء دو ن الكفارة.  د االحتقا ن.. باملائع، أو تعمَّ لو تعمَّ

 وكذلك لو عاود النوم بعد انتباهة واحدة.

واألقوى حرمة الرمس يف املاء، والكذب عىل اهلل ورسوله واألئمة صلوات 

 اهلل عليهم. واألحوط القضاء معهام.
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النيَّة فيه ـ كام عرف  ـ هي الداعي بال لفظ وال إخطار. ووقتها يف أّول الليل، و

وتتضيَّق عند الفجر. ويف قضاء شهر رمضا ن وغريه إىل الزوال. والبّد من تعيني 

 النيَّة يف غري رمضا ن.

 طرق ثبوت شهر رمضان

 ويثب  شهر رمضا ن بأحد مخسة طرق:

 برؤية اهلالل. ـ 3 

 .بشهادة عدلني ـ 6

 بحكم املجتهد اجلامع للرشائط. ـ 1

 بإكامل عدة شعبا ن. ـ 1

 بالشياع. ـ 5

ولو نوى فيه غريه مل يقع عنه وال عن غريه. وينوي صوم يوم الشكِّ بنية القربة 

من دو ن تعيني، وجيزي لو صادفه. وال يلزم التعيني يف رمضا ن، بل ينوي الصوم 

بًا إىل اهلل.  لكل يوم متقرِّ

ر يف رمضا ن عتق رقبة، أو صيام سّتني يومًا، أو إطعام سّتني وكفارة من أفط

م وجب عليه اجلميع: العتق،  ًا يف ذلك. ومن كا ن إفطاره عىل حمرَّ مسكينًا، خمريَّ

 والصيام، واإلطعام.

والظاهر أ ن كفارة النذر كفارة يمني، وهي عتق رقبة، أو إطعام عرشة مساكني؛ 

ن فصيام ثالثة أيام.  فإ ْن مل يتمكَّ

وجيوز للشيخ والشيخة وذي العطاش واحلامل املقرب واملرضعة قليلة اللبن 

.  اإلفطار، وتلزم الفدية عن كل يوم بمدٍّ

زما ن  ـ قضاء وجيب عىل املرتِّد ـ دو ن الكافر األصيل واملخالف إذا استبرص
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ة. وعند اإلمامية أ ن قايض شهر رمضا ن له اإلفطار، قبل الزوال، إذا كا ن  الردَّ

ر.الوق    متِّسعًا، فإ ْن أفطر بعد الزوال مع الضيق كفَّ

 فاتّضح أ ن حكم الصوم عند اإلمامية أقسام ثالثة:

واجب وهو يكو ن واجبًا بأصل الرشع كصوم شهر رمضا ن، ويكو ن واجبًا 

بالعرض كصوم الكّفارة، والنذر، وبدل اهلدي، والنيابة. ومستحّب كصوم 

دين وأّيام الترشيق. وأزاد بعضهم شعبا ن ورجب، وهو كثري. وحرام كصوم العي

 .ويوم عاشوراء قساًم رابعًا، قال: ومكروه كصوم يوم عرفة

وللصوم عندهم رشائط وموانع وآداب كثرية، من أرادها فلرياجع كتبهم التي 

 ال تعدُّ وال حترص.

 الزكاة

وهي عند الشيعة ُاخ  الصالة، ووجوهبا عندهم من رضوريات الدين، 

درج يف الكافرين، واملانع هلا ليس من املؤمنني وال من املسلمني، ومنكرها من

، بل يف بعض أخبارهم أ ن من ال زكاة وليم  إ ن شاء هيوديًا و إ ن شاء نرصانياً 

 .له ال صالة له

 ما جتب فيه الزكاة

 وهي كام عند عاّمة املسلمني واجبة يف تسعة أشياء:

                                                           
 .355: 3( رشائع اإلسالم )

 .531: 30( مستند الشيعة )

 .612ـ  615، ثواب األعامل: 31/  505: 1، الكايف 61/  12: 3املحاسن ( انظر: )

 .52/  63: 31، البحار 612: 3( انظر: دعائم اإلسالم )



 ............................................ 325 

 غنم.األنعام الثالثة: اإلبل، والبقر، وال

 ويف الغالت األربع: احلنطة، والشعري، والتمر، والزبيب.

 والنقدين: الذهب، والفضة.

 وتستحب يف املال املتاجر به، ويف اخليل.

 رشائط من جتب عليه الزكاة وما جتب فيه 

وجتب عندهم برشائط، ال يشء منها إالّ وهو موافق ألحد املذاهب، وهي: 

ة، وا يَّ ف. وهذه رشائط من جتب البلوغ، والعقل، واحلرِّ ن من الترصُّ مللكيَّة، والتمكُّ

 عليه.

 أما رشائط ما جتب فيه؛ ففي األنعام، مضافًا إىل اخلمسة السابقة أربعة ُامور:

 النصاب. ـ 3

 السوم. ـ 6

 احلول. ـ 1

 أالّ تكو ن عوامل. ـ 1

وأما رشائط زكاة الغالت، فيعترب فيها مضافًا إىل الرشوط العامة أمرا ن: 

وأ ْن يكو ن التملُّك هلا قبل وق  تعّلق الوجوب؛ وهو عىل الظاهر يف  نصاب،ال

، ووق  التعلُّق يف التمر  احلنطة والشعري صدق االسم، ويتحقق بانعقاد احلبِّ

والزبيب صريورهتام برسًا وحرصمًا، ويمكن القول باعتبار صدق االسم. 

د و ثمرة النخل، عند انعقاواالحتياط سبيل النجاة. ففيام إذا باع املالك الزرع أ

احلّب وبُدوِّ الصالح وقبل صدق االسم، فالزكاة يف األول عىل املالك، ويف الثاين 

 عىل املشرتي.

وعىل كلٍّ يلزم اعتبار اليبس يف النصاب، فلو كا ن الرطب بقدر النصاب دو ن 
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 اليابس فال زكاة.

علُّق، وهو عند ووق  جواز مطالبة املالك هو وق  األداء، وهو غري وق  الت 

التصفية وجذِّ التمر وقطف الزبيب، وهو املوجب للضام ن لو أّخر ال التأخري عن 

وق  التعلُّق. وال جيوز تقديم الزكاة عليه، إالّ عىل نحو القرض، مع بقاء صفة 

 االستحقاق عند االحتساب، وبقاء الدافع واملال عىل صفة الوجوب.

د إخراج حقِّ السلطا ن واملؤ ن، وبعّد ذلك وال جتب الزكاة عند الشيعة، إالّ بع

 كلِّه يعترب النصاب، وال خيفى حسن االحتياط.

 موارد صرف الزكاة

َدَقاُت ﴿أما من ُترصف إليه، فهم ثامنية، وقد رصح  آية:   بذلك. ﴾إِنَّام الصَّ

أما زكاة األبدا ن ـ املساّمة بزكاة الفطرة ـ التي خيشى املوت عىل من مل تدفع عنه، 

تقتيض قبول الصوم ملن دفع  عنه، فهي واجبة عىل كل إنسا ن بالغ عاقل، و

متمكنِّ عن نفسه وعمن يعوله صغريًا أو كبريًا،من حرٍّ ومملوك. وقدرها صاع من 

 احلنطة، أو الشعري، أو التمر.

 وهلا رشائط وأحكام ال خيتلف مذهب الشيعة فيها عن سائر املذاهب.

 اخلمس

دوقد فرضه اهلل تعاىل مل مها عليهم ‘ حمَّ يته عوضًا عن الزكاة اّلتي حرَّ وذرِّ

من زكاة األموال واألبدا ن. وهو عند الشيعة من الرضوريات، فمن منع منه درمهًا 

، والغاصبني هلم. وقد ذكره اهلل جلَّ ‘كا ن مندرجًا يف الظاملني آلل الرسول

                                                           
 .20( التوبة: )
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اَم َغنِْمُتم مِّ ﴿شأنه يف الكتاب العزيز:  ُسوِل َواَعَلُموْا أنَّ َسُه َولِلرَّ ْن ََشء َفَأ نَّ هللِِّ ُُخُ

 ، إىل آخر اآلية. وهي األصل فيه.﴾َولِِذي الُقْرَبى

أما غري الشيعة فقد أحلقوه ببي  املال. وقد ذكره الشافعي يف كتابه املعروف بـ 

)االم(، قال: )فأما آل حممد الذين جعل هلم اخلمس عوضًا من الصدقة، فال 

 قات املفروضات شيئًا، قّل أو كثر. وال حيل هلم أ ْن يأخذوها.يعطو ن من الصد

م عليهم من  هم من اخلمس، حُيلُّ هلم ما ُحرِّ إىل أ ْن قال: وليس منعهم حقَّ

 .الصدقة(

وحيث إّنه ساقط عندهم عن االعتبار، ال جتد له ذكرًا وال عنوانًا يف كتاب فقيه 

 الّ وللخمس فيه عنوا ن.منهم، بخالف الشيعة فإّنك ال جتد كتابًا إ

 ما جيب فيه اخلمس

يف غنائم دار احلرب، الغوص، الكنوز،  وهو عندهم جيب يف سبعة أشياء:

املعد ن، أرباح املكاسب، احلالل املختلط باحلرام، األرض املنتقلة من املسلم إىل 

 .يِّ الذمِّ 

. ويعترب يف املعاد ن والكنوز النصاب: عرشو ن دينارًا، بعد مرصف إخراجهام 

 ويف الغوص: دينار.

وجيب يف أرباح املكاسب فيام زاد عن مؤونة السنة له ولعياله، الواجبي النفقة 

وغريهم ممن كفلهم، وما ينفقه يف حّجه وزياراته، وصدقاته، وصلة أرحامه، 

ومصانعاته، وكّفاراته. ويشمل ُاروش اجلنايات، وقيم املتلفات، وما حيتاج إليه، 

 عبد، أو فرش، أو كتب، ونحو ذلك.من دابة، وجارية أو 

                                                           
 .13( األنفال: )

 .11: 6( كتاب االُّم )
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 أقسام اخلمس

واخلمس ستة أسهم؛ ثالثة لإلمام، ومع عدم حضوره، للجامع للرشائط الثقة 

األمني حلفظ الرشع اإلسالمي، وللمهاّمت ومساعدة الضعفاء. وثالثة للفقراء، 

هم، جامعني  واأليتام، وأبناء السبيل من السادة، إذا كانوا متقيِّدين برشيعة جدِّ

 لرشائط االستحقاق.

 معنى األنفال

واألنفال، وهي األرض اّلتي مل يوجف عليها بخيل وال ركاب، باد أهلها أو 

ُاجلوا، أو سلَّموها للمسلمني طوعًا، ورؤوس اجلبال، وبطو ن األودية، واملوات، 

، وصوايف امللوك وقطائعهم إذا مل تكن مغصوبة. والغنائم املأخوذة بغري واآلجام

 اإلمام، ومرياث من ال وارث له، واملعاد ن التي ال مالك هلا.إذ ن 

وأمر الكلِّ بعد اإلمام حلاكم الرشع. والظاهر إباحة مجيع ذلك للشيعة يف زمن 

 الغيبة، من غري فرق بني الغنّي والفقري.

نعم، األحوط اعتبار الفقر يف إرث من ال وارث له، كام أ ن األحوط تقسيمه يف 

 فقراء البلد.

