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لوسملاهلللالا ف لالا يمل
 

للت  يم
ليضيلالالشيخل  لحلو لل  اهلللال رميشل

 
وجالهػني  وعلػى الاػنيؼبٌنو واارػنير  لػع لها رػو صلى اهلل عليو وآلو وسػل مداً اغبمد هلل الذي اصطفى ؿب

 بيت اهلل اغبراـو و شنيعر اغبج. أشرؼ الهقنيعو وفيهني

}َوِإْذ يَػْرَفُع  :صلى اهلل عليو وآلو وسل سبهيدًا لها ع النيب  عليو السالـ فنيللاهع بننيىني أبونني إبراىي 
ْيِت َوِإظْبنيِعيُل َربػََّنني تَػَقهَّْل ِ نَّني ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَاِليُ  . َربػََّنني َواْجَاْلَنني ُ ْسِلَمٌْنِ َلَك ِإبْػرَاِىيُ  اْلَقَواِعَد ِ َن اْلهػَ 

َنني ِإنََّك أَْنَت الرػَّوَّاُب الرَِّحيُ {  .[ٕٛٔ-ٕٚٔ:ةالهقر ] َوِ ْن ُذرِّيَِّرَنني أُ ًَّع ُ ْسِلَمًع َلَك َوأَرِنني َ َننيِسَلَنني َوُتْب َعَليػْ
دار اؽبجرةو فهنيجر إىل اؼبدينعو وارتهطت بنيظبو؛  صلى اهلل عليو وآلو وسل ٍب اارنير اهلل تانيىل لنهيو 

 الشريفو صلوات ريب وسال و عليو. و وفيهني قربهصلى اهلل عليو وآلو وسل فيقنيؿ:  دينع رسوؿ اهلل 

وىجرتو وبٌن فضل  عليو وآلو وسل  صلى اهللفنينظر يني رعنيؾ اهلل إىل ىذا الرتابط بٌن  هاث النيب 
 (. ٔتلك الهقنيعو و ني لرلك اؼبسنيجد  ن اؼبلنينع واؼبنزلع)

}َربػََّنني ِإٍلِّ ؼبني ترؾ الطفل  ع أ و بنيلواديو قنيؿ: و و و ننيجنيتو لربوعليو السالـوىذا لربكع دعوة إبراىي  
َك اْلُمَحرَّـِ َربػََّنني لُِيِقيُموا الصَّالَة فنيْجَاْل أَْفِئَدًة ِ َن النَّنيِس َأْسَلْنُت ِ ْن ُذرِّيَِِّت ِبَواٍد َغًْنِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بَػْيرِ 

 [. ٖٚ: ]إبراىي تَػْهِوي إِلَْيِهْ  َواْرزُقْػُهْ  ِ َن ال ََّمَراِت َلَالَُّهْ  َيْشُلُروَف{
  ..انرقل  اي إىل أعمنيؽ الرنيريخو 

ني الضػيقعو ربػيط نيِنػيَ دْ وِ أوىو جبهنيؽبػني الشػنيىقعو وَ فيهني وال   رَ شَ ال بَ  ووتصور ُب ذىنك  لع وىي انيليعٌ 
جػػنيات  ػػن وقػػد  (أـ إظبنيعيػػل) اؼبػػرأةهبػػني اعبهػػنيؿ السػػوداا واغبجػػنيرة الصػػمنيا  ػػن كػػل جنينػػبو وزبيػػل تلػػك 
قػػد بلػػ   عليػػو السػػالـو ووالػػده وأ ػػو بػالد اػبػػًنات وارنػػنيرو  ػػن بػػالد النيػػلو بػػالد  صػػرو وابنهػػني وحيػػد أبيػػو

ني طفػػل ُب اؼبهػػدو ياػػيم  ػػع أ ػػو ُب ىػػذه الهقاػػعو وبنيلرحديػػد كػػنيف  وقاػػو يهاػػد عػػن  ػػن اللػػرب عريػػنيًو وابنهػػ
و فجلسػوا ُب سػفحهني رجػل ع؛ رف اللاهػع آنػذاؾ ربػوة  رتفاػ( ز ػـزٌْن عَ  ر  قَ  َ )اغبجر ارسود بضاع أ رنير 

 الظلو والقصع  اروفع  شهورة رواىني أىل الصحنيح. 
 ةِ نيرَ َمػػوعِ  صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػل رسػػوؿ اهلل  عِ  َػػافمػػن تلػػك اللحظػػع بػػدأت اغبيػػنية ُب  لػػع رجػػل بِ 

 .ىذه بدايع اغبينية ُب  لعو واسرجنيب اهلل لو عليو السالـإبراىي   الهيت اغبراـو فرحققت دعوةُ 
                                                                                                               

تاػدؿ ألػف صلى اهلل عليو وآلو وسػل  الصالة ُب اؼبسجد اغبراـ تادؿ  نيئع ألف صالة فيمني عداهو والصالة ُب  سجد النيب  (1)
 صالة فيمني عداه  ن سنيئر اؼبسنيجد. 
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واسػػػػرقرار اروس واػبػػػػزرج فيهػػػػني بػػػػأ ر اهللو ؼبػػػػني تركػػػػوا بػػػػالد غني ػػػػد علػػػػى  وأ ػػػػني اؼبدينػػػػع فلهػػػػني شػػػػأف آاػػػػر
 .  (1)ارصح

ةو ورجػل ىػػذا تػرؾ اليهػود اررض اؼبقدسػػع الػِت بػػنيرؾ اهلل فيهػنيو وفيهػػني اع ُب الرػػور وأرض اؽبجػرة  وصػوف
و و نزلػػع فلسػػطٌن لػػدى اليهػػود ال زبفػػىو فرتكػػت باػػ  قهنيئػػل اليهػػود تلػػك علػػيه  السػػالـ هاػػث رسػػله  

وآلػو صػلى اهلل عليػو ني دار ىجػرة رسػوؿ اهلل ارراضي وسلنوا اؼبدينع؛ رن  علموا أوصنيفهني  ن الرػوراة وأنػ
 ُب أرض سهخع ذات لبل بٌن حرتٌن. و كمني أف النيب عليو الصالة والسالـ أري دار ىجرتووسل 

 شػػهورةو وقػػػد وصػػف لػػػو الراىػػػب النصػػراٍل عػػػني  ز نينػػػو أرض  رضػػػي اهلل عنػػػووقصػػع سػػػلمنيف الفنيرسػػي 
أنػو  عنػورضػي اهلل و وأ ػره بنيلػذىنيب إليهػنيو وقػد أاػرب سػلمنيف صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػل  هاث رسوؿ اهلل 

 .صلى اهلل عليو وآلو وسل ؼبني رآىني عرفهني بنيلوصفو وأنني ىي اررض الِت سيخرج فيهني النيب 
قػػد بػػٌنَّ ُب عػػز وجػػل و وأف اؼبػػوىل صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػل إىل لطػػف اهلل بػػنيلنيب  !فػػنينظر يػػني رعػػنيؾ اهلل

رضػي و وقد بشَّر  وسى وعيسى صلى اهلل عليو وآلو وسل ة واإلقبيل اؼبلنيف الذي سيخرج فيو النيب االرور 
 بها روو وكذلك ذكروا أوصنيؼ أصحنيبو.  اهلل عنو

ُب القػػػػرآفو وأاربنػػػػني  صػػػػلى اهلل عليػػػػو وآلػػػػو وسػػػػل وقػػػػد أاربنػػػػني اهلل سػػػػهحنينو بأوصػػػػنيؼ أصػػػػحنيب النػػػػيب 
 بوصِفِه  وَ  َِلِه  ُب الروراة واإلقبيل. 

فػػػال  ونزلػػػعو ٍب يػػػرتؾ أصػػػحنيبوويلػػػوف ؽبػػػني فضػػػل و  ووال ياقػػػل أف تػػػذكر أوصػػػنيؼ  قػػػر إقني رػػػو وبا رػػػو
يُػػػْذَكروفو و الػػػـو ُب شػػػرعنني اؼبطهػػػر تفضػػػيل ارحيػػػنيا علػػػى اعبمػػػنيداتو فليػػػف يلػػػوف ؼبقػػػر با رػػػو وإقني رػػػو 

 وال يلوف رصحنيبو  نزلع وفضل؟! و زيعو اارصنيص 
اعبلػػػي الواضػػػح ؼبػػػن كػػػنيف ُب قلهػػػو شػػػههنيت حػػػوؿ أصػػػحنيب رسػػػوؿ اهلل  سوىػػػذه اؼبقد ػػػع الاقليػػػع والقيػػػني

 أو باضه .  يو وآلو وسل صلى اهلل عل
و وفيهػني اييػنيت الػِت فيهػني رضػي اهلل عػنه اهلل ك ػًنة جػداً ُب ال نػنيا علػى الصػحنيبع كرنيب والنصوص ُب  

 تفصيلو وايينيت الِت فيهني إصبنيؿ. 
 صبلع  ن ايينيتو فال نطيل على القنيرئ اللرَل بذكرىني.  -وفقو اهلل  -وقد أورد اؼبؤلف 

 

 ..غنييع ارنبيع وللنين أنهو إىل  سألع ُب
فأظهر إسػال وو وىػو  سػررت بػنيللفرو وىػؤالا ىػ   ووىي أف  ن الننيس  ن انيؼ على سلطنينو وجنيىو

  يلػػن لػػػو دولػػع وسػػلطعو بػػػل  صػػلى اهلل عليػػػو وآلػػو وسػػل اؼبنػػنيفقوفو و  يلػػن ُب  لػػع نفػػػنيؽ؛ رف النػػيب 
اضػه  إىل اغبهشػعو ٍب أصحنيبو ُب حنيؿ ضاف شديدو وحصل ؽبػ   ػن ارذى  ػني اهلل بػو علػي و وىػنيجر ب

 جنيات اؽبجرة إىل اؼبدينعو كل ذلك فراراً بدينه و واوفنيً  ن قو ه . 
                                                                                                               

وقيل: بل قد وا  ػن بػالد غني ػدو وىػو اررجػح؛ كمػني أنػو يشػملهني  يرى با  اؼبؤراٌن أن  قد وا  ن بالد اليمن  ن  أربو (1)
 اس  اليمن أيضنيً. 
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إىل اؼبدينػع كنينػت البلهػع رىػل الشػرؾ فيهػنيو و  يلػن للنػيب  صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػل وؼبني وصػل النػيب 
ات  وقاػع بػدر فيهني قوة ذبال أىل اللفػر ىبػنيفوف علػى أنفسػه   نػوو حػ  جػني صلى اهلل عليو وآلو وسل 

يػػوـٌ أعػػز اهلل فيػػو اإلسػػالـ وأىلػػوو وأذؿ فيػػو الشػػرؾ وأىلػػوو فالػػ   - عػػز وجػػلكمػػني ظبػػنيه اهلل -يػػـو الفرقػػنيف 
ل صػػننيديد اللفػػر دبلػػعو رِػػظهػػرت شػػوكرو ؼبػػني قُ  صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػل أىػػل اللفػػر ُب اؼبدينػػع أف النػػيب 

فنيؼبهػنيجروف ال يبلػن أف يوصػف و فػرى  بنيطنػنيً فأظهروا النفنيؽو حيث أعلنوا إسػال ه  ظػنيىراً وبقػوا علػى ك
َأَحٌد  ػنه  بنفػنيؽو وارنصػنير الػذين أسػلموا قهػل  وقاػع بػدر ال يبلػن أف يوصػف َأَحػٌد  ػنه  بنفػنيؽو كمػني 

 .  (1)أىل الال  رضبه  اهللذلك ذكر 
 لو. وىذا إصبنيع  ن صبيع الِفَرؽ والطوائف اؼبنرسهع لإلسالـو و ن انيلف  ن اؼبرأارين فال عربة بقو 

كمني أف الاقل يشهد لذلكو وداللع الاقل على ىذا ُب غنييع الوضػوح؛ فننػو عليػو الصػالة والسػالـ ُب 
 لػػع كػػنيف أصػػحنيبو يرحملػػوف  ػػن ارذى  ػػني ال يرحملػػو إال أشػػداا الرجػػنيؿو ٍب تركػػوا بالدىػػ  وىػػنيجروا إىل 

 ػن قػو ه  دبلػعو  حيث ال أىل ؽب  فيهني وال أقنيربو وذلك بسهب االضػطهنيد الػذي لقػوه وأرض اغبهشع
فليػػف يبلػػن أف يلػػوف  اهػػ   ػػن ىػػو  نػػنيفرو فمػػنيذا كػػنيف يرجػػو  ػػن ذلػػك؟! و ػػنيذا يسػػرفيد؟! و ػػني ىػػي 

 ؟!! صنيغبو
سػػػهحنينو وتاػػػنيىل   فيهػػػنيآيػػػنيت ترلػػػى إىل يػػػـو القيني ػػػعو وبػػػٌنَّ ُب اؼبنػػػنيفقٌن سػػػهحنينو وتاػػػنيىل  لقػػػد أنػػػزؿ اهلل

فػال يبلػن أف  (سػورة الروبػع)سػورة الفنيضػحع أوصنيفه و وأطلع اؼبوىل نهيو علػيه و وفضػحه  اهلل سػهحنينو ب
ُب السػورة بػٌن ذكػر سهحنينو وتانيىل  و وقد صبعصلى اهلل عليو وآلو وسل لط بينه  وبٌن أصحنيب النيب ىبُ 

 بينه .سهحنينو وتانيىل  قٌنو ففرؽوبٌن ذكر اؼبننيف -وى  اؼبهنيجروف وارنصنير  -السنيبقٌن ارولٌن 
  فيهػني حػنيؿ الصػحنيبعيهني اؼبؤلف الضػوا علػى ىػذه اؼبسػألعو وبػٌنَّ وىذه الرسنيلع الِت بٌن يديكو سلط ف

وحػػنيؿ اؼبنػػنيفقٌنو وىػػي لطيفػػع ُب بنيهبػػنيو واغبنيجػػع  نيسػػع إليهػػني وإىل أ  نيؽبػػنيو بسػػهب انرشػػنير  رضػػي اهلل عػػنه 
أو تػػػأ ر  وصػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػل  ػػػن ُب قلهػػػو حقػػػد علػػػى أصػػػحنيب النػػػيب الشػػػههنيت الػػػِت يػػػروج ؽبػػػني 

 ل ار ر بهاضه  إىل ذبنيىل الفرؽ بٌن الصحنييب واؼبننيفر!!! بنيغبنيقدينو ح  وص
أف  ن السػنيبقٌن اؼبهػنيجرين  ػن ىػو  ػن اؼبنػنيفقٌنو فرأ ػل  والرحقير بل زع   ن نسب نفسو إىل الال 

 بنيرؾ اهلل فيك آ نير اللراىيع كيف ربنيوؿ طمس اغبقنيئر وحجههني. 
ضػػوا علػػى دولػػع الفػػرس ودولػػع الػػرـو ىػػ  الػػذين ق رضػػي اهلل عػػنه  وال عجػػب ُب ذلػػك؛ فػػنف الصػػحنيبع

 ودولع ارقهنيطو وقضوا على أىل الردة كهين حنيفع وغًنى و فخصو ه  وأعداؤى  ك ًنوف. 
 وصلى اهلل وسل  على نهينني ؿبمد وعلى آلو وصحهو أصباٌن. وونفع برسنيلرو وفجزى اهلل اؼبؤلف اًناً 

 

ل:مكت ه
                                                                                                               

 (.  ٙٚ/ٔ(و تفسًن ابن ك ًن: )ٗٚٗو ٜٗٗ/ٛانظر:  نهنيج السنع النهويع: ) (1)
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لاهلللال رميشل  لحلو لل  
لو ل طيفلاالع مال  ضاللو لفةلفال
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ل
لوسملاهلللالا ف لالا يم

 

لتف ي 
 

الػػذي  يػَّػػَز اإلنسػػنيَف بنيلاقػػلو وفضػػلو علػػى سػػنيئر اؼبخلوقػػنيتو والصػػالة والسػػالـ علػػى اػػػًن اغبمػػد هلل 
 القو وأشرؼ رسلو نهينني ؿبمد صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحهو وسل  تسليمنيً ك ًناً.. وباد: 

  لع  الث عشرة سنع يدعو إىل دين اهلل جل وعال ُب صلى اهلل عليو وآلو وسل فقد  لث النيب 
ح  أذف اهلل ؽب  ُب اؽبجرة تنيركٌن دينيرى  وأ واؽب  يهربوف فضاًل  ن اهلل  و سرضافنًي ىو و ن  او

اهلِل َورِْضَوانني  }لِْلُفَقرَاِا اْلُمَهنيِجرِيَن الَِّذيَن ُأْارُِجوا ِ ْن ِدينيرِِىْ  َوأَْ َواؽبِِْ  يَػْهرَػُبوَف َفْضاًل ِ نَ  :ورضواننيً 
 .[ٛ:اغبشر] َويَػْنُصُروَف اهللَ َوَرُسوَلُو أُولَِئَك ُىُ  الصَّنيِدُقوَف{

بنيؽبجرة ارج  هنيجراً إىل اؼبدينع اؼبنػورةو فػن ن بػو  ػن آ ػنو وكفػر  صلى اهلل عليو وآلو وسل وؼبني أذف اهلل لنهيو 
وا اللفرو وعملػوا علػى الػدس والليػد ُب اػبفػنيا وأبطن وبو  ن كفر؛ فلمني قويت شوكع اإلسالـ أظهر قـو اإلسالـ

  ؤ نٌن وكفنير و ننيفقٌن.  :لإلسالـ واؼبسلمٌنو وى  اؼبننيفقوف.. و ن ىنني انقس  الننيس إىل
إف جػنيز اشػرهنيه للػن و  واؼبننيفقوف كنينوا يايشوف بٌن الصحنيبعو و نه   ػن كػنيف  رخفيػنيً ال يُالػ  نفنيقػوو

 اغبنيؿ فيمن عل  إيبنين  قطانيً أو نفنيقه  قطانيً..  اغبنيؿ ُب با  ارفراد فال ياين اشرهنيه
فل  يبيزوا بٌن الصحنيبع واؼبنػنيفقٌنو فظنػوا أف باػ  الصػحنيبع  ػن اؼبنػنيفقٌن  ووقد الرهس على با  الننيس اغبنيؿ

 .  اليزيدينأو الالس؛ ولذا كنيف لزا نيً ذبليع ىذه القضيع وسرب غورىني ؼبن الرهست عليوو وشرنيف  ني بٌن 
وظباػت  ػني  وحػ  شػنيا اهلل تاػنيىل أف ألرقػي بػها  الشػياع ور أف وبصل   ل ىذا اللػهسو  أكن أتصو 

   يلن ىبطر بهنيؿ أو يدور ُب اينيؿو فبني سأذكر شيئنيً  نو ُب  ننييني ىذه الرسنيلع.. 
ليصصل:لأروعالأ  مللج ن ا لالتعايجلللىلنذهلال ض ي ،لمق لقسفتلنذهلالا  لالرلىلم صفل

 . رآف بٌن الصحنيبع واؼبننيفقٌنيز القسبي: الفصالاألمل
 :  فهـو الصحهع والادالع ُب اإلسالـ. الفصالالع نال
 :  سنيئل  همع حوؿ الصحنيبع. الفصالالع لث
 : اإل ني ع والنص. الفصالالااوا

 ..وقد حرصت على االسرشهنيد بنييينيت القرآنيع
اهلل علػػيه و كمػػني جػػنيا وهبػػذا أوصػػى أئمػػع آؿ الهيػػت رضػػواف  .رف القػػرآف ىػػو اؼبرجػػع عنػػد االاػػرالؼ.
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وانظػػروا أ رنػػني و ػػني جػػنياك  عنػػنيو فػػنف وجػػدسبوه للقػػرآف  وافقػػنيً فخػػذوا »أنػػو قػػنيؿ:  رضبػػو اهللعػػن اإل ػػنيـ الهػػنيقر 
 .  (1)«بوو وإف   ذبدوه  وافقنيً فردوه

اتقوا اهلل وال تقهلوا علينني  ني انيلف قوؿ ربنني تانيىل وسنع نهينػني »: قنيؿأنو  رضبو اهلل جافر الصنيدؽوعن 
صػػلى اهلل عليػػو وقػػنيؿ رسػػوؿ اهلل  عػػز وجػػلفننػػني إذا حػػد نني قلنػػني: قػػنيؿ اهلل  صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػل مػػد ؿب

 .(2)«وآلو وسل 
 .(3)«ال تقهلوا علينني حدي نيً إال  ني وافر القرآف والسنع»وقنيؿ: 

رنو أدعى لقهوؽب  ؽبنيو وأقوى  ..كمني اسرشهدت بها  الرواينيت  ن كرب الشياع اؼبارمدة عندى 
  إقني ع اغبجع عليه و ولهينيف ك ًن  ن اغبر الذي جنيا ُب كرهه  وأافي عنه ..ُب

ُجهػػػد سػػػنواٍت  ػػػن الهحػػػث والنقػػػنيش  ػػػع باػػػ  الشػػػياع ُب  يػػػداف  -الػػػِت بػػػٌن يػػػديك-وىػػػذه الرسػػػنيلع 
الامل أو غًنهو واهلل أسػأؿ أف هبالػو انيلصػنيً لوجهػو اللػرَلو وأف ينفػع بػو ويهػنيرؾو إنػو جػواد كػرَلو وصػلى 

 ل  على نهينني ؿبمد وعلى آلو وصحهو.. اهلل وس
 اؼبؤلف

 ىػٕٚٗٔ/ٜ/ٕٔ

 ٛٗ٘ٚٙٗٗٓ٘ٓجواؿ اؼبؤلف: 

                                                                                                               

 .  (ٕٖٕ/ٔ)ار نييل للطوسي:  (وٖٕٙ/ٕ: )و الهحنير(ٕٓٔ/ٕٚ: )وسنيئل الشياع (1)

 .(ٜٕٚ: )داود نباو رجنيؿ (ٕٓ٘/ٕ: )ة بن سايدو الهحنيرو ربت تذكرة اؼببًن (ٜ٘ٔص)رجنيؿ اللشي:  (2)

 (.  ٖٓٓ/ٜٔ اج  رجنيؿ اغبديث للخوئي: ) و(ٕٓ٘/ٕ)و الهحنير: (ٜ٘ٔص)رجنيؿ اللشي:  (3)



 

 

 
الصحححة والمالفقححح ي صنليحححالل ححح رلا  ححح مل حححف إلمراححح راإلاححح   إل

لمردمد
 

9 

 

 دليححالال حح  عي للحح لالة ي ححال-مصقححالال انحح نل
 
 

www.alburhan.com 

 

 
 

لالفصالاألمل
ل

ليزلال اآنلوي لالصة والمالفق ي ي تفي
 

   

لمييهلل ةلم   ث:

لاألمل:الف ةثللللل

 ) ة والممق ي ي (ل:اآلي إلالصايةالياللمجصدليئتي 

ل

لالع نال:الف ةثلللل

 وي نل ف ت ملمتف ضل مالعق ءلللىلالصة والمل

ل

لالع لث:الف ةثلللللل

 فص  منذملالفق ي ي لموي نل  ي ت ملمم لتقطصيللليهل

ل

لالااوا:الف ةثلللللل

 مصقفلالشيعالم لآي إلالعق ءلللىلالصة وا
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لالف ةثلاألمل
 لصدليئتي حاللمجحاليحايةح إلالصحاآلي

ل) ة والممق ي ي (
 

 
 ػػن سبسػػك بػػو عصػػمو اهللو و ػػن ابربػػى اؽبػػدى ُب غػػًنه أضػػلو  القػػرآف اللػػرَل ىػػو الفصػػل لػػيس بػػنيؽبزؿو

 اهلل. 
صػلى و ن صبلع  ني جنيا ُب كرنيب اهلل تانيىلو  ني ذكػره اهلل تاػنيىل عػن الصػحنيبع واؼبنػنيفقٌن ُب ز ػن النػيب 

 .  اهلل عليو وسل 
و  ػػػع بيػػػنيف صػػػفني   وقػػػد جػػػنيات آيػػػنيت ك ػػػًنة ت ػػػين علػػػى الصػػػحنيبع وتػػػزكيه و وتػػػذـ اؼبنػػػنيفقٌن وتاػػػريه 

 حقيقع أفانيؽب . و 
 والنسػػػنيا عمػػػراف وآؿ الهقػػػرة سػػػورة ُب ذكػػػرى  كمػػػنيو  غػػػًن  وضػػػعُب  واؼبنػػػنيفقٌن اؼبػػػؤ نٌن ذكػػػر نيلقرآففػػػ»

 اؼبدنيػع السػور عني ػع بػل ؛واؼبنػنيفقٌن واغبشر واجملنيدلع واغبديد والقرنيؿ والفرح وارحزاب والانلهوت واؼبنيئدة
 .  (1)«..اؼبننيفقٌن فيهني يذكر
}َووَبِْلُفوَف بنيهلِل  كمني قنيؿ سهحنينو: وضع واحد يدؿ على الربنيير بينهمني والرمنييزو   الطنيئفرٌن ُب رُ كْ ذِ وَ 

 اييع.  [ٙ٘الروبع: ] ِإنػَُّهْ  َلِمْنُلْ  َوَ ني ُىْ  ِ ْنُلْ {
و ٍب أاػػرب بػػأن  ليسػػوا رضػػي اهلل عػػنه أف اؼبنػػنيفقٌن وبلفػػوف بػػأن   ػػن الصػػحنيبع سػػهحنينو وتاػػنيىل  فهػػٌنَّ 
  نه .. 

}َولُِيَمحَِّص اهلُل الَِّذيَن َآَ ُنوا َويَبَْحَر  :ع صفني ني واصنيئصهني و ني يبيزىني عن غًنىنيللل طنيئفف
 .[ٔٗٔعمراف:  ]آؿاْلَلنيِفرِيَن{ 

 
* * * 

   
                                                                                                               

 (و  برصرؼ يسًن. ٖٙٗ/ ٚالفرنيوى: )  (1)
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لالف ةثلالع نال

لالعق ءلللىلالصة والموي نل ف ت ملمتف ضل م
 

وذوا وصػػربواو ٍب أارجػػوا ُب  لػػع فػػن ن بػػو الفقػػراا واؼبسرضػػافوفو فػػأُ  صػػلى اهلل عليػػو وسػػل باػػث النػػيب 
يهربوف فضاًل  ن اهلل ورضػواننيًو و  يلػن اػروجه  إال نصػرة هلل ورسػولو؛ إذ لػيس ؽبػ    ن دينيرى  وأ واؽب 

  طمع  نيدي ُب   ل ىذا الوضع الصاب. 
ىػنيجر إىل ُب ىذه الفرتة يهحػث عمػن ينصػره  ػن القهنيئػلو إىل أف  صلى اهلل عليو وسل وقد كنيف النيب 

 قنيـ ارنصنير بنصرتو اًن قينيـ. اؼبدينعو و 
 صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػػل جػػػنيات آيػػػنيت ك ػػػًنة ت ػػػين علػػػى الصػػػػحنيبع الػػػذين ننيصػػػروا الرسػػػوؿ وؽبػػػذا 

 صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػل  ويلفيه  شرفنيً وفخػراً أنػ  صػحهوا اػًن الهشػر ووجنيىدوا  او ونشروا اإلسالـ
  وننيصروه. 

