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 دا٤ـــــــاإلٖ

 

 إلك فاروق أمة اإلسالم خقر إمؿ-

 إلك طـقان كربيائفا ورمز طزهتا- 

 إلك مذل إكاسـرة ومطػكء كار الؿجقس-

 ل طروش ققصـر وقاهر جربوتف-إلك مزلز

 إلك مـ أيد اهلل بف اإلسالم-

 إلك مـ أسؿقت ابـل طؾك اسؿف بعد أن كـت أسبف وألعـف-

 -إلك أمقر الؿممـقـ أبل حػص طؿر بـ الخطاب 

 أهدي هذا الؽتاب-
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وكــاكقا طؾــك خؾــؼ  قابؾــت كرقــريـ اهتــدوا مـــ التاــقع إلــك ال ـــة  -

واستؼامة؛ وأطؾؿ مـ قابؾت: طالء الديـ البصقر  وطبد الؿؾـؽ الاـافعل  لـق ضفـرا 

 -يف اإلطالم ٕثَّرا--- ما قابؾت مفتدًيا أطؾؿ مـفؿا

 د. حممَّد الرباك
 

الؿملػ هق صالب طؾؿ ققي جًدا يف هذا التخصـص  وهـق إخ العزيـز  -

 -وألحؼف بالصالحقـ  أسؽـف ف قح جـاتفو  "طالء الديـ البصقر"الغالل الػؼقد 

 د. عائض بو شعد الدوشري
 

ــة  - رهؿ لؾــدفاع طـــ رايــة الؼــرمن  ووحــدة خقــر ُأمَّ ؾفــؿ وســخَّ أكعــؿ بؿـــ َوكَّ

أخرجت لؾـَّاس  وها هق آبـ العزيز الاـق  طـالء الـديـ البصـقر يف دحسـف ٕسـاصقر 

ــذ الؿصــطػك  ـــ تالمق ــروافض الطــاطـقـ يف الصــػقة م ــات  الاــقعة ال إُول  وأمف

الؿممـقـ  والؽتاب الذي ٓ يلتقف الباصؾ مـ بقـ يديـف وٓ مــ خؾػـف تـزيـؾ مــ حؽـقؿ 

حؿقد  وذلؽ مـ خالل سؾ ـؾة مــ الـردود طؾـك مػميـاهتؿ وأبـاصقؾفؿ  وقـد تؿقَّـزت 

ـ صاحبفا وأماكتف العؾؿقة الؿقثؼة-  هذه ال ؾ ؾة بتحؼقؼ طؾؿل دققؼ  يدل طؾك َتؿؽُّ

 عبد املهعم الربي أ.د. حممَّد 
 عميد مركس الدراشات اإلشالمية جبامعة األزهر

 ورئيض جبهة عمماء األزهر
 

 -فؼدكا رجاًل جاهد بـػ ف  ومالف  وأهؾف  وفؼد ابـف فؾذة كبده -

 د. شعد بو راشد الشهفا



 
 

 5 ايػٝذ عال٤ ايدٜٔ ايبصري يف عٕٝٛ ايـُتدصصني

طــالء الــديـ البصــقر--- هــذا كـــز مـــ كـــقز أهــؾ العؾــؿ يف هــذا الزمــان   -

ـة أن ت ـتػقد مــ متبحر يف معرفة الديـ ال اقعل  ولف اصـالع واسـع  أتؿــك مــ إُمَّ

هذا الؽـز  وهق رجؾ قد طاكك وضـحك  طـاكك يف بقتـف  َفَؼـَد ولـده  وفؼـد مصـالحف 

ـَر مخـر إمـر يف سـبقؾ ديــف  ويف سـبقؾ كؾؿتـف َر مـ بقتـف  وُهجِّ التـل   الؿادية  وُهجِّ

 طاش مـ أجؾفا-

 د. طه الدليمي
 

ــ - ار طــالء الــديـ البصــقر--- طــالؿ كبقــر  ومرجــع الاــق  الجؾقــؾ أبــق طؿَّ

 -طظقؿ

 د. خالد الوصابي 
 

التؼقت بلحد أطالم الاقعة العـراقققـ الؿفتـديـ  مــ أصـحاب التخصصـات  -

 ( هـــ5341)أ- طــالء الــديـ البصــقر  يف رمســان بــالحرم الؿؽــل  :العؾؿقــة العالقــة  وهــق

تـابل مم ـللة التؼريـب بـقـ أهـؾ وذكر لل بلن مـ أسباب طقدتف إلـك الحـؼ هـق قراءتـف لؽ

 ال ـّة والاقعة[  وخصقًصا ما يتعؾؼ بالتلويالت الباصـقة طـد الرافسة-

 ناصر القفاري :الدكتور
 

طؾـك هــذه   طـالء الـديـ البصــقر :أقـدم خـالص التؼــدير ٕخـل الػاضــؾ -

الؽاشػة لبعض الؿدسقسقـ مؿـ يفدفقن إلك تلجقج الصـراطات  ؛الجفقد العؾؿقة

 -حروب بقـ الؿ ؾؿقـ  والؼساء طؾك ماضقفؿ وم تؼبؾفؿ مًعاوإشعال ال

 أ.د. عبد احلميم عويض
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 -وطؾـك ملـف وصـحبف أجؿعـقـ  والصالة وال الم طؾك رسـقل اهلل  الحؿد هلل

   :وبعد

حقـؿـا يؽـقن قـدري هـق المجؿـة لؽبـار   وتـدمع العـقـ  فؽؿ يتؼطـع الؼؾـب

ٕن الؽتابـة طــفؿ  ؛لؿفتديـ والؿجاهديـ إبطال يف الدطقة إلك اهلل تعـالكفرسان ا

ستؽقن مصحقبة بـار إلؿ والحزن طؾـك فـراقفؿ؛ إذ كـاكقا رفـاق دربـل وشـركائل 

 يف ماروع هداية أبـاء ققمـا-

فبإمس الؼريب كتبت تعريػـ  مـقجزًا برفقـؼ دربـل الاـق  الؿجاهـد البطـؾ 

)الػرقـان بـقـ مققـػ  :تعـالك يف كتابـف طقدة مـاهقد محؿد  :الؿفتدي الؿفـدس

أهؾ ال ـة والرافسة مـ الؼرمن(  والقـقم أطقـد الؽـرة يف هتقـقج الؿقاجـع يف الؽتابـة 

 :طـ الاق  الحبقب وإخ العزيز والبطـؾ الؿجاهـد والؽاتـب الؿتخصـص الاـق 

كتاباتـف الذي أتعب مراجع التاـقع اإلمـامل يف طؿـؼ   تعالك  طالء الديـ البصقر

 وققة تحؼقؼاتف بـؼده لؾؿذهب-

 تعسيف عاو بشخصُ:

ؾــؿ بلكــف إذا طُ   لــ ي ــتغرب قــاره كتبــف مـــ طؼؾقتـف الػــّذة يف الـؼــد والتحؼقــؼ

حاصؾ طؾك شفادة طؾقا يف الفـدسة مـ إحدى الدول إوروبقة  فؼد سـاطدتف هـذه 

ــ ــاقش طـــ صري ــب ويـ ــة الفـدســقة طؾــك الخــقض برؼــة وإحؽــام فقؿــا يؽت ؼ العؼؾق

الخرائط والؿخططات الذهـقة التل كان ي تحسرها أثـاء الؽتابـة والتـللقػ  ولـقٓ 

لػصـؾت يف شخصـف وهقيتـف ومؽـان سـؽـف    الخقف مــ بطـش الؿجـرمقـ بلهؾـف

 فؾقعذرين الؼاره هبذا البقان الؿقجز-
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 صوز مً تفاىيُ يف التصدي للتشيع وحسصُ على ٍدايتَه:

هـؿ هدايـة الاـقعة وتحصـقـ أهـؾ  كحؿـؾ  لؼد طاـا مع بعض سـقات صقال

ال ـــة الؿخــدوطقـ بــالتؾقن والؿؽــر الــذي يؿارســف دطــاهتؿ  ولــق أردت ســرد كــؾ 

ٓحتجـت إلـك مجؾـد ضـخؿ أو ربؿـا مجؾـدات   الؿقاصـ والؿقاقػ التل شـفدهتا

تبقـ مدى تػاكقف وإخالصف يف قسـقتف   لق تقطبفا  ولؽـل سلورد بعض الصقر فؼط

 كؾػف ذلؽ أضرارًا مادية تمثر طؾك معقاتف وأسرتف: وإن  وكذر كػ ف وحقاتف لفا

 الصقرة إولك:

ــف   تعــالك يؿتؾــؽ ســقارة متقاضــعة جــداً  كــان الاــق   ي ــتخدمفا يف طؿؾ

إن  :والتـؼؾ يف شراء الؽتـب والؿصـادر الاـقعقة  وكؾؿـا ركبـت معـف فقفـا أقـقل لـف

بالؿاكــة  فقجقبــل  ابتداًء مـ مؼاطـد ال ـقارة واكتفـاءً   سقارتؽ بحاجة لصقاكة كبقرة

 :وقد رصدت لفـا الؿبؾـغ الػـالين لتغطقـة كؾػـة صـقاكتفا  وبعـد أيـام قـال لـل  بـعؿ

ــاقر الؿجؾ ــل ) ــد ب ــقار لؿحؿ ــاب بحــار إك ــدات( 551وجــدت كت ــان   مجؾ وك

الحصــقل طؾقــف كــادر جــدًا جــدًا  ولؽـــ ققؿــة الؽتــاب كاكــت ضــعػ مبؾــغ صــقاكة 

بال صقاكة  لقظػر بتؾؽ الؿقسقطة الحديرقـة ال قارة  فعزم طؾك شرائف تارك  سقارتف 

 فتؽقن بقـ يديف لؾؼراءة والؽتابة والـؼد والـؼاش-  الاقعقة الؿفؿة

 الصقرة الراكقة:

ويـدّر طؾقـف أرباحـ  تؽػـل   تعالك يؿتؾؽ ماروط  تجاري  يـديره بـػ ـف كان 

طؾـب العؾـؿ قـرر التػـرغ ل  أسرتف بحقـاة طزيـزة كريؿـة  ولؿـا شـرح اهلل صـدره لؾفدايـة

مـع   وقراءة مصادر التاـقع بعؿـؼ  مؿـا جعؾـف يقضـػ شـخص مؽاكـف إلدارة ماـروطف

تصريحف لـل بـلن الػـرق يف إربـاح فقؿـا لـق أدرتـف بـػ ـل طــ  قـري ربؿـا يصـؾ إلـك 

السعػ  ولؽـف مثر التػرغ لؼسقتف وماروطف ولق طؾـك ح ـاب قؾـة الـربح يف ماـروطف 

الؿاــروع طؾــك تقزيــع الؽتــب وإشــرصة  التجــاري  بــؾ وكــان يـػــؼ مـــ أربــاح ذلــؽ

وطؾــك أهــؾ ال ـــة لتحصــقـفؿ  فجــزاه اهلل طـــ اإلســالم   صؿعــ  يف هــدايتفؿ ؛لؾاــقعة

ًٓ مـ الح ـات يقم الؼقامة-والؿ ؾؿقـ خقراً     وطقضف طؿا أكػؼ جبا
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 الصقرة الرالرة:

ومع ذلـؽ كـان مؽبـ  طؾـك حاسـقبف   تجؾَّت طـد مصارطتف لؾؿقت يف مرضف

وكـان فرحـف هبـا كػرحـف   ي ابؼ الـزمـ إلكجـاز بعـض الؿباحـث  والتللقػ لؾؼراءة

فقؿا لق قالقا لف لؼد شػقت مـ مرضؽ  وهذه قد شفدها كؾ مـ زاره يف الؿ تاػك 

الؽتابــة طـــده مرــؾ  توجؾــس معــف  تــراه ي ــترؿر كــؾ دققؼــة لقؽتــب ويملــػ  وكاكــ

 ٓ يؿؽـف آستغـاء طـفا وتركفا-  إوك جقـ

 بعة:الصقرة الرا

وفـؼ حالتـف الؿرضـقة   ,بــاًء طؾـك كـالم إصبـاء,بعد أن شعر بؼرب رحقؾـف 

الـذيـ كـذر   دطا اهلل تعالك بتق ـقر دفــف يف الؿديــة الؿــقرة بؼـرب الصـحابة الؽـرام

طؿره لؾـدفاع طــفؿ  وقـد اسـتجاب اهلل تعـالك دطقتـف ب ـعل أهـؾ الخقـر والػسـؾ 

بدفـف يف الؿديـة  فؽاكت هـذه الؽرامـة فحصؾقا لف طؾك الؿقافؼة   والؽرم والافامة

ــذبِّ طـــ  ــف وال ــالك طؾــك صــدقف وإخالصــف لـصــرة ديـ شــبقفة بالباــارة مـــ اهلل تع

 أجؿعقـ- الصحابة الؽرام 

 ىبرة يسرية عً طسيكتُ يف الكتابة والتأليف:

سـللـل يف أول فـمة لؼائــا طــ الؿقاضـقع   مـ الاـقاهد طؾـك فطـتـف وبعـد كظـره

كـقال تتؽـرر الجفـقد  واكطؾـؼ   ة التل سبؼتف يف الؽتابة فقفا لقتجـبفاوالؿػاصؾ إساسق

جؾـدًا   لؾؽتابة يف مباحث ومػاصؾ وأصقل لـؿ أتطـرق لفـا  وكـان طؿقؼـ  يف تحؼقؼاتـف

ـؾ الؿ ـائؾ وي تحسـر كـؾ اإلشـؽآت الـقاردة  جدًا يف الؽتابة  ُيَػتِّؼ الؿباحث وُيَػصِّ

 تب فقفا مـ الاقعة وأهؾ ال ـة-يف الؿ للة  مؿا يسطره لؼراءة كؾؿا كُ 

كتابــف هــذا الــذي بــقـ أيــديـا )صــالة الــماويح ســـة   وخقــر شــاهٍد طؾــك ذلــؽ

ها طؾل بـ أبل صالب  ( الذي قؾب فقف الطاولة طؾك الاقعة اإلمامقـة ماروطة أقرَّ

بابتداع صالة الماويح  إذ جـاء بلدلـة وشـقاهد وصامـات مــ  باهتامفؿ لؾػاروق 

تجعؾ أئؿة الاقعة أولك بتفؿة آبتداع مــ الػـاروق  فجـاء الؽتـاب   كتب اإلمامقة
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كاـاهٍد مؾؿــقس بــقـ يـدي الؼــراء طؾــك طؿؼــف وتبحـره وقــقة إلزاماتــف واســتخراجف 

 لألدلة مـ بطقن كتب اإلمامقة-

بؽــز  :صف الدلقؿل يف مؼطع لف طؾك قــاة صـػا :ولذلؽ وصػف الاق  الدكتقر

لتبحــره يف  ؛ويجــب طؾــك إمــة آكتػــاع مـــف  نمـــ كـــقز أهــؾ العؾــؿ يف هــذا الزمــا

 التاقع-

وأن يحاـره مـع   أسلل اهلل تعـالك أن يتؼبؾـف طــده مــ الؿجاهـديـ --وختام 

وصــحابتف الؽــرام  وأن يــقفؼـل ويؿــّد يف طؿــري ٕكؿــؾ الؿاــروع الــذي  كبقـــا 

   -بدأكاه لفداية أبـاء ققمـا

 

 ملف وصحبف أجؿعقـ- وطؾك  وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾك كبقـا محؿد
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ــد ــا محؿَّ ــف   الحؿــد هلل رب العــالؿقـ  والصــالة وال ــالم طؾــك كبقـ وطؾــك مل

 وصحبف أجؿعقـ  أما بعد:

إلك الرؼؾقـ  لقخرجفؿ مـ الظؾؿات إلك الــقر   أرسؾ رسقلف  فننَّ اهلل 

مــ    ويحـذرهؿ مــ الاـرك ووسـائؾف  فاسـتجاب لـفويدطقهؿ إلـك تقحقـد اهلل 

ــقن مـــ الؿفــاجريـ  ــاز بؼصــب ال ــبؼ ال ــابؼقن إول ــك اتباطــف  وف وفؼفــؿ اهلل إل

 وإكصار  وشرف أصحابف بػسؾ الصحبة رضقان اهلل طؾقفؿ-

ُثــؿَّ حؿؾــقا مـــ بعــده مِاــعؾ الفدايــة  يــدطقن الـــاس إلــك ديـــ اهلل  فجــادوا 

لصـؾقب  حتَّـك لـاـر التقحقـد يف بـالد طبَّـاد الــار وا ؛بلكػ فؿ وأمقالفؿ وأوٓدهـؿ

ت بــالد ك ــرى فــال ك ــرى بعــد القــقم  وَشــِرَق هبــذا بعــض أحػــاد الؿجــقس   خــرَّ

فض يف  فؽادوا لؾؿ ؾؿقـ صــقًفا مــ الؽقـد  وألقاًكـا مــ الغـدر  فزرطـقا بـذرة الـرَّ

فض أخالًصـا مــ إديـان الباصـقَّـة  تجتؿـع يف الؽقـد  خ الـرَّ صػقف الؿ ؾؿقـ  وفرَّ

ت السالل  فؼام أهؾ العؾـؿ بقاجـب الـدطقة والبقـان  بالؿ ؾؿقـ  وتػمق يف دركا

ـ لؿ يحـب   طؾك مرور إيام وإطقام  فؽتب اهلل الفداية لؿـ أحب  وحجبفا طؿَّ

 -[15مالؼصص:(ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ)

وقطــار الفدايــة ٓ يتققــػ  وكــقر الــقحل أقــقى مـــ أن يحجبــف أطــداء اإلســالم  

  وصـراع [45مإكػـال:(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ) وصقلة الباصؾ إلك خ ار  

  ويف [43مإكػــال:(ک ک ک گ گ)الحــؼ والباصــؾ قــائؿ إلــك ققــام ال ــاطة  

يعؾـــقن اتبــاع الحــؼ    طصــركا الحاضــر رأيـــا وســؿعـا أمًؿــا مـــ الحائــديـ طـــ الحــؼ

والرباءة مـ طؼائد أهؾ الباصـؾ  ومــ هـمٓء إمـؿ جؿاطـات وأفـراد مــ اتبـاع الػـرق 

الباصـقة  تـقرت قؾقهبؿ بـقر القحل  بعد أن كـاكقا يعقاـقن يف  الاقعقة الغالة  والاقعقة

ُسجِػ الظالم  والغػؾـة  والجفـؾ  وضـالل الؿحـقط  وطؾـك رأسـفؿ ميـاهتؿ العظؿـك 

شريعت سـؽؾجل  وأبق الػسؾ الربقعل  وأبق إسؿاطقؾ الخقئقـل  وحجـتفؿ مرتسـك 
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د إسؽـدر القاسري  وإستاذ طؾـل حقـدر ق   ؾؿــدران الؼؿـل رادمفر  وال قد محؿَّ
 وأمؿ ٓ تحصك مـ إحقاء وإمقات-

العراقل الؿفتدي  طالء الديـ البصقر .وطؾك هذا الدرب سار صاحبـا الاق 

مـ التاقع  والذي ولد يف أسـرة مــ  ـالة الاـقعة؛ فـاـل رافسـًقا جؾـًدا  وتـدرج يف 

ــؿَّ طؿــؾ يف ــؼ  ُث ــا يف تخصــص طؾؿــل دقق ــال شــفادتف العؾق ــك ك وضقػــة  تعؾقؿــف  حتَّ

َـّ اهلل إذا أراد هدايـة طبـٍد هقـل لـف سـبؾف   مرمققة  مع وٓء تام لؿعتؼده الاقعل؛ ولؽـ

فلوقػــف اهلل طؾــك كتــاب )م ــللة التؼريــب بــقـ ال ـــة والاــقعة( لاــقخـا أ-د- كاصــر 

فَصدمتف إدلة  وذهؾ مؿا قرأ  فـلطؾـ بعـدها مراجعـات طؼديـة لعؼقدتـف   الؼػاري

 جرد تام ت ــف-الرافسقة؛ ُثؿَّ أطؾـ بت

حدثـا بحرقة طـ واقع بـل ققمف الذيـ أ ؾؼقا مـافذ العؼؾ أن تعؼؾ أدلـة كان يُ 

التقحقد  وبقـات الفدى  وأنَّ شػؼتف طؾقفؿ جعؾتف يققػ حقاتف لدطقهتؿ طـ صريـؼ 

حقار كبارهؿ كتابة ومااففة  ورأى أن ذلؽ أصبح فرض طقـ طؾقـف؛ جعؾـف يققـػ 

العؿــؾ بتؾــؽ القضقػــة الؿرمققــة  والاــفادة  ,ارهباختقــ,حقاتــف لــذلؽ  فؼــد تــرك 

العؾؿقة الػاخرة  ٕجؾ الدطقة إلك اهلل تعالك  ومثـر أخـرة طؾـك الـدكقا  والؽػـاف 

 طؾك الغـك  لقتػرغ ٕمٍر قد ساقف اهلل إلقف  فلصبح طؾقف فرض طقـ-

د قؾؿــف  يف دطــقة الاــقعة وكؼــض  (كتاًبــا 11)لؾـصــح والبقــان  فــللَّػ  جــرَّ

فؼط- فؼؾت لف: لؽــ كتبـؽ كبقـرة جـًدا  فؾـق  (كتب 51)  ولؿ يطبع لف إٓ أصقلفؿ

اختصــرهتا لق ــفؾ تقزيعفــا طؾــك الاــقعة- فؼــال لــل: يــا أبــا طؾــل؛ أكــا ٓ أكتــب إٓ 

لؾؿعؿؿقـ؛ ٕن هدايتفؿ هل هداية لؿـ بعده  ثؿ قال لـل: وهـذه كتبـل مــ أراد أن 

 ت لف؛ فال تطؾب مـل آختصار-فؼد أذك  يختصرها أو يفذهبا أو يلخذ جزءًا مـفا

سافركا إلك مديـة بريدة لزيارة أ-د- كاصر بـ طبد اهلل الؼػـاري مملـػ الؽتـاب 

الذي كاكت هدايتف بعد اهلل طؾقـف  فحـدثـا يف الطريـؼ طــ قصـة حقاتـف كامؾـة  وطــ 

ح بـذلؽ  بعض أكاطتف مع الؿعؿؿقـ  ومؽالؿاتف الفاتػقة مع طـدد مــفؿ  وقـد صـرَّ



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

02 

بعـد أن سـللف طــ طـدٍد مــ الؿ ـائؾ  فؼـال لـف: هـؾ تريـد  ,وسـؿاه, أحد كبـارهؿ

الؿذهب أم رأيل؛ ٕين يف مرحؾة مراجعة فؽرية!! وكؿ حدثـا طــ طـدد مــ هـمٓء 

ــك هــمٓء  ــقٓ خــقيف طؾ ــد الرافســل  ول ــتفؿ بالؿعتؼ ــزت ثؼ ــذيـ اهت الؿعؿؿــقـ ال

محتػًظـا الؿعؿؿقـ مـ أيدي الؿخابرات اإليراكقـة ل ـردت أسـؿاءهؿ  وأضــف كـان 

 :بت جقالهتؿ  وحدثـا باطماف طدد مـفؿ بالحقرة؛ وأهنؿ وصؾقا إلك حؼقؼة مػادها

 بلن اتباع الؿـفجقة العؾؿقة يبطؾ أصقل التاقع-

طـالء الـديـ  :كان الطريؼ إلك زيارة مديـة بريـدة مػقـًدا ومؿتًعـا بصـحبة الاـق 

إياه طؾك الحـؼ  ومـا أن طبد الؿؾؽ الاافعل ثبتـا اهلل و :والاق  الؿفتدي  البصقر 

حتك تقجفــا إلـك بقـت أ-د- كاصـر الؼػـاري؛ ف ـرد لؾؼػـاري   وصؾـا إلك مديـة بريدة

طـ تلثقر كتبف طؾقف  وذكر لف قصة تلثره بؽتابف: )م للة التؼريب بـقـ ال ــة والاـقعة(؛ 

)أصــقل مــذهب الاــقعة  :وقصــة تــلثر ميــتفؿ العظؿــك ح ــقـ الؿميــد بؽتابــف أخــر

َث مـع الؼػـاري بحرقـة  ودطـاه إلـك اسـتؿرار هـذا اإلمامقة آ ثـل طاـرية(  ُثـؿَّ تحـدَّ

 العطاء؛ ٕن لؽتبف مؽاكة طؾؿقة رفقعة؛ إذ هل مدججة بإدلة؛ مع أسؾقب راق-

وكان مـ مؼاصد الزيارة تعرف الاقخقـ الؿفتـديقـ البصـقر والاـافعل طؾـك 

  م الػسـائل الرحـبالاق  الؼػـاري  ومحاولـة إقـاطـف بسـرورة الظفـقر يف اإلطـال

ــة الظفــقر  ــام بلهؿق لــدطقة الفــالؽقـ يف أوحــال الاــرك؛ فلبــدى الاــق  اقتـاطــف الت

 اإلطالمل؛ وأكف سق تخقر اهلل يف ذلؽ؛ وبعد ذلؽ ضفر طرب قـاة وصال-

د مرة وقال: حؾؿل أن يؽـقن ٕهـؾ ال ــة مركـًزا طؾؿًقـا متخصًصـا يف  لؼد تـفَّ

ــة طــامرة دِّ طؾــك الرافســة ومؽتب ــة وقػقــة ضــخؿة الــرَّ   وكــان قــد ُوطــد بتــقفقر مؽتب

 ثؿ تققػ وصقلفا؛ فؽان يتح ر طؾك ذلؽ-  لؿصادر الرافسة

ـ اإلك ان قبؾ أن يبتؾك؟ فؼـال: ٓ تؿؽـقـ ولؼد ُسئؾ اإلمام الاافعل  : هؾ ُيَؿؽَّ

ــال  ــان ح ــذلؽ ك ــتالء  وك ــد آب ــق : إٓ بع ــتالل الا ــد آح ــديـ البصــقر  فبع ــالء ال ط

ومؽــث مــدًدا متػاوتــة؛ وقــالقا لــف: لــق اطتؼؾتــؽ   مــرات (4)اطتؼــؾ إمريؽــل لؾعــراق 
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الؼقات العراققة لؼتؾقك  وهاجر بعد كررة إذى الذي لحؼ بف داخؾ العراق مــ الؿحتـؾ 

ؼاًل بـقـ البؾـدان؛  إمريؽل والؿجقسل والتفديد الؿباشر إلك الخارج  وطاش الغربة متــ

تـؾ ابــف طؾـك ل  لؿ يتزطزع طؾك كررة الؿحـ  وقُ ثابتًا طؾك ديـف ثبات الجبال الاؿ الرواس

 فاؿ  وما وهـ-   فصرب  وطاش بقـ أسـَّة الؿحـ  أيدي العصابات الطائػقة

 مسازة الفسام:

   الاـق :ٓزالت يف قؾبل ح رة طؾك فؼد أخل البحاثة الؿفتدي مــ الـرفض

يـ البصقر  كتـاب مــ  والذي تقيف ولؿ يطبع لـف إٓ ُخؿـُس كتبـف  وكـؾ  طالء الدِّ

كتبف مدرسة بحد ذاهتا؛ ففق صاحب كػس جدلل صقيـؾ  وطؿـؼ يف البحـث  وجؾـد 

يف التـؼقــب  وإحؽــام يف الؽتابــة  وكــان يؼــقل لــل: ٓ تعتــب طؾــل؛ فلكــا أكتــب 

 لؾؿعؿؿقـ؛ وٓ أحب أن أترك شبفة حتك ُأْحؽؿ ردها  واستؼصل شعبفا- 

لؿــقت؛ كؿــا فجــل ألححــُت طؾقــف بقضــع قائؿــة لتحريــر كتبــف قبــؾ أن يػجــله ا

ـَّة يف إيران مة أهؾ ال ُّ ورفـع درجتـف يف  إسحاق بـ طبداهلل دبقري العقضـل  :طالَّ

صالبتف مرة بنلحاح أن ُيعجؾ الـظر يف بعـض كتبـف؛ وقؾـت لـف: يـا طـالء؛  فؼد طؾققـ 

إطؿــار بقــد اهلل؛ وأســلل اهلل أن يؿــد يف طؿــرك  وٓ يعــرف اإلفــادة مـــ كراري ــؽ 

فؾق كرست جفدك طؾك كتاب واحـد لقخـرج؛ خقـر مــ تاـتقتف   ومؾػاتؽ إٓ أكت؛

َّٓ فؾـ يعؿؾ أحد طؾك كتبؽ بعد وفاتؽ  فؾغتـؽ لغـة طؾؿقَّـة طؿقؼـة  والؿقضـع  وإ

القاحد تحار فقف طـدًدا كبقـًرا مــ إفؽـار  وتسـع فقـف طاـرات اإللزامـات  وهـذا 

 صعب طؾك أبرز مـ يعرفؽ  ويػفؿ مرادك  فؽقػ بغقرهؿ؟

د وقا ل: صدقت  وهذا أمر يمرقـل  فؾـ يتؼـ ما أريده مـ هـذه الؿؾػـات فتـفَّ

 -إٓ أكا  وهاجس اقماب الؿـقة يجعؾـل أبادر

ُثؿَّ صؾبُت مـف أن يحدد لل طـقاكًا واحًدا ٕتابعف فقـف  وقؾـُت لـف: لـق حـدثتـل طــ 

ف   قره  فؾـ أقبؾ  ولـ أقدم طؾقف  قره مفؿا كاكـت أهؿقتـف  فحـدد لـل كتاًبـا يعؿـؾ طؾقـ

 اهلل(  وافمقـا طؾك ذلـؽ- وبعـد 
ُّ
طـقن لف بــ )ُأسطقرة الافادة الرالرة: أشفد أن طؾقًا ولل
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َّٓ )أسـطقرة الاـفادة الرالرـة(  ولــ  أيام كؾؿا حدثـل طـ بحٍث جديد  قؾت: ٓ أسؿع إ

أسؿع  فرجاًء يا طالء ركز طؾك كتبؽ  مقضـقع يتؾـقه مخـر  ولــ يـتؿؽـ اإلك ـان مــ 

ات الؿااريع يف من واحـد- وهـق يفـز رأسـف متب ـًؿا  وأصـبحت طـادة العؿؾ طؾك طار

بقــا يف الؾؼاء أو آتصال أن أققل لف: متـك تخـرج هـذه إسـطقرة؟ يظفـر أكـؽ تبحـث 

ــدت  ــك جــاء الػــرج  وول ــك التب ــؿ- حت ــد طؾ ــال يزي طـــ أســطقرة شــفادة ســابعة؟! ف

 وهلل الحؿد-  إسطقرة  بؾ جاء ما يدمر أساصقر الؼقم  وصبع الؽتاب وكار

ُثؿَّ قؾت: هقت لؽ  أي طـقان تريـد أن؟ ٓ أسـؿع مــؽ بعـده  قـره  فؼـال: 

لف مـفج فريد  يدلج مـ باب الػـروع ٓجترـاث إصـقل  صالة الماويح- وكان 

ة فقـ ـػفا ك ـًػا  فقـذرها قاًطـا  لدى الؼقم  ويـاقش م للة فؼفقـة  فقـلب بلصـقل ِطـدَّ

ؾ؛ فقؾزمف بنلزامات ٓ مـاص لف مـفا  وٓ فؽاك لـف صػصًػا  ويبحر يف كالم طـ رج

َّٓ مـ طرفف  وطرف كتبف-  طـفا  وٓ يدرك إمر إ

شؽك مرة مـ أحد أصـابعف الـذي تـقرم مــ كرـرة الؽتابـة؛ وقـال لـل: تحتـاج 

كتبل لؿراجع يسقػ الفؿزات؛ لتـقرم أصـبعل  قؾـت لـف: ٓ تحؿـؾ هـؿ الفؿـزات 

ا مـ سقتقلك إمـر؛ لؽــ بـادر بـنخراج مـا طــدك  وٓ الؿراجعة لف وٓ تـ قؼف  وأك

وفر ت لف مـ يخدمف مـ كاحقـة الصـػ والتـ ـقؼ والؿراجعـة اإلمالئقـة والؾغقيـة  

فلرسؾ كتابف طـ الزهري  وتؿ آكتفاء مــ طـدد مــ أجزائـف بنشـرافف؛ ثـؿ أسـطقرة 

 الافادة الرالرة وقد تؿ صبعف؛ ومخر كتاب لف صالة الماويح-

زرتــف بؿعقــة أحــد الؿاــاي  الػســالء وهــق   خقــر لؾؿ تاــػكبعــد دخقلــف إ

ـر طؾقـف العـالج الؽقؿـاوي  وكـان يطؿئـــا طؾـك صـحتف   م جك طؾك ال رير  قد أثَّ

ويقاسقـا يف مصـابف  ٕكَّـف َطؾِـَؿ بـلنَّ مصـابف مصـاٌب لــا جؿقًعـا  وأردكـا آكصـراف؛ 

تـف بـذلؽ؛ وأفـاض فاؼَّ طؾقف ذلؽ  وصؾب مـا الؿؽقث  فلصؾـا الجؾقس معف لر ب

طؾقـا هبؿقمف العؾؿقة والدطقية  وكقػ أكف يصارع الؿرض لقظػر بالققت  ُثؿَّ أضفـر 

لـا كتابف طـ )صالة الماويح(  وحدثـل بنمؽاكقة صباطتف؛ وأخذ يداطبـل بـلنَّ صـالة 

الماويح شارف طؾك آكتفاء  وطــدي فؽـرة بحـث جديـد  يؼقلفـا وهـق يسـحؽ  



 
 

 05 َــــٔ حبــــــس ايــٛفـــــــا٤

لؼد صؾبت مـ الؿقضػ أٓ يؼدم طؾقؽ أحًدا  وأخربتف بـلن  فؼؾُت لف: كؿا وطدتؽ 

تقاصؾؽ معـف سـقؽقن ح ـب قـدرتؽ الصـحقة؛ فؾــ يسـجر مــ تباطـد إوقـات 

َّٓ وأكا أكظر بقـ طقـقف طالمات القداع-  وطدم الرد  وما قؾُت هذا إ

ــا مـــ مراجعــة الؽتــاب  واطتؿــده   لؼــد باــرين قبــؾ وفاتــف بؼؾقــؾ ــف فــرغ هنائًق بلكَّ

طـة  وأخــربين إخ الؿقضــػ الــذي طؿــؾ طؾــك إخــراج الؽتــاب لؿــا طزيتــف بقفــاة لؾطبا

اكتفـك مــ مخـر تعــديؾ  ,لقؾـة تاســقطاء, بلكـف بـإمس الاـق  طـالء الـديـ البصــقر 

أرسؾف طؾك كتابف صالة الماويح  وجاءه آطتؿاد الـفائل  وهـذه مــ كعـؿ اهلل طؾقـف؛ أن 

 ب يافد لف طـد ربف؛ ويؽقن طؿاًل مدخًرا-يؽقن قبؾ رحقؾف ب اطات قد اكتفك مـ كتا

ــَّة يعـاين إلـؿ    أن أرى أسـًدا لؾ ُّ
َّ
أخذ مرض ال رصان مـف ملخًذا  وطزَّ طؾل

وكؿ طاكك يف حقاتف مًٓما كرقرة  فؼـد ابــف  وفؼـد وصــف  وفؼـد مالـف  وفؼـد وضقػتـف  

يف سـبقؾؽ     فالؾفؿ ٓ تحرمف أجر الفجرةلق ؾؿ لف ديـفوفؼد راحتف  وفؼد صحتف  

وألحؼف بدرجة أصحاب كبقؽ  فؼد كـان يـدافع طــفؿ  ويــافح طــفؿ  وبـذل كػ ـف 

 ومالف فداًء لؽ  فتؼبؾ اهلل مـف ما قدم-

لؼد جاء القطد الحؼ  والتحـؼ بـالرفقؼ إطؾـك  وفـارق الـدكقا  قـر ملسـقٍف 

رفف طؾقفا  وك لل اهلل أن يبدلف هبا الػردوس إطؾك- وكؿ حزكُت وحزن معل مـ يع

ـا أن تخـرج  طؾك فؼِدِه  وحزكُت طؾك مااريعف التل تققػت لعدم اكتؿال بـدرها؛ فنمَّ

طؾك حالفا  ويؾحؼف ضعػ بعـض جقاكبفـا  أو يـتؿؿ م ـقرتف مــ قـرأ طـالء الـديـ 

البصقر حتك تبصر بف  وتـػس بؼؾؿف  فحقـئذ يحؼ لـف رفـع الرايـة  أو لقؽ ـر الؼؾـؿ  

اء محــال يف الغالــب  وصــدق مـــ قــال: ور بــة الؽؿــال شــمم  ومحاولــة آستؼصــ

وكـؿ أماتــت ر بـُة الؽؿــال إكجـاز كرقــٍر مــ جؾقــؾ إطؿـال  كؿــا أمـاَت التََّراخــل "

"والتَّ قيػ كرقرًا مـ فريد التللقػ
(1)

- 

                                                           

ُسقُل الؿعؾُِّؿ  (5)  (-5وأسالقبف يف التعؾقؿ  طبد الػتاح أبق  دة: ) الرَّ
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كان هؿ الدطقة يعصر قؾبف  ويختؾط بدمف  وياغؾ فؽره  أمة يف رجؾ  يعؿـؾ 

الحاسـقب بؿػـرده؛ حتَّـك يف  لقحده؛ يؼقم بالبحث والؽتابة والجؿع والصػ طؾك

 مرضف إخقر كان جفاز الحاسب معف يف الؿ تاػك  يؽتب ويملػ-

طاكك مـ الؿرض مدة صقيؾة  حتَّك زادت وصلتف  فلجفز طؾك مـا بؼـل لـف مــ 

  وبــاء طؾـك وصـقتف فؼـد هـ(534١. 5. 51)ققة  ثؿ كتب اهلل وفاتف يقم طاشقراء 

ي  ودفــ بجـقار مؼـابر الاـفداء الصـحابة كؼؾ جرؿاكف لقصؾك طؾقف بالؿ جد الـبـق

 رضقان اهلل طؾقفؿ الذيـ دافع طـفؿ-

 ىَاية املطاف:

والذكريات مع الاق  طالء الديـ البصقر تطـقل؛ وح ـبـا هــا ذكـر كتـٍػ مــ 

أخباره  وفـاًء لـبعِض حؼـف طؾقــا؛ وإٓ فـننَّ حؼـف إفـراد رسـالة طــ سـقرتف وجفـقده 

ــة  وقــد أشــرت بــذلؽ  ـــ الدطقيــة والعؾؿق ــد اهلل ب طؾــك أخــل الحبقــب إســتاذ طب

سؾقؿان وفؼـف اهلل  وقؾـت لـف: ٓ يعـرف كتـب البصـقر أحـد مرـؾ معرفتـؽ لفـا  فؾـق 

(  )الؿــدخؾ إلــك مملػــات الاــق  طــالء الــديـ البصــقر  :أكرمتـــا بؽتــاب طـقاكــف

 :وأحـؼ الـــاس بالؽتابــة طـــف صــاحبف يف الفدايــة والــدطقة والفجــرة والغربــة الاــق 

لاــافعل وفؼــف اهلل  وقــد كؾؿتــف مــراًرا بقجــقب إفــراد كتــاٍب يف ســقرتف طبــدالؿؾؽ ا

العطرة  مع سـقر أصـحاهبؿ الـذيـ وفؼفـؿ إلـك الفدايـة  وأدركفـؿ إجـؾ  فؾقتفؿـا 

 ي تجقبا إلك ذلؽ قبؾ وققع إجؾ-

 

 -الؾفؿ ا ػر لؾاق  طالء الديـ البصقر  وارفع درجتف يف طؾققـ

د  وطؾك  ملف وصحبف وسؾؿ- وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿَّ

 

 وكتبه/ وليد بو عمي بو إبراهيم العبداملهعم
 هـ(5/5/1112)ليمة األحد 
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ـٌ  ـــا طؿـــار كقـــػ مســـت ســــق  أب

ــل ـــَت  طـِـّ ـــار كقـــػ رحؾ ـــا طؿَّ  أب

ـــــــابْت  ـــــــَة إِْن أص َـّ الؿـق ـــــــ
 َوَلؽِ

ـــــا ـــــد صؾؼـــــْت دكق ـــــا طؿـــــار ق  أب

ــــــا ــــــا طؿــــــار واخــــــمتؿ حق  ةً أب

 فطِـــْب كػ ـــ  بطقبـــَة صِـــْب جـــقاراً 

 بلحؿــَد مـــ دطــا الرؼؾــقـ جؿعــ 

ـــــــاِت داراً  ـــــــاهلل يف الجـ ـــــــؼ ب  وث

 جفــــــاداً 
ِ
 فؽــــــؿ جاهــــــدَت يف اهلل

 وكــــؿ  أبحــــرَت يف بحــــٍر خســــؿٍ 

ـــــــقهُ  ـــــــؿ يف اهلل صـــــــاِح خقف  وك

ــــُف يف الحــــؼِّ رأٌس  ــــْت َل  فؿــــا حـق

ــــَت جــــقداً  ــــد واري ــــرباً ً لؼ ــــا ق  وي

 أكاجقــــــِف وأخاــــــك مـــــــ فــــــمادٍ 

ـــــ  تِباطـــــ ســـــؼتَؽ ال ـــــزُن هّتاك  ُؿ

ـــــــا َّ لؿَّ
 ويـــــا قــــــرباً ً يِعـــــزُّ طؾــــــل

 

ــــراطا  ــــا ِس  بؼربــــؽ واكؼســــْت فقـ

ــــا ــــدكا  اجتؿاط ــــا  تعاه ــــد  كـَّ  وق

ـــــُرْم قـــــطُّ امتـاطـــــا  ســـــفاُمفا ٓ َت

 لعؾِؿـــــؽ كقَكفـــــا صـــــاِح متاطـــــا

ـــرأًى وســـؿاطا ـــقُق القصـــَػ م  تػ

ـِ قصــــرًا أو قالطــــا  بؿــــ لــــؿ يـــب

ـــا ـــدًا وباط ــــ شـــرى زه ـــرم م  وأك

ـــــا ـــــقالك خقُره ـــــا ت  صـــــاِح  تباط

 ومـــــا يـــــقٌم أردَت بـــــِف اكتػاطـــــا

 مــــ الؾُّجـــاِت أصؾؼـــَت الاـــراطا

 ومــا تخاــك إســقُد هـــا الســباطا

ـــــا ـــــام ارتػاط ـــــال ش ــــــ لؾُع  ولؽ

 وطؾؿــــــــا ٓتبــــــــاٍع ٓ ابتــــــــداطا

ـــــِف يـخؾـــــُع اكخالطـــــا  يؽـــــاُد َطَؾْق

مقطا ـــدُّ ـــؼقَؽ ال ـــِؼ ك  ـــؿ ت   َوإِْن ل

ـــــــُف وداطـــــــا ـــــــقُل َل ـــــــِف أق  أكاجق
 

 

 مشعن بو صاحل القرشي
 
 



ا
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ور أكػ ــا ومــ شــروكعقذ بـاهلل مــ   كحؿده وك تعقـف وك تغػره  إن الحؿد هلل

وأشـفد أن ٓ   ومـ يسـؾؾ فـال هـادي لـف  مـ يفِد اهلل فال مسؾ لف  ئات أطؿالـاسـق

 -طبده ورسقلف اوأشفد أن محؿدً   يؽ لفشـرإلف إٓ اهلل وحده ٓ 

  -[511ممل طؿران:(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ )

 -[5مالـ اء:(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ﮲ )

  -[31,35مإحزاب:(﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

إمقر  شـرو   وخقر الفدي هدي محؿد  وإن أصدق الحديث كتاب اهلل

 :أما بعد -وكؾ ضاللة يف الـار  لةوكؾ بدطة ضال  وكؾ محدثة بدطة  محدثاهتا

لــؽ  !لــؽ الحؿـد كؿــا يـبغـل لجــالل وجفـؽ وطظــقؿ سـؾطاكؽ  فقـا رب

 -ولؽ الحؿد بعد الرضا  تضـقولؽ الحؿد إذا ر  ضـكالحؿد حتك تر

وتاقيفف ورمقف بالـؼائص   إن الطعـ يف الغقر والؿخالػ :وكؼقل وباهلل التقفقؼ

  رون طؾقـف خؾًػـا بعـد سـؾػ ــقًؽا متبًعـا يعة م ـؾاــقيعـد طــد طؾؿـاء ال  والؼبائح

لفـا وزهنـا   ة طــدهؿســقة ديـقـة أساســقوق  ومـفًجا طاًمـا ي ـؾؽقكف يف أصروحـاهتؿ

 -ودورها الؿفؿ وأثرها الؽبقر

إكؿـا ي ـعقن لتربقـت   وهؿ يف حالفؿ هذا ومع أمرهؿ الؿؿؼقت الذي هؿ طؾقـف

   -  مذاهبفؿ الديـقةـقسوتر  وتدطقؿ تقجفاهتؿ العؼائدية  أبـقتفؿ الػؽرية

كقـان وتقجـف  ؛ومع أيامف إولك التـل شـفدت وٓدتـف تفلع مـذ بداية كااـقفالت

ومـذهب وم ـؾؽ مبــل طؾـك رمـل   ومقصقف ثبقًتا وذاًتـا بالؼـدح  مالزم لؾطعـ

 -والؿاقهة لصقرتف  والـؼائص الؿ ؼطة لف والؿطاطـ الغقر الؿخالػ لف بالؼبائح
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وٓ يربـت يف   دهقوٓ ي تؼقؿ طـ  وجقدٓ قم لف كقان وع ٓ يؼاـقوال بب أن الت

  لؾغقـر الؿخـالػ لـفإٓ بـالطعـ والؾعــ   اتفضــقالخارج الؿح قس بذاتقاتـف وطر

 -الغقر الؿخالػ برمقف بالؿعايب والؿطاطـ فومحاولة إسؼاص

أو مـذهب مخـالػ مـا هـؿ طؾقـف يف   عة ياؿؾ كؾ تقجفاـقوالغقر الؿخالػ لؾ

ــد وباــؽؾ   الؿعصــقمقـ طـــدهؿ اـــرلالثـــل ط اطتؼــادهؿ اإلمامــة ــف بالتحدي ولؽـ

  ومـفًجـا  طؿقًمـا مـذهًبا (هؾ ال ــةأ)ـ معالؿف وتؿرقؾف واقًعا ب صقيريؿؽـ ت شـرمبا

 -وبالصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ طؾك وجف الخصقص  وطؼائد

  الؿفـــــاجرون  الصـــــابرون  الؿممــــــقن  هـــــمٓء الصـــــحابة الؿخؾصـــــقن

  ة اإلسـالمصــرويف سبقؾ ك  الغالل والـػقس يف سبقؾ اهللالؿسحقن ب  الؿجاهدون

ـــرالـا ــارق إرض ومغارهبــاش ــديـ يف ما ــل اهلل لؾعــرب   ون لؾ ــقا وح ــذيـ بؾغ ال

  الػاتحقن لؾبؾدان الذيـ هبؿ رفرفت الرايات وطؾت حتـك سـدت أفـاق  والعجؿ

لفؿ معتـديـ  طتاة  عة طؾك حقـ  ػؾة مـ الزمـ وأهؾف إلك لصقص مارققـاـقال حقَّ

ــر مـــ    اصــبقـ لؾحؼــقق  ضــالؿقـ ــر والحجــؿ الغػق وخصصــقا لفــؿ الؽــؿ الؽبق

حتـك طـد الطعــ فـقفؿ   ورمقهؿ زوًرا وهبتاًكا بالؿختؾػ مـ آهتامات  الطعقكات

 -وٓ ققام لف إٓ هبا  فامـع اـقبد لؾت وريات التل ٓسـرواكتؼاص أقدارهؿ مـ ال

ها صــربح ضـلطؾك معتؼد اإلمامة الؼا ع كؿا هق معؾقم ومؼرر مبـل كؾفاـقفالت

ـ بعـده مـع  ــقثؿ بت عة مـ أوٓد الح  ـ  ـقالح ـ والح بـقفوا بعؾل ا كًص 

   -اطتؼاد طصؿتفؿ

أكـف ٓ يؿؽــ  الؿؾػـت لؾـظـر فقـف  الؿػخؿـة هذا الؿعتؼد ذو الصـقرة السـخؿة

ــالطعـ يف صــحابة الرســقل ــف إٓ ب ــف وٓ تربقت ــ  واهتــامفؿ   إثبات قفؿ والحؽــؿ طؾ

ــداد والـػــاق ــ  بآرت ــار ف ــراوس الؽب ــإخص ال ـــفؿ   فؿقوب والؿصــدريـ فقؿــا بق

 (-وطرؿان  وطؿر  بؽر أبق) :ساداتـا وسادات إرض جؿقًعا بعد إكبقاء

 ًٓ وٓ وجـقد   فال وجقد لخقاكة يف طفـد مزطـقم  ثؼات فالصحابة ما دامقا طدو

   -طؾل كًصا قد  صبت مـ قبؾفؿدكا  ـقإلمامة محصقرة ب
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  ومحجقبـة طــفؿ الرؼـة  مرفقطـة طــفؿ العدالـة  وإن كاكقا طؾك جـرح وكػـاق

 كـقع ويؿؽـ أن يؽقن لفا  وق واردة ـرصقبة ومـصب مغحتؿالقة وجقد إمامة ماف

 -تصقر يف الذهـ

   - ع وبقـ الطعـ يف صحابة رسقل اهللاـقومـ ها هـا ثبت التالزم بقـ الت
  طة ــقة ال ـفؾة البســقوٓ بالؼ  الفـقـولؽـ الطعـ يف الصـحابة لـقس بـإمر 

 -أو آصؿئـان إلك صرحفا  وٓ بالؿ للة التل يؿؽـ آقتـاع هبا

وأخـذوا مــ كـؾ حـدب   عة وطؾؿااهؿ يف كؾ الؿقـاديـاـقوبـاًء طؾقف اكطؾؼ ال

كف الؼـدح بالصـحابة أو ليبحرـقن طــ كـؾ مـا مــ شـ  ويف كـؾ واٍد يفقؿـقن  يـ ؾقن

يحرصـقن يف م ـعاهؿ هـذا أن يؽـقن الطعــ وآهتـام  قااكوكـ  إلحاق الطعـ فـقفؿ

 -ومدطؿقـ بالرباهقـ  دلةأمبـققـ طؾك 

والؿتـقاتر   ثابت بؼقاصع أيات  والرـاء طؾقفؿ  والؿدح لفؿ  فعدالة الصحابة

فـال بـد طؾقـف لزوًمـا أن ي ــد صعــف   فنذا ما أراد أحدهؿ الطعـ فـقفؿ  مـ الروايات

عة متـقارثقـ إيـاه اــقوهـذا مـا فعؾـف طؾؿـاء ال  رابت فـقفؿويؼقي مخالػتف لألصؾ ال

فؼـد أولـقا هـذا إمـر أهؿقـة خاصـة   ومتقلقـ كربه خؾًػا طـ سـؾػ  كابًرا طـ كابر

وسـعقا يف كـؾ اتجـاه بغقـة إكػـاذه وإبـرازه   وكرسقا حقاهتؿ ٕجـؾ تحؼقؼـف  وكربى

 -وسالمة صقرتف  صحة طرضفب والتغرير

أن   وتػاكقفؿ الؿـؼطع الـظقر  كسالفؿ الؿ تؿقتو  فـتج مـ تحركفؿ الحرقث

ـــقا يف إلحـــاق الؿطـــاطـ بالصـــحابة ـــادر  تػــ ـــف  ةواكت ـــبقا الخـــربات الـ يف تقجق

ولؽــ   وكقطقا يف ابتـداع الطـرق الؿفقــة لفـؿ الؿاـقهة لصـقرهتؿ  آهتامات لفؿ

كاكـت هــاك   والتعـدد يف إسـالقب  طؾك الر ؿ مـ التــقع وآخـتالف يف الطـرق

  أٓ وهـق الؽـذب وآفـماء  ومحـقر يـدور طؾقـف الجؿقـع  يف الؽـؾ ةماـمك ةصـػ

  عة صــحابة الرســقلاـــقيف كــؾ مــا صعـــ بــف طؾؿــاء ال  والــزور والباصــؾ والبفتــان

 (-وطرؿان  وطؿر  بؽر أبق) :وبإخص ال ادة مـفؿ
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  عة يف صحابة الرسقلاـقبعد هذا البقان والعرض الؿقجز لؿا يؿرؾف صعـ ال
تتعؾـؼ هبـذا إمـر  ةبد مـ اإلشارة إلـك كؼـاط مفؿـ ٓ  أهؿقة كربى بالـ بة إلقفؿمـ 

 :هذه الـؼاط هل  وبؿقضقع هذا الؽتاب مـ جفة أخرى  مـ جفة

لفـؿ يف م ـعاهؿ ا عة بحرقا يف كـؾ مـا يؿؽــ أن يؽـقن مػقـدً اـقأن طؾؿاء ال ,5

لؿعـروف أو   امرجًعـ مصـدًرا أو  فؾؿ يبؼقا كتاًبا أو رسالة  وخادًما لفؿ يف  رضفؿ

مـا   وففؿ مـحـرف  إٓ وأخرجقا مـف بتقجقف فاسد  مقثقق أو مطعقن فقف  مجفقل

 ًٓ    -ويحط مـ درجاهتؿ  ء إلك مـازلفؿ ـليأو   صعـًا بالصحابة يؾحؼ ولق احتؿا

 مـفـا  عة يف إلحاق التفؿ والؿطاطـ بالصحابة متـقطـةاـقإن صرق طؾؿاء ال ,1

ا هق تعديد لـبعض إخطـاء الؿعػـق طـفـا أو الؿجتفـد مومـفا   ما هق كذب محض

وهـق  ومـفا  ما هق استغالل لؾػتـ والخالفات التل جرت بقـ الصحابةومـفا   فقفا

ا مؼدًرا أو استـتاجًقا مـظًرا ٓ أصؾ لـف إٓ ضـقً ما كان افما  هـا يف هذا الؽتابالؿفؿ 

ـــف ــــ أحدث ـــة م ـــ  يف مخقؾ ـــؾ طؾق ـــد فوٓ دلق ـــات   يـإٓ تخرصـــات الحاق وتقهؿ

 -ـسـقـ الؿبغضـقالؿغر

عة لؾؿطـــاطـ يف اــــقوالعجقـــب يف إلحـــاق ال  الغريـــب والؿؾػـــت لؾـظـــر ,4

  دكا طؿـر بــ الخطـاب فـاروق هـذه إمـةســقالصحابة أهنؿ جعؾقا أمقـر الؿـممـقـ 

  طعـــقن فـــقفؿؿطؾـــك رأس قائؿـــة ال  ودلقـــؾ طـــدالتفا ورحؿتفـــا  وطــــقان طزهـــا

ولعـؾ  ؛ب الـقافر مــ الـتفؿ والـؼـائصصــقوالـوالؿصدر وصاحب الؼدح الؿعؾك 

الصحابل الجؾقـؾ هذا ولؽـ الؿعؾقم أن   أو ٓ يعؾؿ فاأسباب هذا إمر يعؾؿ بعس

 -عة اهتؿاًما خاًصا يف الطعـ والتجريح وآهتاماـقأوٓه ال

سـعقف إلـك حـرف  فنن مـ جؿؾة التفؿ التـل ألصـؼت بعؿـر  ؛إذا ما تؼرر هذا

ر قـمــ أجـؾ تغق  وإدخـال مـا لـقس مــ الـديـ يف الـديـ  قحالديـ طـ م اره الصح

وقـد كاقاــا يف بعـض كتبــا بعًسـا مــ هـذه   وتزويـر مثـاره  وتبديؾ معالؿف  شعائره

 (الصـالة خقـر مــ الــقم) :وطؾك رأسفا إضافتف لعبـارة   التفؿ التل وجفت إلقف

 -مـ إذان (حل طؾك خقر العؿؾ)وحذفف لعبارة   إلك إذان
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صالؿــا    فــنين أود مـاقاــة هتؿــة أخــرى ألصــؼت بعؿــر   هــذا الؽتــابأمــا يف

 أٓ وهــل جؿعــف الـــاس   تحــدث طـفــا طؾؿــاء اإلمامقــة يف كتــبفؿ وطؾــك فســائقاهتؿ

 وبؿـا ي ـؿك   طؾـك إمـام واحـد ٕداء كافؾـة الؾقـؾ يف شـفر رمسـان ,زمـ خالفتـف,

   (-كعؿ البدطة) :قال  الـاس مجتؿعقـ طؾقفا  وطـدما رأى ( صالة الماويح)بـ

ٕهنــا شــعقرة تؿــس ال ــقاد إطظــؿ مـــ  ؛واختقــاري لفــذه التفؿــة بالــذات

يف جؿقــع بؼــاع  يصــؾقهنا كــؾ طــام شــفًرا كــاماًل   الؿ ــؾؿقـ الــذيـ تتعــدى الؿؾقــار

وطؾــك رأســفا   فــال تجــد م ــجًدا يف قريــة أو يف مديـــة صــغقرة أو كبقــرة  الؿعؿــقرة

فــدحض حججفــؿ وشــبففؿ   وتؼــام فقفــاإٓ   الؿ ــجد الحــرام والؿ ــجد الـبــقي

 -والفدى مـ السالل  لقتؿقز الحؼ مـ الباصؾ ؛احقلفا أمر مفؿ جدً 

  عة صـقال قـروناــقًحا لؾجدِل الػؼفل بقـ ال ـة وال ـرفصالُة الماويِح صارت م

فعؾؿاء أهـؾ ال ــة يعـدوهنا يف إ ؾـب ُســًَّة ممكـدًة طؾـك   وهل م تؿرة إلك يقمـا هذا

أمـا  ( الـماويح)وأصؾؼـقا طؾقفـا اسـَؿ   تـل ُيـمتك هبـا يف شـفِر رمسـاَن جؿاطـةً الؽقػقِة ال

ـدة  طؾؿاء اإلمامقة ـِ الؿمكَّ ــ إٓ   فؼد طدوا الؼقاَم يف لقالل شفِر رمساَن بالـقافؾ مـ ال ُّ

وا اإلتقاَن بالـقافؾ جؿاطًة   -محدثًة ٓ طالقَة لفا بالديـ (بدطةً )أهنؿ طدَّ

مــ إمـقر   شفر رمسان وكقافؾ لقالقفا والصؾقات فقفـا فلصؾ الؿ للة وهق ققام

 بؾ آشماك يف طـددها أيًسـا كـاَد أْن يؽـقَن حاصـاًل   والؿ ائؾ الؿامكة بقـ الػريؼقـ

  -جؿاطًة أم فرادىهق يف إقامة هذِه الـقافؾ  الخالُف وإكَّؿا  ,يف الجؿؾة,

  والتػخـــقؿ  والتعظــقؿ  فالؿ ــالة برمتفــا ٓ تحتـــاج إلــك كــؾ هـــذا التفقيــؾ

ففـل ٓ تتعـدى إٓ أن تؽـقن   والتسخقؿ الـذي سـعك وي ـعك إلقـف طؾؿـاء اإلمامقـة

ومــ اجتفـد   اجتفد فلصاب فؾـف أجـران)ومـ    فقفا طؿر اجتفدطقة شـرم للة 

 (-فلخطل فؾف أجر واحد

ومــ ٓ   يف الؿ جدأو جؿاطة   يف بقتففرادى  بقـ أدائفامخقر والؿ ؾؿ ال ـل 

 يػقتـفإٓ أكف   فال ترريب وٓ إثؿ طؾقف  حقاتف ٓ يف بقتف وٓ يف م جدهيصؾقفا صقال 

   -فسؾ طظقؿ
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ــماويح ـــ ال ــقل ط ــبحاين يؼ ــَر ال  ــرى أن جعػ ــذلؽ ك ــالخالُف يف صــالة  :ل مف

  الماويح لقَس خالًفـا يف جـقهِر الـديـ وُأصـقلف حّتـك ي ـتقجَب العـداَء والبغسـاء

ٌر يف مؼابــؾ الؿ ــائؾ الؽرقــرة  ـــقأمــٌر ي وهــق   فقؿــا ُروَي طـــف خــالٌف وإكَّؿــا هــق 

الؿّتػؼ طؾقفا بقـ الؿذاهب اإلسالمقة[
(1)

- 

ار طؾك هذه الؿ ـللة الجزئقـة والخـقض صـرفغرض طؾؿاء اإلمامقة مـ هذا اإل

يف  الطعــبـؾ مــ أجـؾ   والخقف مـ أن يبتدع فقف  لقس الحرص طؾك الديـ  فقفا

 تــقء  يعةاـرومخالػاهتؿ لؾ  فاهتؿوخرا  وإٓ فنن بدطفؿ  طدالتفوإسؼاط  طؿر

   -بحؿؾفا الجبال

صـالة ) :لؾؽتـاب ,بالذات,ورب سائؾ ي لل طـ سبب اختقاري هذا العـقان 

ٕكف مـا دامـت صـالة  (  وطة أقرها اإلمام طؾل بـ أبل صالباـرالماويح سـة م

  ؟!هبامؼًرا فؿـ باب أولك أن يؽقن طؾًقا   وطةاـرسـة مالماويح 

وح ـب   ســقةإذا ما كظركـا إلقـف مــ وجفـة صحقًحا ذا الؼقل يؽقن ه :فجقابف

لؽــ يف كتابــا هـذا مـا يفؿــا هـق البحـث طــ هـذه   أصقلفؿ وققاطدهؿ ورواياهتؿ

ــة ــات مــذهب اإلمامق ــا يف  مختؾػــقنٕهنــؿ  ؛الؿ ــللة يف أصــقل وققاطــد ورواي معـ

ٕن لفـؿ  ؛رواياتــاففؿ ٓ يعمفقن بلصقلـا وٓ بؼقاطدكا وٓ ب  إصقل ويف الػروع

ــاهتؿ الخاصــة هبــؿ ــا أن  أصــقلفؿ وققاطــدهؿ ورواي ــام) :ومـف ــقل اإلم ــف  ق   وفعؾ

 (-سـة ٓ بد مـ إخذ هبا  وتؼريره

طاًمـا  يـاــرطصـقال  (صـالة الـماويح)فنن أثبتـا أن طؾًقا قـد سـؽت طــ إقامـة 

ؿ ولـ  ولـؿ يجـادل  ولـؿ يعـارض  حقث أكف لؿ يـاقش ( طؿر وطرؿان)زمـ خالفة 

وجـادل الخؾقػتـقـ يف م ـائؾ أخـرى   وطـارض  مع أكف قد كـاقش  يـبس ببـت شػة

إقـراًرا ففـذا يعـد  ( وإتؿـام الصـالة يف مــك  ومتعة الـ اء  متعة الحج) :مـفا  كرقرة

 ؟!ح ب ققاطد وضقابط اإلمامقة  طقتفااـرب  مـف

م زمــ وهـق أهنـا كاكـت تؼـا  طقتفاشــرويؿؽـ أن يساف إلقفـا إقـرار ثـاٍن طؾـك 

  ؟!يح مـفصـرصحقح  اطماضمـ دون  (الؽقفة)خالفتف يف طاصؿتف 

                                                           
 (-14ر الباقري )ص:( اكظر: صالة الماويح  سـة ماـروطة أو بدطة محدثة؟ الاـق  جعػ5)
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طـفـا صـقال مـا يؼـارب  ـ  ــقولديـف الح ــ والح سـؽقتطــ  هذا فسـاًل 

إقـرار وهـذا   أو إكؽـار طؾقفـا  فؾؿ يربت طـفؿا أي اطـماض  كصػ قرن مـ الزمان

 -طقتفاشـرطؾك  ثالث

الؿرتبطة بؿـفج  الؿالحظاتبعض رة اإلشارة إلك صـقوأود يف هذه الؿؼدمة الؼ

 :ومـفا  وما تقصؾـا إلقف مـ كتائج تتعؾؼ بالبحث  الؽتاب

 :إولك

فال ـابؼقن مــ   إلقفـا سـبؼـللؿ أكاقش يف هذا الؽتاب هذه الصالة مـاقاة مـ 

جؿقـع إبـقاب يف وجـف مـؽريفـا  وأ ؾؼـقا  م تػقسـة مـاقاـةطؾؿائـا قد كاقاـقها 

وطؾـك رأسـفا قـقل   وردت يف إخبار الؿتعؾؼة فقفا لػظةبؾ كاقاقا كؾ   ومـتؼديفا

   (-كعؿت البدطة)أو  ( كعؿ البدطة) : طؿر

فـقددت أن أتعـرف   أخرى زاويةإٓ أين يف هذا الؽتاب قد صرحت الؿ للة مـ 

وطؾـك   صـحابة الـبـل  يف محؽؿ كتابـف العزيـز باتباطفؿمـ أمركا اهلل  مققػإلك 

والػقصـؾ يف  الؿقـزانففـمٓء هـؿ   مـ هـذه الصـالة  رأسفؿ طؾل بـ أبل صالب

   -صريؼة  ـروأي  معرفة الحؼ مـ الباصؾ بلسفؾ وجف

 :الراكقة

هق أن هذه  :إجؿاطفؿودلقؾ    ما فعؾف طؿر صحةطؾك   أجؿع الصحابة

وهل   يػ زمـ خالفة طؿر وطرؿان اـرالـبقي ال الؿ جدالصالة كاكت تؼام يف 

أو   طاتبفأو    طؾك طؿر اطمضت أن أحًدا مـفؿ قد فؾؿ يرب  الجؿقع رضامحؾ 

  يف  قرها مـ الؿ ـائؾ ,وطؾك رأسفؿ ابـف طبد اهلل,مع اطماضفؿ طؾقف   أكؽر طؾقف

ٓ تجتؿـع » : فؽؿـا قـال الـبـل إكـرم  طقتفاشــروهذا بحد ذاتف خقر دلقؾ طؾك 

 -«أمتل طؾك ضاللة

 :الرالرة

  مراء أهؾ ال ـة يف هذه الصـالة لتػـقد تؼؾة طؾؿاء اإلمامقة كتبًا ورسائؾ م صـػ

طــ  طجـزواإٓ أهنـؿ قـد   صػحاهتا بالغث وال ـؿقـ مــ إخبـار وإقـقال وسقدوا
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وطؾك رأسفؿ طؾل بـ أبل صالـب   أن الصحابةر إلك اـقتإيجاد ولق رواية واحدة 

 !أو ردوا طؾقف  أو اكتؼدوه   طؾك طؿر اطمضقاقد 

لؿا استطاع اإلمامقة أن يـب قا ببــت  (كعؿ البدطة) :اقال طـف  أن طؿر ولقٓ

 -طؾقفا الؿطبؼ مـفؿ  اإلجؿاعهذا  ب ببوذلؽ   شػة

 :الرابعة

طؾؿـائفؿ يف الـؼـؾ لؿـا طـرف  وأماكـة  كتب أهؾ ال ــة لقٓتبقـ لؾؼاره أكف سـق

 (!كعـؿ البدطـة) :ولؿـا وقػـقا طؾـك قـقل طؿـر فقفـا  ًئا طـ هـذه الصـالةشـقاإلمامقة 

 طقـالأمـا اإلمامقـة فـنهنؿ   لـا كتب أهؾ ال ـة حػظتفاظؿ أخبار هذه الصالة قد فؿع

 وضـعػقا  السـعقػ فصـححقا  فـؼؾـقا مـفـا مـا يخـدم مـذهبفؿ  طؾك هذه الؽتـب

 -الـصقص لت تؼقؿ لفؿ إمقر أطـاقولقوا   الصحقح

مـع الخؾػـاء يف   رة اإلمـام طؾـل بــ أبـل صالـبســقبؾ سـجد يف الؽتاب أن 

هـذه  فؾقٓ  لـا  قر كتب أهؾ ال ـة لؿ تحػظفالؿ للة ويف  قرها مـ الؿ ائؾ هذه ا

فلهؾ ال ــة بؽتـبفؿ   رة أوٓدهسـقو   رتفسـقًئا طـ شـقاإلمامقة  لؿا طرفالؽتب 

بـؾ حتـك ذريتـف   رة ٓ كتـب اإلمامقـة ورواهتـا ــقلــا هـذه ال حػـظهؿ مــ  ورواهتؿ

 !!ػظالحالؿعصقمة ٓ كجد لفا أي دور يف هذا 

 :الخام ة

طؾـك كتـب  ,الؿتعؾؼـة يف هـذه الصـالة,معظؿ إخبار وإقـقال  كؼؾاطتؿدت يف 

وهـؿ بـدورهؿ قـد   لؾرد طؾك أهـؾ ال ــة يف هـذه الؿ ـللة صـػقهاطؾؿاء اإلمامقة التل 

الـؼـؾ طؾـك كتـب أهـؾ  ولـؿ اطتؿـد  كؼؾقها طـ كتب أهؾ ال ـة ٓكتػاء أصقلفا طـدهؿ

اإلمامقـة بؿـا ألزمـقا بـف  إلزاموذلؽ ٕين أسعك إلك   ارد معدودةة إٓ يف مقشـرال ـة مبا

مــ التحؼـؼ يف  ومـ دون التققػ صـقياًل   أكػ فؿ باستدٓلفؿ هبذه إققال والروايات

 -بؾ حتك الؿقضقع  بلن فقف الصحقح والسعقػ معرفتلمع   ما استدلقا بف صحة

 :ال ادسة

ــا وي ــلل كػ يتققــػعل طاقــؾ أن شـــقطؾــك كــؾ     ــف قبــؾ أن يــتفؿ طؿــرمؾًق
فؿــ يريـد أن  ؟!جـقفا مـ ابتداطف لفذه الصـالةسـقالتل  الؿصؾحةما هل   بآبتداع
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ويف   الؼــرمنفعؾقــف أن يتالطــب يف   طـــ م ــاره الصــحقح ويحرفــف  الــديـ يخــرب

ؾ مبـارك يف ســقالــاس طؾـك صـعقد واحـد يف شـفر ف يجؿـعٓ أن   الؿ ائؾ أصقل

أن تػـرض  ةاــقخوهنـك طـفـا    بل هذه إمة محؿدسبؼف إلقفا ك  صالة جؿاطقة

  -تحريؿ ٓ هنل  طؾقفؿ

ٓ   أكؽ طـدما ترجع إلك كتبفؿ وأقـقالفؿ يف هـذه الصـالة :طـد اإلمامقة فالؿاؽؾة

  طؾـك هـذا الػعـؾ  مؼـًعا يبقـقن فقف سبب إقدام طؿرسببًا واحًدا تجد أهنؿ قد ذكروا 

   !!لقس إٓ  مـ أجؾ التاؽقؽ ؽقؽوتا  مـ أجؾ الطعـ صعـفؽالمفؿ فقفا 

 :ال ابعة

لؿ يػعـؾ طؾـل  لؿاذا) :طؾك م امع الؼاره طبارات مـ أمرال ,اكرقرً , تؽررسـق

 لؿـاذاو , ؟سـؽت طؾـل هــا ولؿـاذا , ؟لؿ يعمض طؾـل طؾـك كـذا ولؿاذا , ؟كذا

 ؟--- اطمضـقا هــاك ولؿـاذا , ؟سـؽت الصـحابة هــا لؿاذاو ----, ؟تحدث هـاك

ؾ صــقلـؿ يحػـظ لــا تػا ولؿـاذا , ؟ؾ هـذه الحادثـةصــقلـا التاري  تػاحػظ  ولؿاذا