 ظاهر ُا نَّ الزكاة واخلمس مها العبادتا ن اخلالصتا ن يف املالية.وال

 احلّج

 .وقد بقي الكالم يف العبادتني املشرتكتني يف البد ن واملال؛ ومها احلّج واجلهاد

هو عند الشيعة من أعظم أركا ن اإلسالم، وتاركه مع استكامل  فاألول:

                                                           
 ـ أجم. 1: 36( اآلجام: مجع أمجة، وهي الشجر الكثري امللتّف. لسا ن العرب )

 م املصنّف)رمحه اهلل( عن اجلهاد.( مل يتكل)
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 الرشائط، خمري إ ْن شاء يموت هيوديًا أو نرصانيًا.

 شرائط احلّج

 ورشائطه:

 البلوغ. ـ 3

 العقل. ـ 6

 احلّرّية. ـ 1

 االستطاعة املاّلية والبدنيّة. ـ 1

 .الرسبّية ـ 5 

 والوقتيَّة. ـ 2

 أقسام احلّج

 وهو عىل أقسام ثالثة:

َوهللِِّ َعىَل النَّاِس ِحجُّ الَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه ﴿و إليه تشري اآلية:  إفراد:

 .﴾الَسبِيْ 

جَّ َواْلُعْمَرَة هللِِّ﴿و إليه تشري اآلية:  وقرا ن: ُّوْا احْلَ  .﴾َوَأِْت

جِّ ﴿و إليه تشري اآلية:  ومتّتع:  .﴾َفَمْن َْتَتََّع بِالُعْمَرةِ إىَِل احْلَ

                                                           
( الرسب: هو الطريق، واملراد: عدم املانع من سلوك الطريق من لّص وعدوٍّ وغريمها. )

 .312: 6مسالك األفهام 

 .32( آل عمرا ن: )

 .332( البقرة: )

 .332( البقرة: )
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 ويمتاز التمتُّع عنهام بُامور:

مها ووجوبه عىل من بعد عن مّكة بثامنية وأربعني ميال، من أربع جهات.  ـ3

 فرض من نقص عن ذلك.

ه من مّكة، ومها من امليقات، أو من منزله إ ن كا ن دو ن امليقات.ـ 6  إحرام حجِّ

 عدم وجوب اهلدي فيهام، وجيب فيه. ـ1

ه، بخالفهام فإهّنا مؤخرة. ـ1  وجوب تقديم عمرته عىل حجِّ

ارتباط عمرته بحجه وتركيبه منها عىل نحو الرتكيب يف الواجب  ـ5

 حّتى كأهنام عمل واحد، بخالف عمرهتام فإهّنا مفردة. بل كّل من االرتباطي،

 وتظهر الثمرة يف ُامور: استقاليل. واجب فيهام واحلجِّ  العمرة

، بخالف  ـ3 يف النّية؛ ألنه جيب يف إحرام عمرته أ ن ينوي أهنا عمرة إىل احلجِّ

 عمرهتام فينوهيا مفردة.

ه وعمرته يف أشهر احلّج  ـ6  ، بخالفهام.لزوم وقوع حجِّ

سببيّتها، لكونه مرهتنًا باحلجِّ وحمتبسًا به، فال جيوز له بعد اإلحالل بالعمرة  ـ1

 اخلروج من مكة، إالّ حمرمًا به.

عدم صّحة احلّج والعمرة يف التمّتع، إالّ من واحد عن واحد. فلو استأجر  ـ1

، عن اثنني اثنني أحدمها للعمرة واآلخر للحّج مل يصّح. وكذا لو استأجر واحداً 

 بأ ْن يكو ن احلجُّ لواحد والعمرة لآلخر.

وأما القرا ن واإلفراد فهام مّتحدا ن إالّ فيام إذا عقد اإلحرام بسياق اهلدي فيكو ن 

احلج قرانًا. وال تكفي االستطاعة للحجِّ يف وجوبه، بدو ن االستطاعة للعمرة، كام 

 ال يكفي يف وجوهبا عليه االستطاعة هلا فقط.
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 مرةواجبات الع

وواجبات العمرة مخسة: اإلحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصري. 

 ويف عمرة اإلفراد يزيد طواف النساء وركعتيه.

وال جيوز اإلحرام قبل امليقات إالّ مع النذر وشبهه. ولو جتاوز عامدًا وجب 

عليه الرجوع، ولو مل يمكن ومل يكن أمامه ميقات آخر بطل حّجه. واألحوط 

ه من حيث يمكن، و إمتام حّجه ثم القضاء. ولو كا ن ناسيًا رجع إ ْن أمكن، إحرام

 و إالّ أحرم من موضع الذكر.

 واجبات اإلحرام

 وجيب يف اإلحرام ُامور ثالثة:

، أو عمرة متتّع، أو غريه، منذور أو  األّول: النيّة عىل نحو متييز كونه إحرام حجٍّ

بًا له تعاىل.  إسالمي أو غريمها، متقرِّ

 التلبيات األربع. الثاين:

لبس الثوبني: الرداء واإلزار، ويلزم لبسهام قبل النّية والتلبية، وأ ن  الثالث:

 يكونا مما تصحُّ الصالة فيه.

وال يعترب يف اإلحرام الطهارة من احلدث األصغر وال األكرب، فيصحُّ من 

ل بحسب مجاحجَّ التمتُّع ـ عىل نحو اإل احلائض والنفساء واجلنب،فيكفيه ]يف[

ـ اإلحراُم بالعمرة إىل احلجِّ من امليقات، أو من موضع يقوم مقامه،  معتقد اإلماميّة 

ني ، والسعي ب×والطواف بالبي  سبعًا، مع صالة ركعتيه يف مقام إبراهيم

 الصفا واملروة، والتقصري. فإذا فعل ذلك أحّل من إحرامه.

، ويقف بعرفات تاسع  ة باحلجِّ  ذي احلجِّ إىل الغروب، ويفيضثم حُيرم من مكَّ
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ه إىل منى ويرمي مجرة  إىل املشعر ويقف به من الفجر إىل طلوع الشمس. ثّم يتوجَّ

العقبة، راميًا سبع حصّيات أبكار ملتقطة من املشعر عىل األفضل، بام يسّمى رميًا 

 مصيبًا للجمرة. ثم يذبح اهلدي ناويًا بنفسه، أو من يقوم مقامه.

 شروط اهلدي

 رتط فيه:]ويش

 أ ن يكو ن[ يف منى يف يوم العيد بعد الرمي قبل احللق.

وأ ن يكو ن من األنعام الثالثة؛ فمن اإلبل ما دخل يف السادسة، ومن البقر 

 واملعز ما دخل يف الثالثة، ومن الضأ ن ما دخل يف الثانية.

 وأ ن يكو ن يف اجلميع صحيحًا تاّمًا.

ضل التوزيع؛ بأ ن يأكل من ثلثه، وجيوز الصدقة و إهداؤه كلُّه، ولكنَّ األف

 وهيدي ثلثه ويتصدق بثلثه. ويشرتط الفقر يف مرصف الصدقة دو ن اهلدية.

ومن فقد اهلدي ووجد الثمن، استناب من يشرتيه ويذبحه يف ذي احلّجة. ولو 

مل جيدمها صام ثالثة أيام متوالية يف احلّج، وال يرض الفصل بالعيد. ثم هو خمريَّ بني 

صري، واحللق أفضل. ومن ال شعر يف رأسه يمر باملوس استحبابًا. أما احللق والتق

 النساء فيتعنيَّ عليهن التقصري.

والنيّة رشط فيه، ويلزم أ ن يكو ن يف منى بعد الذبح وقبل الطواف، ثّم يعود إىل 

ة ألداء أعامل احلّج، فيطوف بالبي  سبعة أشواط. وهو يف احلّج بأنواعه مّرتا ن:  مكَّ

 وهو طواف الزيارة، وبعده وهو طواف النساء. قبل السعي

 شروط الطواف

 ويعترب فيه:
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الطهارة من احلدث األصغر واألكرب بنحو اعتبارها يف الصالة، فتقوم  األّول:

 الرتابية مقام املائية.

ومن غفل أو نيس وطاف حمدثًا أعاده. ولو أحدث يف أثنائه؛ فإ ن كا ن بعد 

ن احلدث وشكَّ يف الطهارة فهو النصف تطهّر وبنى، و إالّ استأن ف. ومن تيقَّ

حمدث، ومثله من تيّقنهام وشّك يف املتقّدم واملتأّخر. ومن كا ن يعلُم كالًّ منهام 

م، فحكمه عىل األظهر حكم املحدث. و إذا كا ن الشكُّ بعد  مشتبهًا عليه ما َتقدَّ

ن للطهارة والشاكُّ   ر.يف احلدث هو متطهّ  الفراغ مل يلتف . واملتيقِّ

التيّمم مع العجز عن املاء. أّما يف حال  واحليض والنفاس بعد النقاء، جُيزي هلام

الدم فال جيوز الطواف. و إ ن حدثا يف أثناء الطواف؛ فإ ن كا ن بعد أربعة أشواط 

صح ما أت  به، وترك  الباقي وأت  باملناسك، ثم تأيت ببقيَّة الطواف بعد الطهر. 

كان  كمن مل تطف؛ فإ ن كان  يف عمرة التمّتع و إ ن كا ن حدوثه قبل األربعة 

انتظرت الطهر، وبعده تأيت بالطواف وبقّية األعامل، ومع ضيق الوق  تبطل 

 املتعة، ويكو ن حّجها إفرادًا.

 وال يمنع احليض والنفاس أعامَل احلّج عدا الطواف.

طهارة ثيابه وبدنه حّتى ما يعفى عنه يف الصالة، عدا دم اجلروح  الثاين:

 القروح.و

أ ن يكو ن إحرامه يف لباس حالل، فال يصحُّ طوافه يف املغصوب، بل  الثالث:

 يعترب فيه مجيع ما يعترب يف لباس املصيّل.

 سرت العورة يف الرجل واملرأة. الرابع:

ة طواف الزيارة والنساء، فطواف غري املختو ن  اخلامس: اخلتا ن رشط يف صحَّ
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أو طِيف  لو طاف يُّ  بالطواف صحيحًا. والصبباطل. وال حتلُّ له النساء حّتى يأيت

 به غري خمتو ن بطل، وال حتّل له النساء بعد بلوغه حّتى يأيت به، ولو بطريق النيابة.

ته.  فهذه اخلمسُة رشائُط صحَّ

 واجبات الطواف

ني، ويكفي القربة والتعي [وأما واجباته فالنيَّة كغريه من العبادات. وتعترب ]فيها

 ة الداعي. ويكفي فيه هلل أ ن يفعل ما ينويه.الداعي، والنيَّ 

 وجيب فيه العدد سبعة أشواط.

وجيب فيه االبتداء باحلجر، ولو بنحو املحاذاة العرفّية، يف كّل شوط. وجيب 

 اخلتم به كذلك.