ويارػرب ىػذا  ػن  ننيقهػوو  وونػو درس وتالػ  علػى الاػني  الفػالٍلوإذا كنيف فبني يُ ىن بو علػى طنيلػب الالػ  ك
فهػذا واهلل ىػو الشػرؼ والفخػرو فهصػحهرو  ؟!صػلوات ريب وسػال و عليػوأاػذ عػن اػًن الهشػر دبػن فليف 

وسػػه و و يػػزة ال يػػدركهني افنيلصػػحهع تػػنيج فػػوؽ ر و اػبػػًناتعظػػي  ربصػػل الربكػػنيتو ووبػػل علػػى  ػػن صػػحهو 
 شرفهني راجح على سنيئر ارعمنيؿ.  ن جنيا بادى و فمنزلع الصحهع و 

 ن الرزكيع والال   ني شهد بو رب  صلى اهلل عليو وآلو وسل وقد حصل للصحنيبع الذين صحهوا النيب 
يِهْ  َويُػَالُِّمهُ  الانيؼبٌنو فقنيؿ جل شأنو: ُلو َعَلْيِهْ  َآينيتِِو َويُػزَكِّ ُهْ  يَػرػْ ُ  }ُىَو الَِّذي بَػَاَث ُب ارُ ِّيٌَِّن َرُسواًل ِ نػْ

 .[ٕاعبماع: ]اْلِلَرنيَب َواغبِْْلَمَع َوِإْف َكنينُوا ِ ْن قَػْهُل َلِفي َضالٍؿ ُ ِهٌٍن{ 
اللرػػنيب والسػػنع بصػػحهره  لرسػػوؿ اهلل   ُ ْلػػوعِ  ٍب حصػػلت ؽبػػ  الرزكيػػعُ و فهػػٌنَّ أنػػ  كػػنينوا ُب ضػػالؿ  هػػٌن

 وأاذى  عنو..  صلى اهلل عليو وآلو وسل 
صػػػلى اهلل عليػػو وآلػػػو  ػػػن باػػدى و فلػػػنينوا ىػػ  الواسػػطع بػػػٌن الرسػػوؿ  نقلػػوا القػػػرآف والسػػنع إىلو ػػن ٍَبَّ 

لسػػنع لوبػػٌن  ػػن جػػنيا باػػدى و ولػػو   يلونػػوا عػػدوالً ؼبػػني حصػػلت ال قػػع بػػنقله  للقػػرآف اللػػرَلو وال  وسػػل 
 وأرضنيى  أصباٌن. رضي اهلل عنه النهويعو ف

طػأ  ػن حػٌن والدتػو إىل وفنيتػو  اصـو  ن السهو والنسػينيف واػب رضي اهلل عنووالذين يقولوف بأف علينيً 
رضػي اهلل و ػنه  علػي  صػلى اهلل عليػو وسػل ىبنيلفوف  دلوؿ ىذه اييع الِت بينت صػفنيت أصػحنيب النػيب 
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و وأنػػ  كػػنينوا قهػػل الها ػػع النهويػػع ُب ضػػالؿ  هػػٌنو ياهػػدوف ارصػػننيـ وارشػػجنير وارحجػػنير و وُب غنييػػع عنػػو
فزكػػنيى  بػػنيراالؽ اغبميػػدةو وعلمهػػ   اهلل عليػػو وسػػل  صػػلىاعبهػػل بالػػـو ارنهيػػنياو فهاػػث اهلل إلػػيه  نهيػػو 

اللرػػنيب والسػػنعو فلػػنينوا باػػد ىػػذا الرالػػي  والرزكيػػع  ػػػن أعلػػ  اػبلػػرو بػػل كػػنينوا أئمػػع أىػػل الالػػ  والػػػدينو 
 .(1)وأكمل اػبلر أاالقنيًو وأحسنه  ىدينيً وظبرنيً..و فصنيروا أئمع اؼبهردينو وقنيدة اؼبرقٌن

}لِْلُفَقرَاِا اْلُمَهنيِجرِيَن الَِّذيَن أُْارُِجوا ِ ْن ِدينيرِِىْ  َوأَْ َواؽبِِْ   لو سهحنينو:قو الِت بينت فضله  و ن ايينيت 
اَر َواإِليبنيَف يَػْهرَػُبوَف َفْضاًل ِ َن اهلِل َورِْضَوانني َويَػْنُصُروَف اهلَل َوَرُسوَلُو أُولَِئَك ُىُ  الصَّنيِدُقوَف . َوالَِّذيَن تَػهَػوَّ  ُاوا الدَّ

ْ  َوَلْو  ِلِهْ  وبُِه وَف َ ْن َىنيَجَر ِإَلْيِهْ  َوال هبَُِدوَف ُب ُصُدورِِىْ  َحنيَجًع فبَّني أُوتُوا َويُػْؤ ُِروَف َعَلى أَنْػُفِسهِ ِ ْن قَػهْ 
 ايينيت. [ ٜ-ٛ: ]اغبشر َكنيَف هِبِْ  َاَصنيَصٌع َوَ ْن يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسِو فَُأولَِئَك ُىُ  اْلُمْفِلُحوَف..{

}َوالَِّذيَن َجنيُاوا ِ ْن بَػْاِدِىْ  رين بنيلصدؽو ٍب وصف ارنصنير بنيلفالحو ٍب قنيؿ: فوصف اؼبهنيج
ْاَوانَِنني الَِّذيَن َسهَػُقونني بنيإِليبنيِف َوال ذَبَْاْل ُب قُػُلوبَِنني ِغالا لِلَّ  ِذيَن َآَ ُنوا َربػََّنني ِإنََّك يَػُقوُلوَف َربػََّنني اْغِفْر لََنني َوإلِِ

 .[ٓٔاغبشر:] َرُاوٌؼ َرِحيٌ {
صلى اهلل و واقف النصرة تراىني جليع ُب غزوا    ع الرسوؿ  {َويَػْنُصُروَف اهلَل َوَرُسوَلوُ }فمن صفني  : 

 الفروحنيت اإلسال يع.. وفيمني تالىني  ن  عليو وآلو وسل 
إيػػنيى  وعػػدـ البػػل علػػيه   نيفو وجاػػل  ػػن  سػػرلز نيت ذلػػك ؿبهرػػووصػػف  ػػن جػػنيا باػػدى  بنيإليبػػوقػػد 

  و وفقداف ىذه ار ور أ نيرة على زواؿ اإليبنيف أو ضافوو فضاًل عمني ىو أشد  نو. ؽب سربفنيرهوا
اُا َعَلى اْلُلفَّنيِر ُرضَبنيُا : بأن  صلى اهلل عليو وآلو وسل وقد وصف اهلل تانيىل أصحنيب ؿبمد  }َأِشدَّ

نَػُهْ  تَػرَاُىْ  رُكًَّاني ُسجًَّدا يَػْهرَػُبوَف َفْضاًل ِ َن اهلِل َورِْضوَ   انني ِسيَمنيُىْ  ُب ُوُجوِىِهْ  ِ ْن أَ َِر الس ُجوِد{بَػيػْ
صلى اهلل  اهلل رسوؿ أصحنيب  ن أ راً  رأيت لقد»: رضي اهلل عنووُب ىذا اؼباىن يقوؿ علي . [ٜٕ:الفرح]

 ركب   ل أعينه  بٌن فراً صُ  غرباً  شا نيً  ليصهحوف كنينوا فْ إِ  واهلل ويشههه  أحداً  أرى فمني عليو وآلو وسل 
 الشجرة سبيد كمني  نيدوا اهلل كرذُ  إذا ووجهنيىه  أقدا ه  بٌن يراوحوف اهلل كرنيب يرلوف بنيتوا قد واؼبازى

 . (2)«غنيفلٌن بنيتوا القـو للأف واهلل و ينيهب  واهلل تهل ح  أعينه  فنينملت وريح يـو ُب
ِذي أَيََّدَؾ بَِنْصرِِه َوبنيْلُمْؤِ ِنٌَن . َوأَلََّف }َوِإْف يُرِيُدوا أَْف ىَبَْدُعوَؾ فَِنفَّ َحْسَهَك اهلُل ُىَو الَّ وقنيؿ تانيىل: 

نَػهُ  يًاني َ ني أَلَّْفَت بَػٌْنَ قُػُلوهِبِْ  َوَلِلنَّ اهلَل أَلََّف بَػيػْ  ْ  ِإنَُّو َعزِيٌز َحِليٌ {بَػٌْنَ قُػُلوهِبِْ  َلْو أَنْػَفْقَت َ ني ُب اَرْرِض صبَِ
 بادىني. ُب  اركع بدر و ني ٌن قلوهب و ونصر نهيو هب و بسهحنينو وتانيىل  اهلل فَ . فألَّ [ٖٙ-ٕٙارنفنيؿ: ]

}ال َيْسَرِوي ِ ْنُلْ  َ ْن أَنْػَفَر ِ ْن قَػْهِل اْلَفْرِح َوقنيَتَل أُولَِئَك أَْعَظُ  َدَرَجًع ِ َن الَِّذيَن : وقنيؿ سهحنينو
و فهذه }وَُكالا َوَعَد اهلُل اغبُْْسىَن{فرأ ل قولو:  [ٓٔاغبديد:] أَنْػَفُقوا ِ ْن بَػْاُد َوقنيتَػُلوا وَُكالا َوَعَد اهلُل اغبُْْسىَن{

اييع مشلت  سلمع الفرحو فقد أارب سهحنينو بأنو وعدى  اغبسىنو  ع كوف  رتهره  أقل  ن  رتهع  ن 
                                                                                                               

 ع..انظر: تيسًن اللرَل الرضبن ُب تفسًن كالـ اؼبننيفو البن سادي رضبو اهللو عند تفسًن ىذه ايي (1)

 (.ٙٚ/ٔرواه أبو ناي  ُب اغبليع: ) (2)
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 أسل  قهل الفرح. 
َاُدوَف . ال }ِإفَّ الَِّذيَن َسهَػَقْت ؽَبُْ  ِ نَّني اغبُْْسىَن أُولَِئَك كمني قنيؿ سهحنينو:   وواغبسىن ىي اعبنع َهني ُ هػْ َعنػْ

 .[ٕٓٔ-ٔٓٔارنهينيا:] َيْسَمُاوَف َحِسيَسَهني َوُىْ  ُب َ ني اْشرَػَهْت أَنْػُفُسُهْ  َانيِلُدوَف{
فػال يسػروي  سػلمع الفػرح  ػع  ػن  و رضػي اهلل عػنه داللع على تفنيضل الصػحنيبع أيضنيً وُب ىذه اييع 

 كنيف قهله و وىلذا.. 
ؽبػػؤالا الصػػحنيبع  ػػع تفػػنيوت  نػػزلره و ووعػػده ؽبػػ  بنيعبنػػع فيػػو أعظػػ   سػػهحنينو وتاػػنيىل كمػػني أف تزكيػػع اهلل

 دليل على تربئع ىؤالا الصحنيبع  ن النفنيؽو والشهنيدة ؽب  بنيإليبنيف الصنيدؽ. 
الطنيعنيت وقلوهب  انيئفع وجلع وقد ذكر اهلل  ن صفنيت اؼبؤ نٌن اوفه  أال تقهل أعمنيؽب و فياملوف 

 نينو: أف ال تقهل  نه  أعمنيؽب و كمني قنيؿ سهح
ْ  ال ُيْشرُِكوَف . َوالَِّذيَن يُػْؤتُوَف َ ني آَ  ْ  يُػْؤِ ُنوَف . َوالَِّذيَن ُىْ  ِبَرهبِِّ تَػْوا َوقُػُلوبُػُهْ  }َوالَِّذيَن ُىْ  بَِنينيِت َرهبِِّ

ْ  رَاِجُاوَف{  .[ٓٙ-ٛ٘اؼبؤ نوف:] َوِجَلٌع أَنػَُّهْ  ِإىَل َرهبِِّ
 هُ : ىػل عػدَّ رضػي اهلل عنهمػني عمػر حذيفػعو وؽبذا سػأؿ و ن ذلك اوفه   ن النفنيؽ أو حهوط اإليبنيف

ففيػو دليػل علػى فضػل عمػر وتقػواهو وشػدة اوفػو  ػن  ؟ ػن اؼبنػنيفقٌن صلى اهلل عليو وآلو وسػل اهلل  رسوؿُ 
أحػػػداً أبػػػرئ اهللو وإال لػػػو كػػػنيف يالػػػ   ػػػن نفسػػػو النفػػػنيؽ ؼبػػػني سػػػأؿ حذيفػػػعو ٍب إف حذيفػػػع قػػػنيؿ لػػػو: الو وال 

 .  (2)لف عن النفنيؽ:  ني انيفو إال  ؤ نو وال أ نو إال  ننيفر. وقد قنيؿ با  الس(1)بادؾ
ياػين عػدـ وقػوعه  ُب اؼبانيصػيو بػل  ولال  ػن ننيفلػع القػوؿ أف  نػنيا اهلل علػى الصػحنيبع وتاديلػو ؽبػ  ال

ذلػػك  ػػن  قرضػػى بشػػريره  وعػػدـ عصػػمره و وسػػيأٌب اللػػالـ عليػػو  سػػروَب بػػنذف اهلل عنػػد اغبػػديث عػػن 
  اىن الصحهع والادالع. 

}َوالسَّنيِبُقوَف اَروَُّلوَف ت آينيت أار سأذكرىني ُب فصل  سرقل بشيا  ن الرفصيلو كقولو تانيىل: وشب
اُا َعَلى اْلُلفَّنيِر  وقولو تانيىل: و[ٓٓٔ:الروبع] ِ َن اْلُمَهنيِجرِيَن َوارَْنَصنيِر{ ٌد َرُسوُؿ اهلِل َوالَِّذيَن َ َاُو َأِشدَّ }ؿُبَمَّ

نَػُهْ {   }َلَقْد َرِضَي اهلُل َعِن اْلُمْؤِ ِنٌَن ِإْذ يُػَهنييُِاوَنَك رَبَْت الشََّجرَِة{ وقولو تانيىل: و[ٜٕ:حالفر]ُرضَبنيُا بَػيػْ

 . [ٛٔ:الفرح]

و ففيو اؽبدايع والنورو قنيؿ سهحنينو وتانيىل ردبر كرنيب ربوأف يحريٌّ بنيؼبسل  ك ًنةو ف  ايينيت ُب ىذاو 
 .[ٜ]اإلسراا:   ِىَي أَقْػَوـُ{}ِإفَّ َىَذا اْلُقْرَآَف يَػْهِدي لِلَِِّت سهحنينو: 

                                                                                                               

 (.  ٚ٘ٔ/ٔ(و وقنيؿ ُب ؾبمع الزوائد: رواه الهزار ورجنيلو  قنيت: )ٕٕ٘ٛرواه الهزار: ) (1)

 صحيح الهخنيري: )كرنيب اإليبنيفو بنيب اوؼ اؼبؤ ن  ن أف وبهط عملو وىو ال يشار(.  (2)
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لالف ةثلالع لث
لموي نل  ي ت ملمم لتقطصيللليهلنفص  مللذملالفق ي ي 

 
بينه  بنيإليبنيفو وكفر أقواـ  ن الننيسو فنيارص أننيس  ن  فئنيـٌ  صلى اهلل عليو وسل  أدرؾ النيبَّ 

اْشرَػَرْوا بَِنينيِت اهلِل شَبًَنني قَِلياًل } الرضبنو وبقي طوائف  ن اؼبننيفقٌن ال إىل ىؤالا وال إىل ىؤالاو بنيلرحي 
 . [ٜ]الروبع:  َفَصد وا َعْن َسِهيِلِو ِإنػَُّهْ  َسنيَا َ ني َكنينُوا يَػْاَمُلوَف{

ظنوا أف أ رى  ىبفى فنيسرخفوا  ن الننيس و  يسرخفوا  ن اهلل وىو  اه  إذ يهيروف  ني ال يرضى  ن 
وارى و و يز قهيح فانيؽب  وصفني  و فبني جال أ رى  القوؿو فهرك اهلل سرتى و وفضح أ رى و وبٌن ع

. فل  ىبرصوا دبنقهعو [ٖٓ]ؿبمد:  }َولَرَػْارِفَػنػَُّهْ  ُب غبَِْن اْلَقْوِؿ َواهلُل يَػْاَلُ  َأْعَمنيَلُلْ { ظنيىراًو ووصفه  بيِّنني
 . و  يننيلوا  لر ع

عن صفنيت  ن آ ن بنيلنيب  هبد صفني   أشد  ني تلوف باداً واؼبرأ ل ُب صفني   ُب القرآف اللرَل 
 وجنيىد  او وآزره ونصرهو وبذؿ البنييل والنفيس  ن أجلوو وىل يسروي الهحراف صلى اهلل عليو وسل 

 . [ٕٔ]فنيطر:  }َىَذا َعْذٌب فُػرَاٌت َسنيئٌِ  َشرَابُُو َوَىَذا ِ ْلٌح ُأَجنيٌج{
نيفقٌن كػػػػػنينوا نشػػػػػنيزاً ُب اجملرمػػػػػع ىػػػػػؤالا اؼبنػػػػػ فَّ أَ   َ لِػػػػػالفػػػػػرؽ بيػػػػػنه و وعَ  عظػػػػػي َ   َ لِػػػػػو ػػػػػن تػػػػػدبر اييػػػػػنيت عَ 

   ىذا  الدين. يتهلُب لهرع ُب اعبهنيد وال ُب الال  وال أؽب  دور و  يلن اإلسال يو 
انيفيعو وللنو سهحنينو وتانيىل  يال  اؼبؤ نٌن  ن اؼبننيفقٌن ال زبفى عليوسهحنينو وتانيىل  واهلل..»

ْن َحْوَلُلْ  ِ َن اَرْعرَاِب ُ َننيِفُقوَف َوِ ْن أَْىِل }َوفبَّ  : قنيؿ بل ؛نفنيقو يظهر    ن بلل نهيو يال   سهحنينو 
 اؼبؤ نٌن بٌن سبيز بأ ور الننيسَ  لىابرَ  إنو ٍب و[ٔٓٔ:الروبع] اْلَمِديَنِع َ َرُدوا َعَلى النػَِّفنيِؽ ال تَػْاَلُمُهْ {

 وقنيؿ و[ٔٔ:الانلهوت] َمنَّ اْلُمَننيِفِقٌَن{}َولَيَػْاَلَمنَّ اهلُل الَِّذيَن َآَ ُنوا َولَيَػْالَ  :سهحنينو قنيؿ كمني وواؼبننيفقٌن
 [ٜٚٔ:عمراف آؿ]}َ ني َكنيَف اهلُل لَِيَذَر اْلُمْؤِ ِنٌَن َعَلى َ ني أَنْػُرْ  َعَلْيِو َح َّ يَبِيَز اػْبَِهيَث ِ َن الطَّيِِّب{  :تانيىل

..»(1) . 
 اؼبؤ نٌن:  سبيزوا هبني عنوإليك شيئنيً  ن صفني   الِت 

و وىذا ُب غنيلب أحواؽب و وقد ىبرجوف (2)اػبروج للجهنيد عدـُ  :فقٌن واصنيؽب فمن صفنيت اؼبنني -ٔ
 نفنيقنيً أو إرجنيفنيً أو غًن ذلكو وىذا ُب القليل الننيدر. 

                                                                                                               

 . برصرؼ يسًن(و ٖٚ/ٔ)الصنيـر اؼبسلوؿ على شنيًب الرسوؿ:  (1)
  ػن شػاهع علػى  ػنيت نفسػوبػو  وبػدث و  يبػز و   نيت  نجنيا ُب اغبديث الصحيح عن النيب صلى اهلل عليو وسل  قنيؿ: " (2)

 (.  ٜٓٔٔ: ) سل  رواه "نفنيؽ
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ني السَِّهيُل َعَلى الَِّذيَن َيْسَرْأِذنُوَنَك َوُىْ  أَْغِنَينيُا َرُضوا بَِأْف َيُلونُوا َ َع  عن اؼبننيفقٌن:قنيؿ تانيىل  }ِإمبَّ
تَػْاَرِذُروا َلْن  َواِلِف َوطََهَع اهلُل َعَلى قُػُلوهِبِْ  فَػُهْ  ال يَػْاَلُموَف . يَػْاَرِذُروَف إِلَْيُلْ  ِإَذا َرَجْاُرْ  ِإلَْيِهْ  ُقْل الاػبَْ 

 . [ٜٗ-ٖٜالروبع:]نُػْؤِ َن َلُلْ  َقْد نَػهَّأَنني اهللُ ِ ْن َأْاَهنيرُِكْ { 
 رضي اهلل عنه و ن صحنيبرو  صلى اهلل عليو وآلو وسل يب فه  ال يألوف جهدًا ُب االعرذار  ن الن

 وفنيؼبننيفقوف   ىبرجوا ُب غزوة تهوؾ }يَػْاَرِذُروَف إِلَْيُلْ  ِإَذا َرَجْاُرْ  ِإلَْيِهْ { ُب عدـ اػبروج للجهنيد:
بنيسر ننيا بضاع أشخنيص  ن اؼبننيفقٌن نزلت فيه  آينيت خبصوصه و وجل اؼبننيفقٌن فبن زبلف ُب 

 وكنيف عددى  قرابع  ال ٌن ألفنيً.  رضي اهلل عنه بينمني ارج الصحنيبع و اؼبدينع
ي عض مليعلالل،مرو اءلاأللذارلالصانيارنلالفق ي ي لالليج منلو ا لم لالتخلفلل لالج  دل

لالع ة لرل اد لم  لتفلقه لوع م للل ت ل لخامجه أف سهب عدـ و وللن اهلل يفضحه  ويهٌن ل م
ني َيْسَرْأِذُنَك الَِّذيَن ال يُػْؤِ ُنوَف هلل واليـو ايارو كمني قنيؿ سهحنينو: عدـ إيبنين  بنياروجه  للقرنيؿ ىو  }ِإمبَّ

ًة َوَلِلْن َكرَِه بنيهلِل َواْليَػْوـِ اَيِاِر َواْرتنيَبْت قُػُلوبُػُهْ  فَػُهْ  ُب َريِْهِهْ  يَػرَػَردَُّدوَف . َوَلْو أَرَاُدوا اػْبُُروَج َرَ  َعد وا َلُو ُعدَّ
 . [ٙٗ-٘ٗالروبع:]  َاني َػُهْ  فَػ َهََّطُهْ  َوِقيَل اقْػُاُدوا َ َع اْلَقنيِعِديَن{اهللُ انْهِ 
 مبػػػنيإو  واعبهػػػنيد تػػػرؾ ُب صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػل  الرسػػػوؿ يسػػػرأذف ال اؼبػػػؤ ن بػػػأف اهلل  ػػػن اهػػػنيرإ فهػػػذا»

 .(1)«؟!اسرئذاف غًن  ن بنيلرنيرؾ فليف ويؤ ن ال يالذ يسرأذنو
ُهْ  َ ْن يَػُقوُؿ اْئَذْف يل َوال تَػْفِرينِّ َأال ُب قنيؿ سهحنينو:  !ممللالوعض ملوخشيالالفتقالكف لزل }َوِ نػْ

َنِع َسَقطُوا َوِإفَّ َجَهنََّ  َلُمِحيطٌَع بنيْلَلنيِفرِيَن{  . [ٜٗالروبع: ]  اْلِفرػْ
}َلْو َكنيَف َعَرًضني َقرِيًهني قنيؿ سهحنينو:  ؛مت  لسلوعض ملل لالخامجللُ ع لالسفالم صصللالفش ا

ْ  يُػْهِلُلوَف رًا قنيِصًدا التػَّهَػُاوَؾ َوَلِلْن بَػُاَدْت َعَلْيِهُ  الش قَُّع َوَسَيْحِلُفوَف بنيهلِل َلِو اْسَرطَْاَنني ػَبََرْجَنني َ َالُ َوَسفَ 
 . [ٕٗالروبع:] أَنْػُفَسُهْ  َواهللُ يَػْاَلُ  ِإنػَُّهْ  َلَلنيِذبُوَف{

ر أعينه   ن اػبوؼ واؽبلعو كمني قنيؿ جل شأنو: القرنيؿ فردو  رُ ذكَ ولك أف ترخيل أشلنيؽب  عند ني يُ 
َك َنَظَر اْلَمْبِشيِّ }فَِنَذا أُْنزَِلْت ُسورٌَة ؿُبَْلَمٌع َوذُِكَر ِفيَهني اْلِقَرنيُؿ َرأَْيَت الَِّذيَن ُب قُػُلوهِبِْ  َ َرٌض يَػْنظُُروَف إِلَيْ 

}فَِنَذا َجنيَا اػْبَْوُؼ رَأَيْػرَػُهْ  يَػْنظُُروَف إِلَْيَك و عنه : وقنيؿ سهحنين و[ٕٓؿبمد: ] َعَلْيِو ِ َن اْلَمْوِت فََأْوىَل ؽَبُْ {
حًَّع َعَلى َتُدوُر أَْعيُػنُػُهْ  َكنيلَِّذي يُػْبَشى َعَلْيِو ِ َن اْلَمْوِت فَِنَذا َذَىَب اػْبَْوُؼ َسَلُقوُكْ  بِأَْلِسَنٍع ِحَداٍد َأشِ 

 . [ٜٔارحزاب:] اػبًَْْنِ{
}َفرَِح اْلُمَخلَُّفوَف دبَْقَاِدِىْ  ِاالَؼ ُب غًن  ني آيعو كمني قنيؿ سهحنينو:  (اؼبخلفٌنػ)وقد ظبنيى  اهلل ب

 ُقْل ننيُر َجَهنََّ  َأَشد  َرُسوِؿ اهلِل وََكرُِىوا َأْف هُبَنيِىُدوا بَِأْ َواؽبِِْ  َوأَنْػُفِسِهْ  ُب َسِهيِل اهلِل َوقنيُلوا ال تَػْنِفُروا ُب اغبَْرِّ 
 . [ٔٛالروبع: ] يَػْفَقُهوَف{َحراا َلْو َكنينُوا 

                                                                                                               

 (. ٜٖٗ/ٕٛالفرنيوى: ) (1)
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كمني سواا كنيف إرجنيفنًي أو طمانًي ُب غنيمٍع أو غًَن ذلكو  ه  ُب القليل الننيدرو ُب ىذا اروجنيوال ين
}يَػُقوُلوَف َلِئْن َرَجْاَنني ِإىَل  : صلى اهلل عليو وآلو وسل قنيؿ سهحنينو عن طنيئفع  نه  ارجوا  ع النيب 

َهني اَرَذؿَّ َولِلَِّو اْلِازَُّة َوِلَرُسولِِو َولِْلُمْؤِ ِنٌَن َوَلِلنَّ اْلُمَننيِفِقٌَن ال يَػْاَلُموَف{ اْلَمِديَنِع لَُيْخرَِجنَّ اَرَعز    ِ نػْ

 . [ٛ:اؼبننيفقوف]
 وصلى اهلل عليو وآلو وسل وننيلوا  ن أصحنيب النيب  وقنيؿ عن طنيئفع  نه  ارجوا ُب غزوة تهوؾ

و وال أجنب عند ننيً سُ لْ و وال أكذب أَ ىؤالا قط أرغب بطوننيً   ني رأينني   ل قرائنني»: قنيلوا  سرهزئٌنحيث 
}وَبَْذُر اْلُمَننيِفُقوَف َأْف تُػنَػزََّؿ َعَلْيِهْ  ُسورٌَة تُػَنهِّئُػُهْ  دبني ُب قُػُلوهِبِْ  ُقِل اْسرَػْهزِئُوا ِإفَّ فأنزؿ اهلل فيه :  «اللقنيا

ني ُكنَّني لَبُوُض َونَػْلَاُب ُقْل أَبنيهلِل َوَآينيتِِو َوَرُسولِِو ُكْنُرْ   اهلَل ـُبْرٌِج َ ني رَبَْذُروَف . َولَِئْن َسأَْلرَػُه ْ  لَيَػُقوُلنَّ ِإمبَّ
بِأَنػَُّهْ  َكنينُوا  َتْسرَػْهزِئُوَف . ال تَػْاَرِذُروا َقْد َكَفْرًُبْ بَػْاَد ِإيبنيِنُلْ  ِإْف نَػْاُف َعْن طنيئَِفٍع ِ ْنُلْ  نُػَاذِّْب طنيئَِفعً 

 . (1)[ٙٙ-ٗٙالروبع:] ؾُبْرِِ ٌَن{

فربأى  اهلل  ووإذا كنيف  ن زبلف ُب اؼبدينع ى  اؼبننيفقوف و ن عذر اهللو فننو زبلف  ال ع  ن الصحنيبع
}َوَعَلى ال َّال َِع الَِّذيَن ُالُِّفوا قنيؿ سهحنينو: فوأارب أنو تنيب عليه  ُب عدـ اروجه و  ن صبلع اؼبننيفقٌنو 

َرْرُض دبني َرُحَهْت َوَضنيَقْت َعَلْيِهْ  أَنْػُفُسُهْ  َوظَن وا أَْف ال َ ْلَجَأ ِ َن اهلِل ِإال ِإلَْيِو ٍُبَّ َح َّ ِإَذا َضنيَقْت َعَلْيِهُ  ا
 ووىالؿ بن أ يع ووى :  رارة بن الربيع [ٛٔٔالروبع:] تنيَب َعَلْيِهْ  لَِيُروبُوا ِإفَّ اهلَل ُىَو الرػَّوَّاُب الرَِّحيُ {

 وكاب بن  نيلك.. 
كيفلاللمق لتع  لاهللللل؟!ي نلأمضحلم لنذالال ي نلياللكشفل  ي الالفق ي ي لم  ل ميأيلو

ل  مرنم لتخفيه لم  لق لل  ة نه:لل؟!وفضة ملموي ن }وَبَْذُر اْلُمَننيِفُقوَف َأْف تُػنَػزََّؿ َعَلْيِهْ  ُسورٌَة  كف 
  .[ٗٙ: الروبع] ٌج َ ني رَبَْذُروَف{تُػَنهِّئُػُهْ  دبني ُب قُػُلوهِبِْ  ُقِل اْسرَػْهزِئُوا ِإفَّ اهلَل ـُبِْر 
الصحة والرضحصانلللىلل-ياللالجفلا-يلمليع لاأن ملخ يي  لل،يأخاجلاهلللم ليةذرمنلميضة م