ــا التــاري  كــذا وهــؾ ؟--- هــذه و قرهــا مـــ  ؟---وٓ يـؼــؾ كــذا  يعؼــؾ أن يـؼــؾ لـ

وطؾـك   تقصؾ الؼـاره إلـك حؼقؼـة مققـػ الصـحابةســقإسئؾة التـل مــ خاللفـا 

 -وأوٓده مـ هذه الصالة  طؾل :رأسفؿ

أسـال اهلل أن يـقفؼـل أن أذب طــ   ؽتاب ومـفجل فقفطـ ال مػقد صـرمختهذا 

  -ما أكزل اهلل هبا مـ سؾطان  باصؾةفاروق هذه إمة ما ألصؼ بف مـ هتؿ وافماءات 

وأن يجعؾـف   أن يجعؾ طؿؾل هذا خالًصا لقجفف الؽـريؿ أسلل اهلل  --اوختامً 

   -إكف هق ال ؿقع العؾقؿ  وأن يتؼبؾف مـل  كؾف صالًحا

   -ومخر دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ  ػر اهلل لل ولؽؿهذا وأستغ

 
 فـــــــاملؤي

 ري ــــٔ ايبصـال٤ ايدٜـــــع

 0/4/1105ّايتازٜذ9 
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 باط١ً ٚشا٥ف١  ايتِٗ املٛج١ٗ يصخاب١ زضٍٛ اهلل

وكرقـرة هـل   إلـقفؿ  رسـقل اهلل صـحابةكرقرة هـل الـتفؿ التـل ك ـبفا أطـداء 

  ظؿـاءكرـر الـتفؿ إكؿـا تؾصـؼ بالعأوإن الؿتتبـع لؾتـاري  يجـد أن   صقرها وأكقاطفا

صقرهتؿ ومحاولة لتاقيف   لؼدرهؿتـؼقًصا   يػةاـروأصحاب الؿـزلة ال  والػسالء

ولـؿ يؽــ ذلـؽ   يف ذلـؽثؾة لفا مؼاصد وكقـات ومـبرب دكقئـة يف أذهان الـاس مـ 

ــدكا ــب طـ ــإمر الغري ــؽ  ب ــًدا لقجــدكا مصــداق ذل ــاري  جق ــق اســتؼرأكا الت ــا ل   ٕكـ

 -ا ققؾفالاجرة الؿرؿرة هل مـ ترمك بالحجر كؿ

ــرر أن جــؾ الؿتقجــف مـــ  ــت الؿؼ ــر الراب ــائح وآهتامــاتوإم ــػ  الؼب بؿختؾ

إكؿا كان صادًرا مـ  ,إٓ ما استرـقا,وبالؿتعدد مـ أكقاطفا بحؼ الصحابة   صقرها

فالصـحابة رضـقان اهلل   ع وإلـك يقمــا هـذااــقعة مـ بداية كاقء التاـققبؾ طؾؿاء ال

فـال تؽـاد   لفـؿ آهتـام والطعــظ إكـرب يف ب الـقافر والحـصـقطؾقفؿ كان لفؿ الـ

ومفؿـا كـان حجـؿ طـدائفا   تجد أمة أو صائػة طؾك وجف إرض مفؿا كان تقجففـا

  يف الصحابة ويف إكابر مـفؿ طؾك وجف الخصـقص صعـتقد   لإلسالم ورجآتف

 - عة يف صحابة رسقل اهللاـقمرؾؿا صعـ طؾؿاء ال
 

 َا املكصٛد بايصخابٞ

ومـات   مممـًا بف  كؾ مـ لؼل الـبلم :هقالصحابل نن الؿؼصقد مـ ابتداًء ف

 -[طؾك ذلؽ

وهذا التعريػ كؿا هق واضح شامؾ لجؿقع أفراد الصحابة مـ بداية البعرة إلـك 

أو   فقــف هــذه الصــػات لــؿ تتــقفرإٓ لؿـــ   صـــردون اســترـاء أو ح  مــقت الـبــل

هــا مــ تقجـف إلـك ذاتـف  (ابةالصـح) :وطؾقـف فنكــا قصـدكا بؼقلــا -يف حؼـف اكتؼست

 :سـاداتـامــ أمرـال   عةاــقالطعـ طؾك وجف الخصقص والتحديد مـ قبؾ طؾؿاء ال

وطبـد اهلل بــ   وسعد بــ أبـل وقـاص  والزبقر  وصؾحة  وطرؿان  وطؿر  أبل بؽر)

 (-و قرهؿ الؽرقر ----وخالد بـ القلقد  وأبل طبقدة  إشعري سـكوأبل مق  طؿر
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عة اــقفعؾؿـاء ال  هذا آستغراق والاؿقل لجؿقع أفراد الصحابةوٓ كؼصد بؼقلـا 

أصابع القـد  ٓ يتجاوزونمـفؿ مـ حؽؿ الطعـ مـ  بلن استرـقاطؾك الصحابة امتـقا قد 

ب ــده طــ أبـل   اــلػـل رجـال الؽف  القاحدة بح ب ما يرووكف يف كتبفؿ طـ أئؿتفؿ

وأبـق   سؾؿان) :ثالثة كػرالـاس إٓ  ارتد :(الباقر)قال أبق جعػر م :قال  ملسـربؽر الح

ثـؿ أكـاب  …ثـؿ رجـع  جـاض جقسـةقد كان  :قال ؟فعؿار :قؾت :قال  (والؿؼداد  ذر

وكـاكقا  (وشـتقرة  وأبـق طؿـرة  أبق ساسـان إكصـاري) أكابفؽان أول مـ   الـاس بعد

[همٓء ال بعةفؾؿ يؽـ يعرف حؼ أمقر الؿممـقـ إٓ   سبعة
(1)

- 

ؿازي الااهرودي يف الػائدة ال ادسة مـ كتابف م ـتدركات   طؾل الـاـققال ال

مــ طـدا  بارتـدادالـاصؼـة  إخبـار الؽرقـرة ســكممؼت :ما كصف  طؾؿ رجال الحديث

  يف كؾ صحابل بؼل بعد الـبل إصؾهق كقن    أو إربعة بعد الـبل  الرالثة
بالقٓيـة طؾـك  لتؼديؿ  قر الؿـصـقص طؾقـف  آرتدادهق   ولؿ ي تافد يف زماكف

 قر مــ اسـترـل إٓ  فال يؿؽـ تقثقؼ  يف حؼف رصـقالػ ؼ بالتؼأو   الؿـصقص طؾقف

[طلشـربدلقؾ 
(2)

- 

 

  :أققل

أو  آرتـدادإذن هذا هق إصؾ يف الحؽؿ طــد طؾؿـاء اإلمامقـة طؾـك الصـحابة 

 وٓ وجقد لحؽؿ ثالث إٓ ما استرـتف الروايات القاردة طــ أئؿـتفؿ وهـؿ يف  الػ ؼ

 -أصابع القدحقن أهنؿ ٓ يتجاوزن صـروي  العدد كؿا ذكركا

عة يحؽؿـقن طؾـك كرقـر مــ الصـحابة اــقأن ال يـدطلعل شــقلذا فنن أي طـالؿ 

أسـؿاء يقصـؾفا إلـك معـدًدا ثـؿ يلخـذ   وطـدم الـردة والػ ـؼ  بالبؼاء طؾـك اإليؿـان

ـ  ـــقطبـد الح :عة مــ أمرـالاــقأو الؿائـة كؿـا فعـؾ بعـض متـلخري ال  ـ ــقالخؿ

 -و قرهؿ  ---والدكتقر القائؾل  وجعػر سبحاين  ف الديـشـر

                                                           

 (-5.11رجال الؽاـل ) (5)

 (-5.35م تدركات طؾؿ رجال الحديث  الاـق  طؾل الـؿازي الااهرودي ) (1)
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إلـك  وٓفتؼـاره  عةاــقطؾقفؿ لؿخالػتفؿ إصؾ الؿؼـرر طــد ال مردودفؼقلفؿ 

الدلقؾ الـقارد طــ إئؿـة باسـترـاء إسـؿاء التـل يقردهـا مخرًجـا إياهـا مــ حؽـؿ 

 -إصؾ

ة لـؿ يرتـدوا  قـر الـذيـ مـ طؾؿاء اإلمامقة أن هــاك صـحاب يدطلوطؾقف فالذي 

طــ اإلمـام تبـقـ  يـلب بروايـةأن لزوًمـا عة طــ أئؿـتفؿ فعؾقـف اـقروايات ال استرـتفؿ

بـص قاصع شؿقل أولئؽ الذيـ يحاول استرـاءهؿ بحؽؿ البؼاء طؾك اإليؿان وطـدم 

  -آرتداد

معـدًدا  (الصـحابة)كحـ كرـل طؾك بعـض  :طؾقـا معمض بؼقلف ٓ يتبجحلذلؽ 

هــا يف هـذا  (صـحابة)وطؾقـف فحقـؿـا كـذكر  -أصـابع القـد ٓ يتجـاوزونمـفؿ أفراًدا 

  عةاــقالؽتاب ويف  قره مـ كتبـا قصدكا بف مـ تقجف إلقـف الطعــ مــ قبـؾ طؾؿـاء ال

  ٕهنؿ إطؿدة والغالب الذيـ قام طؾـقفؿ هـذا الـديـ (؛الصحابة)وتعبقركا طـفؿ بـ 

 -التـبقف والتـقيف سـكلذا اقت  ةوالرمقز التاريخقة الؿعظؿة طـد أهؾ ال ـ
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 َطًًكا  ع ٚقٝاَ٘ ع٢ً ضٛق٘ ال ٜجبتػـٝع١ ٚٚجٛد ايتػـٝنٝإ اي

 إال بايطعٔ يف ايصخاب١

قــد تؽــقن معؾقمــة  الطعـــ وآهتــامولعــؾ إســباب والؿؼاصــد مـــ وراء هــذا 

ــا بعســفا  لؾــبعض   الــرئقس ال ــببإٓ أكــف مؿــا يـبغــل طؾؿــف أن   أو يؽــقن معؾقًم

وافـماء الطعقكـات   إكرب وإهؿ مـ جراء اختالق آهتامات لؾصحابة والؿؼصد

   :هق  عةاـقمفؿ مـ قبؾ طؾؿاء ال  والتػــ بالتجريح  طؾقفؿ

مــ والحـط   طــ شخقصـفؿ وحجـب الرؼـة  طـ جقـؾ الصـحابة رفع العدالة

 -(*)ارتدادأو   لـػاقمـازلفؿ ودرجاهتؿ وإدراجفؿ يف خاكة مـ ٓ يممـ جاكبف إما 

ٓ وققامف طؾك سققف   عاـقالتووجقد   عةاـقال كقانمـ هذا إكؿا هق أن  والدافع

وإٓ   الصــحابة بت ـؼقطوٓ يؽـقن لــف أدكـك تحؼـؼ طؾــك الخـارج إٓ   مطؾًؼـا يربـت

طؾـك معتؼـد  كؾف قائؿ كؿا هق معؾقمع اـقالتذلؽ أن   مجروحقنبنثبات أهنؿ أكاس 

ٓ يؿؽــ أن يؽـقن لـف تحؼـؼ  الؿعتؼـدهذا وأن   ؾف الؿعؾقمة طـدهؿصـقاإلمامة بتػا

ٓ إٓ بنثبات كـقن الصـحابة أكاًسـا   التـظقر الؿقضقع لف مـ قبؾفؿ سـكواقعل بؿؼت

 -طـدهؿ وٓ أماكة  لفؿ وٓ ديـ  هبؿ ثؼة

  الذي ٓ اكػؽاك طـف مطؾًؼا بـقـ معتؼـد اإلمامـة وت ـؼقط الصـحابةالتالزم هذا 

ـــ يف الصــحابة وإلحــاق آ ـــ الطع ــؾ م ــديـفؿجع ــؿ وب ــات هب ـــ ضـــر  هتام ورة م

ر يف صـــقأو التؼ  ٓ يؿؽـــ مطؾًؼــا إهؿالفــا وآبتعــاد طـفــا  عاـــقوريات التضـــر

                                                           

ثـؿ ارتـدوا    اكتظروا مقت رسـقل اهلل مـافؼقنيؼقل طؾؿاء اإلمامقة: إن الصحابة  )*(

 إٓ ثالثة أو سبعة!!

 ؿ الجاهؾقة؟! لؿ تعد الصحابة إلك ديـ مبائفؿ وأجداده إذن لؿاذا 

 قاتؾقا الؿرتديـ يف حروب الردة؟!  ولؿاذا 

 لؿ يؼتؾقا همٓء الؼؾة الؼؾقؾة الذيـ لؿ يرتدوا؟!  ولؿاذا 

سؾ ـؾة  بؼـتؾفؿ؟! لقؼطعـقا لـؿ يؼتؾـقا طؾًقـا وولديـف الح ــ والح ــقـ  بؾ لؿاذا 

 لفؿ وٕوٓدهؿ وأتباطفؿ ال احة تؿاًما! لتػرغاإلمامة  
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إسـاس التـل  والؼاطـدة  ففل طـدهؿ أصؾ إصقل الذي ٓ استغـاء طـف  طرضفا

عل إٓ اــــقالؿـــذهب ال لؼقـــاموالتـــل ٓ تصـــقر   علاــــقطؾقفـــا الؿـــذهب ال يؼـــقم

 -بقجقدها

مـا لـؿ يؽــ   برمتف عاـقٓ وجقد لؾتطؾك هذا العرض أكف وكؿا ذكركا  والتدلقؾ

إذن فنثبــات هــذه الصــػات   وارتــدوا  وكــافؼقا  خــاكقا  هـــاك صــحابة لؾرســقل

واحتؿالقـة   الؿؼقتة لفؿ هق الذي يجعؾ لؿعتؼد اإلمامة بؿـظقر اإلمامقة كقع وجقد

ت يف حالـة وجقدهـا مـ جفة أن هـمٓء الصـحابة الؿقصـقفقـ هبـذه الصـػا  تحؼؼ

العفـد الؿـربم مـع  وخـاكقا  دكا طؾـلســقاإلمامـة مــ   صـبقافقفؿ ربؿا يؽقكقن قد 

 -ب  قره لفاصـقعة بتـاـقكؿا يدطل ال   الرسقل

 ٟ بني ٚجٛد َعتكد اإلَا١َ ٚبني ايطعٔ يف ايصخاب١صـريتالشّ َ

أن   الذي يؿؽـ لؽؾ باحث مـصػ ومتتبع مدقؼ القصـقل إلقـف فالرابت الؿتحؼؼ

يف  الطعــوبـقـ   صؿقؿقًا بـقـ معتؼـد اإلمامـة مــ جفـةوارتباًصا   رًياصـقمتالزًما هـاك 

ٓ اكػؽـاك طــف  الـتالزم وآرتبـاطهـذا   الصحابة واهتـامفؿ يف ديــفؿ مــ جفـة أخـرى

كؿـا  :أقـقل  ولتؼريبـف بالؿرـال  ع بدوكـفاـقعل أو تشـقمذهب  تصقروٓ يؿؽـ   مطؾًؼا

فـال يؿؽــ أن   وبـقـ اإلسـالم بالاـفادتقـًؼـا وصـؿقؿقًا بـقـ الـطـؼ وثقتالزًما أن هـاك 

ففؽـذا هـق الحـال مـع معتؼـد اإلمامـة طــد   بالاـفادتقـيحؽؿ بنسالم أحد ما لؿ يـطؼ 

الطعــ إٓ مع   وٓ حؽؿ لف بقجقد  فال ققام لفذا الؿعتؼد  يف الصحابة والطعـعة اـقال

 -طعقن بديـفؿوم  وإثبات أهنؿ أكاس مجروحقن  يف الصحابة

مــممـقـ   ثؼــات  طــدول) : وجــقد صــحابة لؾرســقل مجــرد تصــقرذلـؽ أن 

معـف معتؼـد اإلمامـة  يرتػـع (فائزيـ بالجــة  صادققـ  مػؾحقـ    أصحاب ديـ

ٕكـف هبـذا التصـقر   ويحؽؿ طؾقف باكتػـاء القجـقد  أصؾفيػسح عة ارتػاًطا اـقطـد ال

 ة الرسقلصـقجاوز مـ قبؾفؿ طؾك والتويـتػل   الخقاكة مـ جفة الصحابة تـتػل
 -الحائؾة دون تحؼؼف الؿقاكعوققام   أسبابف الدافعة لف ٓكتػاء ؛الؿدطاة الؿػماة
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 ١ضـَٝعادي١ زٜا

يف الصـحابة مــ جفـة  والطعــ  مــ جفـة اإلمامةبعد بقان آرتباط القثقؼ بقـ 

 :ة أتقةوبالصقر  ةضـقمعادلة ريايؿؽـ إيساح هذا آرتباط طـ صريؼ   أخرى

  :الؿعادلة إولك

 +يف ديــفؿ بآرتـداد أو الـػـاق  متفؿـقن +فقفؿ  مطعقن  مصحابة الرسقل

احتؿـال  +وجقد معتؼد اإلمامـة  إثباتإمؽان  =عة الؿعصقمقـ اـقٕئؿة ال ضالؿقن

 -هذا الؿـصب مـ قبؾ الصحابة[  صب

 :الؿعادلة الراكقة

 محبـقن +وإيؿـان وأماكـة ديــ  أصـحاب + طدول ثؼـات  مصحابة الرسقل

ــاء =عة الؿعصــقمقـ اـــقٕئؿــة ال ــف  اكتػ ــع حقرقات ــة بجؿق ــد اإلمام أي وجــقد لؿعتؼ

 -عة[اـقؾف بح ب اطتؼاد الصـقوتػا

طــدما ك ـؿع أو تػـاجئقا أو حتك   تعجبأو  استغرابفؾـ يبؼك هـاك أي  --وطؾقف

أو اكتؼاصـف   لفـؿ أو سـبف  عل مفؿا كان إصداره مـ هتؿ يف حؼ الصـحابةشـقكؼرأ لعالؿ 

يف  ٓ يطعــعل شــقهـق وجـقد طـالؿ   مــف يتعجـبوالـذي  بؾ الؿ ـتغرب  لؿؼدراهتؿ

ٓ   وٓ يللق جفـًدا يف سـبقؾ تحؼقـؼ هـذه الـؼـائص  وٓ يؾحؼ آهتامات هبؿ  الصحابة

 -*() (وطرؿان  وطؿر  أبل بؽر)ؿا يف حؼ سادات الؿ ؾؿقـ وأكابر الصحابة سـق

                                                           

طـد طؾؿاء اإلمامقة يطقل الؿؼام بـذكره  ولؽــ  الحؼقؼةإثبات هذه إن مجال  أققل: )*(

ًٓ ٕحد طؾؿاء اإلمامقة يقضح فقف هذه سلكتؼل  إيساًحا تاًمـا ٓ لـبس  الحؼقؼةلؽؿ قق

فقف  واضًعا القد طؾك مـا يـظـر إلقـف اإلمامقـة بالـ ـبة إلـك الحؽـؿ طؾـك الصـحابة مــ 

ـــة لؾؿراو ـــة  هـــذا ـــد العـــالؿ هـــق ميـــة  ت ـــؼقط وتجـــريح دون أي محاول اهلل القحق

يف مديـة قؿ أمام جؿع مـ فؼفائفؿ  محاضـرات   فؼد قام هذا العالؿ بنلؼاءالخراساين

(: إن 37وصالب العؾؿ  وك خت يف كتاب بعـقان )مؼتطػات وٓئقة( ذكر فقـف )ص:

: أن يـزرع يف إولتجـاه أســرتف وأهـؾ مذهبـف  أمـران:  القضقػة إساسـقة لإلمـامل

: أن يـزرع يف قؾـقهبؿ بغـض والرـاينبـلطؾك درجـة يف الؿحبـة   محبـة طؾـل  قؾقهبؿ
= 
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القد طؾك الؿحػز إهؿ وإكـرب لإلمامقـة ٕجـؾ  وضعوبعد   هذا إمر تؼريربعد 

ٓ بد مــ اإلشـارة إلـك   والؿتصدريـ مـفؿ إكابروبإخص   آكتؼاص مـ الصحابة

يـبغل أن يؽقن وفـؼ الؿـظـقر   وإلحاق آهتامات هبا  يف هذه الذوات الزكقة الطعـأن 

وٓ يؼـقم أي   مـدحوٓ يربت معـف أي   ؾةسـقفٓ يبؼل لفؿ صعـًا طاًما م تغرًقا اإلمامل 

   -(*)لرفع هذا الحؽؿ طـفؿ  ومفؿا كاكت دٓلتف  دلقؾ مفؿا كان

                                                           

يف البغض  فؾـؿ  بلطؾك درجة ,ومؼصقده: الخؾػاء الرالثة , اصبل حؼف يف الخالفة  =

درجة  كؿا أن حب طؾـل  بلطؾكأن يؽقن  اشمطيؽتػ بزرع البغض لؾخؾػاء  وإكؿا 

 بؿرؼـال ذرةص طــ الحـب يف الؿحبة  وحذرهؿ بلن الـبغض لـق كؼـ بلطؾك درجة 

 !!!إمة ستصاب بؾعـةفنن 

 إن وضقػتؽؿ إساسـقة تتؾخص يف أمريـ:  …موإلقؽ كص ققلـف:  

 -…)ع( يف الؼؾقب  رس بذرة محبة طؾل ,5

مــ فـارق أو تػـاوت مـع  أكؿؾـة  ودون ققـد وبـػس الؿ تقى والؿؼدارأن كعؿؾ  ,1

ذرة بغض  اصبل حؼف يف قؾـقب إمر إول: ) رس القٓية والؿحبة(  طؾك زرع ب

شامؾة ٓ يعؾؿ ما وراءها  إذا ضفر  ستبؾك بؾعـة وكؼؿةإمة  واطؾؿقا أن إمة جؿعاء 

مرؼـال بقـفؿـا  ولـق بؼـدر  الػـارقبقـ التقلل والتـربي تػـاوت مـا  أو بـرز شــلء مــ 

 - [---ذرة

 طؼقدة اإلمامقة يف الصحابة: )*(

طـالؿ مــ طؾؿـائفؿ الـذيـ يـدطقن إلـك  صــراحة لؼد بقـ طؼقدة اإلمامقة يف الصـحابة 

التؼريــب والقحــدة لقــؾ هنــار  وكــان قائــدها يف العــراق يف الخؿ ـــقـقات مـــ الؼــرن 

ٕين ٓ  بخقـرالصـحابة  لـؿ أذكـرمالػائت  وهق محؿـد مفـدي الخالصــل  إذ يؼـقل: 

بؿخالػتل كتابف وسـتف يف مدح مـ ذمـف الؽتـاب  لعذاب اهلل وسخطفأريد أن أتعرض 

أطؿالـف الؼـرمن الؿجقـد وإحاديـث الؿتـقاترة طــ  قـبحوال ـة  واإلصراء طؾـك مــ 

الـبل  و اية ما كـت أكتبف وأققلف: هق أن كتـاب اهلل وســتف لـؿ تـذكر الصـحابة بخقـر 

  [-ٕهنؿ صحابة وٓ تدل طؾك فسؾ لفؿ

ـر بــ كؼاًل طـ أصقل مذهب الاـقعة اإلمامقة آثـل طاـرية طرض وكؼد  الدكتقر كاص 

 (-1.314طبد اهلل بـ طؾل الؼػاري )
= 
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 ذبٌٜٛ نٌ َٓكب١ ثبتت يًصخاب١ إىل َجًب١

ويف   عة لفـذا إصـؾ يف مجريـات الؿـؼـقل التـاريخلاــقمــ الوتطبقًؼا وطؾقف 

فـا إثبــات فســائؾ فؼــد تـؿ تحقيــؾ جؿقــع الصـقر التــل فق  القاقـع الرابــت لؾصـحابة

وقسـايا تقجـف أصـابع   ومرالب كؼائصإلك   لؾصحابة أو مـازل طؾّقة ومـاقب راققة

 -لؾصحابة بؿختؾػ أكقاطفاآهتام 

جعـؾ طؾؿـاء   أجؿعـقـ ء كبقؾ فعؾف أبـاء الجقؾ إول مــ الصـحابة شـلفؽؾ 

  فهـل التـل وجفـت الصـحابة كحـق فعؾـ  ةصــقدوافـع وأ راًضـا شخعة مـ ورائف اـقال

لـؿ تؽــ طــد هـمٓء   اإلسـالم اــروك  ع رقعـة الدولـةســقوتق  الػتقحات اإلسالمقةف

كــل يــتؿ استحصــال   طرة طؾــك إقــالقؿ ـــقالوب ــط   الـػــقذ عســـقلتقســقى محاولــة 

طؾـك  عةاــقالؿتطرفـقن ال لؼـد دأب هـمٓء الغـالة !كعـؿ  الخقرات ومــ ثـؿ التــعؿ هبـا

 -ائً سـقوكؾ طؿؾ ح ـ طؿؾقه جعؾقه   رؾبةمحقاها الصحابة إلك مـؼبة كؾ  تحقيؾ

والـذيـ   مــفؿ إكـابروخصقًصا    أما الرجال الذيـ هؿ أصحاب الرسقل

فؾق ـقا يف كظـرهؿ إٓ مجؿقطـة مــ   ومــ أجـؾ ديــف  ء مـ أجؾـفشـلضحقا بؽؾ 

أن   استطاطقا يف  ػؾة مـ الـزمـ وأهؾـفالذيـ  مريـ وقطاع الطرقبالؾصقص والؿت

 -طظؿ أمة طرفتفا اإلك اكقةطروا طؾك أ ـقي

فؽاكـت   وتػـاكقفؿ ودطـقهتؿ التل بـاها همٓء الرجال بجفـادهؿ الحسارةوأما 

  والـبـل  محـرفوالؼرمن   مزيػفالتاري    بؿجؿؾفا حسارة ُسّراٍق ومغتصبقـ
 ب ـطوالػتقحـات   م ـؾقب اإلرادة مسطفدواإلمام الؿعصقم   طؾك أمره مغؾقب

ـــقذ ـــت الح  لؾـػ ــــ وهؽـــذا اختزل ـــر م ـــا يف بســـعة كػ ســـارة اإلســـالمقة ومعالؿف

                                                           

(: 455وقال ال ـقد هاشؿ الفاشؿل يف كتابف: حقار مع فسؾ اهلل حقل الزهراء )ص: =

بؾغــت حــد آستػاضــة أو ٕبــل بؽــر وطؿــر قــد إحاديــث الؿادحــة لــق فرضـــا أن م

أدلـة أخـرى واضـحة  ومـ خاللحصؾ العؾؿ    ٕكف قد ٓ يعـل قبقلفا  ففذا التقاتر

ــرةوك ــع صــقص صــحقحة كرق ــذلؽ  أن واق ــقس ك ــا ل ــؿ أمرهؿ ــؼ العؾ ــل تحؼ   فقـتػ

 -وآصؿئـان مـ كررة إحاديث الؿادحة لفؿا[
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ــترـاهؿ ال  إشــخاص ـــ اس ــؿ م ـــقوه ـــ ا ــدوديـ م ــراد مع ــع أف ــتفؿ م ـــ أئؿ عة م

 --…أو   مـافؼأو   مربمتأو   كذابأو   لصإما  ؛ومـ طداهؿ  الصحابة

يف  متفؿـقنأكـاس   وبؿا أن محاولة إثبات أن الصحابة وبإخص إكابر مـفؿ

 الخقـالوإلـك   أقـرب آسـتحالةأمر قـد يؽـقن إلـك   ؿيف شخقصف مطعقن  ديـفؿ

وإجؿـاع إمـة   والؿتـقاتر مــ الروايـات  لؿا فقف مـ معارضة ققاصع أيات  أشبف

حقل كؾ ما أثبتـف  التػافعة إلك الؼقام بعؿؾقات اـقسعك طؾؿاء ال  بؿختؾػ الػئات

  الروايـات يف وقـدح  أيـات فلولـت  الدلقؾ الؼـاصع بتعـديؾ الصـحابة وتـزكقتفؿ

 -يف اإلجؿاع وصعـ

 ِٖصـريازبٌٗ ٚقصٛز ايعًُا٤ ٚتك

خـداع ويف الققت كػ ف أك بت الطعقن وآهتامـات صـقرة ح ــة طــ صريـؼ 

  باــبفالغقــر بتزيقــػ أدلــة يحــاولقن طـــ صريؼفــا تؼقيــة هــذه آهتامــات واإلتقــان 

قا بــف بغقــة تــدطقؿ مــا اهتؿــ ؛ قــر معتــرب مـــ الروايــاتوســاقط   مـــ أثــار ومتــلول

التل جرت بـقـ  الػتـ والخالفاتوركزوا طؾك   التاري  وأحداثف ف ربوا  الصحابة

  ء يؿؽـ أن يخدمفؿ يف م عاهؿ هـذا إٓ وأخرجـقه لؾعقـانشـلولؿ يبؼ   الصحابة

طقة شــركـقع لطعقكـاهتؿ وهبذا جعؾقا   بغض الـظر طـ صبقعتف وحالف التل هق طؾقفا

ء يف مقاجفتفا وتقجقففا مـ لف اـلمدد بعض الوي  الجاهؾ متحقًراقد يؼػ أمامفا 

 -ر مـ العؾؿاءصـقأو تؼ  قصقر

تا مع اـرقد اكت  أو قصقرهؿ  ر العؾؿاءصـقالجفؾ وتؼ :الصػتقـوبؿا أن هاتقـ 

طؾؿـاء اإلمامقـة بحـؼ الصـحابة  هتـؿت معفؿـا اــرفؼـد اكت  إسـػ يف أزماكــا هـذه

  أكػ فؿ طـدما يتؽؾؿ طـ هـذه الـتفؿ ال ـةحتك أن البعض مـ أهؾ   مخقًػااكتااًرا 

 -وثابت م ؾؿ بف واقع وحؼقؼةيتؽؾؿ طـفا وكلهنا 

 الاـخقصكؿا قـد طرفـقا مــ هـؿ   استغالل الققتوطؾؿاء اإلمامقة قد طرفقا 

ففـؿ    الذيـ يـبغل أن يركز طؾقفؿ يف الطعـ وآكتؼاص مــ صـحابة رسـقل اهلل

هبـا  معتــقـ  اتصــقؾـك بعـض الاخط مركـزيـيف صعـفؿ واهتامفؿ لؾصحابة كاكقا 
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يف إلحاق الؿطـاطـ وآهتامـات هبـا إكرـاًرا وصـؾ إلـك حـد  ومؽرريـ  اطتـاًء خاًصا

 - قر الؿـسبطة اف والؿبالغةسـراإل

 ًٓ ًٓ يف الصـحابة ولـق  مطعـيؿؽـ طـ صريؼف إلحاق  فؾؿ يمكقا مجا إٓ  احتؿـا

يف الؽتــب فـؼبــقا   الــدخقلأو مراطــاة ٔداب   وتـــاولقه داخؾــقـ فقــف دون اســتئذان

ــة الفالؽــة ــؾ الؿقثقق ــؾوفتاــقا يف   قب ــاري  مزاب الؽفــقف واقتحؿــقا  قاهــب   الت

أو   بـؾ مــ أجـؾ العرـقر طؾـك أي كؾؿـة  ٓ ٕجؾ خدمـة هـذا الـديـ ؛اديب ـروال

 اــكخقـر مــ م  يف الصـحابة لؾطعـأو تعبقر ولق مجازًيا يؿؽـ أن ي تخدم   إشارة

 -ءطؾك إرض بعد إكبقا

 ضٗاّ اسبكد ْايت َٔ ايباب ايرٟ صد ايفنت عٔ ٖرٙ األ١َ

ـ الاخ الـػقس إلؿعقة  مـ تؾؽو  الصحابة اتصـقمـ شخات البارزة صـقوم

  د اإلسالم يف وقتـفسـقهق   عةاـقالتل كالت حًظا وافًرا مـ الاتؿ والؼدح مـ قبؾ ال

وأجـراهؿ   أقـقى الــاس طؾـك الحـؼ   وحصــ أمـة محؿـد  وطز الديـ الؼقيؿ

دكا طؿـر بــ ســق  صــرى وقق ــرمزلـزل طـروش ك  فاروق إمة  طؾك أهؾ الباصؾ

 (-رضقان اهلل طؾقف)الخطاب 

مــ قبـؾ  كبقـر مــ الـتفؿ الؿؾصـؼة هبـا بـاصاًل  بصــقك ة كـان لفـاصــقهذه الاخ

ما يؿؽـ أن يتفؿ بف هذا الرجؾ  طدم وجقديف ذلؽ هق  ولعؾ ال بب  عةاـقطؾؿاء ال

يف كػـقس أولئـؽ  تسطرمأكف أصػل كار الؿجقس التل ٓ تزال  ال بب لعؾأو   حؼقؼة

ة التل قام طؾقفـا صـقدكا طؿر هق الاخسـقوٕن   الؿـت بقـ زوًرا وكذًبا إلك اإلسالم

وترسـخت بقجـقده وبؿـا   وثبتت أركاهنـا  اإلسالم بعد وفاة الرسقل كقان دولة

 -صد الػتـ طـ هذه إمةالذي ي (الباب)بـ   كقػ ٓ وقد سؿاه الرسقل  قدم

فعؿـد طؾؿـاء   يف دولة اإلسالم كؾفا واهتام لفـا جؿقعفـا صعـفقف واهتامف  فالطعـلذا 

ــة ٕجــؾ الطعـــ يف هــذه الاخ ــل طؾــك  خبقــثإلــك أســؾقب   ة واهتامفــاصـــقاإلمامق مبـ

وأخرجقها إلك القاقع بربطفـا بؿؼـدمات متقهؿـة ومقهقمـة   استـتاجات فرضفا الخقال

  مـحـرفوبتقجقـف  ءسـلبؼصد ولؽـفؿ جعؾقا لفا   وأصؾفا ٓ وجقد لف  صؾةبايف كػ فا 
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ـــ  ــة تحؼــؼ  مــمبص طــدووباســتعؿال ٓ يصــدر إٓ م ــقع احتؿالق ــؼ هــذا   ك فبرقهــا وف

ــقع  ــك أهنــا   طقةشـــرإســاس مؽ ــبقـ إياهــا ك ــردمعتؿــديـ طؾ إٓ بحــقار وكؼــاش  ٓ ت

 -كًا يف آختقارات والتقجفاتوتحؼقؼ أن لفا مؽا  ومـاضرة طؾؿقة يف إثبات لؼقهتا

يمس ـقا أن  ,كـػ الـذكرٔا,عة مــ خـالل هـذا إسـؾقب اــقؾؼد استطاع الف

  مدلؾـة بـالعرض  ح ــة الظـاهريؼقم طؾـك جؿؾـة مؼـدمات باصؾـة بالبداهـة مذهًبا 

ثؿة سـد ثابت يركـ إلقف يف  لفالقس وإن كاكت يف الحؼقؼة   طقةاـرمؽت بة صقرة ال

  -الخقآت الؿريسةيف ساحة طرضفا إٓ  وٓ يقجد  اإثباهت

  وأســاصقر مؽذوبــة ومختؾؼــة  وأوهــام فار ــة  مجــرد خقــآت مريســةففــل 

دكا ســـقتؿ ــؽقا هبــا لؽــل يطعـــقا يف العــادل إمــقـ   وخقــقط كخقــقط العـؽبــقت

 - د الؿ ؾؿقـ إلك يقم الديـ طؿر بـ الخطابسـقو
واسـعة   دكا طؿرسـقعة إلك اـقوإن كاكت م احة التفؿ التل وجففا طؾؿاء ال

الـبطالن أٓ وهـل صـػة   إٓ أهنـا تجؿعفـا صـػة واحـدة  متاعبة الؿـقارد  إرجاء

لذا   أٓ وهق محقر الزور والبفتان وآختالق  وتدور طؾك محقر واحد  والؽذب

 -مـ أن يفتؿ لفا وأقبح  مـ أن تذكر وأحؼر  مـ أن تردأهقن ففل 

أن بعًسـا مـــ تؾؽـؿ الــتفؿ   ســـكلحـزن وإولؽــ مـع شــديد إسـػ ومزيــد ا

حتــك تــقهؿ   ورددهتــا إل ـــ  قع واكتاــارشـــقوالباصؾــة قــد صــار لفــا  الؿؽذوبــة

فلخــذوا يتؽؾؿــقن هبــا وكلهنــا مـــ   وصــدق الــدطقى فقفــا  الــبعض صــحة ك ــبتفا

 -الرابتة الؿ ؾؿات

 يخـرج ذاكـًرا لفـا دون  رصــقوالتؼ الجفـؾالذي أقؾ ما يقصػ بف  ال ـلفتجد 

يـتؽؾؿ بؿـؾء فقـف هبـذه  علاـقالعالؿ الوتجد   أن يعل حؼقؼتفا ويعرف كؽارة أصؾفا

 -يف إطالهنا ممددوٓ   م تحلوٓ   خائػالتفؿة  قر 

دكا ســقاهتـام  :صار لفا هـذا الحـال إسػوالتل مع شديد  التفؿومـ بقـ هذه 

تغققًرا  (ويحصالة الما)بابتداطف لـ   بلكف خالػ رسقل هذه إمة محؿد  طؿر

 -وتزويًرا لؿعالؿ الديـ  لاعائر اهلل
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 ١ــــــتٛط٦

ٓ ي ـــتغـل الباحـــث يف أي حؼـــؾ طؾؿـــل طــــ دراســـة الخؾػقـــات التاريخقـــة 

ر الــذي مــر بــف مقضــقع  ـــقباطتبــاره يــزوده بنصاللــة طؾــك خــط ال  لؿقضــقع بحرــف

ًٓ   البحث طرب التاري  إلـك  والؿـعطػات والتعرجات التل قطعفا مـذ ضفقره وصـق

ر إلك بعض الؿ ائؾ شـقأود أن أ  فؼبؾ الدخقل يف صؾب البحث  ضـركا الحاصـرط

 :والتل تتسؿـ الؿ ائؾ التالقة ( صالة الماويح)الؿتعؾؼة بـ 

 ًٓ   -معـك الماويح :أو

 -عةاـقققام الؾقؾ سـة ممكدة طـد ال ـة وال :ثاكًقا

 -يؼقـققام الؾقؾ سـة ممكدة يف شفر رمسان طـد الػر :ثالًرا

 -طدد كقافؾ شفر رمسان :رابًعا

 -اطتؼاد اإلمامقة أن إقامة كقافؾ لقالل شفر رمسان جؿاطة بدطة :خامً ا

 :ؾصـقوإلقؽ التػ

 ًٓ   :معـك الماويح :أو

ثؿ سؿقت هبا الجؾ ة   وهل يف إصؾ لؾجؾ ة مطؾًؼا  جؿع ترويحة :الماويح

ثـؿ سـؿل كـؾ   حة الــاس هبـآسـما  التل بعد أربع ركعات يف لقالل شفر رمسـان

 -يـ ركعة يف الؾقالل كػ فااـروهل أيًسا اسؿ لع  أربع ركعات ترويحة

 -كت ؾقؿة مـ ال الم  هل الؿرة القاحدة مـ الراحة :والمويحة

ٕهنــؿ أول مــا   ســؿقت الصــالة يف الجؿاطــة يف لقــالل رمســان الــماويح :ققــؾ

   -ـكاكقا ي ميحقن بقـ كؾ ت ؾقؿتق  اجتؿعقا طؾقفا

ٕهنـؿ كـاكقا ي ـميحقن  ,صـالة الـماويح,مومــف حـديث  :قال ابـ إثقر ,5

تػعقؾة   وهل الؿرة القاحدة مـ الراحة  والماويح جؿع ترويحة  بقـ كؾ ت ؾقؿتقـ

مرؾ ت ؾقؿة مـ ال الم[  مـفا
(1)

-   

                                                           

 (-1.133الـفاية يف  ريب الحديث وإثر  ابـ إثقر ) (5)
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  وهل الؿرة القاحدة مـ الراحة  مالماويح جؿع ترويحة :وقال ابـ مـظقر ,1

سـؿقت بـذلؽ   والمويحـة يف شـفر رمسـان -مرؾ ت ـؾقؿة مــ ال ـالم  مـفاتػعقؾة 

ٕهنـؿ كـاكقا   صـالة الـماويح :ويف الحديث  ٓسماحة الؼقم بعد كؾ أربع ركعات

ي ميحقن بقـ كؾ ت ؾقؿتقـ[
(1)

-   

سؿقت هبا ٓسـماحة بعـد كـؾ   مترويحة شفر رمسان :وقال الػقروزمبادي ,4

أربع ركعات[
(2)

- 

فؽلن وجفـف مـا أخرجـف البقفؼـل   موأما ت ؿقتفا بالماويح :الصـعاينوقال  ,3

يصــؾل أربــع ركعــات يف الؾقــؾ ثــؿ   كــان رســقل اهلل :قالــت  مـــ حــديث طائاــة

[---الحديث  فلصال حتك رحؿتف  يموح
(3)

-   

مــ الؿماوحـقـ  ٕن كـاًل   تػاطـؾ مــ الراحـة :مالـماوح :وقال الطريحـل ,1

ٕن الؿصـؾل ي ـميح   مــ هـذا البـاب  اويح الؿخمطـةوصالة الـم  يريح صاحبف

بعد كؾ أربع[
(4)

- 

 :عةاـقققام الؾقؾ سـة ممكدة طـد ال ـة وال :ثاكقًا

ـَـ الؿمكدة الرابتة التـل حـّث طؾقفـا رسـقل اهلل   يف حديرـف  إن ققام الؾقؾ مـ ال ُّ

ممــ الؿتػـؼ  :ري  جعػـر البـاقاــققـال ال  عةاــقوالتل اتػؼ طؾك آتقان هبـا ال ــة وال

ـَد فقـف لؾعبـادة  (ومدرسة أهـؾ البقـت  مدرسة الصحابة)طؾقف بقـ  أن ققـام الؾقـؾ والتفجُّ

   :فؿـ ذلؽ  وقد كصَّ الؼرمن الؿجقد طؾك ذلؽ يف مقاضع طديدة  مـ الُ ــ الؿمكدة

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) :ققلف 

ڇ ڍ ڍ ڌڌ  ۆئڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ) :وققلف  -[37اء:سـرماإل(ڈ

                                                           

 (-1.351ل ان العرب  ابـ مـظقر ) (5)

 (-5.113الؼامقس الؿحقط  الػقروز مبادي ) (1)

 (-1.55عاين )سبؾ ال الم  الصـ (4)

اإلكصـاف يف م ـائؾ دام فقفـا الخـالف  ال ــبحاين  (  واكظـر أيًسـا:1.451مجؿـع البحـريـ  الطريحـل ) (3)

,51أو بدطـة محدثـة؟ الاــق  جعػـر البـاقري )ص: صالة الماويح  ســة ماــروطة(  5.4١5,475)

 (-55صالة الماويح بقـ ال ـة والبدطة  كجؿ الديـ الطب ـل )ص:(  15
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گ گ گ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڈ ڈ ژ ژڎ ڎ 

  -[51,5١مالذاريات:(ڳ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ) :وققلف 

 -[55مال جدة:(ں ں

  يػ حقل هذه أيـة الؽريؿـةاـرورد يف الحديث ال (مدرسة الصحابة)ولدى  

فقــادي مــاٍد   الـاُس طؾك صعقٍد واحـٍد يـقَم الؼقامـة اـرُيح» :قال  أن رسقل اهلل

ـَ الــ :فقؼــقُل    فقؼقمــقن وهــؿ قؾقــؾ ؟ذيـ كــاكقا تتجــاو جـــقُبفؿ طـــ الؿســاجعأيــ

  -«ُثؿَّ يممُر ب ائِر الـاس إلك الح اب  فقدخؾقَن الجـَة بغقر ح اب

ومؼربـة لؽـؿ إلـك   فنكَّف دأُب الصالحقـ قـبؾؽؿ ؛طؾقؽؿ بؼقام الؾقؾ» : وقال

  -«ومطردة لؾداء طـ الج د  ومـفاة طـ اإلثؿ  ئات ـقومؽػرة لؾ  ربِّؽؿ

  ورد طـ أمقر الؿممـقـ طؾل بـ أبـل صالـب ()ولدى مدرسة أهؾ البقت 
ــف قــال ــدن» :أكَّ ــِؾ مصــحٌة لؾب ــاُم الؾق ــقـ  ورضــاُء الــرب  قق ــٌؽ بــلخالق الـبق   وتؿّ 

  -«وتعّرٌض لؾرحؿة

يف الجؿؾـة مــ دون  الؿدرسـتانطؾـك اسـتحباهبا  اتػؼـتمؿـا   فـافؾة الؾقؾ إذنْ 

خالف[
(1)

- 

 :قؾ سـة ممكدة يف شفر رمسان طـد الػريؼقـققام الؾ :ثالرًا

وأنَّ لؾؼقــام يف لقالقــف   أن أداَء كافؾــة الؾقــؾ يف شــفر رمســان مـــ الُ ــــ الؿمكــدة

ــا ــا طظقًؿ ــًرا  ثقاًب ــف رســقل اهلل  وأجــًرا كبق ــف  حــّث طؾق كؾؿــة  واتػؼــت  يف حدير

طؾـك عة اــقوقد وردت يف كتـب ال ــة وال  عة طؾك ذلؽاـقالؿ ؾؿقـ مـ ال ـة وال

  وطقتفااــرم) :تتعؾـؼ يف  حد سقاء أحاديث كرقرة بصدد كقافؾ لقالل شفر رمسان

  -وطقةاـريف أصؾ الؿآتػاق وآشماك  بؿا يقحل ( وكقػقتفا  وطددها

                                                           

 -(51,15أو بدطة محدثة؟ الاـق  جعػر الباقري )ص: صالة الماويح  سـة ماـروطةر: ( اكظ5)



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

38 

 :ر إلك بعض ما ورد يف كتب الطرفقـشـقوسل

  :ما ورد يف كتب أهؾ ال ـة ,5

  :صددهبذا ال  إلقؽ بعًسا مؿا أخرجف البخاري يف صحقحف

 :قـال  أن أبا هريرة  أخربين أبق سؾؿة :قال  أخرج البخاري طـ ابـ شفاب ,5

 ػر لـف مـا تؼـدم   مـ قامف إيؿاًكا واحت اًبا» :يؼقل لرمسان  مسؿعت رسقل اهلل

[«مـ ذكبف
(1)

-  

مــ قـام رمسـان » :قـال  إن رسقل اهلل :وأخرج أيًسا طـ أبل هريرة قال ,1

ومـ قام لقؾة الؼدر إيؿاًكا واحت اًبا  ػر لف   ف ما تؼدم مـ ذكبف ػر ل  إيؿاكًا واحت ابًا

«ما تؼدم مـ ذكبف
(2)

-  

خرج   مأن رسقل اهلل :أن طائاة أخربتف  أخربين طروة :طـ الزهري قال ,4

فلصــبح الـــاس   وصــؾك رجـال بصــالتف  فصـؾك يف الؿ ــجد  لقؾـة يف جــقف الؾقــؾ

فؽرــر أهــؾ   لصــبح الـــاس فتحــدثقاف  فصــؾقا معــف  فتحــدثقا فــاجتؿع أكرــر مـــفؿ

فؾؿـا كاكـت   فخـرج رسـقل اهلل فصـؾك فصـؾقا بصـالتف  الؿ جد مــ الؾقؾـة الرالرـة

الػجـر  سـكفؾؿا ق  حتك خرج لصالة الصبح  الؾقؾة الرابعة طجز الؿ جد طـ أهؾف

ولؽــل   أمـا بعـد فنكـف لـؿ يخـػ طؾـل مؽـاكؽؿ» :ثـؿ قـال  أقبؾ طؾك الـاس فتافد

فتقيف رسقل اهلل وإمر طؾك ذلؽ[  «ؾقؽؿ فتعجزوا طـفات أن تػمض طاـقخ
(3)

- 

طــ أبـل سـؾؿة أكـف سـلل طائاـة كقـػ كاكـت   وأخرج طـ سعقد الؿؼـربي ,3

  ممـا كـان يزيـد يف رمسـان وٓ يف  قرهـا :فؼالـت ؟يف رمسـان  صالة رسقل اهلل

ثـؿ يصـؾل   يصؾل أربًعا فال ت ـؾ طــ ح ــفـ وصـقلفـ  ة ركعةاـرطؾك إحدى ط

أتــام   يـا رسـقل اهلل :فؼؾـت  ثـؿ يصـؾل ثالًثـا  ًعا فال ت ؾ طـ ح ـفـ وصقلفـأرب

[«إن طقـل تـامان وٓ يـام قؾبل» :يا طائاة :قال ؟قبؾ أن تقتر
(4)

- 

                                                           

 (-3.511(  ســ الـ ائل )1.1١7(  م ـد أحؿد )1.115صحقح البخاري ) (5)

 (-1.511(  الممذي )4.115(  الـ ائل )1.1١5(  أحؿد )1.535(  م ؾؿ )5.51البخاري ) (1)

 (-1.111صحقح البخاري ) (4)

 (-5.517(  ال ــ الؽربى  الـ ائل )1.34(  م ـد اإلمام أحؿد )1.111قح البخاري )صح (3)
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ــالل شــفر   هــذا بعــض مــا ورد طـــ الـبــل ــؾ لق ــب أهــؾ ال ـــة يف كقاف يف كت

 -رمسان

 :ما ورد يف كتب اإلمامقة ,1

   :يف هتذيبف هبذا الخصقص سـل  الطققاـإلقؽ بعًسا مؿا أخرجف ال

 :قـال  طـ أبـل طبـد اهلل  طـ م عدة بـ صدقة  بنسـاده سـلأخرج الطق ,5

كان يتـػـؾ يف كـؾ لقؾـة ويزيـد طؾـك   يصـع يف شفر رمسان  ممؿا كان رسقل اهلل

يف كـؾ لقؾـة   يـ لقؾـةاـرمـذ أول لقؾة إلك تؿام ط  صالتف التل كان يصؾقفا قبؾ ذلؽ

  ة بعـد العاـاء أخـرةاــرثؿاين ركعات مـفا بعد الؿغرب واثـتل ط  ركعةيـ اـرط

ة مـفـا بعـد الؿغـرب اـراثـتل ط  إواخر يف كؾ لقؾة ثالثقـ ركعة اـرويصؾل يف الع

وكـان يصـؾل يف   ويدطق ويجتفد اجتفاًدا شـديًدا  ة بعد العااء أخرةاـروثؿاين ط

  يـ مائــة ركعــةاـــرقؾــة ثــالث وطويصــؾل يف ل  يـ مائــة ركعــةاـــرلقؾــة إحــدى وط

ويجتفد فقفؿا[
(1)

-   

 :أكــف قــال  طـــ أبــل طبــد اهلل  طـــ الؿػســؾ بـــ طؿــر ---وطـــف بنســـاده ,1

 :قـال ؟ومــ يؼـدر طؾـك ذلـؽ :قؾت :قال -ألػ ركعةميصؾك يف شفر رمسان زيادة 

ة اــرألقس تصؾل يف شـفر رمسـان زيـادة ألـػ ركعـة يف ت ـع ط  لقس حقث تذهب

ويف لقؾـة إحـدى   مائـة ركعـة  ةاــرويف لقؾـة ت ـع ط  يـ ركعـةاـرقؾة طيف كؾ ل  مـف

وتصؾل يف ثؿان لقـال مــف  -يـ مائة ركعةاـرويف لقؾة ثالث وط  يـ مائة ركعةاـروط

الحديث[ ---ون ركعةاـرففذه ت عؿائة وط  إواخر ثالثقـ ركعة اـريف الع
(2)

- 

   ـا طؾك أبـل طبـد اهللدخؾ :قال  طـ طؾل بـ أبل حؿزة ---وطـف بنسـاده ,4
مإن لرمسـان لحرمـة  :فؼـال لـف ؟ما تؼـقل يف الصـالة يف رمسـان :رصـقفؼال لف أبق ب

صــؾ مــا اســتطعت يف رمســان تطقًطــا بالؾقــؾ   ء مـــ الاــفقرشـــلوحًؼــا ٓ ياــبفف 

                                                           

 (-١.1١(  وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )4.55هتذيب إحؽام  الطقسـل ) (5)

 (-١.1١(  وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )4.55هتذيب إحؽام  الطقسـل ) (1)
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كـان يف مخـر   إن طؾًقـا  فصـؾ ألػ ركعةوإن استطعت يف كؾ يقم ولقؾة   والـفار

  -(*)ألػ ركعةلقؾة طؿره يصؾل يف كؾ يقم و

يـ اــريف ط :فؼـال ؟كؿ جعؾت فداك :فؼال  فصؾ يا أبا محؿد زيادة يف رمسان

ة اــرواثـتـل ط  ثؿـاين ركعـات قبـؾ العتؿـة  يـ ركعـةاــريف كؾ لقؾـة ط سـللقؾة تؿ

إواخـر فصـؾ ثالثـقـ  اــرفـنذا دخـؾ الع  سقى ما كـت تصـؾل قبـؾ ذلـؽ  بعدها

سقى مـا كــت تػعـؾ   يـ بعد العتؿةاـرواثـتقـ وطثؿان قبؾ العتؿة   ركعة كؾ لقؾة

قبؾ ذلؽ[
(1)

- 

سللـا الرضا طــ الصـالة يف شـفر رمسـان  :قال محؿد بـ سؾقؿان ---وطـف ,3

إكـف لؿـا دخؾـت أول لقؾـة مــ  :فؼالقا جؿقًعا ؟ وكقػ فعؾ رسقل اهلل ؟كقػ هل

ثــؿ صــؾك أربــع ركعــات التــل كــان   الؿغــرب  شــفر رمســان صــؾك رســقل اهلل

فؾؿــا صــؾك العاــاء   ثــؿ صــؾك ثؿــاين ركعــات  ؾقفـ بعــد الؿغــرب يف كــؾ لقؾــةيصــ

وصؾك الركعتقـ الؾتقـ كان يصـؾقفؿا بعـد العاـاء أخـرة وهـق جـالس يف   أخرة

[---ة ركعةاـرقام فصؾك اثـتل ط  كؾ لقؾة
(2)

- 

مسـللتف طــ رمسـان كـؿ يصـؾك  :طـ سؿاطة بــ مفـران قـال ---اوطـف أيًس  ,1

إٓ أن لرمسـان طؾـك سـائر الاـفقر مــ الػسـؾ مـا   يصؾك يف  قـره كؿا :فؼال ؟فقف

فنن أحب وقـقي طؾـك ذلـؽ أن يزيـد يف أول الاـفر   يـبغل لؾعبد أن يزيد يف تطقطف

مـــ هــذه   يـ ركعــة ســقى مــا كــان يصــؾل قبــؾ ذلــؽاـــركــؾ لقؾــة ط  يـ لقؾــةاـــرط

ثـؿ   العتؿـة وثؿاين ركعـات بعـد  ة ركعة بقـ الؿغرب والعتؿةاـريـ اثـتل طاـرالع

[---يصؾل صالة الؾقؾ
(3)

- 

                                                           

يف  اختؾػـقا(: موقـد 3.575ريـاض الؿ ـائؾ ) قال ال ـقد طؾل الطباصبائل يف كتابـف )*(

إلػ ركعة طؾك الافر  فالؿافقر أكف يصؾل يف كؾ لقؾـة مــ العاــريـ  تقزيعكقػقة 

 إولقـ  طاـرون ركعة مقزطة --  وهؽذا[-

 (-3.73(  وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )4.53هتذيب إحؽام  الطقسـل ) (5)

 (-١.41(  وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )4.53هتذيب إحؽام  الطقسـل ) (1)

 (-١.41(  وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )4.54هتذيب إحؽام  الطقسـل ) (4)
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يف كتــب   يف كقافــؾ لقــالل شــفر رمســان  هــذا بعــض مــا ورد طـــ الؿعصــقمقـ

ـَ  :  جعػر الباقرياـققال ال  اإلمامقة  (مدرسِة الصـحابة)مإنَّ الؼدَر الؿتػَؼ طؾقِف بق

ــِع الؾقــالل  ــاَم الؾقــِؾ يف جؿق ابتــٌة يف وث  ُســـٌَّة ممكــدةٌ ومدرســِة أهــؾ البقــِت هــَق أن قق

 الخـاَتؿ  يِع باؽٍؾ قاصعٍ اـرالت
ُّ
وكـذلَؽ إمـر بالـ ـبِة إلـك   هبـا  وقد التزَم الـبل

[اففق ُسـٌَّة ممكدٌة أيًس   ققاِم الؾقِؾ يف لقالل شفِر رمساَن فرادى
(1)

- 

 :طدد كقافؾ شفر رمسان :رابًعا

 وإلقـؽ مـا ذكــره  عة يف طـدد كقافـؾ شـفر رمســاناـــقطؾؿـاء ال ــة وال اختؾـػ

 :هبذا الخصقص  ـلاإلمامل كجؿ الديـ الطب

 :طدد كقافؾ شفر رمسان طـد أهؾ ال ـة ,أ

 (:طـدد كقافـؾ شـفر رمسـان) :تحـت طــقان  ــل  كجـؿ الـديـ الطباـققال ال

أهؾ ال ـة يف طدد هـذه الـقافـؾ اختالًفـا شـديًدا وذلـؽ ٕجـؾ طـدم ورود  اختؾػم

   -يعقـ مؼدارها  يح مـ الـبل الؽريؿصـركص 

  وطـ البعض ست وثالثقن ركعة  ون ركعةاـرطـد الجؿفقر هق ط لؿافقرفا

 :وطــ خـامس  ة ركعـةاــرسـت ط :وطـ رابع  ون ركعةاـرثالث وط :وطـ ثالث

أربع وثالثـقن  :وطـ سابع  ون ركعةاـرأربع وط :وطـ سادس  ة ركعةاـرثالث ط

 -إحدى وأربعقن ركعة[ :وطـ ثامـ  ركعة

أن الؼــقل  :أن الحاصــؾ هــق  ـ هــذه الؽؾؿــاتمي ــتػاد مــ : ـــلثــؿ قــال الطب

وهــق رأي   طـــد ال ـــة كؿــا ادطــاه ابـــ قدامــة و قــره الؿجؿــع طؾقــفهــق  يـاـــربالع

  وأبــل حـقػــة  والرــقري  وهــق رأي أبــل طبــد اهلل  الجؿفــقر كؿــا ادطــاه الع ــؼالين

 -والاافعل

  طؾـلوهق مـؼـقل طــ   ورأي الحـابؾة وحؽاه الممذي طـ أكرر أهؾ العؾؿ
والحـارث   وابــ أبـل مؾقؽـة  إطؿـش) :مرـؾ  وسائر الصـحابة والتـابعقـ  وطؿر

                                                           

 -(54( صالة الماويح  سـة ماـروطة أو بدطة محدثة؟ الاـق  جعػر الباقري )ص:5)
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فـنهنؿ أيًسـا , اإلمامقـةلـرأي الؿاـفقر طــد  مقافـؼوأكف  (-والؽقفققـ  ---الفؿداين

ركعات[ اـرإذ فقفا بزيادة ط  إواخر اـرولؽـ يف  قر الع ,يـاـريؼقلقن بالع
(1)

- 

 :طدد كقافؾ شفر رمسان طـد اإلمامقة ,ب

 وناــرطهـق  ,الروايات اختالفبر ؿ ,موأما طـدكا فالؿافقر  : ـلقال الطب

إواخـر مـع زيـادة  اــرثؿ ثالثقن يف كؾ مــ الع  يـ لقؾةاـرركعة يف كؾ لقؾة إلك ط

وثالثـة   يـاــروواحـد وط  اــرلقؾـة التاسـع ط -مائة ركعة يف كـؾ مــ لقـالل الؼـدر

فالؿجؿقع ألػ ركعة[  يـاـروط
(2)

- 

ُر  :قائاًل   عةاـقبقـ ال ـة وال آشماك يف طددهاطؾك   ـلطبوأكد ال مقـد ُيتصـقَّ

ـة مختصاِت ّٕول وهؾٍة أكَّفا مـ  َـّ التتّبَع والتحؼقَؼ ومراجعـَة كؾؿـات   أهؾ ال ُّ ولؽ

وأنَّ أصؾ الؿ للة وهق ققـام شـفر   هذا التصقر خطليؽاُػ طـ   الػريؼقـ ومرائفؿ

ــا والصــؾقا ــؾ لقالقف ــقـ رمســان وكقاف ــقر والؿ ــائؾ الؿاــمكة ب ـــ إم ــا م ت فقف

  -,(*)يف الجؿؾة, أيًسا كاَد أن يؽقَن حاصاًل  بؾ آشماك يف طددها  الػريؼقـ

                                                           

 (-43, 15صالة الماويح بقـ ال ـة والبدطة  كجؿ الديـ الطب ـل )ص: (5)

 (-15الة الماويح بقـ ال ـة والبدطة  كجؿ الديـ الطب ـل )ص:ص (1)

(  5.313جعػـر ال ـبحاين يف كتابـف اإلكصـاف يف م ـائؾ دام فقفـا الخـالف ) طاب )*(

طؾك أهؾ ال ـة اختالففؿ يف طدد ركعات كقافؾ رمسان  فتحت طـقان: )آختالف 

ة الـماويح  التـل تؼقؿفـا (  قـال: مإّن العبـادة الجؿاطقـة كصـالطدد ركعاهتاالؽبقر يف 

يف ل ـان مبّقــة الحـدود  إّمة اإلسالمقة يف رمسان كّؾ سـة  تطؾب لـػ فا أن تؽـقن

ــب الرســقل  ـــ جاك ــات  محــددة م ـــّرب  الركع ــات  لؽـــ ت  ـــ الجف ــا م و قره

مـ الرسقل يف الؿقضـقع  وٓ  طدم كصإلقفا مـ وجقه شّتك  يؽاػ طـ  الػقضـك

ــة مـــفوجــقد  إّمــة لفــا بعــد رحقؾــف  فــنّن ال ـــّة الؿمكــدة  أو ال ـــّة إلــك إقامــة  ر ب

 الؿر قبة فقفا  تؽقن بعقدة طـ الغّؿة[-

بعقـ اإلكصاف إلك الـماث الروائـل ال ــل  ففـق  ,كعادتف,: لؿ يـظر ال بحاين قؾت 

(  وكلن روايات مذهبف وأقـقال آختالف والتساربيحاول دوًما إسؼاصف بدطقى )

 -طؾؿائف مـزهة طـ ذلؽ
= 
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هق يف إقامة هذِه الـقافؾ جؿاطًة أم فرادى[ الخالُف وإكَّؿا 
(1)

- 

 ع١ٝ ْٛافٌ غٗس زَطإغـسع١ ع٢ً ػـٝاتفام أٌٖ ايط١ٓ ٚاي 9ايٓتٝج١

عة اــقبـقـ ال ــة وال ٓ خـالفأكـف  :مػادها حؼقؼةكر إلك ك تخؾص مـ جؿقع ما ذ

وإكَّؿـا   بقـفؿـا يف أصـؾ التـػـؾ يف لقـالل شـفر رمسـان وٓ خـالف  يف أصؾ كافؾة الؾقؾ

ـُ   ؟أم فـرادى  جؿاطـةتـمدى  هـؾ ؛يف الؽقػقة التل ُتمدى هبا هـذه الـقافـؾ الخالُف يؽؿ

 :هذه الحؼقؼة رة إلكاـقوإلقؽ بعًسا مـ أققال طؾؿاء اإلمامقة الؿ

ـَ الؿدرسـتقـ الخـالِف كؼطـُة ) :  جعػر الباقري تحت طــقاناـققال ال ,  (:بـق

ـُ كؼطــُة الخــالف حــقَل صــالة  ــت  (الــماويح)متؽؿــ ــاع مدرســة أهــؾ البق يف أن أتب

 بِدطـةً وأنَّ أداَءها طؾك هذه الفقئة ُيعترُب   جؿاطةً وطقة اإلتقان هبا اـريعتؼدون بعدم م

 -طقِة الؼقيؿةاـرت اإلسالم وتعالقؿف الرابتِة بالـصقِص اليعااـردخقؾًة طؾك ت

فقعتؼـدون بـلنَّ اإلتقـاَن هبـا  (مدرسـِة الصـحابة)وأما إ ؾبقُة ال احؼُة مـ أتباِع 

   -بؾ هق م تحٌب ومـدوب  وعاـرجؿاطًة أمر م

                                                           

 اختالفـاهتؿ لق تلمؾتوكلكف لؿ ي ؿع بؼقل شـق  صائػتفؿ الطقسـل  الذي جاء فقف: م  =

 -[طؾك اختالف )أبل حـقػة  والاافعل  ومالؽ( يزيديف هذه إحؽام وجدتف 

يف الؿ للة القاحدة إلك طاـريـ  يختؾػقنتراهؿ ولؿ ي ؿع بؼقل الػقض الؽاشاين: م 

ًٓ  أو أزيد   ًٓ  أو ثالثقـ قق  يختؾػـقابؾ لق شئت أققل: لـؿ تبـؼ م ـللة فرطقـة لـؿ قق

 [- فقفا  أو يف بعض متعؾؼاهتا

رواياهتؿ الؿتعؾؼة بعدد ركعات كقافؾ شفر رمسان  التل شفد  ,حتك,بؾ لؿ يراجع  

 مبر ؿ اختالف الروايات[-كجؿ الديـ الطب ـل باختالففؿ فقفا  بؼقلف: 

بـؾ أطداد هذه الركعـات  طــدما قـال: م والذي شفد أيًسا باشماك ال ـة والاـقعة يف 

 أيًسا كاَد أْن يؽقَن حاصاًل بقـ الػريؼقـ[- آشماك يف طددها

صـالة الـماويح  ســة ماــروطة أو (  553دراسات فؼفقة يف م ائؾ خالفقـة  كجـؿ الـديـ الطب ــل )ص: (5)

 (- 13بدطة محدثة؟ جعػر الباقري )ص:
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بقـفؿـا يف  وٓ خـالف  بـقـ الؿدرسـتقـ يف أصـؾ كافؾـة الؾقـؾ فال يقجُد خـالٌف 

ـُ   يف لقالل شفر رمسانأصؾ التـػؾ  يف الؽقػقة التـل ُتـمدى هبـا  الخالُف وإكَّؿا يؽؿ

  بعدم جـقاز اإلتقـان هبـا جؿاطـةً  ()حقُث تؼقُل مدرسُة أهؾ البقت  ؛هذه الـقافؾ

 إ ؾـبفتؾتـزُم يف  (مدرسُة الصحابة)وأما   ُع اإلتقان هبا فرادى وح باـروإكَّؿا ي

وهــذا إمــر هــق الــذي   يع هبــذه الؽقػقــةاـــرلتوتـ ــبفا إلــك ا  باإلتقــان هبــا جؿاطــةً 

مـ وجفة كظر مدرسِة أهؾ البقت[ (آبتداع)أدخؾفا يف حقِّز 
(1)

-  

موردت يف الصـحاح وال ـــ والؿ ـاكقد والجقامـع  : ــلوقال كجؿ الديـ الطب ,

بصــدد كقافــؾ   وإئؿــة الطــاهريـ  أحاديــث كرقــرة طـــ الـبــل الؽــريؿ  الحديرقــة

يف  آتػاق وآشـماكبؿا يقحل   وطقتفا وطددها وكقػقتفااـريف م  نلقالل شفر رمسا

[؟أم فرادى  جؿاطةيف إقامتفا  الخالفوإكؿا   وطقةاـرأصؾ الؿ
(2)

-   

مــا  ( إقامـة صــالة الـماويح جؿاطـة) :تحــت طــقان  قـالقا يف مركـز الرسـالة ,

لؿبـارك يف طؾقف بقـ الػؼفاء وجقد كقافـؾ خاصـة باـفر رمسـان ا الؿتػؼممـ  :كصف

وقـد    وإن أول مــ طؿـؾ هبـا رسـقل اهلل  ســة ممكـدةففـل   يعة الؿؼدسةاـرال

لؽــ الـؼـاش يف  -« ػر لف ما تؼـدم مــ ذكبـف  مـ قام رمسان إيؿاًكا واحت اًبا» :قال

[؟هؾ هل سـة أم بدطة :جؿاطةجقاز إقامتفا 
(3)

-   

ؿاطـة طــد صـالة الـماويح ج) :  جعػـر ال ـبحاين تحـت طــقاناــقوقال ال ,

وطؾقف طؿؾفؿ طـرب   جؿاطةمالؿافقر طـد أهؾ ال ـّة هق جقاز إقامتفا  (:أهؾ ال ـّة

فقؿا هق إفسؾ مـ الجؿاطة وآكػراد[ اختؾػقاإٓ أهنؿ   الؼرون
(4)

- 

وطقة كافؾـة شـفر اــرمرأي فؼفائــا يف م : ــلوأختؿ بؿا قالف كجؿ الـديـ الطب ,

تـراه   وتصػح أبقاب الصؾقات الؿـدوبة  ػؼفقةرمسان أن مـ أكعؿ الـظر يف كتبـا ال

وطقتفا اــروالبحـث طــ إثبـات م  يؼػ طؾك باب فقفا بعــقان كافؾـة شـفر رمسـان

                                                           

 -(51دطة محدثة؟ الاـق  جعػر الباقري )ص:( صالة الماويح  سـة ماـروطة أو ب5)

 (-55صالة الماويح بقـ ال ـة والبدطة  كجؿ الديـ الطب ـل )ص: (1)

 -(١1( البدطة مػفقمفا وحدودها  مركز الرسالة )ص:4)

 -(5.475( اإلكصاف يف م ائؾ دام فقفا الخالف  الاـق  ال بحاين )3)
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طـفـا طــد  إمـقر الؿ ـؾؿة الؿػـروغمؿـا يػفـؿ مــف أكـف مــ   وطرض إدلة طؾقفا

  -طقتفا وجقازهاشـرالطائػة طؾك  أجؿعتوأكف مؿا   اإلمامقة

ومـ ك ب إلـك اإلمامقـة  قـر هـذا   طقتفاشـرجقازها و كؿا أجؿعت ال ـة طؾك

ففــق قؾقــؾ البــاع وضــعقػ آصــالع طؾــك مبــاين اإلمامقــة ومرائفــؿ وكتــبفؿ   إمــر

   -كالم العالمة العامؾل  ويؽػقـا يف الؿؼام شاهًدا  واستدٓٓهتؿ

بقـ إصـحاب اسـتحباهبا كؿـا  الؿافقر :كافؾة شفر رمسان) :د العامؾل ـققال ال

ــة الؿــرام  صـــروالؿؼت  الؿختؾــػ)يف  ــة  ومجؿــع الربهــان  والــروض  و اي   والؽػاي

  ومجؿـع الربهـان  ايعاــرفقائـد ال)كؿـا يف إجؿاًطا بؾ كاد يؽقن  (-والؿػاتقح و قرها

   -ٕن الصدوق مقافؼ طؾك الجقاز  مـؽربؾ ٓ يؽاد يقجد  ( والرياض

 -قرة إكرر كؿا يف الؿعتـربكؿا يف مصابقح الظالم وهق خ  مـ الؽؾاتػاًقا فؽان 

  (-والروضة  والذكرى  والـافع  ائعاـرال)وهق إشفر يف الروايات كؿا يف 

 وطةاــرمكافؾة شـفر رمسـان  :ويف البقان -متظاهرةالروايات بف  :ويف الؿختؾػ

ويف  -وطؿـؾ إصـحاب تتـقاتروالــايف لفـا معـارض بروايـات تؽـاد   طؾـك إشـفر

ــذكرى ــاوى وإخ :ال ــار الػت ــادر ســـرطقتفا فــال ياـــرب متظــافرةب ويف  -معارضــة الـ