وجيب أ ن يكو ن البي  عىل يساره، فلو استقبله أو استدبره، أو كا ن عىل يمينه؛  

، وجب عليه العود من حملِّ املخالفة. واملالك يف عامدًا، أو ساهيًا أو مضطّراً 

ة هو الصدق العريف.  الصحَّ

وجيب فيه أ ن يكو ن خارجًا عن البي  وحجر إسامعيل، وما يعدُّ منهام ينسب 

هلام، فال جيوز الطواف بني البي  واحلجر، وال دخوله يف حال الطواف، فلو فعل 

ل، وشوطه يف الثاين.  فسد طوافه يف األوَّ

ب فيه عدم البعد عن البي  بأزيد من ستَّة وعرشين ذراعًا ونصفًا، وهي وجي

املسافة اّلتي بي  البي  ومقام ابراهيم. واملسافة بني البي  وبني حجر إسامعيل 

تقريبًا عرشو ن ذراعًا، ففي طرف احلجر ال جيوز البعد، بأزيد من ستة أذرع 

 ونصف.

ب فيها بني اجلهر واإلخفات، وجتوجيب فيه صالة الطواف. وهي ركعتا ن خمريَّ 
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يف الواجب وتستحب يف املستحب. وجيب يف الواجب اإلتيا ن هبا يف مقام إبراهيم، 

ن ففيام قرب منه.  ومع عدم التمكُّ

وطواف الزيارة ركن يبطل النسك برتكه عمدًا. ويصدق الرتك يف عمرة التمتُّع 

ة. ويف  فراد العمرة املفردة ـ ولو لإلبضيق وق  عرفه، ويف احلجِّ بانتهاء ذي احلجَّ

 أو القرا ن ـ فيستمر مدة احلياة. وطواف النساء اليبطل النسك برتكه.

نعم، ال حتلٌّ النساء للرجل بدونه. وجيب تقديم طواف الزيارة عىل السعي، 

فلو ذكر يف السعي أنه مل يطف طاف، وأتى بالسعي وطواف النساء بعد السعي. 

مه مع العلم والعم  د أعاد، وجيزي لو كا ن ناسيًا أو جاهال.فلو قدَّ

وطواف حّج التمّتع وسعيه بعد الوقوف، وال جيوز تقديمه إالّ لذوي األعذار؛ 

د نقص شوط من طوافه بطل طوافه. و إ ن  كاملريض وخائفة احليض. ومن تعمَّ

كا ن ناسيًا؛ فإ ْن كا ن بعد األربعة أتم، و إالّ أعاد. ولو ذكر يف منزله استناب يف 

غ، كصالة جنازة أو اسرتاحة أو صالة الت . وكذا لو قطعه ملسوِّ ة أو يف الكلِّ تمَّ

فريضة، أو ملفاجأة حيض أو مرض. ولو تلّبس بالسعي فذكر نقصا ن الطواف؛ 

فإ ْن أتى باألربعة رجع إليه وأتم السعي من حيث قطع، واالّ استأنف الطواف ثم 

 السعي.

 يف السعي وما جيب فيه

إحرام مّرة، وجيب فيه النيَّة كام مرَّ يف الطواف، والبدأة وهو واجب يف كّل 

بالصفا واخلتم باملروة. وهو سبعة أشواط ُيعدُّ ذهابه شوطًا وعوده آخر. ويبطل 

 النسك برتكه عمدًا، ومع السهو ال يبطل ويعود لتداركه، ومع التعذر يستنيب.

ّية الوال يشرتط فيه الطهارة من احلدث وال من اخلبث. ويعترب في لباس. ه حلِّ



322 ...............................................  

ن  ولو شّك يف زيادته أو نقصانه بعد الفراغ مل يلتف  كام يف الطواف، وكذا لو تيقَّ

 السبعة وشك يف الزيادة.

ثم إذا فرغ من السعي طاف طواف النساء وصىلَّ ركعتيه. وصفة ذلك كاّمً وكيفًا 

 كام سبق.

 يف بعض أفعال احلّج وأحكامه

ة  وجب عليه الرجوع إىل منى، واملبي  فيها ليلة ثم إذا أتى بمناسكه يف مكَّ

احلادي عرش والثاين عرش، بل والثالث عرش إذا مل يتَّق الصيد والنساء يف إحرامه، 

الثاين عرش وهو يف منى و إ ْن كا ن قد اّتقى الصيد  أو غرب  الشمس عليه من اليوم

 والنساء.

ومن ترك  خلروج بعده.وجيب يف املبي  النيَّة والكو ن إىل نصف الليل، وجيوز ا

ة  املبي  حيث جيب، وجب عليه الكفارة عن كّل ليلة بشاة إالّ إذا كا ن يف مبيته بمكَّ

 معذورًا ملرض ونحوه، أو مشتغال بالعبادة.

ومن اتَّقى الصيد والنساء جاز له النفر يف الثاين عرش، وجاز له البقاء إىل الثالث 

ج قبل الزوال، وله ذلك يف الثاين. ومن عرش. ومن نفر يف األول ال جيوز له اخلرو

ر بشاة.  خرج حيث ال جيوز له كفَّ

وجيب رمي اجلامر الثالث: االُوىل، ثم الوسطى، ثم مجرة العقبة، مرّتبًا يف كّل 

يوم وجب املبي  لليلته، كّل واحدة بسبع حصّيات. ولو نيس واحدة، ومل يعلمها 

حيث يكو ن الوق  باقيًا ومع  بعينها رمى الثالث، ولو نيس الرمي رجع ورمى

 خروجه يرمي بنفسه يف القابل، أو يستنيب.

، إ ن أحكام احلجِّ ورشائط وجوبه، ال يشء منها إالّ وهو موافق ألحد وباجلملة
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املذاهب. فطريقة الشيعة يف ُاصول العقائد والفروع كام عرف . فالكلُّ متأدِّب 

نوع يف اجلنس، وعىل شطر بدين اإلسالم، وداخل حت  كلمة التوحيد دخول ال

 وافر من مكارم األخالق.

 تذييل

فعىل إخواين املسلمني تعليم اجلاهل و إيقاظ الغافل، عسى أ ن يكو ن الكلُّ 

 أغصانًا لتلك الشجرة اّلتي سقاها املصلحو ن بامء العناية والرعاية.

 فالشيعة والسنَّة متَّفقو ن، فقد اتَّضح لك كل الوضوح ما عليه الشيعة ُاصوال

وفروعًا، وأ هّنم و إخواهنم من السنَّة مندرجو ن حت  عنوا ن واحد، اندراج النوع 

 يف اجلنس، وأ هّنم إخوا ن يف الدين، والكلُّ معتقد توحيد اهلل وعدله، ومعتقد نبّوة

ته يلزمه التصديق بام جاء به من عند اهلل ‘ حممد بن عبد اهلل ـ وكلُّ من اعتقد نبوَّ

عائم اإلسالم ـ اخلمس، والزكاة، والصوم، واحلج، واجلهاد ـ ـ ومقرٌّ باملعاد، ود

ك بالقرآ ن، ومعتمد عليه وعىل السنَّة، ورضورة العقل، واإلمجاع.  متمسِّ

واالختالف يف العمل بالقياس، ويف االجتهاد، ويف العمل بطريق األخبار، ويف 

ملالكيَّة  ااملتعة فروق عرضية التوجب ما يوهم فارقًا يف القضيَّة، كالفرق بني

واحلنفيَّة والشافعيَّة، بلُّ كل فرقة ال تكاد تّتفق يف األحكام الرشعّية حسب 

 اختالف االستنباط من األحاديث املروية.

نعم، الفارق بني الشيعة وسائر فرق املسلمني؛ هو القول باإلمامة. وقد عرف  

مر بني املحذورين، يف دورا ن األ× ، فيام رآه أمري املؤمننيالوفاق فيام قدمناه

                                                           
 .330ـ  31( راجع مبحث اإلمامة يف الصفحة: )
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 من حفظ الدين ومنصبه اإلهلي.

فنظرًا للمصلحة العاّمة اإلسالمّية، احتفظ باالُمة واحتاط عىل امللَّة؛ أل ن 

كالغنم بدو ن راع، مع كثرة القائم يف هدم ‘ املسلمني أصبحوا بعد موت النبّي 

يق، فانقطع النزاع وارتفع اخل ة للصدِّ ومجع بني  الف.اإلسالم. فسلَّم الرئاسة العامَّ

حفظ الدين ومنصبه اإلهلي؛ أل ن من عقائد اإلمامية ـ كام قدمنا ـ أ ن ال مالزمة، 

رشعية وال عقلية، بني وظيفة القائم بالسلطنة اإلسالمية، وبني وظيفة صاحبها 

 الرشعي.

، و إ ْن تعّذر كا ن غريه عىل  فإ ْن أمكن أ ن تكو ن السلطة بيد صاحبها تعنيَّ

 االُمة معاضدته ومؤازرته يف حفظ اإلسالم، وال جيوز املسلمني، ووجب عىل

خمالفته وال مقاومته. ويلزم معاملته معاملة اخللفاء، فله اخلراج واملقاسمة وزكاة 

 األنعام.

ة اإلسالم عند أمري املؤمنني  ي بنفسه ×والكلُّ يعلم عزَّ ، بحيث يضحِّ

 جهده يف تقويته و وأنفس ما لديه يف سبيله. وقد رأى أ ن من قام باألمر بذل

إعزازه، ويف نرش كلمة التوحيد. فبايع حلفظ اإلسالم، واتفق معه يف ذلك، وشيعته 

مستنريو ن بنوره، وهو عىل منصبه اإلهلّي. و إذا أشكل أمر احلوادث أرجعه إىل 

 ×.أمري املؤمنني



 

 

 

 

 

 

 نداء عام: الفائدة التاسعة

 و إنارة برهان حتقيق حقيقة

اد فيا إخواين من دعا ة الطرفني وعقالء الفريقني، قد عرفتم رضورة االحتِّ

ة يف االختالف، فال حياة لإلسالم واملسلمني إالّ بشدِّ أركا ن االحّتاد و  واملرضَّ

إحكام أساسه. ولس  أخصُّ كتبة إخواين أهل السنّة، بل أنادي كلَّ متكلِّم أو 

دي؛ ال حياة ملن ُانا كاتب دخل حت  كلمة التوحيد، وتأدَّب بدين اإلسالم. ولكن

إذ مل أجد أثراً إالّ التقاطع والتنابذ واحلقد واحلسد، ونظر كّل إىل اآلخر بعني العدوِّ 

.  األلدِّ

  عريضٍّ يٍّ فتجد البعض من الشيعة يتحامل عىل من سواه، ويتشبَّث بفرق فرع

وقع اخلالف فيه؛ الختالف االستنباط، فيستبعد القريب ويستقرب البعيد 

ط سخيف، وذوق غري سليم، كام يف استنباط بعض؛ فإّنه قد وجد الفرصة باستنبا

بموافقته لبعض إخواين من أهل السنة، يف القول بجواز تقليد امليِّ  ابتداء، وقد 

د لسا ن التشنيع عىل من مل يقل بمقالته.  أطنب وأسهب وبالغ يف نرصته، وجرَّ

ل عليه، عد نابز ا الشتم والسباب والتومل يأت بأصل يرجع إليه وال دليل يعوِّ
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باأللقاب، و إغراء رجال ذكر أسامءهم من إخواين من أهل السنّة، من أهل الذكاء 