 أنليلت سلنؤالءلو ؤالءلمالليفيزلويق م.لل لاهلللللي م،ليض  ل
وبس تظنيىرى  بنيإليبنيف أ نيـ الصحنيبع عند حصوؿ أي ريبو فاند ني  و ن صفنيت اؼبننيفقٌن: -ٕ

قسموا اريبنيف اؼببلظع أن   ن الصحنيبعو وللن ىؤالا اؼبننيفقوف بنيفرضنيح أ رى  وبنيولوف جنيىدين أف يُ 
}َووَبِْلُفوَف بنيهلِل ِإنػَُّهْ  َلِمْنُلْ  َوَ ني ُىْ  ِ ْنُلْ  َوَلِلنػَُّهْ  اهلل يفضحه  ويهٌن كذب دعواى و قنيؿ سهحنينو: 

 ع صنف واؼبننيفقوف صنف آار. فنيلصحنيب.. [ٙ٘الروبع: ] قَػْوـٌ يَػْفَرُقوَف{
}َوالَِّذيَن ازبََُّذوا و كمني قنيؿ تانيىل: ضحوا هبنيفُ أعمنيؽب  اؼبشينع الِت  و ن صفنيت اؼبننيفقٌن: -ٖ

نَّ ِإْف أََرْدنني َيْحِلفُ َ ْسِجًدا ِضرَارًا وَُكْفرًا َوتَػْفرِيًقني بَػٌْنَ اْلُمْؤِ ِنٌَن َوِإْرَصنيًدا ِلَمْن َحنيَرَب اهلَل َوَرُسوَلُو ِ ْن قَػْهُل َولَ 

                                                                                                               

 (.   ٕٛ-ٔٛ/٘(و وذكر كبوىني الطربسي ُب ؾبمع الهينيف: )ٛٓٗ/ٙتفسًن الطربي: )  (1)
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 .. (1)و سجد الضرار  اروؼو و ن بننيه  اروؼ [ٚٓٔالروبع:] ِإال اغبُْْسىَن َواهللُ َيْشَهُد ِإنػَُّهْ  َلَلنيِذبُوَف{
ْاَلُ  }َوَلْو َنَشنيُا َرََريْػَننيَكُهْ  فَػَلَاَرفْػرَػُهْ  ِبِسيَمنيُىْ  َولَرَػْارِفَػنػَُّهْ  ُب غبَِْن اْلَقْوِؿ َواهلُل يػَ  وقنيؿ تانيىل:

 . [ٖٓؿبمد:] أَْعَمنيَلُلْ {
و والشح والهخلو واعبنب وقلع ذكر اهللالرلنيسل عن الصالة و ن صفنيت اؼبننيفقٌن أيضنيً:  -ٗ

}ِإفَّ اْلُمَننيِفِقٌَن ىُبنيِدُعوَف اهلَل َوُىَو َانيِدُعُهْ  َوِإَذا قنيُ وا ِإىَل الصَّالِة قنيُ وا  واػبوؼ واؽبلع.. قنيؿ تانيىل: 
َ ْن رَاُاوَف النَّنيَس َوال يَْذُكُروَف اهلَل ِإال قَِلياًل . ُ َذْبَذِبٌَن بَػٌْنَ َذِلَك ال ِإىَل َىُؤالِا َوال ِإىَل َىُؤالِا وَ ُكَسنيىَل يػُ 

 .[ٖٗٔ-ٕٗٔالنسنيا:] ُيْضِلِل اهللُ فَػَلْن ذبََِد َلُو َسِهياًل{
الذكر ىو القرآفو وؽبذا   يلن للمننيفقٌن  وأعظ  }َوال يَْذُكُروَف اهلَل ِإال قَِلياًل{فقنيؿ عن اؼبننيفقٌن: 

 أي دور ُب حفظو أو إقرائو أو تهليبو. 
كامر بن اػبطنيبو وع منيف بن عفػنيفو وعلػي بػن أيب طنيلػبو   :الصحنيبع اللراـوإمبني نقلو إلينني بنيلرواتر 

 اهلل بن  ساودو وُأيب بن كابو وزيد بن  نيبت..  وعهد
الطان ُب القرآف اللرَل وُب تواترهو بل لوقع الطان ُب  ولو طانَّني ُب نقلع القرآف ىؤالا غبصل

 ... الدين كلو
رضػػػي اهلل   بنحسػػػنيف؛ إذ الػػػدين نقػػػل عػػػن طػػػريقه ه وإذا علمنػػػني ىػػػذا تهػػػٌن سػػػهُب أ ػػػِر اهلل لنػػػني بنيتهػػػنيع

 .عنه 
 بسورة اهلل كشفه  ؼبني وؽبذا»أف اهلل بٌن  ن صفنيت اؼبننيفقٌن  ني يبيزى  عن غًنى   :واالصع القوؿ

 يارؼ يلن    نه  ننيس نفنيؽ يارؼ صلى اهلل عليو وآلو وسل النيب  صنير وو نه  و نه  :بقولو ةبراا
  سرلز ع بأنني هبز وف الننيس كنيف و ني و نه  الننيس علمهني بصفنيت وصفه  اهلل فنفو ذلك قهل نفنيقه 
 خبالؼ وعاعبمنيع عند  الو نيً  نفنيقه  يلن فل  ويالمو وباضه  وذلك يظن باضه  كنيف وإف ولنفنيقه 
 . (2)«..القرآف نزؿ ؼبني حنيؽب 

حػ  ظنػوا  و ني زالت تنػزؿ و ػنه  و ػنه  والروبع ىي الفنيضحع»: رضي اهلل عنهمنيوقد قنيؿ ابن عهنيس 
   .(3)« نه  إال ذكر فيهني أنني لن تهقي أحداً 

 و ننيفر أنو يال  فال الننيس با  حنيؿ صلى اهلل عليو وآلو وسل على النيب  ىبفى أف جنيز وإف..»
 }َوفبَّْن َحْوَلُلْ  ِ َن اَرْعرَاِب ُ َننيِفُقوَف َوِ ْن َأْىِل اْلَمِديَنِع َ َرُدوا َعَلى النػَِّفنيِؽ ال تَػْاَلُمُهْ { :قنيؿ كمني

 فجالوا وتهوؾ عنيـ اؼبخلفوف جنياه ؼبني وؽبذا وإيبنين  على يدؿ دبني عنه  ىبرب أف هبوز فال [ٔٓٔ:الروبع]
                                                                                                               

ٍب أورد روايػنيت ُب بيػنيف « رارنصػني  ػن نفسػني عشػر ا نػني ذكػر فيمػني وىػ  ضػراراً   سػجداً  ابرنػوا والػذين»اهلل: قنيؿ الطػربي رضبػو  (1)
 أظبنيئه و وؽبذا فنيلذين بنوه ليسوا  ن أصحنيب النيب صلى اهلل عليو وسل  بل  ن اؼبننيفقٌنو والصحنيبع يارفون  وال شك. 

 (.  ٕٗٔ/ٚالفرنيوى: ) (2)

 (.  ٘/٘(و وؾبمع الهينيف: )ٚٙٔ/٘(و وانظر: الرهينيف: )ٜٖ٘٘ : )(و و سلٖٓ٘ٗالهخنيري: ) (3)
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 جنيا فلمنيو  نه  أحداً  يصدؽ ال واهلل إىل سرائرى  ويلل وعالنيره  يقهل وكنيف وويارذروف وبلفوف
 . (1)«(..صدقل : )قنيؿ أو (صدؽ فقد ىذا أ ني) :قنيؿ وأ ره حبقيقع وأاربه كاب

زى  بػػػو عػػػن بنيعبنػػػنيتو بػػػل أظهػػػر اهلل  ػػػن صػػػفني    ػػػني  يَّػػػوؽبػػػذا   يقػػػع للمنػػػنيفقٌن أي تزكيػػػع أو وعػػػد 
 بنيلدرؾ ارسفل  ن الننير. اؼبؤ نٌنو وتوعدى  بنيلاذاب ارلي و و 

 ػن اؼبنػنيفقٌنو  عٍ لَػصبُ أظبػنيا ب رضػي اهلل عنػوف اليمػني بػنَ  حذيفعَ  صلى اهلل عليو وآلو وسل النيب قد أارب و 
أف يفضػػح ىػػؤالا اؼبنػػنيفقٌن إذا  ػػني حػػنيولوا  رضػػي اهلل عنػػو حذيفػػعَ   نهػػني: أف وظيفػػعَ  وِحَلػػٌ  ك ػػًنةوُب ذلػػك 

و أو فبنيرسػع الرحريػف ُب أي شػلل  ػن أشػلنيلوو ٍب إف أظبػنيا ىػؤالا إ ػنيرة الفرنػع أو الرصػدي ؼبواقػع قينيديػع
صػػلى النػػيب راػػرب هبػػني  صػػلحعو وإال للنيفػػع النػػنيس اؼبنػػنيفقٌن لػػيس ؽبػػني صػػلع برهليػػ  الرسػػنيلعو وال ُب إذاعرهػػني 

فػػدؿ ىػػذا علػػى أف اؼبصػػلحع ُب   و رضػػي اهلل عنػػو حذيفػػع ر هبػػني ؤْ   يػُػػأصػػحنيبو صبلػػع و  اهلل عليػػو وآلػػو وسػػل 
   كرمهني.

 ن اؼبننيفقٌن يروىل قينيدة ار ع أو شيئنيً  ن واليني ػنيو   هبػز لػو أف  أحداً  رضي اهلل عنوولو رأى حذيفُع 
 يسلت حبنيؿ  ن ارحواؿو وإال لُادَّ غنيشنيً لأل ع. 

 وؼ رحي . ا للذين آ نوا ربنني إنك ر الله  اىدنني للحر ووفقنني إليوو وال ذبال ُب قلوبنني غاًل 
* * * 

                                                                                                               

 (.  ٜٕٗ/ٛ نهنيج السنع النهويع: ) (1)
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لواالف ةثلالاا
لمصقفلالشيعالم لآي إلالعق ءلللىلالصة وا

 
و وقػػد بػَػػٌنَّ اهلل  ػػن تهػػٌن فبػػني سػػهر  نػػنيا اهلل علػػى الصػػحنيبع وتزكيرػػو ؽبػػ و وذ ػػو للمنػػنيفقٌن وفضػػحو ؽبػػ 

صػػػفنيت اؼبنػػػنيفقٌن  ػػػني  يَّػػػزى  عػػػن الصػػػحنيبع رضػػػواف اهلل علػػػيه و فارفػػػوا بأوصػػػنيفه  كر ػػػنيقله  عػػػن الصػػػالة 
 ة تهوؾو وأصحنيب  سجد الضرار..  والذكرو أو بأعينين  كمني ُب غزو 

جالوا صبهور الصػحنيبع الػذين أ ػىن اهلل علػيه   ػن اؼبنػنيفقٌنو بػل وصػفوا  -ىداى  اهلل للحر-الشياع و 
 أعالـ الصحنيبع و ن ُشِهَد ؽب  بنيعبنع بنيلنفنيؽ؛  رذرعٌن بامـو تلك النصوص. 
و ػن ار  لػع علػى اللرهػنيو وال ريب أف ىذا  ػن لػهس اغبػر بنيلهنيطػلو واسػردالؿ بنيلنصػوص علػى غػًن د

  ذلك  ني يلي:
 

ل:اآليالاألملى
}َلَقْد َرِضَي اهلُل َعِن اْلُمْؤِ ِنٌَن ِإْذ يُػَهنييُِاوَنَك رَبَْت الشََّجرَِة فَػَاِلَ  َ ني ُب قُػُلوهِبِْ  فَأَنْػَزَؿ قنيؿ اهلل تانيىل: 

 .[ٛٔ]الفرح: السَِّليَنَع َعَلْيِهْ  َوأَ نيبَػُهْ  فَػْرًحني َقرِيًهني{
 .  أنو رضي عنه  عز وجلياع الرضواف إلاهنير اهلل هبت يَ ظبِّ فهذه الهياع 

 ارقواؿ ألف وأربامنيئع. أصح ربت الشجرة ُب  صلى اهلل عليو وآلو وسل عدد الذين بنيياوا النيب و 
لو ذالوعضلللف ءلالشيعالالل  ر ل.مق لأقاَّ
؛ ؽبػػذه اييػػعو (بياػػع الرضػػواف)ى مَّ َسػػوتُ  وياػػين بياػػع اغبديهيػػع»يقػػوؿ أحػػدى  وىػػو الطربسػػي ُب تفسػػًنه: 

ورضني اهلل سهحنينو عنه و وإرادتو تاظػيمه  وإ ػنيبره و وىػذا إاهػنير  نػو سػهحنينو أنػو رضػي عػن اؼبػؤ نٌن إذ 
ُب اغبديهيػػع ربػػت الشػػجرة اؼباروفػػع وىػػي شػػجرة السػػمرة...و وكػػنيف  صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػل بػػنيياوا النػػيب 

وطبسػػػنيئعو  :وأربامنيئػػػعو وقيػػػل :بياػػػع الرضػػػواف ألفػػػنيً و ػػػنيئرٌنو وقيػػػل عػػػدد الصػػػحنيبع رضػػػواف اهلل علػػػيه  يػػػـو
 .اىػ(1)«وشبنيمبنيئع :وقيل

                                                                                                               

 (.  ٕٖٙ/ٕٓ) :و وانظر الهحنير(ٖٜٔ/ٜ: )ؾبمع الهينيف (1)
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ربػػت الشػػػجرة حصػػل ؽبػػػ   ال ػػع أ ػػػور: أف اهلل  صػػػلى اهلل عليػػو وآلػػػو وسػػل فهػػؤالا الػػذين بػػػنيياوا النػػيب 
 رضي عنه و وأنزؿ عليه  السلينعو وأ نيهب  فرحنيً قريهنيً.. 

 فليف يسوغ سهه  وشرمه  والوقياع فيه ؟.  وإذا كنينت اييع هبذا الوضوح
 وؽبذا اضطرب الشياع ذبنيه ىذا النص.. 

 و وأن  بنيياوا  ع اؼبؤ نٌنو والرضني إمبني ىو انيص بنيؼبؤ نٌن. ٌنأف فيه   ننيفق فزع  باضه 
أف اهلل رضػي عػنه  وقػت اؼبهنيياػع ٍب سػخط علػيه  باػد بػ  ػن ينرسػب إىل الرحقيػر والفقػو وزع  با 

 .  (1)وىذا  ني يصرح بو علمنيا الشياع اللهنير ح  ُب ىذا الاصرفيه   ننيفقوف! وكنيف ذلك. 
 واعبواب عن ىذا أف يقنيؿ: 

 عنه  وفيه  اؼبننيفقوف؟!سهحنينو وتانيىل  إىل اهلل تانيىل؛ إذ كيف رضيىذا القوؿ فيو نسهع اعبهل إف 
ييع أنو رضي عنه  حٌن ال يرضى إال عن القـو اؼبؤ نٌنو وقد أارب ُب ىذه ا عز وجلاهلل ٍب إف 

}فَػَاِلَ  َ ني ُب فقنيؿ:  وو بل وزكى بواطنه  وشهد ؽب  بناالص النيعصلى اهلل عليو وآلو وسل بنيياوا النيب 
 ك ًنة.   قريب و بنيًلَِ  وأنزؿ السلينع عليه و ووعدى  ب واب فرحٍ  [ٛٔ]الفرح: قُػُلوهِبِْ {

نػػنيفر فػػال يبلػػن أف يرضػػى اهلل عنػػو أبػػداً حػػنيؿ فرضػػنيه عػػنه  وإاهػػنيره بػػذلك دليػػل علػػى إيبػػنين و أ ػػني اؼب
 يال  انيئنع ارعٌن و ني زبفي الصدور. سهحنينو وتانيىل  نفنيقو؛ رنو
 فيو أ راف:  }ِإْذ يُػَهنييُِاوَنَك{وقولو: 

و  يهنييع أنو حينئذ ليس  صلى اهلل عليو وآلو وسل إىل أف  ن ارج  ع النيب  أوالنبني: أف فيو إشنيرةٌ 
 ن اؼبننيفقٌن على الصحيح إال اعبد  بن قيس كمني ذكر    وبضر ُب اغبديهيع أحدٌ  دبؤ نو و الـو أنو

 . و وللنو   يهنييع وتنحى بايداً (3)با  علمنيا الرنيريخ والسًنو و (2) سل النووي ُب شرح  ذلك
بفال الرضني  «إذ يهنيياونك»رضيو وُب تالير ىذا الظرؼ  : رالر بقولو «إذ»و نينيهمني: أف الظرؼ 

إىل أف سهب الرضني ىو ذلك الظرؼ اػبنيص وىو اؼبهنيياعو  ع  ني ياطيو توقيت الرضني هبذا الظرؼ إشنيرة 
 ن إشنيرة لطيفع براجيل حصوؿ الرضنيو وكوف الرضني حصل عند ذبديد اؼبهنيياع و  ينرظر بو  «إذ»

 سبني هني. 
 -للرحقيػػر وىػػي-ويشػػهد ؽبػػذا قػػوة اؼبؤكػػدات ُب ىػػذا الرضػػنيو حيػػث أتػػى بػػنيلالـ اؼبوطئػػع للقسػػ و وقػػد 

 والقس  اؼبقدر. 
  ىبػػرب أنػػو سػػخط علػػى  ػػن بػػنييع ربػػت الشػػجرة كمػػني أاػػرب برضػػنيه عػػنه و سػػهحنينو وتاػػنيىل  ف اهللٍب إ

                                                                                                               

وىػػو آيػػع اهلل جافػػر السػػهحنيٍل ُب كرنيبػػو: حػػوار  ػػع الشػػيخ صػػني  بػػن عهػػداهلل الػػدرويم القنيضػػي بني لمػػع اللػػربى بػػنيلقطيف  (1)
 (..  ٜ٘ٔوؿ الصحهع والصحنيبع: )ح

 (.  ٕٓٛٚ): شرح النووي عند حديث برق  (2)

 (.  ٜٕٚ/ٕ(و تنيريخ الطربي: )ٕٓٓ/ٕ(و اللني ل ُب الرنيريخ: )ٛٙٔ/ٗ(و الهدايع والنهنييع: )ٖ/ٔانظر: االسريانيب: ) (3)
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أاربنػني اهلل أنػو رضػي عػن أصػحنيب »كمني ترويػو عنػو كرػب الشػياع:  رضي اهلل عنهني وؽبذا يقوؿ ابن عهنيس
 .(1)«اد؟الشجرةو فال   ني ُب قلوهب و ىل حد نني أحد أنو سخط عليه  ب

بل ىذه اييع ترلى إىل يـو القيني عو فهل يرلى الرضني ويسرمر ذكر ال ننيا إىل يـو القيني ع على أننيس قػد 
 بدلوا وغًنوا وننيفقوا؟!! سهحنينك ىذا هبرنيف عظي . 

 : وفيقنيؿ لدودة ٍب سخط عليه  باد ذلكو وأ ني  ن قنيؿ بأف الرضني حصل لدقنيئر ؿب
طني ػع كػربى؛ حيػث ا ػ  اهلل بنيعبهػل عيػنيذاً أـ ال؟ فنف قنيؿ: الو فهي ىل كنيف اهلل يال  أن  سيهدلوف 

! وإف قنيؿ: نا و فيقنيؿ: كيف هبال اهلل الرضني يرلى إىل يػـو القيني ػع وىػو يالػ  أف الفضػل لػن يسػرمر بنيهلل
 !وحنيشني ذلك أف يلوف ..ؿبدودة ٍب يهدلوف؟! فقنيئل ىذا كأنو يصف القرآف ببم ار عسنواٍت إال 

 نني فبن رضوا عنك ورضيت عنه  يني رب الانيؼبٌن.. الله  اجال
 

للاآليالالع نيا:
نَػُهْ  تَػرَاُىْ  رُكًَّاني ُسجًَّدا يَػهْ قنيؿ تانيىل:  اُا َعَلى اْلُلفَّنيِر ُرضَبنيُا بَػيػْ رَػُبوَف }ؿُبَمٌَّد َرُسوُؿ اهلِل َوالَِّذيَن َ َاُو َأِشدَّ

يِل  َفْضاًل ِ َن اهلِل َورِْضَوانني ِسيَمنيُىْ  ُب وُ  ُجوِىِهْ  ِ ْن أَ َِر الس ُجوِد َذِلَك َ  َػُلُهْ  ُب الرػَّْورَاِة َوَ  َػُلُهْ  ُب اإِلقبِْ
 َوَعَد اهلُل الَِّذيَن َكَزرٍْع َأْارََج َشْطَأُه َفَنَزرَُه فنيْسرَػْبَلَظ فنيْسرَػَوى َعَلى ُسوِقِو يُػْاِجُب الز رَّاَع لَِيِبيَظ هِبُِ  اْلُلفَّنيرَ 

ُهْ  َ ْبِفرًَة َوَأْجرًا َعِظيًمني{َآَ ُنوا   .[ٜٕ:الفرح] َوَعِمُلوا الصَّنيغِبنيِت ِ نػْ
ىػذه اييػع  ػن أعظػ  اييػنيت ُب ال نػنيا علػػى الصػحنيبعو و ػن أدؿ الػدالئل علػى إعجػنيز القػرآفو وعلػػى 

 عظمع الهنيري وساع علمو.. 
}َوالَِّذيَن حيث قنيؿ:  ل صلى اهلل عليو وسوىي دالع على فضل صبيع الصحنيبع الذين كنينوا  ع النيب 

وقد ذبلت شد   على اللفنير ُب غزوة بدر  واف اهلل عليه وو والذين كنينوا  او ى  الصحنيبع رضَ َاُو{
 وأحد وغًنىني. 

وىػػ  كػػذلك رضبػػنيا بيػػنه و تسػػودى  ا هػػع وارلفػػعو فبػػني كػػنيف سػػههنيً ُب اؼبصػػنيىرات بيػػنه و كػػزواج عمػػر 
 و وسيأٌب ذكر ذلك ُب  هحث  سرقل.  اهلل عنورضي بأـ كل ـو بنت علي  رضي اهلل عنو

رضي اهلل  وقد اضطرب با  الشياع ذبنيه اييع السنيبقعو فقنيلوا بأنني ال تدؿ على فضل الصحنيبع
ُهْ {؛ رف اهلل قنيؿ ُب آارىني: عنه  فمنه  للرهاي  أي  }َوَعَد اهلُل الَِّذيَن َآَ ُنوا َوَعِمُلوا الصَّنيغِبنيِت ِ نػْ

 . صلى اهلل عليو وسل  ع النيب  واآ ن وعمل صنيغبنيً فال تشمل صبيع  ن كنينباضه و وىو  ن 
 وآيع ال تروؽ ؽب  وبنيولوف صرفهني وتأويلهنيو ح  لو أدى ذلك إىل ضرب القرآف باضكل وىلذا  

                                                                                                               

 (.  ٖٕٗ/ٖٛ): ارنوار و حبنير(٘ٚ)و روضع الواعظٌن: (ٖٔ)اإلرشنيد:  (1)
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 بها . 
 وذلك  ن عدة وجوه: ؛ بنيلرهاي  ُب ىذه اييع ضرب لها  القرآف بها وقوؿ الشياع 

ُهْ {قولو سهحنينو:  ُب « ن»أف حصر وؿ: ار بال دليلو وال هبوز القوؿ  بأنني تهايضيع رَبل  ل}ِ نػْ
 !!على اهلل ببًن عل 

اُا : أّوؿ اييع   يذكر إال  ن آ ن وعمل الصنيغبنيتأف :  نيٍلال }ؿُبَمٌَّد َرُسوُؿ اهلِل َوالَِّذيَن َ َاُو َأِشدَّ
نَػُهْ  تَػرَاُىْ  رُكَّ  ًاني ُسجًَّدا يَػْهرَػُبوَف َفْضاًل ِ َن اهلِل َورِْضَوانني ِسيَمنيُىْ  ُب ُوُجوِىِهْ  ِ ْن أَ َِر َعَلى اْلُلفَّنيِر ُرضَبنيُا بَػيػْ

  .الس ُجوِد{

اؼبؤ نٌنو واؼبؤ نوف كله  أىل للمبفرة وال وابو ولو أف اييع مشلت  فهذه الصفنيت ال يرصف هبني غًنُ 
كر إال صنف اؼبؤ نٌن الصنيدقٌن والذين للرهاي و وللنهني   تذ  « نه »اؼبننيفقٌن لصح قولنني بأف 

 وصفه  اهلل بقولو: 
 !فرأ ل }ُسجًَّدا يَػْهرَػُبوَف َفْضاًل ِ َن اهلِل َورِْضَوانني{

صػلى لالمهػ  بداللػع اييػع علػى فضػل  ػن كػنيف  ػع النػيب ؛ الشياع إىل القػوؿ بػنيلرهاي با  وقد عبأ 
و ػػػدَّعي النهػػػػوةو  واؼبرتػػػدين جنيىػػػدواد وفنيتػػػو و والػػػذين جنيىػػػدوا  اػػػو ُب حينيتػػػوو وباػػػاهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػل 

 . والرـو فنيرسفرحوا بالد و  وار صنير فرحوا الذين وى و الزكنية و نيناي
قد جنيا ُب الروراة واإلقبيلو فهو وصف و ننيا عليه   -كمني نصت اييع-ىذا الوصف أف  : نيلثال

 .. لقواو ولو كنينوا سيهدلوف ويبًنوف السرحقوا الذـ ال اؼبدحقهل أف ىبُ 
باضهني باضػنيً.. وكػذا القػرآف البػد كلمنيت اهلل وال يبلن أف تننيق    وفنار اييع تأكيد ؼبني سهر مل ذا

اياػػػر   ػػػن آيػػػع ويػػػرتؾ اعبػػػزاُ  و وال يؤاػػػذ جػػػزاٌ اياػػػر ها ُ الػػػو ويػػػرتؾ فػػػال يؤاػػػذ باُضػػػ ؛أف يؤاػػػذ جبمياػػػو
  نهني.. 

يلهنيو بػل وغػم اؼبػؤ نٌن  ػن و ن ادعى أف سيهدلوف ويبًنوف فقد وصػف اهلل تاػنيىل ببػم ار ػع وتضػل
 بين إسرائيل فبن أَنْػَزَؿ عليه  الروراة واإلقبيلو وذكر ؽب  ىذه اروصنيؼ اؼبوجهع  هره  والدعنيا ؽب . 