اتػــؼ أكرــر أهــؾ  :ويف الؿـتفــك -طؿــؾ الـــاس يف أفــاق طؾــك آســتحباب :الؿعتــرب

 :وقـال أيًسـا -العؾؿ طؾك استحباب زيادة كافؾة شفر رمسان طؾك  قره مــ الاـفقر

إٓ مؿــ  ٓ خـالف يف اسـتحباب إلـػ :ائر ــرويف ال -اإلجؿاع واقع إٓ مؿـ شذ

ٕن   ٓ يعتد بـف وخالفف  طرف باسؿف وك بف هق أبق جعػر محؿد بـ طؾل بـ بابقيف

[(اإلجؿاع تؼدمف وتلخر طـف
(1)

- 

  :اطتؼاد اإلمامقة أن إقامة كقافؾ لقالل شفر رمسان جؿاطة بدطة :خامً ا

تــام بــقـ أهــؾ ال ـــة واإلمامقــة فقؿــا يتعؾــؼ بـقافــؾ لقــالل شــفر  تقافــؼإذن ثؿــة 

 -هق يف إقامة هذِه الـقافؾ جؿاطًة أم فرادى الخالُف وإكَّؿا   رمسان

                                                           

 (-13لديـ الطب ـل )ص:صالة الماويح بقـ ال ـة والبدطة  كجؿ ا (5)
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العقـديـ )مـا طـدا صـالة   جؿاطـةفاإلمامقة يعتؼدون بلكف ٓ يجقز أداء أي كافؾة 

ب ــبب مققــػ   وزادوا تلكقــًدا يف الـفــل طؾــك كقافــؾ شــفر رمســان ( وآست ــؼاء

   -(كعؿت البدطة) :وققل طؿر  مـفا الـبل

   :ققالفؿ هبذا الخصقصوإلقؽ بعًسا مـ أ

 ًٓ  :أققالفؿ يف الـفل طـ أداء الـقافؾ جؿاطة :أو

موالـماويُح يف كؾؿـات طؾؿـاء مدرسـة أهـؾ البقـت  :  جعػر البـاقرياـققال ال

  وطقة أداِء الـقافـؾ إصـؾقة جؿاطـةً اــرماؿقلٌة بالػتـاوى التـل دلَّـت طؾـك طـدم م

  طل بجقاِز أدائفا جؿاطـةً اـرال واسترـت مـ ذلؽ بعَض الصؾقات التل ورَد الدلقُؾ 

  -الؿ تحبة العقديـوصالِة   آست ؼاءكصالة 

 آست ـؼاءيف الـقافـؾ إٓ  (الجؿاطـة :أي)وٓ تجـقز ) :وطـ العالمة الحؾل ,

 (-الؿـدوبقـ والعقديـ

ء مــ الـقافـؾ طؾـك الؿاـفقر بـقـ شــلٓ تجـقز يف ) :وطـ الؿحؼؼ الـجػل ,

وطــ كــز  ---ؾ يف الذكرى ك بتف إلك ضاهر الؿتلخريـب  اًل صـقوتح إصحاب كؼاًل 

 (-اإلجؿاع طؾقف :العرفان

مـفــاج )ويف  ( محؿــد كــاضؿ الطباصبــائل)د  ـــقلؾ (العــروِة الــقثؼك)جــاَء يف  ,

 (  تاين ــقطؾـل ال)د  ــقوال ( أبـل الؼاسـؿ الخـقئل)د  ــقلؽٍؾ مــ ال (الصالحقـ

ٍء مــــ الـقافـــِؾ شــــلطـــُة يف ع الجؿااــــرٓ ت) (:محؿـــد ســـعقد الحؽـــقؿ)د  ــــقوال

[(إصؾقة
(1)

(*)-  

                                                           

اكظـر أيًسـا: صـالة (  و17( صالة الماويح  سـة ماــروطة أو بدطـة محدثـة؟ الاــق  جعػـر البـاقري )ص:5)

 -(55الماويح بقـ ال ـة والبدطة  كجؿ الديـ الطب ـل )ص:

ــة مـــ  ,إن شــاء اهلل,ســـربت  )*( يجــقز يف الصــػحات الؼادمــة  أن مـــ طؾؿــاء اإلمامق

 (- يقم الغدير)يف صالة  الجؿاطة
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 :اطتؼادهؿ أن أداء كافؾة شفر رمسان جؿاطة بدطة :ثاكقًا

ــال ال ــقاناـــقق ــر ال ــبحاين تحــت طـ ــماويح ) :  جعػ ــد  جؿاطــةصــالة ال طـ

عة اإلمامقــة تبًعــا ٕئؿــة أهــؾ البقــت طؾــك أن كقافــؾ شــفر اـــقماّتػؼــت ال (:اإلمامقــة

حـدثت بعـد رسـقل اهلل بؿؼقـاس مـا  بدطـةقامتفا جؿاطـة وأّن إ -رمسان تؼام فرادى

 -أكزل اهلل بف مـ سؾطان

والجؿاطـة فقفـا   كقافؾ شـفر رمسـان تصـؾك اكػـراًدا) :سـل  الطقاـققال ال ,

 (-بدطة

وقـد روي طــ   بدطـةٌ أما الماويُح فال شـبفَة أكَّفـا ) :سـكُد الؿرت ـقويؼقُل ال ,

ن الصالَة بالؾقؾ يف شفر رمساَن مــ الـافؾـة جؿاطـًة إ  أيفا الـاُس  :أكَّف قاَل   الـبل

 (-بدطةٌ 

   (-وٓ تجقز الجؿاطة يف هذه الصالة طـد طؾؿائـا أجؿع) :وقال العالمة ,

ٓ ريـب أن الجؿاطـة يف هـذه الـافؾـة ) :ة لؾبحـراينضــروجاَء يف الحـدائؼ الـا ,

 (-وقد تؽاثرت بف أخبارهؿ  محرمة طـد أصحابـا

يف طامة الؽتـب  ,أن إقامة الـقافؾ يف شفر رمسان بدطة :أي,ترى هذه الؽؾؿة 

فقف اثـان[ ولؿ يختؾػعة اإلمامقة اـقالػؼفقة لؾ
(1)

- 

 األضباب اييت دعت اإلَا١َٝ إىل عدّ إقا١َ ْاف١ً ايًٌٝ مجاع١

فتحــت   ح طؾؿــاء اإلمامقــة بإســباب التــل مـعــتفؿ مـــ إقامتفــا جؿاطــةصـــر

موهــل  :مــا كصــف    محؿــد صــادق الـجؿــلاـــققــال ال ( صــالة الــماويح) :طـــقان

 مــا ســـفاوهــذه الصــالة  -صــالة كافؾــة تؼــام يف لقــالل شــفر رمســان بـحــق الجؿاطــة

وفـمة مــ   طؾك طفـد أبـل بؽـر لؿ تؽـوحتك إهنا   وٓ كاكت طؾك طفده  الـبل

ـــ الخطــاب يف اإلســالم إقامــة الـقافــؾ جؿاطــة إٓ صــالة  عشـــروٓ   طفــد طؿــر ب

 -قامة الصالة جؿاطة إكؿا هل يف الصؾقات القاجبة فؼطوإ  آست ؼاء

                                                           

 -(5.475,477( اإلكصاف يف م ائؾ دام فقفا الخالف  الاـق  ال بحاين )5)
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وألزم الؿ ـؾؿقـ   الخؾقػة هذه الصالة ابتدع  مـ الفجرة اـرويف العام أربع ط 

  البؾدان والـقٓةوكتب بذلؽ إلك   جؿاطةأن يؼقؿقا الـقافؾ يف لقالل شفر رمسان 

  ًمـا لؾرجــالأبـل بــ كعـب إما :وهؿــا  وكصـب يف الؿديــة إمـامقـ يصـؾقان بالــاس

وتؿقؿ الداري إماًما لؾـ اء[
(1)

-   

الخؾقػـة  بـدعمصالة الماويح جؿاطة مــ  : ـل  كجؿ الديـ الطباـقوقال ال ,

يظفـر مــ بعـض الـصـقص أن أول مــ ســ الجؿاطـة يف كقافـؾ رمسـان هـق   طؿر

وٓ يف زمــ الخؾقػـة   فؾؿ يؽـ ذلؽ يف زمـ الرسـقل -الخؾقػة طؿر بـ الخطاب

وقد اطـمف هـق بـلن   وحرض الـاس طؾقف  رأي استح ـف الخؾقػة الراين بؾ  إول

بـؾ كـان يصـؾل فـرادى   وإن لؿ يؾتزم بف هق !كعؿ البدطة :حقث قال  ذلؽ بدطة مـف

ويف البقت ٓ يف الؿ جد[
(2)

- 

  عة طؾـك حـد سـقاءاــقوأدلتفؿ طؾك ذلـؽ أحاديـث وردت يف كتـب ال ــة وال

   : ؿقـؿ هذه إدلة إلك ق ـقويؿؽـ تؼ

 -طـ أدائفا جؿاطة  ر إلك هنل الـبلاـقإحاديث التل ت :إول

 -أول مـ أحدثفا زمـ خالفتف  إحاديث الدالة طؾك أن طؿر :الراين

                                                           

اكظر أيًسا: الـص وآجتفاد  طبـد (  و35١أضقاء طؾك الصحقحقـ  الاـق  محؿد صادق الـجؿل )ص: (5)

 (-55١دراسات فؼفقة يف م ائؾ خالفقة  كجؿ الديـ الطب ـل )ص:(  111الح ـقـ شـرف الديـ )ص:

 -(31( صالة الماويح بقـ ال ـة والبدطة  الاـق  كجؿ الديـ الطب ـل )ص:1)
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 عٔ أدا٥ٗا مجاع١  إىل ْٗٞ ايٓي ػـرياألحادٜح اييت تاأل9ٍٚ 

عة أحاديــث هبــذا اـــقفؼــد روت كتــب ال ـــة وال  فؿــا يتعؾــؼ بالؼ ــؿ إول

 :وإلقؽ بعًسا مـ روايات الػريؼقـ  صقصالخ

  :روايات أهؾ ال ـة ,أ

 :الرواية إولك

  ماحَتجـَر رسـقُل الّؾـفِ  :أكَّـف قـاَل   طـ زيد بــ ثابـت  روى م ؾؿ يف صحقحف
وجـااوا   فتتبـَع إلقـف رجـاٌل   فقفـا  فخرَج رسقُل الّؾفِ   رٍ صـقحجقرًة بخصػٍة أو ح

فؾـؿ   طــفؿ  وأبطـَل رسـقُل الّؾـفِ   وا لقؾـًة فحَسـرواثؿَّ جاا :قاَل   يصّؾقَن بصالتِفِ 

ــفِ   وَحصــبقا البــاَب   فرَفعــقا أصــقاَتفؿ  يخــرج إلــقفؿ   فخــرَج إلــقفؿ رســقُل الّؾ
ــف مــا زاَل بؽــؿ صـــقُعؽؿ  :فؼــال  ُمغَســًبا فَعؾــقؽؿ   ؽتُب طؾــقؽؿســـقُ حتــك ضــــُت أكَّ

الصالة الؿؽتقبة[ فننَّ خقَر صالِة الؿرِء يف بقتِف إٓ  بالصالِة يف بققتِؽؿ
(1)

- 

 :الرواية الراكقة

اتخـذ حجـرة يف الؿ ـجد   مأن الـبل :طـ زيد بـ ثابت  بـ سعقد  ـروطـ ب

فـذكر كحـقه   حتـك اجتؿـع إلقـف كـاس  فقفـا لقـالٍ   فصؾك رسـقل اهلل  رصـقمـ ح

[ولق كتب طؾقؽؿ ما قؿتؿ بف :وزاد فقف
(2)

- 

 :الرواية الرالرة

   ائاةروى البخاري يف صحقحف طـ ط
ِ
أكَّف مخرَج لقؾـًة يف جـقِف   طـ رسقِل اهلل

فـاجتؿَع أكرـَر   فلصبَح الـاُس فتحّدثقا  وصّؾك رجاٌل بصالتِفِ   الؾقِؾ فصّؾك يف الؿ جد

فؽُرــَر أهــؾ الؿ ــجِد مـــ الؾقؾــِة   فلصــبَح الـــاُس فتحــّدثقا  فصــّؾك وصــّؾقا معــف  مـــفؿ

فؾّؿـا كاكـت الؾقؾـُة الرابعـُة طجـَز   صالتِفِ فصّؾك وصّؾقا ب   فخرَج رسقُل الّؾفِ   الرالرة

الػجـُر أقبـَؾ طؾـك الــاِس  ســكفؾّؿـا ق  حّتـك خـرَج لصـالِة الصـبح  الؿ جُد طـ أهؾِفِ 

                                                           

 -(1.5١١( صحقح م ؾؿ  م ؾؿ الـق ابقري )5)

 ( الؿرجع ال ابؼ-1)
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 مؽاكُؽؿ  أّما بعدُ  :ثؿَّ قاَل   فتافدَ 
َّ
ُت أن ُتػرَض طؾقؽؿ اـقولؽـّل خ  فنكَّف لؿ يخَػ طؾل

 رسقُل الّؾِف وإمر طؾ -فتَعجزوا طـفا
َ
ك ذلؽ[فتُقّفل

(1)
-   

 :الرواية الرابعة

صــؾك ذات لقؾــة يف الؿ ــجد   مأن رســقل اهلل :وروى أيًســا يف بــاب التفجــد

ثـؿ اجتؿعـقا مــ الؾقؾـة الرالرـة   ثؿ صؾك مــ الؼابؾـة فؽرـر الــاس  فصؾك بصالتف كاس

فؾـؿ   قد رأيت الذي صــعتؿ :فؾؿا أصبح قال   والرابعة فؾؿ يخرج إلقفؿ رسقل اهلل

وذلؽ يف رمسان[  ت أن تػرض طؾقؽؿاـقخالخروج إلقؽؿ إٓ أين يؿـعـل مـ 
(2)

-  

 :روايات اإلمامقة ,ب

 :الرواية إولك

طــ الصـالة يف شـفر   والصـادق  ؾ البـاقرسـقوالػ  ومحؿد بـ م ؾؿ  سلل زرارة

ــة ــؾ جؿاط ــة بالؾق ــآ ؟رمســان كافؾ ــل :فؼ ــان إذا صــؾك العاــاء أخــرة   مإن الـب ك

فخـرج يف أول   ثؿ يخرج مـ مخر الؾقؾ إلك الؿ جد فقؼقم فقصؾل  ف إلك مـزلفصـراك

مــفؿ إلـك  ففـرب فاصطػ الـاس خؾػـف  لقؾة مـ شفر رمسان لقصؾل كؿا كان يصؾل

فحؿـد اهلل وأثــك   فؼام يف الققم الرابع طؾك مــربه  فػعؾقا ذلؽ ثالث لقال  بقتف وتركفؿ

  جؿاطـة بدطـةشـفر رمسـان الـافؾـة يف إن الصالة بالؾقؾ يف   أيفا الـاس) :ثؿ قال  طؾقف

وٓ تصـؾقا   يف شفر رمسـان لصـالة الؾقـؾ أٓ فال تجتؿعقا لقاًل   وصالة السحك بدطة

وكـؾ ضـاللة سـبقؾفا إلـك   أٓ وإن كؾ بدطة ضـاللة  ةصـقفنن ذلؽ مع  صالة السحك

[(خقر مـ كرقر يف بدطة  قؾقؾ يف سـة) :ثؿ كزل وهق يؼقل ( الـار
(3)

- 

 :راكقةالرواية ال

يزيــد يف   مكــان رســقل اهلل :قــال   طـــ أبــل طبــد اهلل  طــ طبقــد بـــ زرارة

فقـدخؾ  فقؼـقم الــاس خؾػـف  صالتف يف شفر رمسان إذا صؾك العتؿة صـؾك بعـدها

                                                           

 -(1.111( صحقح البخاري  محؿد بـ إسؿاطقؾ )5)

 ( الؿرجع ال ابؼ-1)

 (-1.543الػؼقف  الصدوق )اكظر أيًسا: مـ ٓ يحسـره (  و57)ص: 4( هتذيب إحؽام  الطقسـل )4)
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 :قـال  ويـدخؾ مـراًرا فقـدطفؿثؿ يخـرج أيًسـا فقجقئـقن ويؼقمـقن خؾػـف   ويدطفؿ

ٓ تصؾ بعد العتؿة يف  قر شفر رمسان[ :وقال
(1)

- 

 :الرواية الرالرة

مكـــت طـــد أبــل طبــد  :قــال  طـــ محؿــد بـــ يحقــك  طـــ يــقكس بـــ طبــد الــرحؿـ

قـد كـان رسـقل   كعـؿ :فؼـال ؟هؾ يزاد يف شفر رمسان يف صالة الـقافؾ :ف ئؾ  اهلل

ــر مصــالهيصــؾل بعــد العتؿــة يف   اهلل خؾػــف لقصــؾقا  يجتؿعــقنوكــان الـــاس   فقؽر

فنذا تػرق الـاس طاد إلك مصـاله فصـؾك   خؾ مـزلففنذا كرروا خؾػف تركفؿ ود  بصالتف

[اوكان يصـع ذلؽ مرارً   ودخؾ مـزلف تركفؿفنذا كرر الـاس خؾػف   كؿا كان يصؾل
(2)

- 

  :الرواية الرابعة

طـ الصالة يف شفر رمسان   سللت الرضا ---م :قال  طـ محؿد بـ سؾقؿان

ول لقؾـة مــ شـفر إكـف لؿـا دخؾـت أ :فؼـال ؟ وكقـػ فعـؾ رسـقل اهلل ؟كقػ هل

ثـؿ صـؾك أربـع ركعـات التـل كـان يصـؾقفـ   الؿغـرب  رمسان صؾك رسقل اهلل

فؾؿا صؾك العااء أخـرة وصـؾك   ثؿ صؾك ثؿاين ركعات  بعد الؿغرب يف كؾ لقؾة

قــام   الــركعتقـ الؾتــقـ كــان يصــؾقفؿا بعــد العاــاء أخــرة وهــق جــالس يف كــؾ لقؾــة

فؾؿا رأى ذلؽ الــاس وكظـروا إلـك رسـقل   ثؿ دخؾ بقتف  ة ركعةاـرفصؾك اثـتل ط

فـلخربهؿ أن   وقد زاد يف الصالة حقـ دخؾ شـفر رمسـان سـللقه طــ ذلـؽ  اهلل

 -هذه الصالة صؾقتفا لػسؾ شفر رمسان طؾك الافقر

 :فؼـال  إلـقفؿ فصــرفاكالــاس خؾػـف  فاصـطػ  فؾؿا كان مـ الؾقؾ قام يصؾل

ولقصـؾ كـؾ رجـؾ مــؽؿ   ع لؾـافؾـةولــ يجتؿـ  إن هـذه الصـالة كافؾـة  أيفا الـاس

فـافمق الــاس   واطؾؿـقا أن ٓ جؿاطـة يف كافؾـة  وحده ولقؼؾ ما طؾؿف اهلل مـ كتابف

 -فصؾك كؾ واحد مـفؿ طؾك حقالف لـػ ف[

                                                           

 (-4.55(  واكظر أيًسا: هتذيب إحؽام  الطقسـل )3.513( الؽايف  الؽؾقـل )5)

 -(4.13( هتذيب إحؽام  الاـق  الطقسـل )1)
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 أٍٚ َٔ أحدثٗا   األحادٜح ايداي١ ع٢ً إٔ عُس 9ايجا١ْٝ

 (ٖـ03ض١ٓ)شَٔ خالفت٘ 

  :روايات أهؾ ال ـة ,أ

 :ات أهؾ ال ـة الؿتعؾؼة بالؿ للةإلقؽ بعًسا مـ رواي

 :الرواية إولك

طــ طبـد الـرحؿـ بــ   طـ طروة بـ الزبقر  طـ الزهري :روى مالؽ يف مقصئف

فـنذا   مخرجت مع طؿر بـ الخطاب يف رمسان إلـك الؿ ـجد :أكف قال  طبد الؼاري

ــاس أوزاع متػرقــقن ويصــؾل الرجــؾ فقصــؾل بصــالتف   يصــؾل الرجــؾ لـػ ــف  الـ

  واهلل إين ٕراين لق جؿعت همٓء طؾك قاره واحـد لؽـان أمرـؾ :ؼال طؿرف  الرهط

والــاس يصـؾقن   ثـؿ خرجـت معـف لقؾـة أخـرى :قـال  فجؿعفؿ طؾك أبل بـ كعـب

[---هذه (كعؿت البدطة) :فؼال طؿر  بصالة قارئفؿ
(1)

- 

 :الرواية الراكقة

ــر  طـــ الزهــري  روى البخــاري يف صــحقحف ـــ الزبق ـــ طــروة ب ــد   ط طـــ طب

لقؾــة يف   مخرجــت مــع طؿــر بـــ الخطــاب :أكــف قــال  لــرحؿـ بـــ طبــد الؼــاريا

يصـؾل الرجـؾ لـػ ـف ويصـؾل   أوزاع متػرقـقنفـنذا الــاس   رمسان إلك الؿ ـجد

إين أرى لـق جؿعـت هـمٓء طؾـك قـاره  :فؼـال طؿـر  الرجؾ فقصؾل بصالتف الرهط

لقؾـة  ثـؿ خرجـت معـف ( أبـل بــ كعـب)ثـؿ طـزم فجؿعفـؿ طؾـك   واحد لؽان أمرؾ

والتـل يــامقن   هـذه كعـؿ البدطـة :قـال طؿـر  أخرى والـاس يصؾقن بصالة قارئفؿ

وكان الـاس يؼقمقن أولف[  طـفا أفسؾ مـ التل يؼقمقن يريد مخر الؾقؾ
(2)

-   

مإنَّ مسؿقَن الروايـة يــصُّ طؾـك أن  :قائاًل     جعػر الباقري طؾك الروايةاـقال طؾؼ

يػ اــريف الؿ ـجد الـبـقي ال ؾـقن بالصـالة لـقاًل طؿر بـ الخطاب شاهد الؿصؾقـ يتـػ

                                                           

 (-1.553( الؿقصل  مالؽ )5)

صـــحقح ابــــ خزيؿـــة (  3.117اكظـــر أيًســـا: مصــــػ طبـــد الـــرزاق )(  و1.111( صـــحقح البخـــاري )1)

(1.511 -) 
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وكــاكقا يصــؾقن كــقافؾفؿ   لؾفجــرة ةَ اـــرأربــع طيف زمـــ خالفتــف ســـة  تؼرًبــا إلــك اهلل 

وكؿـا كـاَن أمـرهؿ    وكؿا تعّؾؿقا ذلؽ مـ رسـقل اهلل  فرادى كؿا هق دأهبؿ مـ قبؾ

َـّ طؿـر بــ الخطـاب لــؿ يرقـف هـذا   طؾقـف يف زمــ خالفـة أبـل بؽــر ولــؿ   الؿاـفدولؽـ

  فـرأى يف تؾـؽ الؾحظـة أن يجؿعفـؿ طؾـك إمـاٍم واحـدٍ  ؛ايعجبف مـظرهؿ متػرققـ أشـتاتً 

 بــ )فاختـار الصـحابل   ويحقلَّ أداءهؿ لؾصـالة مــ أداء فـرديل إلـك أداء جؿـاطل
َّ
أبـل

ـف إماًمـا   وصؾب مـف أن يمم الؿصؾقـ يف هذه الـافؾة ( كعب ويف روايـاٍت أخـرى أكَّـف طقَـّ

ـَ   لؾرجال   لفذا الطؾـب فامترؾ اإلمام والؿلمقمقن ---إماًما لؾـ اء (تؿقَؿ الداري)وطقَّ

أطجَبـف   وحقـؿـا شـاهَد طؿـُر مـظـَر الؿصـؾقـ يف لقؾـٍة أخـرى  وأخذوا يصؾقهنا جؿاطةً 

[(كعؿِت البدطُة هذه) :فؼال  ذلؽ الؿافد الجديد
(1)

-   

 :الرواياتوإلقؽ بعًسا مـ أققال طؾؿاء أهؾ ال ـة الؿميدة لفذه 

مــ جؿـع الــاس طؾـك إمـام يصـؾل هبـؿ  أولموهـق  :قال الطـربي يف تاريخـف ,

 -وكتب بذلؽ إلك البؾدان وأمرهؿ بف[  يف شفر رمسان الماويح

ــاَم شــفِر رمســان  أوُل موهــق  :وقــاَل محؿــد بـــ ســعد يف صبؼاتــف , َـّ قق َمـــ ســ

يف شـفِر رمسـان  وذلـَؽ   وكتَب بف إلـك البؾـدان  وجؿَع الـاَس طؾك ذلؽ بالماويح

ـِ   ةَ اـرسـَة أربع ط   قارًئـا يصـّؾل الـماويَح بالرجـال :وجعَؾ لؾــاس بالؿديــة قـارَئق

 -وقارًئا يصّؾل بالـ اء[

مـ جؿع الـاس طؾـك إمـام يصـؾَّل  أولموهق  :قال أحؿد بـ م ؽقيف الرازي ,

ــماويحهبــؿ  ــذلؽ  يف شــفر رمســان ال ــدان وأمــرهؿ ب ــك البؾ ــف إل ــب ب وزاد يف   وكت

 -مصابقح الؿ اجد[

َـّ ققاَم شفِر رمساَن بـ أّوُل م :أولقات طؿرقصل يف  ـقوقال ال ,  -[(الماويح)َمـ س

ـُ طبــد الــرب يف آســتقعاب , ــ رَ موهــق الــذي  :وقــاَل اب َشــفَر الصــقِم بصــالِة  كــقَّ

اإلشػاع فقف[
(2)

-  

                                                           
 - (53( صالة الماويح  سـة ماـروطة أو بدطة محدثة؟ الاـق  جعػر الباقري )ص:5)

 (-53,31اكظر: صالة الماويح  سـة ماـروطة أو بدطة محدثة؟ جعػر الباقري )ص: (1)



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 
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  ::روايات اإلمامقةروايات اإلمامقة  ,,بب

أو   احـدة طــ إمـام مــ إئؿـةأين لؿ أطرر يف كتب اإلمامقة طؾك روايـة و الغريبمـ 

 ( كعــؿ البدطــة) : أو تـؼــؾ إحــدى طبــارب طؿــر  ر إلــك هــذه الحادثــةاـــقطـــ  قــره ت

وأن جؿقع ما يتـاقؾف اإلمامقـة يف كتـبفؿ طــ هـذه الحادثـة مـؼـقل طــ  ( كعؿت البدطة)أو

 !!ولؿا سؿعقا هبا  فؾقٓ هذه الؽتب لؿا طرف اإلمامقة هبذه الحادثة !!كتب أهؾ ال ـة

فنهنؿ يـؼؾقن الـذي لفـؿ والـذي   أهؾ ال ـة وأماكتفؿ يف الـؼؾ صدقطؾك  دلقؾوهذا 

ــة,ئًا شـــقوٓ يؽتؿــقن   طؾــقفؿ ــتفؿفؿ اإلمامق ورواة   وطؾــك رأســفؿ البخــاري  ,كؿــا ي

 -والعداء ٕهؾ البقت  الؿتفؿقـ طـد اإلمامقة بالـصب (*)(الزهري وطروة)حديرف 

فؼـد كـان   فقفـا  وحػظ لـا قـقل طؿـر  ةففمٓء هؿ مـ حػظ لـا هذه الحادث

  (-كعؿت البدطة)أو ( كعؿ البدطة) :أو حذف مـفا ققلف  بنمؽاهنؿ طدم روايتفا

طؾك أهؾ ال ـة يف كرقـر  طقالعة اإلمامقة اـقومـ هذه الحادثة ي تػاد أيًسا أن ال

 د الؿرسـؾقـســقرة ســقؾ صــقيف معرفـة تػا جفـالوأهنـؿ   مؿا ي تدلقن بف يف كتبفؿ

تبقـ ســـقو   رة إمــامفؿ إول طؾــل بـــ أبــل صالــبســـقبــؾ حتــك يف    محؿــد

  -جؿقع ذلؽ مـ خالل البحث

  وطؾك رأسفؿ طؿر   فجؾ اطتؿادهؿ فقؿا يطعـقن بف طؾك صحابة الـبل
 :صعقهنؿ فقـف هـق مـا يتعؾـؼ بحادثـة أطظؿومـ   (*)هق ما يـؼؾقكف مـ كتب أهؾ ال ـة

لـقٓ أن أهـؾ ال ــة قـد رووهـا يف   ًئاشـقيعرفقن طـفا  التل ٓ ( رزية يقم الخؿقس)

 (-البخاري وم ؾؿ)صحقحا  :وطؾك رأسفا  أصح كتبفؿ

فـنهنؿ يتعـامؾقن مـع هـذا   طؾك تراث أهؾ ال ــة طقالطـ أهنؿ  فاإلمامقة فساًل 

  -وباكتؼائقة وصائػقة بغقسة ضاهرة لؽؾ ذي لب  الماث ح ب أهقائفؿ وأمزجتفؿ

                                                           

 آمام الزهري برواية هذه الحادثة  لذلؽ فؾـ تجد لفا راوًيا مخر  قره!!  اكػرد )*(

ف )بنضافة الصالة خقر مـ الــقم إلـك إذان  وحـذف حـل فعؾك سبقؾ الؿرال: اهتام )*(

طؾك خقر العؿؾ مـف  وأمـره الــاس بـالتؽتػ يف الصـالة  وبنقامـة صـالة السـحك--- 

 و قرها(  وجؿقع ذلؽ سـبقـف يف هذا الؽتاب إن شاء اهلل-
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 ا١َٝ ع٢ً أٌٖ ايط١ٓ إقاَتِٗ يصال٠ ايرتاٜٚح مجاع١تػٓٝع عًُا٤ اإلَ

التـل ,طؾك الر ؿ مـ كؾ هذا التقافؼ بقـ اإلمامقة وأهؾ ال ـة يف هذه الاـعقرة 

إٓ   الخالف فقفا فقؿا بقــفؿ يف كقػقـة أدائفـا كؼطةواكحصار   ,تعد مـ فروع الديـ

التـل ٓ   (*)عؼائديـةالأن اإلمامقة قد كػخقا فقفا إلك درجة أهنؿ جعؾقها مــ إسـس 

الـذي     جعػـر البـاقرياــقة الســقومؿـ أشـار إلـك هـذه الؼ  يجقز فقفا الخالف

لق ـت  (الـماويح)ممــ هــا كعـرُف أن كؼطـَة الخـالف بـقـ الؿدرسـتقـ حـقل  :قال

كؿـا هـق إمـر يف   تحتؿُؾ وجفـات الـظـر الؿتعـددة وح ـب  فؼفقًة محسةم للًة 

ــؾ ــة الؾق ــب   --- طــدد ركعــات كافؾ ــا م ــللٌة ماــقبٌة بجاك وإكَّؿــا كؼطــُة الخــالف هـ

هبذه الؽقػقة الجديدة التـل لـؿ تتصـؾ  (الماويح)وطقة اـروتتعؾُؼ بلصؾ م  طؼائدي

سةاـرجذوُرها بال    -يعة الؿؼدَّ

طقة اــرأن الرأي الػؼفل قائٌؿ طؾك أسـاس اسـتـباط إحؽـام ال :وبعبارٍة أخرى

فـال بـَد  ( الُ ــَّة الؼطعقَّـة)و (الؼرمن الؿجقـد) :التل مـ أهؿفا  ؾقةصـقمـ أدلتفا التػ

 (الؼــرمن الؿجقــد)مـــ وجــقد أســاٍس وم ــتـٍد قــاصٍع لألحؽــام الؿ ــتـبطة فؼفًقــا يف 

ــة)و يعِة اـــروٓ بــدَّ مـــ وٓدة هــذه الؿ ــائِؾ الؿتـقطــة مـــ رحــؿ ال ( الُ ـــَّة الؼطعقَّ

يف حدوِد هـذه الـدائرة  مـ قبؾ العؾؿاء (آجتفاد)وما مـ شٍؽ يف جقاز   اإلسالمقة

يف طـدد  الخالف :ومـ أمرؾة ذلؽ  يف أراء والـتائج الخالفوبالتالل   وطةاـرالؿ

بعـد الػـراغ مــ كـقن   طقةاــرركعات الؼقام يف لقالل شفر رمسان ح ب إدلـة ال

   -ومـبرًؼا طـفا  يعة الغراءاـرأصؾ الؼقام مـ قًبا إلك ال

ولـؿ يقلـد   يعة اإلسـالمقةاــرالعبـادي يف الوأما إذا لؿ يؽـ هـاك أصؾ لؾعؿؾ 

  وٓ دلقـٌؾ خـاصٌّ يــصُّ طؾقـف  وٓ يقجُد دلقٌؾ طامٌّ ياـؿُؾف  مـ رحؿ الؼرمن والُ ـَّة

ــا مـــ الخــارج ــف صــػُة ال  وإكَّؿــا جــاَء لؼقًط ــؾ الباـــروُأضــػقت طؾق  اـــرطقة مـــ قب

                                                           

ذهب بعض طؾؿاء أهؾ ال ـة إلك إمؽاكقة إقامتفا فرادى  قال الاـق  ســقد سـابؼ يف  )*(

(: مققام رمسان يجـقز أن يصـؾك يف جؿاطـة كؿـا يجـقز أن 5.113ابف فؼف ال ـة )كت

   ولؽـ صالتف جؿاطة يف الؿ جد أفسؾ طـد الجؿفقر[- اكػراديصؾك طؾك 
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َؽ أكَّـف سـقَف فـال شـ  وُك َب إلك الـديـ الحـقـػ بؽقػقتـف الؿـحقلـة هـذه  العاديقـ

ويــدخُؾ يف دائــرة البحــث الؿؿــزوج   الخــالف الػؼفــل الؿحــضيخــرُج طـــ دائــرة 

ومــ   ويبحُرـف يف الجـذور  َر العؿـؾ مــ إسـاسصـقٕكَّف سقف يحّدُد م ؛بالعؼقدة

[(الماويح)وطقة صالة اـرالبحُث يف أصؾ م :أمرؾة ذلؽ
(1)

- 

ددكا صـالة الـماويح مــ وطـ    البـاقري طؾـك ققلـف هـذااــقلق وافؼــا ال :قؾت

وإكؿـا ُأضـػقت   ٕهنا لؿ تقلد مــ رحـؿ الؼـرمن والُ ــَّة  بالعؼقدةالؿ ائؾ الؿتعؾؼة 

   :فرؿة أسئؾة ترد طؾك البال  العاديقـ اـرإلك الديـ مـ قبؾ الب

   ؟!يعفااـرزمـ ت  سؽت طـفا طؾل لؿاذا

  ؟!سؽت طـفا زمـ خالفتف ولؿاذا

   ؟!وطؾك رأسفؿ الذيـ لؿ يرتدوا   ةسؽت طـفا جؿقع الصحاب ولؿاذا

 ؟!ـ ـقوطؾك رأسفؿ الح ـ والح  سؽت طـفا بؼقة إئؿة ولؿاذا

   :جاب طؾقفا مـ خالل طرض هذه الحؼائؼسـقجؿقع هذه إسئؾة  •

 -إقامتف لصالة الماويح  طؾك طؿر  طدم إكؽار طؾل :الحؼقؼة إولك

 - طؾك طؿر  طدم إكؽار أحد مـ الصحابة :الحؼقؼة الراكقة
 - طؾل صالة الماويح كاكت تؼام زمـ خالفة :الحؼقؼة الرالرة
يح طـ معصقمل اإلمامقـة بخصـقص صـرلؿ يرد هنل صحقح  :الحؼقؼة الرابعة

 -هذه الصالة

 :ساف إلك هذه الحؼائؼ مبحران مفؿانسـقو

عة يف إثبـــات صـــالة الـــماويح تحـــت قاطـــدة اــــقالؿحاججـــة بلدلـــة ال :إول

 (-ح يف أدلة ال ــالت ام)

التـل ك ـبفا إلقـف طؾؿـاء اإلمامقـة مؼابـؾ بـدع  ()بـدع جعػـر الصـادق  :الراين

  -طؿر

                                                           

 -(11( صالة الماويح  سـة ماـروطة أو بدطة محدثة؟ الاـق  جعػر الباقري )ص:5)
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 تٛط9١٦

جؿـع   أن طؿـر ,كؿـا مـر معــا,الرابت تاريخقًا وح ب روايـات أهـؾ ال ــة 

 بعدما شاهد الؿصؾقـ يصؾقن كقافؾفؿ فرادى لـقاًل   ام واحد يف رمسانالـاس طؾك إم

فـرأى يف تؾـؽ   لؾفجرة ةَ اـرأربع طسـة   يػ يف زمـ خالفتفاـريف الؿ جد الـبقي ال

ويحقل أداءهؿ لؾصالة مـ أداء فـرديل إلـك أداء   الؾحظة أن يجؿعفؿ طؾك إمام واحدٍ 

 بـــ كعـب)فاختـار الصــحابل   جؿـاطل
َّ
ـَ   ؾــب مــف أن يــمم الؿصـؾقـوص ( أبـل وطــقَّ

وأخـذوا   لفـذا الطؾـب فامترـؾ اإلمـام والؿـلمقمقن ---إماًمـا لؾـ ـاء (تؿقًؿا الـداري)

أطجَبـف ذلـؽ   وحقـؿـا شـاهَد طؿـُر مـظـَر الؿصـؾقـ يف لقؾـٍة أخـرى  يصؾقهنا جؿاطـةً 

 -البؾدان والقٓةبذلؽ إلك  وكتب ( كعؿِت البدطةُ ) :فؼال  الؿافد الجديد

  :هق ما يؾل  الذي يؿؽـ أن يطرح الفال م

مـــ فعــؾ الخؾقػــة الرــاين طؿــر بـــ   مققــػ طؾــل بـــ أبــل صالــب مــا هــق ,5

   ؟!هذا  الخطاب

   ؟! مققػف مـ هذه الصالة زمـ الخؾقػة الرالث طرؿان بـ طػان ما هق ,1
 ؟!أم ٓ  كان يصؾقفا مع جؿفقر الؿ ؾؿقـ هؾ ,4

 األجٛب١ ع٢ً األض١ً٦

 ؤايني األٍٚ ٚايجاْٞازبٛاب ع٢ً ايط

 :أققل ( والراين  إول)ولإلجابة طؾك ال مالقـ 

ٕن اإلمامقة يعتؼـدون   دون  قره مـ الصحابة  إن ال بب يف اختقاري لعؾل

 :العـامؾل ســكقال جعػـر مرت  بلكف هق الؿقزان والؿعقار لؾحؼ والباصؾ بـظر الـاس

صؾ بـظر الــاس الـذيـ إذا بؾغفـؿ والؿعقار لؾحؼ والبا الؿقزانكان هق   مإن طؾًقا

الـػـقس إلـك أخـذ  تطؿـئـفنكـف هـق الـذي   ء طـف أذطــقا ورضـقا بؼقلـف وفعؾـفشـل

ع والديـ مـف وطـف[اـرال
(1)

- 

                                                           
 (-55.535الصحقح مـ سـقرة طؾل  جعػر مرتسـك العامؾل ) (5)
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   الاـديد طــ ســة الؿصـطػك بدفاطـف  فؼد طـرف طؾـل بــ أبـل صالـب
ؾ وٓ يجامـ  وٓ يـداهـ  ٓ يداري  ففق  الصؾبة تجاه كؾ مـ يخالػفا وبؿقاقػف

  طــ الباصـؾ ي ـؽتمـ   فؾقس مرؾ طؾل  وٓ تلخذه يف اهلل لقمة ٓئؿ  يف الحؼ

فؼـد شـفد لـف التـاري    أو يراه يػعـؾ أمـام كاضريـف مــ دون أن يؼـقل فقـف كؾؿـة حـؼ

 -بؿقاقػ كرقرة خالػ فقفا مـ سبؼف مـ الخؾػاء

تـاري  دوكـف لــا ال  أو قـقل واحـد مققػلؿ أطرر لف طؾك   إٓ أن يف م للتـا هذه

ح طؾـك صــرأو   إقامتـف لصـالة الـماويح  فقف طؾك طؿر أكؽر  عل أو ال ـلاـقال

طؾـك الـر ؿ مــ إقامتفـا كـؾ   أو حتـك مقضـقطة  مـ بدطف برواية ضعقػة بدطةأهنا 

ــاماًل  ــام شــفًرا ك ــع م ــاجد الؿ ــؾؿقـ ط ــك رأســفا م ــجد الرســقل   يف جؿق وطؾ

  صقال مدة خالفة طؿـر  سالمقةيف الؿديـة الؿـقرة مركز الخالفة اإل إطظؿ
   -اذلؽ تؿاًما كؿا سـبقـف ٓحؼً  طؽسبؾ ثبت طـف 

طرؿــان بـــ )إلــك زمــ الخؾقػــة الراشــد الرالــث  ,اأيًســ,وهـذا إمــر يـ ــحب 

فؾـؿ يـقرد لــا   طاًمـا اــرأحـد طالذي امتدت خالفتف إلك ما يؼارب مــ  ( طػان

ر إلـك أن طؾًقـا اـقحتك مقضقطة ت عل أو ال ـل رواية واحدة ضعقػة أواـقالتاري  ال

 !!ولق لؿرة واحدة طؾك إقامتفا اطمضقد 

ًخا كبقًرا شـقكان   فنن طرؿان  (*)وشدتف  لعظؿتف  طؿر يفاب  فؾق كان

 فؾؿـاذا   لقس بتؾؽ الؼقة والاـدة التـل كاكـت طــد طؿـر  لقـ الجاكب  يف ال ـ

   ؟!طـ هذه الصالة صقال مدة خالفتف  سؽت طؾل

                                                           

( 51.445قال جعػر مرتسـك العامؾل يف كتابـف الصـحقح مــ ســقرة اإلمـام طؾـل ) )*(

أن  لـؿ ي ـتطع بـ الخطـاب: أن طّؾًقـا  طؿر طظؿة: مإكف قد بؾغ مـ طظؿة طؿرطـ 

)--- وتـادى بعض أهؾ ط ؽري  مؿـ  :يؿـع جـده مـ صالة الماويح  حتك قال 

- يـفاكـا طــ الصـالة يف شـفر رمسـان طؿـر ســةيؼاتؾ معل: يا أهؾ اإلسالم   قـرت 

 أن يرقروا يف كاحقة جاكب ط ؽري([-  خػتتطقًطا- ولؼد 
= 
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   ع٢ً اشبًٝفتني  اضات عًٞاعرت

بقـؿــا كجــد أن مقاقػــف واطماضــاتف طؾــك الخؾقػتــقـ يف م ــائؾ أخــرى واضــحة 

فؼـد حػظفـا لــا التـاري  بؽـؾ   مافقرة بقـ الـاس اشتفار الاـؿس يف رابعـة الـفـار

الخـالف بـقـ طؾـل والخؾػـاِء ) :  جعػر الباقري تحت طــقاناـققال ال  ؾفاصـقتػا

                                                           

ويف كــص مخــر: مأهنــؿ ســللقه أن يـصــب لفــؿ إماًمــا يصــؾل هبــؿ كافؾــة شــفر رمســان    =

فزجرهؿ  وطـرففؿ: أن ذلـؽ خـالف ال ــة  فمكـقه  واجتؿعـقا ٕكػ ـفؿ  وقـدمقا 

ػرقفؿ  فؾؿا رأوه تبادروا إلك أبـقاب الؿ ـجد  بعسفؿ  فبعث إلقفؿ ولده الح ـ لق

 [-واطؿراهوصاحقا: 

أما ال ـقد سامل البدري  وهـق يتحـدث طــ )متعـة الحـج( يف كتابـف شـبفات وردود  

شدتف  ب بب لقـًا  (  فؼد أشار إلك أن طؾًقا كان ي تـؽر طؾك طؿر استـؽاًرا 1.534)

  يعؾؿ مـ شدتفلؿا  لقـًاستـؽاًرا بآستـؽار طؾك طؿر ا قائاًل: موتؿقز مققػ طؾل 

سؾطتف  وكرر  تسعسعتطؾك طرؿان يف أخريات حؽقمتف  حقث  استـؽاًرا شديًداثؿ 

 كالم الـاس طؾقف ---[- 

لؾػـرص   هنـازطـ البـدع   ساكتطـد اإلمامقة  رجؾ  : هذه هل حؼقؼة طؾل قؾت 

الحـج(  إٓ  طؿر لادتف  ويادد طؾك طرؿان لسـعػف!! فالبدطـة واحـدة )متعـة يفاب

لقـًـا  وب بب شدتف فنكف استـؽر طؾقف استـؽاًرا    فؿع طؿر بقجفقـأكف تعامؾ معفا 

الاـق  الؽبقر الذي تسعسعت سؾطتف أخريـات حؽقمتـف  وكرـر كـالم  أما طرؿان 

 - استـؽاًرا شديًداالـاس طؾقف  فنكف اك اق مع الـاس وراح ي تـؽر طؾقف 

 أسـقأبؿـا هـق  ؾؿاء اإلمامقة  ففؿ يصػقن طؾًقا وهذا الؽالم لقس بؿ تغرب مـ ط 

طـ ضـرب زوجتف وإسؼاط جـقـفا  وأخذ فدك مـفـا   سؽتمـ ذلؽ  فؼد قالقا: إكف 

 تـزويجأن يؼاد كؿا يؼاد الجؿؾ الؿخاقش حتك يبـايع  وإكـف وافـؼ طؾـك  رضـلوإكف 

ًٓ طـ لف!! ويـ بقن إلك جعػر الصادق ق هتديدهب بب  ( مـ طؿر أم كؾرقمابـتف ) ق

 هذا الزواج ٓ يؾقؼ برطاع الـاس  جاء فقف: مذلؽ فرج  صبـاه[- 
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ـَ سبؼقه   ـَ أمقر الؿممـقـموقعت بق (:الرالثة ـَ الخؾػاء الرالثة الذي  خالفـاٌت وبق

[ ---يع ومباكقفاـرتتعّؾُؼ بلصقل الت
(1)

 :ومـ هذه الؿقاقػ  

بخصـقص هنقفؿـا  وطرؿـان  طؾـك طؿـر  اطماضاتف  :الؿققػ إول

 -طـ متعة الحج

 واإلتؿـام يف صــربؿـا يتعؾـؼ بالؼ طؾـك طرؿـان  اطماضف  :الؿققػ الراين

 -مـك

أسـتعرض فقـف جؿقـع مـا   وسلفرد لؽؾ مققػ مـ هذه الؿقاقػ مبحًرـا خاًصـا

   :وإلقؽ البقان  ر والتاري  مـ اطماضات لعؾل طؾك الخؾقػتقـ ـقكؼؾتف لـا كتب ال

 

                                                           

 -(511( صالة الماويح  سـة ماـروطة أو بدطة محدثة؟ الاـق  جعػر الباقري )ص:5)
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 توطئة:

ــةً  ــؾ  بداي ــؾ أن أكؼ ــان وقب ــر وطرؿ ـــ طؿ ــل م ــػ طؾ ــة الحــج  مقق   يف متع

ًٓ   واطماضاتف طؾقفؿا  :أن أبقـ رأي طؾؿاء اإلمامقة يف هذه الاعقرة أود أو

وبقـان   متؼع متعة الحج ضـؿـ حـج التؿتـع :الع ؽري سـكد مرت ـققال ال

 ,4 -حـج اإلفـراد ,1 -حـج التؿتـع ,5) :ذلؽ أن الحج يـؼ ؿ إلك ثالثة أكـقاع

 (-حج الؼران

 :وصـقرتف  ي الؿ جد الحرامضـرففق فرض مـ لؿ يؽـ أهؾف حا :ج التؿتعح

وذي   شـقال) :أن يحرم بالعؿرة إلك الحج ويؾبل هبا مـ الؿقؼـات يف أشـفر الحـج)

ثؿ يلب مؽة ويطقف بالبقت سـبًعا ويصـؾل ركعتـل الطـقاف  ( وذي الحجة  الؼعدة

  ع ما حرم طؾقف بـاإلحرامفقحؾ لف جؿق صـرثؿ يؼ  وي عك بقـ الصػا والؿروة سبًعا

ثـؿ   حتك يـائ يـقم المويـة مــ تؾـؽ ال ــة إحراًمـا مخـر لؾحـج ويؼقؿ بؿؽة محاًل 

  ثؿ يػقض مـفا بعد  روب التاسع إلك الؿاعر ومـفـا إلـك مــك  يخرج إلك طرفات

   (-ر مـ إحرامفصـقويحؾ بالحؾؼ أو التؼ  وهؽذا حتك يتؿ مـاسؽ الحج

ىئ ىئ ) :لؼقلـف تعـالك  وطؿرتف بعؿرة التؿتع  وي ؿك هذا الحج بحج التؿتع

  وٕن الحــاج يتؿتــع بالحــؾ بــقـ إحرامــل العؿــرة والحــج  [575مالبؼــرة:(ىئ ی ی

ومـ تبعف طؾـك  حرمفا الخؾقػة طؿرومدة الحؾ بقـ اإلحرامقـ هل متعة الحج التل 

 -ويلب هبا جؾ الؿ ؾؿقـ يف هذا الققم  ذلؽ

وكـذلؽ كـان   أبـق بؽـر شــلخؾقػـة الؼركان أول مـ أفرد الحج بعد الرسقل ال

كؿـا   طؿـر شــلالؿ ؾؿقـ طـ طؿرة التؿتع بعد الرسـقل الخؾقػـة الؼر هنكأول مـ 

وســـ البقفؼـل    ــلوم ــد الطقال  يف صـحقح م ـؾؿ :دلت طؾقف الروايات أتقـة

فؾؿـا قـام طؿـر    تؿتعـا مـع رسـقل اهلل) :قال  طـ جابر  والؾػظ لألول  و قرها

فـلتؿقا   وإن الؼـرمن قـد كـزل مـازلـف  هلل كان يحؾ لرسقلف ما شاء بؿـا شـاءإن ا :قال

فؾــ أوتـك برجـؾ كؽـح   وأبتقا كؽـاح هـذه الـ ـاء  الحج والعؿرة هلل كؿا أمركؿ اهلل
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فافصؾقا حجؽؿ طــ  :وبعده يف صحقح م ؾؿ -امرأة إلك أجؾ إٓ رجؿتف بالحجارة

[(وأتؿ لعؿرتؽؿ  طؿرتؽؿ فنكف أتؿ لحجؽؿ
(1)

-   

  وال ــــ  موكؼــؾ أصــحاب الصــحاح :  محؿــد صــادق الـجؿــلاـــقوقــال ال

يف كتبفؿ هذا الؿـع والتحريؿ[ متقاترةروايات   والتاري  والماجؿ  والؿ اكقد
(2)

- 

والـذي ٓ يختؾـػ كرقـًرا طــ   هذا هق رأي طؾؿاء اإلمامقة يف متعة الحج :قؾت

وبقـان صـحتفا مــ   ذه أراءوأكا هـا لقس يف مؼام مـاقاة ه  رأي طؾؿاء أهؾ ال ـة

ب ـبب   طؾـك الخؾقػتـقـ  طؾل اطماضاتبحرل يف إيراد  صـروإكؿا يـح  ضعػفا

بـف طؾؿـاء  اسـتدلا مـا صــرً وسـلكؼؾ ح  هذا التغققـر الـذي أحـدثقه يف هـذه الاـعقرة

 -اإلمامقة هبذا الخصقص

 

                                                           

 -( بتصـرف1.5١3,5١١معالؿ الؿدرستقـ  ال ـقد مرتسـك الع ؽري )اكظر:  (5)

 -(475جؿل )ص:( أضقاء طؾك الصحقحقـ  الاـق  محؿد صادق الـ1)
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 خبصٛص ْٗٝ٘ عٔ َتع١ اسبج  ع٢ً عُس  اعرتاض٘ 9اأًٚي

  :الؼقل إول

طؾــك الققـقف أمــام هـذه الؿخالػــة إٓ  لــؿ يجـرام :د ســامل البـدري ــقال قـال

[وطؿار و قرهؿا  كالؿؼداد  معف وكػر مـ أصحابف طؾل
(1)

- 

 :الؼقل الراين

الؿعمضـقن طؾـك حؽـؿ ) :الؿقسـقي إردبقؾـل تحـت طــقان ســكوقال مرت

لخؾقػـة تحـريؿ ا اسـتـؽروامكحــ كعؾـؿ أن بعـض الصـحابة  (:الخؾقػة مـ الصحابة

 اطمضـقاأو أهنـؿ   يف مجؾ ـف سـؽتقاحتـك ولـق   حسقًرا أو  قاًبا يف طفده أو بعـده

   -ولؽـ لؿ يبؾغـا ذلؽ

أمقر الؿممـقـ طؾل بــ أبـل  :طؾك حؽؿ الخؾقػة مـ الصحابة ـضـقالؿعمفؿـ 

ولؽــل   ٓ :قـال ؟أهنقت طـ الؿتعة) :لعؿر  قال طؾل بـ أبل صالب : صالب

ومــ تؿتـع فؼـد   فح ــمــ أفـرد الحـج  :فؼال طؾل :قال  لبقتأردت كررة زيارة ا

 -)](2) أخذ بؽتاب اهلل وسـة كبقف
ــة ت :قؾــت ــا ر بقضــقح إلــك أن ثؿــة اـــقالرواي ــقـ رأي طؿــر ورأي طؾــل تقافًؼ ب

طؾـك وجـف التحـريؿ  طـ متعـة الحـج  فؾؿ يؽـ هنل طؿر  بخصقص متعة الحج

 ( تؽرـر زيـارة البقـت)لــ   ب ـػر مخـر وإكؿا كان يـفك طـفا لتػرد طـ الحج  والحتؿ

ومـ تؿتـع فؼـد أخـذ   فح ـممـ أفرد الحج  :قائاًل   طؾك رأيف هذا  فقافؼف طؾل

 [- بؽتاب اهلل وسـة كبقف
فـاهتؿ جـزًءا   الؽالم الؿـ قب إلـك طؾـل لؿ يعجبفإٓ أن الؿقسقي إردبقؾل 

اطـمض طؾـك هنـل   اميظفر مــ هـذه الروايـة أن طؾًقـ :قائاًل   بالقضعمـ الرواية 

   -مـ أفرد الحج فح ـ :قال  طلاـرولؿا سؿع تقجقفف  قر ال  طؿر طـ الؿتعة

                                                           
 -(1.531( شبفات وردود  ال ـقد سامل البدري )5)

ــل )ص:1) ــالؿ  ( 551( الؿتعــة الـؽــاح الؿـؼطــع  مرتســـك الؿقســقي إردبقؾ ــا يف: مع ــة أيًس واكظــر الرواي

تاـــققد (  1.131م ـــد اإلمــام طؾــل  ح ـــ الؼبــاكجل )(  1.115الؿدرســتقـ  مرتســـك الع ــؽري )

 (-51.31محؿد لؽفـقي ) الؿطاطـ لؽاػ السغائـ  سـقد
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ومـ تؿتع أخذ بؽتـاب اهلل ) : بدلقؾ ققلف  وأطتؼد أن هذه الجؿؾة مقضقطة

بحؽؿ مخـالػ لؽتـاب اهلل وســة  ضـكوٓ شؽ أن طؾًقا لؿ يؽـ لقر (  وسـة كبقف

ٕكـف إن لـؿ يؽــ   إكف ٓ إشـؽال يف كـالم طؿـر :قلفؽلن الراوي أراد أن يؼ   كبقف

أو أن هـذا الــقع مــ الؿخالػـة   مقافًؼا لؽتاب اهلل وسـة كبقف ففق  قر مخـالػ لفؿـا

إذ كقػ يؿؽــ أن يؽـقن إخـذ بغقـر  !بدلقؾ قبقل طؾل لفا  ع لقس أمًرا مفًؿااـرلؾ

[؟!اكتاب اهلل وسـة كبقف أمًرا ح ـً 
(1)

- 

 :اتوقػ ولـا مع ققلف هذا

طؾــك  اطــمضقــد   بدايــًة هــذه شــفادة مـــ هــذا العــالؿ اإلمــامل أن طؾًقــا ,5

يف   كجـد اطماضـف طؾـك طؿـر أيــ :فال مال هـا  بخصقص متعة الحج طؿر

 ؟!(صالة الماويح)

بحؽؿ مخـالػ لؽتـاب  ضـكموٓ شؽ أن طؾًقا لؿ يؽـ لقر :ققل إردبقؾل ,1

مـا  (صـالة الـماويح)سـؽت طــ إقامـة و ضــلر لؿـاذا :فـؼـقل [  اهلل وسـة كبقف

 ؟!دامت مخالػة لؾؽتاب وال ـة

مـروي يف كتـب أهـؾ   طؾـك طؿـر  هذا الخرب الذي اطمض فقف طؾـل ,4

فـنين لـؿ أطرـر طؾـك روايـة  ؟!رواياتؽؿ يا إمامقة هبذا الخصقص فليـ  اصـرً حال ـة 

   !!ر إلك هذا الـفلاـقت  ,حتك لق كاكت مقضقطة,واحدة يف كتبؽؿ 

ــف ,3 ــا ققل ــدم :أم ــال يصــح وأطتؼ ــة مقضــقطة[ ف ــذه الجؿؾ ــؽ ٕن   أن ه وذل

اإلمامقة يف فؼففؿ مـ طدم صحة حـج اإلفـراد والؼـران  يتبـاهاطماضف مبـل طؾك ما 

فقجـد أن هـذه العبـارة الؿـذكقرة يف   ي الؿ ـجد الحـرامضـرمؿـ لؿ يؽـ أهؾف حا

حقـ أن مراءهـؿ الػؼفقـة يف هـذا يف   بالقضعمع مرائفؿ الػؼفقة فرماها  تتـاوالرواية 

  وهــاك أدلـة طؾـك مبـاكقفؿ تاـفد بعـدم صـحة مـا ذهبـقا إلقـف  الالن  قر صـحقحة

وإن  (أو حج التؿتع  أو حج الؼران  حج اإلفراد)بقـ  مخقرأن الؿؽؾػ  والصحقح

                                                           

 -(555( الؿتعة الـؽاح الؿـؼطع  مرتسـك الؿقسقي إردبقؾل )ص:5)
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بـلن مــ أفـرد الحـج   ولفـذا طـرب طؾـل  ي الؿ جد الحرامضـرلؿ يؽـ أهؾف حا

 -(*)الصحقح ردبالػٕكف أتك  ؛فح ـ

                                                           

لؾحج لؿدة ثالث سـقات  بدطقى أن القلل لـف وٓيـة  تعطقؾما قام بف الخؿقـل مـ  )*(

يف مؼقاس الاـرع مؿا ذهـب إلقـف طؿـر مــ الـفـل  أطظؿطؾك إحؽام الاـرطقة  يعد 

وٓئًقا )مـ باب  هنًقاديـًقا  بقـؿا هنل طؿر كان  هنًقاقـل يعد طـ متعة الحج  فـفل الخؿ

إحؽام ال ؾطاكقة(  وكان يف إصار الصالحقات الؿؿـقحة شـرًطا لقلل إمر  حقـث 

يف مؼابـؾ الــص  وٓ وٓيـة طؾـك  اجتفـاًداالؿباحة  ولؿ يؿـارس  الخقاراتأحد  مـع

 الحؽؿ الاـرطل كػ ف-

(  143ذكره يف كتابف )كظرية الحؽؿ والدولة( )ص: طقًراتصـريًحا خبؾ إن لؾخؿقـل  

الؽـريؿ  كبقـفالتـل أططاهـا اهلل إلـك  كػس القٓيـةهل  الؿطؾؼةجاء فقف: موٓية الػؼفاء 

طؾـك جؿقـع إحؽـام اإللفقـة  وٓ  ومؼدمة  اإللفقةوإئؿة  وهل مـ أهؿ إحؽام 

قع إحؽام اإللفقة إولقة  طؾك جؿ ومؼدمةصالحقاهتا يف دائرة هذه إحؽام   تتؼقد

طؾـك إحؽـام الػرطقـة حتـك )الصـالة  والصـقم  والحـج(  وت ـتطقع  مؼدمـةوهل 

مـ جاكب واحد آتػاقات الاــرطقة التـل تعؼـدها إمـة إذا رأت  تؾغلالحؽقمة أن 

أي أمـر طبـادي أو  قـر  تؿــعلؿصالح اإلسالم والدولة  كؿا ت ـتطقع أن  مخالػةأهنا 

 مـ ذلؽ[- أوسعالؿصالح العامة  ولؾحؽقمة صالحقات  يخالػطبادي 

فقـف مرتســك العـامؾل يف كتابـف مختصــر مػقـد  شـؽؽهذا الـص فؼد  لخطقرة: قؾت 

المجؿــة ( مــدطًقا بــلن ترجؿتــف  قــر صــحقحة- ولؽـــ مـــ دون أن يــقرد 54.155)

 ققلف!!  صدقلؾـص  لؾتلكد مـ  الصحقحة

( طــ الخؿقــل 175ؾـؿ طــد الاــقعة )ص:قال الاـق  حامـد مـاوين يف كتابـف إط ,

لؾػؼفاء تتؽرر طؾك كحق ثابت يف أطؿال  الؿطؾؼةودولة وٓية الػؼقف: موفؽرة ال ؾطة 

يف ضـؾ إطالكـف يف  الؼصـقىهـذه الػؽـرة إلـك حـدودها  ات عتمية اهلل الخؿقـل  وقد 

قـة مرـؾ: طؾـك التعـالقؿ الديـ إسـبؼقة( أن الدولة اإلسالمقة لفـا 57١١كاكقن الراين )

 )الصالة  وصقم رمسان  والحج([-

(: موٓيـة الػؼفـاء طؾـك الــاس 15واطترب الخؿقـل يف كتابف الحؽقمة اإلسـالمقة )ص: ,

 مجعقلة مـ قبؾ اهلل كقٓية الرسقل وإئؿة مـ أهؾ البقت  وأهنا وٓية ديـقة إٓهقة[-
= 
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 ايعطهسٟ بايٓصٛص طـ٢تالعب َست

  :الؼقل الرالث

مأدركــا مــ مجؿـقع  :قـائاًل   الع ؽري فؼد طؾؼ طؾك هذه الرواية سـكأما مرت

قـال   ب الــاس طؾقفـاســرأن هنل طؿر كان شديًدا طـ متعة الحج وكـان ي  ما تؼدم

ولـؿ   طؾك مخالػتـف ونسـرفال يتجا  يفابقكف كرقًرا وقد كان الصحابة  :ابـ كرقر

طدا ما كان مـ ققل طؾـل   يتؽؾؿ ببـت شػة يف خالففكجد مـ يعارضف طؾك طفد أو 

[(ومـ تؿتع فؼد أخذ بؽتاب اهلل وسـة كبقف) :لف
(1)

- 

 :ولـا مع ققلف هذا وقػات كقردها ضؿـ الـؼاط التالقة

يف   بـلن طؾًقـا قـد اطـمض طؾـك طؿـر ,اأيًسـ,شفد هذا العالؿ اإلمامل  ,5

صــالة )كجــد اطماضــف طؾــك  أيـــ :إٓ أن ال ــمال يتؽــرر مــرة أخــرى  تعــة الحــجم

 (؟!الماويح

 -بقـ الصحابة  لعؿر القحقدكان الؿعارض   بلن طؾًقا ,اأيًس ,شفد  ,1

وذلؽ ٕهنـؿ   ون طؾك مخالػتف[سـرمفال يتجا :ٓ ك ؾؿ بؼقلف طـ الصحابة ,4

بؾ أن امـراة قامـت   ,كؿا سـبقـ, ويف م ائؾ أخرى كرقرة  يف هذه الؿ للة خالػقه

 -بعد أن حاول اإلكؼاص مـ مفقرهـ  فردتف يف الؿجؾس أمام الـاس

  أكـف تالطـب بؼـقل ابــ كرقـر  ومـ دٓئؾ بطالن ققلف هذا يف حؼ الصحابة ,3

 :فؾـ تجد طزيزي الؼـاره يف كـالم ابــ كرقـر هـذه العبـارة  إلقف وأضافمـف  فاقتطع

ففل مـ طــديات   ببـت شػة يف خالفف[ يتؽؾؿأو   فدطؾك ط يعارضفمولؿ كجد مـ 

 -الع ؽري سـكمرت

                                                           

  الػؼـرة «17ص:  القٓية والؿرجعقة مـ الؿـظـار التطبقؼـل»بؾ ورد طـف يف كتاب  , =

إكػـس  ولـق كاكـت كػـس  حػظالجؿفقرية اإلسالمقة أوجب مـ  حػظالتالقة: مإن 

 - [صاحب الزمان 
 -(1.115( معالؿ الؿدرستقـ  مرتسـك الع ؽري )5)



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

72 

 -إن أباك كان يـفـك طـفـا :فقؼال لف  يخالػفموكان ابـف طبد اهلل  :وإكؿا تجد أب

   قـد فعؾفـا رسـقل اهلل !ت أن تؼع طؾـقؽؿ حجـارة مــ ال ـؿاءاـقلؼد خ :فقؼقل
  ذلؽ كان طرؿـان بــ طػـانوك ؟!أف ـة رسقل اهلل تتبع أو سـة طؿر بـ الخطاب

لؼـقل   ٓ أدع ســة رسـقل اهلل) :وقـال  طؾـل بــ أبـل صالـب وخالػف  يـفك طـفا

[(أحد مـ الـاس
(1)

- 

 :مطدا ما كان مـ قـقل طؾـل لـف :ولؿ أطرر يف كص ابـ كرقر طؾك هذه العبارة ,1

 ســكمؿـا أضـافف مرت ,اأيًسـ,ففـذا   [(ومـ تؿتع فؼد أخذ بؽتـاب اهلل وســة كبقـف)

   -الع ؽري إلك الـص

ًٝا  عُس    نإ ٜػاٚز عً

مولـؿ  :الع ؽري سـكققل مرت طدم صحةومـ الاقاهد التاريخقة الدالة طؾك  

صالؿـا   أن طؾًقـا  خالفـف[ببــت شـػة يف يـتؽؾؿ أو   طؾـك طفـد يعارضـفكجد مــ 

وصالؿـا   وصالؿا قبؾ طؿـر اطماضـاتف  وطؾك فتاويف   طؾك أحؽام طؿر اطمض

 -(*)واستاار بؼقة الصحابة وقبؾ ماقرهتؿ  استااره

ــقراين , ــل الؽ ــال طؾ ــا  م تػقســةمالـصــقص  :ق ــر كاك ــر وطؿ ــا بؽ ــك أن أب طؾ

[---يف أمقر الحرب  طؾًقا راناـقي ت
(2)

- 

مإخبـار الدالـة طؾـك  :تف طؾـك الؿؽاسـبشــق  إصػفاين يف حااـقوقال ال ,

وأكف لـؿ يؽــ يصـدر إٓ طــ    بؿاقرتفإمقر مـ الخؾقػة الراين  طظائؿصدور 

بؾ ضاهر الؿػقد يف الؿؼـعة طؾك مـا يف القسـائؾ أن وضـع الخـراج طؾـك   أمره ورأيف

وٓ يخػـك أكـف مـع   بؿاـقرتف  أرض العراق بؽقػقة خاصة مؿا صـعف الراين قبؾـف

                                                           

 -(1.517واكظر أيًسا: البداية والـفاية  ابـ كرقر )  (3.13١,137( ال ـقرة الـبقية  ابـ كرقر )5)

بعــدم  الخــروج إلــك بــالد )الــروم وفــارس(  كصــحف طؾــل  ؿــر طـــدما أراد ط )*(

طؾًقـا مؽاكـف طؾـك  اسـتخؾػالخروج  فؼبـؾ طؿـر كصــقحتف فؾـؿ يخـرج- بـؾ إن طؿـر 

 الؿديـة طـدما خرج إلك بقت الؿؼدس-

 -(5.41( قراءة جديدة لؾػتقحات اإلسالمقة  طؾل الؽقراين )1)
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فنكـف   فرض الصحة يف كؾ ذلؽ فنكؿا يجدي يف الػتقحات التل كاكت يف طفد الراين

دون  قره[  قرإم يااوركان 
(1)

- 

التــل وقعــت يف زمـــ طؿــر  الػتــقحمالظــاهر أن  :وقــال الؿحؼــؼ ال ــبزواري ,

ــر الؿــممـقـ ــنذن أمق ــت ب ــر  ياــاورٕن طؿــر كــان    كاك ــا أمق الصــحابة خصقًص

 - وكــان ٓ يصــدر إٓ طـــ رأي طؾــل  يف تــدبقر الحــروب و قرهــا  الؿــممـقـ
وقبقل سـؾؿان  -هؾ الػرس والرومأخرب بالػتقح و ؾبة الؿ ؾؿقـ طؾك أ  والـبل

قريـة طؾك ما ذكركا[  مع ما روي فقفؿا  (*)وطؿار إمارة الع اكر  تقلقة الؿدائـ
(2)

- 

اّلتـل وقعـت  الػتقحمإّن  :بؼقلفؿ  وهذا ما ذهب إلقف طدد مـ طؾؿاء اإلمامقة ,

ــت  ــر كاك ـــ طؿ ــممـقـ بــنذنيف زم ــر الؿ ــان    أمق ــاورّٕن طؿــر ك الصــحابة  يا

 رأيوكان ٓ يصدر إٓ طــ   يف تدبقر الحروب و قرها  قر الؿممـقـخصقًصا أم

 
ّ
 -(*)](3) طؾل

                                                           

 -(4.33( حاشـقة الؿؽاسب  الاـق  إصػفاين )5)

يف  ,مـ كبـار الصـحابة,أصحاب طؾل  ُخؾصاإلمامقة مـ مااركة  أحرجبعد أن  )*(

ــــ تخريجـــات   ـــاركات ط ـــذه الؿا ـــقن لف ـــقا يبحر ـــالمقة  راح الػتقحـــات اإلس

وصعـ فقفؿ  قال العامؾل يف كتابف مختصـر مػقد  اكتؼاصوتقجقفات  وإن كان فقفا 

الصحابة يف الػتـقح   كبارمـ  الؿخؾصـقـ(: وأما بالـ بة ٓشماك بعض 5.5١1)

طــ حؼقؼـة إمـر  فؽـاكقا يؼصـدون بـذلؽ خدمـة   ـافؾقـفالظاهر هق أهنـؿ كـاكقا 

طؾـك رأي إئؿـة يف هـذه  اصالطفـؿالديـ  وكصـرة اإلسالم والؿ ؾؿقـ  مـع طـدم 

كاكـت هتـتؿ يف إرسـالفؿ يف مفؿـات كفـذه  وتؿـارس  ال ؾطةالػتقحات--- أو لعؾ 

 يف ذلؽ[-  السغقططؾقفؿ بعض 

واكظر أيًسا: قراءة جديدة لؾػتقحـات اإلسـالمقة  طؾـل الؽـقراين   (5.175( كػاية إحؽام  ال بزواري )1)

(5.45-) 

دراســات يف وٓيــة الػؼقــف  (  541ماــارق إحؽــام  الـراقــل )ص:(  15.555( الجــقاهر  الجــقاهري )4)

 (-4.14١مـتظري )

تؿـت بؿباركـة طؾـل أم  هـؾة  يف الػتقحات اإلسالمق ,كعادهتؿ,اإلمامقة  اختؾػ )*(

هل شـرطقة أم ٓ؟ قال طؾل الؽقراين يف كتابـف: قـراءة جديـدة لؾػتقحـات  وهؾٓ؟ 
= 
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 يٛال عًٞ هلًو عُس

لـقٓ طؾـل م :مؼقلتـف يف حـؼ طؾـل ,كؿـا يـدطل اإلمامقـة,وأيًسا فؼـد تـقاترت 

  وطؿـر  ر بقضقح إلك أن طؾًقا كان يعـمض طؾـك طؿـراـقوالتل ت  [لفؾؽ طؿر
إلقـــؽ بعًســـا مــــ أقـــقال طؾؿـــاء اإلمامقـــة هبـــذا و  يؼبـــؾ اطماضـــاتف وتقجقفاتـــف

   :الخصقص

 ) :مقضـًعا سـبعقـموقـد روي أّكـف قـال يف  :قال حبقب اهلل الخقئل ,
ّ
لـقٓ طؾـل

[(لفؾؽ طؿر
(1)

-   

حتـك  ( لـقٓ طؾـل لفؾـؽ طؿـر) :موققل طؿر :العامؾل سـكوقال جعػر مرت ,

ــؾ ــؽ يف  :قق ــال ذل ــف ق ــ ســبعقـإك ــق)وكــان يتعــقذ مـــ  -امقصـً ــق معســؾة ل ــا أب س لف

[(الح ـ
(2)

- 

ٓ أبؼـاين ) :أو ( لقٓ طؾل لفؾؽ طؿر) :الؿرات اتاـرطميؼقل  :وقال أيًسا ,

أو كحق ذلؽ[ ( اهلل لؿعسؾة لقس لفا أبق الح ـ
(3)

- 

                                                           

وهؿ قؾة: إن  فؼفائـابالػتقح  فؼد قال بعض  (: مأما طـ إذكف 5.13اإلسالمقة ) =

ــا فقاـــقر طؾقفؿــا بــالرأي  وففؿــقا مـــ ماــقرتف  ياــاورانأبــا بؽــر وطؿــر كاكــا  طؾقً

دبقرها أكف أذَن بالػتقح  وكـذلؽ مــ إذكـف لخاصـتف الؿاـاركة فقفـا  ومااركتف يف ت

وقد يؽقن أمر بعسفؿ بذلؽ  أو أشار طؾك الحاكؿ بتقلقتـف م ـمولقات يف الحـرب 

 أو اإلدارة- 

  ٕكف لؿ يربت إذن  قر شـرطقة: إن الػتقحات الؿ ؿاة إسالمقة أكرر فؼفائـابقـؿا قال  

 قفا ---[-اإلمام هبا  فساًل طـ مااركتف ف

واكظـر أيًسـا: إحؼـاق الحـؼ  (  4.53( مـفاج الرباطة يف شـرح هنج البال ة  حبقب اهلل الفاشؿل الخـقئل )5)

مػتـاح ال ـعادة   (51مصباح الفداية يف إثبات القٓية  ال ـقد طؾل البفبفـاين )ص:(  115الت مي )ص:

اــــقعة  إحؿـــدي الؿقــــاجل مقاقـــػ ال  (3.31١يف شــــرح هنـــج البال ـــة  محؿـــد تؼـــل الخراســـاين )

 (-1.377صرائػ الؿؼال  الربوجردي )(  4.555)

 -(54.153( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )1)

 -(51.31( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )4)
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يف كتـب  اشتفرموأما الخؾقػة الراين فقؽػل مـف ما  :د طؾل البفبفاين ـقوقال ال ,

وأحصـاها بعسـفؿ  (  طؾـل لفؾـؽ طؿـرلقٓ) :مـ أكف قال يف طدة مقاصـ  الػريؼقـ

[امقصـً  سبعقـ إلك
(1)

- 

لـقٓ ) :موأما كؾؿـة طؿـر بــ الخطـاب :ـل الؿقالين ـقد طؾل الح ـقوقال ال ,

سـؿع هبـا الؽـؾ حتـك   مجـرى إمرـالفـنن هـذه الؽؾؿـة جـرت  ( طؾل لفؾؽ طؿر

 :ى كؾؿـةورو ( ٓ أبؼاين اهلل لؿعسؾة ل ت لفا يا أبا الح ــ) :وكذا ققلف -إصػال

[(لقٓ طؾل لفؾؽ طؿر)
(2)

- 

  العـالؿ والجاهـؾيعرففـا  (لـقٓ طؾـل لفؾـؽ طؿـر) :مإن كؾؿتـف :وقال أيًسا ,

أيًسا ربؿا يحػظقن هـذه الؽؾؿـة طــ طؿـر يف  الصبقانحتك   العالل والداينيعرففا 

حؼ طؾل[
(3)

- 

ــدكتقر جــقاد جعػــر الخؾقؾــل , ــال ال ــاء  ات الؿــراتاـــرطمياــفد  :وق الخؾػ

ٓ أبؼـاين اهلل لؿعسـؾة )و  ( لقٓ طؾل لفؾؽ طؿر) :ن أخص مـفؿ طؿر بلنالراشدو

وأمرــال  ( طؼؿــت الـ ــاء أن يؾــدن مرــؾ أبــل الح ـــ) :و ( لــقس لفــا أبــق الح ـــ

ذلؽ[
(4)

- 

لـقٓ ) :مـرات طديـدةمقـال الخؾقػـة الرـاين  :د محؿد بـاقر الصـدر ـقوقال ال ,

[(فا أبق ح ـٓ أبؼاين اهلل لؿعسؾة لقس ل)و  ( طؾل لفؾؽ طؿر
(5)

- 

 (14)مويف الباب قـقل طؿـر يف  :ققال مصػ مح ـل طـ أحد أبقاب البحار ,

[(لقٓ طؾل لفؾؽ طؿر) :م للة
(6)

- 

                                                           

 -(41١اين )ص:( مصباح الفداية يف إثبات القٓية  ال ـقد طؾل البفبف5)

 -(43( الدلقؾ العؼؾل طؾك إمامة طؾل  ال ـقد طؾل الح ـقـل الؿقالين )ص:1)

 -(31( حديث الغدير  ال ـقد طؾل الح ـقـل الؿقالين )ص:4)

 -(131( اإلمام طؾل  الدكتقر جقاد جعػر الخؾقؾل )ص:3)

 -(١3( بحث حقل القٓية  ال ـقد محؿد باقر الصدر )ص:1)

 -(1.555إكقار  مصػ مح ـل )( ماـرطة بحار 5)
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   يف حل عًٞ  أقٛاٍ أخس٣ يعُس

فؼد جؿع طؾؿـاء اإلمامقـة   أققال طؿر يف حؼ طؾل طؾك هذه العبارة صـرلؿ تؼت 

  والخطبـاء طؾـك مــابرهؿ  ء يف محافؾفؿراح يتؿرؾ هبا إدبا  طبارات أخرى كرقرة

 -يف كؾ ساطة وحقـ

 :فقفا طؾل طؾك طؿر مـ أمرـال اطمض  طبارات استؾقها مـ روايات وأحداث

ورجــؿ امــراة ولــدت ل ــتة   ورجــؿ زاكقــة  ورجــؿ مجـقكــة  أكــف أمــر بــرجؿ حامــؾ)

ومـ ثؿ ضفقر   بإحؽام  جفؾ طؿر وضعفاادطك فقفا مـ  ( و قرها  ---أشفر

ر إلـك بطـالن مـا اــقوي  طؾقـف لقعمض  حقة ـرموبطريؼة   باؽؾ مػاجئ  لطؾ

ويف ختـام الروايـة يرــل طؾـك   (*)ويماجـع طــ أحؽامـف  فقؼر طؿـر بجفؾـف  حؽؿ بف

 !!بعبارات طاصػقة ركاكة  طؾل ثـاًء طظقًؿا

بؾ يحتاج   والحديث طـ هذه الؿ للة مع إيراد جؿقع رواياهتا وأحداثفا يطقل

  طؾك بعـض العبـارات التـل كطـؼ هبـا طؿـر صـرإٓ أين سلقت  مصـػ خاص مـا إلك

                                                           

(: مأب 1.57التــل رواهـا الــقري الطربســل يف م ــتدركف ) الؿسـحؽةومــ الروايـات  )*(

هؾ جامعـت أمـف اكتػك مـف أبقه  فلراد طؿر أن يعزره  قال طؾل لؾرجؾ: ) أسقدطؿر بقلد 

 [-(لقٓ طؾل لفؾؽ طؿراهلل(  فؼال طؿر: ) سقده؟( قال: بؾك  قال: )لذلؽ يف حقسفا

ــت  ــة قؾ ــذه الرواي ــال ه ــة: بلمر ــؾ  الخرافق ــل تخــالػ العؼ والؼصــص الؿســحؽة الت

مــذ ضفـقر مفــة الطـب  يريـد اإلمامقـة إثبـات  إصباءوالؿـطؼ  وكؾ ما ت الؿ طؾقف 

 طؾؿ طؾل وجفؾ طؿر!! 