والفطنة، ممن استنارت بصائرهم بنور اإلسالم، وعرفوا شطرًا وافرًا من مسائل 

هم زبرج الكالم. والبّد أهنم وقفوا عىل قوله: إ ن  احلالل واحلرام، ومن ال يستفزُّ

باع األئمة األربعة.اشرتاط ا  حلياة يف املفتي يستلزم عدم جواز اتِّ

ومن كا ن هذا مبلغ علمه الينبغي له أ ْن يكتب، أو يتكلم، بدو ن استعداد 

وفطنة؛ ملا يلزمه من اللوازم الفاسدة. فإ ّن دليله قد قتل نفسه، ولزم منه كو ن 

باع جعفر بن  × ادقحممد الصاشرتاط احلياة يف املفتي، مستلزمًا لعدم جواز اتِّ

عىل زعمه. وهذا الكالم من سامدير املقال وأهازيج األقوال؛ فإّنه قد سلبهم 

حّقهم، ومنع وجود من فيه الكفاية بعدهم، ونسبهم إىل إمهال معامل الدين وتضييع 

 ‘.رشيعة سيد املرسلني

كيف، و إرجاع األئّمة أصحاهبم إىل اجلامعني للرشائط الثقات، من أصحاهبم، 

، ×ن النور فوق الطور؟ مثل إرجاع اإلمام جعفر ابن حممد الصادقأشهر م

 .مشريًا إىل زرارة بن أعني «هبذا اجلالس فعليَك »بقوله للسائل عن ذلك: 

 .«فال جيوز ردٌّه×  |جعفر|أّما ما رواه زرارُة عن أيب ×: »وقوله

 ثقفي ـعن الفام يمنعُك »وقوله البن أيب يعفور، بعد السؤال عمن يرجع إليه: 

 .«أحاديث، وكا ن عنده وجهيًا؟ ×ـ فإّنه سمع من أيب يعني: حممد بن مسلم

                                                           
، أبواب صفات القايض و...، 311: 62، الوسائل 632/  112: 3( رجال الكيشِّ )

 .33، ح33ب

، 33، أبواب صفات القايض و...، ب311: 62، الوسائل 633/  112: 3( رجال الكيش)

 .32ح

 33، أبواب صفات القايض و...، ب311: 62، الوسائل 621/ 111: 3( رجال الكيشِّ )
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ن يرجع إليه:  ، «ديباألس عليك»وقوله لشعيب العقرقويف، بعد السؤال عمَّ

 .يعني: أبا بصري

بزكريا  عليك»بن املسيب، بعد السؤال عّمن يأخذ منه معامل الدين:  وقوله لعيلِّ 

 .«و ن عىل الدين والدنيابن آدم املأم

، ملّا قال له عبد العزيز بن املهدّي: ربَّام احتاج ولس  ألقاك يف كلِّ ×وقوله

 .«نعم»وق ، أفيونس بن عبد الرمحن ثقة آخذ منه معامل ديني؟ قال: 

عند الراوي، فسأل  وظاهر هذه الرواية أ ن قبول قول الثقة كا ن أمراً مفروغاً منه

 ليرتتب عليه أخذ املعامل منه. عن وثاقة يونس؛ 

 .وابنه ويؤيِّده يف إناطة القبول بالوثاقة ما ورد يف العمرّي 

وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها : »&وما ورد يف )االحتجاج( للطربيس

 .«إىل رواة حديثنا، فإهّنم حجتي عليكم وأنا حجة اهللّ

نسبة هل االستفتاء، وروايتهم بالوظاهره عدم الفرق بني فتواهم بالنسبة إىل أ

                                                           
 .61ح

، 33، أبواب صفات القايض و...، ب316: 62، الوسائل 633/ 100: 3( رجال الكيشِّ )

 .35ح

، أبواب صفات القايض و...، 312: 62، الوسائل 3336/  151: 6( رجال الكيشِّ )

 .62، ح33ب

، 33، أبواب صفات القايض و...، ب312: 62، الوسائل 315/ 211: 6( رجال الكيشِّ )

 .11ح

 .1، ح33قايض و...، ب، أبواب صفات ال311: 62، الوسائل 3/  110: 3( الكايف )

، أبواب صفات 310: 62، الوسائل 611: 6، االحتجاج 1/  111( إكامل الدين: )

 .31/  30: 6، البحار 3، ح33و...، ب
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 إىل أهل العلم بالرواية. إىل غري واحد من األخبار.

وكذلك األئّمة األربعة، إرجاع أصحاهبم إىل الثقات من أصحاهبم مشهور، 

 ويف كتب التأريخ مسطور. فأين هذه املالزمة؟ فال مالزمة عقلّية وال اتفاقية.

 اخلالف يف جواز تقليد امليت

طَّن إىل أ ن ذلك من الفروق العرضّية اّلتي التوجب ما يوهم فارقًا يف وياليته تف

القضّية، كالفرق بني املالكيَّة والشافعيَّة واحلنفيَّة، بل كلُّ فرقة ال تكاد تتَّفق يف 

األحكام الرشعيَّة. عىل أ ن ليس كلَّ إخواين من أهل السنَّة يرو ن ذلك، بل كثرٌي 

 منهم يشرتط احلياة يف املفتي.

نعم، هو ِخرَية األخباريني وبعض املجتهدين. واحلّق ما هو املعروف بني 

 األصحاب؛ إذ جواز تقليد امليِّ  مشكوك واألصل عدمه.

أ ن التكليف بالتقليد ثاب  قطعًا، وجيب اخلروج عن عهدته يقينًا.  توضيحه:

ّي، وهو حلوال يعلم اخلروج عن عهدته بتقليد امليِّ ، فيتعنيَّ اخلروج عنه بتقليد ا

 القدر املتيّقن، وهو من باب دورا ن األمر بني التخيري والتعيني يف املكلَّف به.

 يِّ ال إشكال يف حرمة التعبّد بغري العلم. خرج عنه فتوى احل إ ْن شئ  قل : و

وبقي الباقي، والشكُّ يف احلجيِّة كاف يف حرمة التعّبد. وهذه قاعدة ثابتة من العقل 

 ة و إمجاعًا. فال رافع هلذا األصل املؤيد باآليات واألخبار.والرشع، كتابًا وسنّ 

ُهْم حَيَْذُرونَ ﴿فمن اآليات قوله تعاىل:  . ﴾َولُينِْذُرواْ َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعواْ إَِلْيِهم َلَعلَّ

ْكِر إِْن ُكنُْتْم ﴿ال يف امليّ . وقوله تعاىل:  يِّ وهذا يف احل َفاْسَألوْا َأْهَل الذِّ

                                                           
 .366( التوبة: )
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يَن َيْسَتنْبُِطْوَنُه ِمنُْهمْ ﴿. وقوله تعاىل: يٌّ ، واملسؤول ح﴾َلُمونَ الََتعْ  ، ﴾َلَعلَِمُه الذَّ

، أي بني املكّلفني ﴾َوَجَعْلنَا َبْينَُهمْ ﴿وهم األحياء ال األموات. وقوله تعاىل: 

وهم  ،﴾اِهَرةً ُقًرى ظَ ﴿، وهم األئمة^، ﴾َوَبنْيَ اْلُقَرى الَّتِي َباَرْكنَا فِْيَها﴿املقّلدين، 

ْْيَ ﴿العلامء واملجتهدو ن،  ْرَنا فِيَها السَّ  ِسُْيوا فِْيها َلَيايِلَ ﴿، وهو األخذ عنهم. ﴾َوَقدَّ

اماً   .، من تيه الضاللة وعمى اجلهالة﴾آِمننِيَ ﴿، أي خذوا ما أفتوكم به ﴾وَأيَّ

انظروا إىل رجل » ×:ومن األخبار مقبولة عمر بن حنظلة، من قول الصادق

 بني يٌّ ، فإ ّن املخاطبني بالنظر إنَّام ُامروا بالنظر إىل من هو ح«روى حديثنا

، إىل يٌّ فإّنه رصيح يف أنه ح «فإذا حكم بحكم فلم يقبل منه»أظهرهم؛ لقوله: 

 غري ذلك.

 نياستدالالت اجملّوزين وردود املانع

ز بُامور واضحة الضعف، منها إطالق اآليات  ة عىل وقد استدلَّ املجوِّ الدالَّ

 التقليد.

 وفيه:

 منع داللتها. أوال:

                                                           
 .2، األنبياء: 11( النحل: )

 .11( النساء: )

 .31( سبأ: )

 .126ـ  123( انظر: تأويل اآليات الظاهرة: )

، أبواب صفات 312: 62، الوسائل 235/  631: 2، التهذيب 30/  22: 3ايف ( الك)

 .3، ح33القايض و...، ب 

 ( املصدر نفسه.)
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 منع إطالقها، لو سلِّم داللتها؛ لورودها يف بيا ن ترشيعه. وثانيًا:

ومنها استدالهلم عىل التقليد بدليل االنسداد، ومقتضاه جواز تقليد امليِّ  

 .والنقيلِّ  . والخيفى ما فيه؛ النقطاعه بالدليل العقيلِّ يِّ كاحل

 عىل البقاء، وعدم رجوعهم بعد موت املفتي.× صحاب األئّمةومنها سرية أ

وأن  خبري بأ ْن ال سرية فيام هو حملُّ الكالم، واألصحاب إنام مل يرجعوا عام 

أخذوه من األحكام؛ أل هّنم كانوا يأخذوهنا ممّن ينقلها عن األئّمة^، بدو ن 

 باب العملواسطة، أو معها بدو ن توسط برأي. وليس هذا من التقليد، بل من 

 بالرواية.

وفرق واضح بني العمل بالفتوى والعمل بالرواية، و إ ْن مجعهام اجلنس األعىل 

ة ـ إذ الرواية اإلخبار عن القول، ونقل كالم املعصوم بلفظه أو  ـ وهو اخلربيَّ

بمعناه، بدو ن حاجة إىل يشء يضمُّ إليه عدا االعتقاد بالصدور، بخالف الفتوى 

حلكم الواقعي، مع إعامل النظر والفكر يف فهم معنى األخبار، فإهّنا اإلخبار عن ا

وعالج تعارضها، عقال ونقال، عموماً وخصوصًا. ولذا يشرتط يف املفتي أ ْن يكو ن 

عاملِاً بُامور كثرية، فالفتوى معترب فيها الرأي، واالعتقاد، ومالحظة جهات األدّلة. 

 فدعوى احتادمها واضحة البطال ن.

ز أيضًا باستصحاب جواز تقليد املّي  يف حال حياته. وال خيفى  واستدل املجوِّ

ما فيه؛ إذ التقليد هو متابعة رأي من يصحُّ تقليده. و إذا انتفى الرأي، فال موضوع. 