 وعليو يلوف  اىن ) ن( ُب اييع أحد أ رين: 
وعد اهلل الذين آ نوا وعملوا الصنيغبنيت  ن جنس ىؤالا  :و أيل ي نلالجقسلأن  رم للار ر اروؿ:
 ن  :أي [ٖٓاغبج:] }فنيْجَرِنُهوا الرِّْجَس ِ َن اَرْو نيِف{وأجراً عظيمنيًو وذلك كقولو سهحنينو:  وأ  نيؽب   بفرةً 

وىذا  ني  !اجرنهوا الرجس  ن ارو نيف وأ ني بنيقي ارو نيف فال ذبرنهوىني :جنس ىذه ارو نيفو وليس  اننيىني
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  ..(1)ذكره علمنيا أىل السنع كمني ذكره با  علمنيا الشياع
وعد اهلل الذين آ نوا وعملوا الصنيغبنيت  ن ىؤالا بنيلذات  :و أيأنلتلصنلمؤك ةل:ال نيٍلوار ر 

 }َونُػنَػزُِّؿ ِ َن اْلُقْرَآِف َ ني ُىَو ِشَفنيٌا َوَرضْبٌَع لِْلُمْؤِ ِنٌَن{وأجرًا عظيمنيًو وذلك   ل قولو سهحنينو:   بفرةً 

ن( ا  القرآف شفنيا ورضبع وباضو ليس كذلكو بل ) ِ ب :أي }ِ َن اْلُقْرَآِف{وليس قولو:  [ٕٛاإلسراا:]
 .. (2)ىننيؾ  ؤكدة فلذلك ىنني

 ودليل ذلك سينيؽ ىذه اييعو وصريح ايينيت ارارى. 
سبني نيً ٍب إف ىذا الوصف جملموع الصحنيبع رضواف اهلل عليه و فهذه الصفنيت اؼبذكورة ُب اييع تنطهر 

فه    وبل وقنيتلوا باد وفنيتو اؼبرتدين والنصنيرى واجملوس على أصحنيبو الذين قنيتلوا  او ُب غزواتو كلهنيو
 كمني وصفه  اهلل: 

نَػُهْ { اُا َعَلى اْلُلفَّنيِر ُرضَبنيُا بَػيػْ  .[ٜٕ:الفرح] }َأِشدَّ
فه   او ُب سلمو وحربوو وُب حلو وسفرهو وُب سنيئر  ؛واؼبايع ُب قولو: )والذين  او( ظنيىرة بينع

 وحدىني كبو  ال ٌن ألفنيً. وقد ارج  او ُب غزوة تهوؾ  وأحوالو
  :ٍب تأ ل ىذا اغبديث  ن كرب الشياع

قػنيؿ:  صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػل ف النػيب وىػو  ػن كرػب الشػياعو أ (3)جنيا ُب كرنيب )كني ػل الزيػنيرات(
لػى اغبسػنيبو و ػنيت  هػنيجراً إىل اهللو وحشػر يػـو ع  يارض  و ن  نيت ُب أحد اغبر ٌن:  لع أو اؼبدينع

 بدر. القيني ع  ع أصحنيب 
فنيلروايػػػػػع تشػػػػػًن بوضػػػػػوح إىل فضػػػػػل أصػػػػػحنيب بػػػػػدر انيصػػػػػعو  ػػػػػن دوف تقييػػػػػد بَأَحػػػػػٍد دوف َأَحػػػػػدو وُب 

رضػػي اهلل  قػػد ره : أبػػو بلػػر وعمػػر وع مػػنيف وعلػػي وأبػػو عهيػػدة وعهػػد الػػرضبن بػػن عػػوؼ والػػزبًن وطلحػػع 
 .عنه 
 آلو وسل صلى اهلل عليو و لقد رأيت أصحنيب ؿبمد »: (نج الهالغع)كمني ُب  رضي اهلل عنو يقوؿو 

فمني أرى أحدًا يشههه و لقد كنينوا يصهحوف شا نًي غرباًو وقد بنيتوا سجداً وقيني نيًو يراوحوف بٌن جهنيىه  
وادودى و ويقفوف على   ل اعبمر  ن ذكر  انيدى و كأف بٌن أعينه  ركب اؼبازى  ن طوؿ 

ـ الريح الانيصف سجودى و إذا ذكر اهلل نبلت أعينه  ح  تهل جيوهب و و نيدوا كمني يبيد الشجر يو 

                                                                                                               

: و وذكػػػػره  ػػػػن علمػػػػنيا الشػػػػياع الطربسػػػػي ُب ؾبمػػػػع الهيػػػػنيف(ٜٔٔ/ٗتفسػػػػًن ال اػػػػنيليب: )و (ٔٛ/ٖ) :لشػػػػوكنيٍلل فػػػػرح القػػػػدير (1)
  .[ٖ٘:ارحقنيؼ] : }فنيْصربْ َكَمني َصهَػَر أُوُلو اْلَاْزـِ ِ َن الر ُسِل{عند كال و عن قولو سهحنينو(و ٚ٘ٔ/ٜ)

 .  (ٖٕ٘/ٖ: )و فرح القدير للشوكنيٍل(ٚٛٔ/ٗ: ) انيٍل القرآف للنحنيس (2)

 (و ٔٗ٘/ٔ(و نور ال قلٌن: )ٖٚٛ/ٜٙ(و الهحنير: )ٛٗ٘/ٗوانظر: اللنيُب: ) (3)
 . (ٗٗ: )كني ل الزينيرات
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  .(1)«اوفنيً  ن الاقنيب ورجنيًا لل واب
و وشػػهد ؽبػػ  بنيإليبػػنيف ُب الرػػوراة واإلقبيػػل رضػػي اهلل عػػنه واالصػػع القػػوؿ: أف اهلل أ ػػىن علػػى الصػػحنيبع 

 والقرآفو وجال ىذا ال ننيا يرلى ُب القرآف إىل يـو القيني ع. 
ذين  اػػػوو ولػػػذا حػػػنيوؿ الشػػػياع جاػػػل وال يفهػػػ   ػػػن اييػػػنيت إال مشػػػوؿ ىػػػذا ال نػػػنيا عبميػػػع الصػػػحنيبع الػػػ

 الوعد بنيل واب انيصنيً بهاضه . 
    والقرآف دسرور ار عو فمن أاذ بو قبنيو و ن أىب واله اهلل  ني توىلو وال يظل  ربك أحداً.

 

لاآليالالع لعا:
ولٌن  ن اؼبهنيجرين السنيبقٌن ارفذكر  }َوالسَّنيبُِقوَف اَروَُّلوَف ِ َن اْلُمَهنيِجرِيَن َوارَْنَصنيِر{: قنيؿ سهحنينو

}َوفبَّْن َحْوَلُلْ  ِ َن اَرْعرَاِب ُ َننيِفُقوَف َوِ ْن أَْىِل قنيؿ: و ووعدى  جننيت ذبري ربرهني ارننيرو ٍب وارنصنير
 .[ٔٓٔ-ٓٓٔالروبع:] اْلَمِديَنِع َ َرُدوا َعَلى النػَِّفنيِؽ{

 اؼبننيفقٌن. بٌن السنيبقٌن ارولٌن  ن اؼبهنيجرين وارنصنير وبٌن  سهحنينو فَػَفرَّؽ
 .  عنيـ للل  ن حصل  نو السهر للهجرة أو النصرة.فنيلسنيبقوف وصف 

 ؛ أف السنيبقٌن  ن اؼبهنيجرين وارنصنير(تفسًن اؼبيزاف)كنيلطهنيطهنيئي ُب  ؛وقد بٌن با  علمنيا الشياع
 توفرت فيو صفنيت السهرو كأصحنيب اؽبجرتٌن.. كل  ن ى   

قهل أف يشيد  وورفاوا قواعده وأسسوا أسنيس الدين اؼبراد بنيلسنيبقٌن ى  الذين»يقوؿ الطهنيطهنيئي: 
والصرب على الفرنع  صلى اهلل عليو وآلو وسل  نه  بنيإليبنيف واللحوؽ بنيلنيب  فٌ نْ صِ  ؛رز راينيتو بنينينو و 

بنيإليبنيف ونصرة الرسوؿ  فٌ نْ وصِ  ووالراذيبو واػبروج  ن دينيرى  وأ واؽب  بنيؽبجرة إىل اغبهشع واؼبدينع
  .(2)«قهل وقوع الوقنيئع ن ىنيجر إليه   ن اؼبؤ نٌن والدفنيع عن الدين وإيوائو وإيواا 
لٍ حح سليةصححالوححهلالسحح ع،لمأمعححالاألقححصاللمألحح ل  ليححالللمللححىلكححا ل يفححاللالفسححألالخحح فليححاللٍمضححال

مذلححقلق ححال ححزمةلوحح ر؛لرذلليسححتلالفزيححاليححيف لآمحح ليححاللمقححتلل،نححذالأنححهليححالليتححاةلضححعفلا  حح م
مل ذاللمليظ الالقفح قليحاللالفتحاةلل،آم لياللمقتلقصتهلمتفلقهضعفلا   ملما تذالللأنلهلكف ل

لظ الالقف ق.لل،يلف لظ الا   ملمقصيل؛الفليا
وُب اييع داللع على  شروعيع االقرداا هبؤالا السنيبقٌنو فنف اهلل وعد  ن اتهاه  بنحسنيف بأف يرضى 

                                                                                                               

(و اغبليػع ٖٚٓ/ٙٙهحػنير: )الو (ٜٓٔ/ٔشػرح ؿبمػد عهػده: )و (ٚٚ/ٚابػن أيب اغبديػد: )( شرح ٜٚو اطهع: )نج الهالغع (1)
   (.ٙٚ/ٔريب ناي : )

 .  (ٖٖٚ/ٜ: )تفسًن اؼبيزاف (2)
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}َوالَِّذيَن اتػَّهَػُاوُىْ  بِِنْحَسنيٍف  هحنينو:عنو ويدالو جننيت ذبري ربرهني ارننير انيلدًا فيهني أبداًو ولذا قنيؿ س
ُهْ  َوَرُضوا َعْنُو َوَأَعدَّ ؽَبُْ  َجنَّنيٍت ذَبْرِي رَبْرَػَهني اَرنْػَهنيُر َانيِلِديَن ِفيَهني أَبًَدا َذِلكَ    اْلَفْوُز اْلَاِظيُ {َرِضَي اهلُل َعنػْ

  وأارب بأن  يشنيركون  ُب اػبًنو كمني قنيؿ سهحنينو: و[ٓٓٔ:الروبع]
ُهْ  َلمَّني يَػْلَحُقوا هِبِْ { }َوالَِّذيَن َجنيُاوا ِ ْن بَػْاِدِىْ  يَػُقوُلوَف َربػََّنني وقنيؿ سهحنينو:  و[ٖاعبماع:] }َوَآَارِيَن ِ نػْ

ْاَوانَِنني الَِّذيَن َسهَػُقونني بنيإِليبنيِف{  . [ٓٔاغبشر:] اْغِفْر لََنني َوإلِِ
بأاػػػذ و رضػػػي اهلل عػػنه ا ارعػػالـ  ػػػن الصػػحنيبع فهػػذه اييػػنيت وغًنىػػػني تهػػٌن  شػػػروعيع االقرػػداا هبػػػؤال

دبحهػره  و ارفػع و  وصػلى اهلل عليػو وآلػو وسػل و ىػذا الالػ  الػذي أاػذوه  ػن رسػوؿ اهلل طريقه  الال  عن
ه  ه  وشػػػرمِ علػػػيه  وسػػػهِّ  اللػػػذب عػػػنه ..و وال يلػػػوف بنيللػػػذبِ  دِّ فضػػػنيئله  والػػػذب عػػػن أعراضػػػه و ورَ 

  ..ه في ه  والطانِ صِ ق  نػَ وتػَ 
 د  زاع  الشياع بأف الال  ال يبلن أف يؤاذ إال عن طرير ارئمع اؼباصو ٌنو فقد بٌنوىذا ير 

}ُىَو الَِّذي بَػَاَث : سهحنينو وتانيىل و ولذا قنيؿالراسخٌنأف الال  يؤاذ عن طرير الالمنيا سهحنينو وتانيىل 
يِه ْ  ُلو َعَلْيِهْ  َآينيتِِو َويُػزَكِّ ُهْ  يَػرػْ َويُػَالُِّمُهُ  اْلِلَرنيَب َواغبِْْلَمَع َوِإْف َكنينُوا ِ ْن قَػْهُل َلِفي  ُب ارُ ِّيٌَِّن َرُسواًل ِ نػْ

 . [ٕاعبماع:] َضالٍؿ ُ ِهٌٍن{
  ووتزكيػػع اهلل ؽبػػ و وعلػػى عػػدـ عصػػمره  رضػػي اهلل عػػنه جلػػي يػػدؿ علػػى فضػػل الصػػحنيبع فهػػذا نػػص 

ني هبالهػػػ  أىػػػالً و فبػػػصػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػل كمػػػني يػػػدؿ علػػػى أاػػػذى  علػػػ  اللرػػػنيب والسػػػنع عػػػن رسػػػوؿ اهلل 
 لرهليبو ونشره. 

 اصػػـو  ػػن حػػٌن والدتػػو إىل حػػٌن وفنيتػػو ىبػػنيلفوف وصػػف اهلل  رضػػي اهلل عنػػووالشػػياع بقػػوؽب : إف عليػػنيً 
 .(1)بأن  كنينوا قهل الها ع ُب ضالؿ  هٌنو وقد سهر بينينو صلى اهلل عليو وسل تانيىل رصحنيب نهيو 

بنيطػل؛ وإال   يصػح  صػلى اهلل عليػو وسػل ن النػيب ٍب إف قوؽب  بأف الاصمع شرط فيمن ينقل الالػ  عػ
أاػػذى  عػػن الالمػػنيا غػػًن اؼباصػػو ٌن  ػػن حػػٌن البيهػػع اللػػربى إىل يو نػػني ىػػذاو فػػنف قػػنيلوا بػػل يصػػحو قيػػل 

 وكذلك يصح أاذه عمن سهقه   ن الالمنيا غًن اؼباصو ٌن. 
وأ ػػىن علػػيه و وأ ػػر و صػػلى اهلل عليػػو وسػػل زكػػى أصػػحنيب نهيػػو سػػهحنينو وتاػػنيىل  أف اهلللوصبػػنيع ار ػػرو

 بنيالقرداا هب  وأاذ الال  عن طريقه . 
و ني ىو  فهـو الصػحهع الػذي ناػرؼ بػو  ؟وىل ياين  ننيا اهلل عليه  أن  ال ياصوف اهلل أبداً  فنف قيل:

 جواب ىذا ُب اؼبهحث الرنييل. فالصحنييب  ن غًنه. 
 

* * * 

                                                                                                               

 . (ٚٔ:ص)ر انظ (1)
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لالفصالالع نال
ل

لمف صملالصة والمالع الالياللا   م
 

 :فني هح يو وف

 

  اروؿ:اؼبهحث 

 مف صملالصة ا

  ال نيٍل:اؼبهحث 

 مف صملالع الا
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لالف ةثلاألمل
لمف صملالصة ا

 
والصحنييب بنيؼباىن الشرعي  فننو عند اإلطالؽ يراد بو اؼباىن الشرعي ال اللبويو :أ ني  فهـو الصحهع

 . (1)للىلا   مليالل ي تهلمؤمق  لوهلمم إ صلى اهلل عليو وآلو وسل م لل اللالق اللىو: 
لادـ إيبنين  أصاًلو وكذا ال يراد  ؛على ىذا الراريف نال  أف لفظ الصحنيبع ال يراد بو اؼبننيفقوف فهننياً 

أو  وصلى اهلل عليو وآلو وسل بو  ن ارتد و نيت على اللفرو كمني ال يراد بو  ن آ ن باد  وت النيب 
 آ ن ُب حينيتو وللنو   يلرر بو.. إخل. 

يصحهو أفضل فبن    صلى اهلل عليو وآلو وسل إف  ن طنيلت صحهرو وجنيىد  ع النيب : ويقنيؿ  نينينيً 
 . .صلى اهلل عليو وآلو وسل النيب صحهع كنيف كٌل  نهمني حصل لو فضل   إال يسًناًو وإفْ 

 

* * * 
 

                                                                                                               

 . (ٜ) :اإلصنيبع ُب سبييز الصحنيبع (1)
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لالف ةثلالع نال
لمف صملالع الا

 
صلى اهلل عليو لذب على رسوؿ اهلل فنيؼبراد بادالره  أن  ال يرامدوف ال وأ ني  سألع عدالع الصحنيبع

 . (1)ألهرع.. وسل 
و بل يرفنيوتوف ُب الفضلو فمنه  -أي ُب الفضل والرقى-وقولنني بأن : )عدوؿ( ال ياين أن  سواا 

السنيبقوف ارولوفو و نه  أصحنيب بدرو و نه  أىل بياع الرضوافو وقد بٌن اهلل تانيىل تفنيضله  ُب  
}ال َيْسَرِوي ِ ْنُلْ  َ ْن أَنْػَفَر ِ ْن قَػْهِل اْلَفْرِح َوقنيَتَل أُولَِئَك أَْعَظُ  َدَرَجًع  :كرنيبوو كمني قنيؿ سهحنينو وتانيىل

 ن آ ن قهل فهذه اييع مشلت  [ٓٔاغبديد:] ِ َن الَِّذيَن أَنْػَفُقوا ِ ْن بَػْاُد َوقنيتَػُلوا وَُكالا َوَعَد اهلُل اغبُْْسىَن{
و وإف كنينوا ُب  رتهع أقل بل ًن  ن السنيبقٌن ارولٌنو رح سلمع الففرح  لع و ن آ ن باده وى  

}ِإفَّ الَِّذيَن َسهَػَقْت ؽَبُْ  ِ نَّني اغبُْْسىَن : كمني قنيؿ سهحنينو  وواعبميع وعدى  اهلل اغبسىنو واغبسىن ىي اعبنع
َاُدوَف . ال َيْسَمُاوَف َحِسيَسَهني َوُىْ  ُب َ ني اْشرَػَهْت أَنْػُفسُ  َهني ُ هػْ -ٔٓٔارنهينيا:] ُهْ  َانيِلُدوَف{أُولَِئَك َعنػْ

ٕٔٓ]. 
ولػػيس  اػػىن عػػدالره  أنػػ   اصػػو وف  ػػن اؼبانيصػػي أو السػػهو أو البلػػطو بػػل ىػػ  بشػػر كبػػًنى و قػػد 

يربػػو بل ػػًن علػػى  ػػني قػػد ربصػػل  ػػنه  الػػذنوب واؼبانيصػػيو وللػػنه  يروبػػوف  نهػػنيو وؽبػػ   ػػن اغبسػػننيت  ػػني 
 وبصل  نه   ن سيئنيت.

ربصل  نه  قد   ليه  ووعدى  اعبنعو وأارب بادـ عصمره و وأنلقد ذكر اهلل اؼبرقٌن وأ ىن عو 
}َوَسنيرُِعوا ِإىَل َ ْبِفرٍَة ِ ْن َربُِّلْ  َوَجنٍَّع َعْرُضَهني السََّمَواُت َواَرْرُض الذنوب واؼبانيصيو كمني قنيؿ سهحنينو: 

َواْلَلنيِظِمٌَن اْلَبْيَظ َواْلَانيِفٌَن َعِن النَّنيِس َواهلُل وبُِب   أُِعدَّْت لِْلُمرَِّقٌَن . الَِّذيَن يُػْنِفُقوَف ُب السَّرَّاِا َوالضَّرَّااِ 
نُوَب  اْلُمْحِسِنٌَن . َوالَِّذيَن ِإَذا فَػَاُلوا فنيِحَشًع أَْو ظََلُموا أَنْػُفَسُهْ  ذََكُروا اهلَل فنيْسرَػْبَفُروا ِلُذنُوهِبِ ْ  َوَ ْن يَػْبِفُر الذ 

 . [ٖ٘ٔ-ٖٖٔ]آؿ عمراف: ى َ ني فَػَاُلوا َوُىْ  يَػْاَلُموَف{ِإال اهللُ وَ َْ ُيِصر وا َعلَ 
و قػد وبصػل ذا اعبزاا الاظي و ووصفه  بنيلرقوىو بٌنَّ سهحنينو أن  غًن  اصو ٌنو وأنػهبوعدى  فمع 

الفػػواحمو وللػػنه  يروبػػوف  نهػػني وال يصػػروف علػػى فالهػػنيو فهػػ   ػػن باضػػه  الوقػػوع ُب باػػ  الػػذنوب أو 
 ... ػػع وصػػفه  بػػنيؼبرقٌنو فهػػذا ىػػو اؼبػػراد  ػػن عدالػػع الصػػحنيبع عنػػد اإلطػػالؽىل سػػهحنينو وتاػػني يوافػػوف اهلل

                                                                                                               

(و وانظػػػر  ػػػني ذكػػػره ؿبقػػػر كرػػػنيب )تػػػدريب ٕٕٓ/ٚ(و  نهػػػنيج السػػػنع: )ٕٖٙٗ(و )ٜٓٙفػػػرح الهػػػنيريو شػػػرح حػػػديث رقػػػ : ) (1)
(و فقػػد ذكػػر عػػدة إطالقػػنيت ٕ٘ٔ/ٕر: )الػػراوي( الشػػيخ عهػػدالوىنيب عهػػداللطيف ارسػػرنيذ بلليػػع أصػػوؿ الػػدين جبني اػػع ارزىػػ
 للادالعو وذكر  نهني ذبنب تامد اللذبو ٍب ذكر صبلع  ن أقواؿ الالمنياو فلًناجع. 
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   .فرأ ل
  ػني  بفػرة يوجػب  ػني والفضػنيئل السػوابر  ن ؽب : أن  قد يقاوف ُب با  اؼبانيصيو و مخ  الال صل

أو دبني ؽبػ   ػن اغبسػننيت الػِت سبحػو السػيئنيتو أو حبػهِّه   وو فقد يبفر ؽب  بسنيبقره صدر فإ  نه  يصدر
و أو بنيؼبصػنيئبو أو بظلػِ  وسػبِّ  ػػن يػأٌب باػدى و أو بروبػٍع صػػنيدقع صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػػل لرسػوؿ اهلل 

 . الروبع ذَبُب   ني قهلهنيوكبو ذلكو و  -وى  أحر الننيس هبني- صلى اهلل عليو وسل  نه و أو بشفنيعع النيب 
 اإليبػنيف  ػنه  وؿبنيسػنه و نيئلفضػ جنػب ُب  بمػورٌ  نػزرٌ  قليػلٌ  باضػه  فاػل  ػن نلريُ  يالذ رُ ْ  دالقَ  ٍب
 .(1)الصني  والامل الننيفع والال  والنصرة واؽبجرة سهيلو ُب واعبهنيد ورسولو بنيهلل

روبػػع ورصبػػوو و ػػع ذلػػك شػػهد لػػو ب صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػل وقػػد زٌل باػػ  الصػػحنيبع ُب عهػػد النػػيب 
 .(2)لوساره  عٍ  ّ أُ  عظيمع لو قسمت بٌن

عػػدة  ػػراتو فلمػػني لانػػو أحػػػد  صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػػل جلػػػده النػػيب الصػػحنيبع ف أحػػدُ  اػبمػػرَ  بَ رِ وَشػػ
 .  (3)(نو وبب اهلل ورسولونف وهال تلان): صلى اهلل عليو وآلو وسل قنيؿ النيب  والصحنيبع لل رة  ني يؤتى بو

و  ع جواز ورود النسينيف والبلط عليه و (4)واؼبراد بادالره  عند أىل اغبديث قهوؿ روايره   طلقنيً 
لوو فبني يدؿ على قهوؿ حدي و  رضي اهلل عنه ا يندفع بادـ  انيرضع أحد  ن الصحنيبع وللن ىذ

 طلقنيًو ولو نسي أو غلط ؽبّيأ اهلل  ن يرد عليو اطأهو وهبذا يرحقر حفظ اهلل لدينوو وار ع  اصو ع 
 ..  (5)دبجموعهني كمني ىو  قرر ُب ارصوؿ

اللرنيب والسنعو وليست ؾبرد شرؼ شخصي  عدالع الصحنيبع أ ر الـز غبفظ ىذا الدينو فه  نقلعو 
 ؽب و وؽبذا نقلوا إلينني اللرنيب والسنع على أًب وجو. 

واراهنير ال تؤاذ  ن الفنيسرو فليف  !فقد طان ُب القرآف والسنعو كيف الره  فمن طان ُب عدال
 ! ؟بنيلقرآف

و قػػنيؿ: قلػػت ريب عهػػداهلل:  (اللػػنيُب)ويؤيػػد ىػػذا  ػػني جػػنيا ُب   عػػن ٍل ربِْ اْ أَ . فَػػ.»عػػن  نصػػور بػػن حػػنيـز
و (6)«: صػػدقوا علػػى ؿبمػػد أـ كػػذبوا؟ قػػنيؿ: بػػل صػػدقوا..صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػل أصػػحنيب رسػػوؿ اهلل 

 .صلى اهلل عليو وآلو وسل ُب روايره  عن النيب  رضي اهلل عنه فنيلروايع ت هت عدالع الصحنيبع 

 وصػلى اهلل عليػو وآلػو وسػل ع عن النػيب وف على الروايالهرعو فه  ال يرجر أأ ني اؼبننيفقوف فل  ينقلوا شيئنيً 
وؽبذا فنف ايينيت الِت تفضح اؼبننيفقٌن وتاريه  ك ًنة جػداًو ولػيس  ؛ال يسرطياوف اللذب ُب ىذا الشأفو 

                                                                                                               

 (.  ٘٘ٔ/ٖؾبموع الفرنيوى: ) (1)

 (و وىو وارد ُب حر  نيعز ارسلمي رضي اهلل عنو. ٜ٘ٙٔىذا اللفظ ؼبسل : ) (2)

 (.  ٓٛٚٙالهخنيري: ) (3)

 (.  ٔٔز الصحنيبع: )انظر: اإلصنيبع ُب سبيي (4)

 .  (ٛ٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٕ):  نهنيج السنعانظر:  (5)

 .  (ٕٕٛ/ٕ(و الهحنير: )ٕٛٓ/ٕٚ(و وسنيئل الشياع: )٘ٙ/ٔ)اللنيُب:  (6)



 

 

 
الصحححة والمالفقححح ي صنليحححالل ححح رلا  ححح مل حححف إلمراححح راإلاححح   إل

لمردمد
 

31 

 

 دليححالال حح  عي للحح لالة ي ححال-مصقححالال انحح نل
 
 

www.alburhan.com 

 .  صلى اهلل عليو وآلو وسل فيهني آيع واحدة تدؿ على أن  اسرطنيعوا اللذب على رسوؿ اهلل 
َنني بَػْاَ  ارَقنيِويِل . َرََاْذنني ِ ْنُو  :ل صلى اهلل عليو وسوتأ ل قولو سهحنينو عن نهيو  }َوَلْو تَػَقوََّؿ َعَليػْ

. فنذا كنيف ىذا ُب [ٚٗ-ٗٗ:اغبنيقع] بنيْلَيِمٌِن . ٍُبَّ َلَقَطْاَنني ِ ْنُو اْلَوِتٌَن . َفَمني ِ ْنُلْ  ِ ْن َأَحٍد َعْنُو َحنيِجزِيَن{
و فليف ببًنه لو حنيوؿ أف يلذب أو لو تقوؿ على اهلل سهحنينو صلى اهلل عليو وسل شأف النيب 

 وبرؼ؟! 
 
ُ
لرة ؽبذه اغبمنييع. خَّ سَ واغبمنييع ربنينيع ال بشريعو والهشر إمبني ى   ن ارسهنيب اؼب

ن  عا،ليح لالصحة واليلحذوصنللعح الت م،لماللالفقح ي صنلي ح رمنلللحىلاللحذ ليحالللمنذهل  ي ا ل
ل.لل(1)نذالالفي انلتة ي ا ل

صػلى اهلل الصػحنيبعو ال يبلػن أف يرامػدوا اللػذب علػى رسػوؿ اهلل أ ني  سلمع الفرح فه  كبػًنى   ػن 
صػلى اهلل عليػو و ع ذلك فلػ  يرحملػوا  ػن السػنع  ػني ربملػو الصػحنيبع اؼبالز ػوف للرسػوؿ  وعليو وآلو وسل 

 عليػػو باػػ ُ  ذَ ِاػػأُ وأ ػػني  ػػن  ػػن الصػػدؽ والدينينػػع وغنييػػع ار نينػػعو بػػو وا اشػػرهر  ػػن قهػػلو  ػػع  ػػني  وآلػػو وسػػل 
فلػػ  هبػػدوا ُب ذلػػك  ػػني  وفقػػد ترهػػع أئمػػع اغبػػديث أحػػنيدي ه  -كوقوعػػو ُب باػػ  اؼبانيصػػي- ػػنه  اؼبناػػذ 

يوجب الرهمعو بل وجدوا عني ع  ني رووه قػد رواه غػًنى   ػن الصػحنيبع فبػن ال ترجػو إليػو  مػعو أو جػنيا ُب 
 .  .(2)باد ذلك حجع رحد يهرَ   فل والشرياع  ني ُب  اننيه أو يشهد لو

يِهْ  َويُػَالُِّمُهُ  اْلِلَرنيَب }ُىَو الَِّذي  وصدؽ اهلل: ُلو َعَلْيِهْ  َآينيتِِو َويُػزَكِّ ُهْ  يَػرػْ بَػَاَث ُب ارُ ِّيٌَِّن َرُسواًل ِ نػْ
 .[ٕاعبماع:] َواغبِْْلَمَع َوِإْف َكنينُوا ِ ْن قَػْهُل َلِفي َضالٍؿ ُ ِهٌٍن{

 

* * * 

                                                                                                               

   (.ٖٚ – ٖٙانظر كرنيب: )برااة الصحنيبع  ن النفنيؽ( ؼبنذر ارساد: ) (1)

 ( برصرؼ. ٕٕٙارنوار اللنيشفع: ) (2)
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لالفصالالع لث

ل صللالصة واا   إل
 وفيو طبسع  هنيحث:     

 اروؿ:ؼبهحث ا   

ل  يثلالةصض
 ال نيٍل:اؼبهحث       

لالطع لييف ليالم لالصة والرضاللاهللللق مليصملأ  
 ال نيلث:اؼبهحث       

لمظلصميالالزنااءلرضاللاهللللق  لمقضيالي ك
 الرابع:اؼبهحث       

للفالمزماجهلم لأملكلعصملوقتلللاللرضاللاهللللق م
 اػبني س:اؼبهحث       

 الل لىلاهللللليهلم لملا  ال صللزمج إلالق 
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لالف ةثلاألمل

ل  يثلالةصض
 

صلى اهلل يسردؿ با  الشياع على ارتداد الصحنيبع أو باضه  حبديث اغبوض حيث قنيؿ النيب 
يني َربِّ  :فَأَُقوؿُ  ولوَف َعن اغبَْْوضِ جفَػيُ  ويَرُِد َعَليَّ يَػْوـَ اْلِقَينيَ ِع َرْىٌط ِ ْن َأْصَحنييب »: عليو وآلو وسل 

 .(1)«اْلَقْهَقَرى اْرَتد وا َعَلى أَْدبنيرِِى ُ  ِإنػَُّه ُ  وِإنََّك اَل ِعْلَ  َلَك دبني َأْحَد ُوا بَػْاَدؾَ  :فَػيَػُقوؿُ  !نييب َأْصحَ 
ُهْ  ِإال »قَػػنيَؿ: أاػػرى ذكػػر أنػػو ياػػرض عليػػو ز ػػرة  ػػنه  ٍب ز ػػرة أاػػرىو ٍب  وُب روايػػع فَػػاَل أُرَاُه ىَبْلُػػُص ِ ػػنػْ

 .  (2)«ِ ْ ُل نَبَِل النػََّا ِ 
 ن اؼبهنيجرين وارنصنيرو بل ىو داؿ على فضله و وبينيف ذلك  ةِ دَّ وىذا اغبديث ال داللع فيو على رِ 

 : وجوه
يلفروف أبني بلر وعمر وع منيف وطلحع والزبًن وغًنى و يقنيؿ ؽب : أنر  للذين أف يقنيؿ لالوجو اروؿ:

 بٌن أ رين: 
عو ولفظ اغبديث يدؿ على أف الربيًن ؿبصور [ إ ني أف ذبالوا حديث اغبوض يشمل اػبلفنيا ال ال ٔ]

 «.إنك ال تدري  ني أحد وا بادؾ»و بدليل قولو: صلى اهلل عليو وآلو وسل  فيمني باد وفنية رسوؿ اهلل

 ػػن أىػػل اإليبػػنيفو ولػػذلك ظػػن  صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػل أنػػ  كػػنينوا قهػػل وفػػنية النػػيب ييلححزملمحح لنححذا:ل
سرمروا على ذلكو وأن  َسًَنُِدوَف على اغبوضو فَػُأارب أنػ  أحػد وا أن  ا صلى اهلل عليو وآلو وسل النيب 

ال »بادهو وبنيلرنييل يلـز بطػالف  ػني ُنسػب إلػيه   ػن ُكفػر أو نِفػنيؽ أو اسػرحقنيؽ لِلَّاػن وكبػو ذلػك؛ لقولػو: 
   «.تدري  ني أحد وا بادؾ

و  عليو وسل صلى اهللاؼبذادين عن اغبوضو وأن  سًندوف حوضو [ وإ ني أف ال تدالوى  ضمن ٕ]
 وىذا ىو اؼبطلوب. 