( طـــ جعػــر الصــادق  قــال: ملؿــا ولــل طؿــر أب 53.115وروى يف م ــتدركف أيًســا ) 

وأربعة أيد ورجالن وقبؾ ودبر واحـد  فـظـر إلـك شــلء لـؿ يـر  رأسان وبطـانلف  بؿقلقد

مرؾف قط  كظر إلك أسـاكف أطاله اثـان وأسػؾف واحد  وقد مـات أبـقه  فبعسـفؿ يؼـقل: هـق 

اثـان ويرث مقـراث اثــقـ  وبعسـفؿ يؼـقل: واحـد يـرث مقـراث واحـد  فؾـؿ يـدر كقـػ 

الحؽؿ مـف  فعرضقا طؾقـف   الحؽؿ فقف  فؼال: اطرضقه طؾك طؾل بـ أبل صالب  واصؾبقا

فؼال طؾل: اكظـروا إذا رقـد  ثـؿ يصـاح  فـنن اكتبـف الرأسـان جؿقًعـا ففـق واحـد  وإن اكتبـف 

 ([-ٓ أبؼاين اهلل بعدك يا أبا الح ـالقاحد وبؼل أخر كائًؿا فاثـان  فؼال طؿر: )
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  والتـل ٓ تجـد كتاًبـا خالفًقـا إٓ وقـد تصـدرتف  وجؿعفا طؾؿـاء اإلمامقـة يف كتـبفؿ

تعـرب طــ  ايـة  ماـفقرةمولعؿـر كؾؿـات  :قال إمقـل يف  ديره  جؾفا أو بعسفا

 :مـفا  احتقاجف يف العؾؿ إلك أمقر الؿممـقـ

 -لقٓ طؾل لفؾؽ طؿر :فققل ,5

 -لقٓ طؾل لسؾ طؿر :وققلف ,1

   -لقٓ طؾل لفؾؽ طؿر  ردوا ققل طؿر إلك طؾل :وققلف ,4

 -ٓ أبؼاين اهلل بعدك يا طؾل :وققلف ,3

 -ٓ أبؼاين اهلل لؿعسؾة لقس لفا أبق ح ـ :وققلف ,1

 -أطقذ باهلل مـ معسؾة لقس لفا أبق ح ـ :وققلف ,5

 -عسؾة لقس لفا أبق الح ـٓ بؼقت لؿ :وققلف ,3

 -ضـرٓ يػتقـ أحد يف الؿ جد وطؾل حا :وققلف ,١

 -لقٓك ٓفتسحـا :وققلف ,7

   -الؾفؿ ٓ تبؼـل لؿعسؾة لقس لفا ابـ أبل صالب :وققلف ,51

 -ٓ أبؼاين اهلل بلرض ل ت فقفا أبا لح ـ :وققلف ,55

 -أطقذ باهلل مـ معسؾة وٓ أبق ح ـ لفا :وققلف ,51

 -أطقذ باهلل أن أطقش يف ققم ل ت فقفؿ يا أبا الح ـ :لفوقق ,54

 -لقٓ طؾل لفؾؽ طؿر !سقد اهلل وجفل :وققلف ,53

 -الؾفؿ ٓ تـزل بل شديدة إٓ وأبق الح ـ إلك جـبل :وققلف ,51

   -ٓ أبؼاين اهلل إلك أن أدرك ققًما لقس فقفؿ أبق الح ـ :وققلف ,55

 -فقفا يا أبا الح ـ ٓ أبؼاين اهلل بلرض ل ت :وققلف ,53

   -أطقذ باهلل مـ معسؾة ٓ طؾل هبا :وققلف ,5١

 -كاد يفؾؽ ابـ الخطاب لقٓ طؾل بـ أبل صالب :وققلف ,57

لقٓ طؾـل لفؾـؽ   طجزت الـ اء أن تؾدن مرؾ طؾل بـ أبل صالب :وققلف ,11

   -طؿر
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   -ٓ أبؼاين اهلل بعد ابـ أبل صالب :وققلف ,15

   -ـ أكت لؽؾ معسؾة وشدة تدطكيا أبا الح  :وققلف ,11

   -هؾ صػحت حرة بؿرؾف وأبرطتف :وققلف ,14

   -وٓ يف بؾد ل ت فقف  أبا ح ـ ٓ أبؼاين اهلل لادة ل ت لفا :وققلف ,13

ومقضــح كــؾ   فؿــا زلــت كاشــػ كــؾ شــبفة  يــا ابـــ أبــل صالــب :وققلــف ,11

 -حؽؿ

 -طؼؿت الـ اء أن يؾدن مرؾ أبل الح ـ :وققلف ,15

 -وٓ أبؼاين اهلل بعد طؾل :وققلف ,13

 -الؾفّؿ ٓ تـزل بل شدة إٓ وأبق الح ـ إلك جـبل :وققلف ,1١

ٓ كـت يف بؾد ل ت فقف[ :وققلف ,17
(1)

- 

اســتؾفا طؾؿــاء اإلمامقــة مـــ طــدد كبقــر مـــ   هــذه جؿؾــة مـــ أققالــف :قؾــت

أورد بعًسـا مـفـا   فقفا طؾل طؾـك طؿـر اطمضرويت يف مقاقػ متعددة   الروايات

مولؿ كجـد  :يصح بعد ذلؽ أن يؼقل فؽقػ  الع ؽري كػ ف يف بعض كتبف سـكمرت

 !!يف خالفف[يتؽؾؿ ببـت شػة أو   مـ يعارضف طؾك طفد

أو أن   طــد حـده  طؾًقـا يققـػأن  ,وهـق الخؾقػـة,  فؼـد كـان بنمؽـان طؿـر

  ـ ـاءومتعة ال  متعة الحج) :كؿا فعؾ مع  ويـػذ ما يعتؼد هق بصحتف  ما جاء بف يرفض

   -أن يؿدحف كؾ هذا الؿدح دونأو أن يلخذ بؼقلف  ( و قرها  ---وصالة الماويح

بلكـف   ك ـتطقع أن كصـػ طؿـر  إذن مـ خالل هذا الؽؿ الؽبقر مـ إحداث

مــ دون تؽـرب   ويبقـف لـف  أو يجد مـ يققػف طؾقف  إلك الحؼ طـدما يجده حًؼا رجاع

 -أو طـاد

                                                           

ج البال ــة  الؿحؿــقدي هنــج ال ــعادة يف م ــتدرك هنــ  (5.413الغــدير  إمقـــل )اكظــر جؿقــع ذلــؽ يف:  (5)

مـاقب أهؾ البقـت  الؿـقلك حقـدر الاــقرواين (  31.53١,515بحار إكقار  الؿجؾ ـل )(  315.١)

أطقــان الاـــقعة  ال ـــقد مح ـــ إمــقـ   (4.343ألــػ ســمال وإشــؽال  طؾــل الؽــقراين )(  577)ص:

(5.431)- 
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  ٜٚسد عًٝ٘  خيايف عُس  عًٞ

وقـقة طؾـك مراء  وبؽـؾ شـدةر إلك أن طؾًقا كـان يـرد اـقعقة تشـقبؾ ثؿة روايات 

بـؾ طؾـك العؽـس   مـ دون تردد الـاسة أمام شـرالتل يعتؼد بعدم صحتفا مبا  طؿر

 :كؿا يف هذه الروايات  هق الذي كان يخافف  فنن طؿر  تؿاًما

  :إولك

محـج طؿـر أول  :قال  اهلل وأبل طبد   طـ طبد اهلل بـ الحؾبل طـ أبل جعػر

وكـان طؾـل قـد حـج   فحج تؾؽ ال ـة الؿفاجرون وإكصـار  سـة حج وهق خؾقػة

فؾؿا أحرم طبـد اهلل  :قال  وبعبد اهلل بـ جعػر  ـ  ـقيف تؾؽ ال ـة بالح ـ والح

ثؿ أتك فـظر إلقف طؿر وهق يؾبـل   مصبق قـ بطقـ الؿاؼ إزاًرا ورداًء مؿاؼقـلبس 

ما هذه  :فؼال طؿر مـ خؾػفؿ   ر إلك جـب طؾل ـقوهق ي  والرداءوطؾقف اإلزار 

ٓ يـبغـل ٕحـد أن   يـا طؿـر :فؼـال لـف  فالتػت إلقف طؾل  ؟البدطة التل يف الحرم

ٓ واهلل ما طؾؿت أكؽؿ هؿ[  يا أبا الح ـ صدقت :فؼال طؿر  ال ـة يعؾؿـا
(1)

- 

  :الراكقة

ماسـتؾؿ طؿـر  :قـال  ل طبـد اهلل وأبـ  طـ طبد اهلل بـ الحؾبل طـ أبـل جعػـر

ولـقٓ أن رسـقل   وٓ تـػـع ســرٓ تأمـا واهلل إين ٕطؾـؿ أكـؽ حجـر  :الحجر وقـال

فـنن   ٓ تػعـؾ  مـف يـا أبـا حػـص : فؼـال لـف طؾـل  استؾؿؽ ما اسـتؾؿتؽ اهلل

ولق قرأت الؼرمن فعؾؿت مـ تلويؾف مـا طؾـؿ   رسقل اهلل لؿ ي تؾؿ إٓ ٕمر قد طؾؿف

لـف طقــان وشـػتان ول ـان ذلـؼ ياـفد لؿــ وافـاه   ويـػـع ســرأكـف يت لعؾؿ   قرك

فؼـال   فلوجـدين ذلـؽ مــ كتـاب اهلل يـا أبـا الح ــ :فؼـال لـف طؿـر :قـال  بالؿقافاة

الحديث[ :---طؾل
(2)

- 

                                                           

ــائؾ  العــامؾل )5) جــامع أحاديــث الاـــقعة  (  1.43) اكظــر أيًســا: تػ ـــقر العقاشـــل  و(51.3١4( القس

 (-55.35الربوجردي )

جـــامع أحاديـــث الاــــقعة  (  1.43(  اكظـــر أيًســـا: تػ ــــقر العقاشــــل )7.4١1( الؿ ـــتدرك  الــــقري )1)

 (-55.414الربوجردي )
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 :الرالرة

وهـذا مـا كؼؾـف    طؾًقـا يخافكان   ر إلك أن طؿراـقعقة تاـقهذه الرواية ال

 :ووضـعف تحـت طــقان  تـاب الػسـائؾ ٓبــ شـاذانالعامؾل مــ ك سـكجعػر مرت

ت اــقم :قال  يرفعف إلك أبل وائؾ :موباإلسـاد :جاء فقف  ( طؿر مـ طؾل رطب)

طؾـك  :فؼؾـت لـف  فاــقع يف مســرإذ أ  معـف اــلفبقـا أكا أم  خؾػ طؿر بـ الخطاب

  !تؽ يا أبا حػصاـقم
َّ
ؽ ثؽؾتـ  خؾػـلأوما تـرى الرجـؾ  :وقال  مغسًبافالتػت إلل

وأول   هـذا أخـق الرسـقل !يا أبـا حػـص :فؼؾت -أما ترى طؾل بـ أبل صالب !ُأّمؽ

يخـرج ٓ  !فقاهلل -ٓ ُأّم لؽ !ٓ تؼؾ هذا يا أبا وائؾ :قال -مـ ممـ وصدق بف وشؼقؼف

لؼـد رأيتـف يـقم أحـد  !واهلل :قـال ؟!ولؿ ذلؽ يا أبا حػص :قؾت -امـ قؾبل أبدً  رطبف

فقؼتـؾ   كؿـا يـدخؾ إسـد بـػ ـف يف زريبـة الغــؿ كقـاــريدخؾ بـػ ف يف جؿع الؿ

طــ  مـفزمـقنوكحــ   إلقــا ســكفؿـا زال ذلـؽ دأبـف حتـك أف  مـفا ويخؾل ما يااء

أتر بقن بلكػ ؽؿ طــ   ويؾؽؿ :فؾؿا وصؾ إلقـا قال لـا ( وهق ثابت)  رسقل اهلل

الاـجاع  إن !يا أبا الح ـ :فؼؾت لف مـ بقـ الؼقم ؟!بعد أن بايعتؿقه  رسقل اهلل

يـا  -ف بقجفـف طــلصــرفؿا زلت أخدطف حّتـك اك  وإّن الؽّرة تؿحق الػّرة  قد يـفزم

[اواهلل ٓ يخرج رطبف مـ قؾبل أبدً  !أبا وائؾ
(1)

- 

 :الرابعة

طؾـل  شـدةفتظفـر   هبا طدد كبقر مـ طؾؿاء اإلمامقـة استدلأما هذه الرواية التل 

فـاكؿ طؿـا تعرفـقن إلـك مـا صـر لق :فؼال  مإن طؿر خطب الـاس :وفقفا  طؾك طؿر

إذا كـــا  : طؾــلفؼــال لــف  -اقــال ذلــؽ ثالًثــ -ف ــؽتقا ؟تـؽــرون مــا كـــتؿ صــاكعقـ

 -ب الـذي فقـف طقــاكســركإًذا  :قـال ؟فـنن لـؿ أتـب :قـال -ك تتقبؽ فنن تبت قبؾـاك

أقام أودكا[ اطقججـاالحؿد هلل الذي جعؾ يف هذه إمة مـ إذا  :فؼال
(2)

- 

                                                           

 -(533الػسائؾ  ابـ شاذان )ص:  (53.73( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )5)

الصـحقح مــ (  11فدك يف التـاري   محؿـد بـاقر الصـدر )ص:  (54كاػ القؼقـ  العالمة الحؾل )ص:( 1)

 =البحـار  الؿجؾ ــل (  5.555كاـػ الغؿـة  إربؾـل )(  53.74سـقرة اإلمام طؾل  مرتسـك العامؾل )
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مولـؿ كجـد  :الع ـؽري ســككجـد لؼـقل مرت هؾ  الرواياتبعد كؾ هذه  :قؾت

  ؟!مصداققةمـ   يف خالفف[يتؽؾؿ ببـت شػة أو   طؾك طفد يعارضفمـ 

روى ابــ   بحؽؿـف ضــكوير  طؾًقـا يعظؿكان   بؾ طؾك العؽس فنن طؿر

كزلـت بعؿـر بــ  ---م :مخـذ مـفـا محـؾ الاـاهد  صاووس يف الطرائػ رواية صقيؾـة

الؿفاجريـ مـا طــدكؿ  اـريا مع :ثؿ قال  وتؼطر لفا وقعد وتركح الخطاب كازلة قام

أمـا واهلل  :--- ثـؿ قـال فغسـب  يا أمقر الؿممـقـ أكت الؿػرع والؿــزع :فؼالقا ؟فقفا

 :قـال ؟ابـ أبل صالبكلكؽ أردت  :فؼالقا  هبا الخبقرإين وإياكؿ لـعرف ابـ بجدهتا 

[---بؿرؾف حرة صػحتوهؾ   طـف يعدل بلوأكك 
(1)

- 

 ٓ تعصـقام :أن طؿـر كـان يؼـقل  وروى الؽؾقـل يف كافقف رواية صقيؾة ورد فقفا

[العؾل أمرً 
(2)

-   

 خ١ يهتب اإلَا١َٝطـٝف

كؼؾتفا مـ كتب اإلمامقـة   يف حؼ طؾل ,أكػة الذكر,  جؿقع أققال طؿر

لــؿ يؽقكــقا بتؾــؽ   ,وخصقًصــا طؿــر,مـــ أجــؾ إثبــات أن الصــحابة   ,اصـــرً ح,

بعسـفؿ طؾـك  يعـمضفؽـان   اول طؾؿاء اإلمامقة تصـقيرهؿ طؾقفـاالصقرة التل ح

 -أو تردد  مـ دون خقف  بعسفؿ بعًسا ويخطئ  بعسفؿ لبعض ويصحح  بعض

                                                           

حقــاة أمقــر الؿــممـقـ  محؿــد (  55١قادتـــا كقــػ كعــرففؿ؟ محؿــد هــادي الؿــقالين )ص:(  31.143) =

 (-315الصحابة بقـ العدالة والعصؿة  محؿد سـد )ص:(  513ديان )ص:محؿ

حؾقـة (  51طقـ العربة  أحؿد مل صاووس )ص:  واكظر أيًسا: ( الطرائػ يف معرفة الؿذاهب  ابـ صاووس5)

تػ ــقر الصــراط الؿ ـتؼقؿ  (  5.543الغـدير )(  41.75بحـار إكـقار )(  1.511إبرار  البحراين )

قادتــا كقـػ كعـرففؿ؟ (  51.155الصحقح مــ ســقرة اإلمـام طؾـل  العـامؾل )(  1.113الربوجردي )

فسـائؾ (  1.543 اية الؿرام )(  547الـص طؾك أمقر الؿممـقـ  طؾل طاشقر )ص:(  1.37الؿقالين )

 (-533مـار الفدى  طؾل البحراين )ص:(  ١.554شـرح إحؼاق الحؼ )(  1.131الخؿ ة )

ــــل )1) ــــا: 3.331( الؽــــايف  الؽؾقـ ــــقايف  الؽاشــــاين (  5.411التفــــذيب  الطقســـــل )(  واكظــــر أيًس ال

(55.5175-) 



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

82 

وإكؿـا أوردهتـا مــ   وأكا هـا ٓ أروم الحؽؿ طؾك هذه إحداث صـحة وضـعًػا

ويف هـذه   وما سطروه واطتؿدوه يف كتـبفؿ  اإلمامقة بؿا ألزمقا بف أكػ فؿ إلزامباب 

  :فالحظ ما يؾل  إققال العديد مـ الـؼاط التل تحتاج إلك تلمؾ وتدبر

 ًٓ   :أو

الروايات التل استؾت مـفا هذه إققال إلثبات فسائؾ أمقـر الؿـممـقـ طؾـل  معظؿ

 -واإلمامقة قد أخذوها طـفا  اصـرً حوردت يف كتب أهؾ ال ـة   بـ أبل صالب

 :ثاكًقا

وبصـقر   مختؾػـةوردت يف كتـب   رة طــ طؾـلبعض هذه العبارات الصـاد

واحـدة مـفـا يف كتـب  صـقرةإٓ أكـا ٓ كجد   أورد بعسفا إمقـل يف  ديره  متعددة

 ,جفؾ الخؾقػة طؿر بؽتـاب اهلل  ,محؽؿ الخؾقػة برجؿ مسطرة  :كحادثة  اإلمامقة

جفـؾ الخؾقػـة  ,امـرأة وضـعت ل ـتة أشـفر  ,قساء الخؾقػة طؾك مجـقكة قد زكت 

ــاب اهلل[ب ــؾ كت تلوي
(1)

ــك   (*) ــة واضــحة طؾ ــدل دٓل ــذا ي ــؾوه ــة ب جف ـــقاإلمامق رة  

 -رة اإلمام طؾل بـ أبل صالبسـقوطؾك رأسفؿ   الخؾػاء

                                                           

 -(5.١1,511( الغدير  إمقـل )5)

(  طؾك ققل ابـ تقؿقة الذي جاء فقف: مويجقب ابــ 141الؿقالين يف دراساتف )ص: طاب )*(

ن طؿـر قالـف تقؿقة طؿا تقاتر مـ ققل طؿر كرقًرا: )لقٓ طؾل لفؾؽ طؿر(: )هذا ٓ يعرف أ

 واحدة  إن صح ذلؽ  وكان طؿر يؼقل مرؾ هذا لؿـ هق دون طؾل[-  قسـقةإٓ يف 

الؿقالين طؾك ابـ تقؿقة: مقد قالف طؿر يف وقائع كرقرة  يجدها الؿتتبـع لؽتـب  فلجاب 

الؼقم يف التػ ـقر والحديث والػؼف و قرها  وبؿا أن ابــ تقؿقـة يـدطل: )ٓ يعـرف أن 

ـقة واحدة(  مع التاؽقؽ يف صحتفا أيًسـا!! فــحـ كؽتػـل بـذكر طؿر قالف إٓ يف قس

قســقة  ,1قسـقة الؿرأة التل ولدت ل ـتة أشـفر ففـّؿ طؿـر برجؿفـا-  ,5قسـقتقـ: )

 الؿرأة الؿجـقكة التل زكت([- 

: أورد الؿقالين طدة مصادر ٕهؾ ال ـة روت هاتقـ الؼسـقتقـ  والؾتـان تعـدان مــ قؾت 

ٓ كجد لفؿا  لؿاذا: ال مال  لؽـ ,ح ب ففؿ اإلمامقة,طؿر  كؼائصطؾل  ومـ  فسائؾ

 ؟! أطدااهإولك بحػظ تراث طؾل: أتباطف أم  فؿـذكًرا يف كتب اإلمامقة؟! 
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 :ثالًرا

وردت يف كتــب تحــقي   معظــؿ الروايــات التــل اســتؾت مـفــا هــذه إقــقال

 ٓ يرجـع إلقفـا مجفقلةبؾ مـ بقـفا كتب   الؿقضقعبؾ حتك   الصحقح والسعقػ

وخصقًصـا طؾـك   وهذا هق ديدهنؿ يف آستدٓل طؾك أهؾ ال ـة  سػف طؼؾفإٓ مـ 

   -صحابة الـبل
ــب  ــةومـــ اســتدٓٓهتؿ بالؽت ــا   الفالؽــةوبإســاكقد   الؿغؿــقرة والؿجفقل م

مأخـرج  :قـال إمقــل ( لقٓ طؾـل لفؾـؽ طرؿـان) :أكف قال  استدلقا بف طؾك طرؿان

خف أبل بؽـر شـقمـ صريؼ  ( ح سقرة هؾ أتكشـريف زيـ الػتك ) :يف كتابف العاصؿل

أتك طرؿان بـ طػان وهق أمقر الؿممـقـ وبقـده  أن رجاًل  :يرفعف  محؿاادمحؿد بـ 

وإكـف يعـذب يف   إكؽؿ تزطؿقن الــار يعـرض طؾـك هـذا :فؼال  إك ان مقت جؿجؿة

 -وأكا قد وضعت طؾقفا يدي فال أحس مـفا حرارة الـار  الؼرب

فؾؿـا أتـاه   هســري تح ســكوأرسؾ إلك طؾل بـ أبل صالب الؿرت ف ؽت طـف طرؿان

 :ثـؿ قـال طرؿـان بــ طػـان  فلطادهـا -أطد الؿ ـللة :قال لؾرجؾ  وهق يف مأل مـ أصحابف

والرجؾ ال ـائؾ والــاس  -وحجر بزكدائتقين  :فؼال طؾل !أجب الرجؾ طـفا يا أبا الح ـ

ضـع يـدك طؾـك  :ثـؿ قـال لؾرجـؾ  ارفـلب هبؿـا فلخـذهؿا وقـدح مـفؿـا الــ  يـظرون إلقـف

ــف -الحجــر ــؿ قــال  فقضــعفا طؾق ــد :ث ــدك طؾــك الزك ــف -ضــع ي هــؾ  :فؼــال  فقضــعفا طؾق

[(لقٓ طؾل لفؾؽ طرؿان) :فؼال طرؿان  فبفت الرجؾ  حرارة الـارأح  ت مـفؿا 
(1)

- 

هذه هل الرواية القحقدة التل طرر طؾقفـا اإلمامقـة لؾطعــ يف طرؿـان مــ بـقـ  :قؾت

إٓ أهنـا  ( ضؾؿـات بعسـفا فـقق بعـض) :رواية ٓ كؼقل طـفا إٓ أهنا  رضكتب إكؾ 

جؿع كبقر مـ طؾؿـاء   فؼد استدل هبا إضافة إلك إمقـل  ئاهتاسـقطؾك الر ؿ مـ جؿقع 

اإلمامقة
(2)

مـع  يتعـامؾقنطــدما   وهذا خقر دلقؾ طؾك أكف ٓ إكصاف وٓ طـدل طــدهؿ  

                                                           

 -(١.153الغدير  إمقـل ) (5)

طؾـل الاـاهرودي يف كتابـف  م ـتدرك (  455)ص: 5( طؾل الؿقالين يف كتابف  محاضـرات يف آطتؼادات )1)

خالـد (  5.3١مرتســك العـامؾل يف كتابـف  الصـحقح مــ ســقرة اإلمـام طؾـل )(  7.1١3حـار )سػقـة الب

 =طؾل الؿقالين يف كتابـف  الـدلقؾ العؼؾـل طؾـك إمامـة طؾـل (  511البغدادي يف كتابف  تصحقح الؼراءة )ص:
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ية قد رويت يف حؼ واحد مـ أصـحاب أئؿـتفؿ فؾق كاكت هذه الروا !! صحابة الـبل

   ؟!أو يعقر لفا أذكًا  كجد أحًدا مـفؿ يـظر إلقفا ففؾ ,أئؿتفؿ :ٓ أققل,

 :رابًعا

  أخبـار محـادهذه إحداث التل وردت فقفا هذه إقـقال ٓ تتعـدى أن تؽـقن 

يف  مــ أجـؾ الطعــ  طظقؿـةوبــقا طؾقفـا أمـقًرا   فقفـا كػخـقاإٓ أن طؾؿاء اإلمامقة 

  وفؼفـف  أخباًرا وأحداًثا أشفر وأصح مـفا تربـت طؾؿـف متجاهؾقـ   دكا طؿرسـق

 - طؾك  قره مـ الصحابة  وتؼدمف
 :خامً ا

يف حــؼ   التــل قالفــا طؿــر ,يـاـــرالت ــعة والع,مـــ بــقـ جؿقــع العبــارات 

فنهنـا قـد   ملـقٓ طؾـل لفؾـؽ طؿـر[ :هـل ققلـف  فقفـا الـظـروالتـل يؿؽــ   طؾل

 :مـــ أمرــال  فؼــد أوردهتــا كتــبفؿ  عة طؾــك حــد ســقاءاـــقكتــب ال ـــة والوردت يف 

  ---والؿـاقــب  والؿ ــتدرك  والقســائؾ  والبحــار  والتفــذيب  والػؼقــف  الؽــايف)

  تتـاقؾفا فقؿا بقـفا هذه الؽتـب  أو ثالث روايتقـومدار هذه الؽتب طؾك  ( و قرها

 -واحدة صحقحةولؿ أطرر مـ بقـفا طؾك رواية 

كؼؾفـا  خرافقـةفؼـد روى روايـة   كتاب الؽايف لؾؽؾقـل :أس هذه الؽتبوطؾك ر

 ( والؽاشـاين يف وافقـف  يف م ـتدركف ســلوالطرب  يف هتذيبـف سـلالطق) :طـف كؾ مـ

ــر ــؿ أطر ــة ل ــب اإلمامق ــر كت ــا يف  ق ــك شــبقف لف ــد   طؾ ــة ق ـــ ضــعػفاوالرواي ــؾ م  :ك

ويؿؽــؽ  !!لروايـاتوقس طؾك ذلؽ بؼقـة ا  (*)(والؿظػر  والبفبقدي   ـلالؿجؾ)

   -طزيزي الؼاره الرجقع إلك هذه العبارة يف هذه الؽتب لتعرف دقة وصدق كالمل

                                                           

حقـاة  محؿد محؿـديان يف كتابـف (  73مفدي فؼقف يف كتابف  اإلمام طؾل يف مراء الخؾػاء )ص:(  45)ص: =

ح ـــقـ الاــاكري يف كتابــف  طؾــل يف الؽتــاب وال ـــة وإدب (  4.137أمقــر الؿــممـقـ طـــ ل ــاكف )

 (-414جقاد الخؾقؾل يف كتابف  اإلمام طؾل )ص:(  1.315)

مـ محؿد هادي إمقـل طـد تحؼقؼـف لؽتـاب الؿرتســك خصـائص إئؿـة  الغريب )*(

وأضــرابف مــ الؼسـايا التـل  (  أن يؼقل طـ حديث الؽايف: مهـذا الحـديث١1)ص:

 [-صحتفالعامة والخاصة طؾك  أجؿعت
= 
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وإن أرادوا معرفتفـا  ؟!رة أئؿـتفؿســقديـ هذا الذي ٓ يعـرف أتباطـف  أيفال أطرف 

   ؟!الذيـ كػروهؿ وأخرجقهؿ مـ الؿؾة  لفؿ الؿخالػقـفنهنؿ يرجعقن إلك روايات 

إٓ أهنـؿ ٓ   ر اإلمامقـة القاضـح والػاضـح تجـاه أئؿـتفؿصـقولؽـ طؾك الر ؿ مـ تؼ

مــ أن إمـقيقـ سـعقا إلـك كتؿـان   وخةاــرالؿ أسطقاكتفؿزالقا إلك يقمـا هذا يؽررون 

وي ـعقن   أهؾ البقـت يعادونوأن أهؾ ال ـة   وأهنؿ قد تالطبقا بإحاديث  فسائؾ طؾل

 -(*)!!لفؿ هذه الػسائؾ حػظمع العؾؿ أن أهؾ ال ـة هؿ مـ  !!إلك صؿس فسائؾفؿ

 :سادًسا

 -لـف طؾـك  قـره مقـزةلتؽقن   فؼط  مؼقلتف هذه يف حؼ طؾل  طؿر لؿ يؼؾ

وإلقؽ مـا قالـف   ومعاذ دون طؾل يف العؾؿ والؿـزلة  أيًسا  معاذإكؿا قالفا يف حؼ 

ففـؿ طؿـر   فجاء وهـل حبؾـك  سـتقـمرفعت لعؿر امرأة قد  اب طـفا زوجفا  :فقف

فؾـقس   إن يؽ لؽ ال ـبقؾ طؾقفـا !يا أمقر الؿممـقـ :ؼال لف معاذ بـ جبؾف  برجؿفا

فعـرف   فمكفا طؿر حتك ولدت  الًما قد كبتت ثـايـاه  لؽ ال بقؾ طؾك ما يف بطـفا

 لــقٓ معــاذ هؾــؽ   طجــز الـ ــاء أن يؾــدن مرــؾ معــاذ) :قــال طؿــر  زوجفــا شــبفف بــف

[(طؿر ,لفؾؽ,
(1)

(*)-  

                                                           

يف  ,أصاًل ,حديث الؽايف  وأهؾ ال ـة لؿ يقردوه  ضعػ: أجؿع اإلمامقة طؾك قؾت  =

 ؟! صحتفحصؾ إجؿاع إمة مـ ال ـة والاـقعة طؾك  فؽقػكتبفؿ  

 اء يف كتب كتاب تحت طـقان: )مظؾقمقة أهؾ الؽ ,إن شاء اهلل,سـقصدر لل قريًبا  )*(

الذي وقع طؾـك أهـؾ الؽ ـاء يف كتـب اإلمامقـة  مــ  الظؾؿاإلمامقة(  أبقـ فقف حجؿ 

الروايـات الؿبقــة لػسـؾفؿ  والؿػصـؾة  واكعـدامرواياهتؿ يف هـذه الؽتـب   قؾةكاحقة 

لدورهؿ- وأن معظؿ ما ورد فقفا يف حؼفؿ  ففق إما مـلخقذ مــ كتـب أهـؾ ال ــة  أو 

  أكف مروي بلساكقد سـقة!!

(  1.53(  ســـ سـعقد بــ مـصـقر )3.334(  ال ــ الؽـربى  البقفؼـل )3.411مصـػ طبد الرزاق ) (5)

 (-54.1١3(  كـز العؿال )1١.311(  تاري  مديـة دماؼ )4.111ســ الدارقطـل )

(  وأبـق طؿـر يف 3.334قال إمقـل يف  ديره: مأخرجف البقفؼل يف ال ــ الؽربى ) )*(
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 :سابًعا

ــؿ يؽـــ هــذا إمــر    لــدى طؿــر م تاــاريـ  كــان أجــالء الصــحابة ول

مكــان طؿــر بـــ الخطــاب  :  اإلســالم ابــ تقؿقــةشـــققــال    ا طؾــك طؾــلصــرً مؼت

ــا  طرؿــان)ياــاور   يف الحــقادث  الصــحابة ياــاور ـــ   وطؾًق ــرحؿـ ب ــد ال وطب

وهـذا  ( ابـ طبـاسحتك كان يااور   و قرهؿ  وزيد بـ ثابت  وابـ م عقد  طقف

 يرجـعوكـان   ولفذا كان مــ أسـد الــاس رأًيـا  وديـف  وطؼؾف  ؾفكان مـ كؿال فس

وتارة إلك رأي هذا[  إلك رأي هذا
(1)

-   

 :قـائاًل   ابـ طباس طــد طؿـر مـزلةد محؿد مفدي الخرسان طـ  ـقوتحدث ال

مــ   بـؾ وطؾقـف مح ـقد  ماـفقد ومعـدود  مٓبـ طباس طـد طؿر حسقر ووجقد

يف كػـس طؿـر لـؿ يحصـؾ طؾقفـا  مؽاكةاحتؾ  فؼد  ---قخ الؿفاجريـشـققبؾ بعض 

 ســرفؼـد كـان هـق القحقـد مــ بـقـ أقراكـف ســًا اّلـذي يح  وٓ ابـف طبد اهلل بــ طؿـر

وهـق  ( العـام)يف مجؾس شقراه رأًيا  الؿػّسؾوهق  ( الخاص)طؿر  شقرىمجؾس 

 مع مـا  وكان طؿر يعتّد برأيف ويلخذ بؼقلف  يف ال ػر رفقؼفوهق   سـرصاحبف يف الح

ـّ طؿـر يـقم تـقلك الحؽـؿ يزيـد طؾـك   يف ال ـ تػاوتبقـفؿا مـ   ـ ــقالخؿفنن س

ـّ ابـ طباس لؿ يبؾغ   ب ـقـ  -ب ـقـ[ يـاـرالعوس

والؿـمهالت مـا تحؿؾـف  الؼابؾقـاتمكؿا أن طؿـر رأى يف ابــ طبـاس مــ  :ثؿ قال

 الحاجــاتومــا أكرــر   طؾـك أن يؼّربــف ويصــطػقف صــاحبًا كاصــًحا ي ـّدده طـــد الحاجــة

ثـؿ   القفـادة طؾـك مركـز الخالفـة وكرـرت  البالد اإلسالمقة رقعةفؼد ات عت   يقمئذ

كّؾ ذلؽ فقف دواع لقؽقن مـع طؿـر مــ ي ـتعقـ بـف يف   بحبحة الؿ ؾؿقـ يف معايافؿ

 -فـنن قدرتـف العؾؿقـة كاكـت محـدودة  اّلذي كان طـده مـ الجاكب العؾؿـل سد العَقز

                                                           

(  وقـال: أخرجـف ابــ أبـل شــقبة 51.511(  وفـتح البـاري )3.١1يف كـز العؿال ) =

( كؼاًل طـ فقائد محؿـد العطـار  وذكـره ابــ أبـل 4.313  واإلصابة )ثؼاتورجالف 

 ([-4.511الحديد )

 (-5.١١مـفاج ال ـة  ابـ تقؿقة ) (5)
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إٓ   اإلدارةوحـزم يف  وحـؽـة  اسة ــقيف ال ةوقـق  ففق بؼدر ما أوب مـ حقل وصـقل

  دون آسـتعاكة بالصـحابة فال يجد لفا حاًل   أكّف كان ضعقًػا أمام الؿعسالت الػؼفقة

ـّ طؾقف  -[( ---كّؾ الـاس أطؾؿ مـ طؿر) :وقد مّر بـا ققلف  ولقس يف ذلؽ تج

 :ـفاوم  ر إلك رجقع طؿر إلك ابـ طباساـقوأورد جؿؾة مـ الروايات التل ت

ٓبــ ,ولؼـد رأيـت طؿـر بــ الخطـاب يـدطقه ) :طـ سعد بــ أبـل وقـاص ,م

وإّن   ثـؿ ٓ يجـاوز ققلـف  معسـؾةطـدك قد جاءتـؽ  :ثؿ يؼقل لؾؿعسالت ,طباس

 (-حقلف ٕهؾ بدر مـ الؿفاجريـ وإكصار

فـنذا قـال   ة أكـت لفـا وٕمرالفـاسـقأق ُطسُؾ قد صرأت طؾقـا ) :أن طؿر قال لف ,

 (-لفقق ضـلفقفا ر

دخؾت طؾك طؿر بـ الخطاب يقًمـا ف ـللـل طــ م ـللة ) :طـ ابـ طباس قال ,

تـطـؼ طــ أشفد أكؽ  :فؼال طؿر  وأجبتف فقفا  كتب إلقف هبا يعؾك بـ أمقة مـ القؿـ

[(بقت كبّقة
(1)

(*)- 

يؽؿـؾ    ًا واحـًداج ـدأن الصحابة كـاكقا   ي تػاد مـ جؿقع هذه إققال :قؾت

ــا ــاويعســد بعســ  بعســفؿ بعًس ــردوٓ يؿؽـــ أن   فؿ بعًس ــالعؾؿ  كػ ـــفؿ ب أحــًدا م

  الاــابفــنن ابـــ طبــاس   فؽؿــا أن طؾًقــا صــاحب رأي وفؼــف  والؿعرفــة دون  قــره

                                                           

 (-1.31مقسقطة طبد اهلل بـ طباس  ال ـقد محؿد مفدي الخرسان ) (5)

م تاـاريـ لـف  وهؿـا  الح ــ والح ــقـ  لـؿ يتخـذ طؿـر  لؿاذا: أسئؾة مفؿة )*(

لؿ يذكر لـا التاري  أكف كان لفؿا وجـقد يف  ولؿاذايف ال ـ؟!  مؼاربان ٓبـ طباس 

 اختـار طؾـل  لؿـاذاو الصحابة  كؿا كان ٕبقفؿـا وٓبــ طبـاس؟! شقرىمجالس 
 دطـا الـبـل  ولؿـاذاواحـًدا مــ أوٓده؟!  ولـؿ يخـمابـ طباس لؿحاورة الخقارج 

ٓبـ طباس أن يػؼفف اهلل يف الديـ  ويعؾؿف التلويؾ  ويف إمـة ذلـؽ الزمـان أكرـر مــ 

هذه الـدطقة لـف أصـاًل  وإمـر  ولؿاذا(؟! معصقم: )طؾل  والح ـ  والح ـقـ 

إٓ طـ صريؼ طؾل وذريتف حصـًرا؟! هـذه إسـئؾة يجـب  ٓ يمخذ قد ح ؿ أن الديـ

  وٓ يؿؽــ أن لؿ يـتصـر ويـتاـرطؾك الؿرء أن يتػؽر فقفا مؾًقا لقعرف أن هذا الديـ 

 ويـتاـر بجفقد رجؾ واحد  فالجؿقع قد شاركقا يف كصـرتف وطزتف واكتااره- يـتصـر
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 :د محؿـد مفـدي الخرسـان ــقلـذلؽ قـال ال  كـذلؽ ,و قره مـ فؼفاء الصحابة,

حتـك   ت ـديدهوقابؾقتـف طؾـك   العؾؿقـة لؽػاءتـفموتبؼك حاجة طؿر إلك ابـ طبـاس 

ولـق لـؿ ) :فؼـال يف رسـالة كػـل التاـبقف  وأخذ ذلـؽ الجـاحظ  هق لف بذلؽاطمف 

  إٓ بعبد اهلل بـ العباس وحده كـان ذلـؽ كافًقـا ,كػل التابقف,ذلؽ  ,طؿر,يعرف 

وقـد   وقطعـت كـّؾ سـبب  طجـبفقف أربت طؾك كّؾ  إطجقبةفنن   وبرهاًكا شافًقا

 -رؿان وتغققره طؾقفوتؼقيؿف لع  إياه واستاارتف  رأيتؿ حاجة طؿر إلقف

 خّصــفمــا   وهبــا مخصقًصــا  ؾة مـــ بــقـ أقراكــف م ــتحًؼاســـقولــق لــؿ يؽـــ لؾػ

وهؿـا أرفـع  ( الؽتـاب وال ــّة)بعؾـؿ  خّصـفولؿا   الؿ تجابةبالدطقة   الرسقل

   -ف الػؽرشـرالعؾؿ وأ

ي ـللفؿ  بـدرمـ الصحابة مـ أهـؾ  شقرىإن اتخذ لف مجالس  ٓ طجبلذلؽ 

وتتقالك طؾقف الُعسؾ[  ُ بؾؼ بف السـقطـدما ت
(1)

-   

لؾحؽـام الـذيـ   الـبل سـفاسـة قد   الحاكؿ ٕصحابف استاارةثؿ إن م للة 

مكــان  :بؼقلفــا  عقةاـــقكؿــا تــذكر ممس ــة الؿعــارف اإلســالمقة ال  لتقن بعــدهســـق

ًٓ  الـبــل ــا ــف ياــاور أصــحابف امتر ممل (ڤ ڦ ڦڦ) :ٕمــر اهلل تعــالك يف ققل

بـف  ي ـتـولؽــ أراد أن   بؽؿـال طؾؿـف ماـاورهتؿ ـًقا طـ   وقد كان  [517طؿران:

الحؽام بعده[
(2)

- 

 صخابِٗإٔٚ ػـري١ُ٥ ٜطتاأل

 :صحاهبؿأ روناـقي تكاكقا إئؿة  نأإلك  :راـقت اإلمامقةوهذه روايات 

يؼـال لـف   هؾؽ مقلك ٕبل الح ـ الرضام :قال  معؿر بـ خالد صحقحة ,

فؼـال شـبف  ؟طؾقـؽ رشــقأأكـا  :فؼؾـت  سؾ وأماكةبرجؾ لف ف طؾل شـرأ :فؼال  سعد

 -ثؿ يعزم طؾك ما يريد اهلل[  أصحابف راـقي تكان  إن رسقل اهلل  :الؿغسب

                                                           

 (-1.33ي الخرسان )( مقسقطة طبد اهلل بـ طباس  ال ـقد محؿد مفد5)

 -(434. شـرح ص:54( م الؽ إففام  الافقد الراين )1)
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  مــرة يف أمــر  أبــق طبــد اهلل استاــارينم :ؾ بـــ ي ــار قــالســـقالػ صــحقحة ,

 -ر بؽ[اـقإذا است  كعؿ :قال ؟طؾك مرؾؽ راـقيمرؾل   أصؾحؽ اهلل :فؼؾت

  فـذكركا أبـاه  كـا طـد أبل الح ـ الرضام : ـ بـ الجفؿ قالالح مقثققة ,

 :فؼقـؾ لـف  إسـقد مــ سـقداكف شـاوروربؿـا   كان طؼؾـف ٓ يـقازن بـف العؼـقل :قال

فؽـاكقا ربؿـا  :قـال  ربؿـا فـتح طؾـك ل ـاكف  إن شـاء اهلل  :فؼـال ؟مرؾ هـذا تااور

[عة والب تانسـقفقعؿؾ بف مـ ال ءاـلأشاروا طؾقف بال
(1)

- 

بـــل أســـفؿ طؾـــل بــــ أوطؾـــك ر  يف روايـــاهتؿإئؿـــة  كـــد طؾقفـــاأوالؿاـــاورة 

 :ئؿةومؿا ذكره  قره مـ إ  مؿا ذكره القؽ بعًس إو  صالب

فـنّكل   بعـدل ماـقرةفال تؽّػقا طـ مؼالـة بحـّؼ أو م :قال   يف هنج البال ة ,

ّٓ أن يؽػل الّؾف مــ كػ  وٓ ممـ ذلؽ مـ فعؾل  أخطئل ت بػقق أن  مـا هـق   ــلإ

 -أمؾؽ بف مـّل[

 -الرجال شاركفا يف طؼقلفا[ شاورومـ   مـ استبّد برأيف هؾؽم :اوفقف أيًس  ,

 [-وقد خاصر مـ استغـك برأيف  وآستاارة طقـ الفدايةم :اوفقف أيًس  ,

 [-طرف مقاقع الخطل  أراءمـ استؼبؾ وجقه م :اوفقف أيًس  ,

 -[الؿااورةٓ مظاهرة أوثؼ مـ م :اوفقف أيًس  ,

ضـؿؿ مراء الرجــال أم) :تف ٓبــف محؿـد بـــ الحـػقـةصـــقويف مخـر الػؼقـف يف و ,

   (-وأبعدها مـ آرتقاب  ثؿ اخم أقرهبا إِلك الصقاب  بعسفا إِلك بعض

ومــ اسـتؼبؾ وجـقه أراء   برأيـف اسـتغـكقـد خـاصر بـػ ـف مــ ) :إِلك أن قال 

[(طرف مقاقع الخطل
(2)

- 

 -[ ---يف حديرؽ الذيـ يخافقن اهلل شاورم :خرىأيف مقاضع  وقال طؾل  ,

مـا   يـا طؾـل :ـلصــقفؼـال وهـق يق  طؾـك الـقؿـ بعرـل رسقل اهلل م :وقال ,

 [-استااروٓ كدم مـ   استخارحار مـ 

                                                           

 (- 5.531( اكظر هذه إخبار يف كتاب: اإلمامة اإللفقة  محؿد ال ـد )5)

 (- 1.45( اكظر هذه إخبار يف: دراسات يف وٓية الػؼقف وفؼف الدولة اإلسالمقة  مـتظري )1)
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 [-يـدم  اـرلؿ ي تمـ م :وقال ,

  [-استاارما ططب امرا م :وقال ,

 -[يف أمرك الذيـ يخاقن اهلل  وشاورم :قال  وطـ الصادق ,
إن الح ـــ   ارً اـــقم تجئتــؽ  :فؼــال لــف  أتــك رجــؾ أمقــر الؿــممـقـم :وطـــف ,

ــ ـــقوالح ــقا إل ــر خطب ـــ جعػ ــد اهلل ب ــر الؿــممـقـ  لـ وطب ــال أمق  الؿ تاــار) : فؼ

 -[(فنكف خقر ٓبـتؽ  ـ ـقولؽـ زوجفا الح  مطالق لؾـ اءأما الح ـ فنكف   ممتؿـ

ـــف , ـــؾ لرســـقل اهلل م :وطـ ـــا الحـــزم :قق ـــال ؟م ـــرأي  ماـــاورة) :ق ذوي ال

 -[(تباطفؿأو

ٓ مظاهرة أوثـؼ مــ ) :أكف قال  اطؾقً  بف رسقل اهلل  صـكفقؿا أوم :وطـف ,

 -[(وٓ طؼؾ كالتدبقر  الؿااورة

 [-يف أمرك الذيـ يخاقن رهبؿ اـراستم :وطـف ,

 [-ماقرةلـ يفؾؽ امرا طـ م :وطـف ,

ــف , ــال  وطـ ــال رســقل اهلل م :ق ــؾ الـا :ق   صــح رشــد ويؿـــماــاورة العاق

ن يف ذلـؽ نفـ  فنيـاك والخـالف  فـنذا أشـار طؾقـؽ الـاصـح العاقـؾ  وتقفقؼ مـ اهلل

 -العطب[

[يـدم راـقي تمـ ٓ م :قال  وطـ الباقر ,
(1)

- 

ــرة فالخالصــة ــات الؽرق ــل كخــرج هبــا مـــ هــذه الرواي هــل أن الؿــراد مـــ   الت

  كتقجـة أكرـر دقـة الؿداولة الػؽريـة لؾقصـقل إلـك :والاقرى والؿاقرة آستاارة

 -خقاكف مـ الصحابةإمع  وهذا ما كان يػعؾف طؿر   وأقرب إلك الصقاب

 :ثامـًا

لصـار طؿـر   حاكًؿـا طؾـقفؿ   قـر طؿـر  الصحابة بعد أبـل بؽـر بايعولق 

  الحؽقمـات صبقعـةففـذه هـل  -مـ دون اكتؼاص لؿؽاكة أحد مـفؿ  م تااريفأحد 

                                                           

 (-514 ,31.73( البحار  الؿجؾ ـل )5)
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إٓ  ,ضـــريف يقمـــا الحا,كجــد حؽقمــة  فــال  وكــؿ مـــ شــقاهد لفــا صــقال التــاري 

بـــؾ مئـــات الؿ تاـــاريـ والخـــرباء وبؿختؾـــػ   اتاــــربحاكؿفـــا ط ويحـــقط

 فؾؿـاذا  درجـات العؾـؿ والؿعرفـة بـلطؾكوإن كان حاكؿفا يتؿتع   (*)آختصاصات

طؾـك أمـر قـد  كبفـفأو أن أحـدهؿ   وحـده ٕن لديـف م تاـاريـ  كعقب طؾك طؿر

لؽ الـزمـ الصـعب طؼـب وفـاة الؿ ـدد بـالقحل خـاتؿ يف ذ  أو ٓ يعرفف   ػؾ طـف

 ؟! إكبقاء والؿرسؾقـ
 فؽـؿ  التل يحؽؿفا كائب الؿعصـقم وٓية الػؼقةوهذا ما يحدث الققم يف دولة 

ــــ ـــذيـ يحقطـــقن ب ـــف  (خـــامـئل)هـــل أطـــداد الؿ تاـــاريـ والخـــرباء ال ــــ قبؾ وم

مــ   حةصــقوكؿ هل أطداد الؿمس ات التـل قـدمت وتؼـدم لفؿـا الـ (؟!خؿقـل)بـ

مجؾـس  ,اكة الدسـتقر صــقمجؾـس  ,مجؾـس الخـرباء  ,ممجؾس الاقرى  :أمرال

  ؟!الـظام[ تاخقصمصؾحة 

مراء رئـقس مجؾـس   اسة ــقالـديـ وال :كؼؾ اإلمـامل مختـار إسـدي يف كتابـف

ــام ال تاــخقصمصــؾحة  ـــقالـظ ــسا ـــجاين يف الؿجؾ ــائاًل     الرف  ــا يف  :ق مواجفـ

 ومراء  فتـاوىيف التػـاوت الفائـؾ بـقـ مـا لـديـا مــ  حؼقؼقة تتؿرؾ معسؾةالؿجؾس 

وضــؿان   لســؿان مصــالح الـــاس يعاتاـــرتالــبالد مـــ  تحتاجــفوبــقـ مــا   فؼفقــة

فؽؾؿـا أردكـا وضـع قـاكقن لتـظـقؿ   الحػاظ طؾك حركة الدولة يف اإلصارات الديـقـة

  قـةفؼف طـدم وجـقد مراءورية واجفـا اإلشؽال الـاشئ مــ سـرة مـ الؼسايا السـقق

 -أراء الؿقجقدة طـ مطابؼة الؿصالح القاضحة والػعؾقة لألمة طجزوبإحرى 

وكؼـمح بــقًدا   كؼـقم أحقاًكـا بتاـخقص مقضـقع معـقـ (الرف ـجاين)ػ سـقوي

 مقافؼـةما إذا كاكت بـقد هـذا الؼـاكقن  ضاكقـ  قاكقكقة لؿعالجة هذا اإلشؽال أو ذاك

   -لحؽؿ إسالمل ما

                                                           

تعتؿـد  الباــرية(: مإن 5.535قال الاـق  محؿـد ال ــد يف كتابـف اإلمامـة اإللفقـة ) )*(

طؾك كظام الؿ تاـاريـ يف إدارة أي طؿـؾ  وقؾؿـا يقجـد مـدير أو م ـمول خـال طــ 

 ---[- الؿ تااريـ
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 قـاكقنلؼـد صـرح إمـام الؿجؾـس ) :رؾة طؾك ذلؽ قـائاًل ب الرف ـجاين أمسـروي

إذ   ولؽـ واجفتـا الؿعسؾة ذاهتا  وبعد الـؼاش تؿ إقراره  طؾك سبقؾ الؿرال العؿؾ

وواجفتــا هـذه الؿعسـؾة   طقة معقــةشــرأن بعض بـقده تبدو  قـر مطابؼـة ٕحؽـام 

ك وكـذلؽ حقـؿـا طـرض طؾــ  يبةســرالأيًسـا حقـؿـا طـرض طؾـك الؿجؾـس قـاكقن 

  ومؾؽقة إرض  التعاوكقاتوقاكقن  ( التعزيز)اإلدارية  العؼقباتالؿجؾس قاكقن 

وهـؾ   الجـدلو قرهـا مــ الؿ ـائؾ التـل كاكـت ترقـر   وقاكقن الؿـدارس الخاصـة

 ---(-الػؼفاء أم ٓ فتاوىيعة أو اـرٕحؽام معقـة يف ال مطابؼةالؼقاكقـ الؿؼمحة 

الػؼفاء يف إيران كبية اهلل الصايف  كبارل أحد هذا إمر أو  قره هق الذي دطا أمرا

ــك  ــس آســتؼالةإل ـــ الؿجؾ ــديـ  م ــك ال ــقن الؿصــؾحة طؾ ــقم يغؾب   بحجــة أن الؼ

  اــقكؿـا يعتؼـد ال,ويف ذلـؽ   يحصــرطؾـك الــص القاضـح ال الؿؾتـقيوالتلويؾ 

  -يعة ومباده اإلسالماـرٕحؽام ال يحةصـرمخالػة  ,الصايف

اكة الدسـتقر صــقمــ الؼـقاكقـ التـل يؼـرر مجؾـس  ات والؿئـاتاــرالعوهــاك 

ــاكقن أو ذاك ــذا الؼ ــد إســالمقة أو طــدم إســالمقة ه ــل بتحدي ــا   الؿعـ ــةأو أهن  مخالػ

بعـد  يؼـرر صـحتفاإٓ أن مجؾس تاخقص مصؾحة الـظـام  -يعة أو مطابؼة لفااـرلؾ

  -لؾؿصؾحةذلؽ ولزوم العؾؿ هبا وفًؼا 

الـظـام  :أي"مـ مظاهر إسـالمقة الـظـام يؿؽـ الؼقل أكف لؿ يبؼ ) :إلك أن يؼقل

يف اإلذاطتقـ الؿرئقة  إذانوإذاطة   وفرض الحجاب  الخؿقرسقى مـع  "اإليراين

ــداء   والؿ ــؿقطة ــراءة الـ والصــؾقات  بالب ــؿؾةوآبت ــد ق ــل طـ ات اـــرطؾــك الـب

  (-يعةاـرالديـ وال قاقروأمرال ذلؽ مـ   ---الخربية يف الراديق والتؾػزيقن

أمـا الخؿـقر فؼـد ) :طؾك ما يبـدو طؾـك آحتػـاظ هبـذه الؼاـقرساخًرا ػ سـقوي

لــقس لبً ــا  الميــاقأن ) :وبعـــقان  الؿخــدراتاسـتبدلت بؿــا هــق أشـــع بؽرقــر وهــل 

يف  الؿـدمـقـحقـث بؾـغ طـدد   يف اإلسـالم كؿـا يؼـقل الػؼفـاء يف إيـران صبًعـا (امحرمً 

اف هـذا العـدد مؿــ طــ أضـع فسـاًل   شـخص مؾقـقنبعض اإلحصـائقات الرسـؿقة 

 الحجـابأمـا   الدولة والعؾؿاء و قرهؿ م مولليتعاصقهنا مـ الصغار والؽبار ومـ 
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ٕكـف  ؛والؿؼـت لؾـديـ ورجالـف الؽراهقـةئًا يف جقهر الديـ إٓ تعؿقـؼ شـقفؾؿ يحدث 

يف  العػـةيعة مــف تعؿقـؼ حالـة اــرفقؿا قصد ال  أو قفرًيا طـد بعض الـ اءًيا  ـرقجاء 

[(ل الؿممـقـ والحقاء يف كػقس الـ اء الؿ ؾؿات الؿممـاتكػقس الرجا
(1)

(*)- 

 :أققل

هذا هق حال وواقع دولة إيران اإلسالمقة بعـد كـؾ هـذه الؼـرون الطـقال طؾـك ل ـان 

  ومٓف الؽتــب والؿراجــع  مــع تقاجــد مئــات الػؼفــاء والؿجتفــديـ  أطــاضؿ رجآهتــا

   ؟!اء طؾؿً شـليحقط بؽؾ  أن  بعد سـتقـ مـ وفاة الـبل كطالب طؿر  فؽقػ

 أعاظِ َساجع اإلَا١َٝ خيايفٕٛ املػٗٛز 

فـنلك   اسة ــقولق تحـدثـا طــ بؼقـة مراجـع اإلمامقـة مؿــ لـؿ تـتؾط  أيـديفؿ بال

فـال تؿ ـؽ رسـالة طؾؿقـة ٕحـدهؿ إٓ   يف مؼـام اإلفتـاء يحتـاصقنيقمـا هذا كجدهؿ 

  إحـقط لزوًمـا  ًبـاإحـقط وجق  مطؾـك إحـقط :ووجدت فقفا ألػاًضـا مــ قبقـؾ

  يحــرم طؾـك إحــقط  يجـب طؾــك إحـقط  إحـقط إولــك  آحتقـاط الػتــقائل

ــًدا  والػتــقى بآحتقــاط  آحتقــاط يف الػتــقى   إحــقط بــؾ إضفــر  إحــقط أكق

                                                           

 (-554 ,551( الديـ وال ـقاسة إشؽالقة الحؼ والؿصؾحة  مختار إسدي )ص:5)

كرقــر مـــ الؼــقاكقـ اإليراكقــة لؾاـــرع  طــدم مطابؼــة( طـــ 31:تحــدث إســدي )ص )*(

 استحداث  قائاًل: مويلب ,جؾ الؼقاكقـ شـرطت مـ أجؾ مصؾحة الـظام,الحؽقؿ  

 الرابـتمرؾ هذه الؼقاكقـ تحت طـقان: )إحؽام إولقة والراكقية(  أو تحت طـقان 

وطــاويـ كؾفـا تصـب  الزماكقة والؿؽاكقة  و قر ذلـؽ ذرائـع الظروفوالؿتحرك  أو 

لحػظ الـظام وتحصـقـف وصـقاكتف- ولقس أدل طؾـك ذلـؽ مــ إقـرار اإلمـام الخؿقــل 

مصـؾحة ممس ة الجؿفقرية اإلسالمقة كػ ـف ويف ضـؾ ضـروف قـاهرة أن يؼـقل: )إن 

 (--,كؿا أشار يف بعض خطبف , الـظام أهؿ مـ الصقم والصالة

ــاء يف   ــا ج ــذا م ــتقروهؽ ــقا دس ـــ ق ــة م ــذه الجؿفقري ـــريعات بخصــقص ه كقـ وتا

تعــالقؿ  يخــالػ)الؿقاصـــة  وأهــؾ الؽتــاب  وأهــؾ الذمــة  وإجاكــب(  ويف كــؾ مــا 

ــة  ــفاإلســالم الؿعروف ــل طؿــؾ هبــا كبــل اإلســالم   وثقابت ــف الاـــريعة  وأكــدتالت طؾق

 شـريػة[-  وأحاديث مؼدسة اإلسالمقة وال ـة الـبقية بؿا فقفؿا مـ كصقص 
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  وإقـــرب كـــذا  وإحـــقط كـــذا  آحتقـــاط الؿ ـــتحب  آحتقـــاط آســـتحبابل

وطؾـك رأسـفا   ويف م ـائؾ تعـؿ هبـا البؾـقى  ت[و قرها مــ العبـارا ---وإضفر كذا

 -أما ما يتعؾؼ بالؿ ائؾ الؿ تحدثة فحدث وٓ حرج  أبقاب العبادات والؿعامالت

 طـدولفؿأو   بعسفؿ طؾـك بعـض ورد  الاديد يف الػتقى اختالففؿطـ  هذا فساًل 

  قاــقـال ال  والؿخالػة ٕصقل الؿـذهب الااذةوكررة فتاواهؿ   طـ كرقر مـ فتاواهؿ

  اإلمامقـة اختالفـاتطــ  "مرجعقة الؿرحؾة و بـار التغققـر"جعػر الااخقري يف كتابف 

يـ ف ـقف كجـد أهنـؿ صــرلق كظركا إلك فتاوى طؾؿائـا الؿعام :ما كصف  وفتاواهؿ الااذة

ًٓ  -علاــقطــ دائـرة الؿـذهب ال خـارجقنكؾفؿ  فالؿؼاركـة بـقـ  :طؾـك ذلـؽ وخـذ مرـا

مـفـاج )وكتـاب  ( الؿؼـعـة)  الؿػقد يف الػؼف اـقأو ال (الفداية)  الصدوق اـقكتاب ال

فقفـا  خـالػالؿ ائؾ التـل  اتاـرطحقث ستجد أن هـاك   د الخقئل ـقلؾ (الصالحقـ

  الصـدوق قـد قـدر لـف مطالعـة كتـاب اــقولـق أن ال -د الخـقئل ماـفقر الؼـدامك ـقال

 -ب بالدهاةصـقٕد الخقئل  ـقالؿ ائؾ الؿـتخبة لؾ

ولـق أردكـا ) :إلك أن قـال  ؿ ائؾ التل خالػ فقفا الخقئل الؿافقرثؿ أخذ يذكر ال

 مئتـقـد الخقئل الؿافقر أو اإلجؿاع لبؾغ بـا الرقؿ إلك  ـقأن ك تقطب ما خالػ فقف ال

 (-وهؽذا حال الخؿقـل والحؽقؿ و قرهؿا مـ الؿراجع  فتقى ثالثؿائةأو 

  اـقعة مـ الاـقال طددكا فقف ٕبرز مراجع يصدر لـا قريًبا كتاب خاصوسقف 

د  ـــقوال  لخــقئلد ا ـــقواكتفــاء بال  الحؾــلبالعالمــة مــروًرا   والؿػقــد  الصــدوق

 -لؽؾ واحد مـفؿ مـ الػتاوى الااذةات اـرو قرهؿ الع  تاين ـقال

خاصــة بعــدما شــاطت طــادة تغؾقــػ   كرقــرة جــًدا الؿاــفقرإن مخالػــة  :وقــال

  -القجقبقة بآحتقاصاتالػتاوى 

ت طؾـك صــرقـد اقت) :ـ مخالػـات الؿتـلخريـ وقـال يف الفـامشوذكر جؿؾة مـ

ٕن استؼصـاء البحـث فقفـا يحتـاج   مـ الػتاوى لعدد قؾقؾ مـ العؾؿـاء ط ـقبطدد 

[(مجؾداتإلك طدة 
(1)

- 

                                                           

 -(541,54١تغققر  الاـق  جعػر الااخقري )ص:مرجعقة الؿرحؾة و بار ال (5)
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 ايتالَٝر خيايفٕٛ أضاترتِٗ