له، أو يرتفع بمرض أو هرم أو جنو ن، فيكو ن سلبًا  وانتفاء الرأي قد يكو ن بتبدُّ

ًا، املوت؛ إذ باملوت يكو ن منعدمًا عرف حممولّيًا. وقد يكو ن انتقاًء موضوعّيًا، كام يف

و إ ْن مل يكن منعدمًا حتقيقًا وّدقة؛ أل ن املوضوع بحسبها هو النفس الناطقة الباقية 
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 تزول. املجّردة اّلتي ال

، ال عىل احلقيق .  التعميلِّ يِّ إالّ إ ن املدار يف االستصحاب عىل املوضوع العريفِّ

 عند أهل العرف موجب النعدام امليِّ  ورأيه.فالرأي متقّوم باحلياة عرفًا؛ فاملوت 

وأما صحة استصحاب طهارته ونجاسته، ونظر زوجته، فليس  من االُمور 

مة بحياته عرفًا، فالبّد من بقاء الرأي يف جواز التقليد.  املتقوِّ

سلَّمنا أ ن الرأي ينعدم باملوت النعدام موضوعه، إالّ إ ن وجوده يف  فإ ْن قل :

 يف جواز تقليده حال املوت، كام يف العمل بالرواية.حال احلياة يكفي 

يل موضوع للحكم،  قلُ :  فرق بني الرواية والفتوى؛ إذ الرواية بوجودها األوَّ

ق ألفاظها وانعدامها،  فوجودها مساوق لبقائها، فحقيقة وجودها عبارة عن حتقُّ

منا، ه كام قفبعد حتّقق ذلك هي موجودة هبذا املعنى أبدًا. بخالف الفتوى، فإنّ  دَّ

ة؛ فإّنه لو زال ـ بالزوال  معترب فيها الرأي واالعتقاد ومالحظة جهات األدلَّ

 املحمويل ـ بجنو ن أو هرم أو مرض مل جيز قطعًا.

 املوضوع يف املجتهد قوله، كام يف الرواية. ولعلَّك تقول:

بل  ،بأ ن دليل حجيِّة قول املجتهد ال يساعد، إذ ال عربة بألفاظه لكنك اخلبري

باالعتقاد والظن. هذا كله يف التقليد االبتدائي، وأما لو قلَّد حيًا ثم مات، فقد 

ة البقاء عىل تقليده، باستصحاب األحكام اّلتي قلَّده فيها. ك بعض يف صحَّ  متسَّ

واّلذي يظهر يل يف تقريبه أ ن املستصحب هو نفس احلكم اّلذي هو جواز 

 ياج الباقي يف البقاء إىل بقاء علَّته، مع عدمالتقليد، وهو باق بناًء عىل عدم احت

 العلم بعروض املزيل.

مات  وظنُّ املجتهد ورأيه عند أهل العرف من أسباب العروض ال من مقوِّ
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املوضوع. وذلك واضح بناًء عىل ما هو املعروف بينهم من السببيَّة واملوضوعيَّة، 

ة يف الظاهر. فاحلكم كا ن وجعل مثل ما أدَّت إليه األمارات من األحكام الواقعيّ 

 ثابتًا يف حال احلياة، فيشكُّ يف ارتفاعه باملوت فيستصحب.

 وال خيفى ما فيه:

ملوضوعه عىل نحو اإلطالق، بل الظاهر  يِّ ليس ثبوت احلكم التقليد أوال:

ثبوته ملوضوعه بحسب ظنِّ املجتهد، بحيث ينتفي احلكم بانتفاء موضوعه عند 

ل رأيه. واحتامل ذ لك كاف يف عدم جريا ن االستصحاب، و إذا مل جيز البقاء مع تبدُّ

 السلب املحمويل فكيف به مع السلب املوضوعي؟

أ ن استصحاب احلكم فيام إذا كا ن الشكُّ يف بقائه وارتفاعه؛ الحتامل  وثانيًا:

طروء يشء أو فقده ألمر يوجب ذلك. وما نحن فيه ليس كذلك؛ أل نَّ املكلَّف 

 الرشيعة، وبعدم ارتفاعه ـ سواء كا ن واقعيًا أو ظاهريًا ـ يعلم بثبوت احلكم يف

 ]وأنه[ ثب  له بواسطة فتوى املجتهد، وليس  فتواه مقيَّدة باملوت.

 فالشّك فيام نحن فيه إنام هو يف حّجّية الفتوى؛ أ هّنا مطلقة، أو مقيَّدة باحلياة.

نا ن، ومع الشكِّ جي قل : فإ نْ   .ري االستصحاباحلجيِّة وجواز تقليده متيقَّ

. فاتَّضح أ ن القول بالبقاء  قل : املوضوع هو الرأي، وال وجود له حني الشكِّ

 لالستصحاب ليس بالواضح.

وأما عنوا ن البقاء جوازًا أو وجوبًا؛ فإ ْن كا ن مدركه االستصحاب، فالزمه 

وجوب البقاء، فيكو ن مقتىض االستصحاب عند القائل به كحال من قلَّد جمتهدًا 

م العدول عنه إىل حّيًا ال  جيّوز له العدول إىل اآلخر؛ ألنه يف حال حياته كا ن حيرِّ

 غريه. ومع الشكِّ فيه اآل ن حيكم بام كا ن كام كا ن، فيجب البقاء.

 ؛يِّ واّلذي يظهر يل أ ن األقوى جواز البقاء، وليس حاله حال العدول عن احل
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د فيام نحن فيه؛ لقيام اإلمجاع عىل حرمة العدول يف احلّي، وهو غري موجو

الختالف القائلني بالبقاء يف اجلواز والوجوب، فليس إالّ استصحاب احلكم 

الفرعي. وعىل تقدير جريانه حمكومًا باستصحاب التخيري املقتيض جلواز العدول، 

 فجواز العدول عىل القاعدة.

ًا.  يِّ نعم، ثبت  حرمته يف احل دو ن غريه، فالالزم األخذ بقول أحدمها خمريَّ

االحتياط ال يمكن؛ لدورا ن األمر بني حمذورين: وجوب البقاء، ووجوب و

العدول. و إذا مل يمكن تعيني األمر يف البقاء والرجوع إىل احلّي، كا ن مقتىض 

 األصل الرجوع إىل الرباءة واألخذ بقول أحدمها.

 ويمكن التمّسك يف جواز البقاء بإطالق أدّلة حّجّية ظنِّ املجتهد ولو بعد موته،

فإ ْن تمَّ مل يكن الستصحاب احلكم املستلزم لوجوب البقاء حملٌّ قطعًا؛ الرتفاعه 

ة مسوقة لبيا ن الترشيع، وال إطالق  ؛ لكو ن األدلَّ بالدليل. ولكن يف اإلطالق تأملُّ

ن يف حقِّ من مل يِّ فيها. واألخذ بقول احل  يف التقليد االبتدائي لكونه القدر املتيقَّ

رًا متيَّقنًا يف حقِّ من قلِّد حّيًا ثم مات إشكال ينشأ من دورا ن يقلِّد. ويف كونه قد

 .، وبني تعيني األخذ بقول امليِّ  والتخيرييِّ األمر بني تعيني األخذ بقول احل

أ ن القول بوجوب البقاء فرع القول بحرمة العدول، والقول بجواز  واحلاصل

 القاعدة، وثبوت حرمة البقاء فرع القول بجواز العدول، إالّ إ ن اجلواز مقتىض

إّنام هو للدليل. فاتضح لك كلَّ الوضوح جواز البقاء يف األحكام  يِّ العدول يف احل

يف األحكام اّلتي مل يكن عامال هبا، ومل  يِّ التي عمل هبا، ووجب عليه تقليد احل

 يّتفق له العمل هبا وق  احلاجة.

تقليد املي ، وعدُم جواز  إالّ إنه مل حيتْجها؛ أل ن املوضوع جلواز البقاء عىل

ح للعمل  يِّ العدول من احل إىل احلّي، هو األخذ مع العمل و إ ْن كا ن التقليد املصحَّ

 هو االلتزام بالعمل، و إ ْن مل يعمل.
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 فرع 

ز البقاء عىل تقليد امليِّ  فامت، مل جيز له البقاء عىل تقليده يف هذه  لو قلَّد من جيوِّ

. ومن هنا قال صاحب املعامل: )القول باجلواز يِّ احلاملسألة، ويلزمه الرجوع إىل 

قليل اجلدوى عىل ُاصولنا؛ أل ن املسألة اجتهادية، وفرض العامي الرجوع إىل 

فتوى املجتهد. وحينئذ، فالقائل باجلواز إ ْن كا ن ميِّتًا فالرجوع إىل فتواه فيها دور 

ن يف غريها بعيد ع ظاهر، و إ ْن كا ن حّيًا فاتباعه فيها. والعمل بفتاوى املوتى

عىل املنع من الرجوع إىل فتوى  االعتبار غالبًا، خمالف ملا يظهر من اّتفاق علامئنا

املّي ، مع وجود املجتهد احلّي. بل قد حكى اإلمجاع فيه رصحيًا بعض 

 . انتهى كالمه.األصحاب(

وال يكاد ينقيض عجبي من هذا الرجل، ودعواه استلزام اشرتاط احلياة يف 

باعهم ثاب  بالرضورة من الدين، امل باع األئّمة، مع أ ن لزوم اتِّ فتي؛ لعدم جواز اتِّ

وبالكتاب املبني، ورشيعة سّيد املرسلني، وبسرية الصحابة؛ ألهنم كانوا يأخذو ن 

األحكام ممَّن ينقلها عن األئّمة، بدو ن واسطة أو معها، فريجعو ن إىل أهل العلم 

 الستفتاء.بالرواية كام يرجعو ن إىل أهل ا

وقد تقّدم بيا ن أمر األئّمة^ أصحاهَبم بالرجوع إىل الثقات منهم، واألخذ 

عنهم، من دو ن فرق بني فتواهم بالنسبة إىل أهل االستفتاء، ورواياهتم بالنسبة إىل 

 أهل العلم بالرواية.

وليس العمل بالرواية من باب التقليد كام تقدم بيانه، و إ ْن مجعهام اجلنس 

ة؛ إذ هي اإلخبار عن قول املعصوماألعىل، وه  بلفظه أو بمعناه. ×و اخلربيَّ

                                                           
 .611( معامل الدين ومالذ املجتهدين )املقدمة يف أصول الفقه(: )
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والفتوى: اإلخبار عن احلكم الواقعي مع ضم رشائط كثرية من النظر والفكر 

ة. فاحلياة يف املفتي رشط يف الرجوع إليه  يف معنى اإلخبار، ومالحظة جهات األدلَّ

االستلزام اّلذي ذكره هذا فيام مل يأخذه منه ويعمل به. فأين هذا املقام من هذا 

كًا يف مرشوعيَّة التقليد يف األحكام الرشعّية، أو جاهال  الرجل؟ وما أراه إالّ مشكِّ

باملالزمة واالستلزام يف القضيَّة، فليس هو من لوازم احلقيقة ومن لوازم الوجود 

 الذهنّي، بل هو أجنبّي ال عالقة له صحابيَّة وال اتفاقيَّة.

 ملقدمات العقلّيةاحلاصل من ا حول حّجّية القطع

وقد اجتمع  مع هذا الرجل ومعه زميل له، ويف بايل هذا التحامل واإلغراء 

الصادر منه، و إذا هو يقول لزميله: ال إشكال يف عدم حّجّية القطع احلاصل من 

املقّدمات العقلّية؛ لكثرة وقوع الغلط واالشتباه واخلطأ، فال جيوز التعويل عليها 

اط احلكم الرشعّي؛ الستلزامه ترك الواقع، وألجل النهي عنه يف األخبار. يف استنب

ويكثر من ذكر اللوازم؛ ويعرّب بالزم احلقيقة، والزم الوجود اخلارجي، والزم 

، واحلقيقة  ، واألعمَّ باألخصِّ الوجود الذهني، وخيلط هذا هبذا، والبنيِّ بغري البنيِّ

 باملجاز، واملجاز بالكناية!.