وىذا الوجو كنيٍؼ ُب بيػنيف بطػالف اسػردالؿ الشػياع هبػذا اغبػديثو وللػن ترميمػنيً للفنيئػدة أذكػر أوجهػنيً 
 أارىو و نهني: 

كأولئك الذين ُب أطراؼ اعبزيرة أف اؼبراد هب  أننيس فبن أسلموا و  وبسن إسال ه و   :ال نيٍلالوجو 

                                                                                                               

 (.  ٜٚٓٙالهخنيري: ) (1)

 (.  ٕ٘ٔٙالهخنيري: ) (2)
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وقد  وصلى اهلل عليو وآلو وسل الذين  ناوا الزكنية باد وفنية النيب  وحصلت الردة  نه  باد ذلكو أو
باد فرح  صلى اهلل عليو وآلو وسل  على النيبِّ  ـَ دِ ىؤالاو وكبن نال  أنو قَ  رضي اهلل عنه  قنيتل الصحنيبع
صلى اهلل عليو وآلو الوفود بنيإلسالـ  ن قو ه و وأف الذين شهدوا حجع الوداع  ع النيب   لع عشراتُ 

  يرجنيوز عددى   نيئع ألف..و وىذا القوؿ  ن أعدؿ ارقواؿ وأحسنهني. سل و 
وأ ني اؼبهنيجروف وارنصنير فقد  هروا على إيبػنين و وقػنيتلوا اؼبرتػدينو ونشػروا اإلسػالـ ُب أصػقنيع اررضو 

 صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػل كػػنيف أصػػحنيب رسػػوؿ اهلل »: رضػػي اهلل عنػػو الصػػنيدؽولػػذا يقػػوؿ اإل ػػنيـ جافػػر 
شػػر ألفػػنيو شبنينيػػع آالؼ  ػػن اؼبدينػػعو وألفػػنيف  ػػن  لػػعو وألفػػنيف  ػػن الطلقػػنياو و  يػػر فػػيه  قػػدري وال ا ػػين ع

ويقولػوف: اقػه  أرواحنػني  ػن  ووال حروري وال  ارزيل وال صنيحب رأيو كنينوا يهلوف الليػل والنهػنير ئ رج
   .(1)«قهل أف نأكل اهز اػبمًن

روا على اإليبنيف واعبهنيدو ربقيقنيً لوعػد اهلل ؽبػ  بنيعبنػنيت فنيؼبهنيجروف وارنصنير   يبًنوا و  يهدلواو بل  ه
 واػبلود فيهني. 

كأتهػػنيع  سػػيلمع اللػػذابو وطليحػػع بػػن   صػػلى اهلل عليػػو وسػػل وقػػد ارتػػد سػػنيئر الاػػرب باػػد  ػػوت النػػيب 
فهػػو جػػدير  صػػلى اهلل عليػػو وسػل اويلػدو وسػػجنيحو وغػػًنى و فمػن  ػػنيت  ػػنه  علػى ردتػػو فبػػن رأى النػيب 

 وض ويرد عنو. بأف يذاد عن اغب
يشمل  -ال االصطالح الشرعي  –إف لفظ الصحنييب ُب اللبع قنيؿ با  أىل الال :  :ال نيلثالوجو 

اؼبننيفقٌن الذين   يارفه  أو   يظهر لو  صلى اهلل عليو وآلو وسل اؼبننيفرو فيحرمل أف يريد النيب 
إف كنيف يال  غنيلهه  بنيلصفنيت الِت وصفه  اهلل و  و}ال تَػْاَلُمُهْ  كَبُْن نَػْاَلُمُهْ {نفنيقه و وقد قنيؿ تانيىل: 

وا علينني؟ لئن اهلل بن أيبِّ بن سلوؿ ؼبني قنيؿ: أقد تداعَ  أف رأس اؼبننيفقٌن وىو عهد :هبني؛ والدليل على ذلك
 :ياين -رجانني إىل اؼبدينع ليخرجن ارعّز  نهني ارذؿو فقنيؿ عمر: أال نقرل يني رسوؿ اهلل ىذا اػبهيث 

الليٍحٍتٍة َُّثلالقَّ ُسلٍأنَُّهلٍك ٍنليٍحْ ُتُال»: صلى اهلل عليو وآلو وسل فقنيؿ النيب  - بن سلوؿ اهلل بن ُأيَب  عهدَ 
 . (2)«ٍأْ ٍة وٍهُل

ففػػي ىػػذه الروايػػع دليػػل علػػى أف  سػػمى الصػػحنيبع ُب اللبػػع يطلػػر علػػى اؼبنػػنيفقٌن أيضػػنيًو و ػػن ٍَبَّ يبلػػن 
ارد ُب حػديث اغبػوض ىػؤالا اؼبنػنيفقوفو ولػيس يراد بلفظ الصحهع الػو  :ضبل رواينيت الذـ على ىؤالاو أي

وهبػػذا وبصػػل اعبمػػع بػػٌن  والصػػحنيبع بنيؼبصػػطلح الشػػرعيو والػػذين وعػػدى  اهلل بنيغبسػػىن واػبلػػود ُب اعبنػػنيت
 الرواينيت. 
ال يَاَل   ن ى  الذين بدلوا باده إال حٌن يَرُِدوَف  صلى اهلل عليو وآلو وسل النيب أف  :الرابعالوجو 

فمن الذي حددى   وال يالمه  صلى اهلل عليو وآلو وسل َرد وَف عنوو فنذا كنيف النيب عليو اغبوض ٍب يػُ 
                                                                                                               

 .  (ٕٓٓ)و حدائر ارنس: (ٖ٘ٓ/ٕٕ)و الهحنير: (ٓٗٙ)اػبصنيؿ:  (1)

 .  (ٖٛٔ٘الهخنيري: ) (2)
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؟! وىل أنر  صلى اهلل عليو وآلو وسل فهل أنر  تالموف  ني ال يالمو رسوؿ اهلل  ؟!لل  وعيَّنه  بأظبنيئه 
 . ؟!صلى اهلل عليو وآلو وسل أعل   ن رسوؿ اهلل 

و  يقل: فنذا أك ر أصحنييبو « فنذا رىط»قنيؿ:  يو وسل صلى اهلل علأف النيب  :اػبني سالوجو 
والرىط ُب اللبع  ن  ال ع إىل عشرةو فدؿ على أف الذين يبناوف عن اغبوض قليلو و  لو يقنيؿ ُب قولو: 

 « . فنذا ز رة»
صلى اهلل فنف قيل: إف ىذا اغبديث يدؿ على أف أك ر الصحنيبع يُػَرّدوف عن اغبوضو كمني ُب قولو 

ُهْ  ِإال ِ ْ ُل نَبَِل النػََّا ِ »: عليو وآلو وسل   . (1)«َفاَل أُرَاُه ىَبُْلُص ِ نػْ

فنيعبواب ظنيىر: وىو أف ىؤالا الذين ىبلصوف )ِ ْ ُل نَبَِل النػََّاِ (و ى   ن بٌن تلك الز ر الِت عرضت 
ي: ال أراه ىبلص  ن بٌن أ ؛وليسوا ىبلصوف  ن بٌن سنيئر الصحنيبع وصلى اهلل عليو وآلو وسل عليو 

يَرُِد َعَليَّ »: صلى اهلل عليو وآلو وسل وؽبذا قنيؿ النيب تلك الز ر الِت تُرد  عن اغبوض إال   ل نبل النا و 
َنني أَنني قنيِئٌ  ِإَذا زُْ رَةٌ ». وُب روايع: (2)«يَػْوـَ اْلِقَينيَ ِع َرْىٌط ِ ْن َأْصَحنييب  ُهْ  ِإال ِ ْ ُل َفاَل أُرَاُه ىَبُْلُص ِ نػْ ... بَػيػْ

لصنلأنتم..لضُلعاٍلتُلل:ململي او (3)«نَبَِل النػََّا ِ 
أف الصحنيبع عددى  ك ًن جداًو وىؤالا الصحنيبع يارضوف على اغبوض ويشربوف  :وتوضيح ذلك

رنني بدلت وغًنتو فيافى عن  ؛د  عن اغبوضتُػرَ  ني  نؾبموعنيت(  نه : نوو وللْن ىننيؾ ز ٌر )أي
فأين ىذا  ن زع   .(4)سهحنينو وتانيىل  لك اجملموعنيتو وذلك فضل  ن اهللؾبموعع يسًنة  ن بٌن ت

 الشياع ارتداد الصحنيبع إال نفراً قلياًل؟!با  
عنػػده  ال ػػع آالؼ  وظػػف: عُػػِرَض علػػي أظبػػنيا ؾبموعػػع  ػػن اؼبػػوظفٌن بسػػهب   سػػئوؿلػػو قػػنيؿ  :و  نيلػػو

فػػنف السػػني ع ؽبػػذا اللػػالـ يالػػ   وإنبػػنيؽب  وكسػػله  فاػػنيقهره و إال ؾبموعػػع يسػػًنة عفػػوت عػػنه  رسػػهنيب  ػػني
 تذكر إىل بقيع اؼبوظفٌن.  أف الذين ُعرِضوا عليو ال يشللوف نسهعً 

لك و وكذرضي اهلل عنو علينيً أ ًن اؼبؤ نٌن فيشمل  ولو قنيؿ لنني قنيئل: إف النص عنيـل:السنيدسالوجو 
 و فمني اعبواب؟ رضي اهلل عنه  وأبني ذر وسلمنيفَ  اً وعمنير  اؼبقدادَ  يشمل

إف اردلع قد دلت علػى عػدـ مشػوؿ حػديث اغبػوض للمهػنيجرين وارنصػنير؛ رف  :أنلي  للي لجصا 
 .اهلل وعدى  بنيعبنع

 إاوان   ن اؼبهنيجرين وارنصنير.فنيردلع الِت دلت على اروج ىؤالا دلت كذلك على اروج بنيقي 
صػػلى اهلل نػػيب قطاػػنيً؛ رف ال رضػػي اهلل عنػػو غبػػديث ال يػػراد بػػو علػػي بػػن أيب طنيلػػبىػػذا اي حح ل:للمل ححذا

                                                                                                               

 (.  ٕ٘ٔٙالهخنيري: ) (1)

 (.  ٕ٘ٔٙالهخنيري: ) (2)

 (.  ٕ٘ٔٙالهخنيري: ) (3)

 (.  ٕٗٗانظر: كرنيب انرصنير اغبر  ننيظرة علميع  ع با  الشياع اإل ني يع: ) (4)
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شػهد لػو بنيعبنػعو وكػذلك ال يػراد بػو غػًنه  ػن الصػحنيبع السػنيبقٌن لإلسػالـ فبػن شػهد ؽبػ   عليو وآلو وسػل 
بنيعبنػػع كػػأيب بلػػر وعمػػر وع مػػنيف وطلحػػع والػػزبًن وعمػػنير واؼبقػػداد وغػػًنى   صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػل النػػيب 

 .  رضي اهلل عنه   ن الصحنيبع
 :قوف ارولوف  ن اؼبهنيجرين وارنصنير؛ رف اهلل أارب ووعد بأف ؽب وكذلك ال يبلن أف يراد بو السنيب

  .[ٓٓٔالروبع:] }َجنَّنيٍت ذَبْرِي رَبْرَػَهني ارَنْػَهنيُر َانيِلِديَن ِفيَهني أََبًدا{
ي ححالنححؤالءلالححذي لملحح نملاهلللو لجقحح إلنححملالفاتحح منلالقحح كعصن،لأملأنلاهلللملحح نملو لجقحح إل

ل؟!لىلاهلللمت  سلل لالج المالق  ئصلمالعيص منصلالليعلملأن مل يات من،لتع 
أنو غفر للمهنيجرين وارنصنير الذين ارجوا  ع النيب أارب سهحنينو وتانيىل  أف اهلل :بعالوجو السني

وُه }َلَقْد تنيَب اهلُل َعَلى النَّيبِّ َواْلُمَهنيِجرِيَن َواَرْنَصنيِر الَِّذيَن اتػَّهَػاُ  ُب غزوة تهوؾ: صلى اهلل عليو وآلو وسل 
 وُب ىذا داللع قنيطاع على  هني   على اإليبنيف.  .[ٚٔٔالروبع:] ُب َسنيَعِع اْلُاْسرَِة{
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لالف ةثلالع نال
ليصملأ  لم لالصة والط  الرضاللاهللللق مع لييف ليٍحاَّ

 
ٌد ِإال َرُسوٌؿ َقْد َاَلْت  بقولو سهحنينو:ُب الصحنيبع أو يسردؿ على رد    (1)يطان الها  }َوَ ني ؿُبَمَّ

 اييع.  [ٗٗٔآؿ عمراف:] ْن قَػْهِلِو الر ُسُل أَفَِنْف َ نيَت أَْو قُِرَل انْػَقَلْهُرْ  َعَلى َأْعَقنيِبُلْ { ِ 
ل:مالجصا لللىلنذالم لمجصه

 ضافىذه اييع نزلت ُب  اركِع أحٍدو وىي تشًن إىل  ني كنيف  ن با  اؼبسلمٌن  ن الأف وؿ: ار
الارنيب  ن اييع و واؼبقصود صلى اهلل عليو وسل النيب  حٌن أشيع  وت القرنيؿ عن رأارالو  وىنالو 

 آؿ] }َوَسَيْجزِي اهلُل الشَّنيِكرِيَن{ُب آار اييع: تانيىل ؽبؤالاو وكذلك ال ننيا على الذين  هروا؛ وؽبذا قنيؿ 
صلى اهلل عليو وآلو باد  وت النيب  رضي اهلل عنه  وال داللع ُب اييع على ارتداد الصحنيبع و[ٗٗٔ:عمراف

 . سل و 
اصوصنيًو وبقيع الصحنيبع عمو نيًو  رضي اهلل عنو ُب اييع إ هنيٌت لفضيلع أيب بلر الصدير ال نيٍل:

و و هت  نينينًي باد  وتوو وقنيتل اؼبرتدينو و او صلى اهلل عليو وآلو وسل حيث  هت أبو بلر  ع النيب 
 اؼبهنيجروف وارنصنير.. 

فليػػف بقػػي  وإال بضػػاع نفػػر عليػػو وآلػػو وسػػل صػػلى اهلل النػػيب ولػػو كػػنيف الصػػحنيبع  رتػػدين باػػد  ػػوت 
؟! ؟!و ن الذي قنيتل  سيلمع اللذاب ؟!اإلسالـ  . و ن الذي ىـز فنيرس والرـو

رضػي اهلل  طلحع والزبًن وغػًنى و  عليو  أبو بلر :و  يفروا ك رو  نه ُب  اركع أحد ٍب إف الذين  هروا 
و ننيىيػػك عػػن الػػذين قرلػػوا بػػٌن يديػػو (2)يفػػرواالالمػػنيا أظبػػنيا ا ػػين عشػػر صػػحنيبينيً    باػػ ُ  و وقػػد عػػدَّ عػػنه 

 فرضي اهلل عنه  وأرضنيى .  وصلى اهلل عليو وآلو وسل 
أبػو بلػر وعمػر وع مػنيف  صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػل وكذلك اغبنيؿ ُب غزوة حنٌنو فقػد  هػت  ػع النػيب 

و قػنيؿ: أنػ عنػورضػي اهلل اهلل بػن  سػاود  عػن عهػدوعليو وكذا الاهنيس وغًنهو وقد جنيا ُب با  الرواينيت 
                                                                                                               

بنفنيؽ انيصع أصػحنيب النػيب صػلى  –عينيذاً بنيهلل  –(. بل صرح الريجنيٍل ٍٗٔٔب اىرديت: )انظر على سهيل اؼب نيؿ: كرنيب  (1)
 اهلل عليو وسل و كأيب بلر وعمر وع منيف وطلحع والزبًن...و وذلك ُب كرنيبو:  ؤسبر السقيفع. 

وت النػػيب صػػلى اهلل  هػػت أف عمػػر قاػػد ُب  لنينػػو ؼبػػني أشػػيع  ػػناػػ .. . (ٜٙٔ/ٗ) نهػػنيج السػػنع: (و ٜٕ/ٗالهدايػػع والنهنييػػع: ) (2)
 الصػحنيبع:  وتػوا علػى  ػني  ػنيت عليػو..و فػنيلقاودُ  و للنو عنيود القرنيؿ ؼبني ننيدى با ُ و وذلك  ن ىوؿ الصد ععليو وآلو وسل 

   آار. شياٌ  و والفرارُ شياٌ  يسًنةٍ  لفرتةٍ 
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يػـو حنػٌن فػوىل عنػو النػنيسو و هػت  اػو شبػنينوف رجػالً  ػن  صلى اهلل عليو وآلو وسػل كنت  ع رسوؿ اهلل )
 .  (1)(اؼبهنيجرين وارنصنير

}ِإفَّ  كمني قنيؿ سهحنينو:  و ن الصحنيبع يـو أحد أنو تنيب على  ن فرَّ  عز وجلاهلل  : بٌنَّ ال نيلث
ُهْ {الَِّذيَن تَػَولَّْوا ِ ْنُلْ  يَػْوـَ  ني اْسرَػَزؽبَُُّ  الشَّْيطنيُف بِهَػْاِ  َ ني َكَسُهوا َوَلَقْد َعَفني اهلُل َعنػْ آؿ ] اْلرَػَقى اعبَْْمَانيِف ِإمبَّ

}َلَقْد تنيَب اهللُ و كمني أارب أيضنًي أنو تنيب عليه  باد غزوة تهوؾ كمني ُب آار سورة الروبع:  [٘٘ٔعمراف:
 .[ٓٓٔالروبع:] ْنَصنيِر الَِّذيَن اتػَّهَػُاوُه ُب َسنيَعِع اْلُاْسرَِة{َعَلى النَّيبِّ َواْلُمَهنيِجرِيَن َوارَ 

نػػوُع اعػػرتاٍض علػػى َعفػػِو اهلل ؽبػػ  و بفرتِػػو علػػيه  الرشػػنيع ُب وإذا كػػنيف اهلل تاػػنيىل قػػد تػػنيب علػػيه  فػػنف 
   .و ع ذلك فله   ن فضل الصحهع ونصرة الدين  ني ال يدانيه  فيو أحد. ولذنوهب 
 

* * * 
 

                                                                                                               

 .  (ٖٓٛ/ٗ) :الهدايع والنهنييع (1)
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للع لثالف ةثلا

لءلرضاللاهللللق  مظلصميالالزناا
 

 رضػي اهلل عنهػني ظلػ  الزىػراادعػوى إف  ن أعظ   ني تشػال بػو الشػحننيا والهبضػنيا بػٌن السػنع والشػياع 
وىػل ورد فيهػني روايػنيت صػحيحع أـ ال؟ وىػل ىنػنيؾ  ػن  ؟فهػل ىػذه الػدعوى  نيبرػعوضرهبني وكسػر ضػلاهنيو 

 علمنيا الشياع  ن أنلرىني؟ 
 عوى   ي هت فيهني سند صحيحو وصبيع أسنينيدىني إ ني ضايفع وإ ني  وضوعع. فيقنيؿ أواًل: ىذه الد

رضي اهلل  و نينينيً: كل عنيقل يال  أف ىذه الرواينيت ال ترفر حبنيؿ  ع  ني ىو  اروؼ  ن شجنيعع علي
 !؟صلى اهلل عليو وآلو وسل وأين دفنيعو عن بضاع الرسوؿ  ؟!و فلو كنينت  نيبرع فأين عليعنو

دفػنيعه  عػن أعراضػه  وأىلػيه  حػ   -فضػالً عػن اإلسػالـ-الاػرب ُب اعبنيىليػع  لقد كنيف  اروفنيً عند
 لو أدى ذلك إىل ضرر أنفسه  بل وىالكهنيو ح  قنيؿ قنيئله : 

لاللو ركلاهلللوع لالعاضلو لف لللللللللأ صنللاضاللوف لاللاللأدنسهل
ىػػذه القصػػع؛ إذ وضبيػػع بػػين ىنيشػػ  وأنفػػره  وشػػجنيعره  وكػػون  سػػنيدة لقػػريم هباػػل الاقػػل يػػرف    ػػل 

 انيصع.  رضي اهلل عنو ُب إ هني ني طان فيه  عني ع وُب سيدنني علي
وقػد قػنيؿ  !؟و فليػف بػنيلارضاً وف  نيلػو شػهيدبل إف اإلسالـ أ ر بنيلدفنيع عن اؼبنيؿو وجاػل  ػن قرػل د

والػػدفنيع عػػن الزوجػػع أعظػػ   ػػن  (1)« ػػن قرػػل دوف  نيلػػو فهػػو شػػهيد»: صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػل اػبليػػل 
   ضلاهني ويسقط جنينهني وىو سنيكت؟!ف يرتكهني تضرب ويلسر ذلكو فلي

وقد اسرهاد حصوؿ ىذه القضيع باُ   راجع الشياع اؼبانيصرين وىو السػيد ؿبمػد حسػٌن فضػل اهللو 
إنػػو   يلسػر ضػػلع الزىػػراا عليهػػني  :أنػػني  ػن ارسػػنيس   أقػػل»وذلػك  ػػن جهػػع النقػػل والاقػل؛ حيػػث قػػنيؿ: 

فهػو كػنيذبو أنػني اسػرهادت اؼبوضػوع اسػرهانيداًو رظبػت عال ػع اسػرفهنيـ  وُكل   ن ينسب إيلَّ ذلػك والسالـ
علػػى أسػػنيس الرحليػػل الرػػنيرىبيو قلػػت: أنػػني ال أتفنيعػػل  ػػع ىػػذا؛ رف ؿبهػػع اؼبسػػلمٌن للزىػػراا عليهػػني السػػالـ  

صػػلى اهلل كنينػت أك ػػر  ػن ؿبهػػره  لالػػي وأك ػر  ػػن ؿبهػػره  للحسػن واغبسػػٌنو وفوقهػػني ؿبهػره  لرسػػوؿ اهلل 
ـَ أحػػٌد علػػى فاػػل ذلػػكو  ػػع اإلقػػراِر بوجػػوِد نوايػػني َسػػيِّئع ل عليػػو وآلػػو وسػػ و قلػػت: إنػػو  ػػن اؼبسػػرهاد أف يُػْقػػِد

وُ هيَّرعو ليس لربااة فالٍف  ن الننيسو بل اوفػنيً  ػن أف يهػيج الػرأي الاػنيـ اإلسػال يو وُب ىػذا اجملػنيؿ ىنػنيؾ 
سػرهاد ذلػك أواو فقلت: أنػني رواينيت ـبرلفعو فهاضه  يقوؿ: دالوا اؼبنزؿو والها  ايار يقوؿ:   يدال

وال أتفنيعػل  ػع الللمػع نفسػػهنيو وَضػجَّت الػدنيني وانقلهػت السػػموات علػى اررضو وبػدأت تُنسػج ارقػػواؿ 
                                                                                                               

 (.  ٜٙ/ٗ) :(  ن ال وبضره الفقيوٜٕٙ/ٚ)و (ٕ٘/٘) :(و وأيضنيً: اللنيُبٔٗٔ) : سل و  (ٖٕٛٗ) :الهخنيري  (1)
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 اىػ. (1)«وترفشى عند الها 
وذكػػر أف  لنينػػع  -إضػػنيفع إىل ااػػرالؼ الروايػػنيت-فأنػػت تلحػػظ أنػػو اسػػرهاد القضػػيع  ػػن جهػػع الاقػػل 

تنػػػنيُب   ػػػل ىػػػذا القػػػوؿو فػػػال يبلػػػن أف َيسػػػلت  رضػػػي اهلل عػػػنه  ععنػػػد الصػػػحنيب رضػػػي اهلل عنهػػػني الزىػػػراا
.. صػلى اهلل عليػػو وآلػو وسػػل  ِسػيَّمني  ػػع عظػ  ؿبهػره  ؽبػػني وربيهػنيوالالصػحنيبع لػو حصػػَل شػيٌا  ػن ذلػػكو 

لػػيس »حيػػث قػػنيؿ:  رضػػي اهلل عنػػووإف كنػػني ال نوافػػر ىػػذا اؼبرجػػع الشػػياي ُب تاريضػػو بامػػر بػػن اػبطػػنيب 
 رضػػي اهلل عنػػو نػػنيُا علػػي  رضػػي اهلل عنػػووبيػػنيف فضػػل عمػػر ويلفػػي ُب الػػرَّدِّ عليػػو  و«لػػربااة فػػالف  ػػن النػػنيس

.إينيه و وُنْصُحو لوو وتزوهُبو يوعل    ابنرو أـ كل ـو
رضي أف  ن عرؼ َحثَّ اإلسالـ على الدفنيع عن ارعراضو وعرؼ شجنيعَع علٍي  :و لخص القوؿ

ىيك عمني ُعرؼ عن بقيع الصحنيبع الذين كنينوا وأنفروو َعِلَ  بُطالَف أ  نيؿ ىذه القصصو نني اهلل عنو
 الزىراا ويهذلوف اررواح دونني.وف لِّ هبُ 

عل  بطالف ىذه القصصو إذ ال  رضي اهلل عنهمنيعلى عمَر  ويقنيؿ  نيل نيً: إف  ن تأ ل  ننيا علي  
 يبلن ال ننيا عليو بنيلرقوى والورع واؼبوت على اإليبنيف لو صحت ىذه القصص. 