  أسـاتذهتؿ ويقجفـقهنؿ إلـك الصـقاب يخـالػقنبؾ كرقـًرا مـا كجـد أن التالمقـذ 

فؼـد ردوا طؾـك تقثقؼاتـف لـرواة   حصـؾ مـع الخـقئل وتالمقـذهومرال طؾك ذلـؽ مـا 

مكجـد يف  :  حقـدر حـب اهللاــققـال ال ( ر الؼؿـل ــقوتػ  كامؾ الزيـارات) :كتابل

ؿا يف مجـال ســقوٓ   كظرياتـفد الخـقئل يف  ــقلؾ الـؼـدبعض إوساط الققم بعض 

إلـك الؿصـادر وسـعًقا حرقًرـا إلطـادة آطتبـار   وكؼـد الؿـقروث  الحديث والرجـال

   -عقةاـقالحديرقة والروايات ال

تالمـذة و قر واحد مــ جقـؾ   د الخقئل ـقال تالمذةوهذا ما كالحظف يف بعض 

[اأيًس  تالمذتف
(1)

-  

 :حقـث قـال  هذا الـؼد أدى بالخقئل إلك تغققـر رأيـف يف كتـاب كامـؾ الزيـارات

ـــ  ــاص م ــال مـ ــف ســابًؼا العــدولمف ــا طؾق ــا بـقـ ــزام باخت  طؿ ــؼ وآلت صــاص التقثق

بال واسطة[ بؿاايخف
(2)

-  

مراًرا حتـك  وراجعـاه  د إستاذ يف ذلؽ ـقال كاقاـاموقد  :قال م ؾؿ الداوري

طـ رأيف[ طدل
(3)

- 

ومـ أكرب مراجـع   مرجع كبقر كالخقئل يعد واحًدا مـ أطاضؿ محؼؼل اإلمامقة

فؼـد   رـر مــ مـرةمرااه يف رجال هذا الؽتـاب أك تتبدل  التؼؾقد يف العصقر الؿتلخرة

 :ذكرها لـا تؾؿقذه باقر إيرواين  مر برالث مراحؾ

 ٓ يعتؼـدد الخـقئل كـان يف بدايـة أمـره  ــقمال :قال إيـرواين :الؿرحؾة إولك

 -يـ مـفؿ[شـربقثاقة رجال كامؾ الزيارات حتك الؿبا

فا صـار طؾقف فق سـرمويف الػمة التل كـا كح :قال باقر إيرواين :الؿرحؾة الراكقة

 -يـ مـفؿ[شـرحتك الؿبا يعتؼد بقثاقة الجؿقع

                                                           

 -(317دروس تؿفقدية يف تاري  طؾؿ الرجال طـد اإلمامقة  حقدر حب اهلل )ص: (5)

 -( مؼدمة الطبعة الخام ة5.14( معجؿ رجال الحديث  الخقئل )1)

 (-4هري )ص:(  واكظر أيًسا: الؿػقد مـ معجؿ رجال الحديث  الجقا5١3أصقل طؾؿ الرجال  الداوري )ص:( 4)
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 وخصـص  ؾصــقميف أخريات حقاتف اختـار التػ :قال إيرواين :الؿرحؾة الرالرة

يـ[شـرالتقثقؼ بخصقص الؿبا
(1)

- 

 بطبب تػري زأٟ اشب٥ٛٞ يف نتاب ناٌَ ايصٜازات تػريت نجري َٔ فتاٚاٙ

فبعـد أن   بـقـ تالمقـذه ؼقؼقةبلزمة حسبب تبدل رأي الخقئل يف أخريات حقاتف 

  (معجؿ رجال الحـديث) :وطؾك رأسفا كتاب  و قرها الػؼفقةمملػاتف  ألػ معظؿ

ء إٓ لؽـقهنؿ مــ اــلٓ ل  الؿجاهقـؾالرواة مؿـ هؿ يف طـداد  مئاتفقف  وثؼالذي 

بعد  ضعقػةلزم مـ ذلؽ أن تؽقن طدة مـ الطرق إلك الرواة  !رجال كامؾ الزيارات

التل كاكت مبـقة طؾك صحة  طدد كبقر مـ فتاويف تغققرولزم أيًسا   صحقحةأن كاكت 

 تصـحقحموهؽذا ٓ بـد مــ  :بؼقلف  وهذا ما أشار إلقف تؾؿقذه التربيزي  هذه الطرق

وتطبقؼفـا طؾــك   مـا وقـع مـــا مــ التقثقؼـات ل ــائر إشـخاص يف التعـالقؼ ال ــابؼة

الؿبـك الجديد[
(2)

- 

د إسـتاذ طــ مبــك  ــقمإن رجقع ال :بؼقلف  وتؾؿقذه أخر محؿد الجقاهري

 صــرطــ مــ اكح رفـع القثاقـةكؿـا أوجـب   اطتبار كؾ مـ روى يف كامؾ الزيـارات

  والصـدوق اـقأوجب أن تؽقن طدة مـ صرق ال  تقثقؼف بروايتف يف كامؾ الزيارات

[صحقحةبعد أن كاكت   ضعقػةإلك الرواة 
(3)

-  

 اختؾػتوهبذه الـظرية  ---م :ـگرودي  محؿد ح ـ الؿرتسقي الؾاـقوقال ال

يف الطبعـة  الخـالفر إلـك مقاقـع شــقفل  الؿبتـقة طؾك الـظرية ال ـابؼة الػؼفقة فتاواه

فراجع[  رسائؾف العؿؾقةإخقرة مـ بعض 
(4)

- 

ــر فقفــا أكــرب مرجــع  ــؿ تؽـــ هــذه هــل الؿــرة إولــك التــل يغق عل مرءاه شـــقول

مــ إصـقل طــ  الـدورة إولـكخـقئل يف ققل ال اختؾػفؼد   والػؼفقة  الرجالقة

                                                           

 ( الفامش-535( دروس تؿفقدية يف الؼقاطد الرجالقة  باقر إيرواين )ص:5)

 (-7.175كتاب الطفارة  تؼريرات ال ـقد الخقئل  تللقػ: الؿقرزا طؾل الغروي التربيزي ) (1)

 (-4الؿػقد مـ معجؿ رجال الحديث  محؿد الجقاهري )ص: (4)

 (-5.71والتؼؾقد  محؿد ح ـ الؿرتسقي الؾـگرودي ) ( الدر الـسـقد يف آجتفاد وآحتقاط3)
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  ؾ الصـدوقســقبؿرابعدم العؿـؾ حقث إكف قال يف الدورة إخقرة   الدورة إخقرة

ؾفسـقبؿرا بجقاز العؿؾح صـروأما بالدورة إولك 
(1)

- 

ؾ ســقيف فتـاوى الخـقئل لـق طؾؿــا أن طـدد مراتغقـًرا كبقـًرا ففذا الؼقل ي ـتؾزم 

حــديًرا  (1111)مــا يؼــارب مـــ  "ه الػؼقــفســـرٓ يح فؼقــف مـــ"الصــدوق يف كتابــف 

 -قريًبا مـ كصػ الؽتاب :أي  مرساًل 

لػـمة  استؿر (الخاصئة)طؾك الػتاوى الؼديؿة  الؿؼؾديـوي تؾزم أيًسا أن طؿؾ 

والـدورة   حقث أن الدورة إولك ضفرت يف بداية حقاتف كؿجتفد  مـ الزمـ صقيؾة

 -وناـرلعالرامـة واإخقرة قبؾ وفاتف وهل 

 م أفهاز تالَٝرٙ ٜٚدْٚٗا يف نتب٘طـسد اشب٥ٛٞ ٜطـٝاي

بحـقث يف ) :ح مصـػ مح ــل يف كتابـفصـرفؼد   بؾ ثؿة ما هق أطظؿ مـ ذلؽ

الخقئل طـد تؾؿذتـف طؾقـف طؾـك مؼدمـة كتـاب  كبفبلكف هق مـ  (51:طؾؿ الرجال ص

لؽــ طــد تللقػـف   إٓ أكف رفض الػؽرة أول إمـر  وما فقفا مـ فقائد  ر الؼؿل ـقتػ

مقـال طؾـل طــ إبـراهقؿ  :قـال مصـػ مح ــل يف فائدتـف الرامــة  لؿعجؿف اطتؿدها

وكحـ ذاكـرون ومخـربون بؿـا يـتفـل ) :ره ـقالؼؿل الرؼة الجؾقؾ يف أوائؾ مؼدمة تػ

 --(-ورواه ماايخـا وثؼاتـا طـ الذيـ فرض اهلل صاطتفؿ  إلقـا

د إسـتاذ الخـقئل يف  ــقالطؾـك  قبـؾ ســقاتهـذه العبـارة  طرضـتقد  :أققل

 :وقؾت لف ( خارج إصقل والػؼف)ف أيام تتؾؿذي طؾقف شـرالـجػ إ

 ,دام ضؾـف,وإسـتاذ   ره ـقرواة تػ وثؼإن طؾل بـ إبراهقؿ مرؾ ابـ ققلقيف قد 

 ؛لـؿ تربـتر  ــقأن مؼدمـة التػ (:اطتؿاًدا طؾك ققل بعـض تالمذتـف) :وقال  لؿ يؼبؾف

 :وبعـدما خـرج كتابـف  ءاــلب فؾـؿ يـلتوصالبتـف بدلقؾـف   قؿكقهنا مـ طؾل بـ إبراه

يػ[اـررأيف ال تبدلمعجؿ رجال الحديث مـ الطبع رأيت 
(2)

- 

                                                           

 (-1.157,111( الخقئل  مصباح إصقل )5)

 (-51بحقث يف طؾؿ الرجال  محؿد مصػ مح ـل )ص: (1)
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وبعد كؾ هـذا الققـت مــ الجفـد   هذا يعـل أن الخقئل وبعد كؾ هذه الؼرون :قؾت

ر الؼؿـل  ــقمؼدمة تػ هؾٓ يعرف  ,امتد إلك أكرر مـ كصػ قرن,يف الدرس والتدريس 

فقخـرج لــا بؼاطـدة جديـدة   تالمقـذهثؿ فجلة يـبفف طؾقفـا أحـد   بـ إبراهقؿ أم لغقره لعؾل

 -جؾفؿ كاكقا مـ الؿجاهقؾ  رجاًل  (151)مـ خاللفا ما يؼارب مـ  يقثؼ

كامــؾ )والغريــب أيًســا أكــف يعــدل يف أواخــر طؿــره طـــ كظريتــف يف ابـــ ققلقيــف 

أن يعرف كؾ  امقة مـ طؿر ثؿ يطالب اإلم !!تؾؿقذهويتؿ ؽ بـظرية  ( الزيارات

 (*)!!ةشـرمبا  أمقر الديـ بعد وفاة الـبل

                                                           

تؾؿقـذه  تـبقـففقفـا رأي ال ــقد الخـقئل ب ـبب  يتبـدلهذه لق ت الؿرة إولك التـل  )*(

: مكــان ســـقدكا إســتاذ   قــائاًل ( حادثــة ثاكقــة531مصــػ لــف  فؼــد ذكــر مصــػ )ص:

طؾقف يف الـجػ إشــرف إلـك  أيام تتؾؿذكاالؿحؼؼ الخقئل يذهب يف مجالس درسف 

فقؿا أرسؾف الحؾل مـ روايات يف كتابـف: )م ـتطرفات ال ــرائر(؛ وذلـؽ  طدم الؼدح

لؿا طرف مـ أن الحؾل ٓ يعتؿد طؾك خرب القاحد حتك يحتؿـؾ السـعػ يف اإلســاد 

دام , وقـد قؾـت لـفأن الؽتب الؿـذكقرة وصـؾت إلقـف بـالتقاتر-  الؿحذوفة  بؾ كػفؿ

 : إن الحؾل طامؾ بإخبار أحاد ٓ محالة--- إلك مخر كالمف-,ضؾف

 قـر أين طرـرت طؾـك  لـؿ يؼبـؾ قـقلل ثؿ قال مصػ مح ـل: وإستاذ حقـذاك وإن  

سابًؼا   طؿا زطؿف رجقطفبعض كؾؿاتف يف أفغاك تان بعد ذلؽ الققم بؿدة  يظفر مـفا 

 [-الحؼاإلرسال الؿذكقر يف اطتبار تؾؽؿ الروايات  وهذا هق  قدحفبـك طؾك 

أن هذه الـصـقحة التل ب ببفا تبـدل رأي ال ــقد الخـقئل بؿرسـالت كتـاب  والغريب 

مخر مـ تالمقذ الخقئل إلك كػ ف  فبعد كالم  تؾؿقذ)م تطرفات ال ـرائر(  قد ك بفا 

ــداوري يف كت ــال م ــؾؿ ال ــؾ  ق ــؿ الرجــال )ص:صقي ــف أصــقل يف طؾ ــد 511اب (: موق

هـذا الطريـؼ  واسـتجقده  وكـان مــ قبـؾ  ,قـدس ســره,ال ــقد إسـتاذ  استح ـ

 يذهب إلك الؼقل باإلرسال[-

أخرى إلك الخقئل  كؿا تحدث هـق طـفـا بـػ ـف يف كتابـف:  كصائحوقد قّدم الداوري  

 أصقل طؾؿ الرجال  ومـفا:

خاللف كرقـًرا مــ روايـات الؽتـب إربعـة  فبعـد  اكتاافف لطريؼ جديد يصحح مـ ,

,(: مطرضـا هذا الطريؼ طؾك ســقدكا إسـتاذ 555كالم صقيؾ  قال الداوري )ص:
= 
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بف يف بعـض الؿـقارد يف محاضــراتف  وطؿؾطؾقف واستح ـف  بؾ  فقافؼـا ,قدس سـره =

 الػؼفقة إخقرة[- 

,ال ــقد إسـتاذ  كاقاـا (: موقد5١3وثاقة رجال كامؾ الزيارات  قال الداوري ) ,

 طـ رأيف[- طدليف ذلؽ  وراجعـاه مراًرا حتك  ,قدس سـره

ال ــقد الخـقئل  و قـر واحـد مــ جقـؾ  تالمـذةويف يقمـا الحاضـر كجد أن كرقًرا مـ  

يف كرقر مـ كظرياتف  وٓ سـقؿا يف مجال الحديث والرجال   كؼدوهقد  تالمذة تالمذتف

 وكؼد الؿقروث- 

 فسح الؿ تقر 

طؾك أفؽار تالمقذه  ويؽقن مـفا كظريـات  يعتاشهذه حؼقؼة أكرب مرجع إمامل  ففق  

جديدة يغقر مـ خاللفا كرقـًرا مــ أصـقلفؿ التـل ت ـالؿقا طؾقفـا صـقال قـرون  لؽــ 

لؾذيـ ساطدوه؛ لذلؽ قال حقدر  شؽر وتؼديرالغريب أكف ٓ يؽؾػ كػ ف حتك تؼديؿ 

( طـ الخقئل ومعجـؿ رجالـف: موقـد تــاهك 371حب اهلل يف كتابف كظرية ال ـة )ص:

الخقئل يف هذا الؽتـاب   ساطدواإلك سؿعـا مـ بعض أساتذتـا أن طدًدا مـ الطالب 

 وتؼديًرا لؾذيـ ساطدوه[- وٓ حتك شؽًرايف مؼدمتف أي إشارة إلك ذلؽ   لؿ كرلؽــا 

فؼـد  مـ طؿره يف م اطدتف يف تـدويـ مقسـقطتف  سـقـأما أحد تالمقذه الذي صـرف  

(: 514الؿ تقر  حقث قال  الم رضا طرفاكقان يف كتابف ماـاي  الرؼـات )ص: فسح

ــت  ــف: )معجــؿ رجــال  ,قــدس ســـره,ل ـــقدكا إســتاذ  م ــاطًدامكـ ــللقػ كتاب يف ت

ـــ إبــراهقؿ  ــر ب ـــ جعػ ــؾقؿان ب ــك س ــل مـــ: )مدم إل ــر أطـ ــدو إم ـــ ب الحــديث( م

( 1سـاطات الـدروس ) يف ططؾـة إيـام و قـر طؿـريالجعػري(  يف مدة أخذت مـ 

التــللقػ والســبط والتصــحقح الؿطبعــل  تاــؽقؾ لجـــةســـقات تؼريًبــا  وذلــؽ قبــؾ 

 فاضاًل---[- طاـر رجاًل الؿتاؽؾة مـ أحد 

: هذا أكؿقذج واحد مـ طؾؿاء اإلمامقة الذي ضفر جفؾف  وتبدلت مراءه وفتاواه  قؾت 

  حتك قـال محؿـد ابالعجب العجولق أردكا ذكر الؿزيد لطال بـا الؿؼام  ولقجدت 

ح ـقـ فسؾ اهلل طؾك ما كؼؾف طـف تؾؿقذه جعػر الااخقري يف كتابـف: )حركقـة العؼـؾ 

(  ما كصف: موها كحـ كجـد كقـػ أن 15آجتفادي لدى فؼفاء الاـقعة اإلمامقة ص:

 مــ الؼـدماءإطـاضؿ  يؿرون طؾك بعض الػتاوى التل صـدرت مــ كبـار الؿتلخريـ

 فا[- طؾقيبت ؿقن إشػاًقا  وهؿ
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يحدث جؿقع هذا مع همٓء إطاضؿ طؾـك الـر ؿ مــ تػـر فؿ التـام لؾدراسـة 

و قصفؿ يف بحقر الػؼف اإلسالمل الذي كال قبؾ خؾؼفؿ بؼـرون   والتدريس لعؼقد

حد بعد هـذه الحؼـائؼ يحؼ ٕ وهؾ ؟!راـقوإلك ماذا ي  ماذا يدل هذا فعؾك  وقرون

  تؾؽ الحؼبـة الحرجـة والصـعبة خؾػاءأو يف  قره مـ    طؿردكا سـقأن يطعـ يف 

 ؟!التل لؿ يؽـ قد جؿع حقـفا ٓ الؼرمن وٓ ال ـة

 :تاسًعا

وإلـك    إلـك طؾـل  مرة رجع طؿـر كؿ :ثؿة سمال أود صرحف هـا لألهؿقة

  ؟!سـقـ اـرط صقال مدة حؽؿف التل دامت أكرر مـ  بؼقة الصحابة

الؿ ـدد ,  الخالفـة بعـد مـقت الـبـل  تـقلك طؿـر :أققل  ولإلجابة طؾقف

ــالقحل ــا  ب ـــتقـ ,ب ــا صرًي ــا زال  ًس ــالؼرمن  واإلســالم م ــع  ف ــؿ يجؿ ــف ,ل جؿعت

بـؾ كاكــت مػرقــة بــقـ   أحــًدا بجؿعفــا  ولـؿ يــلمر  لــؿ تجؿــع وال ـــة  ,الـفائقـة

ـ لصــحابل أن يحــقط بجؿقــع فؿـــ أيــ  الؿتػــرققـ يف أصــؼاع إرض  إصــحاب

وٓ   فـال ياـفده  فؿـفا ما يغقـب طــف  ,وتؼريراتف  وأفعالف  أققال الـبل,ال ـة 

  ؟!(*)ومـفا ما ي ؿعف فقـ اه  ي ؿع بف

مـــ تجقــقش   م ــمولقاتفيف كــؾ   كــان يؼــقم مؼــام الـبــل ,يقمفــا,فعؿــر 

  ؿ ـائؾوحـؾ معسـالت ال  وإقامـة الحـدود  والػصؾ بقـ الؿتـازطقـ  الجققش

يف ذلــؽ ,فؿـــ يتققــع  -و قرهــا كرقــر  ---وإيجــاد الحؾــقل لؾؿ ــائؾ الؿ ــتحدثة

ا مفؿـا كاكـت مـزلتـف وطؾـت درجتـف  ,الزمـ الصعب  يحـؾأن  ي ـتطقعأن شخًصـ

أو   مــ دون أن يخطـئ  محؾ خاتؿ إكبقاء والؿرسـؾقـ بجؿقـع مـا كـان يؼـقم بـف

 ؟!أو يجفؾ   ـكيـ

                                                           

ما حصؾ بقـ طؾل والزبقـر يـقم الجؿـؾ  طــدما ذكـره بؼـقل  الـ ـقانخقر مرال طؾك  )*(

(  فؼـال الزبقـر: أطـقُذ بـاهلل مــ ذلـؽ! فــؽس إكؽ ستؼاتؾف وأكَت ضالٌؿ لف: )الـبل 

 هذا الؿؼام- أك ـقُت رأسف  ثؿ قال: إين 
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بعـد    مساطًػا طؾك مـ جـاء بعـده والحؿؾ صار  الؿ مولقةخصقًصا وأن 

الؿ ـائؾ  فؽرـرت  وبدأ الـاس يدخؾقن يف ديــ اهلل أفقاًجـا  أن تقسعت رقعة البالد

   -والؿااكالت

ــا :أي  مؼؾقبــةفؾــق كاكــت الؿعادلــة  ًٓ    أن الخؾقػــة الرــاين كــان طؾًق مـــ  بــد

 :ٕيـامولؼال يقًما مـ ا  ولـبفف أخرون  ٓحتاج إلك أخريـ وشاورهؿ  طؿر

  -كؿا قالفا طؿر يف حؼف ( لقٓ طؿر لفؾؽ طؾل)

ــراث الؿ ــؾؿقـ طـــ  ــر ؿ مـــ بحــرفؿ الحرقــث يف ت ــة طؾــك ال ــنن اإلمامق لــذلؽ ف

أو التل قدم لف فقفـا    فقفا طؾقًا استاارأو التل    طؾك طؿر أشؽؾتالؿ ائؾ التل 

يعة اــرفال  يعةـراـمؼاركـة مـع العـدد الؽبقـر لؿ ـائؾ ال معـدودةفنكـا كجدها   حةصـقالـ

ر إلــك أطــداد اـــقلــذلؽ كجــد أن العــامؾل الـبــاصل ي  ٓ يــدرك ســاحؾف بحــراإلســالمقة 

موقد ثبت رجقطف إلـك طؾـل  :قائاًل   محدودة مـ الؿ ائؾ التل رجع فقفا طؿر إلك طؾل

م ـللة[ يـاــرثـالث وطيف   ر اًما بعد طجزه وطجز الصـحابة
(1)

وهـذا مـا أشـار إلقـف   

ــلكقاع يف بحــا  ـــلالؿجؾ ــات ره الزاخــرة ب كؿــا وصــػف محؿــد ,الجــراثقؿ والؿقؽروب

مصػ
(2)

م للة[يـ اـرثالث وطيف   موقد ضفر رجقطف إلك طؾل :قائاًل   ,
(3)

(*)-  

  ودوهنـا بعسـفؿ يف كتبـف  وحتك هذه الؿ ائؾ التل أشـار إلقفـا هـمٓء العؾؿـاء

تحــقي  ,اقــد كؼؾقهــا مــ كتــب مختؾػـة يف مقضــقطاهت  وزاد طؾقفـا الــبعض أخـر

                                                           

 (-4.51( الصـراط الؿ تؼقؿ  البقاضـل )5)

 -(15الؿؼدمة )ص: ,قار  محؿد مصػ مح ـل ( ماـرطة بحار إك1)

تػ ـقر الصــراط (  5.455(  واكظر أيًسا: مـاقب ابـ شفر مشقب )31.53١( بحار إكقار  الؿجؾ ـل )4)

 (-1.575الؿ تؼقؿ  ح ـقـ الربوجردي )

( بــلن ســـقرة طؾــل بـــ أبــل 511اطــمف مرتســـك الؿطفــري يف كتابــف اإلمامــة )ص: )*(

قرة الاــقخقـ  قـائاًل: موإذا أردكـا أن كؼـارن بـقـ ســقرة أمقـر صالب كاكـت شـبقفة ب ــ

  فـنن ســقرة الاــقخقـوســقرة  ,واحـدة التل كاكت هل وسـقرة الـبل ,الؿممـقـ 

إلـك  الـبـل  ب ـقرة  ٕهنؿا كاكا يعؿالن أشبف ب ـقرة الاـقخقـأمقر الؿممـقـ كاكت 

  ---[-حد كبقر
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مـفـا ٓ يؿؽــ ففؿـف  والصـحقح !!مـفـا إٓ أقـؾ الؼؾقـؾ لؿ يصح  ,الغث وال ؿقـ

 (*)!الذي ذهب إلقف طؾؿاء اإلمامقة ال ؼقؿبالػفؿ 

فؼـد   إفسؾ أن ٓ يـبفف الؿػسقل ٕمر مـ إمقر طشـروأيًسا فنكف لقس مـ 

ـــــــال  ـــــــدق ـــــــؾقؿان الفده ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ) : ل 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ) : ســكلؿق سـرل الخوقا -[11مالـؿؾ:(حئ

  -[53,5١مالؽفػ:(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ـــــــاَل َتَعـــــــاَلك ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ) :َوَق

ـــــــــاء:(ہ ہہ ہ ھ ھ ھھ ڻ ڻ ۀ ۀ ,3١مإكبق

فخـص   حؽؿا يف قصة ,(سؾقؿان)وابـف  ( داود)ب إ,  ففذان كبقان كريؿان  [37

 -بالحؽؿ والعؾؿ اا جؿقعً ثـك طؾقفؿأبؾ  ؛خرولؿ يعب أ ؛حدهؿا بالػفؿأ

طـ رأيف إلك رأيفـؿ حـقـ  ويعدل   أصحابف راـقي ت  وكرقًرا ما كان كبقـا 

 ( (*)و قرهؿا مـ الحـقادث ---والخـدق  بدر)كؿا حدث يف معركتل   يجده صقاًبا

                                                           

ؾد ال ادس تحت طـقان: )كقادر إثر يف طؾؿ طؿـر( أورد إمقـل يف  ديره يف الؿج )*(

يف كتـب اإلمامقـة  مـرويكرقـر مـفـا  ,ح ـب دطـقاه,مقرد مــ أخطائـف العؾؿقـة  مئة

و قر   قر صحقحةطـف  وجؾفا إشؽآت  الدفاعحصـًرا  ومـفا لف وجقه كرقرة يؿؽـ 

 صحقحة  مـ أمرال: بلساكقدواقعقة بؾ  قر طؾؿقة  وأكررها ٓ تربت 

قطعـف  , اسـتلذن مــ طائاـة أن يـدفـ يف  رفـة الـبـل  ,ن طؿر جفؾ لقؾـة الؼـدرمأ  

تـازطـت امراتـان صػـاًل وصػؾـة  فحـؾ  ,تحتفـا لاجرة الحديبقة التل بايعقا الـبل 

م حت زوجتف إصـبعفا  ,الؿاؽؾة طؾل فقزن لبـفؿا وحؽؿ بالصبل لؿـ لبـفا أثؼؾ 

لؿتـاع وصـب طؾقـف الؿـاء ثـؿ دلؽـف بعطر لبقت الؿال وم حتف بؿتاطفا  فلخـذ طؿـر ا

تحريؿـف  ,جعؾ التؽبقر طؾـك الؿقـت أربـع تؽبقـرات  ,بالماب حتك ذهبت رائحتف! 

هنقف طــ ال ـمال طؿـا لـؿ يؼـع----  ,هنقف طـ صقم الدهر  ,شـراء الؾحؿ أياًما متتالقة 

 و قرها كرقر[-

ما شفد بـف طؾؿـاء يقم الحديبقة  وهذا  أم الؿممـقـ أم سؾؿة  بؽالم أخذ الـبل  )*(

(: مأمـا أم سـؾؿة  445اإلمامقة  قال طبد الح ــقـ شــرف الـديـ يف مراجعاتـف )ص:
= 
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ڤ ڦ ) :فؼد أمـر رب العـزة كبقـف بؼقلـف   قرمكقة ثابتة حؼقؼةبؾ إن الاقرى 

لقس بـدًطا  فعؿر   [4١مالاـقرى:(ں ں ڻ) :قلف وق  [517ممل طؿران:(ڦڦ

   -مؿا فعؾ مـ سبؼف مـ إكبقاء والؿرسؾقـ

ومـ صائػقتفؿ وازدواجقتفؿ يف التعامؾ مـع صـحابة خـاتؿ إكبقـاء والؿرسـؾقـ 

حتـك صـارت  الاـاذةهبـذه الؿ ـائؾ  تؿ ـؽقاكجد أهنؿ قـد    أبل الؼاسؿ محؿد

  ف الؿ ـائؾ والؼسـايا إخـرى التـل حؾفـامٓ وتركقا  طـدهؿ يف تؼققؿ طؿر أصاًل 

ســـقـ مـــ مــدة حؽؿــف دون  اـــروأجــرى الحؽــؿ الصــحقح فقفــا صــقال أكرــر مـــ ط

 :وكؿا قال الااطر  أو استاارة مـ أحد  م اطدة

 سجاياه كّؾفـا ضـكومـ ذا الذي تر
 

 أن تعـــّد معايبـــف كػـــك الؿـــرء كـــباًل  
 

 :اشـرً طا

مــ أول إمـر   طؾًقـا تختارة أن كان مـ الؿػروض طؾك إم :وإن قال قائؾ

   ؟مـ أجؾ أن ٓ تؼع يف أمرال هذه اإلشؽآت  طؾقفاحاكًؿا لقؽقن 

ًٓ  :فجقابف ٓ يحتاج إلك تؽؾػ  :فلو

  رب العــزة مـــ فــقق ســبع ســؿاوات زكــاهؿأن الؿفــاجريـ وإكصــار الــذيـ 

 هذا آتباع  [511مالتقبة:(پ پ پ) :بؼقلف تعالك  اتباطفؿإلك  وأرشدكا

پ ڀ ) :قـال تعـالك  بنح ان الذي تؽقن كتقجتـف رضـا رب العـالؿقـ والجــة

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ 

ًٓ  [511مالتقبـة:(ڤ   وطؿـر ثاكًقـا  فالؿفـاجرون وإكصـار هـؿ مــ اختـار أبـا بؽـر أو

ومـ يقلقكف   أكرر مـا باموهنؿ أطرفففؿ    قر مجربيـ وٓ مؽرهقـ  وطرؿان ثالًرا

مـصـب اإلمامـة ذلـؽ  ي ـتحؼومـ مـفؿ مــ   وأطراضفؿ  وأمقالفؿ  ؿطؾك رقاهب

                                                           

  والعؼـؾ بـالرأي الصـائبفح بفا الؿقآة لقلقفا ووصــل كبقفـا  وكاكـت مقصـقفة  =

تدل طؾـك وفـقر طؼؾفـا   يقم الحديبقة طؾك الـبل  وإشارهتاالبالغ  والديـ الؿتقـ- 

 امفا  رحؿة اهلل وبركاتف طؾقفا[- وصقاب رأيفا  وسؿق مؼ
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004 

فـال يػعـؾ  ؟أو كخقض فقف  أو كرده  فؿـ كحـ لـخالػ ما قرروه قبؾ قرون  الزمان

  ؟!الػتـة وتؿزيؼ إمة إثارةأو مـ يريد   ذلؽ إٓ مـ سػف طؼؾف

ؼتـًعا كؿا يعتؼـد ا مضـقً الرالثة را بايعفالرابت تاريخًقا أكف قد    أما اإلمام طؾل

وطـذره يف   كؿـا تـدطل اإلمامقـةمجربًا أو   يف الؿـصبزاهًدا أو بايعفؿ   أهؾ ال ـة

أو ٕكـف ٓ   (*)والؿقادطـة  والؽـػ  وآحت ـاب  بالصربقد أمره   ذلؽ أن الـبل

 لؿ يخرج معف أربعقن رجاًل , صـرالـاأو لعدم وجقد   طصا الؿ ؾؿقـ ياؼيريد أن 

ــف   ,(*)محؾؼــل راوســفؿ ــدكا أك ــايعفــالؿفؿ طـ قــال الؿرجــع مل كاشــػ   وســالؿ ب

 الجفد صـكأقبذٓ   موحقـ رأى أن الؿتخؾػقـ أطـل الخؾقػة إول والراين :الغطاء

ــد اـــريف ك ــز الجـــقد  كؾؿــة التقحق ــؿ   ع الػتــقحســـقوتق  وتجفق ــؿ ي ــتلثروا ول ول

سـالم أن تتصـدع محافظة طؾـك اإل  طؿا يراه حًؼا لف سـكوأ   بايع وسالؿ  ي تبدوا

ويعقد الـاس إلك جاهؾقتفؿ إولك[  وتتػرق كؾؿتف  وحدتف
(1)

- 

                                                           

قال محؿد تؼل الـؼقي الخراسـاين يف كتابـف: مػتـاح ال ـعادة يف شــرح هنـج البال ـة  )*(

طـ الؿطالبة بحؼف  ما كصـف: مٓ خـالف طؼـاًل وكؼـاًل يف  ( طـ قعقد طؾل 3.47)

َّٓ  بالّ قػ طـ إمر وطدم ققامف  قعقدهأّن  إلقف  وأّكـف  مـ اهلل ورسقلف لعفدلؿ يؽـ إ

التـل  ٕجؾ الؿصـالح  وطدم الؼتال مع الخؾػاء الّرالثة ملمقًرا بالّصرب بعد الـّبلكان 

 خػقت طؾقـا  ٓ خقًفا مـ الؿقت أو الؼتؾ[- 

روى سؾقؿ بـ ققس الفاللل طـ سـؾؿان يف حـديث مبايعـة أبـل بؽـر وطـدولفؿ طــ  )*(

وأخـذ بقـد الح ــ والح ــقـ  طؾل  قائاًل: مفؾؿا كان الؾقؾ حؿؾ فاصؿة طؾك حؿار 

فؾؿ يدع أحًدا مـ أهؾ بدر مـ الؿفاجريـ وٓ مـ إكصـار  إٓ أتـاه يف مـزلـف وذكـره 

رجــاًل  فــلمرهؿ أن  أربعــة وأربعــقنحؼــف ودطــاه إلــك كصـــرتف  فؿــا اســتجاب لــف إٓ 

معفؿ سالحفؿ طؾك أن يبايعقه طؾـك الؿـقت  فلصـبحقا  محؾؼقـ راوسفؿيصبحقا 

قــال: )أكــا  وأبــق ذر  والؿؼــداد  والزبقــر بـــ العــقام(  ثــؿ  أربعــةإٓ لــؿ يقافؼــف مـــفؿ 

  فؾؿـا رأى  قركـاطاودهؿ لقاًل يـاشدهؿ  فؼالقا: كصبحؽ بؽـرة فؿـا أتـاه مــفؿ أحـد 

طؾل  درهؿ وقؾة وفائفؿ لزم بقتف وأقبؾ طؾك الؼرمن يملػف ويجؿعف  فؾـؿ يخـرج مــ 

 بقتف حتك جؿعف[-

 -(574د ح ـقـ كاشػ الغطاء )ص:( أصؾ الاـقعة وأصقلفا  محؿ5)
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وهـق القحقـد   طل مــ اهللاــروإٓ فؾق كان هذا الؿـصب العظقؿ والخطقـر حؼـف ال

هـذا الؿـصـب    ــرفؿا كان طؾقف أن يػرط بف هبذه ال فقلة والق  مـ هذه إمة الالئؼ بف

مــ  أولـق العـزموالذي كان   (*)ـ مـزلة الرسالة والـبقةالذي مـزلتف طـد اإلمامقة أطظؿ م

 يمسـسوبـذلؽ ففـق   (*)البالقـة بالـعؾبؾ ويصػف   ويح دوكف طؾقف  الرسؾ يتقققن إلقف

 -ولسالل هذه إمة إلك يقم الؼقامة  لظؾؿ ذريتف مـ بعده

                                                           

إن معتؼد اإلمامقة الذي أجؿعقا طؾقف: هق أن مرتبة اإلمامة أطؾك وأسؿك مــ مرتبـة  )*(

 الـبقة  وهذه جؿؾة مـ أققالفؿ الصـريحة يف ذلؽ:

 لطـػطـام  والـبـقة  لطـػ(: ماإلمامـة 4قال العالمة الحؾل يف كتابف إلػقـ )ص: ,

الؾطـػ العـام شــر  وإكؽـاراإلمـام   بخالفبل حل خاص  إلمؽان خؾق الزمان مـ ك

 مـ إكؽار الؾطػ الخاص[-

(: 544ويؼقل ال ـقد طؾل البفبفاين يف كتابف مصباح الفداية يف إثبات القٓية )ص: ,

 درجة مـ الـبقة والرسالة[- وأكؿؾأطؾك مرتبة   اإلمامةمإن 

تـــاب اهلل الؿــــزل وقـــال كاصــــر مؽـــارم الاــــقرازي يف كتابـــف إمرـــؾ يف تػ ــــقر ك ,

 والرسالة[- الـبقةمؿا ذكر  بؾ أسؿك مـ  أسؿك(: مفؿـزلة اإلمامة 5.431)

ـــاقر الحؽـــقؿ يف كتابـــف اإلمامـــة وأهـــؾ البقـــت الـظريـــة  , ويؼـــقل ال ــــقد محؿـــد ب

 مـ الـبقة[- درجة أطؾك(: مإن اإلمامة 11,11وآستدٓل )ص:

(: ممؼـام 17دة الؿجتؿـع )ص:وقال ال ـقد كـاضؿ الحـائري يف كتابـف اإلمامـة وققـا ,

 مؼام الـبقة[-  فققاإلمامة 

بــؾ إن الـبــقة ٓ تؽتؿــؾ إٓ باإلمامــة  قــال الاـــق  محؿــد ال ـــد يف كتابــف اإلمامــة  ,

 هبا[- تؽتؿؾاإلمامة  وأهنا  مؼام(: مإن الـبقة ٓ تؼقم 5.175اإللفقة )

(: مولؽـ مؼام 3.4١وقال ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل يف كتابف مختصـر مػقد ) ,

 فساًل وشـرًفا[- إطظؿاإلمامة الؿرتبط بالـبقة الخاتؿة يبؼك هق 

(: مومــ خـالل هـذه الاـقاهد 53ويؼقل كؿال الحقدري يف كتابـف العصـؿة )ص: ,

 [- وأرفعمـفؿا  أسؿكيتسح لـا أن مؼام اإلمامة يختؾػ طـ الـبقة والرسالة  بؾ هل 

(  511يف كتابـف تـاري  الػؼـف الجعػـري )ص: قال اإلمامل هاشؿ معروف الح ـل  )*(

قال طؾل ٓبـ طؿف طبد اهلل بـ طباس  وهـق يخصـػ كعؾـف: مإن إمـرتؽؿ ٕهـقن مــ 

   إٓ أن أحؼ حًؼا وأبطؾ باصاًل[-الـعؾهذه 
= 
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  ---ومـرتقـ  فؼد كان واجبًا طؾقف أن يـذكر الصـحابة ببقعـتفؿ لـف يـقم الغـدير مـرة

كف ذكـرهؿ هبـا ولـق أ اكف لؿ يربت تاريخقً أٓ إ  والداين صـلحتك ي ؿع هبا الؼا  ااـرً وط

رضـا الؿظػـر يف  محؿـد  اــققـال ال  لؿرة واحدة زمـ خالفة مـ سبؼف مــ الخؾػـاء

مـع تقجـده   مع الخؾػـاء الـذيـ سـبؼقه  مققػ أمقر الؿممـقـ  ـكوٓ يـم :طؼائده

يف أكف الؿـصقص حبس رأيف بؾ   جاراهؿ وسالؿفؿف  طؾقفؿ واطتؼاده بغصبفؿ لحؼف

  إٓ بعــد أن مل إمــر إلقــف بــالـصطــام  حاــديف  لــؿ يجفــرحتــك أكــف   طؾقــف بالخالفــة

[الؿعروف (الرحبة)يف يقم  (الغدير)بؿـ بؼل مـ الصحابة طـ كص  فاستافد
(1)

-   

  البقعـةن يخرب الـاس الذيـ دخؾقا إلـك اإلسـالم حـديًرا هبـذه أطؾقف  اوكان ٓزمً 

فــنن   ويــذكرهؿ بأيــات وإحاديــث الـازلــة يف حؼــف جفــاًرا هنــاًرا مــرات ومــرات

 ي ـؽتفؿـا كـان طؾقـف أن   حرجة كان يؿر هبا حقـئذ لظروفطـ بقعة إول  سؽت

   !طـ بقعة الراين والرالث 
طــــ تـــذكقر الــــاس بأيـــات وإحاديـــث الـازلـــة يف حؼـــف زمــــ  ســـؽتوإن 

  ,كؿـا يـدطل اإلمامقـة,ين خقًفا أو رهبة كقكف كان م تسعًػا الخؾقػتقـ إول والرا

  بالسـعػخصقًصـا أواخـره قـد ات ـؿ   فنن زمـ حؽؿ الخؾقػـة الرالـث طرؿـان

 -ففل خقر فمة لتذكقر الـاس وتـبقففؿ

أن ي ـتخدم حرًفـا واحـًدا مــ اسـؿ اهلل  ,طؾـك إقـؾ,وكان مـ القاجب طؾقف 

كؿـا اســتخدمف   ,احرًفـ مــ ثالثـة وســبعقـ  حرًفـاطــده اثــان وســبعقن ,إطظـؿ 

 -ع مـ صرفة طقـسـرمصػ بـ برخقا لجؾب طرش بؾؼقس بل

إطظـؿ اهلل  مإن اسـؿ :قـال   روى الؽؾقـل يف كافقف طـ جابر طـ أبل جعػر

 فخ ػواحد فتؽؾؿ بف  حرفمـفا  طـد مصػوإكؿا كان   حرًفا ثالثة وسبعقـطؾك 

                                                           

(: مقالفـا 555وقال اإلمامل هاام مل قطقط يف كتابف وقػة مع الدكتقر البقصل )ص:   =

تؼســؿفا  كقرقــةطـــز  أو  كعػطــةؽؿ هــذه طـــدي طؾــل طــدة مــرات: )واهلل إن خالفــت

 جرادة  إٓ أن أققؿ حًدا مـ حدود اهلل([-

 (- 555( طؼائد اإلمامقة  الاـق  محؿد رضا الؿظػر )ص:5)
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ثؿ طـادت إرض كؿـا   ير بقده ـرحتك تـاول الير بؾؼقس سـربإرض ما بقـف وبقـ 

  حرًفـا اثــان وسـبعقنوطـدكا كحـ مـ آسؿ إطظـؿ   ع مـ صرفة طقـسـركاكت أ

وٓ حـقل وٓ قـقة إٓ بـاهلل   تعـالك اسـتلثر بـف يف طؾـؿ الغقـب طــدهاهلل  طــد وحرف

العؾل العظقؿ[
(1)

- 

ٓ   ن جؿقًعــاالؽــق طــروشبحروفــف هــذه  ي ــؼطكــان قــادًرا طؾــك أن   فعؾــل

 !!هذا العرش الذي كاكت تحقط بف إطداء مـ كـؾ مؽـان  فؼط طرش أبل بؽر 

  يف حروبـف مـع الؿرتـديـ تف ٕبـل بؽـر صــروك  بؾ طؾك العؽس فنكف ثبتف بتليقده

 !!أو مـ أجؾ حػظ بقسة اإلسالم  بدطقى طدم شؼ صػ الؿ ؾؿقـ

فؼد   فرطقن سحرةمع  ـكسكؿا استخدمفا مق  أو أن ي تخدم وٓيتف التؽقيـقة

ائائ ەئ ەئ ) :قال تعالك  مممـقـخرجقا يطؾبقن العزة لػرطقن فرجعقا 

وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ  جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب

وسحرة فرطقن ٓ يؼاركقن بصحابة رسقل  -[553,511مإطراف:(پ پ پ

  ؿ وخقففؿ مـ اهللوٓ يف تؼقاه  ٓ يف إيؿاهنؿ  وهصـرالذيـ طزروه وك  اهلل

  !وصؾب رضقاكف

الغاصـبقـ طــ  ـقفؿ هبـذه يققـػ قـادًرا طؾـك أن   لـق كـان طؾـل :هـا وأققل

خصقًصـا وهـق قـد  !إثًؿـا ووزًرا مــفؿ أكرـرفنكف يؽـقن   ولؿ يػعؾالقٓية التؽقيـقة 

  وأسـؼطقا جـقـفـا  بقا زوجتـفضــرو  كقػ أهنؿ اطتـدوا طؾـك داره  شاهد بلم طقـقف

 فؿـاذا  --- وتالطبـقا بالـديـ  وقتؾقا مـاكعل الزكـاة  وحرققا ال ـة  رمنوحرفقا الؼ

أكـف   بـؾ هنايـة أمـره ؟!بؼل مـ فعـؾ لـؿ يػعؾـقه مــ أجـؾ أن ي ـتخدمفا ضـدهؿ

ولــؿ    شــفقًدا فؿــات  ػ وهــق يصــؾل يف الؿحــراب ـــقب طؾــك رأســف بالضـــر

  !!لقعطؾ فقفا فعؾ الؼتؾ ػ ـقذرات الي تخدم وٓيتف التؽقيـقة طؾك 

                                                           

 (-1١1(  واكظر أيًسا: بصائر الدرجات  الصػار )ص:5.141( الؽايف  الؽؾقـل )5)
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 أعًِ ايصخاب١  عًٞ

لق حؽؿ قبؾ طؿر ٓ يؼع فقؿا وقع   مـ أن طؾًقا الجزمفؿـ ي تطقع  :أما ثاكًقا

 -وققل بغقر طؾؿ  ففذا رجؿ بالغقب  أو أكرر مـف   فقف

  ٓ يؿؽـــ أن يحــدث هــذا ٕكــف أطؾــؿ الصــحابة :فــنن اطــمض اإلمامقــة وقــالقا

هق مؾـؽ أطظـؿ مــ جربائقـؾو  وهق م دد بروح الؼدس  فعؾؿف إلفامل لدين
(1)

(*)  

(طؾؿف ألػ باب يػتح مـ كؾ باب ألػ باب) : وإن الـبل
(2)

   :قؾـا  

  اًل صـــقالتــل تخــالػ القاقــع جؿؾــة وتػ  وأســاصقر اإلمامقــة خرافــاتهــذه مـــ 

لفا  مصاديؼإكؿا كريد أن كرى   وت قيد صحػ  د رواياتسـرلق ت مجرد  ةسـقفالؼ

 طقة التـل اخـتص هبـا طؾـلاــرلعؾـقم والؿ ـائؾ الهـذه ا فـليـ  طؾك أرض القاقع
مرـؾ  ٓ كجـدفنكــا  ؟!يعةاــرال ستـفاروالتل مـ دوهنا   وحده دون  قره مـ الصحابة

والعــاويـ الؽبقـرة    فالـدطاوى الؿـ ـقبة إلقـف  عةاـقذلؽ ٓ يف كتب ال ـة وٓ ال

   -(*)ٓ تتـاسب مع الحؼقؼة والقاقع   التل وضعت تحت اسؿف

                                                           

 (-15١الحقدري )ص: (  طؾؿ اإلمام  كؿال5.134( اكظر: الؽايف  الؽؾقـل )5)

ٱ ٻ ٻ ٻ )طـ ققل اهلل تعـالك:  طـ أبل بصـقر قال: مسللت أبا طبد اهلل  )*(

أطظـؿ مــ    قال: خؾؼ مـ خؾـؼ اهلل [11مالاـقرى:(ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 مـ بعده[-  مع إئؿةيخربه وي دده  وهق  جربئقؾ ومقؽائقؾ كان مع رسقل اهلل 

 (-5.147( اكظر: الؽايف  الؽؾقـل )1)

طؾـك وجـف إرض  فق ـللـل أخـرون: مـا هـل  أمفـر جـراحطـدما أققل: إن فالًكـا  )*(

طـ  قره  لقؽقن أمفرهؿ؟! فال أذكر لفـؿ إٓ  مقزتفأشفر طؿؾقاتف التل قام هبا  والتل 

يصـح أن أصؾـؼ  ففؾ  ,العققن مراًل ,تخصصف طؿؾقة أو طؿؾقتقـ كادرتقـ قام هبؿا يف 

 إرض؟!  طؾك وجف أمفر جراحطؾقف 

طؾك وجف إرض  فق للـل أخرون طــ أهـؿ  أطظؿ مخمعوطـدما أققل: إن فالًكا  

اخماطاتف؟! فال أستطقع أن أذكر لفؿ إٓ اخماطات معدودة  لفـا شـبقف طــد  قـره يف 

طؾـك وجـف إرض؟!  أطظـؿ مخـمعيصح أن أصؾؼ طؾقـف بلكـف  ففؾأخرى   مجآت

 أترك الجقاب إلك الؼاره- 
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فــحـ   بؿ ـائؾ أخـرى اكػـردفـنن  قـره قـد   هبـا اكػـردلعؾـل م ـائؾ قـد  فؽؿا

وكبحـث   ٓ طـ م ـائؾ معـدودة هــا وهــاك  ؾفصـقكتحدث طـ ديـ كامؾ بؽؾ تػا

 -طـ واقع ٓ دطاوى وتخرصات

 لػؼـفوطــ حجـؿ مطابؼتـف    طؾـل فؼـفد طؾل الافرستاين طــ  ـقتحدث ال

الصحابة حصـؾـا  لػؼففنكـا بدراسة مػصؾة   اإلمام طؾل فؼفموأما  :إكصار قائاًل 

 :كتقجة مػادهاطؾك 

  وإكصــار  الاــديد يف الؿ ــائؾ الؿختؾــػ فقفــا بــقـ فؼــف طؾــل التؼــارب)

حتـك إكـف لقؽـاد يؼـػ  ( --- اتبـاع آجتفـاد  شـلبقـ هذا الػؼف والػؼف الؼر والتـافر

كـد أن الحالـة وهـذا مـا يم  طؾـك صـريف كؼـقض يف الؿ ـائؾ الؿختؾـػ فقفـا الػؼفان

مـــ إحقــان مــع ال ــؾؽ العؾــقي  كرقــريف  تـــتظؿ وتتػــؼإكصــارية العامــة  الػؼفقــة

بـقـ كزاًطـا فؼفًقـا ولذلؽ قؾؿا كجـد   آجتفادي شـلمع الػؼف الؼر وتتـافر  التعبدي

 شــلبخـالف الحـزب الؼر   وبقـ اإلمام طؾل صقؾـة طؿـر اإلمـام طؾـل  أكصاري

   -حتك صػح الؽقؾ  وبقـفؿ  بقـ طؾل الػؼفلفؼد وقع الخالف   آجتفادي

ــة   طؾــل حصـــرف ــف مــع الؿػــردات الػؼفق ــف وخطب ــر مـــ كؾؿات بــذلؽ يف كرق

طؾـك أشـده بـقـ الػؼـف العؾـقي  آخـتالفالؿ جؾة يف الؿصادر الـاصـة طؾـك ققـام 

ــدي ــادي الؼر  التعب ــف آجتف ــقـ الػؼ [شـــلوب
(1)

ــقل ي   ــذا الؼ ــر اـــقفف ــك أن  ق ر إل

إلـك مـا وصـؾ  وصـؾقاقـد  , قر معصقمقـ اـروهؿ ب  كصاروهؿ إ, طؾل

دكا طؾــل صقؾــة ســـقوبــقـ   بــقـ أكصــاريكزاًطــا فؼفًقــا لــذلؽ قــؾ مــا كجــد    إلقــف

 -ح ب زطؿ الافرستاين حقاتف

واكتفـاًء   ـ  ــقبدًءا بالح ــ والح  التل جاءت مـ بعده  ذريتفبؾ حتك 

فؿـا الـذي   يصـؾ إلقـف طؾؿااهـا ء طظـقؿ لـؿاــلفؾؿ تلت لفذه إمة ب  بالع ؽري

 ؟!ولؿ يػؼفف الاافعل أو مالؽ  أو جعػر الصادق  فؼفف محؿد الباقر

                                                           

 -(1.315ضقء الـبل  ال ـقد طؾل الافرستاين )( و5)
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التـل  العظـاموالاـقاهد طؾـك هـذه  بإدلـةطؾقـا فعؾقف أن يلب لــا  يعمضومـ 

والتل تدل طؾك أهنؿ   والتل لؿ يصؾ إلقفا  قرهؿ  ومقزهتؿ طـ  قرهؿ  ثبتت طـفؿ

ٓ أن يجـم مـا كذبـف   الؿالئؽـة بإخبـار بالؾقـؾ والـفـارطؾـقفؿ  تتــزل  معصقمقن

 :فـحـ كؼقل -وما سطرتف طـفؿ كتب اإلمامقة مـ خرافات وأكاذيب  الؽذبةطؾقفؿ 

  :وهلل در الااطر حقث قال ( اثبت العرش ثؿ اكؼش)

 ســـــــتعؾؿ إذا اكجؾـــــــك الغبـــــــارُ 
 

ــــــــارُ   ــــــــؽ أم حؿ ــــــــرٌس تحت  أف
 

  ,معـاذ اهلل,أو التؼؾقـؾ مــ شـلهنؿ   ؿوكحـ ٓ كريد مـ هذا الؽالم الطعـ فقف

وطؾـك رأسـفؿ   ومـقدهتؿ  أئؿتــا وقـدواتـا الـذيـ كتؼـرب إلـك اهلل بحـبفؿ فالجؿقع

أكرـر بؽرقـر مؿـا رووا   روى طـف أهؾ ال ــة, دكا وإمامـا طؾل بـ أبل صالب سـق

اهلل طــ  ضــلدا شباب أهؾ الجـة رسـقـ  ـقوسبطاه الح ـ والح  ,(*)طـف اإلمامقة

مــا أكــزل اهلل هبــا مـــ  دطــاوىإٓ أكـــا كـــاقش اإلمامقــة بؿــا ادطــقه لفــؿ مـــ   لجؿقــعا

 -والتل ٓ كجد لفا مـ تحؼؼ طؾك أرض القاقع والحؼقؼة  سؾطان

وطؾـك ,وكان الصحابة   فؼفاء الصحابة أبرزومـ   إئؿة إمامطـدكا   فعؾل

وهـذا العؾـؿ الـذي   إٓ أن هـذا الـربوز  روكفاــقوي ت  يرجعـقن إلقـف ,رأسفؿ طؿر

ــف ــف    يحؿؾ ــؿ يلت ــةل ــؾ هب ـــ دون مؼاب ـــ ال ــؿاء م ــدسأو أن   م ــف  روح الؼ يلتق

 -واجتفاده  وجده  طؾقف بتعبف حصؾإكؿا   بإخبار بالؾقؾ والـفار

                                                           

ــغ طــدد  )*( يف الؽتــب إربعــة: )الؽــايف  والػؼقــف  والتفــذيب   أحاديــث طؾــل بؾ

( ألػ حديث  ما يؼارب الـ 31وآستبصار( مـ مجؿقع أحاديرفؿ البالغة أكرر مـ )

 ٓ ي ـؾؿ( حديًرا  وحتك هذا العدد الؼؾقؾ ققاًسا بعدد روايات الؽتب إربعـة 571)

  بـؾ أسـتطقع الؼـقل: جؿقعفـا السعقػ الؿردود فقفلف يف الربقت  لقجقد الؽرقر مـ 

 وح ب ققاطد ومباين طؾؿاء اإلمامقة يف الجرح والتعديؾ!! 

( ١13قـد روى طــف يف م ــده مـا يؼـارب مــ ) ,وحـده,بقـؿا كجد أن اإلمام أحؿد  

كجـد أن روايـات طؾـل يف طؾؿاء أهـؾ ال ــة  بـؾ  صححفأحاديث  الغالب إطؿ قد 

 طؾك روايات )أبل بؽر  وطؿر  وطرؿان( مجتؿعقـ- تزيدالؽتب الت عة  
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  الروحقة والعؼؾقة الخاصة بـف ومؾؽاتف  الػؼفقة واختقاراتفلؽـ كؿا أن لف مراءه 

بـقـ  تتػـاوتولؽـفا   ة طـد  قره مـ الصحابةفنهنا مقجقد  والتل تؿقز هبا طـ  قره

 -اصحابل ومخر شدة وضعػً 

يقردوا فقف مـا ثبـت  اخاًص  امصـػً ن يملػقا لـا أ اإلمامقةتؿـك طؾك طؾؿاء ألذلؽ 

 لـؿ يؼـػن ملؾؼـر ر ــقتػو طــ أ  لقفا  قرهؿإ لؿ يصؾفؼفقة  حؽامأئؿتفؿ مـ أطـ 

وطؾـؿ   وطؾؿ رجال  صقل فؼفأمـ   يعةاـرطؾقم الو يف  قرها مـ أ  (*)طؾقف  قرهؿ

   -ل إ ---دراية الحديث

 -(*)مؽاكات خارقةإمع ما طـدهؿ مـ 

                                                           

يف كرقر مـ م ـائؾ التػ ــقر  وطؾـك رأسـفا:  الؿخالػقـإئؿة شـقعتفؿ طـ  لؿ يؿقز )*(

الؿعصقم الؿرادات أتقة: )تحديد الصالة القسطك   فؾؿ يح ؿبقان متاابف الؼرمن  

أصــحاب  طــددتحديـد   الحــروف الؿؼطعــةبقــان الؿؼصـقد مـــ   لقؾــة الؼــدرتحديـد 

 تحديد معـك الؼرء---- و قرها كرقر(- الؽفػ 

  إٓ الغقب(اإلمامقة يف أئؿتفؿ كرقرة جًدا  ففؿ يدطقن مراًل: )أهنؿ يعؾؿقن  دطاوىإن  )*(

!! والح ــ ســرققهيخالػ ذلؽ  فؿراًل: كجد أن طؾًقـا ولـك أكاًسـا  واقعفؿأكـا كجد أن 

 كـذبقا!! والصادق قرب أكـاس خذلقه!! والح ـقـ لبك صؾبات أكاس خاكقهلك أكاًسا و

يعؼـؾ مــ  ففـؾيف كتبف؟! ومرؾ هذه إمقر قد تؽـررت مـع بؼقـة إئؿـة!!  ودسقاطؾقف 

 ؟!خذٓهنؿأكاس يعؾؿقن الغقب يقلقن ويتقلقن هؽذا أشخاص كاكقا ال بب يف 

طؾك جؿقع ذرات الؽقن  لؽـ طـد التطبقـؼ  وٓية تؽقيـقةأن ٕئؿتفؿ  ,أيًسا,وادطقا  

ٓ كجد لفذه القٓية أي مصـداق طؾـك أرض القاقـع  ولـؿ ي ـتخدمفا أحـد مــفؿ ولـق 

فقفؿ لؾؿعاصـريـ لفؿ ولألجقـال الؼادمـة   وجقدهالؿرة واحدة مـ أجؾ إثبات تحؼؼ 

ٓ مجــرد كــالم ودطــاوى فار ــة يطؾؼفــا طؾؿــاء اإلمامقــة  بــؾ اســتخدمقا مــا يســادها  

أن إك ـاكًا طــده وٓيــة تؽقيـقـة طؾــك ذرات  ففـؾ يعؼــؾ(  التؼقــةيخالػفـا  أٓ وهـل: )و

( صــقال حقاتـف؟! وإسـئؾة الـقاردة يف الــذهـ بؿـا يتعؾـؼ هبــذه تؼقـةالؽـقن  يعـقش يف )

لؿ ي تخدم طؾل هذه القٓية يـقم  لؿاذاالقٓية كرقرة جًدا  وٓ تتققػ طـد حد  فؿـفا: 

لـؿ ي ـتخدمفا ضـد  ولؿـاذاخدمفا يـقم هجؿـقا طؾـك بقتـف؟! لؿ ي ـت ولؿاذاال ؼقػة؟! 

 ولؿـاذالؿ ت تخدمفا فاصؿة ضد مـ ك ـر ضؾعفا  وأسؼط جـقـفـا؟!  ولؿاذامعاوية؟! 
= 
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لــؿ ي ــتخدمفا الح ـــقـ يــقم  ولؿــاذالــؿ ي ــتخدمفا الح ـــ يف حربــف مــع معاويــة؟!  =

الؿفـدي لـؿ ي ـتخدمفا  ولؿـاذالؿ ي ـتخدمفا الؽـاضؿ يـقم سـجـ؟!  ولؿاذاكربالء؟! 

 ؟! ولؿاذا--- ولؿاذا--- ولؿاذالقدفع طـ كػ ف الؼتؾ؟! 

طــ وٓيـتفؿ ال ـقاســقة حػاًضـا طؾـك وحـدة إمـة   تــازلقافؾق سؾؿـا أن إئؿة قـد  

وطدم شؼ صـػفا  لؽــ ٓ يصـؾ هبـؿ الحـال أن يرضـقا بؽـؾ هـذه اإلهاكـات  وهـذا 

ٕمـــقيقـ ا ضؾـــؿالظؾـــؿ  ٕكرـــر مــــ قـــركقـ وكصـــػ مــــ الزمـــان طاشـــقها تحـــت 

والعباسـققـ  دون أن ي تخدمقها ولق لؿرة واحدة  لقربتقا ٕطدائفؿ ولؾـاس جؿقًعـا 

مـ هؿ  وما هق شلهنؿ  وما هل مؼدراهتؿ!! لؽـ هقفات هقفـات أن ي ـتطقع طؾؿـاء 

 اإلمامقة أن يربتقا شـقًئا مـ ذلؽ بطريؼ واحد صحقح أجؿعت طؾقف إمة!! 

  قـال حظف طــد قـرب رسـقل اهلل  يبؽل ويـدبة ففذا طؾل صاحب القٓية التؽقيـق 

طؾًقا ومسقا بـف  فلخرجقا(: م1.451ال ـقد طؾل الؿقالين يف كتابف كػحات إزهار )

  فؼال: إن لؿ أفعؾ فؿـف؟ قـالقا: إًذا واهلل الـذي ٓ إلـف إٓ بايعإلك أبل بؽر  فؼالقا لف: 

قـال طؿـر: أمـا طبـد اهلل  هق كســرب طـؼـؽ  قـال: إًذا تؼتؾـقن طبـد اهلل وأخـا رسـقلف-

فـــعؿ  وأمــا أخــا رســقلف فــال  وأبــق بؽــر ســاكت ٓ يــتؽؾؿ- فؼــال طؿــر: أٓ تــلمر فقــف 

رسـقل  بؼـرببلمرك؟ فؼال: ٓ أكرهف طؾك شـلء ما كان فاصؿة إلك جـبف- فؾحؼ طؾـل 

 [-يؼتؾقكـلويـادي: يا ابـ أم  إن الؼقم استسعػقين وكادوا  يصـقح ويبؽل  اهلل 

 ؿ هبة معاوية الؽافر مـ مروان بـ الحؽؿ الؽافرال جاد ي تؾ

كػ ف أمـام مـروان بــ الحؽـؿ مــ أجـؾ حػــة  يذلوهذا ال جاد صاحب القٓية التؽقيـقة  

(  طـ طبـد الـرحؿـ بــ 5.57مـ الدراهؿ  فؼد روى أصح كتاب إمامل الؽايف لؾؽؾقـل )

يػـرض ة  وأمـر أن طؾـك الؿديــ مروان بــ الحؽـؿمحؿد العزرمل  قال: ماستعؿؾ معاوية 

فلتقتـف  فؼـال: مـا اسـؿؽ؟ فؼؾـت:   طؾل بــ الح ــقـقريش فػرض لفؿ  فؼال  لاباب

  فؼال: ما اسؿ أخقؽ؟ فؼؾت: طؾل  فؼال: طؾل وطؾل؟ ما يريـد أبـقك أن طؾل بـ الح ـقـ

فلخربتـف  فؼـال: ويؾـل  لل فرجعت إلك أبل  فرضيدع أحًدا مـ ولده إٓ سؿاه طؾقًا  ثؿَّ 

 الزرقاء دبا ة إدم  لق ولد لل مائة ٕحببت أن ٓ أسؿل أحًدا مـفؿ إٓ طؾقًا[-طؾك ابـ 

بؿــ طــده وٓيـة تؽقيـقـة طؾـك ذرات الؽـقن  والتـل ي ـتطقع مــ  هـؾ يعؼـؾ: قؾت 

إلك ذهب  أن يذهب برجؾقف إلك )مروان بـ الحؽؿ( الؽـافر   المابخاللفا تحقيؾ 
= 
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مـ أجؾ حػـة مــ  الذلكؾ هذا  كػ فأن يذل أو لقلخذ مـف ططايا )معاوية( الؽافر؟!  =

أن جؿقع هـذا يحصـؾ تحـت مـرأى وم ـؿع مــ أبقـف صـاحب  والغريبالدراهؿ؟! 