يَّة القطع بعد حصوله، وذلك غري  ه:فقل  ل إ ن تعبريك رصيح يف عدم حجِّ

معقول؛ إذ القاطع اليرى إالّ الواقع، وقد انكشف له انكشافًا تاّمًا؛ وهو طريق 

حاك للواقع، واحلاكي فا ن يف املحكّي، و إالّ لزم التناقض يف نظر القاطع يف حكم 

م مات الرشعّية، فيلزم كو ن العلالشارع ولو صحَّ ذلك يف القطع احلاصل من املقدّ 

كالظنِّ يف احتياجه إىل دليل واعتبار حجية العلم ذاتية ال حيتاج إىل بيا ن وال إىل 

مات  إقامة برها ن. ولو كا ن كالظنِّ أمكن املنع من القطع احلاصل من املقدِّ
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الرشعّية، فيلزم إمكا ن املنع عن القطع احلاصل من الدليل الرشعي اّلذي دلَّ عىل 

 عتبار القطع... وهُلمَّ جرًا إىل دليله ودليل دليله؛ فيلزم التسلسل.ا

ل عليه؛ للزوم  وما ذكرته من النهي عنه يف األخبار ال يذعن به القاطع، وال يعوَّ

ين لديه، فالبّد من التأويل أو الطرح إ ن مل يمكن التأويل. وما ذكرت  اجتامع الضدَّ

مات الع قلية ممنوع جّدًا؛ إذ هو ليس بأكثر من من حصول كثرة اخلطأ من املقدِّ

مات النقليّة؛ إذ ليس الغالب فيام بيدنا إالّ أخبار آحاد، وفيها  حصوله من املقدِّ

راد منهام يف فهم امل االختالف الكثري. والكتاب واملتواترات من األخبار حمتاجا ن

 ع.عن القطإىل ما ال يؤمن فيه اخلطأ غالبًا، فال ظهور يف داللة األخبار للنهي 

وخرب نفي الثواب إنام هو لفقد رشط يف العمل، أو لوجود مانع يف العامل 

يمنعه عن استحقاقه له؛ أل ن ما قطع بوجوبه أو استحبابه ال ثواَب له فيه، وذلك 

 واضح.

مات العقليَّة؛ لتحصيل القطع منها  و إ ْن كا ن غرضك املنع عن السلوك باملقدِّ

قد عرف  أ ن ذلك موقوف عىل كو ن اخلطأ يف فهم ، فيِّ الفرع يِّ باحلكم الرشع

مات العقليَّة، أكثر من اخلطأ يف فهم املطالب من املقّدمات  املطالب من املقدِّ

 الرشعيَّة، ومل يثب ، بل ثب  عدمه.

مات  فاّتضح لديك كلَّ الوضوح، عدم الفرق بني القطع احلاصل من املقدِّ

عيالعقلَّية، وبني القطع احلاصل من املقدِّ   مات النقلّية، بعد حصوله منهام إالّ أ ن تدَّ

مات العقلية، فتكو ن مكابرة رصفة.  عدم حصوله من املقدِّ

ن من  عي عدم التعويل عىل العقل يف الرشعّيات يف مقام التمكُّ نعم، لك أ ْن تدَّ

امتثال األوامر والنواهي، ال لعدم حّجّية القطع احلاصل بدو ن موافقته، بل 

ن املذكو ر؛ ولعدم حصول الغرض لقاعدة االشتغال. فبذلك يكو ن له للتمكُّ
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 وجه، وخالفه هو الوجه للقطع بحصول الغرض به كحصوله بموافقتهام.

يَّة القطع باحلكم الرشعي يف مقام إنشائه من دو ن  عي عدم حجِّ ولك أ ْن تدَّ

بعث به فعال ـ فهو الذي يمكن أ ن يؤخذ يف موضوع احلكم، وهو اّلذي تناله يد 

ف ـ فتمنع عن مثل هذا القطع، ال القطع باحلكم الرشعي احلقيقّي الفعيّل الت رصُّ

 املبعوث نحوه؛ فإّنه يستحيل أ ن يؤخذ يف موضوع هذا احلكم.

ولو نظرت بعني اإلنصاف وترك  طريقة االعتساف، لوجدت العقل حيكم 

ز التكليف بالقطع احلاصل من السبب غري املتعارف، وحيكم بصّحة امل اخذة ؤبتنجُّ

عىل خمالفته، فال يرى العقل تفاوتًا فيه من حيث املورد، وال من حيث القاطع، وال 

م حول  من حيث السبب، ال عقال وال رشعًا. وكأنك ختاطبني بلسا ن غريك، وحتوِّ

كالم شيخ الطريقة، وما تفطَّن له من الدقيقة، وكأنك تفهم من كالمه ودقيقته 

مات العقليَّة. وقد بعد فهمك عن مرامه عدم حّجيّة القطع احلاصل من امل قدِّ

مات العقليَّة غري املفيدة للقطع.  لرصيح كالمه ونقضه و إبرامه إذ هو يف املقدِّ

، أو أ هّنا ال تفيد  غاية مقصده مات العقليَّة للظنِّ عدم جواز االعتامد عىل املقدِّ

، وتعيني النقل فيام ال قطع فيه، وانحصار ما ليس م لدين، ن رضورّيات اإالّ الظنَّ

فيام ورد عن الصادقني، حيث قال: )إ ْن متسكنا بكالمهم^ فقد ُعصمنا من 

 اخلطأ، وإ ْن متسكنا بغريه مل نعصم(.

فأين مقام عدم جواز االعتامد عىل االستنباطات الظنِّيَّة يف األحكام الرشعيَّة 

 حيث ال يوجد القطع باحلكم وال بحكم ورد عن أهل العصمة^، من مقام

 حّجّية القطع باحلكم الفعيّل الَّذي ال خيفى عىل كلِّ عاقل إالّ أ ن يكو ن غافال؟

  





 

 

 

 

 

 

 مصادر التحقيق

 ـ القرآ ن الكريم.3

 ـ هنج البالغة، حتقيق: حممد عبد السالم هارو ن.6

 

 حرف اهلمزة

( 2ـ االحتجاج: الطربيس )أبو منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب، ق: 1

هـ( 3131بهادري، حمّمد هادي به )إيرا ن: انتشارات ُاسوة حتقيق: إبراهيم ال

 .3ط

ـ اإلحكام يف أصول األحكام: اآلمدي )سيف الدين أبو احلسن عيل بن أيب 1

 هـ( حتقيق: إبراهيم العجوز )بريوت: دار الكتب العلمّية(.213عيل بن حمّمد، ت

، قم: هـ(3033ـ إحقاق احلّق: التسرتي )نور اهلل احلسيني املرعيش، ت5

 منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي.

هـ( 151ـ األحكام السلطانّية: القايض الفّراء )أبو يعىل حممد بن احلسني، ت2

تصحيح وتعليق: حممد حامد الفقي )نرش: مركز النرش، مكتب اإلعالم 

 .6هـ( ط 31023اإلسالمي، 
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اية املقصود ملن يتعاطى ـ أحكام الزواج عىل املذاهب األربعة، املسّمى )غ2

هـ( حتقيق 3353العقود(: الديريب )أبو العباس أمحد بن عمر الشافعي، ت

 م(.3330ودراسة: مصطفى عبد القادر عطا )بغداد: مكتبة الرشق اجلديد، 

هـ( 120ـ أحكام القرآ ن: اجلّصاص )أبو بكر أمحد بن عيل الرازي، ت1

اء الرتاث العريب، مؤسسة حتقيق: حممد صادق القمحاوي )بريوت: دار إحي

 م(.3336هـ /3136التاريخ العريب 

هـ( حتقيق: عيل 131ـ االختصاص: املفيد )حمّمد بن حمّمد بن النعام ن، ت3

 .1هـ( ط3131أكرب الغّفاري، السّيد حممود الزرندي )بريوت: دار املفيد 

ّسسة هـ( حتقيق: مؤ 131ـ اإلرشاد: املفيد )حمّمد بن حمّمد بن النعام ن، ت 30

 .6هـ( ط 3131آل البي ^ لتحقيق الرتاث )بريوت: دار املفيد 

ـ إرشاد الطالبني إىل هنج املسرتشدين: السيوري )مجال الدين مقداد بن عبد 33

هـ( حتقيق: السيد مهدي الرجائي )قم: منشورات مكتبة آية اهلل 162اهلل احليل، ت

 هـ(.3105العظمى املرعيش العامة، 

هـ( حتقيق وتعليق:  120طويس )حمّمد بن احلسن، ت ـ االستبصار: ال36

 .1هـ( ط3102 حسن اخلرسا ن )بريوت: دار األضواء

ـ االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب )أبو عمر يوسف بن عبد 31

هـ( حتقيق وتعليق: الشيخ عيل معوض، الشيخ 121اهلل ابن حممد القرطبي، ت

د عبد املنعم السربي، مجعة طاهر النجار عادل أمحد عبد املوجود، تقديم: حمم

 .3طم( 3335هـ /3135)بريوت: دار الكتب العلمية 

ـ اإلصابة يف متييز الصحابة: ابن حجر )شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن 31
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هـ( هبامشه االستيعاب البن عبد الرب )مرص: مطبعة 156عيل العسقالين، ت

 .3طهـ، بريوت: دار صادر( 3161السعادة، 

هـ( قّدم له حسني 113ـ األمايل: الصدوق )حمّمد بن عيل القّمي، ت35

 .5طاألعلمي )بريوت: مؤّسسة األعلمي( 

ـ اإلمامة والسياسة )تاريخ اخللفاء( ابن قتيبة )أبو حممد عبداهلل بن مسلم، 32

 .3طهـ( 3131هـ( حتقيق: عيل شريي )قم: منشورات الرشيف الريض، 622ت

هـ( تصحيح: حممد زهرّي 601مد بن إدريس، تـ االُم: الشافعي )حم32

 النجار )بريوت: دار املعرفة للطباعة والنرش(.

 

 حرف الباء

هـ( 3333ـ  3330ـ بحار األنوار: املجليس )حمّمد باقر بن حمّمد تقي، ت31

 .1هـ( ط3101)بريوت: مؤّسسة الوفاء 

هـ(  221ـ البداية والنهاية: ابن كثري )إسامعيل بن كثري الدمشقي، ت 33

 حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب(.

ـ بحوث يف امللل والنحلل: جعفر السبحاين )قم: مؤسسة النرش اإلسالمي 60

 .1هـ( ط3135التابعة جلامعة املدّرسني، 

 حرف التاء

ـ تأويل اآليات الظاهرة: اإلسرتآبادي )رشف الدين عيل احلسيني 63

قم: مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني  (30الغروي، ق:

 .3هـ، ط3103

ـ تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي )حمّب الدين أبو الفيض 66

        هـ( مرص: املطبعة اخلريّية3605حمّمد مرتىض احلسيني الواسطي، ت
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 .3هـ ط3102

)احلافظ شمس  ـ تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم: الذهبّي 61

هـ( حتقيق: د. عمر عبد السالم تدمري 211الدين حممد بن أمحد بن عثام ن، ت

 .6م( ط3313هـ / 3103)بريوت: دار الكتاب العريب، 

هـ( بريوت: دار  130ـ تاريخ الطربي: )أبو جعفر حمّمد بن جرير، ت 61

 .1هـ، ط3133الكتب العلمّية 

أبو جعفر حمّمد بن احلسن، ـ التبيا ن يف تفسري القرآ ن: الطويس )65

 هـ( تقديم: آغا بزرك الطهراين )بريوت: إحياء الرتاث العريب(.120ت

ـ جتريد االعتقاد: نصري الدين )أبو جعفر حممد بن حممد بن احلسن 62

هـ( حتقيق: حممد جواد احلسيني اجلاليل )مركز النرش ـ مكتب 226الطويس، ت

 .3هـ( ط3102اإلعالم االسالمي، 

سهيل لعلوم التنزيل: الكلبي )حممد بن أمحد بن جزّي االندليس، ـ الت62

 هـ( بريوت: دار الكتاب العريب، دار الفكر.636ت

هـ( طهرا ن: انتشارات 132ـ التعريفات: اجلرجاين )عيل بن حمّمد، ت61

 نارص خرسو.