هلل بػػالا » كمػػني ُب )نػػج الهالغػػع(: رضػػي اهلل عنػػو واصػػفنيً لامػػر بػػن اػبطػػنيب عنػػورضػػي اهلل علػػي وؿ يقػ
ال ػػوبو  يَّ ِقػػف الفرنػػعو وأقػػنيـ السػػنعو ذىػػب نَ لَّػو اَ (2)دَ َمػػو وداوى الاَ ودَ ارَ  ـَ وَّ لقػػد قَػػػ -ياػػين عمػػر  – فػالف

طػػػػرؽ  قليػػػػل الايػػػػبو أصػػػػنيب اًنىػػػػني وسػػػػهر شػػػػرىنيو أدى إىل اهلل طنيعرػػػػوو واتقػػػػنيه حبقػػػػوو رحػػػػل وتػػػػركه  ُب
 . (3)« رشاهع ال يهردي فيهني الضنيؿو وال يسريقن اؼبهردي

 قليػػلَ  ال ػػوبِ  ذىػػب نقػػيَّ  رضػػي اهلل عنػػور بػػأف عمػػ رضػػي اهلل عنػػو علػػي  أ ػػًن اؼبػػؤ نٌن فهػػذه شػػهنيدة  ػػن 
 وحنيشنيه أف ي ين عليو ىذا ال ننيا الهلي  لو فال   ل ىذا الفال الشنيع. و الايبِ 

ؼبػني شػنيوره ُب اػبػروج إىل  رضي اهلل عنهمنيب علينيً قنيؿ لامر بن اػبطنيأف وجنيا ُب )نج الهالغع( أيضنيً 
 : ال تلػػػن للمسػػػلمٌن كنينفػػػٌع دوف  وإنػػػك  ػػػ  تسػػػر إىل ىػػػذا الاػػػدو بنفسػػػك فػػػرلقه  فرنلػػػب»غػػػزو الػػػرـو

أقصػػػى بالدىػػػ و لػػػيس باػػػدؾ  رجػػػٌع يرجاػػػوف إليػػػوو فنيباػػػث إلػػػيه  رجػػػالً ؾبرّبػػػنيًو واحفػػػز  اػػػو أىػػػل الػػػهالا 
 .  (4)«ه اهلل فذاؾ  ني رببو وإف تلن ارارىو كنت رِدااً للننيس و  نيبًع للمسلمٌنوالنصيحعو فنف أظهر 

وحرصػو علػى حينيتػوو و ارفرػو لقػدرهو  رضػي اهلل عنهمػني وىذا  ن أعظ  اردلع علػى تاظػي  علػي  لامػرَ 
 .  «ليس بادؾ  رجٌع يرجاوف إليو»ويلفي قولو: 
لَاْمػػػرِي إّف  لنينمػػػني ُب »: اهلل عنهمػػػني رضػػػي فيػػػو وُب صػػػنيحهو الصػػػدير رضػػػي اهلل عنػػػوعلػػػي بػػػل قػػػنيؿ 

 .  (5)«عمال وإف اؼبصنيب هبمني عبرٌح ُب اإلسالـ شديدو فرضبهمني اهلل وجزانبني أحسن  ني واإلسالـ لاظي ٌ 
                                                                                                               

 .  (ٙ٘-٘٘:ص) :الزىراا اؼباصو عو أمبوذج اؼبرأة الانيؼبيع (1)
 .داوى الالع :قـو الاوجو وداوى الَاَمدو أي :قـو ارودو أي (2)
 (.ٕٕٕ/ٕ) :شرح ؿبمد عهدهو و (ٖ/ٕٔ) :شرح ابن أيب اغبديد(و ٕٕٛو اطهع: )نج الهالغع (3)

 (.  ٛٔ/ٕشرح ؿبمد عهده: )و و (ٜٕٙ/ٛشرح ابن أيب اغبديد: ) (وٖٗٔاطهع: ) وغعنج الهال (4)

 (.  ٙٚ/٘ٔشرح نج الهالغع البن أيب اغبديد: ) (5)
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و وكلهػػػني  ػػػن كرػػػب الشػػػياع اؼبارمػػػدة ولػػػو أُحصػػػيت لهلبػػػت اجمللػػػدات واؼبننيقػػػبفهػػػذه نهػػػذة يسػػػًنة  ػػػن 
 عندى  كمني ترى. 

و (عمػػر) ظبػػى أحػػد أبننيئػػوال نػػنيا فحسػػب بػػل  ا  يقرصػػر علػػى ىػػذ اهلل عنػػورضػػي  وأ ػػًن اؼبػػؤ نٌن علػػي
 كمني سيأٌب بينينو.  رضي اهلل عنو عمر بن اػبطنيب رضي اهلل عنهني ابنرو أـ كل ـووزوج 
 ػػني دفػػع الشػػيخ  يػػ    وىػػوالشػػياع   يرضػػه  ىػػذا اللػػالـ؛ إذ ىػػو عقهػػع أ ػػني ه و باػػ  اؼبؤسػػف أف و 

فقػنيلوا: إف ىػذه اؼبمػنيدح الػِت ذكرىػني ُب حػر  ولشياع قد أوردوا ىنني سػؤاالً واعل  أف ا»الهحراٍل رف يقوؿ: 
تنػنيُب  ػني أصبانػني عليػو  ػن زبطئرهمػني وأاػذنبني ؼبنصػب اػبالفػعو فن ػني  -أبني بلر وعمػر :ياين-أحد الرجلٌن 

 .  (1)«وإ ني أف يلوف إصبنيعنني اطأً  و رضي اهلل عنو أف ال يلوف ىذا اللالـ  ن كال و
 فل  يهر إال االحرمنيؿ ايار. الهالغع ال شك ُب صحرو عند الشياعو كرنيب نج ونقوؿ:  

فرهػػٌن أف ىػػذه القصػػع  ػػن نسػػج اػبيػػنيؿو وأنػػني ؿبػػ  افػػرتاا دؿ علػػى بطالنػػو الشػػرع والاقػػل والواقػػعو 
إلباػنيدى  عػن  هبٌ لفرقػع بيػنه و وَسػاوللن  ني ىي إال أداة إل نيرة الشحننيا والهبضنيا بػٌن اؼبسػلمٌنو وبػث 

 بيرو بن نيرة الاواطف فيمني ال طنيئل  ن ورائوو واهلل اؼبسرانيف. طلب اغبر وب

  :كمني يلياللالـ  فملخص  أ ني قضيع فدؾو 
   رضػػي اهلل عنػػو أبو بلػػرفػػ ؛ ػػني وقػػع  ػػن زيػػنيدات ال صػػحع ؽبػػنيأصػػل اغبػػديث صػػحيٌح دوف أف  أواًل:

 ػػني ِإنَّػػني ال نػػورثو »ؿ: يقػػو  صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػل رنػػو ظبػػع النػػيب  ورضػػي اهلل عنهػػني لفنيطمػػع فػػدكنيً  ياػػط
وإف  وإف الالمػػنيا ور ػػع ارنهيػػنيا»: صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػل و وُب روايػػع أاػػرى قػػنيؿ (2)«صػػدقعفهػػو تركنػػني 

 .   (3)«فمن أاذ بو أاذ حبظ وافر ووإمبني ور وا الال  وارنهينيا   يور وا ديننيراً وال درنبنيً 
 .  (4)فل  تللمو ح   نيتت وُب ذلك وىجرتو رضي اهلل عنهنيفنيطمع عليو وقد وجدت 

رضػػػي اهلل  وأ ػػػني سػػػهب غضػػػههني ]أي فنيطمػػػع»ُب توجيػػػو اجرهنيدىػػػني:  رضبػػػو اهللابػػػن حجػػػر اغبػػػنيفظ قػػػنيؿ 
فالعرقنيدىني تأويل اغبديث على اػالؼ  ػني سبسػك بػو أبػو  و[  ع احرجنيج أيب بلر بنيغبديث اؼبذكورعنهني

نػنيفع  ػني الفػو  ػن أرض وعقػنير ال بلرو وكأنني اعرقدت زبصيص الامـو ُب قولو: )ال نػورث( ورأت أف  
و واارلفػػني ُب أ ػػر ؿبرمػػل للرأويػػلو فلمػػني صػػم  علػػى ذلػػك  يبرنػػع أف تػػورث عنػػوو وسبسػػك أبػػو بلػػر بػػنيلامـو

 .  (5)«انقطات عن االجرمنيع بو لذلك
وعػػدـ كال هػػني لػػو إمبػػني ىػػو ُب شػػأف اإلرثو فلػػ  تللمػػو فيػػو حػػ   نيتػػتو ولػػيس فيػػو داللػػع علػػى عػػدـ  

                                                                                                               

   .(ٜٛ/ٗ): ؼبي   الهحراٍل شرح نج الهالغع (1)
 (.  ٔٙٚٔ(  سل : )ٖٓٔٛالهخنيري: ) (2)

 (.ٖٔٗٙ(و أبو داود: )ٕٕٛٙالرت ذي: ) (3)

 .(ٜ٘ٚٔ)و  سل : (ٕٔٗٗ-ٕٓٗٗ: )الهخنيري  (4)

 (.  ٕٕٓ/ٙفرح الهنيري: ) (5)
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و وروي أنػػو داػػل صػػلى اهلل عليػػو وسػػل كػػنيف فحسػػهو أنػػو عمػػل حبػػديث رسػػوؿ اهلل لهرػػعو وإف  أكال هػػني لػػو 
 .  (1)عليهني فرتضنيىني فرضيت

ووقوفهػػني علػػى  رضػػي اهلل عنهػػنيىػػذا ىػػو القػػدر ال نيبػػت  ػػن اغبػػديثو وأ ػػني  ػػني يػػروى  ػػن اػػروج فنيطمػػع 
ظلو يػع فلػ  ي هػت فيػو حػديث صػحيحو والاقػل يسػرهاده كمػني سػهر ذكػره ُب   وؾبني ع الرجػنيؿ وغػًن ذلػك

 . رضي اهلل عنهني الزىراا
وإف ارنهيػػػنيا   يور ػػػوا دينػػػنيراً وال  و)إف الالمػػػنيا ور ػػػع ارنهيػػػنيا والاجيػػػب أف الروايػػػع ال نينيػػػع وىػػػي قولػػػو:

رضػي  فمن أاذ بو أاذ حبظ وافر(و رواىني الشػياع ُب كرػهه  عػن جافػر الصػنيدؽ ووإمبني ور وا الال  ودرنبنيً 
  ع صحرهني و هو ني عندى . وا عنهني وتننيسوىنيو علمنياى  أعرض و وللنَّ (2)اهلل عنو

 وؾبهػػوؿ :اروؿ :لػػو سػػنداف..»عػػن ىػػذا اغبػػديث: فقػػد صػػححهني اجمللسػػي واػبميػػينو يقػػوؿ اجمللسػػي 
 .(3)«حسن أو  و ر ال يقصراف عن الصحيح :وال نيٍل

 ػن   ّف والد علي بن إبػراىي  )إبػراىي  بػن ىنيشػ (إح  و رجنيؿ اغبديث كله   قنيت»اػبميين:  ويقوؿ
 .(4)«..فضاًل عن كونو  قع وكهنير ال قنيت اؼبارمدين ُب نقل اغبديث

أفَّ ارنهيػػنيا   يور ػػوا قلػػيالً وال ك ػػًناً  ػػن اؼبػػنيؿو وإمبػػني صػػحيحع عنػػد الشػػياعو وصػػروبع ُب فهػػذه الروايػػع 
 ور وا الال .. 

ياػط أحػٌد  ػنه   فلػ  وتولػوا اػبالفػع باػد ذلػك رضػي اهلل عػنه  واغبسػن نيً ف عمر وع مػنيف وعليػ: أث ني  ل
و وىػذا يػرد علػى  ػن (5)السػنٌن رِّ حػر ؽبػني فننػو ال يهطػل دبَػ عو ولػو كػنيف شبػرضػي اهلل عنهػني شيئنيً لور ع فنيطمع

 . زع  ضاف اغبديث واارالقو
و وكػل رضػي اهلل عػنه  أحٌد لور و أزواجو وعمػو الاهػنيس صلى اهلل عليو وآلو وسل  النيبَّ  ثَ رِ لو وَ : ث لع  ل

يطنيلػب الهقيػع بػنر ه  لػو  لَػ ْ  ؟!! ولِػ َ رضي اهلل عنهني و فَِلَ  ُحصرت القضيع ُب فنيطمعيئنيً ىؤالا   ياطوا ش
 !صح  ني يذكرونو  ن قضيع فدؾ؟

سهحنينو: كمني قنيؿ   وبنص القرآف عليو السالـ ورث داود عليو السالـ بأف سليمنيف :ف قيل: إراوع  ل
 .[ٙٔالنمل:] }َوَوِرَث ُسَلْيَمنيُف َداُووَد{

فال يبلن أف يرث اؼبنيؿ  ولو إاوة  ن أبيو عليو السالـ ؼبراد إرث النهوة ال اؼبنيؿو فسليمنيفاي  ل:لي

                                                                                                               

 اؼبرجع السنيبر.  (1)

   (.ٔ٘ٔو ٕٜ/ٕ)و حبنير ارنوار: (ٖٗ – ٕٖ/ٔ: )اللنيُب (2)
 (و ربت بنيب:  واب الاني  واؼبرال . ٔٔٔ/ٔ):  رآة الاقوؿ (3)
 (.  ٖٜاغبلو ع اإلسال يعو ربت عنواف: صحيحع القداح: )ص (4)
 (.  ٕٕٓ/ٗيع: ) نهنيج السنع النهو  (5)
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وكبو  ؟!فمني الفنيئدة  ن ذكره و ن أبيوو فلو كنيف اؼبراد إرث اؼبنيؿ ابنٍ  كلِّ   رثُ وحدهو ٍب إنو  ن الهدىي إِ 
  ىذا يقنيؿ ُب قولو سهحنينو:

 . [ٙرَل:  ] }يَرُِ يِن َويَِرُث ِ ْن َآِؿ يَػْاُقوَب{
وىػي  رضػي اهلل عنهمػني بػأف تبسػَلهني زوجػُع أيب بلػر الصػديرأ ػرت  رضي اهلل عنهني فنيطمع: أف خ مس  ل

باػد ذلػكو كمػني أ ػرت أف تُػدفن حيػث  رضػي اهلل عنػو أظبنيا بنت عميس الِت تزوجهني علي بن أيب طنيلػب
سبريضػهنيو وشػنيركت ال يراىني الرجنيؿ ارجنينب؛ وذلك لشدة حينيئهنيو وقػد قني ػت أظبػنيا بنػت عمػيس علػى 

 وعلمو.  -الصدير-و وال يبلن أف سبرضهني وتبسلهني إال بنذف زوجهني (1)ُب غسلهنيو ٍب  دفنت ليالً 
رضػي هبُِػل  فنيطمػع  رضػي اهلل عنػووىذا يدؿ على  ني كػنيف بيػنه   ػن ألفػع وؿبهػعو ولػو   يلػن الصػدير 

 ؼبني أذف لزوجرو برمريضهني وتبسيلهني وتلفينهني.  اهلل عنهني
 

ل*ل*ل*
 

                                                                                                               

(  ػػني نصػػو: ".. وروي أنػػو ؼبػػني حضػػر ني الوفػػنية قنيلػػت رظبػػنيا بنػػت عمػػيس: ٖٛٗ-ٖٚٗ/ٖٓقػػنيؿ اجمللسػػي ُب حبػػنير ارنػػوار: ) (1)
وأنػػو   وبضػػرىني إال أ ػػًن اؼبػػؤ نٌن واغبسػػن  )إذا أنػػني  ػػت فػػنينظري إىل الػػدار..(و ٍب ذكػػر اجمللسػػي  ػػن حضػػر وفني ػػني فقػػنيؿ: "..

( قػػنيؿ: "وكػػنيف يبرضػػهني بنفسػػوو ٕٔٛوفضػػع جنيريرهػػني وأظبػػنيا بنػػت عمػػيس"و وُب ار ػػنييل للمفيػػد: ) واغبسػػٌن وزينػػب وأـ كل ػػـو
( )ذكػر وفني ػني ٕٙٔ-ٕٕٔ/ٕ(و كشػف البمػع: )ٜٓٔوتاينو على ذلك أظبػنيا بنػت عمػيس.."و وانظػر: ار ػنييل للطوسػي: )

 و ني قهل ذلك(. 
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لالف ةثلالااوا
للفالمزماجهلم لأملكلعصملوقتلللاللو لأواللط لب

 
  ن اغبقنيئر الِت زبفى على ك ًن  ن الشياع: 

.  رضي اهلل عنوزوج عمر  رضي اهلل عنوأف علينيً   ابنرو أـ كل ـو
 وأنو أ ىن عليو ونصح لو ُب ك ًن  ن اؼبواقف. 

 وأنو ظبى أحد أبننيئو بػ)عمر(. 
ُب   رضػػػي اهلل عنػػػو  ػػػع اغبسػػػٌن لَ رِػػػوكلهػػػ  قُ  و)ع منيف(بػػػػوآاػػػر  وبلػػػر( )أيببػػػػ وأبننيئِػػػ أحػػػدَ كمػػػني ظبػػػى 

 .  (1)كربالا
 و وكػذا علػي  (عمػر)و (أيب بلػر)أبننيانبػني بنيسػ   واغبسػٌنُ   ن ارئمعو فقػد ظبػى اغبسػنُ  وكذا فال عددٌ 

ذا و وكػػػ(أيب بلػػػر)بػػػػ و وكػػػنيف وبػػػب أف يلػػػىن(ع مػػػنيف)آاػػػر ظبػػػنيه و  (عمػػػر)باػػػ  أبننيئػػػو اغبسػػػٌن ظبػػػى  بػػػنُ 
..و وغػًنى  ك ػًن ولػػيس (أيب بلػرػ)و وكػنيف الرضػني وبػب أف يلػىن بػػ(عمػػر)و (أيب بلػر)ظبػى بنيسػ   اللػنيظ ُ 

 .  (2)ىذا ؾبنيؿ حصره
إف ىػػػذه الرسػػػمينيت اؼبرلػػػررة تػػػدؿ داللػػػع قنيطاػػػع علػػػى عظػػػ  ا هػػػع بيػػػنه و وال يبلػػػن حبػػػنيؿ أف تل ػػػر 

 ن الردة والنفنيؽ. الرسمينيت واؼبصنيىرات  ع وجود الهبضنيا والشحننيا بينه و فضاًل ع
 والشياع غنيلهنيً  ني يلجئوف إىل تربير ذلك بأف الرسميع ال تدؿ على ا هعو وأف قضيع الزواج ال تصح. 

 اقوؿ: للمنقوؿ واؼبىذا  بنيلطع ُب و 
فنف كل عنيقل يدرؾ أنبيع اارينير االس  اغبسنو وال يرضػى رجػل سػوي عنيقػل بػأف يسػمي ابنػو بأظبػنيا 

 و. زبرص بأعدائو وأعداا دين
رو ػػني كرػب الشػػياعو وصػححهني باػػ   رضػي اهلل عنػو ابنرػو لامػػر رضػي اهلل عنػػو وأحنيديػث تػزويج علػػي

 ػػرآة ) :ُب كرنيبػوذكػر  -وىػػو  ػن أكػرب علمػنيا الشػياع ُب القػػروف اؼبرػأارة-فػنف اجمللسػي  ؛علمػنيئه  اللهػنير
فيهػػنيو وقػػد ذكػػر  ال شػػكَّ  بػػأف أحنيديػػث تػػزويج علػػي ابنرػػو أـ كل ػػـو بامػػر بػػن اػبطػػنيب صػػحيحعٌ  (الاقػػوؿ

                                                                                                               

   (.٘ٗ/ٖٔ)و  اج  اػبوئي: (ٕٙٛ/ٔ)و اللنيُب: (ٕٔٔ/ٗ)و اؼبننيقب: (ٚٙٔ)صاإلرشنيد: انظر:  (1)

و (ٖ٘ٗ/ٕٜ) قنيتػػل الطػػنيلهيٌن: البريػػب أيضػػنيً أف ىػػذه ارظبػػنيا نقلرهػػني كرػػب الشػػياعو فلمػػنيذا زبفػػى عػػنه ؟!! وانظػػر  ػػ اًل:  (2)
و (ٜٙٔو ٛٙٔو ٖٙٔ/ٗٗ(و )ٕٓ٘/ٓٔ)و الهحػػػػػػػػػػػػنير: (ٖٕٗو ٕٕٔ)و إعػػػػػػػػػػػػالـ الػػػػػػػػػػػػورى: (٘ٚٔو ٕٔٔ/ٗ)اؼبننيقػػػػػػػػػػػػب: 

 .  (ٖٔٗو ٕٚٔ/ٕ)و كشف البمع: (ٖٕٙ): و الرنهيو واإلشراؽ(ٚٙو ٖٙو ٖٙ/٘ٗ)
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وال نيلػػث  و(1)ٍب حلػػ  علػػى اروؿ وال ػػنيٍل بػػأف درجرهمػػني حسػػن (اللػػنيُب) ارحنيديػػث الػػِت أوردىػػني صػػنيحبُ 
 .  (2)والرابع بأف درجرو صحيح وبأف درجرو  و ر

: ).. وكذا إنلنيُر اؼبفيػِد )ره( أصػَل الواقاػع ثملق لل،ذكالالفجلساللرنل ٍرلالففي للل ذالالتزميجللمق ل
 أنػػو   ي هػػت ذلػػك  ػػن طػػرقه و وإال فهاػػد ورود تلػػك اراهػػنير و ػػني سػػيأٌب بأسػػنينيد أف عليػػنيً  إمبػػني ىػػو لهيػػنيفِ 
َـّ  ؼبػػػني تػػػوُب عمػػػرُ  رضػػػي اهلل عنػػػو  حبػػػنيرِ  و ُب كرػػػنيبِ فػػػنينطلر هبػػػني إىل بيرػػػوو وغػػػًن ذلػػػك فبػػػني أوردتُػػػ كل ػػػوـَ   أتػػػى أ
ع واالضػػطرارو وال ذلػػك عجيػػٌبو وارصػػُل ُب اعبػػواِب ىػػو أف ذلػػك وقػػع علػػى سػػهيل الرقيػػ ارنػػوارو إنلػػنيرُ 

 .  (3)اسرهانيد ُب ذلك.. إخل(
وال أظن اؼبفيد هبهل   ل ىذه ارحنيديثو وللنو وقع ُب  اضلع البػد لػو أف يػرخلص  نهػني؛ إذ كيػف 

وال يبلػػن لرجػػل عنيقػػل تػػزويج  !لطػػنيغوت  نػػنيفر رضػػي اهلل عنهػػني ابنرػػو أـ كل ػػـو رضػػي اهلل عنػػو يػػزوج علػػيٌ 
 . رضي اهلل عنو ار ورو فضالً عن عليابنرو لرجل هبذه اؼب نيبع  همني كنينت 

وَّجػػو تقيػػًع علػػى صػػحع ىػػذه ارحنيديػػثو وللنػػو يقػػوؿ: إنػػو زَ  بنػػنياً  ؛أ ػػني اجمللسػػي فننػػو أ هػػت ىػػذا الػػزواج
 واضطراراً..

لماللت ريلم لأي ف لتعجب!ل
فهػػػل وصػػػل أ ػػػر  !أَِ ػػػْن ِإنلػػػنيِر أحنيديػػػٍث  نيبرػػػٍع والراػػػني ي عنهػػػنيو أـ  ػػػن جاػػػل ارعػػػراض هبػػػذه اؼب نيبػػػع؟

 إىل ىذه الدرجع  ن اؼبهنينع ح  يزوجو تقيع واضطراراً؟!  رضي اهلل عنو رعراض عند عليا
عنػػد الشػػياع حػػ  ذُباػػل عنػػد طػػنيغوت  نػػنيفر تقيػػع  رضػػي اهلل عنهػػني وىػػل ىػػذه ىػػي قيمػػع بنػػت فنيطمػػع

  !!واضطراراً 
اغبػر إال وفالو وصػنياوو و  يهػر علػى  ػن يريػد  رضي اهلل عنو أف ىذا ىو قوؿ علي مخ  الال صل:

 أف يزيح عن عينيو غشنيوة الرقليد ويهصر حقيقع اغبنيؿو واهلل اؽبنيدي إىل سواا السهيل. 

 

ل*ل*ل*

                                                                                                               

 .  ( بنيب تزويج أـ كل ـوٕٗ/ٕٓ رآة الاقوؿ: ) (1)

 ( بنيب اؼبروَب عنهني زوجهني اؼبداوؿ هبني أين تارد؟ٜٚٔ/ٕٔ رآة الاقوؿ: ) (2)

 .  ( بنيب تزويج أـ كل ـو٘ٗ/ٕٓ) رآة الاقوؿ:  (3)
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لالف ةثلالخ مس
لا  ال صللزمج إلالق الل لىلاهللللليهلم لمل

 
وال وبػل  ػرأة صػنيحهع ديػن والػرو ا ن يريد الزواج بنيلهحػث عػن  صلى اهلل عليو وآلو وسل حث النيب 
 . صلى اهلل عليو وسل أو يهقيهني  اوو كمني ىي شرياع نهينني ؿبمد  -غًن كرنيبيع  –ج كنيفرة ؼبسل  أف يرزو 

وبػث أ رػو علػى ذلػك فهػو أوىل النػنيس بصػالح زوجنيتػو وإيبػنيننو  صػلى اهلل عليػو وسػل وإذا كنيف النيب 
و فنيرقػػػع النػػػيب  أو إرادة الػػػدنيني صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػل ولػػػذا اػػػًنىن اهلل بػػػٌن إرادة اياػػػرة والهقػػػنيا  ػػػع النػػػيب 

 فنيارتف اهلل ورسولو والدار ايارة.  صلى اهلل عليو وسل 
رسػوؿ اهلل نفرتض رنفسنني الزواج  ن ا رأة كفؤ و ن بيت كرَلو وُب اؼبقنيبل ننسػب إىل  ن ا زف أف و 

ٍب  والػزواج  ػن ا ػرأة  ننيفقػع أو كػنيفرة أو رأٍس ُب الفرنػعو ويَالػ  ذلػك  ػن حنيؽبػني صلى اهلل عليػو وآلػو وسػل 
بػل و ػني  وصػلى اهلل عليػو وآلػو وسػل يهقيهني  او ح  يبوتو وكأننني ننزه أنفسنني عمني ال ننزه عنػو رسػوؿ اهلل 

 ؟!صلى اهلل عليو وآلو وسل لنهيو  نيحيث رضيهسهحنينو وتانيىل  ال ننزه عنو ربنني
هلل صػػلى ا: إف النػػيب باػػ  الشػػياعو  أكػػن أصػػدؽ أف يارقػػد أحػػد   ػػل ىػػذا اللػػالـ حػػ  قػػرأت قػػوؿ 

 !!(1) «ىننينيأال إف الفرنع ى»فقنيؿ:  عنهنيو أشنير إىل حجرة عنيئشع عليو وآلو وسل 
إمبػني أشػنير إىل جهػع اؼبشػرؽو فػنينظر كيػف وصػل هبػ  اغبػنيؿ إىل النيػل  صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػل والنيب 
 و ػػػن زوجػػػوو وىػػل ياقػػػل أف يبسػػػلهني لػػػو كنينػػػت كػػػذلك؟ ولػػػو قُػػػدِّر صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػل  ػػن النػػػيب 

  ن أُـٍ ىي رأٌس ُب الفرنع والنفنيؽ؟!! صلى اهلل عليو وآلو وسل وجنياه أوالٌد  نهني فهل سيلوف أبننيؤه 
ووقػع باػ  اراطػنيا  ػنهنو وللنهػني ببػًن الصػورة  صػلى اهلل عليػو وسػل وال نزاع ُب بشريع أزواج النيب 

و ولذا فقد أبقنيىن النيب   او إىل أف  نيت.   صلى اهلل عليو وسل الِت يصورىني الشياع اليـو
فقػػد »قػد صػػنيغت قلوهبمػني أي  رضػػي اهلل عنهمػنيففػي سػورة الرحػػرَل أاػرب سػهحنينو أف عنيئشػػع وحفصػع 

صػػػلى اهلل عليػػػو وجػػد  نلمػػػني  ػػػني يوجػػب الاقوبػػػع وىػػػو  يػػػل قلوبلمػػني عػػػن الواجػػػب ُب ـبنيلصػػع رسػػػوؿ اهلل 
 !!(2)«  ن حب  ني وبهو وكراىيع  ني يلرىو وسل 

تريػػد اإلصػػالحو واروجهػػني ؼبصػػلحع تظنهػػني ال  رضػػي اهلل عنهػػنيئشػػع وأ ػػني واقاػػع اعبمػػل فقػػد ارجػػت عني
صػلى اهلل عليػو حرج فيوو وال يننيُب ار ػر بقرارىػني ُب بيرهػنيو وذلػك كخروجهػني للحػج والامػرة ُب ز ػن النػيب 

                                                                                                               

 (.  ٕٗٔ/ ٖ(و الصراط اؼبسرقي : )ٖٛانظر: وصوؿ اراينير للاني لي: ) (1)

 .  ٗاللشنيؼ للزـبشريو عند تفسًن سورة الرحرَلو آيع  (2)
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 وباده.  وسل 

هلل عليو صلى ابٌن اارينير ايارة والهقنيا  ع النيب  صلى اهلل عليو وآلو وسل قد َاًنَّ اهلل نسنيا النيب و 
فنيارتف اهلل ورسولو والدار  وصلى اهلل عليو وآلو وسل وبٌن اارينير الدنيني و فنيرقع النيب  ووآلو وسل 
}يني أَيػ َهني النَّيب  ُقْل  نهنو قنيؿ سهحنينو:  واحدة صلى اهلل عليو وآلو وسل   يطّلر النيب لذا و ايارة؛ 

ياًل . َوِإْف ُكْنُُتَّ تُرِْدَف  َرْزَواِجَك ِإْف ُكْنُُتَّ تُرِْدَف اغْبََينيةَ  نْػَيني َوزِيَنرَػَهني فَػرَػَانيَلٌْنَ أَُ رػِّْاُلنَّ َوأَُسرِّْحُلنَّ َسرَاًحني صبَِ الد 
اَر اَيِارََة فَِنفَّ اهللَ َأَعدَّ لِْلُمْحِسَننيِت ِ ْنُلنَّ َأْجًرا َعِظيًمني{  . [ٜٕ-ٕٛارحزاب:] اهللَ َوَرُسوَلُو َوالدَّ

النػػيب فأبقػػنيىن  و نػػزه عػػن ذلػػكسػػهحنينو وتاػػنيىل  رضػػى ىػػذا الرخيػػًن للػػنيف عه ػػنيًو واهللولػػو   وبصػػل  ق
  او إىل أف  نيت عليو الصالة والسالـ.  صلى اهلل عليو وآلو وسل 
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للااواالفصالا
لا م مالمالقص

 

 وفيو  هح نيف:     

 

لاألمل:الف ةثلللللل

 الصة والمالقصلللىلا م ما

 
لال:الع نالف ةثلللللل

 ا م مالوي لالقصلمالع المالصاقا
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لالف ةثلاألمل
لا م ماللصلللىمالق للالصة وا

 
و (2) ن أصوؿ الدين وجحده كفرأف ىذا و و (1)د الشياع أف اهلل نص على إ ني ع ا ين عشر إ ني نيً رقيا
  عليٌّ وقد ُأجربَ  و رضي اهلل عنو الصحنيبع ؼبني جحدوا ىذا ارصل وبنيياوا الصديرقنيلوا بنيرتداد وؽبذا 

 على الهياع وأكره عليهني.. إخل.  رضي اهلل عنو
  رحد نًي عن بيارو ريب بلر حيث يقوؿ  رضي اهلل عنووقد كفنينني ُب اعبواب عن ذلك اإل نيـ علي 

 : رضي اهلل عنو
ونضػػػت ُب تلػػػك ارحػػػداث حػػػ  زاغ الهنيطػػػل وزىػػػرو  و..فمشػػػيت عنػػػد ذلػػػك إىل أيب بلػػػر فهنييارػػػو»

 وفيسر وسػدد وقػنيرب واقرصػد ولاليني ولو كره اللنيفروفو فروىل أبو بلر تلك ار وروكنينت كلمع اهلل ىي ا
 .  (3)«وأطارو فيمني أطنيع اهلل فيو جنيىداً  وفصحهرو  ننيصحنيً 

رنػو كػنيف يػرى أنػو  إ ػني ا رنػع عػن اؼبهنيياػع أوؿ ار ػر؛ رضػي اهلل عنػو وىذه الروايع جنيا ُب أوؽبني أف عليػنيً 
بػػنييع باػػد ذلػػكو وأ ػػىن ىػػذا وللنػػو و أف لػػو حقػػنيً ُب ااريػػنير اإل ػػنيـ واػبليفػػعو أو رنػػو يػػرى أحػػر هبػػني لقرابرػػو

ويشهد لو بأنػو يسػر وسػدد وقػنيرب لػو    رضي اهلل عنو ال ننياو وال يبلن أف ي ين ىذا ال ننيا على أيب بلر
 يلن كذلك. 