 (!! القٓية التؽقيـقة )الح ـقـ بـ طؾل 

مـ تحت إرض بسـربة  الذهببلن يف استطاطتف إخراج  يصـرحمع العؾؿ أن اإلمام  

 خـزائـلــا ـ جعػر الصـادق  قـال: م(  ط5.333مـ رجؾف  روى الؽؾقـل يف كافقف )

 الـذهبأخرجل مـا فقـؽ مــ  رجؾلإرض ومػاتقحفا  ولق شئت أن أققل بنحدى 

ٕخرجت  قال: ثؿ قال بنحـدى رجؾقـف فخطفـا يف إرض خًطـا فاكػرجـت إرض  

سبائؽ قدر شرب  ثؿ قال: اكظروا ح ـًا  فـظركا فنذا  سبقؽة ذهبثؿ قال بقده  فلخرج 

ك بعض يتألٕ  فؼـال لـف بعســا: جعؾـت فـداك  أططقـتؿ مـا أططقـتؿ بعسفا طؾ كرقرة

وشـــقعتؽؿ محتــاجقن؟ قــال: فؼــال: إن اهلل ســـقجؿع لـــا ولاـــقعتـا الــدكقا وأخــرة  

 ويدخؾفؿ جـات الـعقؿ  ويدخؾ طدوكا الجحقؿ[-

ذل اإلمامقة: ما إفسؾ إلمام معصقم طـده القٓية التؽقيـقة  القققع يف  طؼالءاسال  

ذهب مـ إرض تؽػل ل د رمؼف  ورمؼ شــقعتف؟!  سبقؽة  أم إخراج وان الؽافرمر

ٓستطعـا  ,زهًدا,لطؾب العطايا مـ الحاكؿ  ورضـك بؿا طـده  لؿ يذهبفاإلمام لق 

ــدكقا وأخــرة   تصــديؼ ـــقعتـا ال ــا ولا ــة: )إن اهلل ســـقجؿع لـ ــا ورد يف مخــر الرواي م

  ٕن صاحب لؿ يحدثقؿ(  لؽـ هذا ويدخؾفؿ جـات الـعقؿ  ويدخؾ طدوكا الجح

 مـف! أخذ إمقالالقٓية التؽقيـقة قد ذهب إلك الحاكؿ  و

 اإلمام يصـع فقاًل مـ صقـ يطقر بجـاحقف

فؿـ ي تطقع أن يصـع فقاًل مـ صقـ يطقر بجـاحقف  ٓ ي تطقع أن يصـع لـػ ـف حػــة  

ًٓ مـ أن يذل كػ ف يف الطؾب؟! روى الطربي )الاــقعل( يف  مـ الدراهؿ والدكاكقر بد

دٓئؾ اإلمامة: محدثـا أحؿد بـ مـصقر الزيادي  قال: حدثـا شاذان بــ طؿـر  قـال: 

حدثـا مرة بـ قبقصة بـ طبد الحؿقـد  قـال: قـال لـل جـابر بــ يزيـد الجعػـل: رأيـت 

حتـك ذهـب إلـك مؽـة  الفـقاء  فركبـف وصـار يف فقاًل مــ صـقـمقٓي الباقر وقد صـع 

صدق ذلؽ مـف حتك رأيـت البـاقر  فؼؾـت لـف: أخـربين جـابر طــؽ ورجع طؾقف  فؾؿ أ

 معف إلك مؽة وردين[-  فركب وحؿؾـلبؽذا وكذا؟ )فصـع مرؾف( 

و قرها كرقر  يريد طؾؿـاء اإلمامقـة إقـاطــا  الخرافات والخزطبالت: بؿرؾ هذه أققل 

 بلن ٕئؿتفؿ وٓية تؽقيـقة!!
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 ٜع١ عٔ األ١َ ػـسا َٔ َطا٥ٌ اينتِ نجرًي  ايٓي

 ٚحدٙ ٖا إىل عًٞ ضـسٚأ

 ًٓ يعة اــرقـد كـتؿ كرقـًرا مــ م ـائؾ ال  إن الـبـل :لؼقل مـ يؼقل وٓ كؾؼل با

طـــ أبــل   إلــك ذريتــف مـــ بعــده ,بــدوره,ؾــل ط هاســـروأ  هبــا لعؾــل وحــده ســـروأ

يـا  :فؼال  الذي تقيف فقف الؿرضيف   دطا طؾًقا  مإن رسقل اهلل :قال  جعػر

  طؾـك مـا ائتؿــل اهلل طؾقـف وائتؿــؽ  اهلل إلل سـرأإلقؽ ما  سـرأادن مـل حتك   طؾل

ـــؽ رســـقل اهلل ـــل  فػعـــؾ ذل ـــل   بعؾ ـــف طؾ ـــف    بالح ــــ  وفعؾ وفعؾ

   -بل[  وفعؾف أبل  بلبل  ـ ـقوفعؾف الح   ـ ـقبالح الح ـ

ه إلــك ســـراهلل  ســـرأم :يؼــقل  ســؿعت أبــا جعػــر :قــال  رصـــقوطـــ أبــل ب ,

   إلـك طؾـل  محؿـد هسـروأ   إلك محؿد  جربئقؾ هسـروأ   جربئقؾ
 -[إلك مـ شاء واحًدا بعد واحد  طؾل هسـروأ

 !جعؾـت فـداك :مقؾت :قال   ــق طـ طؾل بـ الح  وطـ أبل حؿزة الرؿالل ,

بعـد  ثـّؿ الح ــ  بعـده  فؼد أططاه أمقـر الؿـممـقـ  كّؾ ما كان طـد رسقل اهلل

مـع   كعـؿ : قـال ؟ثّؿ كّؾ إمام إلـك أن تؼـقم ال ـاطة   ـ ـقثّؿ الح  أمقر الؿممـقـ

 -[ساطةإي واهلل ويف كّؾ   شفرويف كّؾ   سـةالزيادة التل تحدث يف كّؾ 

 :وإلقؽ ما ذكره بعسفؿ  ذهبت أققال طؾؿاء اإلمامقة الباصؾةالعؼقدة  وإلك هذه

اقتسـت بقـان  حؽؿة التـدريجمإن  :ـ كاشػ الغطاء ـق  محؿد حاـقالقال  ,

كـؾ   ائفصــقطـد أو أودطفاولؽـف سالم اهلل طؾقف   جؿؾة وكتؿانجؿؾة مـ إحؽام 

مــ   ا ح ـب الحؽؿـةالؿـاسـب لفـ الققـتها يف اــريعفد هبا إلك أخر لقـ صـلو

 -إلك أمرال ذلؽ  أو مجؿؾ مبقـ  أو مطؾؼ مؼقد  طام مخصص

 ٓ يــذكرهوقـد   ويـذكر مخصصــف بعـد برهــة مــ حقاتــف  فؼـد يــذكر الـبـل طاًمــا

إلك وقتف[ فصـقوبؾ يقدطف طـد   أصاًل 
(1)

- 

                                                           

 -(144,143ـ كاشػ الغطاء )ص:أصؾ الاـقعة وأصقلفا  الاـق  محؿد ح ـق (5)
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  يعة إٓ ما كزلت طؾـك الـبـلاـرلق ت ال ---م :  أبق صالب التربيزياـقوقال ال ,
ــد أو أودطفــاوقــد  ــقا ائف الؿعصــقمقـ صـــقطـ ائف صـــقوأول أو -ؾفا لألمــةصـــقتػا لقبقـ

ائف بقاسطة بعسفؿ لبعض[صـقوطؾؿ سائر أو --- اطؾقً  طؾؿفافؼد   طؾل
(1)

- 

يف تعؾـقؿ كـؾ  ورةضــرٓ ومــ الؿعؾـقم أكـف م :وقال يف مقضع مخر مـ كتابـف ,

بـؾ يؽػـل    إزمـة الؿتتالقـةفرد مـ الؿ ؾؿقـ يف زماكف ما يحتاج إلقف الؿ ؾؿقن يف

  مـ طمتـف  طـد إئؿة الؿعصقمقـ وإيداطفا  ارهسـروخزاكة أ  طؾؿف لبابتعؾقؿفا 

لقعؾؿقا أمتف يف إزمان أتقة[  بلمر مـ اهلل 
(2)

- 

إحؽـام اإللفقـة طــدهؿ لقبؾغقهـا  أودعقـد   مإن رسـقل اهلل :وقال أيًسـا ,

ة طؾك الـاس بعد رسقل اهلل[ففؿ الحج  طـد الػرصةإلك إمة 
(3)

- 

إّن  اية ما ي تػاد مـ إخبار هق أن إكؿـال الـّديـ م :وقال حبقب اهلل الخقئل ,

  لفـا كؾَّفـا إلـك إمـة فـال تبؾقغـفوأّما    وإكزال جؿقع إحؽام كان يف زمـ الـّبل

فـا طــد إئؿـة كؾَّ  أودطفـاوإّكؿا   مـ إحؽام قؾقاًل طؾقف إٓ اهلل  بؾ لؿ يبؾَّغ صؾقات

مخزوًكـا وبؼـل   بؾَّغـقا مـفـا إلـك إمـة مـا كاكـت محتاجـة إلقـف وسؾَّؿفا إلـقفؿ وهـؿ

طـدهؿ ما لؿ يؽـ لفا إلقف حاجة[
(4)

-   

لـديفؿ  أودطـتمفنن إئؿة هؿ الذيـ قد  :د محؿد هادي الؿقالين ـقوقال ال ,

فـؿ القٓيـة ففـق مــ حقـث أن ل  إمـقر بقـدهؿ مجـاريوأمـا أن  -اإللفقـة إحؽام

وحاصـؾ الروايـة أن لفـؿ  -فقسـف الؿؼـدس وسـائطفـنهنؿ   الؽؾقة طؾك إمقر كؾفـا

[يعقةاـروالت  التؽقيـقةالقٓية 
(5)

- 

وإن لــؿ تؽـــ   طـــدهؿ  يعة قــد أودطفــا الـبــلاـــرلؾ كاســخةبــؾ ثؿــة أحؽــام 

 -مقدطة طـدهؿ فق تطقعقن الحصقل طؾقفا طـ صريؼ اإللفام

                                                           

 (-1.143,141تـزيف الاـقعة آثـل طاـرية طـ الابفات القاهقة  الاـق  أبق صالب التجؾقؾ التربيزي ) (5)

 (-5.١1تـزيف الاـقعة آثـل طاـرية طـ الابفات القاهقة  الاـق  أبق صالب التجؾقؾ التربيزي ) (1)

 -(5.15بفات القاهقة  الاـق  أبق صالب التجؾقؾ التربيزي )تـزيف الاـقعة آثـل طاـرية طـ الا (4)

 (-3.457( مـفاج الرباطة يف شـرح هنج البال ة  حبقب اهلل الفاشؿل الخقئل )3)

 (-134محاضـرات يف فؼف اإلمامقة )الخؿس(  ال ـقد محؿد هادي الؿقالين )ص:( 1)
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 إحؽام الـاسخة طـدهؿ أودعقد   مإّن الـبل :قال أخقكد الخراساين ,
مع أّكـف   يف أوقات إضفارها ح ب اقتساء الؿصالح وارتػاع الؿقاكع يظفروهاحّتك 

باإللفام[يؿؽـ تصحقحف 
(1)

- 

مإكـف قـد تظـافرت إخبـار  :طــدما قـال  د الخـقئل ــقوهذا ما ذهـب إلقـف ال ,

طؾـك  (*)إدطقة والزيـاراتيف  ,قفؿصؾقات اهلل وسالمف طؾ,وأثار الؿروية طـفؿ 

مـفؿ[ الـ  فال ماكع مـ صدور   تػقيض ديـ اهلل إلقفؿ
(2)

- 

 :بلن كرقًرا مـ إحؽام مقدطة الققم طـد الؿفدي ٓ تظفر إٓ بظفقره :وقالقا

كرقـر مــ إحؽـام طــد  إيـداعممـع مـا كعؾـؿ مــ  :ـ الؼؿـل ـق  حاـققال ال ,

وبؼـل   وقتـففـلضفر كـّؾ إمـام مـا بؾـغ   ا يف وقتفـاائف الؿعصقمقـ كل يظفروهصـقأو

 ,الاـارع :أي,بـؾ يعؾـؿ بقاكـف  (أرواحـا فداه) مقٓكا صاحب الزمانطـد  كرقر مـفا

أيًسا بقاسطة اإلصالقات الؿؼامّقة[
(3)

- 

 اــرالت صـرالتبؾقغ طـ ط ---م :د الخقئل ـقوقال ال ,
ّ
يع بنيـداع بقاكـف مــ الـبـل

  الققتّقة الباطرة طؾـك ذلـؽ الؿصالحالؿـاسب لف ح ب  ففضرإلك اإلمام لقظفره يف 

لحـّد أن وأّكفـا  اــرلـؿ تـبؾ قد يظفر مـ بعض الـصقص أن جؿؾـة مــ إحؽـام 

 الع مقدطة
ّ
متك مـا ضفـر  بتبؾقغفاوهق الؿلمقر  (طّجؾ اهلل تعالك فرجف) صـرطـد ولل

 ًٓ [ومأل إرض ق ًطا وطد
(4)

- 

                                                           

 -(1.337,311 )كػاية إصقل )مع حقاشـل الؿاؽقـل(  أخقكد الخراساين (5)

طؾك إئؿة الؿصدر الـرئقس لؾتاــريع طــد  الؿؽذوبةصارت )إدطقة والزيارات(  )*(

(: مإكـف ثبـت يف الروايـات 5.113اإلمامقة  ففذا الخقئل يؼقل يف مصـباح الػؼاهـة )

الؿخـالػقـ  ووجـقب الـرباءة مــفؿ  وإكرـار ال ـب  لعــجقاز  وإدطقة والزيارات

ٕهنؿ مـ أهؾ البدع والريـب- بـؾ ٓ  ,أي:  قبتفؿ,ققعة فقفؿ طؾقفؿ واهتامفؿ  والق

 شبفة يف كػرهؿ ---[-

 (-1.155( أجقد التؼريرات  تؼرير بحث الـائقـل لؾ ـقد الخقئل )1)

 -(513,51١العؼؾ والبؾقغ طـد اإلمامقة  الاـق  ح ـقـ الؽريؿل الؼؿل )ص: (4)

 (-11.573,57١قد الخقئل؛ لؾربوجردي )تؼرير بحث ال ـ ,شـرح العروة القثؼك  الخؿس  (3)
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 :أققل

يعتف شــرأحؽـام  صــرٕكـف ح   يف الـبـل إكـرم ـيطعـمـ يؼقل بـذلؽ فنكـف 

جقـًدا أن هـذا الاـخص   وهـق يعـرف  الخاتؿة باـخص واحـد فؼـط مــ أقاربـف

الـذي   طؾؿـف اـرحارب فال ي تطقع أن يـسـقوأكف   لف يف إرض ٓ ُيؿؽـسقف 

 !!والذي ٓ يقجد طـد  قره  اختصف بف

 اايعًِ شًق  شق٘ ايٓي عًٞ 

فـنن صـحت فنهنـا  ,االؿـذكقرة مكًػـ,  بدطاوى اإلمامقة يف طؾلأما ما يتعؾؼ 

أو مـع الخؾػـاء   مع أقراكف مــ الصـحابة مؼاركتفخصقًصا طـد   ٓ تح ب لصالحف

  طقة بجفــدهؿاـــروذلــؽ ٕن هــمٓء قــد تحصــؾقا طؾــك طؾــقمفؿ ال  الــذيـ ســبؼقه

 -وحدة الذكاء  ة مـ ققة الحافظةصـقوبنمؽاكاهتؿ الاخ  وتعبفؿ

مجفـًزا مــ دون أي جـاهًزا فنن العؾؿ الذي كـان يحؿؾـف قـد جـاءه   ؾلأما ط

كؿا يـدطل   زًقا يف أواخر لحظات مـ حقاتف  لف الـبل زقففؼد   أو جفد  تعب

 روى الؿػقد يف اختصاصف طـ حؿزة بـ رافع طـ أم سؾؿة زوجة الـبل  اإلمامقة
فلرسـؾت  (ا إلـل خؾقؾـلادطـق) :مرضف الذي تقيف فقفيف   مقال رسقل اهلل :قالت

 (ادطـقا إلـل خؾقؾـل) :وقال  وجفف  فؾؿا جاءه  طك رسقل اهلل  طائاة إلك أبقفا

  وجفـف  فؾؿـا جـاء  طـك رسـقل اهلل  وبعرـت حػصـة إلـك أبقفـا  ورجع أبق بؽر

فؾؿـا جـاء قـام    فرجع طؿر فلرسؾت فاصؿة إلك طؾل (ادطقا إلل خؾقؾل) :وقال

حديث  بللػفحدثـل ) :قال طؾل :قالت  ؾل برقبفتخؾؾ طفدخؾ ثؿ   رسقل اهلل

    رسقل اهلل وطرق طرقتحتك 
َّ
[(طرقلوسلل طؾقف  طرقفف لل طؾل

(1)
(*)-  

                                                           

 (- 444(  بصائر الدرجات  الصػار )ص:1١1( آختصاص  الؿػقد )ص:5)

كؾ إكبقاء والؿرسؾقـ طاكقا وتعبـقا كرقـًرا إلـك أن وصـؾقا إلـك مـا وصـؾقا إلقـف مــ  )*(

هبـا  كؿـا قـال الاـفقد  جاهاًل   ٕكف كان طؾقم الاـريعة  وطؾك رأسفؿ كبقـا محؿد 

يف  جاهـؾيف ذاتف باـر مرؾــا   (: مالـبل 511سـك مطفري يف كتابف الـبقة )ص:مرت

ـــف:  ,5مالســـحك:(گ گ گ گ ک ک ک ک ڈ ژ ژ ڑ ڑ)ذات

 معؾقمات مـ قبؾ- مخف  فؾقس لؾـبل يف روحف ويف خاليا [١
= 
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ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )يمكــد الؼــرمن هــذه الؼســـقة كرقــًرا:   =

 [- [1مالـجؿ:(ٹ ٹ ٹ ٹ)  [554ء:مالـ ا(ېئ ىئ ىئ ىئ یی)  [37مهقد:(ڻ

إٓ أئؿة الاـقعة ففؿ وحدهؿ مـ دون العالؿقـ حصؾقا طؾك طؾقم إولـقـ وأخـريـ  

قال محؿد باقر إكصاري يف كتابـف بقعـة   بؾحظاتإلك أن تؼقم ال اطة  مـ كبقـا مدم 

  (: موتتؽـقن مثـار طؾـؿ إكبقـاء مــ صـحػ مدم  وإبـراهقؿ  والتـقراة4١الغدير )ص:

واإلكجقؾ  وكؾ ما كزل مــ طــد اهلل تعـالك طؾـك أكبقائـف مــ صـحػ  وطصـا مقســك  

اهلل تعــالك يف  حجــجالتــل لــؿ تؽـــ إٓ لــدى  الؿقاريــثوخــاتؿ ســؾقؿان  و قرهــا مـــ 

 - أوصـقائفلتؽقن بعده طـد  إرض  حتك وصؾت إلك خاتؿ إكبقاء 

إللفقـة  ومــف اكتؼؾـت إلـك تؾـؽ القدائـع ا وأودطـف أمقـر الؿـممـقـ  فدطا الـبـل  

وهـل أن  بؼقـة اهلل إطظـؿ إئؿة مـ ذريتف حتك وصؾت إلك اإلمام الراين طاـر 

 يف حرزه[-

 : أمقاتطؾقم الاـريعة  وأخبار ال ؿاء وهؿ  تلتقفؿوهؿ وحدهؿ مـ دون العالؿقـ  

(  طــ الصـادق  أكـف قـال: 351( والصـػار )ص:5.111روى الؽؾقـل يف كافقـف ) ,

ثـؿ بـلمقر الؿـممـقـ  ثـؿ  برسـقل اهلل  يبـدأحتك  س يخرج شـلء مـ طـد اهلل ملق

 أطؾؿ مـ أولـا[- مخركابقاحد بعد واحد  لؽقال يؽقن 

طؾًؿـا أضفـر طؾقـف مالئؽتـف  طؾؿــلوروى سؿاطة طـ الصادق  أكف قال: مإن اهلل تعـالك  ,

ؾؿــاه وطؾًؿـا اسـتلثر بـف  طؾقف مالئؽتـف ورسـؾف وأكبقـاءه  فؼـد ط أضفروأكبقاءه ورسؾف  فؿا 

 [-قبؾـاطؾك إئؿة الذيـ كاكقا مـ  وطرضفنذا بدأ هلل يف شـلء مـف أطؾؿـا ذلؽ  

وإن طؾؿفؿ يف زيادة م تؿرة يف الؾقـؾ والـفـار  روى صـاحب البصـائر ب ــده طــ  ,

لؿ كـزد يف الؾقؾ والـفار  ولق  لـزاديؼقل: إكا  أبل بصـقر  قال: مسؿعت أبا طبد اهلل 

 ما طـدكا[- ػدلـ

 أققل:

( الـذي صالؿـا اسـتدل بـف طؾؿـاء حديث الحـقضهذه إخبار يتبقـ مـ خالل ) كذب 

تلتقف آخبار يف قربه ساطة ب اطة   رسقل اهلل  اإلمامقة إلثبات ردة الصحابة  فؾق كان

 مباشـرة !!  أصحابف طـ اإلسالم بعد وفاتف ردة لؿا جفؾح ب زطؿ اإلمامقة



 
 

 021 إقاَت٘ يصال٠ ايرتاٜٚح ع٢ً عُس  إْهاز عًٞ  اسبكٝك١ األٚىل9 عدّ

  معظـؿ حقاتـف  طـ أكف قد طاش يف بقت خاتؿ إكبقاء والؿرسـؾقـ هذا فساًل 

ــا ي ــتجد مـــ ال  وكــان ــف اهلل أن ٓ يـ  يعةاـــريخــربه بؽــؾ م ــال    ـــكودطــا ل ق

فؿـا   ابتـدأينوإذا سؽت طـف وفـقت م ـائؾل  أجابـلوكـت إذا سللتف  ---م :طؾل

  الؼرمنمية مـ   كزلت طؾك رسقل اهلل
َّ
  بخطـل فؽتبتفـاإٓ أقرأكقفـا وأمالهـا طؾـل

وخاصـفا   ومحؽؿفا ومتااهبفا  وكاسخفا ومـ قخفا  رها ـقوطؾؿـل تلويؾفا وتػ

وٓ   ت ميـة مــ كتـاب اهلل ــقا كفؿـ  وحػظفـا  أن يعطقـل ففؿفـا ودطا اهلل  وطامفا

ًئا طؾؿف اهلل مـ حالل شـقوما ترك   مـذ دطا اهلل لل بؿا دطا  (*)وكتبتفطؾل  أمالهطؾًؿا 

وٓ كتاب مـزل طؾك أحد قبؾف مـ صاطـة   كان أو يؽقن  وٓ أمر وٓ هنل  وٓ حرام

[ ---افؾؿ أكس حرًفا واحدً   وحػظتف طؾؿـقفإٓ   ةصـقأو مع
(1)

- 

  (*)ان ــقوالـ  والخطـل  مــ ال ـفقمعصـقًما كان   إلك ذلؽ فنن طؾًقا مساًفا

تحـقي طؾـقم إولـقـ وأخـريـ  كتـبولديف  !!(*)ويعؾؿ الغقب كؿا يدطل اإلمامقة

                                                           

؟! مـا دام يؿؾقف رسـقل اهلل  ولؿاذاويتعب كػ ف؟!  يؽتب طؾل  اذالؿٓ أطرف  )*(

ــع طؾــؿ الـبــل  ــؾ  جؿق ــف قب ــةســـقـتؼؾ إلق ــف  دققؼ ــف  روى الؽؾقـــل يف كافق مـــ وفات

الـذي كـان قبؾـف(  سـلل طؾـؿ اإلمـام (  باب: )وقت ما يعؾؿ اإلمـام جؿقـع 5.133)

تبؼــك مـــ  دققؼــةر (: ممتــك يعــرف إخقــر مــا طـــد إول؟ قــال: يف مخــالصــادق )

( فقـف كـؾ مـا فالًشـاروحف[  وطؾـك أيامــا هـذه فؽلكـف ي ـتؾؿ مــ اإلمـام الـذي قبؾـف )

 يحتاجف مـ م ائؾ الاـريعة- 

 -(5.53( الؽايف  الؽؾقـل )5)

(: مكان رسقل 134قال ال بحاين يف كتابف أضقاء طؾك طؼائد الاـقعة اإلمامقة )ص: )*(

ؿؾــل طؾقــف  فؼــال مــرة لرســقل اهلل: )يــا كبــل اهلل  يــلمر طؾًقــا أن يؽتــب كــؾ مــا ي اهلل 

  وقد دطقت اهلل أن يحػظؽ الـ ـقان؟ قال: ل ت أخاف طؾقؽ الـ ـقانأتخاف طؾل 

  ---[- يـ ـقؽوٓ 

 يؼ ـؿبـؾ ,بلن إمة سقف تغدر بـف   يجفؾٓ أطرف كقػ يعؾؿ طؾل الغقب  وهق  )*(

تــازع الؿ ـؾؿقن إمـر    فػل هنج البال ة يؼقل طؾـل: مفؾّؿـا مســك ,طؾك ذلؽ

أن العـرب تـزطج هـذا إمـر  وٓ يخطر بباللما كان يؾؼك يف روطل  فقالّؾفمـ بعده- 

 طـل مـ بعده[- مـّحقهمـ بعده طـ أهؾ بقتف  وٓ أّكفؿ 
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 :مــ أمرـال  الــاس إلـك يـقم الؼقامـة يحتاجففقفا جؿقع ما   مـ إكبقاء والؿرسؾقـ

و قرهــا مـــ  ( ر إبــقضوالجػــ  والجػــر إحؿــر  والجامعــة  مصــحػ فاصؿــة)

ومـا يحـدث بالؾقـؾ والـفـار يـقم بقـقم وسـاطة   متـك شـاء تصـؾفإخبار التل كاكت 

 -ء إلك يقم الؼقامةاـلء بعد الاـلوال  وإمر بعد إمر !ب اطة

  مدخؾـت طؾـك أبـل طبـد اهلل :ر قـالصــقروى الؽؾقـل يف كافقـف طــ أبـل ب ,
فرفـع  :قال ؟هاهـا أحد ي ؿع كالمل  جعؾت فداك إين أسللؽ طـ م للة :فؼؾت لف

سـؾ طؿـا   يا أبـا محؿـد :ثؿ قال  سمًا بقـف وبقـ بقت مخر فاصؾع فقف  أبق طبد اهلل

طؾـؿ   عتؽ يتحـدثقن أن رسـقل اهللشــقإن   جعؾـت فـداك :قؾـت :قـال  بدا لـؽ

  طؾـؿ رسـقل اهلل  يـا أبـا محؿـد :فؼـال :قـال ؟باًبا يػتح لف مـف ألػ بـاب طؾًقا
 -(*)ألػ باب يػتح مـ كؾ باب ألػ باب  اطؾقً 

إكف لعؾؿ ومـا  :ثؿ قال  فـؽت ساطة يف إرض :قال  هذا واهلل العؾؿ :قؾت :قال

 ؟ومـا يـدريفؿ مـا الجامعـة الجامعـةوإن طـدكا   يا أبا محؿد :ثؿ قال :قال -هق بذاك

ع صـحقػة صقلفـا سـبعقن ذراًطـا بـذرا :قال ؟وما الجامعة  جعؾت فداك :قؾت :قال

وكـؾ   فقفا كؾ حالل وحـرام  وإمالئف مـ فؾؼ فقف وخط طؾل بقؿقـف   رسقل اهلل

تلذن لل  :فؼال  ب بقده إللضـرو  إرش يف الخدشء يحتاج الـاس إلقف حتك شـل

                                                           

 وثؿة أحاديث كرقرة بللػاظ متعددة تاـقر إلك هذا إمر:  )*(

صبغ بـ كباتة  قـال: مقـال ( بنسـاده طـ ا114ٕروى الؿػقد يف آختصاص )ص: ,

يػـتح كـّؾ  الحـالل والحـرامبـاب مــ  ألػطؾؿـل  أمقر الؿممـقـ: )إن رسقل اهلل 

ــك طؾؿــت  ــاب حت ــػ ب ــاب أل ــا والقصــاياب ــك طؾؿــت  البالي وفصــؾ الخطــاب  حت

 مـ الرجال([- والؿممـقـمـ الـ اء   الؿذكرات

)طؾـؿ مقـال:  وروى الؿػقـد أيًسـا طــ أبـل حؿـزة الرؿـالل طــ طؾـل بــ الح ــقـ ,

 ([-كؾؿةألػ  كؾؿةيػتح كؾ  كؾؿةوألػ  كؾؿةطؾًقا كؾؿة تػتح ألػ  رسقل اهلل 

قال: )أوصــك م(  طـ أبل طبد اهلل طـ مبائف قال: 5.175وروى الؽؾقـل يف كافقف ) ,

 كؾؿـةألػ  باب  وكؾ كؾؿةتػتح كؾ  باب وألػ كؾؿة  بللػإلك طؾل  رسقل اهلل 

 [- بابوألػ 
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فغؿـزين  :قـال  إكؿا أكا لؽ فاصـع مـا شـئت  جعؾت فداك :قؾت :قال ؟يا أبا محؿد

إكـف  :قـال  هـذا واهلل العؾـؿ :قؾـت :قـال ,كلكف مغسـب,حتك أرش هذا  :بقده وقال

   -لعؾؿ ولقس بذاك

 :قؾـت :قـال ؟وما يدريفؿ مـا الجػـر الجػروإن طـدكا  :ثؿ قال  ثؿ سؽت ساطة

وطؾـؿ العؾؿـاء الـذيـ   قـصــقوطاء مــ أدم فقـف طؾـؿ الـبقـقـ والق :قال ؟وما الجػر

   -لقس بذاكإكف لعؾؿ و :قال  إن هذا هق العؾؿ :قؾت :قال  ائقؾسـرمسقا مـ بـل إ

ومــا يــدريفؿ مــا   لؿصــحػ فاصؿــةوإن طـــدكا  :ثــؿ ســؽت ســاطة ثــؿ قــال

مصحػ فقـف مرـؾ قـرمكؽؿ  :قال ؟وما مصحػ فاصؿة :قؾت :قال ؟مصحػ فاصؿة

  هـذا واهلل العؾـؿ :قؾت :قال  واهلل ما فقف مـ قرمكؽؿ حرف واحد  هذا ثالث مرات

 -إكف لعؾؿ وما هق بذاك :قال

إلـك أن تؼـقم  طـدكا طؾؿ ما كان وطؾـؿ مـا هـق كـائـ إن :ثؿ سؽت ساطة ثؿ قال

 -إكف لعؾؿ ولقس بذاك :قال  هذا واهلل هق العؾؿ  جعؾت فداك :قؾت :قال  ال اطة

إمر مـ   ما يحدث بالؾقؾ والـفار :قال ؟ء العؾؿشـلفلي   جعؾت فداك :قؾت

[ء إلك يقم الؼقامةاـلء بعد الاـلوال  بعد إمر
(1)

- 

 :كػ فؿأهنؿ يؼقلقن طـ أ  ومـازلفؿ  ئؿةن مـ صػات إإو

وإن مــا لؿــ ي ـؿع   مـامـفوإن مـا لؿــ يـمتك يف   يف قؾبف يـؽتن مـا لؿـ إ ,

مــ  أطظـؿوإن مــا لؿــ يلتقـف صـقرة   مرؾ صقت ال ؾ ؾة تؼع طؾك الط ت اصقتً 

جربائقؾ ومقؽائقؾ
(2)

- 

مـع أحـد لـؿ تؽــ   مطفـرة لق ـت بؿؾـؽ مؼدسـةأيدكا بروح مـف  وإن اهلل  ,

وهـق   مــا ت ـددهؿ وتـقفؼفؿإئؿـة  وهـل مـع   إٓ مع رسقل اهلل  سـكمؿـ م

 -(3)بقــا وبقـ اهلل  طؿقد مـ كقر
                                                           

ــد (  1.455معــالؿ الؿدرســتقـ  مرتســـك الع ــؽري )  (5.14١,131( الؽــايف )5) الؽؾقـــل والؽــايف  طب

 (-451الرسقل الغػار )ص:

 (-4١3 ,4١5(  بصائر الدرجات  ابـ فروخ الصػار )ص:31١( إمالل  الطقسـل )ص:1)

 (-1.153( طققن أخبار الرضا  الصدوق )4)



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

022 

ورث   ان محؿدً إو  ن سؾقؿان ورث داودإو  وإن داود ورث طؾؿ إكبقاء ,

  ---ســكوألـقاح مق  وإن طــدكا صـحػ إبـراهقؿ   اوإكـا ورثــا محؿـدً   سؾقؿان

وساطة ب اطةبققم  ايقمً   لؾقؾ والـفارباوما يحدث 
(1)

- 

وم اء اصباًح ٓ يحجب طـا  خرب ال ؿاءن إو ,
(2)

- 

ما طـدكا لؿ كزد لـػدولق   يف الؾقؾ والـفار لـزدادكـا إو ,
(3)

- 

كـان يعؿـؾ هبؿـا اسـؿ اهلل إطظـؿ مــ  حرفقـأططل  ابـ مريؿ   ـكإن طق ,

خؿ ـة اكقة أحرف  وأططـل كـقح ثؿ إبراهقؿأحرف   وأططل  أربعة سـكوأططل مق

ذلـؽ كؾــف   وإن اهلل تعــالك جؿـع حرفـا يـاــرخؿ ــف وطحرفـا  وأططـل مدم  اــرط

صـؾك اهلل  حرفـا  أططـك محؿـداً  ثالثـة وسـبعقنؿ اهلل إطظـؿ وإن اس  لؿحؿد 

واحد حرفوحجب طـف   حرفا اثـقـ وسبعقـ لفمطؾقف و
(4)

)*(-  

طؾـل بــ ابـل )ة صــقهـذه الاخ أن كؼارن مرؾ واإلجحاف الظؾؿ مـ ننلذلؽ ف

  مـع مجؿـقع الصــحابة (*)لؾعـادة الخارقـةومعـف كـؾ هـذه اإلمؽاكــات  ( صالـب 

                                                           

 (-5.111( الؽايف  الؽؾقـل )5)

 (-3.554  الـقري الطربسـل )( خاتؿة الؿ تدرك1)

 (-351( بصائر الدرجات  الصػار )ص: 4)

 -(5.141)   الؽؾقـل( الؽايف3)

 ستلب يف الصػحات الؼادمة أخبار طديدة تتحدث طـ هذه الؿـازل  والصػات-  )*(

  وما يروى طـ قؾعف لباب خقرب  فنهنا بؼقة مؾؽقتقة بؼقتف الج ديةبؾ حتك ما يتعؾؼ  )*(

( طــ 413كػ ف  فعـ أمالل الصـدوق )ص: بحاكف  وهذا ما يؼقلف طؾل مـ اهلل س

الــدقاق  طـــ الصــقيف  طـــ طبقــد اهلل بـــ مقســـك الحبــال  طـــ محؿــد بـــ الح ـــقـ 

  أن أمقر الخااب  طـ محؿد بـ محصـ  طـ ابـ ضبقان  طـ الصادق  طـ مبائف 

بـاب خقـرب ورمقـت قال يف رسالتف إلك سفؾ بـ حـقػ: مواهلل ما قؾعـت   الؿممـقـ

بؼـقة   لؽــل ُأيـدت  ذائقـة  وٓ حركـة بؼـقة ج ـديةذراًطـا  أربعـقـبف خؾػ ضفري 

   وكػس بـقر رّبفا مسـقئة ---[-مؾؽقتقة

  (  جاء فقف: م--- أن طؿر سلل طؾًقا15.31ويف كص مخر رواه صاحب البحار ) ,
  ففـؾ قؾعتفـا بؼـقة قال: يا أبا الح ـ  لؼد اقتؾعـت مـقًعـا  وأكـت ثالثـة أيـام خؿقًصـا

= 
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ًٓ الذي كان  (طؿر )طـ أن كؼاركف بػرد واحد مـفؿ كـ فساًل    زمـ الـبل ماغق
  !يف إسقاق بالصػؼ

مـع   طفاســرفؽلكـا كؼارن بقـ شخص يحؿؾ أرقـك أكـقاع أجفـزة الؽؿبقـقتر وأ

أو كؼارن شخًصا قـد درس   ٓ يحؿؾ حتك ورقة وقؾًؿا ي جؾ فقفا مؾحقضاتفرجؾ 

  (*)!مع شخص ما زال يف آبتدائقة  ـ طاًما ـقالعالؿقة لؿدة خؿ الجامعاتيف أرقك 

                                                           

  وكػس بؾؼاء رهبـا بؼقة إلفقة  ولؽـ قؾعتفا ما قؾعتفا بؼقة باـرية :باـرية؟! فؼال  =

 مطؿئـة رضـقة[-

وهق يتحدث طـ ققة طؾـل الخارقـة التـل ٓ يؿؽــ   ويف الخرب كػ ف طـ جربيؾ , 

    فـنين لؿـا أمـرت أن أدمـر قـقم لـقطإطجـابلأن تؽقن لباـر طادي  أكف قال: موأمـا 

حؿؾت مدائـفؿ وهل سبع مدائـ  مـ إرض ال ابعة ال ـػؾك إلـك إرض ال ـابعة 

حتـك سـؿع حؿؾـة العـرش صــقاح ديؽـتفؿ  ورفعتفـامــ جــاحل   رياـةالعؾقا طؾـك 

 هبا- ولؿ أثؼؾوبؽاء أصػالفؿ  ووقػت هبا إلك الصبح أكتظر إمر 

فاضـؾ ســقػف  ضــربتف الفاشـؿقة وكـرب  أمـرت أن أقـبض  والققم لؿا ضـرب طؾـل 

إرض  فتـؼؾبشطريـ   فقاطرهحتك ٓ ياؼ إرض  وتصؾ إلك الرقر الحامؾ لفا 

قـد  وإســرافقؾ ومقؽائقـؾبلهؾفا  فؽان فاضؾ سـقػف طؾل أثؼؾ مـ مدائـ لـقط  هـذا 

 يف الفقاء[- طسدهقبسا 

هنؿ لؾعادة الؿتقفرة طـد إئؿة  إٓ أ الخارقة آمؽاكاتوطؾك الر ؿ مـ جؿقع هذه  )*(

 الـصقص مـ الؽتاب وال ـة: تـؼصفطـدما  يرجؿيؼقلقن: إن طؾًقا كان 

يؼــقل: مإن    روى صـاحب البصــائر طـــ طبــد الــرحقؿ قـال: ســؿعت أبــا جعػــر , 

فلصاب  ثؿ قال: يا طبـد  رجؿ بفإذا ورد طؾقف أمر لؿ يجلء بف كتاب وٓ سـة  طؾًقا

 [- الؿعسالتالرحقؿ  وتؾؽ 

قال: سؿعتف يؼقل: مكان    الرحقؿ الؼصـقر  طـ أبل جعػروروى أيًسا طـ طبد  , 

   وهل الؿعسالت[- رجؿ فلصابإذا سئؾ فقؿا لقس يف كتاب وٓ سـة   طؾل

إذا ورد   قـال: مكـان أمقـر الؿـممـقـ  وطـ مقسـك الحؾبل  طــ أبـل طبـد اهلل , 

 عسالت[-ذلؽ  وهل الؿ فقرجؿف فقصـقبطؾقف ما لقس يف كتاب اهلل وٓ سـة كبقف 
= 
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   طــدما كؼاركـف بعؾـلخارًقـا  يعد رجـاًل  لؽـ طؾك الر ؿ مـ ذلؽ فعؿر 
قد وقع فقفا خالل   وهػقاتالحرقث لف طـ زٓت  بحرفؿوذلؽ ٕن اإلمامقة ر ؿ 

فـنهنؿ لـؿ ي ـتطقعقا أن يجؿعـقا إٓ   ســقـ اــرطمدة حؽؿف التل امتـدت أكرـر مــ 

التـل اكاـغؾ فقفـا   مؼاركة مع مدة حؽؿف الطقيؾـة  ,كؿا أسؾػـا,ر  ـقالق الـزرطؾك 

ــلمقر  ــك   اإلســالم يف أرجــاء الؿعؿــقرة اـــروطؾــك رأســفا وأهؿفــا ك  طظقؿــةب حت

 ( فـارس) ذلـؽ الزمـانامرباصقريـة رة أن ي ـؼط أطظـؿ صــققـة قاستطاع يف مدة زمـ

وأقـام   كاكتـا تحؽؿـان العـالؿحقـث  ( الـروم) الراكقـةلالمرباصقريـة وكان كـًدا ققًيـا 

وقـقة   ومـا هـق مبؾـغ طؾؿـف  فؿـا أطظـؿ هـذا الرجـؾ -دولة إسالمقة طظقؿـةبدلفؿا 

 ي ـتطقع أن يؼـقم بـف فؼـد قـام بؿـا ٓ  وشدة يؼقــف  وققة إيؿاكف  وفرط تبحره  ففؿف

 !!جقش مـ الرجال

وك ـج أمرـال هـذه   مرـؾ هـذه إقـقال اخـماعن اإلمامقة اضطروا إلك نلذلؽ ف

ٓ يؿؽـ  يةاـرالبٕهنؿ يعرفقن جقًدا بلن اإلك ان بصػتف  ؛ حقل طؾل الخرافات

والتـل تاـؿؾ   طاًمـا (14)التل امتدت إلك ما يؼارب مـ   رة الـبل ـقأن يحقط ب

                                                           

 الؿؼداد فق للحؽؿ الؿذي  ٓ يعرفكان  وأيًسا كجد يف كتب اإلمامقة أن طؾًقا   =
(: مطــ 5.75طـ حؽؿف  روى شــق  الطائػـة يف آستبصـار ) لق لل رسقل اهلل 

رجـاًل كـان  طؾًقا؟ فؼال: إن الؿذيإسحاق بـ طؿار  طـ أبل طبد اهلل قال: سللتف طـ 

أن ي ـللف وهـق  فـلمر الؿؼـدادلؿؽـان فاصؿـة   اهلل أن ي لل رسـقل  فاستحك  مذاء

 «[-لقس باـلء: »  فؼال لف الـبل ف للفجالس  

كــان يعؾــؿ طؾًقــا م ــائؾ كــان مـــ البــديفل أن  وكجــد أيًســا يف روايــاهتؿ  أن الـبــل  

أكف     فعـ الصادق  طـ أبقف  طـ مبائف  طـ طؾل قر ك بل لدينيعرففا  ٕن طؾؿف 

أن أقـقل: )الّؾفـّؿ إّكـل أطـقذ بـؽ مــ  الؽـقػإذا دخؾت   قل اهللطّؾؿـل رسقال: م

 الخبقث الؿخبث الـجس الرجس الّاقطان الّرجقؿ([-

أن أقـقل: )الحؿـد هلل  الغـائطإذا قؿـت طــ   رسقل اهلل طّؾؿـلأيًسا: م وقال  , 

 ا([-الذي رزقـل لّذة صعامل ومـػعتف  وأماط طـّل أذاه  يا لفا مـ كعؿة ما بّقـ فسؾف
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   قـر طاديـةوبطريؼـة   لقحـده مــ دون م ـاطدة خارجقـة (وتؼريـره  وققلف  فعؾف)

  -(*)لذلؽ فنكـا كجدهؿ قد لجموا إلك أمرال هذه الؿؼقٓت

يعة مــ دون اــرإلك جؿقـع م ـائؾ ال يصؾ وحدهي تطقع أن   فؾق كان طؾل

 -أن يػعؾ معف ما فعؾ  لؿا احتاج الـبل  م اطدة مـ أحد

وهق لؿ يحصؾ طؾك أي م اطدة صـغقرة    ة مـ طؿرتريدون يا إمامق فؽقػ

أو أن ٓ   أن ٓ ي ـلل  وإكؿـا اطتؿـد طؾـك جفـقده الػرديـة  كاكت أو كبقرة مــ أحـد

  !!الؿحالفنكؽؿ تطؾبقن   أو أن ٓ يخطئ  راـقي ت

 ْصْٖٛا عٔ ايسبٛب١ٝ ٚقٛيٛا فٝٓا َا غ٦تِ

سـفؿ أوطؾـك ر  ةإئؿـ مؼامات ومــازلخبار لؿعرفة ومـ صؾب الؿزيد مـ إ

  اإلمامقـةمــ ذلـؽ يف كتـب  العجـب العجـابجد سـقكف نف  بل صالب أطؾل بـ 

وققلـقا فقــا   الربقبقـةكزهقكا طــ م :كػ فؿأن يؼقلقا طـ أئؿة مر بإحتك وصؾ إ

ما شئتؿ ولـ تبؾغقا[
(1)

وققلقا فقـا ما شئتؿ[  مخؾقققـاجعؾقكا م  (*)
(2)

اجعؾقا لــا م  

                                                           

 جؾ ـةطؾـؿ طؾًقـا العؾـقم جؿقًعـا يف  الؼقم أهنؿ مرة يؼقلقن: أن الـبـل  تـاقضمـ  )*(

  قـال جعػـر ال ـبحاين يف كتابـف إجقبـة بالتـدريجواحدة  ومرة يؼقلقن: أكف تعؾؿفـا 

بػسـؾ طـايـة اهلل سـبحاكف   تـدريجًقا(: ماإلمـام قـد تعؾـؿ إحؽـام 4١5الفادية )ص:

 [-ورسقلف إكرم 
(  اإلمامـة 35(  طؾـؿ اإلمـام  محؿـد ح ــقـ الؿظػـر )ص:١.31م ـد اإلمـام طؾـل  ح ــ الؼبـاكجل )( 5)

 (-5.341اإللفقة  محؿد ال ـد )

(  طـــ مؼقلــة: )كزهقكــا طـــ الربقبقــة 1.311ســلل ال ـــقد الخــقئل يف صـــراط الـجــاة ) )*(

 ة إصفار؟إن هذه الؿؼقلة حديث؟ وإلك مـ تـ ب مـ إئؿ هؾوققلقا فقـا ما شئتؿ( 

تـزيففؿ طـ صػات الرب الؿختصة بف  واتصاففؿ بجؿقع ما بدى تؾـؽ  ٓ يحتاج: فلجاب 

ــقتفا  كؿـا هـؿ  الباــريةمـ صػات الؽؿال التل يؿؽـ أن تـالفا  طــ مـا ٓ  مـزهـقنيف قدس

  ٓ تحتـاج تؾـؽ إلـك ورود الزلـؾ والؿعاصــليؾقؼ أن يتصػ بف الؿخؾقق الؿعصـقم طــ 

 إن كاكت ضعقػة  قر معتربة-  كطرحفابؿسؿقهنا إن كاكت معتربة  أو  كربتفرواية حتك 

 (-155( البصائر  الصػار )ص:1)
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ققلقا فقـا ما شئتؿ[و  كموب إلقف اربً 
(1)

ٓ فـرق بقــؽ وبقـفـا م :ويف الزيارة الرجبقـة  

[إٓ أهنؿ طبادك وخؾؼؽ
(2)

 بقابإويؽػل يف معرفة هذه الؿـازل والؿؼامات كؼؾ   

 :يف حؼفؿ اإلمامقةالتل سطرها طؾؿاء 

   -وٓة أمر اهلل وخزكة طؾؿفإئؿة  أن باب ,

   -والتل مـفا يمتك  أبقابفيف أرضف و خؾػاء اهلل إئؿة  أن باب ,

   -كقر اهلل إئؿة  أن باب ,
   -هؿ أركان إرضإئؿة  أن باب ,

 -يف كتابف العالمات التل ذكرها اهلل إئؿة  أن باب ,

 -إئؿة يف كتابف هؿ أن أيات التل ذكرها اهلل  باب ,

   -ورسقلف مـ الؽقن مع إئؿة ما فرض اهلل  باب ,

 -إئؿة الذكر الذيـ أمر اهلل الخؾؼ ب مالفؿ هؿأن أهؾ  باب ,

   -إئؿة أن مـ وصػف اهلل تعالك يف كتابف بالعؾؿ هؿ باب ,

 -إئؿة أن الراسخقـ يف العؾؿ هؿ باب ,

   -قد أوتقا العؾؿ وأثبت يف صدورهؿإئؿة  أن باب ,

   -يف أن مـ اصطػاه اهلل مـ طباده وأورثفؿ كتابف هؿ إئؿة باب ,

   -أن الحجة ٓ تؼقم هلل طؾك خؾؼف إٓ بنمام باب ,

   -أن إرض ٓ تخؾق مـ حجة باب ,

وأهنــؿ   طـــدهؿ جؿقــع الؽتــب التــل كزلــت مـــ طـــد اهلل إئؿــة  أن بــاب ,

   -يعرفقهنا طؾك اختالف أل ـتفا

   -وأهنؿ يعؾؿقن طؾؿف كؾف  أكف لؿ يجؿع الؼرمن كؾف إٓ إئؿة باب ,

   -ـ اسؿ اهلل إطظؿمإئؿة  ما أططل باب ,

  -مـ ميات إكبقاء إئؿة  ما طـد باب ,
                                                           

 (-3.43(  الغدير  إمقـل )537( البصائر  الصػار )ص:5)

 (-١14( مصباح الؿتفجد  الطقسـل )ص:1)
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   -يزدادون يف لقؾة الجؿعةإئؿة  يف أن باب ,

 -يزدادون لـػذ ما طـدهؿإئؿة  لقٓ أن باب ,

 -طؾك خؾؼف شفداء اهلل إئؿة  يف أن باب ,

 -هؿ الفداةإئؿة  أن باب ,

  -(*)مامأن الؼرمن يفدي لإل باب ,

   -يف كتابف هؿ إئؿة أن الـعؿة التل ذكرها اهلل  باب ,

 -أن الؿتقسؿقـ الذيـ ذكرهؿ اهلل تعالك يف كتابف هؿ إئؿة باب ,

 -طرض إطؿال طؾك الـبل وإئؿة باب ,

 -أن الطريؼة التل حث طؾك آستؼامة طؾقفا وٓية طؾل باب ,

 -ئؽةمعدن العؾؿ وشجرة الـبقة ومختؾػ الؿالإئؿة  أن باب ,

   -العؾؿ ايرث بعسفؿ بعًس   ورثة العؾؿإئؿة  أن باب ,

 -اء الذيـ مـ قبؾفؿصـقورثقا طؾؿ الـبل وجؿقع إكبقاء وإوإئؿة  أن باب ,

  وإكبقـاء  يعؾؿقن جؿقع العؾقم التل خرجـت إلـك الؿالئؽـةإئؿة  أن باب ,

  -والرسؾ

   -إذا شااوا أن يعؾؿقا طؾؿقاإئؿة  أن باب ,

   -ءاـلوأكف ٓ يخػك طؾقفؿ ال  يعؾؿقن طؾؿ ما كان وما يؽقنإئؿة  أن باب ,

   -لق سم طؾقفؿ ٕخربوا كؾ امره بؿا لف وطؾقفإئؿة  نأ باب ,

   -يف أمر الديـإئؿة  التػقيض إلك رسقل اهلل وإلك باب ,

 -محدثقن مػفؿقنإئؿة  أن باب ,

 -إئؿة فقف ذكر إرواح التل يف باب ,

ــاب , ــلتقا اإل ب ــا يؼســقن مـاســؽفؿ أن ي ــاس بعــد م ــك الـ ــام أن القاجــب طؾ م

 -فق للقكف طـ معالؿ ديـفؿ ويعؾؿقكف وٓيتفؿ ومقدهتؿ لف

                                                           

لإلمام  إلك اإلمام  بقـؿا ٓ كجد يفديالعـاويـ  فالؼرمن  أ ربطـقان هذا الباب مـ  )*(

 إذن ستؽقن الفداية لف بف!!! فؽقػذكًرا فقف  أو إشارة لف  



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

028 

   -خبارتدخؾ الؿالئؽة بققهتؿ وتطل ب طفؿ وتلتقفؿ بإإئؿة  أن باب ,

   -ويتقجفقن يف أمقرهؿ  أن الجـ يلتقفؿ فق للقهنؿ طـ معالؿ ديـفؿ باب ,

وأن   مـ الحؼ يف يد الـاس إٓ مـا خـرج مــ طــد إئؿـة ءشـلأكف لقس  باب ,

   -لؿ يخرج مـ طـدهؿ ففق باصؾ ءشـلكؾ 

   -فقؿا جاء أن حديرفؿ صعب م تصعب باب ,

أن إرض كؾفا لإلمام باب ,
(1)

- 

دلـة طؾـك أ  ل محؿـدالقٓيـة التؽقيـقـة ٔ :د طؾـل طاشـقر يف كتابـف ـقوساق ال

ــة ــتفؿ التؽقيـق ــػ ق ــؿفا  وٓي ــك صقائ ـــ  اواضــعً   إل ــة م ــة جؿؾ ــؾ صائػ تحــت ك

 :الطقائػمـ هذه  القؽ ق ؿً إو  الروايات

وطقـ   والريح  والربق  ل محؿد طؾك ت خقر ال حابمقدرة  :ولكالطائػة إ

 -الؼطر

ــة ــة الراكق ــك الت :الطائػ ــدكقاصـــرقــدرهتؿ طؾ ــال  رضوســقق إ  ف بال   والجب

 -والؿاء

 -واستؼرار الجبال وال ؿاء  تفاقوترب  رضطؾك صل إقدرهتؿ  :الطائػة الرالرة

 -قدرهتؿ طؾك تحقيؾ الؿاهقات :الطائػة الرابعة

كف أو  ثؿاره يف حقـفإوقدرهتؿ طؾك   ل محؿدصاطة الاجر ٔإ :الطائػة الخام ة

 -رضبـقرهؿ وبركتفؿ تـبت إ

  -وابوالد  والطققر  والؿالئؽة  اصقـاـقت خقر الجـ وال :الطائػة ال ادسة

 -ف العذابصـرل محؿد يف تـزل الرحؿة والتػقيض ٔ :الطائػة ال ابعة

 -برصكؿف وإإ ضـكبراء الؿرإل محؿد يف التػقيض ٔ :الطائػة الرامـة

 -حقاءماتة إإو  حقاء الؿقتكإل محؿد يف التػقيض ٔ :الطائػة التاسعة

 -والؼدرة  والرزق  ل محؿد يف الخؾؼالتػقيض ٔ :ةشـرالطائػة العا

                                                           

 (-5.55١,351كتاب الحجة ) ,( اكظر هذه إبقاب يف: الؽايف  الؽؾقـل 5)
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وطؾؿفـؿ لؿـا يف   قدرهتؿ طؾك تطفقر الـػـقس وهـدايتفا :اـرالطائػة الحادية ط

السؿائر
(1)

- 

وطؾـك إئؿة  والروايات التل تحدث فقفا خبارإردكا الدخقل يف باب أذا إما أ

  طؾل اـقلذلؽ قال ال  (*)مر يطقلفإ  كػ فؿأطـ  بل صالب أسفؿ طؾل بـ أر

والؽؿــآت الؿعطــاة إلــك   والػســائؾ  ن جؿقــع العؾــقمإم :الـؿــازي الاــاهرودي

آثــل إئؿـة  طــد مقدطـة  ائفؿصــقوأو كبقاء والؿرسـؾقـوإ  الؿالئؽة الؿؼربقـ

 ططــل ذلــؽ لؾـبــل أٓ وقــد إ  و فســاًل أ  اططــل طؾًؿــأ افــال تجــد مخؾقًقــ -اـــرط
طؾـؿ بحقـث يؽـقن طؾـؿ سـائر الخؾـؼ بالـ ـبة إلـك   ضافات كرقـرةإمع   ائفصـقوأو

[البحرمؾؼاة يف كؼطرة   ل محؿدممحؿد و
(2)

- 

                                                           

 (-541,113( القٓية التؽقيـقة ٔل محؿد  ال ـقد طؾل طاشقر )ص: 5)

وجؿقـع شـلكف  : مواهلل لق شئت أن أخرب كؾ رجـؾ مــؽؿ بؿخرجـف ومقلجـفقال طؾل  )*(

 [- الخاصة  أٓ وإين مػسـقف إلك يف رسقل اهلل  تؽػروالػعؾت  ولؽـ أخاف أن 

طـ شـلء فقؿا بقـؽؿ وبقـ ال اطة  وٓ  ٓ ت للقين: مفقالذي كػ ـل بقده  وقال  , 

 بـاطؼفا وقائدها[-  أكبلتؽؿطـ فئة هتدي مئة وتسؾ مئة  إٓ 

أطؾـؿ مــل  بطـرق ال ـؿاءتػؼـدوين  فألكـا  : مأيفا الــاس  سـؾقين قبـؾ أنوقال  , 

 بطرق إرض[-

ســًتا  ٕحصـــل  وإين : مكـــت ذات لقؾــة تحــت ســؼقػة مــع رســقل اهلل وقــال  , 

أطــرففؿ بؾغــاهتؿ  وصــػاهتؿ   الؿالئؽــةوســّتقـ وصــلة مـــ الؿالئؽــة  كــّؾ وصــلة مـــ 

 وأسؿائفؿ  ووصئفؿ[-

طــ يؿقــف   جربئقـؾالـســقر  كـان وطـ الصادق  قال: مإن طؾًقا يـقم بــك قريظـة و , 

ثاكف[- ومؽقائقؾ  طـ ي اره ُيحدِّ

يقم الطائػ  فؼال أصـحابف: كاجقـت   طؾًقا كاجك (: مإن رسقل اهلل وطـف ) , 

 [-بؾ اهلل يـاجقفطؾًقا مـ بقــا وهق أحدثـا سـًا  فؼال: ما أكا أكاجقف  

صـعب ـ تبؾغـقا--- إّن أمركـا مـا شـئتؿ ولـ وققلـقا(: مٓ تؼقلقا فقــا رًبـا  وطـف ) , 

َّٓ مؾؽ مؼّرب  أو م تصعب  مرسؾ  ٓ يحتؿؾف إ
ّ
  أو طبد مممـ امـتحـ اهلل قؾبـف كبل

 لإليؿان[- 

 (-١1( القٓية التؽقيـقة لؾـبل وإئؿة  الاـق  طؾل الـؿازي الااهرودي )ص:1)
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 :ققللفكرر أكا لف  وطؾك هذا

  الرباكقـة الؿؿـقحـة لعؾـل  والؼـدرات  مؽاكـاتمــ اإل الفائؾبعد هذا الؽؿ 
بؾ مــ   لقس مـ كاحقة العؾؿ فؼط  بعؿر ن كؼاركف أيؿؽـ  كقػ  ,ولذريتف,

  لقـؾ هنـار الؽـقنت لـف جؿقـع مؼـدرا سـخرتفرجـؾ  ؟!جؿقع الـقاحل والجفات

فؿـا بؼـل لغقـره مــ بؼقـة   يـاجقـف والـرب   وصػقة الؿالئؽة تخدمف صباح م اء

مرـال هـذه أفعؼـد  ؟! وبؼقة الصـحب سفؿ طؿر أوطؾك ر  هبؿ لقؼارن اـرالب

  -(*)جحاف بحؼفؿتعد مـ الظؾؿ واإل الؿؼاركات

 ال حدٚد ٚال ْٗا١ٜ هلا املٛج١ٗ إىل عُس  اإلَا١َٝتِٗ 

  طــد حـد معـقـ اإلمامقـةمـ قبـؾ  ققػ طداد التفؿ الؿقجفة إلك طؿر ٓ يت

إلـك يقمــا هـذا مــ  اوٓ زال البحث قائًؿـ  هنؿ يبحرقن طـفا يف كؾ شاردة وواردةنف

  بف لؾخؿـرشــر) :مـفـا  كرقـرة صــلمعاكف ارتؽب لسالم بقبؾ اإل فاهتؿ  دون تققػ

(و قرهــا ---وأد ابـتــف  ارتؽابــف الػاحاــة
(1)

ســالم اإلم :يـظــروا إلــك ققلــف  ولــؿ  

يجب ما كان قبؾف[
(2)

حقـث   ٓ بعد سـقـ مــ البعرـةإ لؿ يحرم ,مراًل , الخؿرن أو  

 -بقـ ضفراكقفؿ مع تقاجد الـبل  الخؿركان الصحابة يحت قن 

  يـقم الحديبقـة) :مـفـا  يف مقاصـ طديدة طؾك الـبل  اطمضسالمف إكف بعد أو

(و قرهـا ---ويقم الخؿـقس  ويقم صالتف طؾك ابـ سؾقل
(3)

  الؽػـروهـذا يؾـزم مــف   

                                                           

  الاـافعل  أن كؼـارن إئؿـة إربعـة: )أبـق حـقػـة  مالـؽ الظؾؿ واإلجحافإن مـ  )*(

أحؿد(  بالباقر  والصادق  وبؼقة إئؿة  ففمٓء إربعة وصؾقا إلـك مـا وصـؾقا إلقـف 

خارجقــة  طؾــك  م ــاطدة  ومـــ دون أي بجفــدهؿ وتعــبفؿمـــ طؾــقم الاـــريعة كــان 

أو بـذل  تعـبمـ دون  جاهزةالعؽس مـ إئؿة الذيـ كاكت تلتقفؿ إخبار والعؾقم 

 ما لؿ يحؼؼف  قرهؿ!  حؼؼقاإربعة قد  ! ومع ذلؽ  فنن إئؿةجفدأي 

 (- 5.155(  الغدير  إمقـل )54١( اكظر: الؿراجعات  طبد الح ـقـ شـرف الديـ )ص:5)

(  م ــد اإلمـام 53.431(  جامع أحاديـث الاــقعة  الربوجـردي )3.333( م تدرك القسائؾ  الـقري )1)

 (-3.5577أحؿد )

جتفاد  طبد الح ـ4)  (-55.543(  الصحقح مـ سـقرة الـبل  العامؾل )3١قـ شـرف الديـ )ص:( اكظر: الـص وٓا
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والتقبـة  آسـتغػاروكـان   او اسـتغػار  تقبة مـف  ولؿ يؼبؾقا  والخروج طـ الديـ

 : قـال   اــرمــ صـػات الب صـػةن الـذكب أمـع العؾـؿ    لؾصـحابة عاــرلؿ ت
 ق ـتغػرونف يـذكبقنولجـاء بؼـقم   لـذهب اهلل بؽـؿ تذكبقالق لؿ   بقده  ـلوالذي كػم

فقغػر لفؿ[  اهلل
(1)

  بقــف وبـقـ طبـده التقبـة وآسـتغػارن رب العزة قـد فـتح بـاب إو  

وخقــر الخطــائقـ التقابــقن[  دم خطــاءمكــؾ بـــل م : وكؿــا قــال 
(2)

 يغػــرن اهلل أو  

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) :قـال تعـالك  كاــرالٓ إ االذكقب جؿقعً 

 -سؾؿأباهلل مذ  كاـرلؿ ي ؿر ن طنف  والحؿد هلل  [3١مالـ اء:(ےے

لقجدكا مـا    كبل اهلل يقسػ قصةمؾـا يف لوت  بقـؿا لق تػحصـا الذكر الحؽقؿ

 - بقفؿ يعؼقبلوب   بف خقتفإفعال أالقلدان مـ  ب مـفاـقت
قـال   كبقـاءإفؿـفؿ مــ طـدهؿ مــ   اـرصػقة الب يعدونخقة الذيـ همٓء اإل

 :وقال ققم  أكبقاءخقة يقسػ كاكقا إطؾك أن  يـ ـرػوأكرر الؿم :يف التبقان سـلالطق

 ---[وهق مذهبـا  لؿ يؽقكقا كذلؽ
(3)

- 

أكـان م :قؾـت لؾبـاقر :قـال  فعـ حـان بـ سدير  سباطإومـفؿ مـ طدهؿ مـ 

[ٕكبقاء اأوٓدً   اأسباصً ولؽـفؿ كاكقا   ٓ :فؼال ؟أوٓد يعؼقب أكبقاء
(4)

- 

 قبائحوقعت مـفؿ   العالقة والدرجة  الرفقعة الؿـزلةكف طؾك الر ؿ مـ هذه إٓ إ

وطــدما لـؿ يؿـت   يف  قابـة الجـبفرمـقه   كبـل مرسـؾ قتـؾفؼد سعقا إلـك   شـقعة

 بالؽـذبواسـتؿروا   كبـل مرسـؾطؾك  وكذبقا  برؿـ بخس دراهؿ معدودات باطقه

قـال   وٓ رحؿـة رافـةخـذهؿ بـف لولـؿ ت  حتك ابقست طقـاه مــ الحـزن  ًاطؼقدطؾقف 

  الجـبوخاصـة مـا فعؾـقه مـع أخـقفؿ يقسـػ مــ صرحـف يف م :يف التبقان لسـالطق

[بف طؾك أبقفؿ يعؼقب الغؿدخالفؿ إو  البخسوبقعفؿ إياه بالرؿـ 
(5)

- 

                                                           

 (-١.73( صحقح م ؾؿ )5)

 (-4.57١( م ـد اإلمام أحؿد )1)

 (-5.515( تػ ـقر التبقان  الطقسـل )4)

 (-١.135( الؽايف  الؽؾقـل )3)

 (-5.515( تػ ـقر التبقان  الطقسـل )1)



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

032 

ــقه مـــ  ــر ؿ مؿــا فعؾ ــك ال ــقفؿ وأبحــؼ  شـــائعلؽـــ طؾ ــ  خــقفؿأب ــابقاهنؿ نف  ت

ــقبتفؿ ــف ســ  وصــؾحت ت ــاقر أك  مــا كــان أوٓدم :للروى الؽؾقـــل يف الؽــايف طـــ الب

الدكقا  يػارققاولؿ يؽـ   أوٓد إكبقاء اأسباصً ولؽـفؿ كاكقا   ٓ :قال ؟يعؼقب أكبقاء

[---ما صـعقا تابقا وتذكروا  سعداءإٓ 
(1)

- 

 :فال مال هـا

ــل  طؿــر  فعؾــفهــؾ مــا  ــك  مــع الـب ــإ فعــؾيرقــك إل خقفؿ لخــقة يقســػ ب

ولـؿ   ااًمـط (31)طؾـك كبـل صـقال  يؽـذبولـؿ   كبـل قتـؾففق لؿ يحاول  ؟!بقفؿأو

ىئ ىئ ىئ ) :ولــؿ يؼــؾ لـبــل  ن طقـــاه ابقســت مـــ الــدمعأكبــل إلــك درجــة  يــمذي

كؿا قالفا   [١ميقسػ:(ک ک گ گ گ گ)و  [71ميقسػ:(ی ی ی

 (  ؾبـف القجـع) :الـبـل  مـرضمـرة يف  قـال طؿـر    بـقفؿخقة يقسـػ ٕإ

   -وإلك يقمـا هذا  فؼامت طؾقف الدكقا ولؿ تؼعد ( ح بـا كتاب اهلل)و

مـع  ؟!ن تؼبـؾ مــ طؿـر أوٓ يؿؽــ   خـقة يقسـػإتؼبؾ التقبـة مــ  ؿاذافؾ

بـؾ لـق   سـالم وبعـدهقبؾ اإل بؿا فعؾف طؿر  مؼاركةطظقؿ وكبقر  جرمفؿن أالعؾؿ 

ووضـع   كػة مقزانووضعـاها يف   الصحابة قبؾ البعرة وبعدها خطاءأجؿعـا جؿقع 

  -الراكقة وبػارق كبقرالؽػة  لرجحت  خقة يقسػإيف الؽػة الؿؼابؾة ما فعؾف 

  ,يف بقـت الـبـقة تربقاسباط أو أ  معصقمقنكبقاء أباطتبارهؿ , مـزلتفؿن نف ايًس أو

 لـؿ يجـرءالتـل   مرال هذه الؽبائرأطـ  فساًل   الصغائرصغر أمـ فعؾ  تؿـعفؿن أيجب 

  !!كبقاءأن يؽقكقا أطـ  فساًل   الب طاءبائفؿ مالـاس مع  شذاذطؾك فعؾفا 

و يف أ  كبـقة بقـتكـف لـؿ يمبـك يف ٕ  ة لعؿـر متقفر التل لؿ تؽـ الؿـزلةهذه 

كبقـر بـقـ  فـرقفرؿـة  !!,قبـؾ البعرـة اخصقًصـ,خطائـف أطؾـك  لـحاسبفبقئة صالحة 

و يف بقت  قـر سـقي أ  وبقـ شخص تربك يف شارع  ديـ بقت طالؿشخص تربك يف 

ن ٕ ؛لخطأي  ن ارتؽبإالراين  ضعافأول يالم فإ  ,ب وٓ تؼاسسـرمرال تإ,

 -الؿـؽراتن تؿـعف مـ فعؾ أالعالقة يجب  تربقتف

                                                           
 (-١.135( الؽايف  الؽؾقـل )5)
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 !!فقف ويطعـ  طؾقف ياـعوالراين   تقبتفتؼبؾ  ولإن نف  لؽـ ومع هذه الحؼقؼة

 ؟!طظؿ مـ هذاأ ضؾؿثؿة  ففؾ

وٓد أواحـد مــ  فـردلـؿ ياـذ بـف   والؿخـزي الاـائـن هذا الػعـؾ أ والعجقب

  اطاًمـ (31)بـقفؿ مـدة أطؾـك  كـذهبؿواستؿر   مـفؿ ةاـرطبؾ اجتؿع طؾقف   يعؼقب

  !!بالحؼقؼةباه أفقخرب   صقال هذه الػمة الطقيؾة رشدهحد مـفؿ إلك أولؿ يرجع 

لـؿ   سـالمف وبعـدهإن فعؾ ما فعؾـف قبـؾ أبعد  ن طؿر أ الجزمثؿ مـ ي تطقع 

ن رب لبــ الجــزمومـــ ي ــتطقع  ؟!خــقة يقســػإ تــابكؿــا   ربــف ولــؿ يتــب ي ــتغػر

  -(*)؟!ؿ يغػر لفالعالؿقـ ل

  (*)؟!تقبة مـفتؼبؾ  نأكف ٓ يؿؽـ أو  ار والتاديد طؾك طؿر صـرهذا اإل فؾؿاذا

                                                           

وأكــؾ مـــ الاــجرة  قــال  طصــاهبعــد أن    ب العــالؿقـ طؾــك كبــل اهلل مدمر تــاب )*(

 -[515,511مصف:(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)تعالك: 

ــاب  بعــد أن طاقبــف حــقـ تــرك ققمــف  فابتؾعــف   رب العــزة طؾــك كبــل اهلل يــقكس وت

ہ ہ ہ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڱ ڱ ڱ ں ں)الحقت  قـال تعـالك: 

مــ التلســل  كبقف محؿًدا  هنكإن رب العزة    حتك[531,533مالصافات:(ہ ھ ھ ھ

 -[3١مالؼؾؿ:(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)بف  فؼال: 

مـع يقم الخؿـقس  أو الحديبقـة  أو يف  قرهؿـا   مع الـبل  يرقك فعؾ طؿر  ففؾ 

 مع رب العالؿقـ؟!    أو يقكس   كبل اهلل مدم فعؾ

 فـرارهؿؾـك الصـحابة بعـد رب العالؿقـ يف محؽؿ كتابف العزيز ببيات محؽؿـات ط تاب )*(

فقفؿ صـباح م ـاء  يطعـقن  ٓ يزال اإلمامقة التقبةيقم أحد  إٓ إكف وطؾك الر ؿ مـ هذه 

يتؼربـقن هبـا إلـك  ديــ وطؼقـدةطؾك هذا الطعـ مـا هـق إٓ  فنصـرارهؿب بب هذا الػرار  

 -الؿـحرفةطـفا ما دام هذا الؿذهب قائًؿا بعؼائده  يـػؽقااهلل  ٓ يؿؽـ أن 

لـا أسـؿاء )أبـق  لؿ تذكريف مقضقع الػرار  أن كتب ال ـقر والتاري   الؿػارقاتمـ و 

يـقم أحـد  ومـع  مع الـبل  ثبتقا( ضؿـ الذيـ ذر  والؿؼداد  وسؾؿان  وطؿار 

أســؿاءهؿ ضــؿـ قائؿــة  يــذكرواطـــ فــرارهؿ  ولــؿ لــؿ يتحــدثقا ذلــؽ فــنن اإلمامقــة 

 !! الػاريـ  إكؿا المكقز طؾك طؿر وطرؿان 
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ــف  زكــاهؿالــذيـ   الصــحابة جقــؾن أو اخصقًصــ رب العــزة يف محؽــؿ كتاب

ولـؿ   مـر ديــفؿ لعؿـر أمرهؿ وأ ولقاقد   ح اننب اتباطفؿرشدكا إلك أو  العزيز

  هبـا القـقم طؾقـف اإلمامقـةيف الؿ ائؾ التل يطعــ  اوتحديدً   فقف صعـطـفؿ أي  يربت

  ؟!مـ الصحابة طؾك ديـ اهلل حرصأوطرف أ اإلمامقة ففؾ

طـ أي صحابل مــ صـحابة  ,ان كان ضعقػً إو,بخرب واحد  اإلمامقةفؾقات لـا 

يقم  و اطماضف طؾك الـبل أ  بف لؾخؿرشـر  فقف طؾك طؿر طاب رسقل اهلل 

   !!قسو يقم الخؿأ  الحديبقة

 اخصقًصـ  كػ ـفؿأئؿة أهؾ البقت الؿعصـقمقـ أبؾ طـ   ققل طـ الصحابةأبؾ ٓ 

ففـذه  ( يـقم الخؿـقس رزيـة)طؾقـف  اإلمامقـةالؿ ـائؾ التـل يطعــ هبـا  طظؿلببؿا يتعؾؼ 

يـة اهلل مثبتـف الؿحؼـؼ أوهـذا مـا   ئؿـتفؿأطــ صريـؼ  ولـؿ تـرد  يف كتـبفؿلؿ ترد الحادثة 

كـف ٓ روايـة طــد أ  الحـال طجقـبمــ م :طـدما قال  طتفاـرصػ مح ـل يف مممحؿد 

يف مرضف بعـد رد  تروي ما قالف طؿر ومـ تبعف لرسقل اهلل  ضعقػولق ب ـد  عةاـقال

كؾتـا الجؿؾتـقـ ) القجـعو قـد  ؾبـف أ  يفجـرن الرجـؾ إ :تقـان الؼرصـاس والـدواةنمره بأ

[وكتبفؿيف صحاحفؿ  هؾ ال ـةأكؿا كؼؾف   ح بـا كتاب اهلل ( بؿعـك واحد
(1)

(*)- 

ل, طجقـبمـر أكف إ افحؼً  سـفؿ أوطؾـك ر  امعصـقمً  اــرن اثــا طإ  ,كؿـا قـال مح ــ

  هـذا الحـدث العظـقؿ والخطقـر واصـرطاالذيـ    ـ ـقطؾل وال بطقـ الح ـ والح

 !!قرون ثالثةلقف صقال إشارة و اإلأ  طـ ذكره سؽتقاقد   ؾفصـقبؽؾ تػا وطاياقه

                                                           

 (-5.311( ماـرطة بحار إكقار  محؿد مصػ مح ـل )5)

 ولـؿ تـردالحادثة إولك )الرزية( التل لؿ يرد لفا ذكر يف كتب اإلمامقـة   لق تهذه  )*(

ــا  ــنن معظــؿ م ــقنطـــ أئؿــتفؿ الؿعصــقمقـ  ف ــف يف طؿــر  يطعـ ــة صــحابة ب   وبؼق

 طـ كتب أهؾ ال ـة!! ملخقذ  الـبل

 ال ـــة يف كؼــؾ كــؾ مــا ورد مـــ ســـقرة الـبــل  أهــؾ طــدل وإكصــاف وصــدقفؾــقٓ  
أهـؾ ال ــة يف  طقال طؾـك مقائـداإلمامقة طـفا شـقًئا يذكر  ففؿ  لؿا طرفوالصحابة  

 كؾ شـلء  كؿا أشـركا إلك ذلؽ يف الؽتاب مرات طديدة- 
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حؼفـؿ يف   اصـبللالستدٓل هبذه الحادثة طؾك  الـاس ولكأهؿ إئؿة  ففمٓء

ن مـ ٕ  مة طدم استحؼاقف لفذا الؿـصبلقظفروا لأل  سفؿ طؿرأوطؾك ر  الخالفة

 -طؾك رقاب الؿ ؾؿقـ يقلكن أٓ يؿؽـ   كبقاء هبذه الطريؼةإ خاتؿيتعامؾ مع 

الطعــ  اكتػـاءطؾـك  دلقـؾخقـر   طــ مـا حـدث يـقم الخؿـقس اجؿقعً  ف ؽقهتؿ

 وتـذكقر  يف الحـديث طــ مـا حـدث ذلـؽ القـقم تـرددوآ لؿـا إو  يف  قرهو فقف

 -عتفؿ بف لقؾ هنارشـق

حداثـف القـقم يف أ ألؿــ يؼـر الغؿـقضن ما حدث ذلـؽ القـقم يؾب ـف أو اخصقًص 

 تؼقــقؿلـ ــتطقع   الدققؼــةؾفا صـــقفالحادثــة لــؿ تـؼــؾ لـــا بؽــؾ تػا  الــدواويـ والؽتــب

  و طدم تقجقفـف لاـخص بعقــفأ  الؾقمقجقف وت  ومقضقطقة صحقحةمقر بصقرة إ

 -لػفؿ الحؼقؼة بصقرهتا الجؾقة  هاسـرحطؾك مـ  التؼققؿكـا كعتؿد يف هذا نلذلؽ ف

   بـل صالـبأسـفؿ طؾـل بــ أوطؾـك ر   هؿ صحابة الـبل  هاسـرحومـ 
واضــح  شـــرمملفــق   و لغقــرهأ  طـــ تقجقــف الطعـــ إلــك طؿــر اجؿقًعــ ف ــؽقهتؿ

بخصــقص هــذه  مـحــرفمـــ فؽــر  اإلمامقــةلقــف إمــا يــذهب طؾــك بطــالن  يحصـــرو