ـ التفسري الكبري: الرازي )فخر الدين حمّمد بن عمر بن احلسني، 63

 .3هـ، ط3133ار الكتب العلمّية هـ( بريوت: د201ت

ـ التلخيص: الذهبي )احلافظ شمس الدين حممد بن أمحد بن عثام ن، ت 10

هـ( مطبوع بذيل )املستدرك عىل الصحيحني للحاكم النيسابوري املتوىف  211

 هـ( إرشاف: د. يوسف عبد الرمحن املرعشيل )بريوت: دار املعرفة(. 105سنة 
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هـ( حتقيق: حسن 120)حمّمد بن احلسن، تـ هتذيب األحكام: الطويس 13

 .1اخلرسا ن )بريوت: دار االضواء( ط

ـ هتذيب التهذيب: ابن حجر العسقالين )شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن 16

هـ( تقديم: الشيخ خليل امليس، بريوت: دار الفكر 156عيل العسقالين، ت

 .3م، ط3311هـ /3101للطباعة والنرش والتوزيع، 

هـ( طهرا ن: انتشارات 132ات: اجلرجاين )عيل بن حمّمد، تـ التعريف11

 نارص خرسو.

 

 حرف اجليم

هـ( ضبطه 130ـ جامع البيا ن عن تأويل آي القرآ ن )ابن جرير الطربي، ت11

وخّرجه: صدقي مجيل العطار تقديم: الشيخ خليل امليس، )بريوت: دار الفكر 

 م(.3335هـ/3135للطباعة والنرش والتوزيع، 

مع الصحيح )سنن الرتمذي(: الرتمذي )أبو عيسى حمّمد بن عيسى ـ اجلا15

هـ( 3152هـ( حتقيق: أمحد حمّمد شاكر )القاهرة: دار احلديث 623ابن سورة، ت

 .3ط

هـ( 223ـ اجلامع ألحكام القرآ ن: القرطبي )أبو عبد اهلل حمّمد بن أمحد، ت12

هـ( 3105اث العريب تصحيح: أمحد عبد العليم الربودين )بريوت: دار إحياء الرت

 .6ط

ـ مجهرة األمثال: العسكري )احلسن بن عبد اهلل بن سهل، تويف بعد عام 12

 .3هـ، ط3101هـ( بريوت: دار الكتب العلمّية 135

هـ( حتقيق: 511ـ جوامع اجلامع: الطربيس )أبو عيل الفضل بن احلسن، ت11
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 (.امعة املدّرسنيد. أبو القاسم گرجي )قم: مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جل

هـ( حتقيق: 3622ـ جواهر الكالم: النجفي )حمّمد حسن بن باقر، ت13

 عّباس القوچاين )طهرا ن: دار الكتاب االسالمية(.

 

 حرف احلاء

هـ( 3312ـ احلدائق النارضة: البحراين )يوسف بن أمحد بن إبراهيم، ت 10

 .6هـ، ط3131قم: مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني 

ـ حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم )احلافظ أمحد بن عبد اهلل 13

هـ( القاهرة: دار الرّيا ن للرتاث، بريوت: دار الكتاب العريب، 110األصفهاين، ت

 .5م( ط3312هـ /3102

ـ حياة احليوا ن الكربى: الدمريي )كامل الدين حمّمد بن موسى، 16

 رص خرسو.هـ( طهرا ن: انتشارات نا101ت

 

 حرف اخلاء

محن النسائي )أبو عبد الر×: ـ خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب11

م، 3332هـ / 3132هـ( بريوت: دار الكتاب العريب 101أمحد بن شعيب، ت

 .6ط

 

 حرف الدال

هـ( 333ـ الدّر املنثور: السيوطي )جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، ت11

 .3هـ، ط3133ية بريوت: دار الكتب العلم
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ـ دعائم اإلسالم: املغريب )القايض أبـو حنيفة النعام ن بـن حمّمد التميمي، 15

هـ( حتقيق وتقديم وتعريف: الدكتور عارف تامر )بريوت: دار األضواء 121ت

 .3هـ( ط3132

ـ دالئل اإلمامة: الطربي الصغري )أبو جعفر حممد بن جرير بن رستم، ق: 12

 .3هـ( ط3131سات االسالمّية ـ )قم: مؤسسة البعثة، هـ( حتقيق: قسم الدرا5

هـ( رشح 216ـ ديوا ن ابن الفارض )عمر بن احلسني بن عيل احلموي، ت12

 .3هـ( ط3130وتقديم: مهدي حممد نارص الدين )بريوت: دار الكتب العلمية 

ـ دالئل النبّوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة: البيهقي )أبو بكر أمحد بن 11

هـ( دققه وخّرجه وعّلق عليه: د. عبد املعطي قلعجي )بريوت: 151تاحلسني، 

 .3م( ط3315هـ /3105دار الكتب العلمّية، 

د سنة ، استشه×)أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب× ـ ديوا ن اإلمام عيل13

 هـ( بريوت: منشورات مؤسسة األعلمي.10

 

 حرف الذال

د الطربي )حمب الدين أمحـ ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى: املحب 50

 م.3313هـ /3103هـ( بريوت: مؤّسسة الوفاء، 231بن عبداهلل الطربي، ت

 212ت ذكرى الشيعة: الشهيد األّول )أبو عبداهلل حمّمد بن مّكي العاميل،ـ 53

 هـ( ايرا ن: مكتبة بصرييت طبعة حجرّية.

 

 حرف الراء

ن عبداهلل حمّمد بن عبد الرمحـ رمحة االُّمة يف اختالف األئّمة: الدمشقي )أبو 56
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 هـ. 3132( بريوت: دار الكتب العلمّية 1العثامين الشافعي ق: 

 حرف السني

هـ( حتقيق: 625ـ سنن ابن ماجة: القزويني )أبو عبداهلل حمّمد بن يزيد، ت51

 حمّمد فؤاد عبد الباقي )بريوت: دار الكتب العلمية(.

هـ( حتقيق: 151 بن عيل، ت ـ السنن الكربى: البيهقي )أمحد بن احلسني51

 .3هـ( ط3131حمّمد عبد القادر عطا )بريوت: دار الكتب العلمّية 

ـ سرية ابن إسحاق )كتاب السري واملغازي(: ابن إسحاق )حممد بن 55

هـ( حتقيق: د. سهيل زّكار )بريوت: دار الفكر 353إسحاق بن يسار، ت

هـ( 3130المي، م، قم: دفرت مطالعات تاريخ ومعارف إس3321هـ /3131

 .3ط

ـ السرية النبوية: ابن هشام )أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب 52

هـ( حتقيق: عمر عبد السالم تدمري 631هـ أو 631احلمريي املعافري، ت

 .5م( ط3332هـ / 3132)بريوت: دار الكتاب العريب، 

 

 حرف الشني

أبو الفالح عبد ـ شذرات الذهب يف أخبار من ذهب: ابن عامد احلنبيّل )52

 هـ( بريوت: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع. 3013احليِّ ابن العامد، ت 

هـ( رشح: عبد 151ـ رشح ديوا ن املتنبي )أمحد بن احلسني بن احلسن، ت51

 م(.3310هـ / 3111الرمحن الربقوقي )مرص: املطبعة الرمحانية، 

دين األنصاري، ـ رشح شذور الذهب: ابن هشام )عبد اهلل مجال ال53

هـ( حتقيق: حميي الدين عبد احلميد )قـم: مؤسـَّسة الطباعة والنرش 223ت
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 .6هـ( ط3131

ـ رشح جتريد الكالم: الفاضل القوشجّي )الشيخ عالء الدين عيل بن 20

 هـ، طبعة حجرّية.3130هـ( ايرا ن /123حممد، ت

فّراء، ت ال ـ رشح السنة: البغوي )أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن23

هـ( حتقيق: سعيد اللّحام )بريوت: دار الفكر 560هـ، أو 532هـ، أو 530

 م(.3331هـ / 3131للطباعة والنرش والتوزيع 

هـ( 231ـ رشح املقاصد: التفتازاين )مسعود بن عمر بن عبد اهلل، ت26

هـ.ش( 3120حتقيق: د. عبد الرمحن عمرية )قم: انتشارات الرشيف الريض 

 .3ط

هـ( قم: انتشارات 136املواقف: اجلرجاين )عيل بن حمّمد، ت ـ رشح21

 .6هـ، ط3135الرشيف الريض 

ـ رشح هنج البالغة: ابن أيب احلديد )عّز الدين عبد احلميد املدائني، 21

 هـ(.3102هـ( حتقيق: حمّمد أبو الفضل إبراهيم )بريوت: دار اجليل، 252ت

 

 حرف الصاد

 هـ( حتقيق: أمحد عبد 131ن مّحاد، تـ الصحاح: اجلوهري )إسامعيل ب25

 .1م( ط3330الغفور عطار )بريوت: دار العلم للماليني 

هـ( 652ـ صحيح البخاري )أبو عبد اهلل حمّمد بن إسامعيل البخاري، ت22

 .5هـ( ط3131حتقيق: د. مصطفى ديب البخا )دمشق: دار ابن كثري، 

ري، اج النيسابوـ صحيح مسلم: القشريي )أبو احلسني مسلم بن احلجّ 22

 .3هـ، ط3132هـ( بريوت: دار ابن حزم، مكتبة املعارف 623ت
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هـ( ضبط 532ـ صفة الصفوة: ابن اجلوزي )مجال الدين أبو الفرج، ت21

وختريج وتعليق: عبد الرمحن الالذقي حياة شيحا الالذقي )بريوت: دار املعرفة، 

 .3م( ط3335هـ / 3135

هـ( 321د بن حجر اهليتمي املّكي، تـ الصواعق املحرقة: ابن حجر )أمح23

 تقديم: عبد الوهاب عبد اللطيف )القاهرة: مكتبة القاهرة(.

 

 حرف الطاء

ـ طّب األئّمة: النيسابوري )أبو عتاب عبد اهلل بن سابور( )قم: الرشيف 20

 .6هـ( ط3133املرتىض 

 

 حرف العني

ـ( حتقيق: ه120ـ عدة االُصول: الطويس )أبو جعفر حمّمد بن احلسني، ت23

 .3هـ( ط3101حمّمد مهدي نجف )قم: مؤّسسة آل البي  إلحياء الرتاث 

هـ( تصحيح وتعليق: أمحد 113ـ عّدة الداعي: احليّل )أمحد بن فهد، ت26

 املوّحدي القّمي )قم: كتاب فرويش وجداين(.