                                                                                                               

وى : علي ٍب اغبسن ٍب اغبسٌن رضي اهلل عنه و ٍب ترسلسل اإل ني ع ُب أبنػنيا اغبسػٌن: علػي بػن اغبسػٌن )زيػن الانيبػدين( ٍب  (1)
ٍب علػػػي )اؽبػػػنيدي( ٍب اغبسػػػن ؿبمػػػد )الهػػػنيقر( ٍب جافػػػر )الصػػػنيدؽ( ٍب  وسػػػى )اللػػػنيظ ( ٍب علػػػي )الرضػػػني( ٍب ؿبمػػػد )اعبػػػواد(و 

الشػػياع كأضبػػد اللنيتػػب ُب كرنيبػػو:  )الاسػػلري( ٍب ؿبمػػد )اؼبهػػدي اؼبنرظػػر عنػػد الشػػياع(و وقػػد أ هػػت عػػدـ وجػػوده أصػػالً باػػ 
 تطور الفلر السينيسي الشياي. 

( ٕ٘ٗ/ٕ) وقػد ذكػػر اػبػوئي عػػدـ وجػػود روايػع صػػحيحع تػػنص علػى أظبػػنيا ارئمػع كمػػني ُب صػػراط النجػنية ُب أجوبػػع االسػػرفرنياات:
حيث قنيؿ: "الرواينيت اؼبرواترة الواصلع إلينني  ن طرير الاني ع واػبنيصع قد حددت ارئمػع علػيه  السػالـ بػني ين عشػر  ػن ننيحيػع 
الاددو و  ربددى  بأظبنيئه  عليه  السالـ واحدا باد واحد حػ  ال يبلػن فػرض الشػك ُب اإل ػنيـ الالحػر باػد رحلػع اإل ػنيـ 

حع ُب ذلػك الز ػنيف اارفػنياه والرسػرت عليػو لػدى النػنيسو بػل لػدى أصػحنيهب  علػيه  السػالـو إال السنيبرو بل قد تقرضػي اؼبصػل
 أصحنيب السر ؽب و وقد اتفقت ىذه القضيع ُب غًن ىذا اؼبورد واهلل الاني ". 

 فهل قضيع  ن أصوؿ الدين تلوف هبذا البموض؟!. 

عليػو فيمن جحػد إ ني ػع أ ػًن اؼبػؤ نٌن علػي بػن أيب طنيلػب  (  ني نصو: "واعرقنيدننيٖٓٔيقوؿ الصدوؽ كمني ُب االعرقنيدات: ) (2)
وارئمع  ػن باػده علػيه  السػالـ أنػو كمػن جحػد نهػوة صبيػع ارنهيػنياو واعرقنيدنػني فػيمن أقػر بػأ ًن اؼبػؤ نٌن وأنلػر واحػداً  السالـ

 و".  ن باده  ن ارئمع أنو دبنزلع  ن أقر جبميع ارنهينيا وأنلر نهوة نهينني ؿبمد صلى اهلل عليو وآل

 .  (ٖٚٓ - ٖ٘ٓ/ٕ)و البنيرات لل قفي: (ٛٙ٘/ٖٖ)(و الهحنير: ٜ٘/ٙنهج البن أيب اغبديد: )الشرح  (3)
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 :أعػػين-فقػػنيؿ: )وحػػٌن رأى أف اػبليفرػػٌن  ووقػػد صػػرح السػػيد ؿبمػػد آؿ كنيشػػف البطػػنيا هبػػذه اغبقيقػػع
و  يسػرأ را و   وبػذال أقصػى اعبهػد ُب نشػر الروحيػد وذبهيػز اعبنػود وتوسػيع الفرػوح -اػبليفع اروؿ وال نيٍل
 .  (1)يسرهدا بنييع وسني (

و صػػلى اهلل عليػػو وسػػل  ر ػػر اهلل ورسػػولو رضػػي اهلل عػػنه  الصػػحنيبعدبخنيلفػػع وهبػػذا يظهػػر فسػػنيد القػػوؿ 
وتصػػرفه  ُب اررض ببػًن وجػو حػػرو  رضػي اهلل عنػو علػػي   غبػر رضػػي اهلل عػنه  واغرصػنيب اػبلفػنيا ال ال ػع

فبػني ينهػئ خبػالؼ  و ع  ني سيأٌب  ن ظنيىر أحواؽب   او وأحوالػو  اهػ  رضي اهلل عنو وقد رأيت كالـ علي
 ذلكو فل  يلن هبماه  سوى ا هع واالحرتاـ وإقرار كل واحد  نه  بفضيلع ايار.. 

سبػػت  ػػني كػػنيف يػػرى أف اػبالفػػع الشػػرعيع ىػػي بػػل   ؛إل ني ػػعال يارقػػد الػػنص علػػى ا رضػػي اهلل عنػػو وعلػػي
 دبشورٍة  ن اؼبهنيجرين وارنصنيرو وكنيف يرى شرعيع االفع أيب بلر وعمرو بل كنيف ي ين عليهمني ك ًناً.. 

إنػػو بػػنيياين القػػـو الػػذين بػػنيياوا أبػػني بلػػر وعمػػر وع مػػنيف »: (نػػج الهالغػػع)كمػػني ُب  رضػػي اهلل عنػػو يقػػوؿ
وال للبنيئػػػب أف يػػػػردو وإمبػػػني الشػػػػورى للمهػػػػنيجرين  ولػػػ  يلػػػػن للشػػػنيىد أف ىبرػػػػنيرعلػػػى  ػػػػني بػػػنيياوى  عليػػػػوو ف

و فػػنف اػػرج  ػػنه  اػػنيرج بطاػػن أو كػػنيف ذلػػك هلل رضػػنيً   ووارنصػػنيرو فػػنف اجرماػػوا علػػى رجػػل وظبػػوه إ ني ػػنيً 
 .  (2)«بدعع ردوه إىل  ني ارج  نوو فنف أىب قنيتلوه على اتهنيعو غًن سهيل اؼبؤ نٌنو وواله اهلل  ني توىل

سبػػت بيارػػوو فقػػد  ػػن بنيياػػو اؼبهػػنيجروف وارنصػػنير  هينػػنيً أف و علػػى  انيويػػع ليلز ػػو بهيارػػورج هبػػذا فقػػد احػػ
 . وكنيف وفر  رضنية اهلل سهحنينو

لي هػت حقػنيًو وال  بهنيطػلٍ  ؿَّ سػردِ أف وبػنييب أحػداً ُب ديػن اهللو وال أف يَ  رضػي اهلل عنػو و ني كنيف ؼب ػل علػي
رضػػي  ؟!و وأنػػو قمػػع ُب الشػػجنيععلشػػياع تػػدعي أنػػو  اصػـورحػدو كيػػف وا عمػػداً  سػػنييرةً  أف يرفػوه بهنيطػػلٍ 

 وأرضنيه. اهلل عنو 
فػنف اجرماػوا علػى رجػل وظبػوه إ ني ػنيً  »عالوة على ذلك قبد أنػو يقػوؿ عػن بياػع اؼبهػنيجرين وارنصػنير: 

و وى  وال شك قد اجرماػوا علػى بيارػوو كمػني اجرماػوا قهػل ذلػك علػى بياػع أيب بلػر «كنيف ذلك هلل رضنيً 
بل   وبصػل  ػن االجرمػنيع عليػو   «إ نيـ اؼبسلمٌن..»  نه : واحدٍ  لَّ ٍب بياع ع منيفو وظبوا كُ ٍب بياع عمر 

 كمني حصل ؼبن سهقو.
إىل أف  «دعػػوٍل والرمسػػوا غػػًني..»أنػػو قػػنيؿ:  رضػػي اهلل عنػػو أيضػػنيً عػػن علػػي (نػػج الهالغػػع)وجػػنيا ُب 

 .  (3)«وأنني لل  وزيراً اًن لل   ين أ ًناً »قنيؿ: 
؛ رف حلػػ    هبػػز أف يقػػوؿ ىػػذا اللػػالـ كػػنيف ىنػػنيؾ نػػصٌ إذ لػػو  عػػدـ الػػنص؛  وىػػذا القػػوؿ يػػدؿ علػػى

إذ  قرضػى كونػو ؛ اػًن ار ػور أف أكػوف أ ػًناً علػيل  :أف يقػوؿاهلل ىو اًن ار ػورو وكػنيف الواجػب عليػو 
 نػػو يطلهػػوف الػػنَّص ويصػػرح بػػو وقػػت اغبنيجػػعو سػػيَّمني والنػػنيس  رَ حلػػ  اهلل أف يلػػوف اػػًن ار ػػورو وأف يُظِهػػ

                                                                                                               

 .  (ٕٗٔ-ٖٕٔ) :أصل الشياع اال ين عشريع وأصوؽبني :انظر (1)

 (وٖٛٙ/ٕٖ) (و الهحػػػػػنير:ٚ/ٖ(و شػػػػػرح ؿبمػػػػػد عهػػػػػده: )ٖ٘/ٗٔ) :شػػػػػرح ابػػػػػن أيب اغبديػػػػػد(و ٙو اطهػػػػػع: )نػػػػػج الهالغػػػػػع (2)
(ٖٖ/ٚٚ)  . 

 (.ٖٗ/ٚ(و شرح ابن أيب اغبديد: )ٙٔٔ/ٖٖ(و )ٖٙو ٖ٘/ٕٖ(و حبنير ارنوار: )ٕٜنج الهالغعو اطهع: ) (3)
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 فليف يصح لو ُب   ل ىذا اؼبوقف؟!!  واع وىو يارذر عنهنيو ولو سنيغ لو كر  النص أوؿ ار رالهي
 عدـ وجود نص على اإل ني ع..  رضي اهلل عنو فرهٌن  ن ىذين النصٌَّْن عن علي

و ػػػع  -وإف كنينػػػت تفنيصػػػيلهني ُب السػػػنع اؼبطهػػػرة-علػػػى أصػػػوؿ الاقنيئػػػد وارحلػػػنيـ القػػػرآف قػػد اشػػػرمل و 
هني النص علػى اإل ني ػع نصػنيً ظػنيىراً يفهمػو كػل  ػن قػرأ القػرآف بلسػنيف عػريب  هػٌنو وأ ػني ذلك ال قبد  ن بين

و و ػػػن ٍَبَّ كبرػػػنيج إىل الروايػػػنيت فلػػػٌل يسػػػرطيع وضػػػع روايػػػنيٍت علػػػى  ػػػني يريػػػد تفسػػػًناً للقػػػرآف أو غػػػًن ذلػػػك
 الرمحيص و ارفع الصحيح  ن الضايفو واؼبقهوؿ  ن اؼبردود. 

إ ني لضافهنيو وإ ني لادـ داللرهػنيو ننيىيػك عػن كػوف باضػهني تسرقي ؛  أدلع الشياع على اإل ني ع الٍب إف 
 ينق  باضنيً. 

ىنيئػنيً يػني ابػن أيب »: رضػي اهلل عنػو فيو  ن قوؿ با  الصحنيبع لالػيروي و و ني (1)فحديث غدير ا 
و يُػْهِطُل االسػردالَؿ دبػني قهلػو  ػن روايػنيتو كحػديث (2) «و ؤ نع  وىل كل  ؤ نوأ سيت أصهحت طنيلب 
وأنػو ُب ىػذا اليػـو صػنير  ػوىل كػلِّ  ػؤ ٍن و ؤ نػٍع؛ ؛ فنف كوف ىذا اغبديث ينص على اإل ني ػع (3)اريـو الد

 .  أف اإل ني ع   ينص عليهني قهل ذلكحيث ىنأه باضه  على ذلكو كل ىذا يدؿ على 
ني قهلػػو  ػػن يهطػػل االسػػردالؿ دبػػإذا كػػنيف  ػػن أجػػل الػػنص علػػى اإل ني ػػع  و(4)وحػػديث رزيػػع يػػـو اػبمػػيس

 ىلذا.. و أحنيديثو 
علػػى ذلػػك؛ فلفػػظ  نيالرسػػلي  بداللػػع اغبػػديث علػػى اإل ني ػػعو واغبػػر أنػػو ال داللػػع فيهػػفػػرض ىػػذا علػػى 

 [ٗالرحػرَل:] }فَػِنفَّ اهللَ ُىػَو َ ػْوالُه َوِجرْبِيػُل َوَصػنيِلُح اْلُمػْؤِ ِنٌَن{اؼبوىل ىنني  اننيه ا هعو وذلك كقولو سػهحنينو: 
هع اؼبقرضيع للنصػرة والرأييػد؛ وال يبلػن جاػل اؼبػوىل دباػىن اػبليفػع؛ اىن ىنني إال جبالو دباىن ا اؼبوال يسرقي  

 .صلى اهلل عليو وآلو وسل رف جربيل وصني  اؼبؤ نٌن ليسوا الفنيا على الرسوؿ 
َػػني َولِػػي ُلُ  اهللُ َوَرُسػػولُُو َوالَّػػِذيَن َآَ نُػػوا{ و  ػػل ىػػذا أيضػػنيً يقػػنيؿ ُب قولػػو سػػهحنينو:  فػػنف اهلل [٘٘اؼبنيئػػدة:] }ِإمبَّ

صػػلى وكػػذلك الرسػػوؿ ى عهػػنيدهو بػػل ىػػو رهبػػ  واػػنيلقه  وإؽبهػػ و ال يوصػػف بأنػػو أ ػػًن علػػسػػهحنينو وتاػػنيىل 
سػػػهحنينو  ذبػػػب طنيعرػػػوو وطنيعرػػػو طنيعػػػع هلل يبٌّ نَػػػ ىػػػو وإمبػػػني وال يقػػػنيؿ بأنػػػو أ ػػػًن علػػػيه  اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػل 

 .  وتانيىل
يػدؿ علػى  «ىل كػل  ػؤ ناليػـو أصػهحت  ػوالي و ػو »: فمني روي عن با  الصػحنيبع  ػن قولػووأيضنيً 

                                                                                                               

 (.  ٜٕٛ/ٔ(و وأ ني الزينيدات عليو فجلهني ضايف. وانظر اللنيُب: )ٕٛٓٗأصل اغبديث ُب صحيح  سل : ) (1)
 شػهور ضػافوو انظػر تقريػب الرهػذيب: و علي بن زيػد بػن جػدعنيففيو  وضايف(و واغبديث ٔٔٓٛٔ سند اإل نيـ أضبد: ) (2)

 (.  ٜ٘ٔ/ٖٚ(و وىو ُب الهحنير: )ٔٓٗ)
(و واغبػػديث  لػػذوبو قػػنيؿ عنػػو ارلهػػنيٍل:  وضػػوع كمػػني ُب ٛٚٔ/ٛٔ(و وأيضػػنيً: حبػػنير ارنػػوار: )٘ٛٛ سػػند اإل ػػنيـ أضبػػد: ) (3)

 ( . ٕٖٜٗالسلسلع الضايفع: )
(و ورزيػػػع اػبمػػػيس  ٗٚٗ/ٕٕ(و حبػػػنير ارنػػػوار: )٘ٔ/ٔ(. وانظػػػر: وسػػػنيئل الشػػػياع: )ٖٚٙٔ(و  سػػػل : )ٜٙٙ٘الهخػػػنيري: ) (4)

كمػػني قػػنيؿ ابػػن عهػػنيس رضػػي اهلل عنهمػػني: )إف الرزيػػع كػػل الرزيػػع  ػػني حػػنيؿ بػػٌن رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػل  وبػػٌن أف يلرػػب 
 اللرنيب(.
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صػلى اهلل عليػو وآلػو ورسػوؿ اهلل ى اؼبسػلمٌن أف اؼبراد ىػو ا هػع؛ وذلػك رنػو ال يبلػن أف يلػوف اليفػع علػ
حيػث جاػل باضو باضنيًو يفسر  (1)«وعنيد  ن عنيداه والله  واؿ  ن وااله»بٌن ظهرانيه و وقولو:  وسل 

 الاداوة ُب  قنيبل اؼبواالة. 
لػػػو  اػػػنيٍف ك ػػػًنة جػػػداًو ولػػػو أراد الػػػنص علػػػى اإل ني ػػػع لػػػذكره بػػػنٍص  «وىلاؼبػػػ»أضػػػف إىل ذلػػػك أف لفػػػظ 

 صريٍح يرفع النزاع ووبس   نيدة اػبالؼ. 
ٍ   لنيٌف بنيلقرب  ن اؼبدينعو حيث اطب وىي أف غديَر اُ  :وىنني  سألع أار  هبني ىذا اغبديث

قه و وسهُب ىذه اػبطهع دبن بقي  او  ن أىل اؼبدينع و ن كنيف ُب طري صلى اهلل عليو وآلو وسل النيب 
ؼبني شدد عليه  ُب قسمع البننيئ  ُب اليمنو  رضي اهلل عنو أف با  الصحنيبع وجد ُب نفسو على علي

ىذه اػبطهع  صلى اهلل عليو وآلو وسل فخطب النيب  وصلى اهلل عليو وآلو وسل فأتى  شرلينًي للنيب 
ػبطب بو ُب ؾبمع اغبجيج قهل  وكنيإل ني ع  ولو أراد أ راً  و(2)رضي اهلل عنو شًنًا إىل وجوب ؿبهع علي 

 تفرؽ الننيس عنو كأىل اليمن وقبد والهحرين وغًنى .. 
يلفػػي  -«أنػػت  ػػين دبنزلػػع ىػػنيروف  ػػن  وسػػى: »صػػلى اهلل عليػػو وسػػل وىػػو قولػػو - (3)وحػػديث اؼبنزلػػع

خالؼ النػيب علػى اإل ني ػع ورود حػديث البػدير باػدهو  ػع أنػو ال يفيػد إال تشػهيو اسػرردِّ االسردالؿ بو ُب 
علػػى  عليػػو السػػالـ ؽبػػنيروف عليػػو السػػالـ لالػػي علػػى اؼبدينػػع بنيسػػرخالؼ  وسػػى صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػل 

ف علػى بػين إسػرائيل باػد خلِ فننو اسرُ  ؛عليو السالـ بيوشع وُ هَ قو وو ولو أراد بذلك اػبالفع باد  وتو لشهػَّ 
 .  عنورضي اهللو وىنيروف توُب ُب حينية  وسى عليو السالـ وفنية  وسى

صػلى اهلل و ن جال الرشهيو ُب اغبديث تشهيهنيً  طلقػنيً لز ػو أف هباػل الرشػهيو شػني الً للنهػوة ز ػن النػيب 
إال أنػو ال نػيب »قػنيؿ: ُب آاػر اغبػديث  صػلى اهلل عليػو وسػل نػو وىػذا غػًن  ػراد قطاػنيً؛ ر عليو وآلو وسل 

 .  «بادي
ال يػراد بػو الرشػهيو الللػيو فلػ  يقػل أحػٌد بػأف اغبػديثو وأنػو  ن وىذه لطيفع لبويع ىني ع توضح اؼبراد 

كػػنيف نهيػػنيً  عليػػو السػػالـكمػػني أف ىػػنيروف   صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػل كػػنيف نهيػػنيً  ػػع النػػيب  رضػػي اهلل عنػػوعليػػنيً 
أنػػت  ػػين دبنزلػػع ىػػنيروف  ػػن  وسػػى إال أنػػو ال نػػيب »و فػػدؿ علػػى أف اؼبػػراد بقولػػو: عليػػو السػػالـ  ػػع  وسػػى

لالػي علػى اؼبدينػعو بنيسػرخالؼ  وسػى ؽبػنيروف  صلى اهلل عليو وآلػو وسػل  تشهيو اسرخالؼ النيب «بادي
 ؼبني ذىب ؼبيقنيت ربو. 

ؼبػني اسػرخلفو  رضػي اهلل عنػو قػنيؿ ىػذا اللػالـ تطييهػنيً ػبػنيطر علػي صلى اهلل عليو وآلو وسل ٍب إف النيب 
 رضػي اهلل عنػو و فحزف علي نو وزبففنيً  لو قنيالً  اسر إال الفو  ني :وقنيلوا واؼبننيفقوف بو رجفأفعلى اؼبدينعو 

                                                                                                               

 (.  ٗٛٔ/ٖ٘(. وانظر: حبنير ارنوار: )ٖٜ٘(و  سند اإل نيـ أضبد: )ٙٔٔسنن ابن  نيجو: ) (1)
 (.  ٓٛٓٔ/ٖ(و  بنيزي الواقدي: )ٖٓٙ/ٗ(و السًنة البن ىشنيـ: )ٙٓٔ/٘يع والنهنييع: )انظر الهدا (2)
 .  (ٚٓٔ/ٛ(و وانظر: اللنيُب: )ٕٗٓٗ(و و سل : )ٖٗٓٚالهخنيري: ) (3)
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 .  (1)و فطيب انيطره هبذا اللالـ وأرجاو إىل اؼبدينعصلى اهلل عليو وآلو وسل وغبر بنيلنيب 
واؼبقصػػػود أف االسػػػردالؿ هبػػػذه الروايػػػنيت ال يسػػػل   ػػػن  اػػػنيرضو فضػػػالً عػػػن كػػػوف باػػػ  الروايػػػنيت أو 

 .. نيً أو  وضوع نيً ارلفنيظ ضايف
الشػػػورى للمهػػػنيجرين وارنصػػػنيرو فػػػنف اجرماػػػوا علػػػى رجػػػل  وإمبػػػني»: رضػػػي اهلل عنػػػوويلفينػػػني قػػػوؿ علػػػي 

 .  (2)«وظبوه إ ني نيً كنيف ذلك هلل رضنيً..
 ترؾ حقو  رضي اهلل عنو وىي قوؿ با  الشياع: إف علينيً  :بقي  سألع  همع

صلى و  يقنيتل عليهني اػبلفنيا الذين قهلوو وكذلك   يدافع عن بضاع رسوؿ اهلل  -اػبالفع :ياين-
رنو اشي أف يضيع اإلسالـو أو حفنيظنيً على بيضع  ؛رضي اهلل عنهني فنيطمع الزىراا وسل  اهلل عليو وآلو

 وكبو ذلك!!اإلسالـو 
بػػوو فلػػو كنينػػت اإل ني ػػع ركػػن اإلسػػالـ رفػػوه يلػػو   ياقػػل  ػػني يقػػوؿو وإال   ئوىػػذا القػػوؿ ال شػػك أف قني

حقػػػنيً   يػػػربز ؼبانيويػػػع وال  ارعظػػػ و فمػػػنيذا بقػػػي ُب اإلسػػػالـ حػػػ  ىبشػػػى عليػػػو؟! ولػػػو كػػػنيف سػػػيرتؾ  ػػػني يػػػراه
 لبًنه!! 

ال ىبشى ُب اهلل لو ع الئ و و ني كنيف ؼب لو أف يسلت عػن فػرع  ػن فػروع الػدين  رضي اهلل عنو بل كنيف
 ؟!لو أصبع الننيس على تركوو فليف بركن  ن أركنينو

ديػن إف ىذا ار ر   يلػن نصػره وال اذالنػو بل ػرة وال قلػعو وىػو »كيف وىو القنيئل كمني ُب النهج: 
اهلل الذي أظهرهو وجنده الذي أعده وأ دهو حػ  بلػ   ػني بلػ و وطلػع حيػث طلػعو وكبػن علػى  وعػود  ػن 

 ؟!(3)«وننيصٌر جنده.. واهللو واهلل  نجز وعده

ُب طلههػػػنيو إذ اهلل تاػػنيىل قػػػد تلفػػػل  رضػػػي اهلل عنػػو فلػػو كنينػػػت إ ني رػػو  ػػػن أركػػنيف الػػػدين   يرػػػواَف علػػيٌّ 
 رة وال بنيلقلػػعو وللػػن اغبقيقػػع الػػِت ال زبفػػى أنػػو بػػنييع طنيئاػػنيً ـبرػػنيراً عنيؼبػػنيًو الاػػربة بػػنيلل تحبفػػظ الػػدينو فليسػػ

 وشنيرؾ  اه  ُب جهنيدى  وفروحني   ونشرى  لإلسالـ.
  تلن  ن أجل  رضي اهلل عنه   ع  انيويَع وطلحَع والزبًنِ  رضي اهلل عنو عليٍ أ ًن اؼبؤ نٌن وحرب 

 و رضي اهلل عنو رو كنينوا أوىل بنيغبر  ن طنيئفع  انيويعوطنيئف رضي اهلل عنو وال شك أف علينيً  واإل ني ع
}َوِإْف قنيؿ سهحنينو: كمني   ووطنيئفع  انيويع ىي الطنيئفع الهنيغيعو و ع ذلك وصفه  اهلل صبيانًي بنيإليبنيف

نَػُهَمني فَِنْف بَػَبْت ِإْحَدانُبني َعَلى اُرْارَ  ى فَػَقنيتُِلوا الَِِّت تَػْهِبي َح َّ طنيئَِفَرنيِف ِ َن اْلُمْؤِ ِنٌَن اقْػَررَػُلوا فََأْصِلُحوا بَػيػْ
نَػُهَمني بنيْلَاْدِؿ َوأَْقِسطُوا ِإفَّ اهلَل وبُِب  اْلُمْقِسِطٌنَ  [ ٜاغبجرات:] {تَِفيَا ِإىَل أَْ ِر اهلِل فَِنْف فنيَاْت فََأْصِلُحوا بَػيػْ

                                                                                                               

 (.  ٕٕٙ/ٕ(و حبنير ارنوار: )ٙ٘ٔ/ٔ(و وانظر: اإلرشنيد: )ٚ/٘الهدايع والنهنييع: ) (1)
ف سيخرج دبني ارج بو الهنيحث عن اغبقيقع اليفع اإل نيـ الشًنازي أضبػد اللنيتػب الانيقل اؼبنصف الذي يدرس الرواينيت بن اني (2)

ُب كرنيبو تطور الفلر السينيسي الشياي..و وأضبد اللنيتب  ػن الشػياع اؼبانيصػرين اؼباػروفٌن براصػهه  سػنيبقنيً للمػذىب الشػياي  
النصو وقهلو شيخ اإلسػالـ ابػن تيميػع ُب  كمني ال ىبفىو وفبن ننيقم ىذه الاقيدة  ن أىل السنع فيصل نور ُب كرنيبو اإل ني ع و 

 كرنيبو  نهنيج السنع. 
 (.  ٜٕ/ٕ(و شرح ؿبمد عهده: )ٓٓٔ/ٜ(و شرح ابن أيب اغبديد: )ٙٗٔنج الهالغعو اطهع: ) (3)
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 فسمى اهلل الفئع الهنيغيع  ع ذلك  ؤ نع كمني ىو ظنيىر ُب اييع.. 
و  يلن بسهب  و رضي اهلل عنو إمبني ىو قرنيٌؿ بسهب الرأو ِؿ ُب دـِ ع منيفَ ينه  فنيلقرنيؿ الذي حصل ب

كنيف يقوؿ: ال بد  ن  هنيياع صبيع اؼبسلمٌن ٍب باد  رضي اهلل عنو عليٌّ فأ ًن اؼبؤ نٌن الاداوة ُب الدينو 
و فهذا ىو ذلك نقرص  ن قرلع ع منيفو و انيويع كنيف يقوؿ: ال نهنييع إال باد االقرصنيص  ن قرلع ع منيف

 . (1)سهب قرنيؽب 
ذاكػراً فيػو  ػني  -(نػج الهالغػع)كمػني ُب -فقػد كػنيف يقػوؿ  و رضػي اهلل عنػو وىذا  ني كنيف يصرح بو عليٌ 
وكػنيف بػدا أ رنػني أنػني الرقينػني والقػـو  ػن أىػل الشػنيـو والظػنيىر أف ربنػني واحػدو »جرى بينو وبٌن أىل صػفٌن: 

يبػػػنيف بػػػنيهلل والرصػػػدير برسػػػولو وال يسػػػرزيدونننيو وار ػػػر ودعوتنػػػني ُب اإلسػػػالـ واحػػػدةو وال نسػػػرزيدى  ُب اإل
 . (2)«وكبن  نو براا وواحد إال  ني اارلفنني فيو  ن دـ ع منيف

 لادو اإلسالـ واؼبسلمٌن كمػني يػزع  رضي اهلل عنهمني هل ياقل أف يرننيزؿ سيدنني اغبسن بن عليفوإال 
 الها ؟!!