ب بب  الساللةمـ الصحابة كاكت هنايتف  كاماًل  ن جقاًل أ  قر الؿعؼقلفؿـ   الحادثة

وٓ   صـبع آهتـامنر لـف باــقطـف فـال ي ي ؽتوالجؿقع   هنل طؿر طـ كتابة الؽتاب

 ---وسـؾؿان  ربـل ذأو  والؿؼداد  وطؿار  طؾل)هذا الذي فقف  ي جقؾلف !!يافر بف

 (؟! و قرهؿ 

ء اــلبرواية هذه الحادثة ب ( ابـ طباس) تػردهق  :خرمر الؿفؿ أن إإبؾ 

هـذه الحادثـة الؿػصـؾقة   دون  قره مـ الصـحابة صحاححاديث لوب  ؾصـقمـ التػ

طـ جؿفقر كبقر مـ  تروىن أكان يجب  ,اإلمامقةكؿا يصقرها ,يف حقاة الصحابة 

مـة طــ جـادة إ واكحـراف  واكحـراففؿ  ضـاللفؿال بب يف  هنا كاكتٕ  الصحابة

يف  الطعــن لـؿ ي ـتطع جؿفـقر الصـحابة نفـ  الصقاب ب ـبب طـدم كتابـة الؽتـاب

جقـال التـل ن يحػظقها طـ صريـؼ الروايـة لألأ قؾطؾك إفؽان   بف والتافقر  طؿر

   !ب مـ بعدهؿلست
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036 

اطـمض طؾـك طــ مــ  لقفبـإجؿقع الصحابة وهؿ يعـدون  فحؼقؼة سؽقت

  ٓ يؿؽـ الؿرور طؾقـف مـرور الؽـرام  واخر حقاتفأيف   كبقاء والؿرسؾقـخاتؿ إ

جقـؾ  جعـؾن رب العالؿقـ قـد أو اخصقًص   الؾـظر فقف مؾقً  التققػبؾ مـ القاجب 

ڤ ڤ ڤ ڤ ) :قـال تعـالك  طؾك الــاس يـقم الؼقامـة شفداءالصحابة 

 - (*)؟![534مالبؼرة:(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ

هنـؿ لـؿ أواضـحة طؾـك  دٓلـةيـدل   والحـديث طـفـا  طـ الخقض فقفا ؿف ؽقهت

ٓ يؿؽــ  ن الـبـل أو  مــ دون الؽتـاب لؿ يسـؾقاهنؿ أو  حدأيف  مطعـيجدوا فقفا 

 !!(*)و بغقرهاأبالؽتابة  سقاءً   وٓ يبقـ لفؿ ما يف هذا الؽتاب يسؾقان يمكفؿ أ

آهتـام  لـؿ يقجـفخـرب صـاحب ال ( ابـ طباس)ن أهق  :خر الؿفؿمر أوإ

بــؾ كــان طؾــك طالقــة ققيــة ومتقـــة    فقــف طؾــك طؿــر ولــؿ يعــب  حــد بعقـــفأإلــك 

طــ  وي ـؽت  يف ديــف يـداهـن ممة وترجؿـان الؼـرن حرب إأيعؼؾ  ففؾ  بعؿر

 ؟! مة واكحراففاإ اعضـقيف  اكان سببً  ويصاحب رجاًل   باصؾ

                                                           

رسـقل اهلل  صـحابة صـدقها هق اإلمام الؿعصقم ال ادس )جعػـر الصـادق( يربـت  )*(

( طــ مـصـقر بــ حـازم قـال: 5.51فؼـد روى الؽؾقــل يف كافقـف ) فقؿا يـؼؾـقه طــف 

مـا بـالل أسـللؽ طــ الؿ ـللة فتجقبــل فقفـا بـالجقاب  ثـؿ  : مقؾت ٕبل طبـد اهلل

ــادة  ــا كجقــب الـــاس طؾــك الزي ــف فقفــا بجــقاب مخــر؟ فؼــال: إك ــري فتجقب يجقئــؽ  ق

أم  د طؾك محؿ صدققا  أصحاب رسقل اهللوالـؼصان  قال: قؾت: فلخربين طـ 

  قال: قؾت: فؿا بـالفؿ اختؾػـقا؟ فؼـال: أمـا تعؾـؿ أن الرجـؾ بؾ صدققا؟ قال: كذبقا

فق للف طـ الؿ للة فقجقبف فقفا بالجقاب  ثؿ يجقبف بعـد ذلـؽ  كان يلب رسقل اهلل 

 ما يـ   ذلؽ الجقاب  فـ خت إحاديث بعسفا بعًسا[-

طؼقـدة  ٓ يالئـؿبؿا أن الحـديث (  و5.15١الؿجؾ ـل يف مرمة العؼقل ) ح ـفوالحديث  

 [- التؼقةالؿجؾ ـل أن يؼقل طـف: موإضفر حؿؾف طؾك اضطر اإلمامقة يف الصحابة  

مــ  السـاللب ـبب طـدم كتابـة الؽتـاب  وهـذا  ضـؾتيعتؼد اإلمامقـة أن إمـة قـد  )*(

مــ السـالل لـؿ يؽتـب  وأن  العاصـؿهؿ أيًسا؛ ٕن الؽتـاب  ياؿؾفؿالؿػروض أن 

 فحقى هذا الؽتاب  الحؼقؼقة ح ب زطؿ اإلمامقة- لؿ تعرفيقمـا هذا  إمة إلك
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 :اإلمامقةالء كقجف هذا ال مال إلك طؼ  الحؼائؼفعؾك ضقء هذه 

تؾـؽ  واصــرطاالـذيـ هـؾ  ؟!رجـآت ذلـؽ الجقـؾ تؼقـقؿيف  كتبعن أمـ طؾقـا 

  مقــلإ) :مرـالأمــ   بؼـرونم مـ جاء بعدهؿ أ ؟طقـفؿأم لب وشاهدوهاحداث إ

 اتباعكؽؿ تدطقن أو اخصقًص  ؟!(و قرهؿ ---والؽقراين  والؿقالين  ف الديـشـرو

  وطــ سـبقؾفؿ  طــ هنجفـؿ ٓ تحقـدونكؽـؿ أو  هؾ البقت يف كؾ صـغقرة وكبقـرةأ

ًٓ   وفصؾقه لؽؿ وبقـقهٓ إ ائً شـقهنؿ لؿ يمكقا أو  وها هؿ أهؾ البقت ٓ كجد لفؿ قـق

  ئؿة أهؾ البقـت وجؿفـقر الصـحابةأ ؟تباعبآولك فؿـ إ  يف هذه الحادثة اواحدً 

ر ئؿة أهؾ البقت وجؿفقأ؟ طؾك ديـ محؿد  حرصأومـ  ؟!الؽذابقنم همٓء أ

 (*)؟!الدجالقنم همٓء أ  الصحابة

                                                           

باتك الطرق والقسائؾ  وطؾك رأس هذه  حاول طؾؿاء اإلمامقة الطعـ يف طؿر  )*(

التـل ٓ يؼبؾفـا العؼـؾ ال ـؾقؿ  فإلضفــار  الؿؽذوبــةالطـرق آطتؿـاد طؾـك إخبـار 

الطـرف الـرئقس-  والـصـارىالقفـقد جفؾف وتػقق طؾل طؾقف اخمطقا روايات فقفا 

إلك  الـصارى  أو ق اوسة القفقدفرؿة روايات كرقرة تاـقر إلك مجلء بعض أحبار 

أسئؾة جفؾفا ٓ يسـر بـديـ الؿ ـؾؿ ٕهنـا لق ـت مــ ,طؿر لق للقه بعض إسئؾة 

طـ اإلجابة طؾقفا  فقظفر طؾل فجلة فقجقبفؿ طؾك جؿقـع  فقعجز ,الاـرع الحـقػ

ا طؾــك يــده  وإخبــار يف البــاب كرقــرة  حتــك أفــرد لفــا جؿ فق ــؾؿقنأســئؾتفؿ  قًعــ

الؿجؾ ـل بابًا يف الجزء العاشـر مـ بحاره أسؿاه )احتجاجف صؾقات اهلل طؾقف طؾك 

 القفقد(  ومـ هذه إخبار: 

طؿـر بـــ  القفــقد  طـــ صـاووس  قـال: مأتــك قـقم مــ روى الصـدوق يف الخصـال , 

لقا لف: أكت والل هذا إمر بعد كبقؽؿ  وقد وهق يقمئذ وال طؾك الـاس  فؼا الخطاب

أتقـاك ك للؽ طـ أشـقاء إن أكت أخربتـا هبا ممـا وصدقـا واتبعـاك  فؼال طؿـر: سـؾقا 

أخربكا طـ أقػال ال ؿاوات ال بع ومػاتقحفا  وأخربكا طـ قرب طؿا بدا لؽؿ- قالقا: )

س  وأخربكـا طــ سار بصاحبف  وأخربكا طؿـ أكذر ققمف لقس مـ الجـ وٓ مـ اإلكـ

مقضع صؾعت فقف الاؿس ولؿ تعد إلقف  وأخربكا طـ خؿ ة لؿ يخؾؼقا يف إرحام  

وطـ واحد  واثـقـ  وثالثة  وأربعة  وخؿ ة  وستة  وسبعة  وطـ ثؿاكقة  وت ـعة  

 (- وطاـرة  وحادي طاـر  وثاين طاـر
= 
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طؿـا لـقس لـف  طؿر بـ الخطابثؿ فتح طقـقف  ثؿ قال: سللتؿ  ساطة طؿر فلصرققال:   =

رسقل اهلل يخربكؿ بؿا سللتؿقين طـف  فلرسؾ إلقف فدطاه  فؾؿا  ابـ طؿبف طؾؿ  ولؽـ 

أتاه قال لف: يا أبا الح ـ إن معاـر القفقد سللقين طـ أشـقاء لـؿ أجـبفؿ فقفـا باــلء  

 - وقد ضؿـقا لل إن أخربهتؿ أن يممـقا بالـبل 
م ـائؾؽؿ  فؼـالقا لـف مرـؾ مـا قـالقا فؼال لفـؿ طؾـل: يـا معاــر القفـقد اطرضـقا طؾـل  

لعؿر-  فؼال لفؿ طؾل: أتريدون أن ت للقا طـ شـلء سقى هذا؟ قالقا: ٓ يا أبـا شـرب 

وشبقر- فؼال لفؿ طؾل: أما أقػال ال ؿاوات: فالاـرك باهلل- ومػاتقحفا: قـقل: ٓ إلـف 

ر ال ـبعة- سار بقـقكس يف بطــف البحـا فالحقتإٓ اهلل- وأما الؼرب الذي سار بصاحبف: 

ــذر ققمــف لــقس مـــ الجـــ وٓ مـــ اإلكــس: فتؾــؽ  ــةوأمــا الــذي أك ـــ  كؿؾ ســؾقؿان ب

 -مخر إجقبة---- إلك داود

رسـقل اهلل  وأكـؽ  محؿـًداأن ٓ إلف إٓ اهلل  وأن  كافديؼقلقن:  القفقدثؿ قال: فلقبؾ  

وأكـف  رسـقل اهلل  أخـقرسقل اهلل  ثؿ أقبؾقا طؾك طؿر  فؼـالقا: كاـفد أن هـذا  ابـ طؿ

 [-إسالمفؿمـ كان معفؿ وح ـ  وأسؾؿأحؼ هبذا الؿؼام مـؽ  

وروى الصدوق يف طققن أخبار الرضا طـ الصادق  أكـف قـال: ملؿـا هؾـؽ أبـق بؽـر  , 

  رجـع طؿـر إلـك الؿ ـجد  فؼعـد فـدخؾ طؾقـف رجـؾ  بـ الخطـاب طؿرواستخؾػ 

ردت أن أسللؽ طـ   وقد أطالمتفؿوأكا  القفقدفؼال: يا أمقر الؿممـقـ  إين رجؾ مـ 

(  فـنن ثالث  وثـالث  وواحـدة- قال: ما هل؟ قال: )أسؾؿتم ائؾ إن أجبتـل فقفا 

بعؾل بـ أبل شئت سللتؽ وإن كان يف الؼقم أحد أطؾؿ مـؽ أرشدين إلقف- قال: طؾقؽ 

  فلتك طؾًقا ف للف  فؼال لف: لؿ قؾت: ثالًثـا وثالًثـا وواحـدة؟ أٓ قؾـت: سـبًعا؟ صالب

لجاهؾ  إن لؿ تجبـل يف الرالث اكتػقت- قال: فنن أجبتـؽ ت ـؾؿ؟ قـال:  قال: إين إًذا

 كعؿ- قال: سؾ- 

أسللؽ طـ أول حجر وضع طؾك وجف إرض  وأول طقـ كبعت  وأول شجرة قال: ) 

 (- كبتت

قال: يا يفقدي أكتؿ تؼقلقن: إن أول حجر وضع طؾك وجـف إرض الحجـر الـذي يف  

الذي كزل بـف مدم مــ الجــة- قـال: صـدقت واهلل البقت الؿؼدس وكذبتؿ  هق الحجر 

مقسـك- قال: وأكتؿ تؼقلقن: إن أول طـقـ كبعـت طؾـك وجـف  وإمالءهارون  لبخطإكف 

إرض العقـ التل ببقت الؿؼدس وكذبتؿ  هل طقـ الحقاة التل   ؾ فقفا يقشع بــ 
= 
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حل- كقن ال ؿؽة  وهل العقـ التل شـرب مـفا الخسـر  ولقس ياـرب مـفا أحد إٓ  =

مقســك- قـال: وأكـتؿ تؼقلـقن: إن أول  وإمـالءهـارون  لـبخطقال: صدقت  واهلل إكف 

مــ شجرة كبتت طؾك وجف إرض الزيتقن وكذبتؿ  هل العجقة التل كزل هبـا مدم 

 ---- الخرب[-مقسـك  وإمالءهارون  لبخطالجـة معف- قال: صدقت واهلل إكف 

(  قال: ملؿـا كـان يف 111لؾراوكدي )ص:كؼاًل طـ قصص إكبقاء  ابـ بابقيفوطـ  , 

طـــ أقػــال أتــاه قــقم مـــ أحبــار القفــقد  ف ــللقه: ) طؿــر بـــ الخطــابطفــد خالفــة 

ال ؿاوات ما هل؟ وطـ مػاتقح ال ؿاوات ما هل؟ وطـ قرب سار بصـاحبف مـا هـق؟ 

ـ أكذر ققمف لقس مـ الجـ وٓ مـ اإلكس  وطـ خؿ ة أشـقاء مات طؾك وجف  وطؿ

يف إرحــام  ومــا يؼــقل الــدراج يف صـــقاحف ومــا يؼــقل الــديؽ   إرض لــؿ يخؾؼــقا

رأسـف- فؼـال: يـا أبـا الح ــ مـا  طؿر( فـؽس والػرس  والحؿار  والسػدع  والؼـرب

أرى جقاهبؿ إٓ طـدك  فؼال لفؿ طؾل: إن لل طؾقؽؿ شـريطة إذا أكا أخـربتؽؿ بؿـا يف 

 التقراة دخؾتؿ يف ديــا؟ قالقا: كعؿ-

 -- الخرب[-فبمـ القفقدي-ال ؿاوات ففق الاـرك باهلل ---  فؼال: أما أقػال 

(  طــ 54.45وكؼؾ ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل يف الصحقح مـ ســقرة طؾـل ) , 

  إذ دخـؾ طؾقــا طؿـر بــ الخطـابأبل الؿؾقح الفذلل طـ أبقف قال: مكـا جؾقًسا طـد 

كعـؿ- قـال: أمـا إين (  قال لف: أكت مــ العـرب؟! قـال: كصـراين) أهؾ الرومرجؾ مـ 

أسللؽ طـ ثالثة أشـقاء  فنن خرجت إلل مـفا ممــت بـؽ  وصـدقت كبقـؽ محؿـًدا- 

 قال: سؾ طؿا بدا لؽ يا كافر- 

 (- أخربين طؿا ٓ يعؾؿف اهلل  وطؿا لقس هلل  وطؿا لقس طـد اهللقال: ) 

أبـل  طؾـل بــ قال طؿر: ما أتقت يا كافر إٓ كػـًرا- إذ دخـؾ طؾقــا أخـق رسـقل اهلل  

-  فؼال: وكقػ ٓ أ تؿ يـا ابــ طـؿ رسـقل اهلل  وهـذا مغتًؿاصالب  فؼال لعؿر: أراك 

الؽافر ي للـل طؿا ٓ يعؾؿف اهلل  وطؿا لقس هلل  وطؿا لقس طـد اهلل  ففؾ لـؽ يف هـذا 

شـلء يا أبا الح ـ؟! قال: كعؿ- قال: فرج اهلل طـؽ  وإٓ وقـد تصـدع قؾبـل---- فؿـا 

 [-وح ـ إسالمف  سؾؿأحتك  الـصـراينبرح 

 : أققل 

 الاـلء الؽرقر-  التاففةوأشباه هذه إخبار  
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 :طؾك بدء اطقدً 

  دكا طؿـر ـقالذي جرين إلقف اهتامات اإلمامقة ل  الؿعذرة مـ هذا آستطراد
 حقامتــف لصــالة الــماويإ ومــا هتؿــتفؿ لــف   وٓ تتققــػ طـــد حــد  التــل ٓ تـتفــل

 مـرأمــ  هـق ٓ لـق كـان طؾـل إو  لقـفإكرار الـتفؿ الؿقجفـة إل ذريعةٓ إ  جؿاطة

ولصـارت البدطـة   الؿعادلـة وتبـدلت  الصقرة لتغقرت  قامة هذه الصالة جؿاطةنب

ولؾحديث طــ   كرم طظقؿ ل ـة الـبل إ حقاءإولصار هذا التجؿع   سـة ممكدة

   -هذه التفؿ مملػ خاص
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 :لؽـ أود أن أققل

 خبصٛص صال٠ ايرتاٜٚح ع٢ً عُس  أٜٔ اعرتاضات عًٞ 

ر اـــقوالتــل ت  ؼ التــل ســطرها طؾؿــاء اإلمامقــة يف كتــبفؿفبعــد كــؾ هــذه الحؼــائ

 أيــ كجـد :قائًؿـا ال ـماليبؼـك   طؾـك طؿـر  بقضقح إلـك اطماضـات طؾـل 

حتك لق كان هـذا آطـماض قـد   زمـ طؿر (صالة الماويح)اطماضاتف طؾك إقامة 

 !؟عة أو ال ـة طؾك حد ال قاءاـقأو حتك مقضقطة مـ كتب ال  ورد برواية ضعقػة

فؼـد كـان   يقًمـا طــ البـدع لـؿ ي ـؽتخصقًصا وأن اإلمامقـة يـّدطقن أن طؾًقـا 

قـال   طّؿا هل طؾقـف ٓ تـؼؾبالخؾػاء طؾك إحؽام الّارطّقة حّتك  تـبقفمقاضًبا طؾك 

كـان بعـد   وكذا إئؿة مـ بعده  ماطؾؿ أن أمقر الؿممـقـ :محؿد تؼل الخراساين

ة إلقفا لف ملمقًرا بالؼقاصـقً الـّبل و طؾـك إحؽـام  الؿقاضبـةوهـل   م بقضقػتف الؿحقلَّ

يف كـّؾ حؽـؿ مــ   ولـذلؽ تـراه  طّؿا هل طؾقـف فح ـب ٓ تـؼؾبالّارطّقة حّتك 

بـؾ كـان   سـاكًتالـؿ يؽــ   إحؽام الّصادرة طـ الخؾػاء الذي كان مخالًػـا لؾّاـرع

  طـ الخؾػـاءكؿـا طرفـت يف مطـا  طــ إجرائـف واإلتقـان بـف ويؿــعفؿ  طؾقـف يـّبففؿ

 لفؾؽ طؿر) :وٕجؾ هذا قال طؿر  قر مّرة
ّ
  (-لقٓ طؾل

  والؿحـدثات البـدعوأضفـروا   مــف لـؿ يؼبؾـقاوأّما يف بعض الؿـقارد الـذي 

ۆئ ) :لئالَّ يؾتبس إمر ويخؾط الحـّؼ بالباصـؾ اشتباهفؿ وخطلهؿأيًسا بّقـ  ففق

[[4ماإلك ان:(ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ
(1)

- 

  طؾـك جـقهر الـديـ الحػـاظهـق   ٕئؿة بقـ أفراد إمةا تقاجدوإن إصؾ يف 

 :فؼد روى الؽؾقـل يف كافقف طـ معاوية بـ وهب قـال  البدع وردها إكؽارطـ صريؼ 

كـؾ بدطـة تؽـقن مـــ إن طــد  :قـال رسـقل اهلل  :يؼـقل  مسـؿعت أبـا طبـد اهلل

نلفـام مــ اهلل يـطـؼ ب  طــف يـذببف  مقكاًل  بقتلولًقا مـ أهؾ   يؽاد هبا اإليؿان بعدي

                                                           

 -(4.353( مػتاح ال عادة يف شـرح هنج البال ة  محؿد تؼل الـؼقي الخراساين )5)
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يعــرب طـــ الســعػاء فــاطتربوا يــا أولــل   ويــرد كقــد الؽائــديـ  ويعؾـــ الحــؼ ويـــقره

وتقكؾقا طؾك اهلل[  إبصار
(1)

- 

 فسـاًل ,طؾك أهؾ البدع والريب  اإلكؽارالـاس جؿقًعا طؾك   الـبل حثوقد 

ل قـا :قـال اهلل  فؼد روى الؽؾقـل يف كافقف طـ أبل طبد  ,طـ إئؿة الؿعصقمقـ

وأكرـروا   مــفؿ الرباءةمـ بعدي فلضفروا  البدع والريبمإذا رأيتؿ أهؾ  :اهلل  رسقل

حتك ٓ يطؿعقا يف الػ اد يف اإلسالم  (*)وباهتقهؿ  والؼقل فقفؿ والقققعة سبفؿمـ 

  لؽــؿ بــذلؽ الح ـــاتاهلل  يؽتــب  وٓ يتعؾؿــقن مـــ بــدطفؿ  ويحــذرهؿ الـــاس

ويرفع لؽؿ بف الدرجات[
(2)

- 

كـؾ مــ ٓ يـؽـر طؾـك أهـؾ  يؾعــأن   الدرجـة بالرسـقل إكـرمبؾ وصؾت 

مإذا  :اهلل  قــال رســقل :قــال  روى الؽؾقـــل طـــ محؿــد بـــ جؿفــقر العؿــل  البــدع

[لعـة اهللفؿـ لؿ يػعؾ فعؾقف   فؾقظفر العالؿ طؾؿف  يف أمتل البدعضفرت 
(3)

- 

ؽـار الؿـؽـر إك تركممـ  :قائاًل   كػ ف يحث الـاس طؾك إكؽار الؿـؽر وطؾل 

بقـ إحقاء[ مقتففق   بؼؾبف ويده ول اكف
(4)

- 

مــ كـان  هؾـؽفنكـف إكؿـا   مأما بعـد :ثؿ قال  ومـ خطبة لف حؿد اهلل وأثـك طؾقف

  الربـاكققن وإحبـار طــ ذلـؽ يــففؿ ولـؿ  صــلقبؾؽؿ حقث ما طؾؿـقا مــ الؿعا

أن إمــر  واطؿؾــقا  فــلمروا بــالؿعروف واهنــقا طـــ الؿـؽــر  كزلــت هبــؿ العؼقبــات

إن إمـر يــزل مــ   يؼطعـا رزًقـا ولـ  يؼربا أجاًل  لـبالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر 

                                                           

 (-5.13( الؽايف  الؽؾقـل )5)

 جــادلقهؿ(: مأي: بــاهتقهؿ( يف تػ ـــقر )5.131قــال الػــقض الؽاشــاين يف وافقــف ) )*(

فعــؾ طؾــل مرــؾ ذلــؽ مــع طؿــر  هــؾ: أقــقلالؽــالم طؾــقفؿ[-  واقطعــقا  وأســؽتقهؿ

 بخصقص صالة الماويح؟!

 (- 1.431( الؽايف  الؽؾقـل )1)

 (- 5.13( الؽايف  الؽؾقـل )4)

 (-5.5١5( التفذيب  الطقسـل )3)
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ــادة أو   ال ــؿاء إلــك إرض كؼطــر الؿطــر إلــك كــؾ كػــس بؿــا قــدر اهلل لفــا مـــ زي

كؼصان[
(1)

- 

الجفــاد بلبــداكؽؿ ثــؿ   مإن أول مــا تؼبؾــقن طؾقــف مـــ الجفــاد :وقــال أيًســا 

فجعـؾ أطـاله قؾـب   لؿ يعرف معروًفـا ولـؿ يـؽـر مـؽـًرا مـ  ثؿ بؼؾقبؽؿ بلل ـتؽؿ

ــػؾف [أس
(2)

ــك أهؿقــة اإلكؽــار طؾــك أهــؾ البــدع  - و قرهــا مـــ إخبــار الدالــة طؾ

 -(*)والريب

                                                           

 (-1.13( الؽايف  الؽؾقـل )5)

 (-55.314( وسائؾ الاـقعة  الحرالعامؾل )1)

أكف قـال: ممــ ماــك إلـك صـاحب  ( طـ طؾل 4.131ػؼقف )روى الصدوق يف ال )*(

 اإلسالم[- هدمفققره  فؼد سعك يف  بدطة

فال مال هـا: : إن مـ ماـك لصاحب بدطة فققره  فنكف يفدم اإلسالم  يؼقل طؾل  

 ابـتف؟!  يزوجفبؿـ  فؽقػ
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044 

ًٝا  خبصٛص ْٗٝ٘ عٔ َتع١ اسبج  ع٢ً عجُإ  اعرتاض٘ 9ثاْ

 (:الصـحابة وتحـريؿ متعـة الحـج) :تحـت طــقان   جعػـر ال ـبحايناـققال ال

كـذكر   ػقػ مـ الصـحابة طؿـؾ الخؾقػـة وتحريؿـف متعـة الحـج بحؿـاسل استـؽرم

 :مـفؿ بعسفؿ

 يؽـافح البـدعقد كان اإلمام أمقـر الؿـممـقـ  : اإلمام طؾل بـ أبل صالب ,5

وٓ يعقر أهؿقة لـفل الـاهل مفؿا كـان   يعة بحؿاساـروالؿحدثات الطارئة طؾك ال

 -لف ال طقة والاقكة

 :الرواية إولك

مـروان بــ طــ   ـ ــقطــ طؾـل بــ ح  طــ الحؽـؿ  ري طـ شعبةروى البخا

  وطرؿان يـفك طـ الؿتعة وأن يجؿع بقـفؿـا  طرؿان وطؾًقاشفدت ) :قال  (*)الحؽؿ

                                                           

ٓ وهـل هذه الرواية التل ٓ تجد طالًؿا إمامًقا يتحـدث طــ متعـة الحـج إ  رائبمـ  )*(

مـروان بــ ) الـاصـبل إمـقيطؾك رأس الروايات التل ي تدل هبـا  أهنـا مرويـة طــ 

 (!!ال جاد(  وقد رواها طـف إمام الاـقعة الرابع طؾل بـ الح ـقـ )الحؽؿ

التل  ,الؽافر طـدهؿ,( مروان بـ الحؽؿوهذه لق ت الرواية القحقدة الؿروية طـ ) 

  فؼــد روى شـــق  الطائػــة الػؼفقــة والعؼائديــةي ــتدل هبــا طؾؿــاء اإلمامقــة يف كتــبفؿ 

(  هذه الرواية: ممحؿد بـ أحؿد  طـ أبـل جعػـر  طــ 5.511الطقسـل يف هتذيبف )

قـال: )لؿـا  مـروان بــ الحؽـؿ أبقف  طـ وهب  طـ حػص  طـ أبقف  طـ جده  طــ 

 مـ أقام بقـة أططاه ومــ لـؿ يؼـؿ بقــة أمقالفؿبالبصـرة رد طؾك الـاس  هزمـا طؾل 

  قـال: فؾؿـا وال ـبل  قال: فؼال لف قائؾ: يا أمقـر الؿـممـقـ  اق ـؿ الػـلء بقـــا أحؾػف

 ([-فؽػقايف سفؿف  أم الؿممـقـأكرروا طؾقف قال: أيؽؿ يلخذ 

  الح ـ والح ـقـ يصؾقان خؾػ الؽافر مروان بـ الحؽؿ

 مـروان بــ الحؽـؿخؾـػ  يصؾقانكاكا   الح ـ والح ـقـبؾ يروون يف كتبفؿ أن  

( طــ الجعػريـات  قـال: 5.315ٓ يزيدان  روى الـقري الطربسـل يف م تدركف )و

مأخربكا محؿد  حدثـل مقسـك  حدثـا أبل  طـ أبقف  طـ جده جعػر بـ محؿد  طــ 

  مـروان بــ الحؽـؿخؾـػ  يصـؾقان(  (  قال: )كان الح ـ والح ــقـ )أبقف )
= 



 
 

 045 إقاَت٘ يصال٠ ايرتاٜٚح ع٢ً عُس  إْهاز عًٞ  اسبكٝك١ األٚىل9 عدّ

  مـا كــت ٕدع ســّة الـبـل :قـال  لّبقؽ بعؿـرة وحجـة  أهؾ هبؿا  فؾّؿا رأى طؾل
(لؼقل أحد

(1)
- 

 :الرواية الراكقة

 وطرؿاناختؾػ ) :قال  ب ـقأخرج البخاري طـ ابـ الؿ
ّ
  وهؿـا بُع ـػان طؾل

فؾّؿـا رأى ذلـؽ    ما تريد إٓ أن تـفك طــ أمـر فعؾـف الـبـل :فؼال طؾل  يف الؿتعة

 أهؾ هبؿا جؿقعً 
ّ
(اطؾل

(2)
- 

 :الرواية الرالرة

ـــ الؿ ــال  ب ـــقويف صــحقح م ــؾؿ ب ـــده طـــ اب ــل وطرؿــاناجتؿــع ) :ق  طؾ

مـا تريـد إلـك أمـر قـد  :فؼـال طؾـل  لعؿرةفؽان طرؿان يـفك طـ الؿتعة أو ا  بع ػان

إين ٓ أسـتطقع أن  :فؼـال  دطــا مــؽ :فؼال لف طرؿـان  تـفك طـف  فعؾف رسقل اهلل

(افؾؿا أن رأى طؾل ذلؽ أهؾ هبؿا جؿقعً   أدطؽ
(3)

- 

 :الرواية الرابعة

يـفـك طــ  طرؿـانمكـاَن  :قـال  وروى م ؾؿ يف صحقحف طـ طبد اهلل بــ شـؼقؼ

 طؾوكاَن   الؿتعة
ٌّ
لؼـد طؾؿـَت أّكـا  :ثـؿ قـاَل طؾـل  فؼال طرؿان لعؾل كؾؿةً   يلمر هبا ل

أجؾ ولؽـّا كـّا خائػقـ[ :فؼال   تؿتعـا َمَع رسقل الّؾف
(4)

- 

                                                           

مـا كـان ت؟ فـلققل: ٓ واهلل  فؼالقا ٕحدهؿا: ما كان أبقك يصـؾل إذا رجـع إلـك البقـ =

طؾك صالة إئؿة( ال ـقد فسؾ اهلل الراوكدي يف كقادره: بنسـاده طـ مقسـك بــ  يزيد

 (  مرؾف[-جعػر  طـ أبقف )

(  ال ـــ الؽـربى  البقفؼـل 1.31(  ســ الدارمل )5.555(  م ـد أحؿد )1.515صحقح البخاري ) (5)

 (- 5.431(  م ـد أبل يعؾك )55(  م ـد أبل داود الطقالق ـل )ص:1.11)

 (-1.514صحقح البخاري ) (1)

 (-5.1١3(  م ـد أبل يعؾك )55(  م ـد أبل داود الطقالق ـل )ص:3.35صحقح م ؾؿ ) (4)

 (-1.11(  ال ــ الؽربى  البقفؼل )3.35صحقح م ؾؿ ) (3)
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046 

 :الرواية الخام ة

 أن الؿؼـداد بــ إسـقد دخـؾ طؾـك  :روى مالؽ يف الؿقصـل
ّ
بال ـؼقا وهـق  طؾـل

طػان يـفك أن يؼرن بـقـ الحـج  بـ طرؿانهذا ) :فؼال  يـجع بؽرات لف دققًؼا وخبًطا

أثر الدققؼ والخبط   ـكفؿا أك  وطؾك يديف أثر الدققؼ والخبط طؾلفخرج   والعؿرة

أكـت تـفـك طــ أن يؼـرن بـقـ الحـّج  :فؼـال  حّتـك دخـؾ طؾـك طرؿـان  طؾك ذراطقف

لبقؽ الؾَّفـؿ  :وهق يؼقل  مغسًبا فخرج طؾل   ذلؽ رأيل :فؼال طرؿان  والعؿرة

(اطؿرة معً بحجة و  لبقؽ
(1)

- 

 :الرواية ال ادسة

فؾّؿـا كـّـا بـبعض الطريـؼ هنـك   طؾل وطرؿانحّج ) :ب قال ـقطـ سعقد بـ الؿ

ــع ـــ التؿت ــان ط ــل  طرؿ ــال طؾ ــارتحؾقا :فؼ ــد ارتحــؾ ف ــقه ق ــل   إذا رأيتؿ ــك طؾ فؾّب

ألـؿ ُأخـرب أّكـؽ تـفـك طــ التؿّتـع  :فؼال طؾـل  فؾؿ يـففؿ طرؿان  وأصحابف بالعؿرة

(بؾك :قال  تؿّتع  ألؿ ت ؿع رسقل اهلل :فؼال طؾل  بؾك :قال ؟بالعؿرة
(2)

-   

 :الرواية ال ابعة

  فبـدأ بـالعؿرة  لّبـك بـالحّج والعؿـرةطؾًقـا سؿعت ) :قال  طـ حريث بـ سؾقؿ

(وأكت مّؿـ يـظر إلقف :فؼال لف طؾل  إّكؽ مّؿـ يـظر إلقف :طرؿانفؼال لف 
(3)

- 

 :الرواية الرامـة

بالجحػة ومعف رهط مـ أهؾ  طرؿانأكا واهلل لؿع ) :قال  قرروى طبد اهلل بـ الزب

إذ قال طرؿان وُذكـر لـف التؿتـع بـالعؿرة إلـك   الاام وفقفؿ حبقب بـ م ؾؿة الػفري

فؾــق أّخــرتؿ هــذه العؿــرة حتــك   أن أتّؿــقا الحــّج وخؾَّصــقه يف أشــفر الحــّج  :الحــّج 

   -لخقرفنن اهلل قد وسع يف ا  تزوروا هذا البقت زورتقـ كان أفسؾ

                                                           

 (-5.445الؿقصل ) (5)

(  ســـ الـدارقطـل 1.433ى  الـ ـائل )(  ال ـــ الؽـرب5.331(  الؿ ـتدرك )1.511ســ الـ ائل ) (1)

(1.114-) 

 (-3.34١مصـػ ابـ أبل شـقبة ) (4)
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ورخصـة رّخـص لؾعبـاد هبـا يف   طؿـدت إلـك ســّة رسـقل اهلل :فؼال لف طؾـل

ثـّؿ أهـؾ   وكاكت لذي الحاجـة ولــائل الـدار  ؼ طؾقفؿ فقفا وتـفك طـفاسـقت  كتابف

إّكـل لـؿ أكـف  ؟وهـؾ هنقـت طـفـا :فؼـال  فلقبؾ طرؿان طؾك الـاس  بعؿرة وحّجة مًعا

  ــكفؿـا أك :قـال -ومــ شـاء تركـف  اء أخـذ بـففؿـ ش  ت بفشـرطـفا إّكؿا كان رأًيا أ

اكظـر إلـك هـذا كقـػ يخـالػ أمقـر  :ققل رجؾ مـ أهؾ الاام مع حبقب بــ م ـؾؿة

ب هبــا يف ســـرفرفــع حبقــب يــده ف :قــال  بت طـؼــفســـرواهلل لــق أمــرين ل ؟الؿــممـقـ

(أطؾؿ بؿا يختؾػقن فقف  اسؽت فنن أصحاب رسقل اهلل :وقال  صدره
(1)

- 

  : ــبحاينثــؿ قــال جعػــر ال
ّ
ــؿ يؽـــ طؾــل ــقـ الصــحابة يف  القحقــدهــق   ول ب

التحـريؿ  ي ـتـؽربؾ كان هــاك مــ  ,شدة استـؽارهوإن كان وحقًدا يف ,آستـؽار 

 ,4 -طبد اهلل بـ طبـاس ,1 -طبد اهلل بـ طؿر ,5) :فذكر مـفؿ  بقـ الػقـة وإخرى

[(أبل بـ كعب ,1 -سعد بـ أبل وقاص ,3 -ـصـقطؿران بـ الح
(2)

- 

ممــ مجؿـقع  :مـا كصـف  الع ـؽري بعـد إيـراده لفـذه الروايـات ســكقال مرتو

ــا كــان يتعؿــد اإلجفــار  الخؾقػــة يف  بؿخالػــةالروايــات أكػــة طؾؿـــا أن اإلمــام طؾًق

 ---وأن الخؾقػة كـان مت ـامًحا فقـف أحقاًكـا ومتاـدًدا أخـرى  إجفاره بـقة حج التؿتع

 البـادهوكـان   ده طؾك هذا العفدفنن معارضة الؿ ؾؿقـ ب  ومع كؾ ذلؽ التاديد

 الؿعارضةت اـرثؿ اكت  بذلؽ رفاقفبخالففؿ وأمر  جاهرففق الذي   طؾلهبا اإلمام 

بعد هذا طؾك طفد الخؾػاء أخريـ[
(3)

- 

                                                           

 (-5.71م ـد اإلمام أحؿد ) (5)

الؿتعـة الـؽـاح   اكظـر أيًسـا: ( بتصــرف5.313,351( اإلكصاف يف م ائؾ دام فقفا الخالف  ال ـبحاين )1)

أو بدطـة محدثـة   ســة ماــروطةصـالة الـماويح  (  551الؿـؼطع  مرتسـك الؿقسقي إردبقؾـل )ص:

الرســـائؾ العاــــرة يف (  311أضـــقاء طؾـــك الصـــحقحقـ  الـجقؿـــل )ص:(  5١١جعػـــر البـــاقري )ص:

الصحقح مــ ســقرة (  1.151معالؿ الؿدرستقـ  الع ؽري )(  3إحاديث الؿقضقطة  الؿقالين )ص:

طؾـك طؼائـد الاــقعة أضـقاء (  531الحصقن الؿـقعة  مح ـ إمـقـ )ص:(  55.51١طؾل  العامؾل )

البدطــة (  353اإلمامــة يف أهــؿ الؽتــب الؽالمقــة  طؾــل الؿــقالين )ص:(  33١اإلمامقــة  ال ــبحاين )ص:

ممس ــة تراثـــا  (  1.543شــبفات وردود  ســامل البـدري )(  11١مػفقمفـا حــدها مثارهــا  ال ـبحاين )

 (-54رسالة يف الؿتعتقـ  الؿقالين )ص:(  11.33ممس ة أهؾ البقت )

 (-1.111,11١معالؿ الؿدرستقـ  ال ـقد مرتسـك الع ؽري )( 4)
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  طؾــك طرؿــان  وتقالــت كؾؿــات طؾؿــاء اإلمامقــة بخصــقص إكؽــار طؾــل
 :وإلقؽ أققال بعسفؿ  يف متعة الحج  اتباطف لعؿر

مققــػ طؾــل وكبــار ) :تحــت طـــقان  ـل الؿــقالين ـــقد طؾــل الحـق ــقــال ال ,

موهــذا مــا حرمــف طؿــر وتبعــف طؾقــف طرؿــان ومعاويــة  (:الصــحابة مـــ تحريؿفــا

  --- و قرهؿا
ّ
  يعة الؿطّفـرةاــرلؾ الحـافظ  وكان يف الؿؼابؾ أمقر الؿممـقـ طؾل

طـ الُ ـّة الؿؽّرمة[ والذاّب 
(1)

-  

 :مـا كصـف  د إيـراده لعـدد مــ هـذه الروايـات  جعػـر البـاقري بعـاـقوقال ال ,

يف هذا الحديث هق الذي يبادر ب مال طرؿـان طــ   مفـرى أن أمقر الؿممـقـ طؾًقا

ــا وإقــراًرا ثــؿ يـتــزع مـــف   تحريؿــف لعؿــرة الحــج بقققطفؿــا يف زمـــ رســقل اطماًف

ويف ذلؽ أبؾغ الحجج وأتؿ الرباهقـ[  الّؾف
(2)

- 

ــا ال , ــر مرت ـــقأم ــل لعــامؾلا ســـكد جعػ ــقل طؾ ــك ق ــؼ طؾ ــد طؾ ــة   فؼ يف رواي

مإن الؽؾؿـة التـل  :قائاًل   طـ مروان بـ الحؽؿ  ـ ـقالبخاري الؿروية طـ طؾل بـ الح

مـا هـل  ( ٕحد مـ الـاس  ما كـت ٕدع سـة رسقل اهلل) :يف هذا الؿؼام  أصؾؼفا

 -ة الخالؼـقصٓ صاطة لؿخؾقق يف مع :أو تطبقؼ طؿؾل لؾؼقل الؿلثقر  إٓ تعبقر مخر

ة مـ يطؾب مــف صـقباخ طدم آكماثر إلك أن ثؿة قدًرا مـ اـقففذه الؽؾؿة ت

 -حتك لق كان يتبّقأ مققع الخالفة بالذات  ذلؽ

ــف ــاب   وإك   طؾــك مخالػــات الحؽــام آطــماضيػــتح بــذلؽ أمــام إمــة ب

الل مــ خـ  والؼفر التل يريـد الخؾػـاء فرضـفا طؾـك الــاس  أجقاء الفقؿـة  ـرويؽ

   -يعةاـرالتعدي طؾك أحؽام ال

ــقفؿ أهــؾ  ــلمـقا مـــ أن يتؿــرد طؾ ــقفؿ أن ٓ ي ــلن طؾ ــف هــذا ب ــد طــرففؿ مققػ وق

  أولئـؽ الحؽـام سؼقط هقبـةولق كان ثؿـ ذلؽ هق   ويقاجفقهؿ بالحؼ  الصالح

 -تطقح بالؽرقر مـ ممالفؿ[  أو بؾغ ذلؽ إلك حد ققام ثقرة طارمة

                                                           

 -(5,3( الرسائؾ العاـر يف إحاديث الؿقضقطة يف كتب ال ـة  ال ـقد طؾل الح ـقـل الؿقالين )ص:5)

 -(571( صالة الماويح  سـة ماـروطة أو بدطة محدثة؟ الاـق  جعػر الباقري )ص:1)



 
 

 051 إقاَت٘ يصال٠ ايرتاٜٚح ع٢ً عُس  إْهاز عًٞ  اسبكٝك١ األٚىل9 عدّ

  اره طؾـك آلتـزام ب ــة رسـقل اهللصــرؾك إط  مإكـا ٓ كؾقم طؾًقا :ثؿ قال
اتخـاذ  مققعـف يػـرض طؾقـففنن  ---مفؿا كاكت الـتائج ال ؾبقة التل ربؿا يتعرض لفا

  ولـقس لـف -الؿققػ الذي مـ شلكف أن يحػظ أحؽام اهلل سـبحاكف مــ التحريـػ
س أن ولق بلن يتخقؾ الــا  قع حؽؿ اهللسـقإذا كان ذلؽ يقجب ت  يؾجل إلك التؼقةأن 

قــد ك ــ  الحؽــؿ   ولــق بتــقهؿ أن الـبــل  هــذا الحؽــؿ الطــاره هــق حؽــؿ اهلل 

   -طؾك ذلؽ الـاس  دون سائر الـاس[  وقد اصؾع هق  إول

الـذي ٓ مجـال لالدطـاء  بالػعـؾثؿ   بالؼقلحؽؿ اهلل   ملؼد بقـ :وقال أيًسا

ثـؿ   أن أدطـؽٓ أسـتطقع  :لعرؿـان  وهـذا يبـقـ لــا سـبب ققلـف -وٓ لؾتلويؾ فقف

أن  :ب ــقبؾ لؼد أضفر الـص الؿروي طـ سـعقد بــ الؿ ---اأهّؾ بعؿرة وبحجة معً 

  لف يتعؿد إضفار مخالػتفثؿ   هق الذي ي لل طرؿان طـ سبب ما أقدم طؾقف  طؾًقا

   -قد حج حج تؿتع[  ثؿ يـتزع إقراًرا مـ طرؿان بلكف سؿع وطرف أن رسقل اهلل

ــا ــال أيًس ــد  :وق ــملؼ   طرؿــان تراجــع :أحــدهؿا :أمــريـ  طؾــل ػأثؿــر مقق

  -بلكف كان رأًيا رمه واطمافف

ومـ شاء   فؿـ شاء أخذ بف  أكف سؿح لؾـاس بلن يػعؾقا ما يروق لفؿ :الراين

اع أكرر الـاس لر بتف طـاد إلـك متابعـة العؿـؾ طؾـك صـقولؽـف لؿا رأى اك ---تركف

 هذا الؿقرد ح بؿا ب وحؾؼ الذي خالػ رأيف يفسـرف  الجاهؾقةتؽريس حؽؿ 

تؼدم[
(1)

- 

 تطاؤالت ١َُٗ حٍٛ َا أقس ب٘ عًُا٤ اإلَا١َٝ

قد اطمض طؾك التغققر الـذي   أن طؾًقا  ثبت مـ خالل أققال همٓء العؾؿاء

  سقاء زمـ الخؾقػة الرـاين طؿـر بــ الخطـاب ( متعة الحج)وقع طؾك هذه الاعقرة 

ًٓ وأكف قد خالػفؿا   أو الرالث طرؿان بـ طػان     -وطؿاًل  قق

                                                           

 -(: مختصـًرا55.513,555د جعػر مرتسـك العامؾل )( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـق5)
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050 

أوجففــا لإلمامقــة تتعؾــؼ بـــ   وطـــدي طؾــك ضــقء هــذه إقــقال بعــض إســئؾة

 (:صالة الماويح)

فقؿـا يتعؾـؼ هبـذه   هذه الؿخالػة والؿعارضة والؿجاهرة لؾخؾقػـة أيـ كجد ,5

فــليـ  ؟! ت وزاد إقبــال الـــاس طؾقفــا زمـــ خالفــة طرؿــاناـــرالتــل اكت  الصــالة

كجد  وأيـ ؟!طـ الُ ـّة الؿؽّرمة مـ هذه البدطة والذاّب   رةيعة الؿطفّ اـرلؾ الحافظ

 ؟!لفا رفاقفمخالػة 

بعـدم صـحة اطماًفا وإقراًرا يـتزع طؾل مـ الخؾقػة طؿر أو طرؿان لؿاذا لؿ  ,1

ويف هـذا اإلقـرار أبؾـغ الحجـج وأتـؿ   قد هنك طـفا  وأن الـبل ( صالة الماويح)

 ؟!الرباهقـ

الذي ٓ مجال لالدطاء وٓ   بالػعؾثؿ  بالؼقلؽؿ اهلل ح  لؿ يبقـ ولؿاذا ,4

 -لؾتلويؾ فقف

أولئـؽ  سـؼقط هقبـةولـق كـان ثؿــ ذلـؽ هـق   لؿ يقاجففؿ بـالحؼ لؿاذاو ,3

 -تطقح بالؽرقر مـ ممالفؿ  أو بؾغ ذلؽ إلك حد ققام ثقرة طارمة  الحؽام

  ؽـامطؾـك مخالػـات الح آطـماضلؿ يػتح بذلؽ أمام إمة باب  ولؿاذا ,1

مــ خـالل   أجقاء الفقؿـة والؼفـر التـل يريـد الخؾػـاء فرضـفا طؾـك الــاس  ـرويؽ

اتخـاذ الؿققـػ الـذي مــ  مققعـف يػـرض طؾقـففـنن  -يعةاــرالتعدي طؾك أحؽام ال

  يؾجـل إلـك التؼقـةأن   ولقس لـف -شلكف أن يحػظ أحؽام اهلل سبحاكف مـ التحريػ

  ----ولؿاذا --- ولؿاذا --- اولؿاذ -قع حؽؿ اهللسـقإذا كان ذلؽ يقجب ت

ٓ تقجــد روايــة  لؿــاذا :وال ــمال إخقــر والؿفــؿ أوجفــف لعؾؿــاء اإلمامقــة ,5

طؾــك   طؾــل اطماضــاتر إلــك اـــقت  صــحقحة كاكــت أو ضــعقػة عقةشـــقواحــدة 

ة طؾـك ســقوإكؿا جؾ اطتؿـادكؿ يف إثبـات هـذه الؼ ( متعة الحج)طرؿان بخصقص 

ؽؿ الذيـ تدطقن أن اهلل قد جعؾفؿ حػظة لديـف طــ فليـ أئؿت ؟!روايات الؿخالػقـ

والتـل تعـد   بخصـقص هـذه الؿ ـللة الؿفؿـة  أققال جدهؿ طؾل بـ أبل صالب

  ؟!احةً صـرٕكف وقػ أمام الباصؾ    فسائؾفمـ 



 
 

 051 إقاَت٘ يصال٠ ايرتاٜٚح ع٢ً عُس  إْهاز عًٞ  اسبكٝك١ األٚىل9 عدّ

مــروان بـــ )أن اإلمامقــة ي ــتدلقن بروايــة الـاصــبل  !الؿســحؽاتبــؾ مـــ 

يف صـحقح  (ال ـجاد)ـ  ــقل بــ الحالتـل رواهـا طــف إمـامفؿ الرابـع طؾـ ( الحؽؿ

 -(*)!!طؾك رأس أبقاهبؿ الؿتعؾؼة هبذه الؿ للة  البخاري

يــا مـــ تــدطقن أكؽــؿ أتبــاع لعؾــل يف كــؾ صــغقرة   يصــح هــذا يــا إمامقــة فؽقــػ

مــ ذلـؽ أكؽـؿ  إكؽـكبـؾ  !!ائً شــقرتف ســقثؿ يتسح أكؽؿ ٓ تعرفـقن طــ   وكبقرة

فؿـا أدراكـؿ أهنـؿ قـد  (؟!روان والبخاريم)تلخذوهنا مؿـ كصب لف العداء ولذريتف 

وحـذروكؿ طــ إخـذ  هنـقكؿخصقًصا وأن أئؿتؽؿ قد  ؟!صدققا فقؿا يـؼؾقكف طـف

 !!طـفؿ

فنهنؿ ٓ يزالـقن يف   الؿزلزلة لؿذهبفؿ حةسـقالػواإلمامقة طؾك الر ؿ مـ هذه 

 والتالطـب يف رصــقبالتؼفؼـد اهتؿـقهؿ   ولعؾؿاء أهؾ ال ـة متفؿقـ   قفؿ سائرون

  رة إمـامفؿ إول طؾـل بــ أبـل صالـبســقوطؾك رأسفا   رواية إحداث والتاري 

أو طؾؿـااهؿ   ٓ ذريتف الؿعصقمقن  رة ـقوكلهنؿ هؿ الؿ مولقن طـ حػظ هذه ال

لػتـة ) :فتحـت طــقان    محؿد صادق الـجؿلاـقح بف الصـروهذا ما   الؿتؼدمقن

وهل أن الؽرقـر مــ   ك كؽتة ذات أهؿقةمٓ بد مـ اإلشارة هـا إل :قال ما كصف ( كظر

  حؼقؼتفـا القاقعقـة اكدرستر إلقفا يف كتب الحديث والتاري  قد شـقالتل أ الحؼائؼ

بـلن أسـدلقا طؾقفـا حجًبـا مــ   ة مكذاكسـقا ـقوإ راض ال التحريػوكالتفا أيدي 

  -التعتقؿ والتزوير

ؿـان يف م ـللة حـج والخؾقػـة طر  القاقع بقـ أمقر الؿممـقـ آختالفوهذا 

هل مـ تؾؽ الحؼائؼ التل لؿ تذكر إٓ بـحق   الصحقحقـالتؿتع التل ورد ذكرها يف 

[الب اصةوٓ شؽ أن آختالف بقـفؿا لؿ يؽـ هبذه   واإلشارة اإلجؿال
(1)

- 

                                                           

(: 35مـ الغريـب أن يؼـقل محؿـد جـقاد مغـقـة يف كتابـف: الاــقعة يف الؿقـزان )ص: )*(

طــ صـحابل   أخـذ (51)  مولؿ ترو أصحاب ال ـقر والتقاري  أن أحًدا مـ إئؿة ال

 د[-أو تابعل  أو  قره  فؼد أخذ الـاس العؾؿ طـفؿ  ولؿ يلخذوه طـ أح

 -(315( أضقاء طؾك الصحقحقـ  الاـق  محؿد صادق الـجؿل )ص:5)
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هـل  وأيــ  أئؿـتؽؿ فـليـ ؟!الؿدطك يا إمامقة مـ كتـبؽؿ التعؼقدائتقكا هبذا  :قؾت

  د هذه إحداثسـرالؿعروضة يف  الب اصةفحتك هذه  !؟التعؼقدصحاحؽؿ مـ هذا 

 (*)!!فؾقٓ صحاحفؿ لؿا سؿعتؿ هبا ما حققتؿ  فألهؾ ال ـة القد الطقلك فقفا

                                                           

فؼـد روى صــاحب الػاضـحة  أمرـال هــذه الروايـات  اإلمامقـة يـروون طــ طؾـل  )*(

( خربًا صقياًل فقف: مأن أمقر 411(  والؿػقد يف آختصاص )ص:437البصائر )ص:

ــده  فقجــف  الؿــممـقـ ــقـ زوجــقـ اختصــؿا طـ ــ  حؽــؿ ب ك الؿــرأة- الؼســاء طؾ

فغسبت وقالت: واهلل يا أمقر الؿممـقـ  لؼـد حؽؿـت طؾـل بـالجقر  ومـا هبـذا أمـرك 

 بؾ حؽؿت طؾقؽ بالحؼ---[- يا سؾػع يا مفقع يا قردع(اهلل  فؼال لفا: )

ويف ألػاظ أخرى وردت يف بعض الروايات  مـ أمرال: )يا جرية  يا بذية  يا سؾع  يـا  

ذية  يا مذكرة  يا التل ٓ تحقض كؿا تحقض الـ ـاء  سؾؼؾؼ( )يا سؾؼع  يا جرية  يا ب

 يا التل طؾك هـفا شـلء مدلك(- 

 يؼتـؾ( تاـقر إلك أن طؾقًا كـان 4.515وهذه رواية أخرى رواها الصدوق يف الػؼقف ) , 

 
ّ
 إلك الـبل

ّ
فـاّدطك طؾقـف سـبعقـ درهًؿـا ثؿــ  الـاس مـ دون وجف حؼ: مجاء أطرابل

قد أوفقتؽ  فؼال: اجعؾ بقــا وبقـؽ رجاًل يحؽؿ بقـــا  فلقبـؾ : كاقة باطفا مـف  فؼال 

: احؽــؿ بقـــا  فؼـال لألطرابــل: مـا تـّدطل طؾــك رجـؾ مــ قــريش  فؼـال رسـقل اهلل 

  قال: سبعقـ درهًؿا ثؿـ كاقـة بعتفـا مــف  فؼـال: مـا تؼـقل يـا رسـقل اهلل  رسقل اهلل 

: ألـؽ يـقفـل  فؼـال لرسـقل اهلل قال: قد أوفقتف  فؼال لألطرابل: ما تؼقل؟ قال: لـؿ 

بّقـــة طؾــك أكــؽ قــد أوفقتــف  قــال: ٓ  قــال لألطرابــل: أتحؾــػ أكــؽ لــؿ ت ــتقف حؼــؽ 

ـّ : وتلخذه؟ فؼال: كعؿ  فؼال رسـقل اهلل  يحؽـؿ بقـــا  رجـؾمـع هـذا إلـك  ٕتحـاكؿ

ــلتك رســقل اهلل بحؽــؿ اهلل  ــب   ف ــل صال ـــ أب  ب
ّ
ــل ــال   طؾ ــل  فؼ ومعــف إطراب

 
ّ
يا رسقل اهلل؟ فؼال: يـا أبـا الح ــ  احؽـؿ بقــل وبـقـ هـذا إطرابـل  ما لؽ  :طؾل

 
ّ
؟ قال: سـبعقـ درهًؿـا ثؿــ كاقـة يا أطرابل  ما تّدطل طؾك رسقل اهلل  : فؼال طؾل

بعتفا مـف  فؼال: ما تؼقل يا رسقل اهلل؟ فؼال: قد أوفقتف ثؿـفا  فؼال: يا أطرابل  أصدق 

 أوفاين شــقئًا  رسقل اهلل فقؿا قال؟ قال: ٓ  ما 
ّ
  ســقػف فســرب طـؼـف  فـلخرج طؾـل

؟ فؼال: يـا رسـقل اهلل  كحــ كصـّدقؽ طؾـك لؿ فعؾت ذلؽ يا طؾل: فؼال رسقل اهلل 

  وٓ كصـّدقؽ أمر اهلل وهنقف  وطؾك أمر الجـّة والـار  والرقاب والعؼاب  ووحل اهلل 

فقؿا  ؾت لف أصدق رسقل اهلل ٕكّف كّذبؽ لّؿا ق قتؾتفيف ثؿـ كاقة هذا إطرابل  وإّكل 
= 
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فنهنا ٓ تتعدى أن تؽقن م ـللة   لق ت هبذا التعؼقد الؿزطقم ,أصاًل ,ة سـقفالؼ

ؼــف واف  لؿصــؾحة اقتســتفا ضــروف ذلــؽ الــزمـ  اجتفــد فقفــا طرؿــان  اجتفاديــة

فـال تحتـاج الؿ ـللة إلـك كـؾ هـذا   وخالػـف الـبعض أخـر  طؾقفا بعض الصـحابة

بػعؾـف هـذا   حتك جعؾقا مـ طرؿان  وصب الـار طؾك الزيت  التفقيؾ والتػخقؿ

   !!وتخريب الديـ  صا قًتا ي عك لفدم اإلسالم

وطؾــك   الحــدث صـــرمعاــارها طـــ واحــد مؿـــ طا اـــراهتامــات لــؿ يصــدر ط

الحـريص طؾـك طـدم التالطـب   يعةاـرطؾل بـ أبل صالب الحافظ لؾرأسفؿ اإلمام 

ومــ   ممــ أفـرد الحـج فح ــ : لعؿـر  والـدلقؾ ققلـف  فقفا زيـادًة أو كؼًصـا

   [- تؿتع فؼد أخذ بؽتاب اهلل وسـة كبقف

   ٚاتبعٛا ض١ٓ ايٓي  أٌٖ ايط١ٓ خايفٛا عُس

ة قـد تركـقا رأي طؿـر يف أن أهـؾ ال ــ  ومـ الحؼائؼ التل اطـمف هبـا اإلمامقـة

ورجعـقا إلـك حؽؿفـا إول الـذي   مــ الـزمـ برهةبعد أن طؿؾقا بف  (متعة الحج)

  وهذا خقر دلقؾ طؾك أهنؿ متبعقن لـبل هذه إمـة   كان طؾك طفد رسقل اهلل
  -(*)وسؿت مـزلتف  وٓ يتبعقن أحًدا  قره مفؿا طؾت مرتبتف

                                                           

  قال  فؼال: ٓ  ما أوفاين شـقئًا  فؼال رسقل اهلل  =
ّ
  فال تعد إلك مرؾفـا: أصبت يا طؾل

 : هذا حؽؿ اهلل ٓ ما حؽؿت بف[- إلك الؼرشـل وكان قد تبعف  فؼال  ثّؿ التػت 

ــا   طؿــر  )*( ــر بعــض إحؽــام  ولؾحــاكؿكــان حاكًؿ إذا  ,لػــمة زمـقــة محــددة,أن يغق

إلـك ذلـؽ  وإلـك هـذه الؿصـؾحة أشـار الاــق  ح ــ الجـقاهري يف  الؿصـؾحةاقتست 

(  حقـث قـال: مأمـا إحؽـام الحؽقمتقـة: ففـل 5.1١كتابف: بحقث يف الػؼف الؿعاصـر )

إحؽام التل ترك اإلسالم مفؿة مؾئفا إلك ولل إمر الذي يؽـقن طؾـك رأس ال ـؾطة يف 

 الػؼقـف  أو اإلمـام الؿعصـقم  أو ل إمـر هـق الـبـل الدولة اإلسـالمقة  سـقاء كـان ولـ

الذي تصّدى إلقامة دولة إسالمقة وكجح يف ذلؽ  وحقـئذ يؼقم ولل إمر بتـظقؿ أحؽام 

ــة( ح ــب  ــام الاـــرطقة القاقعق ـــ إحؽ ــًزا لفــا ط ــام الحؽقمتقــة )تؿقق ــؿك بإحؽ ت 

 مان- التل تتطؾبفا الدولة  أو الؿجتؿع اإلسالمل  يف كؾ ز الؿصؾحة
= 
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 :الحؼقؼةحقا هبذه صـرالذيـ  وإلقؽ بعًسا مـ أققال طؾؿاء اإلمامقة

مومـــ  (:حــج التؿتــع) :  محؿــد صــادق الـجؿــل تحــت طـــقاناـــققــال ال ,

يف طفـد طؿـر بــ  تحريػفـا وتغققرهـاإحؽام الديـقة والتعـالقؿ اإلسـالمقة التـل تـؿ 

وإن  -م ـللة حـج التؿتـع   وبدلت طؿا كاكت طؾقف يف طفد رسـقل اهلل  الخطاب

 بالؿخالػـةسقل اهلل ُجقبف يف طفـد طرؿـان بــ طػـان هذا التحريػ العؿؾل كحؽؿ ر

أرجـع إلـك حؽؿـف حتـك    الاديدة مـ قبؾ أمقر الؿـممـقـ طؾـل بــ أبـل صالـب

وألغقت بدطة   وح ب ما أمر بف رسقل اهلل   الذي كان يف طفد رسقل اهللإول 

  -مـ الزمـ برهةبعد أن طؿؾقا هبا  طؿر بـ الخطاب

طؾـك اإلفتـاء يف العؿـؾ بحـج التؿتـع  أصبؼـقافؼـد   وأما أهـؾ ال ــة وطؾؿـااهؿ

الـذي حـرم  ببدطة الخؾقػةآقتداء وآلتزام  وتركقا  الذي كان جائًزا يف طفد الـبل

حج التؿتع[
(1)

- 

يف هذا الققم[ جؾ الؿ ؾؿقـمويلب هبا  :الع ؽري سـكد مرت ـقوقال ال ,
(2)

- 

مــ   ســة رسـقل اهلل إلـك ,القـقم, رجعـقاأن جؿقع أهؾ ال ـة قـد  :الـتقجة

مإن أهــؾ ال ـــة قــد  :ح بــف صــادق الـجؿــلصـــروهــذا مــا   دون تخؾــػ أحــد مـــفؿ

 -طؾك اإلفتاء يف العؿؾ بحج التؿتع[ أصبؼقا

صــالة )يف   أصبــؼ أهــؾ ال ـــة طؾــك رأي طؿــر لؿــاذا :الؿفــؿ ال ــماللؽـــ 

ؼـالء أتـرك الجـقاب لع ؟!فال كجد مـ يخالػـف أو يـتؼـده طؾـك رأيـف هـذا ( الماويح

   -اإلمامقة

                                                           

ممقتـة  متحّركـةإلـك إبـد  بـؾ هـل أحؽـام  الربـقتوهذه إحؽام: لق ت لفا صـػة   =

التل يراها ولل إمر  ٕهنا لق ت أحؽاًما  الؿصؾحةيؿؽـ تبديؾفا أو إلغااها ح ب 

صدرت مـ ولل إمر بؿا أّكف مبؾِّغ لألحؽام العامة الرابتة  بؾ صدرت مـ ولل إمر 

 الؿ ؾؿقـ---[-  بؿا أّكف حاكؿ وولل طؾك

 -(471( أضقاء طؾك الصحقحقـ  الاـق  محؿد صادق الـجؿل )ص:5)

 -(1.5١١( معالؿ الؿدرستقـ  مرتسـك الع ؽري )1)
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عة يف جؿقـع اــقبقـ ال ــة والاتػاًقا أن ثؿة   ح بعض طؾؿاء اإلمامقةصـربؾ قد 

وهـذا مـا   الهتاصـقطة يف بعض تػ ـقفال تقجد بقـفؿ إٓ اختالفات ب  الحج مـاسؽ

 (حج التؿتـع)مهذه هل خالصة صقرة  :بؼقلف  د محؿد باقر الحؽقؿ ـقح بف الصـر

ؾ ومداب وم ــتحبات وفــروض صـــقوهـــاك تػا  ؾ البقــتوواجباتــف يف كظــر فؼــف أهــ

لؿـا مطابؼة تؿاًما وتؽاد أن تؽقن هذه الصقرة  -يتعرض لفا الحاج ٓ مجال لذكرها

ــة مــذاهب الؿ ــؾؿقـ ــف بؼق ــة جــًدا صـــقالتػاباســترـاء بعــض   يــذهب إلق أو ؾ الؼؾقؾ

طؿال[وع يف إاـرأو ال  يف أثار والؿمتبات الخقارات أو التؼديؿ والتلخقر
(1)

- 

وأن أهـؾ ال ــة قـد   ,كؿا يـدطل اإلمامقـة,الديـ  هدملق صح أن طؿر أراد  :قؾت

مـع اإلمامقـة قـد وصـؾ  اتػـاقفؿيعؼؾ أن  ففؾ  الطريؼ بعدم اتباطفؿ ٕهؾ البقت ضؾقا

   !!يف هذا الركـ الؿفؿ مـ أركان اإلسالم إلك هذه الدرجة مـ الؿطابؼة وآتػاق

 ِ أحهاّ ايدٜٔ َٔ دٕٚ َعصّٛأٌٖ ايط١ٓ ٚصًٛا إىل َعظ

يح الصــادر طـــ محؿــد بــاقر الحؽــقؿ هــق القحقــد هبــذا صـــرولــؿ يؽـــ هــذا الت

اتػاًقـا بلن ثؿة  :الؼائؾة الحؼقؼةفؽرقر مـ طؾؿاء اإلمامقة قد أشاروا إلك   الخصقص

 ( %71)وإلـك  ( %١1)يعة إلـك اــريصؾ يف كرقر مـ م ائؾ ال  عةاـقبقـ ال ـة وال

 :وإلقؽ بعًسا مـ أققالفؿ  (%511)ا إلك بؾ بعسفؿ أوصؾف

 ( %١1)عة أكرر مــ اـقطؾقف ال ـة وال اتػؼمما  :ـ فسؾ اهلل ـققال محؿد ح ,

واإليؿـان   واإليؿـان بالرسـؾ  والؼـرمن  والؿعـاد  والـبقة  كؾؿة التقحقد)سقاء يف 

ٕمـر وا  والجفـاد يف سـبقؾ اهلل  والزكـاة  والحـج  والصـقم  (*)والصالة  بالؿالئؽة

                                                           

 -(1.433( دور أهؾ البقت يف بـاء الجؿاطة الصالحة  ال ـقد محؿد باقر الحؽقؿ )5)

ــم )*( ــاب: )صــالة ال ــك كت ــف طؾ ــة يف مؼدمت ــز إبحــاث العؼائدي اويح  ســـة أشــار مرك

ال ــة والاــقعة يف معظـؿ  اتػـاقماـروطة أو بدطـة محدثـة؟ لجعػـر البـاقري(  إلـك 

  وشــروصفا قــائؾقـ: مالصـالة أمـر تــقققػل بقـفـا الاـارع الؿؼــدس الصـالةواجبـات 

باؽؾ واضح ٓ شؽ وٓ ريب فقفا  فلوضح طدد ركعاهتا  وأركاهنا  وما يؼـرأ فقفـا  

 اتػـؼ  سـقاء كاكـت واجبـة أو م ـتحبة  وطؾـك ذلـؽ و قرها مـ إمقر الؿتعؾؼة هبـا
= 
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 رأي فؼفـلوطـدما كلب إلك الػؼـف كجـد أكـف مـا مــ  ( بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر

عة[اـقطـد ال يؼابؾفطـد ال ـة إٓ وهـاك رأي فؼفل 
(1)

-  

عل اــقويؼقل مية اهلل محؿـد طؾـل الت ـخقري طــ وجـف التؼـارب بـقـ الػؼـف ال ,

قـ الػؼـف اإلمـامل بـ الؿاـمكةموٓ أدل طؾك ذلؽ مــ سـعة الؿ ـاحة  :والػؼف ال ـل

 الروايـاتبـؾ إن   مـ الػؼف بؿجؿقطـف (%71)حتك تصؾ إلك أكرر مـ   والػؼف ال ـل

صــقرة لؾتؼــارب بــقـ الؿســامقـ بحقــث تعــقد  أروعالؿاــمكة بــقـ الػــريؼقـ تاــؽؾ 

خصقًصا طؾك الصعقد الػؼفل[  إثر وضعقػة  الحجؿ قؾقؾةالروايات الؿختؾػة 
(2)

- 

عة وأهؾ ال ـة اـقمآتػاق بقـ ال :زاده الخراساين   محؿد واطظاـقوقال ال ,

 ( %١1)أما بالن فروع إحؽام فؿتػؼة كحق  ( %511)بالن أصقل إحؽام يبؾغ 

[(%511)وطؾك الصعقد إخالقل فآتػاق أيًسا 
(3)

- 

وجـدكا   الؿفؿـة لؾطـائػتقـ الحـديثمإكـا بعد الرجقع إلك كتب  :وقال أيًسا ,

ة التــل هــل أن محــؾ البحــث يف هــذا الؿجــال يف أصــقل أن إحاديــث الػؼفقــ

ــام ــك   إحؽ ــب إل ــة  الصــالة)كالم ق ــة  والجؿع ــاة  والجؿاط   والصــقم  والزك

كؿـا  ( %١1)أما يف فروع إحؽام فؿتػؼـة كحـق  ( %511)متػؼة  (و قرها  والحج

 (%511)وإخــالق أيًســا متػؼــة   وال ــؾقك  الؿقطظــة)أن إحاديــث يف صــعقد 

[اأو لػظً  معـك
(4)

- 

                                                           

مرـؾ طـدد الت ـبقحات  ومؼـدار  بعـض جزئقاهتـايف  اختؾػقاطؿقًما- كعؿ   الؿ ؾؿقن =

 التافد والت ؾقؿ[-

 -(5.157( الـدوة  محؿد ح ـقـ فسؾ اهلل )5)

ريـب  العـدد رسـالة التؼ  (71( أضقاء طؾك صريؼ القحدة اإلسالمقة  مية اهلل محؿـد طؾـل الت ـخقري )ص:1)

 -(١1( )ص:51)

مجؾة الؿجؿع العالؿل لؾتؼريـب بـقـ الؿـذاهب اإلسـالمقة  الاــق  محؿـد واطـظ زاده الخراسـاين العـدد  (4)

القحـــدة اإلســـالمقة طـاصــــرها ومقاكعفـــا  إطـــداد: ســــقد جـــالل الـــديـ مقـــر مقـــائل (  51( )ص:13)

 -(111)ص:

المقة  الاــق  محؿـد واطـظ زاده الخراسـاين العـدد مجؾة الؿجؿع العالؿل لؾتؼريـب بـقـ الؿـذاهب اإلسـ (3)

 (-54( )ص:13)
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مصبــع ميـــة اهلل الربوجــردي يف حقاتـــف كتـــاب  :فؼـــال  أمــا جعػـــر ال ــبحاين ,

 الػؼفقــةمـــ الؿ ــائؾ  (%77)وأثبــت طــرب ذلــؽ أن   ســـل  الطقاـــقلؾ (الخــالف)

ولق ت سقى م ـائؾ   ال ـقة الػؼفقةعل رأي أحد الؿذاهب اـقيقافؼ فقفا الرأي ال

ــرد ال معــدودة ــل تػ ــف كؿــ  عة هبــااـــقتؾــؽ الت ــث ل ا هــق الحــال يف كــؾ مــذهب حق

 -متػرداتف[

موأمـا العالقـات  :قـائؾقـ  وأشار إلك هذه الحؼقؼة أصحاب رسـالة التؼريـب ,

وبالتالل يؿؽـــا أن كصـدق بؼـقة   إٓ يف بعض الؼقاطد الػؼفقة متطابؼةالؿدكقة ففل 

مـــ  (%71)يف أكرــر مـــ  متػؼــانعة وال ـــة اـــقمــا قالــف طؾؿــاء محؼؼــقن مـــ أن ال