هـ( 113ـ علل الرشائع: الصدوق )أبو جعفر حمّمد بن عيل القّمي ت21

 .3هـ( ط3132ار احلّجة للثقافة )ايرا ن: مؤّسسة د

ـ عوايل الآليل: األحسائي )ابن أيب مجهور حمّمد بن عيل بن إبراهيم، 21

 .3هـ( ط3101هـ( حتقيق: جمتبى العراقي )قم: مطبعة سّيد الشهداء 310ت

 

 حرف الفاء

ـ فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري: الشوكاين 25



 ..................................................................... 601 

 هـ( عامل الكتب.3650 بن حممد بن عبداهلل الصنعاين، ت )حممد بن عيل

 حرف القاف

ـ القاموس املحيط: الفريوز آبادي )جمد الدين حمّمد بن يعقوب، 22

 .3هـ( ط3136هـ( )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب 132ت

 

 حرف الكاف

هـ( تصحيح وتعليق: عيل 163ـ الكايف: الكليني )حمّمد بن يعقوب، ت22

 هـ(.3105لغّفاري )بريوت: دار األضواء أكرب ا

هـ( 122ـ كامل الزيارات: ابن قولويه )أبو القاسم جعفر بن حمّمد، ت21

 .3هـ( ط3132حتقيق: جواد القّيومي )إيرا ن: مؤّسسة نرش الفقاهة 

ـ الكامل يف التاريخ: ابن األثري )عز الدين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم 23

 : دار صادر.هـ( بريوت210الشيباين، ت

هـ( 511ـ الكّشاف: الزخمرشي )أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر، ت 10

 تصحيح: مصطفى حسني أمحد )بريوت: دار الكتاب العريب(.

ـ كشف اخلفاء ومزيل اإللباس: العجلوين )إسامعيل بن حمّمد اجلراحي،  13

 .1طهـ، 3101هـ( بريوت: دار الكتب العلمّية 3326ت

 الكنجي )أبو عبد اهلل×: طالب يف مناقب عيل بن أيب طالبـ كفاية ال 16

هـ( حتقيق: حممد هادي 251حممد ابن يوسف بن حممد القريش الشافعي ت

 .1هـ( ط3101األميني )طهرا ن: دار إحياء تراث أهل البي ^ 

ـ كلامت مكنونة من علوم أهل احلكمة واملعرفة: الفيض الكاشاين )حممد  11

ح وتعليق: عزيز اهلل القوچاين )مؤسسة انتشارات هـ( تصحي3033حمسن، ت

 .6هـ. ش( ط3125فراهاين 
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هـ( تصحيح: عيل 113ـ كامل الدين: الصدوق )حمّمد بن عيل القّمي، ت 11

 .1هـ( ط3132أكرب الغّفاري )قم: مؤسسة النرش اإلسالمي 

هـ( ضبط وتفسري 325ـ كنز العاّمل: اهلندي )عالء الدين عيل املّتقي، ت 15

غريب: الشيخ بكري حياين، تصحيح: الشيخ صفوة السقا )بريوت: مؤّسسة ال

 هـ(.3131الرسالة 

هـ( 113ـ كنز الفوائد، الكراچكي )أبو الفتح حمّمد بن عيل بن عثام ن، ت 12

 .3هـ( ط 3130حتقيق: عبداهلل نعمة )قم: دار الذخائر 

 

 حرف الالم

هـ( تنسيق 23ن مكرم، تـ لسا ن العرب: ابن منظور )مجال الدين حمّمد ب 12

 .3م( ط3311هـ 3101وتعليق: عيل شريي )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب 

 

 حرف امليم

هـ( 531ـ جممع األمثال: امليداين )أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم، ت  11

 .6م( ط331هـ / 3102حتقيق: حممد أبو الفضل ابراهيم )بريوت: دار اجليل 

هـ( حتقيق: 610أو  621)أبو جعفر أمحد بن حمّمد، ت  ـ املحاسن: الربقي13

 .3هـ( ط3131مهدي الرجائي )قم: املجمع العاملي ألهل البي ^ 

ـ حمارضات االُدباء وحماورات الشعراء والبلغاء: الراغب األصفهاين )أبو 30

هـ، 3132هـ( قم: انتشارات املكتبة احليدرّية 165القاسم حسني بن حممد، ت

 .3ط

هـ( 222ر الصحاح: الرازي )حمّمد بن أيب بكر بن عبد القادر، تـ خمتا33
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 .3م( ط3323)بريوت: دار الكتاب العريب 

ـ مروج الذهب ومعاد ن اجلوهر: املسعودي )أبو احلسن عيل بن احلسني بن 36

هـ( حتقيق: عبد األمري مهنّا )بريوت: منشورات مؤسسة األعلمي 112عيل، ت

 .3م( ط3333هـ / 3133للمطبوعات 

هـ( 325ـ مسالك األفهام: الشهيد الثاين )زين الدين بن عيل العاميل، ت31

 هـ(.3131حتقيق ونرش: مؤّسسة املعارف اإلسالميّة )قم: 

ـ املستطرف من كل فن مستظرف: االبشيهي )أبو الفتح شهاب الدين 31

 .3هـ، ط3103هـ( قم: منشورات الرشيف الريض 150حممد ابن أمحد، ت

هـ( 105عىل الصحيحني: النيسابوري )أبو عبد اهلل احلاكم، ت املستدرك ـ35

 إعداد: عبد الرمحن املرعيش )بريوت: دار املعرفة(.

هـ( 3160ـ مستدرك وسائل الشيعة: النوري )مريزا حسني حمّمد تقي، ت32

 .3هـ، ط3102قم: مؤّسسة آل البي ^ قم 

حمّمد مهدي، ـ مستند الشيعة يف أحكام الرشيعة: النراقي )أمحد بن 32

هـ( )حتقيق ونرش: مؤّسسة آل البي  ^ إلحياء الرتاث ـ مشهد ـ 3615ت

 .3هـ( ط3135

هـ( )بريوت: دار 613ـ مسند أمحد )أمحد بن حمّمد بن حنبل بن هالل، ت31

 صادر(.

 ـ املصنف يف األحاديث واألخبار: ابن أيب شيبة )عبد اهلل بن حممد بن أيب 33

يق وتعليق: سعيد حممد اللّحام )بريوت: دار هـ( حتق615شيبة الكويف، ت

 .3م( ط3313هـ / 3103الفكر للطباعة والتوزيع والنرش 
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ـ )معامل الدين ومالذ املجتهدين قسم االُصول(: )أبو منصور حسن بن 300

هـ( تصحيح: عيل حمّمدي )قم: دار الفكر 3033زين الدين بن عيل، ت

 .3طهـ( 3121

  )أبو القاسم سليام ن بن أمحد بن أّيوب،الطرباين ـ املعجم األوسط:303

 .3هـ( ط3105هـ( حتقيق: د. حممود الطّحا ن )الرياض: مكتبة املعارف 120ت

هـ( 120ـ املعجم الكبري: الطرباين )أبو القاسم سليام ن بن أمحد، ت306

 .6حتقيق: محدي عبد املجيد السلفي )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب( ط

: ياقوت احلموي )شهاب الدين أبو عبداهلل ياقوت بن ـ معجم االُدباء301

هـ( تصحيح: النارش )بريوت: دار 262عبداهلل احلموي الرومي البغدادي، ت

 .1م( ط3310هـ / 3100الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 

هـ( 260ـ املغني: ابن قدامة )عبداهلل بن أمحد بن حمّمد املقديس، ت301

 لعريب، مؤّسسة التاريخ العريب(.)بريوت: دار إحياء الرتاث ا

ـ مقاتل الطالبيني: األصفهاين )أبو الفرج عيل بن حممد بن أمحد بن اهليثم 305

هـ( تقديم: كاظم املظفر )نجف: املكتبة احليدرية ومطبعتها 152االُموي، ت

 .6م، قم: مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنرش( ط3325هـ / 3115

)املوّفق بن أمحد بن حممد املكي، أخطب  ـ مقتل احلسني: اخلوارزمي302

هـ( 3131هـ( حتقيق: حممد الساموي )قم: دار أنوار اهلدى 521خوارزم، ت

 .3ط

هـ( قم: انتشارات دهاقاين 3613ـ املكاسب )مرتىض األنصاري، ت302

 .1هـ. ش، ط3121)إسامعيليا ن( 



 ..................................................................... 602 

ن حممد ب ـ مناقب أمري املؤمنني: ابن املغازيل )أبو احلسن عيل بن حممد301

 هـ(. 511الطّيب اجلاُليب، ت 

ـ مناهج اليقني يف ُاصول الدين: احليّل )أبو منصور احلسن بن يوسف بن 303

هـ( حتقيق: يعقوب اجلعفري املراغي )إيرا ن: دار االُسوة 262املطّهر األسدي، ت

 .3هـ( ط3135للطباعة والنرش 

تقي اهلندي )عالء ـ منتخب كنز العاّمل يف سنن األقوال واألفعال: امل330

هـ( مطبوع يف هامش مسند أمحد بن حنبل، بريوت: دار 325الدين عيل، ت

 صادر.

هـ( 113ـ من ال حيرضه الفقيه: الصدوق )حمّمد بن عيل القّمي، ت333

 .2هـ( ط3105حتقيق: حسن اخلرسا ن )بريوت: دار األضواء 

لبعلبكي ـ موسوعة املورد )دائرة معارف إنگليزّية مصّورة( منري ا336

 .3م( ط3310)بريوت: دار العلم للماليني 

ـ ميزا ن االعتدال يف نقد الرجال: الذهبي )احلافظ شمس الدين حممد بن 331

هـ( حتقيق: عيل حممد معّوض، عادل أمحد عبد املوجود، 211أمحد بن عثام ن، ت

هـ/ 3102عبد الفتاح أبو سنة )بريوت: دار الكتب العلمية  بمشاركة د.

 .3م( ط3335

 

 حرف النون

ـ النهاية يف غريب احلديث واألثر: ابن األثري )جمد الدين أبو السعادات 331

د اجلزرّي، ت هـ( حتقيق: طاهر أمحد الزاوّي، حممود أمحد 202املبارك ابن حممَّ

 (.3321الطناحّي )القاهرة: دار إحياء الكتب العربيَّة 
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تقى األخبار(: ـ نيل األوطار من أحاديث سّيد األخيار )رشح من335

 هـ( بريوت: دار اجليل.3650الشوكاين )حممد بن عيل بن عبداهلل الصنعاين، ت 

 

 حرف الواو

 ـ وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة: العاميل )حمّمد بن احلسن، 332

هـ( حتقيق ونرش: مؤّسسة آل البي ^ إلحياء الرتاث )قم: 3301ت

 .3هـ( ط3103

هـ( حتقيق ورشح: عبد 636ّي )نرص بن مزاحم، تـ وقعة صفني: املنقر332

هـ( 3131السالم حممد هارو ن )قم: منشورات مكتبة آية اهلل املرعيش النجفي 

 .1ط

 

 حرف الياء

هـ( 3631ـ ينابيع املوّدة، القندوزي )سليام ن بن إبراهيم احلنفي، ت331

( هـ3131تقديم: السيد حممد مهدي اخلرسا ن )قم: انتشارات الرشيف الريض 

 .3ط
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