أرى واهلل  انيويػَع اػًناً يل  ػن »ني   انيويػع: وىػل ياقػل أف يقػوؿ عػن شػيارو الػذين شػناوا عليػو َلّمػني صػ
ىؤالاو يزعموف أن  يل شياعو ابربوا قرليو وانرههوا  َػَقليو وأاذوا  نييلو واهلل رف آاذ  ن  انيويػع عهػداً 

 .  (3)«ضيع أىل بيِت وأىلييأحقن بو د ي وآ ن بو ُب أىليو اًٌن  ن أف يقرلوٍل ف
و عػن اػبالفػع فال  ػني ىػو ارصػلح لػو ولأل ػع حػٌن تنػنيزؿ قد رضي اهلل عنو ال شك أف سيدنني اغبسنو 

 .  (4)«ولال اهلل أف يصلح بو بٌن فئرٌن عظيمرٌن  ن اؼبسلمٌن وإف ابين ىذا سيدٌ » :غبديث
و  ىبػػرج  رضػػي اهلل عنػػو ؼبػػني صػػرب طيلػػع فػػرتة  انيويػػع رضػػي اهلل عنػػو وكػػذا عمػػل ارصػػلح سػػيدنني اغبسػػٌن

 و ويزيد كمني ىو  الـو ليس بصحنييب.. عليوو ح  توىل يزيد ابنو فخرج عليو
  ػَ  لػلِػػ رضػي اهلل عنػو وكػذا اغبسػٌن ورضػي اهلل عنهمػني ؼبانيويػعَ  َ  تنػنيزؿ اغبسػنُ لِػػفممني سهر يرضح لك 

 بل كنيف  طيانيً لو تنيبانيً إل رتوو فلمني ويل يزيد ارج عليو و  يهنيياو..  وىبرج ُب ز ن  انيويع
يلن ينسب أحدًا  ن أىل حربو إىل الشرؾ وال إىل النفنيؽو    رضي اهلل عنو عليٌّ وأ ًن اؼبؤ نٌن 

}َوِإْف فوصفه  دبني وصفه  اهلل جل وعال بو ُب قولو: . (5)«ببوا عليننيإاواننني  ى »وللنو يقوؿ: 
نَػُهَمني فَِنْف بَػَبْت ِإْحَدانُبني َعَلى اُرْاَرى فَػَقنيتُِلوا الَِِّت تَػْهِبي َح َّ  طنيئَِفَرنيِف ِ َن اْلُمْؤِ ِنٌَن اقْػَررَػُلوا فََأْصِلُحوا بَػيػْ

                                                                                                               

(و ؾبمػػػوع ٓٙٔ/ٗ(و وانظػػػر: الفصػػػل ُب اؼبلػػػل وارىػػػواا والنحػػػل: )ٜٖٕ/ٚ(و الهدايػػػع والنهنييػػػع: )ٖٚٗ/ٗتػػػنيريخ الطػػػربي: ) (1)
 (.  ٕٚ/ٕ٘) الفرنيوى:

(و حبػػػػػػنير ارنػػػػػػوار: ٗٔٔ/ٖ(و شػػػػػػرح ؿبمػػػػػػد عهػػػػػػده: )ٔٗٔ/ٚٔشػػػػػػرح ابػػػػػػن أيب اغبديػػػػػػد: )(و ٛ٘اطهػػػػػػع: ) ونػػػػػػج الهالغػػػػػػع (2)
(ٖٖ/ٖٓٚ)  . 

 (.  ٕٓ/ٗٗحبنير ارنوار: )(و ٜٕٓ/ٕ) :االحرجنيج للطربسي (3)

 (.  ٜٕٛ/ٖٗ(و وانظر: حبنير ارنوار: )ٕٗٓٚالهخنيري: ) (4)

 .  (ٕٖٗ/ٕٖ)الهحنير: (و ٔ٘ٔو ٕٓ/ٕ)و تفسًن الاينيشي: (ٓٗ/ٕ)حرجنيج: و اال(ٕٙ/ٔٔ)وسنيئل الشياع:  (5)



 

 

 
الصحححة والمالفقححح ي صنليحححالل ححح رلا  ححح مل حححف إلمراححح راإلاححح   إل

لمردمد
 

54 

 

 دليححالال حح  عي للحح لالة ي ححال-مصقححالال انحح نل
 
 

www.alburhan.com 

  . [ٜاغبجرات:] تَِفيَا ِإىَل أَْ ِر اهلِل..{
إٍل »: (نػج الهالغػع)ينهى عن السب والشر  واللانو حيث قنيؿ لشػيارو كمػني ُب  رضي اهلل عنو وكنيف

 يلونػػػوف و فنيؼبسػػػل  ال يلػػػوف سػػػهنيبنيً وال لانينػػػنيًو و الػػػـو أف اللّاػػػنينٌن ال(1)«أكػػػره للػػػ  أف تلونػػػوا سػػػهنيبٌن
 شفانيا وال شهداا يـو القيني ع. 

بػػػدؿ انشػػبنيؽب  دبػػػني يػػػنفاه  ُب  والسػػبِّ  واللاػػػنِ  بنيلشػػر ِ ىػػػداى  اهلل الشػػياع باػػػ  وا ػػزف ىػػػو انشػػبنيؿ 
  .ايارة  ن الرسهيح والرحميد والرهليل

ُب  وفرح  اهلل الصحنيبع وآؿ الهيت أصباٌنو ورضي عنه  وأرضنيى و وصبانني هب  ُب جننيت ونر
 صدؽ عند  ليك  قردر..  قاد 

                                                                                                               

 (.  ٔٙ٘/ٕٖ(و الهحنير: )٘ٛٔ/ٕ(و شرح ؿبمد عهده: )ٕٔ/ٔٔشرح ابن أيب اغبديد: )(و ٕٙٓاطهع: ) ونج الهالغع (1)
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لالف ةثلالع نال
لا م مالوي لالقصلمالع المالصاقال

 تهٌن فبني سهر عدـ وجود نص على اإل ني عو وال شك أف النقل الصحيح ال ىبنيلف الاقل الصريح. 
 فهل القوؿ بنيإل ني ع يوافر الاقل ويطنيبر الواقع أـ ال؟ 

يع أبننيئه  بأظبنيا با و و ننيا باضه  على أ ني  ن جهع الاقل فنف قينيـ اؼبصنيىرات بينه و وتسم
 .  ني ينسجو الشياع حوؿ اإل ني عبا  أعظ  دليل على عدـ 

 اصو وفو ويراني لوف بنيلرقيع عند اػبوؼ على أنفسه   -عند الشياع-و ن جهع أارى فنف ارئمع 
 الرقيع ال يبلن.  رننيفيرنيف  رضنيدتنيفو وكذلك فنف سبييز  -الاصمع والرقيع– و وىنيتنيف قضيرنيف(1)وأتهنيعه 

نحححاليصجححح لل:لقححح لأنلنسحححأللالفااجحححالو لحححذاإوال شػػػك أف ضػػػهط  ػػػني قيػػػل تقيػػػع  ػػػن غػػػًنه  راػػػذرو و
لحح يلملضحح وتليسححتطيالوححهلطحح  لالعلححملمالةححصزاإلمالفع فححصنلأنليفاقححصالوححي لمحح لق لححهلاألئفححالللححىل

ئالوسح بلمجهلالت يا،لمم لقح لصهلللحىلمجحهلالة ي حا،لخ  حالمأنلالعلفح ءلأنفسح ملاختلفحصاليحاللمسح 
اخحححت ي مليحححاللنحححذهلالامايحححالأملتلحححقلنحححالقيلحححتلللحححىلمجحححهلالت يحححالأملالة ي حححا،ليضححح  للححح ل يحححال

لالعلف ء؟!!ل
 ىل الرقيُع حنيَؿ الضرورة جنيئزٌة أـ الو وىل اؼباصوـُ ذبوز عليو الرقيع؟ ٍب يقنيؿ: 
؛ ودليل ىذا  ني حصل لامنيرٍ  :واعبواب  ي اهلل عنورض أف الرقيع حنيؿ الضرورة جنيئزٌة لبًن اؼباصـو

 صلى اهلل عليو وآلو وسل عند ني آذاه اؼبشركوف فرلل  دبني يرضيه  ح  يرتكوهو فلمني تركوه وذىب للنيب 

 . (2)«إف عنيدوا فاد»قنيؿ لو: 
و فننو ال ذبوز لو الرقيع حبنيؿ  ن ارحواؿ.. رف   قرضى الاصمع ىو عدـ البلط ُب أ ني اؼباصـو

}َوَ ني يَػْنِطُر كمني قنيؿ سهحنينو:   وال ينطر عن اؽبوى يو وآلو وسل صلى اهلل علتهلي  ىذا الدينو فنيلنيب 
 ني يقولو  ن أ ور الدين  ويرتتب على ىذا أف كلَّ  [ٗ-ٖالنج :] َعِن اؽْبََوى . ِإْف ُىَو ِإال َوْحٌي يُوَحى{

 وىذا  اىن كونو  اصو نيً.  ووؽبذا ال يبلن أف يلذب ح  ُب حنيؿ الضرورةحٌر ووحٌي وتشريٌعو 
ويز اللػػذب عليػػو ُب الػػدين حػػ  حػػنيؿ الضػػرورة ذبػػويٌز لللػػذب علػػى اهلل سػػهحنينوو وؽبػػذا ؼبػػني سػػأؿ وذبػػ

: ىػل يلرػب كػلَّ  ػني يقػوؿ حػ  ُب حػنيؿ البضػب؟ قػنيؿ لػو صلى اهلل عليو وآلو وسػل  الصحنيبع النيبَّ  أحدُ 
                                                                                                               

 (.  ٖٙ٘/٘انظر   اًل:  ذيب اؼبقنيؿ لألبطحيو ؼبني ربدث عن زرارة بن أعٌن: ) (1)
(و ٕٕٙ/ٙٔ(و وسػػػنيئل الشػػػياع: )ٜٕٔ/ٕ(و وأيضػػػنيً: اللػػػنيُب: )ٖٚٙٙٔ(و سػػػنن الهيهقػػػي اللػػػربى: )ٕٖٖٙاؼبسػػػردرؾ: ) (2)

 (.  ٖ٘/ٜٔحبنير ارنوار: )
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   .(1)«اكرب فنٍل ال أقوؿ إال حقنيً »: صلى اهلل عليو وآلو وسل النيب 
لشَّلوحئسلأخحصلالعشحياة؛ليلفح لدخحاللليحهلٍنح»عػن الرجػل:  صلى اهلل عليػو وآلػو وسػل أ ني قوؿ النيب و 

صػػلى فهػذا لػيس تقيػًع؛ رف الرهسػػ  ُب وجػوه النػنيس الػٌر إسػػال ٌي رفيػٌعو والنػيب  و(2)«يحاللمج حهلماوتسححم
 أنت نا  أاو الاشًنةو وإال لاد كذبنيً ُب حقو.  :  يقل لو اهلل عليو وآلو وسل 
 عليػػػنيً  الشػػياعُ  لَ َاػػاؼباصػػـو ال يلػػػذب أبػػداً أ ػػٌر ال غهػػنير عليػػوو وال  ريػػػع فيػػوو وإمبػػني جَ  وعليػػو فػػنفَّ َكػػوفَ 

وا للقػػػوؿ ئػػعبيصػػػنيدـ عقنيئػػدى  ويهػػػد هني  رضػػي اهلل عنػػو فوجئػػػوا بلػػالـ لػػػولمػػني ف اصػػػو نيًو  رضػػي اهلل عنػػو
ُب ْ   اػػنيالسػػمك والضػػب  عػػنيشإذا إال فليػػف هبرمػػع عقػػالً القػػوؿ بنيلاصػػمع والرقيػػع؟!!. اللهػػ  بنيلرقيػػعو 

  لنيف واحد.. 
بػل روى الشػياع أنفسػه  أف ارئمع كػنينوا ال ىبشػوف أحػداً إال اهللو وال يرقػوف أحػداً  ػن النػنيسو  واغبر  

و ىػػذا اغبػػديث -ُب اللػػنيُبنيللليين كػػ-علمػػنيا الشػػياع اػبػػواتي و فقػػد روى  ػػني يػػدؿ علػػى ذلػػك كحػػديث 
فسِّػر كرػػنيب »و وجػد فيػػو: انيسَبػػ و وؼبػني فػػرح الهػنيقرُ اػبػػنيص بػو ُب أوؿ إ ني رػػو اػبػنيًبَ   َّ ف كػػل إ ػنيـ فَػػأوفيػو: )

و وقػػل اغبػػػر ُب اػبػػػوؼ عػػز وجػػػلاهلل  رِّ حِبَػػػ ث ابنػػػكو واصػػطنع ار ػػػعو وقػػ اهلل تاػػنيىلو وصػػػدِّؽ أبػػنيؾو وورِّ 
 .  رضبو اهللو ٍب ذكر ُب الروايع الِت تليهني كبو ىذا عن الصنيدؽ (3)ففال( «وار نو وال زبم إال اهلل

رلححىلأنلال حح قالمالصحح دقلر ف فحح لاهللللححمليلصنحح ليت يحح نلأ حح ا لمحح لالقحح س،للي لامايححالتشححيالوصضححصح
لمرنف لك ن لي صالنلالةعلياللالخصفلماألم لمالليخشي نلراللاهلل.ل

-إف ىذه اؼبمنيدح الػِت ذكرىػني ُب حػر أحػد الػرجلٌن »لقد صدؽ  ي   الهحراٍل حٌن قنيؿ: اهلل  ولامر
 ػػن زبطئرهمػػني وأاػػذنبني ؼبنصػػب اػبالفػػعو فن ػػني أف ال يلػػوف  تنػػنيُب  ػػني أصبانػػني عليػػو -أبػػني بلػػر وعمػػر :ياػػين

 .  (4)«وإ ني أف يلوف إصبنيعنني اطأً  و  رضي اهلل عنو ىذا اللالـ  ن كال و
إ ػني أف ال يلػوف  ػن  : و  هبال ىذا على سهيل الرقيػع كمػني قػنيؿ غػًنهو وإمبػني جالػو ؿبػرمالً رحػد أ ػرين

 .  كال وو وإ ني أف يلوف إصبنيع الشياع اطأً 
علػي أ ػًن اؼبػؤ نٌن ال شك ُب نسػهرو إىل  (نج الهالغع) :كرنيبصرح عدد  ن علمنيا الشياع بأف  وقد 

 و وىو أف  ني أصبع عليو الشياع ىو اػبطأ.. و فل  يهر إال ار ر ايار(5)رضي اهلل عنو

                                                                                                               

 (.ٚٗٔ/ٕ(و وأيضنيً: حبنير ارنوار: )ٕٛ٘/ٖٔ(و وانظر تنيريخ د شر: )ٖٙٗٙسنن أيب داود: ) (1)
(و حبػػػػػػنير ارنػػػػػػوار: ٖٙ/ٜدرؾ الوسػػػػػػنيئل: )(و  سػػػػػػرٕٖٙ/ٕ(و وأيضػػػػػػنيً: اللػػػػػػنيُب: )ٜٕٔ٘(و  سػػػػػػل : )ٕٖٓٙالهخػػػػػػنيري: ) (2)

(ٔٙ/ٕٛٔ  .) 
 (.  ٜٖ: )الرهصرة(و ٕٓٔ/ٖٙالهحنير: )و (ٕٓٛ/ٔ: )اللنيُب (3)

   .(ٜٛ/ٗ): ؼبي   الهحراٍل شرح نج الهالغع (4)
الػنهج كػنيف علػى (و حيػث قػنيؿ: ".. ٖٔٔتقريػر حبػث الفػنيٍلو لالػي  لػي الاػني لي: ) –انظر كرنيب: حبوث ُب فقػو الرجػنيؿ  (5)

ف  ػني فيػو ىػو أفبني يػدؿ علػى تسػنيؼبه  بػ وو  قبد  نه   ن طان ُب صحرو أو غمز فيو و ن علمنيئنني وأصحنيبنني اؼبرقد ٌن  رأى
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 وهبذا يرهٌن  ن جهع الاقل بطالف القوؿ بنيلنص على اإل ني ع. 
رقدوف عصمع ارئمع اال ين عشرو وأنو هبب تنصيهه  للخالفعو وأ ني  ن جهع الواقع: فنف الشياع يا

وأف االفع  ن سواى  بنيطلع؛ رف غًن اؼباصـو ال يؤ ن عليو البلط ُب تهلي  ىذا الدين فليف يصلح 
 غبفظ الدين.. إخل.  نيً الز  اً فلنيف وجود اؼباصو ٌن إىل يـو القيني ع أ ر  ؟!ػبالفع اؼبسلمٌن
ليأقصل:ل

 أي-منني هبني فننني قضػيع اينيليػعو و وجػودة ُب الػذىن فقػط وال وجػود ؽبػني ُب اػبػنيرج ىذه القضيع لو سل
 . -ُب الواقعال وجود ؽبني 

وال  اصػـو بيننػني يبلػن  شػنيىدتو والرجػوع  وإىل يو نػني ىػذا -حبمػد اهلل- فنننني نشنيىد أف اإلسالـ بػنيؽٍ 
 سواا عند السنع أو الشياع. على علمنيئهنيو  -أ ع الدعوة وأ ع اإلجنيبع–إليوو وإمبني اعرمنيد ار ع 

فمػن بػنيب أوىل أف  وفنذا صح اعرمنيد ار ع على اجرهنيد الالمنيا وعلى نقله   ني يزيػد علػى ألػف سػنع
إىل يو نػني ىػذاو وىػذا  صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػل  ن وفػنية الرسػوؿ  :يصح اعرمنيدىني عليه  قهل ذلكو أي

 ىو الواقع الذي عليو اعبميع وإف كنيبر الها . 
فلػػذلك يصػح االعرمػػنيد علػػى اجرهػػنيد  وصػػح االعرمػػنيد علػى اجرهػػنيد الالمػػنيا علػػى وفػر الػػدليلفلمػني ي
علػى وفػر الػدينو بػل ىػو أوىل؛ فهػ  نقلػع اللرػنيب والسػنع بػال واسػطعو وأعػرؼ  رضي اهلل عنه  الصحنيبع

ال بلبػع الاػػرب وؽبجني ػػنيو وعنييشػػوا الرنزيػػل وشػػهدوا الوقػػنيئعو فػػندراكه  أقػػوى  ػػن إدراؾ  ػػن جػػنيا باػػدى  بػػ
 نزاع. 

صحع االعرمنيد على نقػل الصػحنيبع نف ف ووكمني يصح عند الشياع االعرمنيد على نقل الرواة عن ارئمع
فضػالً  ؛ ػن بػنيب أوىلو فللهػ  غػًن  اصػـو صلى اهلل عليو وآلو وسػل و ن بادى   ن الرواة عن الرسوؿ 

ني غػػًنى  فػػال؛ ففػػيه  و وأ ػػُب عػػدـ تامػػد اللػػذب كمػػني سػػهر بينينػػوعػػن كػػوف الصػػحنيبع  قطوعػػنيً باػػدالره  
 الادؿ وغًنهو بل فيه  كذابوف وزننيدقع.. 

فرصػحيح االفػع الصػحنيبع وىػ   ووإذا صححنني حل  با  اغبلو ػنيت اؼبانيصػرة وىػ  غػًن  اصػو ٌن
 غًن  اصو ٌن  ن بنيب أوىل. 

أف ديػػن اإلسػػالـ ديػػن  وافػػر للاقػػل ولواقػػع النػػنيسو والقػػوؿ بػػنيلنص علػػى اإل ني ػػع ال مخ  ححالال ححصل:ل
 طهيقو ُب الواقعو وإمبني ىو ؾبرد نظريع ُب الذىن يسرحيل تطهيقهني والامل هبني. يبلن ت

وللن ال شػك أف ىنػنيؾ  ػن يسػرفيد  ػن ىػذه النظريػع وينػنيفح عنهػني  ػن أجػل  صػنيغبو الدنيويػعو فمػن 

                                                                                                                                          

..". وقد أطنيؿ اللالـ على ىػذه اؼبسػألع ورجػح أف ىػذا اللػالـ صػحيح ُب اعبملػعو وال  ن كالـ أ ًن اؼبؤ نٌن سالـ اهلل عليو
 يلـز أف يا  كل كلمع أو حرؼ. 
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وتؤاػػذ  والسػػنٌنىػػذه اؼبصػػني : ار ػػواؿ الطنيئلػػع الػػِت تؤاػػذ ببػػًن حػػر بنيسػػ  ارئمػػع اؼباصػػو ٌن  نػػذ  ئػػنيت 
سػػػطي اغبػػػنيؿ و ػػػن الفقػػػرااو بػػػل وتؤاػػػذ فبػػػن ينرسػػػب إىل آؿ الهيػػػت أنفسػػػه  بػػػدالً  ػػػن أف ياطػػػوا  ػػػن  رو 

 إينيىنيو واهلل أعل  أين تصرؼ وأين تذىب ىذه ار واؿ.. 
: تلػػػػك القداسػػػػع الػػػػِت افرتضػػػػهني أصػػػػحنيهبني وترفاػػػػوا هبػػػػني عػػػػن النػػػػنيسو وتلػػػػك اؼبننيصػػػػب ممحححح لالفصحححح لحلأيضحححح  ل

لػػػػػٍ  غػػػػػًن حلػػػػػ  ارئمػػػػػع ره أصػػػػػحنيهبني  ػػػػػن بطػػػػػالف كػػػػػل االفػػػػػٍع وحُ واغبلو ػػػػنيت الدنيويػػػػػع الػػػػػِت زبػػػػػنيلف  ػػػػػني ينظِّػػػػػ
 اؼباصو ٌن..

ويرينػػني الهنيطػػل بػػنيطالً  وللرشػػنيدو وأف يرينػػني اغبػػر حقػػنيً ويرزقنػػني اتهنيعػػووإيػػنيى  فنسػػأؿ اهلل تاػػنيىل أف يهػػدينني 
مد وعلػى وصلى اهلل وسل  على نهينني ؿب ووأال هبالو  لرهسنيً علينني فنضلو واهلل تانيىل أعل  وويرزقنني اجرننيبو

لآلو وصحهو وسل  تسليمنيً ك ًناً. 
ل

ل*ل*ل*
ل
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ل

لمسقلالخت م
 

وكػالـ رسػولو سػهحنينو وتاػنيىل  أقػف وإيػنيؾ باػد كػل ىػذه اغبقػنيئر  ػن كػالـ اهللمياللن  يالالفطح ف..ل
 و ٍب  ن كالـ أئمع آؿ الهيت رضبه  اهلل تانيىل.  صلى اهلل عليو وآلو وسل 

لػو ٌن ُب اعبملػعو ولػيس ؽبػ  أي أ ػر ُب جهػنيد أو دعػوة أو تهليػ  وقػد تهػٌن لنػني أف اؼبنػنيفقٌن كػنينوا  ا -
 صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػل و الذين قػنيتلوا  ػع النػيب رضي اهلل عنه  للدينو وإمبني فرسنيف ذلك ى  الصحنيبع

 و ٍب قنيتلوا باد وفنيتو اؼبرتدين وفرحوا ار صنير وبلبوا دين اهلل تانيىل ُب ايفنيؽ. 
يححالل ي تححهلمؤمقحح  لوححهلممحح إلل ححلىلاهللللليححهلمآلححهلم ححلم لل ححاللالق ححاللمححوتهػػٌن أف الصػػحنييب ىػػو  -

حيػث أسػلموا  وو كنيلسنيبقٌن ارولػٌن  ػن اؼبهػنيجرين وارنصػنيرو الػذين   يظهػر فػيه  النفػنيؽللىلا   م
ُب فػػػرتة ضػػػاف اإلسػػػالـو فلػػػ  يسػػػلموا طماػػػنيً ُب دنيػػػنيو بػػػل   يالقػػػوا إال الراػػػذيب واإلاػػػراج  ػػػن ديػػػنيرى  

نوا طماػػػنيً ُب رضػػػواف اهلل تاػػػنيىلو فنيسػػػرحقوا بػػػذلك  زيػػػد فضػػػلو حيػػػث كػػػنينوا سػػػههنيً ُب نشػػػر وأ ػػػواؽب و فػػػن 
 اإلسالـ و  الً ُب الصمود  ن أجلو. 

نَػُهْ  تَػرَاُىْ  رُكًَّاني ُسجًَّدا يَػْهرَػُبوَف َفْضاًل  :وقد كنينوا كمني أارب اهلل عنه  اُا َعَلى اْلُلفَّنيِر ُرضَبنيُا بَػيػْ }َأِشدَّ
فسطروا أروع ار  لع ُب ذلكو وكنينوا ى  وآؿ الهيت كنيعبسد الواحدو  [ٜٕ:الفرح] ْضَوانني..{ِ َن اهلِل َورِ 

ٌ على ذلك.   و ني تلك اؼبصنيىرات والرسمينيت و ننيا باضه  على با  إال دليل واضٌح بٌنِّ
وىػػذه الشػػهنيدة ليسػػت  ػػن قهػػل أنفسػػننيو بػػل  ػػن قهػػل آؿ الهيػػت رضبهػػ  اهللو والػػذين أبطلػػوا بأنفسػػه  

 ع   ن يقوؿ بنيلنص على اإل ني ع.  زا
 فل  يهر باد ذلك إال الرمسك بنيلقرآف اللرَلو وهبدي سيد اؼبرسلٌن عليو الصالة والسالـ. 

 فيػو علػى أصػوؿِ  صَّ وتلفػل حبفظػو إىل يػـو الػدينو ونَػ وو ن نَِاِ  اهلل علينني أف أنزؿ ىذا القرآف الاظي 
 واػبصنيـ. ليهقى  رجانيً عند الرننيزع  وارحلنيـِ  الاقنيئدِ 
 وأَِعدَّ للسؤاؿ جوابنيً.هذا كرنيب اهلل بٌن يديكو فنينظر لنفسك  نيذا أنت زبرنير! ف

لالل ملنالولغت..لالل ملي ا  ..

ل..مآخالدلصان لأنلالةف لهلللر لالع لفي 
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