[يعقةاـرالتؿ احة ال
(1)

- 

أن تقجـد م ـللة فؼفّقـة طــد  أّكـف قـؾَّ مولـقعؾؿ  : ــل  كجؿ الديـ الطباـققال ال

إذن كؼــاط آشــماك   فتــقى مــذهب مـــ مــذاهب أهــؾ ال ـــّة لــؿ تطــابؼاإلمامقــة 

آخـتالف  أكرـر مــ كؼـاط ,الـديـ أصـقلطــ  فسـاًل ,وآلتؼاء يف الػروع والػؼف 

وآفماق[
(2)

- 

 :أققل

تربت وبؼقة إلك مـا ذهبــا إلقـف مــ أن إئؿـة طــد  ,و قرها كرقر,ه إققال هذ

 لؿ تصؾ ,مع ما يؿؾؽقكف مـ إمؽاكات خارقة,ومؿقز  طظقؿء اـلب لؿ يلتقاعة اـقال

بـؾ وإلـك  ( %71)أو إلـك  ( %١1)ففـا هـؿ أهـؾ ال ــة قـد وصـؾقا إلـك   إمةإلقف 

طــ  فسـاًل   واحـد معصقمـدهؿ يعة مـ دون أن يؽقن طاـرمـ أحؽام ال (511%)

   !!امعصقمً  اـرأن يؽقن طـدهؿ اثـا ط

فؿــ ذا الـذي ي ـتطقع  ( %1)أو  (%51)بقـ الػرقتقـ فقؿـا ك ـبتف  الػرقفقبؼك 

طــد  خطـلعة اــقطــد ال صـحقحةأن يجزم مـ كقن هذه الـ بة الػارقة بقـ الػرقتقـ 

                                                           

( رسالة التؼريب  الؿجتؿع اإلك اين يف الؼرمن الؽريؿ  الؿصؾحة اإلسالمقة ووحدة الؿ ـؾؿقـ يف الؿــفج  5)

 -م(1114( )43اإلمام طؾل  دور إزهر يف حركة التؼريب بقـ الؿذاهب  العدد )

 - (554فقة  الاـق  كجؿ الديـ الطب ـل )ص:( دراسات فؼفقة يف م ائؾ خال1)
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 آشـماكأو ربؿـا   عةـقاطـد ال ـة دون ال الصحقحفربؿا   وارد العؽسبؾ   ال ـة

 -يف الصحة والخطل فقؿا بقـفؿا

الػارقـة بـقـ الػـرقتقـ التـل أشـار إلقفـا هـقٓء  الـ ـبةبؾ يؿؽـ الجـزم أن هـذه 

مــ أمرـال   ,جؿعـاء,هبـا اإلمامقـة طــ إمـة  اكػصؾتتعؾؼ بالؿقارد التل   العؾؿاء

ــقلفؿ ــة) :ق ــتفؿ  باإلمام ــاءســـقوتػ  وبالعصــؿة ٕئؿ ــك إكبق ــرهؿ   ؾفؿ طؾ وبتؽػق

وبـالغؾق يف   وبـالخؿس  وبـزواج الؿتعـة  وبالبـداء  وبالرجعـة   لصحابة الـبـل

هـل   التـل ٓ تؿـت إلـك اإلسـالم بصـؾة  العؼائد الباصؾـةففذه  ( و قرها  ---الؼبقر

  أمـا مـا تبؼـك مــ ك ـب  إكرب مـفـا الحقزبؾ تلخذ   هذه الـ بة الػارقة رأسطؾك 

رة مؿؽــ أن تحـدث بـقـ أتبـاع الؿـذهب  ــقاجتفاديـة ي خالفقـةفؿا هل إٓ م ائؾ 

   :إن أهؾ ال ـة قد :وطؾك ضقء ما ذكر ك تطقع الؼقل وبؽؾ جرأة -القاحد

   -امعصقمً  اـروهؿ ٓ يعؾؿقن بقجقد اثـل ط  إلك هذه الـ بة العالقة وصؾقا

 -وهؿ أتباع رجال  قر معصقمقـ  إلك هذه الـ بة العالقة وصؾقا

ًئا شــقوهؿ أتباع رجال مرتديـ كػرة ٓ يػفؿـقن   لـ بة العالقةإلك هذه ا وصؾقا

 -,كؿا يدطل اإلمامقة,وٓ يػؼفقن   مـ الديـ

 -والرأي  وآستح ان  وكان طؿؾفؿ بالؼقاس  إلك هذه الـ بة العالقة وصؾقا

وما طـدهؿ مـ طــده طؾـؿ ألـػ بـاب يػـتح مــ   إلك هذه الـ بة العالقة وصؾقا

 -كؾ باب ألػ باب

وطؾـؿ مـا هـق   وما طـدهؿ مـ طـده طؾؿ ما كـان  إلك هذه الـ بة العالقة صؾقاو

   -إلك أن تؼقم ال اطة  كائـ

ومـا طــدهؿ مــ طــده طؾـؿ مـا يحـدث بالؾقـؾ   إلك هذه الـ ـبة العالقـة وصؾقا

 -إلك يقم الؼقامة  ءاـلء بعد الاـلوال  إمر مـ بعد إمر  والـفار

ومـا طــدهؿ مــ الؽتـب  قـر كتـاب اهلل وســة   قـةإلك هـذه الـ ـبة العال وصؾقا

 -كبقف
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وٓ   وٓ مصـحػ فاصؿـة  وما طـدهؿ الجامعة  إلك هذه الـ بة العالقة وصؾقا

وٓ و قرها مـ الؽتب  وٓ الجػر إحؿر  وٓ الجػر إبقض  الجػر
(1)

(*)-  

ــة وصــؾقا ــبة العالق ــذه الـ  ــك ه ــاخت   إل ــقٓ وجــقده ل  ــام ل ــدهؿ إم ــا طـ وم

 -(*)إرض

أهـؾ ال ــة  ســرلـؿ ي (اإلمام الؿعصـقم)ففذه الحؼائؼ تربت أن طدم اإليؿان بـ 

   ؟!فؿا الؾزوم الؿؾجكء لإليؿان بف  وأكف يؿؽـ القصقل إلك الحؼ مـ دوكف  ًئاشـق

  طائاـة) :وطؾك رأسفؿ الؿؽرـرون مــفؿ  وبؼقة طدالة الصحابة جؿقًعا تربتو

 -بربكتفؿلك هذه الـ بة العالقة الذيـ وصؾـا إ ( وابـ طؿر  وأبق هريرة

ــة وصــدق  ,اأيًســ, وتربــت   الزهــري) :وطؾــك رأســفؿ  أهــؾ ال ـــة رواةأماك

 (-البخاري وم ؾؿ) :وطؾك رأسفؿ وصدق مصـػقفؿ ( والاعبل  والرقري

كؿــا يحــاول   مـــ كتابــة الحــديث  طؿــر لؿـــعأكــف ٓ تــلثقر  ,أيًســا, وتربــت

  !والجعجعة حقلف  طؾؿاء اإلمامقة إشاطتف

العالقــة مـــ حؼــائؼ  الـ ــبةيعؼــؾ أن مؾــة أو مــذهًبا يصــؾ أتباطــف إلــك هــذه  ففــؾ

وإن كـان كقـػ   طـدهؿ طؾـؿ مـا كـان ومـا يؽـقن)لؿـ  مطابؼةوالتل جاءت   الديـ

يـا فؿزيـًدا هذا الؼـقل  صحفنن  ؟!ومزوريـ  ومحرفقـ  وهق متبع لؽذابقـ ( يؽقن

 -ويف  قرها مـ إمؿ  رب مـ همٓء يف هذه إمة

                                                           

 باب فقف ذكر الصحقػة  والجػر  والجامعة  ومصحػ فاصؿة- (5.14١)الؽؾقـل   صقل الؽايفأ (5)

إخبـار  تظـافرت(: موقـد 177قال الاـق  العامؾل يف شـرح إربعقـ حـديًرا )ص: )*(

امعة( وأن فقفؿا طؾـؿ مـا أمؾك طؾك أمقر الؿممـقـ كتابل: )الجػر  والج بلن الـبل 

 كان وما يؽقن إلك يقم الؼقامة[- 

 تـقاترت(: م1.411وقال ال ـقد مرتسـك الع ؽري يف كتابف معـالؿ الؿدرسـتقـ ) , 

  والجػـريف إحؽـام   الجامعـةإخبار بلن أئؿة أهؾ البقت ورثقا كتاب اإلمام طؾل 

 فاصؿة  وفقفا أكباء الحقادث الؽائـة[- ومصحػ

( طـ أبل حؿزة  قال: قؾـت ٕبـل طبـد اهلل: مأتبؼـك 5.537لؽؾقـل يف كافقف )روى ا )*(

 -لق بؼقت إرض بغقر إمام ل اخت[إرض بغقر إمام؟ قال: 
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اإلمامقـة إلــك الؼـقل بـلن ثؿــة ارتباًصـا وثقًؼـا بــقـ  مراجـعبـؾ ذهـب بعـض كبــار 

أهـؾ البقـت  ففؿ كصقصفال يؿؽـ   وبقـ كصقص أهؾ البقت  كصقص أهؾ ال ـة

ـ  ــقد ح ــقمتـلب فؽـرة ال :قـال حقـدر حـب اهلل  إٓ بعد ففؿ كصقص أهـؾ ال ــة

رة ففـؿ كصـقص وضــرطــ  ,كؿا يـؼؾ بعض تالمذتف,الربوجردي حقث يتحدث 

لػفـؿ كصـقص أهـؾ  مؼدمـةبقصػ ذلؽ   ومقاقػفؿ يف الػؼف والحديث ال ـةأهؾ 

البقت[
(1)

- 

 

                                                           

 (  تحؼقؼ وترجؿة: حقدر حب اهلل-44مؼاربات يف التجديد الػؼفل  يقسػ الصاكعل )ص: (5)





 

 

 

 

 

 
 

  نوقف الثاىيـال

  على عثناٌ  اعرتاضُ 
 فينا يتعلل 

 واإلمتاو يف ميى صـسبالك
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 توطئة:

قـال   وهـا أيًسا أود أن أكؼؾ ما سطره طؾؿاء اإلمامقة يف كتبفؿ هبذا الخصـقص

مٓ  (:الصـالة يف مــك وإتؿامفـا صـرق) :العامؾل تحت طـقان سـكد جعػر مرت ـقال

الصـالة   الـبـل صـروقد ق  طل ثابتشـرالصالة يف ال ػر حؽؿ  صـرشؽ يف أن ق

 -وطرؿان كػ ف طدة سـقات مـ خالفتف  وكذلؽ أبق بؽر وطؿر  يف طرفات ومـك

ب ف ـطاصف ســرف  نطرؿـاحـج  ,وقبـؾ ســة ثالثـقـ,يـ اــرويف سـة ت ع وط

وكـان أول   وأتؿ الصـالة هبـا وبعرفـة  بف طرؿان بؿـكضـروكان أول ف طاط   بؿـك

   -ما تؽؾؿ بف الـاس يف طرؿان ضاهًرا حقـ أتؿ الصالة بؿـك

  اصــرً قـد صـالها ق  بعد أن كان الـبـل  أتؿ الصالة بؿـكأن طرؿان  :وذكروا

فتف[ست سـقـ مـ خال  وطرؿان  وطؿر  وكذلؽ أبق بؽر
(1)

-   

وكؼؾ إمقـل يف  ديره جؿؾة مــ روايـات أهـؾ ال ــة هبـذا الخصـقص تحـت 

خان اـــقمأخــرج ال :ســلذكر صرًفــا مـفــا ( إتؿــام طرؿــان الصــالة يف ال ــػر) :طـــقان

بؿــك   صـؾك بــا رسـقل اهلل :قـال   و قرهؿا باإلســاد طــ طبـد اهلل بــ طؿـر

ثـؿ إن    ن صـدًرا مــ خالفتـفركعتقـ وأبق بؽر بعده وطؿر بعد أبل بؽـر وطرؿـا

وإذا صـؾك   صـؾك أربًعـافؽان ابـ طؿر إذا صؾك مع اإلمـام   طرؿان صؾك بعٌد أربًعا

 -ركعتقـوحده صؾك 

أن ابــ طؿـر كـان إذا صـؾك مـع اإلمـام بؿــك  :ويف لػظ ابـ حـزم يف الؿحؾـك ,

  -فصؾك فقف ركعتقـ أطادها  ف إلك مـزلفصـراكأربع ركعات 

صـؾك الرباطقـة بؿــك   أن رسـقل اهلل :الؿقصل طــ طـروةوأخرج مالؽ يف  ,

وإن طؿـر بــ الخطـاب صـالها بؿــك   وإن أبا بؽـر صـالها بؿــك ركعتـقـ  ركعتقـ

 -ثؿ أتؿفا بعد  وإن طرؿان صالها بؿـك ركعتقـ شطر إمارتف  ركعتقـ

 صؾقت مع رسـقل اهلل :وأخرج الـ ائل يف ســف طـ أكس بـ مالؽ أكف قال ,
  -صدًرا مـ إمارتف ركعتقـبل بؽر وطؿر ومع طرؿان بؿـك ومع أ

                                                           
 -(55.553( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  جعػر مرتسـك العامؾل )5)
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صـؾك  :قـال  خان و قرهؿا باإلسـاد طـ طبد الرحؿـ بــ يزيـداـقوأخرج ال ,

فاسـمجع   فؼقؾ ذلؽ لعبـد اهلل بــ م ـعقد  بؿـك أربع ركعات  طرؿان بـ طػان

بؿــك   وصـؾقت مـع أبـل بؽـر  بؿــك ركعتـقـ  صؾقت مع رسـقل اهلل :ثؿ قال

أربـع فؾقـت حظـل مــ   ركعتـقـبؿــك   وصؾقت مع طؿر بـ الخطـاب  ركعتقـ

  -ركعتان متؼبؾتان ركعات

كــا مـع  :قـال  وأخرج البقفؼل يف ال ــ الؽربى طــ طبـد الـرحؿـ بــ يزيـد ,

 ؟كؿ صـؾك أمقـر الؿـممـقـ :فؼال  فؾؿا دخؾ م جد مـك  طبد اهلل بـ م عقد بجؿع

وأبـا   ركعتـقـصـؾك   ألؿ تحدثـا أن الـبـل :فؼؾـا :قال -افصؾك أربعً  -اأربعً  :قالقا

ولؽــ طرؿـان كـان إماًمـا فؿـا   وأكا أحدثؽؿقه أن  بؾك :فؼال ؟بؽر صؾك ركعتقـ

  -شـروالخالف أخالػف 

أتـؿ الصـالة   أن طرؿـان بــ طػـان :وأخرج أبـق داود و قـره طــ الزهـري ,

لــقعؾؿفؿ أن ٕهنــؿ كرــروا طامئــذ فصــؾك بالـــاس أربًعــا   بؿـــك مـــ أجــؾ إطــراب

 -اأربعً الصالة 

سـلل  أن رجـاًل  :ةســرطــ أبـل ك  وأخرج البقفؼـل يف ال ـــ الؽـربى باإلســاد ,

إن  :فؼـال - أيـ مجؾ ـا :فؼال ؟يف ال ػر  ـ طـ صالة رسقل اهللصـقطؿران بـ ح

مـا سـافر رسـقل  :يف ال ـػر فاحػظقهـا طــل  هذا قد سللـل طـ صـالة رسـقل اهلل

 ركعتـقـيا أهؾ مؽة ققمقا فصـؾقا  :ويؼقل  حتك يرجع ركعتقـ سػًرا إٓ صؾك اهلل

ــا ســػر ــقـ  فنك ــا فصــؾك ركعت ــائػ وحـقـً ــزا الط ــا  و  ــاطتؿر مـف ــة ف ــك الجعراك   وأت

ومـــع طؿـــر بــــ   واطتؿـــرت فؽـــان يصـــؾل ركعتـــقـ  وحججـــت مـــع أبـــل بؽـــر

ثـؿ   ومع طرؿان فصؾك ركعتقـ صـدًرا مــ إمارتـف  فؽان يصؾل ركعتقـ الخطاب

  -اأربعً ان بؿـك صؾك طرؿ

ومع طرؿان سـت ســقـ مــ خالفتـف أو ثؿـان  :ويف لػظ الممذي يف الصحقح ,

ح ـ صحقح[ :فؼال  ركعتقـسـقـ فصؾك 
(1)

- 

                                                           

 -(١.7١,514( الغدير  إمقـل )5)
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 َٔ ٖرٙ ايصال٠  َٛقف اإلَاّ عًٞ

وطــرض روايــات اطتؿــدها طؾؿــاء اإلمامقــة يف   مـــ خــالل مــا تؼــدم مـــ أقــقال

وقـد   (*)هق أول مـ اختار هـذا الـرأي  أن طرؿان :كصؾ إلك كتقجة مػادها  كتبفؿ

وأكــا هـــا ل ــت يف مؼــام مـاقاــة هــذه إقــقال   خالػــف فقــف كرقــر مـــ الصــحابة

طؾل بــ  مققػإكؿا يفؿـل هق معرفة   والتؿققز بقـ صحقحفا وسؼقؿفا  والروايات

   -مـ فعؾ طرؿان هذا  أبل صالب

ــدما دطـا أم سؽت طـف كؿا سـؽت طــ طؿـر ط  اطمض طؾقف  ثبت أكف ففؾ

وهـذا مـا   طؾـك طرؿـان اطـمضفالرابـت أن طؾًقـا قـد  ؟!الـماويحالـاس إلك صـالة 

وإلقـؽ مـا كؼؾـف طؾؿـاء اإلمامقـة يف   عة طؾك حـد سـقاءاـقشفدت بف كتب ال ـة وال

   :كتبفؿ مـ روايات هبذا الخصقص

 :الرواية إولك

ر ـؿ   مــك أن يصؾل أربًعـا يف  أبك طؾل بـ أبل صالب :قال جعػر ال بحاين

 :قـال  طـ جعػر بـ محؿـد طــ أبقـف  طـ سػقان بـ طققـة -ار طرؿان وبـل أمّقةصـرإ

إن شـئتؿ صـؾقت  :فؼـال  صـؾ بالــاس :فلتك طؾل فؼقؾ لف  ماطتؾ طرؿان وهق بؿـك

 إٓ صـالة أمقـر الؿـممـقـ   ٓ :قـالقا ,ركعتـقـ :يعــل, ؟ لؽؿ صـالة رسـقل اهلل

[فلبك  أربًعا ,طرؿان :يعـقن,
(1)

-  

                                                           

التل دطـت طرؿـان إلـك  إسبابمـ يرجع إلك كتب الحديث  ف ـقجد م طًرا فقفا  )*(

بعض الصحابة طؾك هذه إسباب- ستجدها إن شـاء اهلل  رداختقاره هذا  وفقفا أيًسا 

 يف الققػة الراكقة- 

وضقء الـبل  طؾـل الافرسـتاين (  واكظر أيًسا: 5.431) ( اإلكصاف يف م ائؾ دام فقفا الخالف  ال بحاين5)

الصــحقح مـــ ســـقرة الـبــل إطظــؿ  مرتســـك العــامؾل (  ١.511الغــدير  الاـــق  إمقـــل )(  5.75)

البدطـة مػفقمفـا حـدها مثارهـا  (  4.454حقاة أمقر الؿممـقـ طؾك ل اكف  محؿد محؿـديان )(  5.44)

 (-151جعػر ال بحاين )ص:
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 :الرواية الراكقة

جـاء حتـك   مطـاب الصـحابة طؾـك طرؿـان :العـامؾل سـكد جعػر مرت ـققال ال

ولؼــد طفــدت   وٓ قــدم طفــد  مــا حــدث أمــرواهلل ) :فؼــال  فــقؿـ جــاء  طؾــل

فؿـا درى مـا  -وأكت صـدًرا مــ وٓيتـؽ  ثؿ أبا بؽر وطؿر  يصؾل ركعتقـ كبقؽ

وكـان هـذا أول مـا  -رأي رأيتـفهـذا  :فؼـال ( أو فؿا أدري ما ترجـع إلقـف)يرجع إلقف 

[(اتؽؾؿ الـاس يف طرؿان ضاهرً 
(1)

-   

لـؿ يبـدأ   مإّكـف :ومؿـا قالـف  العـامؾل طؾـك هـذه الروايـة ســكطؾؼ جعػر مرت

أو يـربر لـف أي مققـػ   يرقـرهولـؿ يصـػف بـلي وصـػ   طؾك طرؿـان بالفجقمكالمف 

وأططـاه صـػة   ساواه بغقـره بؾ  إضفاره  ع الحؼ الذي يريد اإلمامسـقي  اكػعالل

 -الذي ٓ يتققع مـف الجفؾ بؿا يعرفف  قره  والـاضر ضـروالحا  العارف

قـد يعتؿـد  طـذروأي   يؿؽــ أن يؾجـل إلقـف مـربرلعرؿـان أي  أبطـؾقـد   وإّكف

كالمف إرسال الؿ ـؾؿات التـل ٓ  مرساًل   قرر هبا مراده  وذلؽ بطريؼة طػقية  طؾقف

  مـا حـدث أمـر) :وذلؽ حقـ قال لـف  ثارة أية شبفة حقلفاأو إ  يح ـ الـؼاش فقفا

  ودطاه إلك هـذا العؿـؾ  فؾقس لعرؿان أن يتعؾؾ بلن أمًرا قد استجد ( وٓ قدم طفد

 -ان ب بب قدم العفد ـقوٓ أن يعتذر بالـ

مــ طفـد   رة العؿؾقة طؾـك ذلـؽ ـقألزمف الحجة حقـ ذكر لف اتصال ال  وإّكف

صقؾـة ال ــقات  صــرمارس الؼمذكًرا إياه بلّكف هق كػ ف قد   إلك ذلؽ الققم  الـبل

 -ال ت التل خؾت

 -ٓ مـاص لف مـ آلتزام بقاحد مـفا بلمقر ثالثةوإّكف ذّكره 

ويـتفـل إلـك   هق الـبل الذي يؾـزم كـؾ م ـؾؿ أن يؼتـدي بـف  فرسقل اهلل ,5

 -أمره وهنقف

                                                           

تؼريــب الؿعــارف  أبــق (  واكظــر أيًســا: 55.513مـــ ســـقرة اإلمــام طؾــل  مرتســـك العــامؾل ) ( الصــحقح5)

وضـقء (  1.553مقسقطة طبد اهلل بـ طبـاس  محؿـد مفـدي الخرسـان )(  151الصالح الحؾبل )ص:

البدطـة مػفقمفـا حـدها مثارهـا  (  ١.511الغـدير  الاــق  إمقــل )(  5.75الـبل  طؾل الافرسـتاين )

 (-151 بحاين )ص:جعػر ال
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ل ــة الـبقيـة بؿؿارسـتفا قد وفرا آتصـال العؿؾـل لفـذه ا  وأبق بؽر وطؿر ,1

ويـرفض   الرجالن الؾذان يؾتـزم طرؿـان بخطفؿـا :وهؿا أيًسا -صقؾة سـل حؽؿفؿا

 -اهتامف بلدكك مخالػة لفؿا

 صقؾـةطل اــروإهؿ مـ ذلؽ هق التزام طرؿان كػ ف بالعؿؾ هبذا الحؽؿ ال ,4

 ؟الحائطب طرؿان بذلؽ كؾف طرض ضـرفؾؿاذا  -ست سـقات مـ حؽقمتف

ــا مــا يجقــبولــؿ يــدر   طرؿــان رتحقــفؾــذلؽ  ح بالحؼقؼــة التــل صـــرو   بــف طؾًق

أن إلـزامفؿ بـف مــ قبـؾ  :وطّرفت الــاس  أو سؾبتف أية ققؿة  أسؼطت إجراءه طـ التلثقر

ر إلك قؾة الؿبآة بالديـ وبلحؽامف[اـقوي  بـل أمقة مبـل طؾك الؾجاج والؿؽابرة
(1)

-   

فعـؾ   ثبـت أن طؾًقـا هؾ :إلمامقةالعامؾل وبؼقة طؾؿاء ا سـكاسلل مرت :قؾت

ًٓ   الػعؾ كػ ف  ؟!طـدما أمر الـاس بنقامة صالة الماويح  مااهبًا لعؿر أو قال قق

 ؟!فؾؿاذا وإن لؿ يػعؾ

 :الرواية الرالرة

  محـج الـبـل :قـال ( البـاقر)طــ أبـل جعػـر   يف كافقف طــ زرارة الؽؾقـلروى 
ثؿ صــع ذلـؽ   ذلؽ أبق بؽر وصـع ذلؽ طؿرثؿ صـع   فلقام بؿـك ثالًثا يصؾل ركعتقـ

ثـؿ تؿـارض لقاـد بـذلؽ   ثؿ أكؿؾفا طرؿان أربًعا فصؾك الظفر أربًعا  طرؿان ستة سـقـ

فـلتك الؿـمذن   صــرفؾقصـؾ بالــاس الع :اذهب إلك طؾل فؼـؾ لـف :فؼال لؾؿمذن  بدطتف

إذن  :فؼـال  صــرأن تصؾل بالـاس الع يلمركإن أمقر الؿممـقـ طرؿان  :فؼال لف   طؾقًا

طرؿـان بؿـا قـال  فـلخربفـذهب الؿـمذن    كؿا صؾك رسقل اهلل ٓ أصؾل إٓ ركعتقـ

كؿـا اذهـب فصـؾ   ءشــلإكـؽ ل ـت مــ هـذا يف  :فؼؾ لف  اذهب إلقف :فؼال   طؾل

 -[افخرج طرؿان فصؾك هبؿ أربعً   ٓ أفعؾٓ واهلل  : قال طؾل  تممر

ورفسـف الاـديد   طؾـك طرؿـان ـلسالؼااكظر طزيزي الؼاره إلك رد طؾل  :قؾت

قـال لـف   فبعد أن صؾب الؿمذن مـ طؾل أن يصؾل بالــاس بـلمر مــ طرؿـان  لطؾباتف

                                                           

 (-55.511( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  مرتسـك العامؾل )5)
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  وطـدما رفـض طرؿـان ذلـؽ مــف وأمـره بـإربع ( ٓ أصؾل إٓ ركعتقـإذن ) :طؾل

 (!!ٓ أفعؾٓ واهلل ) :قال لف طؾل

 صـالة)طــ  ي ـؽتأن  يؿؽــ  أفؿرؾ هذا الرجؾ الـذي ٓ تلخـذه يف اهلل لقمـة ٓئـؿ

   ؟!كاماًل شفًرا كؾ طام   ابـ طؿف رسقل اهلل م جدوهل تؼام أمام كاضريف يف  (الماويح

ووققفـف يف   ر إلك أن معاوية طؾك الر ؿ مـ خالفف مـع طؾـلاـقولؾرواية تؽؿؾة ت

  حتـك طابـت طؾقـف بــق أمقـة  إٓ أكف قد خـالػ طرؿـان يف هـذه الؿ ـللة  صػ طرؿان

وقتـؾ أمقـر   واجتؿـع الــاس طؾقـف معاويـةمفؾؿا كان يف خالفـة  :ية تؼقلفتؽؿؾة الروا

بــق  فـظـرت  الظفـر ثـؿ سـؾؿ ركعتقـحج معاوية فصؾك بالـاس بؿـك    الؿممـقـ

طؾـك  ســكقـد ق :ثؿ قـالقا  عة طرؿانشـقبعسفؿ إلك بعض وثؼقػ ومـ كان مـ  أمقة

ــف طــدوه وأشــؿتصــاحبؽؿ وخــالػ  ــف  ب ــدخؾقا طؾق ــامقا ف ــا  فؼ ــا  :لقافؼ ــدري م أت

ور بـت طــ   بـف طـدوه وأشـؿت  ت طؾـك صـاحبـاســقما زدت طؾـك أن ق ؟صـعت

صــؾك يف هــذا الؿؽــان   أمــا تعؾؿــقن أن رســقل اهلل  ويؾؽــؿ :فؼــال  صـــقعف وســـتف

فتلمروين أن أدع ســة   سـقـ كذلؽ ستوصؾك صاحبؽؿ   وطؿر  وأبق بؽر  ركعتقـ

ٓ واهلل مـا  :فؼالقا ؟!قبؾ أن يحدث (أبق بؽر وطؿر وطرؿان)وما صـع   رسقل اهلل

  وراجــع إلــك ســـة صــاحبؽؿ  فــلققؾقا فــنين ماــػعؽؿ :قــال  طـــؽ إٓ بــذلؽ ضـــككر

فؾؿ يزل الخؾػاء وإمراء طؾك ذلؽ إلك الققم[  أربًعا صـرفصؾك الع
(1)

(*)- 

  أّما أمقر الؿـممـقـ ---م :ومؿا قالف  العامؾل طؾك هذه الرواية سـكطؾؼ مرت
  طؾك مققػـف صـرّ وي  طل الصحقح مـفاـرويتخذ الؿققػ ال  ؾك الباصؾط فقعمض

أٍي كـان مــ  مقاجفـةويف   الؿـقارد جؿقـعوإكؿـا يف   لقس يف هـذا الؿـقرد وح ـب

 -حقاتف أدوارويف جؿقع   الـاس

                                                           

 (-١.315وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )(  3.517القايف  الؽاشاين )(  3.15١( الؽايف  الؽؾقـل )5)

مــا ورد يف مخــر الروايــة مـــ أن الخؾػــاء وإمــراء مــا زالــقا يؼقؿقهنــا طؾــك  قــر ســـة  )*(

يف حجـا   الققم  وهذا ما كافده إلك سـتف  رجع  فالجؿقع قد حقح قر ص الـبل

 وما اطمف بف طؾؿاء اإلمامقة كؿا ستلب أققالفؿ ٓحًؼا- 
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ع اــرويصؾل بالـاس وفؼ ما قـرره ال  أن يبادر إلك الصالة  كان يؿؽـ لعؾل

وبعـد أن تـتفـل   ا أو تؿاًمـاصــرً صؾل هبـؿ قســقبلكـف وٓ يخـربهؿ م ـبًؼا   يػاـرال

بـؾ   لـؿ يػعـؾ ذلـؽ  ولؽــف -ولق خط مــ ي ـخط ضـكفؾقرض مـ ير  الصالة

  ويجعؾفؿ أمام الخقـار الصـعب  لفؿ مققػف ي جؾٕكف يريد أن   أرجع إمر إلقفؿ

أم يختــارون  ؟!يختــارون اتبــاع الرســقل هــؾ :طـــ مــققػفؿ لألجقــاللقعــربوا هــؿ 

لؽـل ٓ يـدطل الــاس لفـؿ الـزاهـة والعصـؿة طــ إخـذ  ؟!تزلًػا لؾحاكؿ تفقصـمع

 -يعة طـ سابؼ طؾؿ وتصؿقؿاـربخالف ال

برـقاب الصـالة جؿاطـة بؿـلمقمقـ تؽـقن  ٓ ير ـبأن يعّرففؿ أكـف  :وأراد أيًسا

  حؽؿ أمقرهؿ طؾك حؽـؿ رهبـؿ وكبـقفؿ يؼدمقنوهؿ    لفؿ هذه الـظرة لؾرسقل

  ظفرون كػـرهتؿ مـفـاســقؿ أهنؿ بعـد أن يػر ـقا مــ تؾـؽ الصـالة ؿا وأكف يعؾسـقٓ 

زيد ســـقوهــذا   عتذرون لعرؿــان وبطاكتــف طـفــاســـقو  هبــؿ  ــررعتربون أكــف قــد ســـقو

وربؿـا ياـجعف ذلـؽ طؾـك   ار طؾـك مخالػتـفصــربـالؼقة ويـدطقه لإلشعقًرا طرؿان 

مخالػات أخرى[
(1)

- 

مرـؾ  (صالة الماويح)ر بخصقص أن أجد مققًػا لعؾل تجاه طؿ أتؿـككـت  :قؾت

 : فنكـف  العـامؾل سـكفح ب تحؾقؾ جعػر مرت  هذا الؿققػ الذي وقػف مـ طرؿان
 (-طؾك مققػف صـروأ  طل الصحقح مـفاـرواتخذ الؿققػ ال  طؾك الباصؾ اطمض)

ويف   الؿـقارد جؿقـعوإكؿـا يف   لـقس يف هـذا الؿـقرد وح ـب) :وأضاف قـائاًل 

  لفؿ مققػف ي جؾٕكف يريد أن  ؛حقاتف أدوارويف جؿقع   سأي كان مـ الـا مقاجفة

يختـارون  هـؾ :طــ مـققػفؿ لألجقـاللقعـربوا هـؿ   ويجعؾفؿ أمام الخقار الصـعب

 ؟!(-تزلًػا لؾحاكؿ تفصـقمعأم يختارون  ؟!اتباع الرسقل

بـؾ ٓ  ؟!تجـاه طؿـر وبدطتـف  ٓ كجد أمرال هذه الؿقاقػ الصؾبة مــف فؾؿاذا

ــف حتــك ت ــاس كــاكقا   أو إشــارة هبــذا الخصــقص  ؾؿقًحــاكجــد مـ خصقًصــا وأن الـ

 ًٓ ــق ــف ق ــار لؾحــؼ والباصــؾ يـتظــرون أن ي ــؿعقا مـ ــزان والؿعق ــاره الؿق ــال   باطتب ق

                                                           

 (-55.544( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  مرتسـك العامؾل )5)



 
 

 071 إقاَت٘ يصال٠ ايرتاٜٚح ع٢ً عُس  إْهاز عًٞ  اسبكٝك١ األٚىل9 عدّ

والؿعقــار لؾحــؼ والباصــؾ بـظــر  الؿقــزانكــان هــق   مإن طؾًقــا :العــامؾل ســـكمرت

 تطؿـئـهق الـذي  فنكف  بؼقلف وفعؾف ورضقاء طـف أذطـقا شـلالـاس الذيـ إذا بؾغفؿ 

ع والديـ مـف وطـف[اـرالـػقس إلك أخذ ال
(1)

-   

  :الـتقجة الؿ تػادة مـ هذه الققػة

طًقا شـــرمققًػــا   أن لعؾــل ,ح ــب مــا أوردتــف كتــب اإلمامقــة,ثبــت وبؼــقة 

ًٓ  فعاتبف  حاسًؿا مـ طرؿان يف م للة إتؿامف لؾصالة يف مـك طــ الصـالة  وامتـع  أو

 -اله ثالرً لؾـاس خط وبقـ  ثاكًقا

وٓ مـع   ٓ مـع طؿـر  أن واحدة مـ هذه إطؿال لؿ يػعؾفـا --لؽـ الغريب

 ؟!اطامً  يـاـرطالتل استؿرت إلك أكرر مـ   طرؿان زمـ إقامتفؿ لصالة الماويح

  :وثؿة أمر مـ الؿفؿ التـبقف طؾقف

و قرها مــ الؿ ـائؾ ,واإلتؿام يف مـك  صـرإخبار الؿتعؾؼة بؿ للة الؼ معظؿ

أما اإلمامقة فؼد وجـدوها   قد رواها أهؾ ال ـة يف كتبفؿ ,لؿذكقرة يف هذا الؽتابا

 لؾطعــ  ف مصـالحفؿســقوما تؼت  وها ح ب أهقائفؿ ـروف  فـؼؾقها طـفؿ جاهزة

 -يف رمقز هذه إمة

هـذه إخبـار ح ـب ففـؿ أهـؾ  تػفؿإكف مـ العدل واإلكصاف أن  :لذلؽ كؼقل

وأن تػفـؿ طؾـك ضـقء زمـفـا   ومبـاكقفؿ الػؼفقـة  وطؾـك ضـقء ققاطـدهؿ  ال ـة لفا

ٓ بػفـؿ   أحـداثفا صــرالـذي طا الجقـؾوطؾك ففؿ ذلؽ   وضرففا الذي حدثت فقف

 -(*)الؼؾقب ضـكمر

                                                           

 (-55.535الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  مرتسـك العامؾل ) (5)

بالافادة الرالرة يف  أبكتابف: )أشفد أن طؾًقا ولل اهلل(: مإن قال طؾل الافرستاين يف  )*(

وطؿـؾ  وسـعفبصـاطة آسـتـباط  ّٕكـف بـذل  مخطًئا  وإن كان ملثقًماإذان لؿ يؽـ 

 بلخبار شاذة  تارًكا الؿحػقظ والؿعؿقل طؾقف طـد إصحاب[-

ــقل  ــاذا: أق ــان  لؿ ــر وطرؿ ــربرون لعؿ ــ ٓ ت ــالتل )متع ــا يف م  ة الحــج  اجتفادهؿ

 واإلتؿام يف مـك( كؿا بررتؿ لعؾؿائؽؿ؟!
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ولـؿ ياـؽؽ   ولؿ يخقكـف  يف طرؿان ب بب اختقاره هذا لؿ يطعـفذلؽ الجقؾ 

بـقـ لـف خطـل وإكؿـا حـاوره بالح ــك و  ,وطؾك رأسفؿ طؾـل,أو يف كقاياه   يف ديـف

مإذا  :قـال  والـبـل  وٓ إخقـر  فنكف لقس أول حاكؿ قد اجتفد وأخطـل  اجتفاده

  -(*)[أجرانوإن أصاب فؾف   أجرفؾف   اجتفد الحاكؿ وأخطل

                                                           

(: 5.134قال الاـق  طؾل مل كاشػ الغطاء يف كتابف الـقر ال اصع يف الػؼف الـافع ) )*(

: )إذا وهـق ققلـف  بـالؼبقلالخاصـة والعامـة  تؾؼـاهمالـص الـبـقي الؿاـفقر الـذي 

فنكف صــريح يف أن    وإن أخطل فؾف أجر واحد( أجراناجتفد الحاكؿ  فنن أصاب فؾف 

 مـ الؿجتفديـ مـ يصـقب ومـفؿ مـ يخطئ[-

(: مومـــ إحاديــث التــل 1.531وقــال محؿــد جــقاد مغـقــة يف تػ ـــقره الؽاشــػ ) 

هبا طؾك طدم مماخذة الؿجتفـد  قـر الؿؼصــر إذا أخطـل فقؿـا يعـقد  آستدٓليؿؽـ 

قعة: )إذا اجتفـد طـد ال ــة والاــ الؿافقرإلك العؼقدة  مـ هذه إحاديث الحديث 

   وإذا اجتفد فلخطل فؾف أجر([-أجرانالحاكؿ فلصاب فؾف 

  واجتفـادهؿ هـذا يحتؿـؾ الخطـل يجتفدوا: إذا كان ثؿة حؼ لعؾؿاء اإلمامقة أن قؾت 

والصقاب  وكؿ مــ م ـللة اجتفـدوا فقفـا فـاخطموا  تراجـع بعسـفؿ طـفـا  ومـات 

ٓ يحـؼ لعرؿـان وطؿـر  لؿاذان البعض أخر وهق مصـر طؾقفا ٓطتؼاده بصـحتفا  إذ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )أن يجتفدوا  وإن اجتفـدوا فـلخطموا؟! قـال تعـالك: 

 -[١مالؿائدة:(ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ



 
 

 073 إقاَت٘ يصال٠ ايرتاٜٚح ع٢ً عُس  إْهاز عًٞ  اسبكٝك١ األٚىل9 عدّ

 ؟!جٓٝٗا عجُإ َٔ ٖرا ايتػٝريضـَٝا ٖٞ املصًخ١ اييت  9ضؤاٍ َِٗ

ـقفا طرؿـان مــ جســقما هل الؿصـؾحة التـل  :أب ال ماللق حاولـا أن كطرح 

 :ققامف هبذا الػعؾ

 ؟!جديدة يريد آستحقاذ طؾقفا خالفةهؾ هل 

  ؟!ي عك لؾحصقل طؾقفا أمقالأم  

الــركـ الخــامس مـــ اإلســالم طـــ صريــؼ التغققــر يف هــذه  لفــدمأم أكــف ي ــعك 

 ؟!الاعقرة

ففـؿ   الحؼقؼـل لؿـا فعؾـف طرؿـان ال ـببطـد اإلمامقة طؾك ققل يبـقـ  فؾؿ أطرر

فطعـفؿ فقـف   و رضفؿ مـفا جؿع أكرب طدد مـ الطعقن  حادثة يف كتبفؿي قققن ال

  (*)؟!صعـ مـ أجؾ الطعـ لقس إٓ

ًٓ سـرفؿـ ال   الحؼقؼل الذي دطا طرؿان لػعؾ ما فعؾف ال بب وري أن كحدد أو

  هـق الؿؼـدم الظـفح ـ   وإن لؿ يؽـ ثؿة سبب ضاهر معؾقم  قبؾ أن كخقض فقف

ًٓ  ال ؽقتأو  بعد  الـقاتوالدخقل يف   ض يف التخؿقـات والتحؾقالتمـ الخق بد

 !!كؾ هذه الؼرون مـ حدوث الحدث

فقبؼك آحتؿـال الرالـث  !!فالؿ للة بالتلكقد ٓ تعؾؼ لفا بالخالفة وٓ بإمقال

وهـذا ٓ ي ـتؼقؿ أيًسـا ٓ مـع الؿـطـؼ وٓ  !!وهق هدم الركـ الخامس مـ اإلسـالم

فنن تالطـب طرؿـان بـ ـؽ أو ك ـؽقـ   ؽام كرقرةفالحج فقف مـاسؽ وأح  مع العؼؾ

                                                           

وجـــدت أن جعػـــر مرتســــك العـــامؾل  قـــد وضـــع باًبـــا يف الصـــحقح مــــ ســــقرتف  )*(

(  ذكـر تحتـف هـذه الؿ ـللة- إٓ الػؼف يف خدمة ال ـقاسة( تحت طـقان: )55.515)

الؿصـؾحة ال ـقاســقة التـل  فؿا هلأي رابط بقـفا وبقـ خدمة ال ـقاسة   أجدلؿ أكـل 

سـقجـقفا طرؿان إن صـؾك بالــاس أربًعـا  أم اثـتـقـ؟! بـؾ طؾـك العؽـس  فـنن الــاس 

مـ حقلـف ٕكـف يريـد أن يصـؾل هبـؿ أربًعـا  وأكرـر الــاس يحبـقن التق ــقر  سـقـػسقن

 والت فقؾ!! 

 عقـف!! والحؼد الدفقـ الؿعاعش يف الصدور!!ب التخريػلذلؽ أققل: هذا هق  
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  وإن هدم هذا الركـ !!ٓ أطتؼد أن أحًدا يؼقل ذلؽ ؟!ـفدم هذا الركـسـق هؾ  مـف

  ؟!اإلسالم هق هذا الركـ فؼط ففؾ

وي عقن   هذا الركـ تعظقًؿا كبقًرا يعظؿقنفنن الخؾػاء كاكقا   بؾ طؾك العؽس

يعؼؾ  ففؾ  ,ومرؾف طرؿان  حجج متقالقة اـرطحج طؿر بالـاس ,إلقامتف بلكػ فؿ 

يحة طؾك هـذه صـرفـحـ كريد مـ اإلمامقة أجقبة واضحة و ؟!أهنؿ يفدمقكف بليديفؿ

 -(*)بالغقبٓ كريد مـفؿ أن يرجؿقا لـا   إسئؾة

فِفَؿ مـفا طرؿان أمًرا خالػف فقف  قره مــ   اجتفاديةفالؿ للة ٓ تتعدى أن تؽقن 

ومعاوية يف كظر   ,ح ب رواية الؽؾقـل,  معاويةحتك  بؾ خالػف فقفا  الصحابة

   -اإلسالم بؽؾ ما أوب مـ ققة هدماإلمامقة كان ي عك إلك 

متعــة )يف الـفــل طـــ   طؿــردكا ســـقأيًســا طؾــك رأي  يـ ــحبوهــذا إمــر 

ـــ نف ( الحــج ــؿ يؽ ــف ل ــريؿك ــ  هنــل تح ــان فؼًف ــؾ ك ــتـبطً  اب ــؾ  ام  ـــص وفع ـــ ال م

يخطئ والؿجتفد   يف فؼفف هذا لخطأحتك لق  امً لقس معصق وطؿر   الرسقل

  آسالم ابــ تقؿقـة يف هنـل شـقومؿا قالف   جقر يف كؾتا الحالتقـلوهق م  بصـقوي

ـا َرَأْوا فِـل َذلِـَؽ م :طؿر طـ متعة الحج ُثؿَّ إنَّ الـَّاَس َكاُكقا فِل َطْفِد َأبِل َبْؽٍر َوُطَؿَر َلؿَّ

ــُفقَلةِ  ـــ ال ُّ
ــل َأْشــُفِر اْلَحــجِّ ـِصــَصــاُروا َيْؼتَ   مِ

ــَرِة فِ ــك اْلُعْؿ َوَيْتُرُكــقَن َســائَِر   ُروَن َطَؾ

ـْ َأْمَصـاِرِهؿْ  َٓ َيْعَتِؿُروَن فِقَفـا مِـ َْشُفِر  ْٕ ـْ َأْهـِؾ   ا ـاِر مِـ ـْ اْلُعؿَّ َفَصـاَر اْلَبْقـُت َيْعـَرى َطـ

َْمَصــاِر فِــل َســائِِر اْلَحــْقلِ  ْٕ ــاِب   ا ـُ اْلَخطَّ ــ ــَلَمَرُهْؿ ُطَؿــُر ْب ــَلْن   بَِؿــا ُهــَق َأْكَؿــُؾ َلُفــؿْ  َف بِ

فِـل َأْشـُفِر اْلَحـجِّ َوَ ْقـِر  اَمْعُؿقرً  اَفَقِصقُر اْلَبْقُت َمْؼُصقدً   َيْعَتِؿُروا فِل َ ْقِر َأْشُفِر اْلَحجِّ 

َْفَسـُؾ   َأْشُفِر اْلَحـجِّ  ْٕ ـِذي اْخَتـاَرُه َلُفـْؿ ُطَؿـُر ُهـَق ا ـَ بِـَلنَّ َحتَّـك ِطـْـَد اْلَؼـائِؾِق  َوَهـَذا الَّ

َماِم َأْحَؿد َوَ ْقِرهِ   التََّؿتَُّع َأْفَسُؾ مِـ اإِلْفَراِد َواْلِؼَرانِ  [َكاإْلِ
(1)

-   

                                                           

مــ مـقت  الؿ ـتػقدلؿعرفة الؼاتؾ يف الجـايات  يتبع الؿحؼؼقن كظرية البحث طــ  )*(

   ويف قسـقتـا هذه ٓ يختؾػ إمر-آستػادةالسحقة  وما هق وجف 

 (-15.133( مجؿقع الػتاوى  ابـ تقؿقة )5)
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تتؼـقن أٓ   ويؾؽـؿم :كاسفقؼقل ٕ  بقف أفؼف  طبد اهلل بـ طؿر   ـروقد ف 

فؾــؿ   يؾــتؿس بــف تؿــام العؿــرة فقبتغــل فقــف الخقــرإن كــان طؿــر هنــك طـــ ذلــؽ   اهلل

ن أأحــؼ  أفرســقل اهلل   د أحؾــف اهلل وطؿــؾ بــف رســقل اهلل تحرمــقن ذلــؽ وقــ

ولؽـف   حرامن العؿرة يف أشفر الحج إ لؿ يؼؾ لؽؿإن طؿر   تتبعقا سـتف أم سـة طؿر

[(ن تػردوها مـ أشفر الحجأإن أتؿ العؿرة ) :قال
(1)

- 

روى م ـؾؿ   بؽرقـر مـ ققل طؿـر  شدأيف متعة الحج  بل ذر أوقد كان ققل 

[خاصة ٕصحاب محؿد  الؿتعة يف الحجكاكت م :طـف ما كصف يف صحقحف
(2)

  - 
  

مــ هـذا   جـقفا طؿـرســقالتـل  الؿصؾحةما هل  :فال مال الذي ُيطرح أيًسا

 (*)؟!الـفل

                                                           

 (-1.71( م ـد اإلمام أحؿد )5)

 (-1.11(  ال ــ الؽربى  البقفؼل )1.773(  ســ ابـ ماجف )3.53م ؾؿ )( صحقح 1)

مــ آبتـداع يف  يؿـعـفمــ رب العـالؿقـ الـذي  وخقففطؿر  ورعمـ الاقاهد طؾك  )*(

ــل  ــك الـب ــد اطماضــف طؾ ــة طـ ــقم الحديبق ــف ي ــام ب ــا ق ــق م ــديـ  ه ــة , ال يف الحادث

ػر  ويتصدق  ويصـقم  ويصـؾل    مؿا أدى بف يف هناية إمر إلك أن ي تغ,الؿافقرة

  وهـذا مـا يحـدثـا طــف اإلمـامل طؿا بـدر مــف يف حؼـف  يؽػرويعتؼ--- مـ أجؾ أن 

 (55.11  )جعػر مرتسـك العامؾل يف كتابـف الصـحقح مــ ســقرة الـبـل إطظـؿ 

بؼقلف: موقال كؿا يف الصحقح: )واهلل ما شؽؽت مـذ أسؾؿت إٓ يقمئٍذ  وجعـؾ يـرد 

الؽالم- فؼال أبـق طبقـدة بــ الجـراح: أٓ ت ـؿع يـا ابــ الخطـاب  طؾك رسقل اهلل 

 يؼقل ما يؼقل  تعقذ باهلل مـ الاـقطان  واهتؿ رأيؽ-  رسقل اهلل 

باهلل مـ الاـقطان حقـاًء  فؿـا أصـابـل شــلء قـط مرـؾ ذلـؽ  أتعقذقال طؿر: فجعؾت  

 ًٓ لتققـػ يف طــل مـا مســك مــ ا لتؽػـر ,أي: صـالحة,الققم  وطؿؾت بذلؽ أطؿا

مـ الذي صـعت  وأطتؼ  وأصؾل  وأصقم  أتصدقامترال إمر ابتداًء --- فؿا زلت 

يتققـع طــ  ففؾكالمل الذي تؽؾؿت بف حتك رجقت أن يؽقن خقًرا[-  مخافةيقمئٍذ  

حـرف  محاولـة  وهق هبذا الؿ تقى مـ القرع والخقف مـ اهلل  مرؾ هذا الرجؾ 

 الديـ طـ م اره الصحقح؟!
= 
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( ١.554مخر طؾك ورطف وخقفف مــ اهلل  مـا رواه البخـاري يف صـحقحة ) وشاهد ,  =

أكــف قــال: ملــقٓ أن يؼــقل الـــاس إن طؿــر زاد يف كتــاب اهلل  لؽتبــت ميــة  طـــ طؿــر 

 الرجؿ بقدي[- 

بعـد مـا وجـد مــف ريـح  ,ثؿاكقـ جؾـدة,ابـف طبقد اهلل الحد  جؾد: أكف وشاهد ثالث , 

  يؿـقتحًدا  فلتاه وهـق  ,وهق مريض,ابـف  شـراب  فعـ الاعبل: مأن طؿر ضـرب

 الحدود[- يؼقؿ  فؼال لف: إذا ٓققت ربؽ فلخربه أن طؿر قتؾتـلفؼال: ياأبتل 

(: مأن ولــده طبــد 455وقــال طبــد الح ـــقـ شـــرف الــديـ يف الـــص وآجتفــاد )ص: , 

فـلمر يف مصـر أيام وٓية طؿرو بـ العاص طؾقفـا   شـرب الخؿرالرحؿـ الؿؽـك أبا شحؿة 

 بؿحســر مــ أخقـف طبـداهلل بــ الاــرطلالحـد  فحؾؼ رأسف وجؾـدهبف القالل ابـ العاص  

طؿر  فؾؿا بؾغ طؿر ذلؽ  كتب إلك ابـ العاص أن يبعث بف إلقف يف طبـاءة طؾـك قتـب بغقـر 

لف الؼقل  فلرسؾف إلقـف طؾـك الحـال التـل أمـر هبـا أبـقه   وأ ؾظوصاء وشدد طؾقف يف ذلؽ  

وجؾده يف صـحـ الـدار  وحؾـػ بـاهلل  بحؾؼ رأسفالحد طؾقف  أقؿت وكتب إلك طؿر: أين

ــف  ــام فق ــذي تؼ ــف الؿقضــع ال ــف  أك ــلطظؿ مـ ــذي ٓ يحؾــػ ب ــك الؿ ــؾؿقـ  الحــدودال طؾ

والذمققـ  وبعث بالؽتاب مع طبد اهلل بـ طؿر  فؼـدم طبـد اهلل بــ طؿـر بالؽتـاب وبلخقـف 

ومؿـا فقـف مــ  لؿرضف وأطقائفـل ٓ ي تطقع الؿا طباءةطبد الرحؿـ طؾك أبقفؿا  وهق يف 

 طؼر الؼتب  فادد أبقه طؾقف وقال: يا طبد الرحؿـ  فعؾت وفعؾت!-

- فؽؾؿف طبد الرحؿـ بـ طقف  وقال: يـا أمقـر الؿـممـقـ  ال ـقاط ال ـقاطثؿ صاح:  

قد أقـقؿ طؾقـف الحـد  وشـفد بـذلؽ أخـقه طبـد اهلل  فؾـؿ يؾتػـت إلقـف وزبـره  فلخذتـف 

  فؾؿ يرق لف وتصام طـ صـقاحف قاتؾلوأكت واهلل  مريض: أكا ال ـقاط  وجعؾ يصـقح

 [- فؿاتبعده شفر  وحب فحتك استقو الحد 

تقلقف ابـف طبد اهلل مـ بعده  وقـال: )يؽػـل مل الخطـاب أن  رفض: أكف وشاهد رابع , 

(  أٓ تعفـدحـقـ مقتـف: ) لعؿـر  ي لل مـفؿ رجؾ واحد(  فؼـد قـال الصـحابة 

  وإن أتـرك فؼـد تـرك مــ ,يعـل أبا بؽـر,ؼد طفد مـ هق خقر مـل فؼال: مإن أطفد ف

  فؾؿ أكـ بالذي أتحؿؾفا حًقـا ومقًتـا  وقـال: )يؽػـل ,يعـل رسقل اهلل,هق خقر مـل 

[- و قرهـا كرقـر  سـّتةيف  شـقرىمل الخطاب أن ي ـلل مــفؿ رجـؾ واحـد(  وتركفـا 

س هنـاًرا  بـؾ إكـف تابعفـا كاهتؿامف برطقتف يجعؾف ٓ يؼتصــر طؾـك متابعتـف لاـمون الــا
= 
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فــال   آجتفــادي الؿحــض الػؼفــلففــذه الؿ ــائؾ يجــب أن تمخــذ يف إصارهــا 

فقفـا طؾؿـاء  اختؾـػفؽـؿ مــ م ـللة فؼفقـة   والتفـريج التفقيؾتحتاج إلك كؾ هذا 

فؾـؿ ك ـؿع أن أحـًدا  ؟!يحـرموذاك   يحؾـؾإلـك درجـة أن هـذا   اإلمامقة فقؿا بقـفؿ

إن هــذا يريــد هــدم مــذهب  :أو قــال  أو أخرجــف مـــ الؿؾــة  مـــفؿ قــد كػــر أخــر

ة الــزواج مـــ ســـقيف ق اختالفــاهتؿفـظــرة واحــدة إلــك   أو هــدم اإلســالم  اإلمامقــة

 -(*)تسح لؾؼاره ب فقلةسـقفنن إمر   زمـ الغقبة (صالة الجؿعة)و ( الؽتابقة)

                                                           

حتك يف الؾقـؾ  وقـد وردت أخبـار طـدة تحؽـل حـقادث أثــاء ط ـف بالؾقـؾ ٓ مجـال  =

 لذكرها يف هذه العجالة- 

   ففؾيف الحؼ  وشدتف : فؿـ كاكت هذه هل صػاتف الؽريؿة  وأخالقف الحؿقدةقؾت 

 يعؼؾ أكف ي عك إلك هدم الديـ  والتالطب فقف؟!

(: 131يف كتابف: مـ فؼف الجـس يف قـقاتف الؿذهبقة )ص: لقائؾلأحؿد ا قال الدكتقر )*(

بعـدم قـقل  ,5  وأبرز إقـقال: )أققال ستةمأما القفقد والـصارى فػل الزواج مـفؿ 

بـالجقاز يف ققل  ,4متعة ٓ دواًما  وبؿؾؽ القؿقـ-  بالجقازققل  ,1- الجقاز مطؾًؼا

 ,1- طؾـك كراهقـةمطؾًؼـا جقاز بـالققل  ,3  وطدم وجقد الؿ ؾؿة- حالة آضطرار

 - بدون كراهقة(مطؾًؼا بالجقاز ققل 

ــف   ــدثــؿ قــال: هــذا التػصـــقؾ الــذي ذكرت ــة() هــق طـ الؿــذاهب اإلســالمقة   أمــا )اإلمامق

 ( مـ الـصـراكقة والقفقدية دون الؿجقسـقة[ ا-هـ-الجقازطؾك )أجؿعقا( ( فؼد )إخرى

يف  اهلل غقبـة  هـذه الصـالة التـل ذكرهـا اختالفاهتؿ يف صالة الجؿعة زمـ ال :وأيًسا 

ٱ )كتابف العزيز  وخصص لفا سقرة كامؾة ت ؿك بـ )سقرة الجؿعة(  قال تعـالك: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

القجـقب  ,1مطؾًؼـا- التحـريؿ  ,5  ومـ أشـفر إقـقال فقفـا: )[7مالجؿعة:(ٹ ٹ

 ,1 اــرط أن يؽـقن اإلمـام فؼقًفـا-بالقجـقب  ,3 التعقــل-القجـقب  ,4التخقري- 

 (-بالحرمة بقـ الحؽؿ بالقجقب والحؽؿالتققػ 

ــامؾل الؽــاضؿل   ــد الع ــائؼ إحؽــام يف رســآت اإلســالم  محؿ ــاب: حؼ راجــع كت

 -(44)ص:



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

078 

 كبــارتخــالػ أصــقل مــذهب اإلمامقــة صــدرت طـــ  (*)شــاذةوكــؿ مـــ فتــاوى 

المكقـز فؼـط  فؾؿاذا ؟!بحرت يف كتبفؿ الػؼفقة مـ دون ضجقج أو هتريج  طؾؿائفؿ

   - طؾك اجتفادات صحابة الـبل
لفــؿ  التؿ ــت  حريػــفالؼــرمن وت بـــؼصبــؾ حتــك طؾؿــاء اإلمامقــة الــذيـ قــالقا 

 :فؿـ تربيراهتؿ لف  سـلوطؾك رأسفؿ الـقري الطرب  إطذار

 :قـائاًل   طده لطػ اهلل الصايف مـ الؿجتفديـ الـذيـ لفـؿ ح ــة ٓجتفـادهؿ ,

[أجًرا طؾك اجتفاده  وإن الؿجتفد إذا أخطل لف ح ـة  فلخطل مجتفدبلكف م
(1)

- 

                                                           

,541قال الاـق  جعػر الاـاخقري يف كتابـف مرجعقـة الؿرحؾـة و بـار التغققـر )ص: )*(

لق كظركا إلك فتاوى طؾؿائـا م الااذة  ما كصف: اإلمامقة  وفتاواهؿ اختالفات( طـ 54١

ًٓ  خارجقنالؿعاصـريـ  ف قف كجد أهنؿ كؾفؿ  طـ دائرة الؿذهب الاـقعل- وخذ مرا

طؾك ذلؽ: فالؿؼاركة بقـ كتاب الاـق  الصـدوق )الفدايـة( أو الاــق  الؿػقـد يف الػؼـف 

 طاـراتن هـاك )الؿؼـعة(  وكتاب )مـفاج الصالحقـ( لؾ ـقد الخقئل  حقث ستجد أ

فقفا ال ـقد الخقئل مافقر الؼدامك- ولق أن الاـق  الصـدوق قـد  خالػالؿ ائؾ التل 

 -ٕصـقب بالدهاةقدر لف مطالعة كتاب الؿ ائؾ الؿـتخبة لؾ ـقد الخقئل 

ثؿ أخذ يذكر الؿ ائؾ التل خالػ فقفا الخقئل الؿافقر  إلك أن قال: )ولق أردكـا أن  

 مئتـقــقد الخقئل الؿافقر أو اإلجؿاع لبؾغ بـا الرقؿ إلك ك تقطب ما خالػ فقف ال 

 فتقى  وهؽذا حال الخؿقـل والحؽقؿ و قرهؿا مـ الؿراجع(- ثالثؿائةأو 

طـددكا فقـف ٕبـرز مراجـع الاــقعة مــ الاــق   يصدر لـا قريًبـا كتـاب خـاصوسقف  

ــد   الصــدوق ــروًرا  والؿػق ــة م ــاء بال ـــقد ابالعالم ــل  واكتف ال ـــقد   ولخــقئلالحؾ

 لؽؾ واحد مـفؿ- مـ الػتاوى الااذةو قرهؿ العاـرات  ال ـق تاين

كرقرة جـًدا  خاصـة بعـدما شـاطت طـادة تغؾقـػ الػتـاوى  الؿافقروقال: إن مخالػة  

 القجقبقة-  بآحتقاصات

وذكر جؿؾة مـ مخالػات الؿتـلخريـ  وقـال يف الفـامش: )قـد اقتصــرت طؾـك طـدد  

ؾ مـ العؾؿاء؛ ٕن استؼصاء البحث فقفا يحتاج إلك طدة مـ الػتاوى لعدد قؾق ب ـقط

 [-(مجؾدات

 -(14( مع الخطقب يف خطقصف العريسة  لطػ اهلل الصايف )ص:5)
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ومثـار   لف جفقد ماؽقرة () الـقريـ  ـقوالؿقرزا حم :وقال طؾل مل مح ـ ,

يف هذا الؽتاب ٓ تجعؾــا كتجاهـؾ كـؾ  وهػقتف  طـفوالذب  اإلسالمة صـركمافقرة يف 

[ولؽؾ طالؿ هػقة  جقاد كبقةفنن لؽؾ   ئًا مـ اطتبارهشـقوٓ ت ؼط   جفقده
(1)

- 

إن الــقري كتـب هـذا م :صــلمحؿـد مفـدي الخالأن يؼـقل  الؿسـحؽومـ  ,

بجفـات يرتبطـقن والـذيـ   يف بغداد بدون طؾؿفض الخبراء الؽتاب بتحريؽ مـ بع

[مابقهة ومؼامات
(2)

- 

 :وأختؿ فلققل

ٓ يـربر لـف كؿـا  فؾؿـاذا ؟!اإلسـالم وأهؾـف صـريـألؿ  ؟!امجتفدً ألؿ يؽـ طرؿان 

 ؟!أم إتؿام الصالة يف مـك  الؼقل بتحريػ الؼرمن وكؼصف :وما أطظؿ ؟!ُبرر لؾـقري

   !!قؾ مـ اإلكصافمع قؾ  أجقبقكا يا إمامقة

  ,ح ـب زطـؿ اإلمامقـة, الخاصئـةاجتفادات الصحابة  جؿقعفقاهلل لق جؿعـا 

ــا  وأضــػـا ــعإلقف ــة  جؿق ــاء إم ــاوى طؾؿ ــادات وفت ــة اجتف ــؿ ,الخاصئ ح ــب زط

 قبـالووضـعـاها يف كػـة مقـزان   مـ بداية اإلسالم وإلك أن تؼـقم ال ـاطة ,اإلمامقة

كػة الـقري  لرجحت  يف تحريػ الؼرمن (الؿجتفد طـدهؿ) سـلققل الـقري الطرب

أو   هــذا ٓ يؿؽـــ أن يؼــارن بــلي قــقل الؽػــريفؼقلــف   مســاطػة بلضــعافطؾــقفؿ 

   -اجتفاد ٕي فرد مـ هذه إمة

   ع٢ً عجُإ  اعرتاضات أخس٣ يعًٞ

طؾـك الـقٓة   طؾـل اطماضاتكررة  :وهق  وثؿة أمر مفؿ يجب اإلشارة إلقف

  طؾـك إسـؿاء التـل اختارهـا بؽـؾ قـقة وحـزم اكتؼدهد فؼ   الذيـ طقـفؿ طرؿان

 :وإلقؽ بعًسا مؿا ذكروه  وهذا ما استافد بف طؾؿاء اإلمامقة يف كتبفؿ

طؾـك تقلقـة   اطـماض طؾـل) :العـامؾل تحـت طــقان ســكقال جعػر مرت ,

   طؾــلاطــمض طؾقــف   مإكــف لؿــا ولــك طرؿــان القلقــد بـــ طؼبــة الؽقفــة (:القلقــد
                                                           

 -(131( هلل ولؾحؼقؼة  طؾل مل مح ـ )ص:5)

 -(31( حجقة الؼرمن ووجقب العؿؾ يف ضقاهره  محؿد مفدي الخالصـل )ص:1)
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ألؿ يقصؽ طؿر أٓ تحؿؾ مل أبل معقط وبـل أمقة طؾـك  :وقالقا لف  روصؾحة والزبق

ء[اـلفؾؿ يجبفؿ ب ؟!رقاب الـاس
(1)

- 

  الخؾقػة الرالث طرؿـان بــ طػـان  أمقر الؿممـقـ طاتبموحقـؿا  :وقال أيًسا ,

 استعؿال معاوية) :قال لف طرؿان  لؾاام معاويةيف أمر تقلل 
ّ
 :وأكـت تعؾـؿ  أكؽرت طؾل

أٓ تعؾؿ أن معاوية كان أصـقع لعؿـر مــ   كادتؽ اهلل : قال طؾل ؟!ستعؿؾفأن طؿر ا

   -إل  ---صؿاخفطؾك  وصل إن طؿر كان إذا استعؿؾ طاماًل  ؟!يرفل  المف

ولـقس   ألـؿ يـقّل طؿـر الؿغقـرة بــ شـعبة :أن طرؿـان قـال لـف :ويف كص مخـر ,

خقًفـا اوية كان أشد إن مع : طؾلقال  ؟!أو لؿ يقّل معاوية :قال -كعؿ :قال ؟هـاك

إل [ ---إمقر دوكؽ يبتزوهق أن  -وصاطة لعؿر مـ يرفل
(2)

- 

  بــا ذر أ لتقديعــف طرؿــان طؾــك طؾــل  طتــبلــك إالعــامؾل  ســـكشـار مرتأو ,
 هنقـلمـا بؾغـؽ أم :فؼـال طرؿـان لعؾـل  قعفاــقوت كالمـفالـاس طـ  هنكوكان طرؿان قد 

[؟!(صعـاك فقفأة صـقمر معلمرت بأؾؿا وكأ) :جابف طؾل قائاًل لف ؟بل ذرأطـ كالم 
(3)

- 

 :ققلأ

 الحديثم أ ( الماويح) مبتدطةطـ صالة  ال ؽقت  طـد اهلل ةصـقمعطظؿ أمـ 

 -ترك الجقاب إلك الؼارهأ ؟!مع صحابل

طـ آطماضات التل وجفت إلك طرؿان مـ بؼقة  ,اأيًس ,وتحدث العامؾل  ,

 خقــرةهــؿ   ؿ إلــك صــقت طؾــلصــقهت يســؿقنممــع أن الــذيـ  :قــائاًل   الصــحابة

   (-وسقاهؿ ---وابـ م عقد  وطؿار  أبق ذر) :ومـفؿ  وكبار الؼقم  الصحابة

إلك التليقد   وٓ يحتاج طؾل  لؽػك  إٓ طؾًقا الؿعمضمع أكف لق لؿ يؽـ 

يدوران معف حقـث   والؼرمن والحؼ معف  فنكف مع الحؼ والؼرمن  والؿقافؼة مـ أحد

دار[
(4)

- 

                                                           

 - (55.531 ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال (5)

 - (54.441الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل ) (1)

 (-53.5١1( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )4)

 - (11.533الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل ) (3)
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ب ـبب   طؾـك أبـل بؽـر ,حتـك,ؾؿاء اإلمامقة أن طؾًقا قد اطمض بؾ يـؼؾ ط

 (:اطماض طؾل طؾك تقلقة أبـل بؽـر لعؿـر) :قال العامؾل تحت طـقان  تقلقتف لعؿر

ــر ــك هــذا إم ـــ الصــحابة طؾ ــد اطــمض طــدد م ـــفؿ  موق ــر  صؾحــة) :وم   والزبق

 -كؿا روي  ومحؿد بـ أبل بؽر  وأهؾ الاام  والؿفاجرون وإكصار

 :فعـ طائاة قالـت   طؾل بـ أبل صالب أمقر الؿممـقـ :طمض طؾقف أيًساوا

مــ  :فؼـآ  وصؾحـة  طؾـلفدخؾ طؾقـف  ؛ت أبا بؽر القفاة استخؾػ طؿرسـرلؿا ح

ٕكـا  ؟!أبـاهلل تػرقـاين :قـال ؟!لربـؽ قائـؾفؿاذا أكـت  :قآ -طؿر :قال ؟!استخؾػت

أهؾؽ[ استخؾػت طؾقفؿ خقر :أققل -أطؾؿ باهلل وطؿر مـؽؿا
(1)

- 

                                                           

 - (51.1١مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )الصحقح  (5)
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   ع٢ً عُس  اعرتاضات أخس٣ يعًٞ

ــاري  مــا ي ـــقومؿــا ورد يف كتــب ال طؾــك   ر إلــك اطــماض طؾــلاـــقرة والت

وكحــ ٓ كريـد   ر إلـك ذلـؽاــقفرؿـة أخبـار ت ( متعة الـ ـاء)بـ فقؿا يتعؾؼ  طؿر

لؽــ أود اإلشـارة إلـك   تؽػل وزيادة  فؿؿا ذكركاه مـ اطماضاتف  الخقض فقفا

بعض إخبار  (5.115)فؼد كؼؾ إمقـل يف  ديره   طـ كتب اإلمامقة ا كؼاًل بعسف

 :مـفا ( متعة الـ اء) :تحت طـقان

إٓ  زكـكطـ الؿتعـة مـا  هنك لقٓ أن طؿر ) :قال طؾل  :طـ الحؽؿ قال ,

   (-شؼل

ــة  :صــقرة أخــرى , ــف ســئؾ طـــ هــذه أي ــة متعــة الـ ــاء,طـــ الحؽــؿ أك  ,مي

(إٓ شؼل زككطـ الؿتعة ما  هنكلقٓ أن طؿر ) :قال طؾلو -ٓ :قال ؟أمـ قخة
(1)

-   

مـا   رحؿ اهلل طؿر) :سؿعت ابـ طباس يؼقل :قال  طـ ططاء  طـ ابـ جريج ,

لؿـا احتـاج إلـك الزكـا  هنقـفولقٓ   كاكت الؿتعة إٓ رحؿة مـ اهلل رحؿ هبا أمة محؿد

((*)شػاإٓ 
(2)

(*)- 

                                                           

( بنسـاد صـحقح  تػ ــقر الرعؾبـل  تػ ــقر الـرازي 1.7( ك بفا إمقـل إلك هذه الؿصادر: تػ ـقر الطربي )5)

 ( بعدة صرق-1.531(  تػ ـقر الـق ابقري  الدر الؿـرقر )4.15١(  تػ ـقر أبل حقان )4.111)

 الـاس-أي: قؾقؾ مـ  )*(

(  1.1١(  بدايـة الؿجتفـد  ٓبــ رشـد )1.537( ك بفا إمقـل إلك هذه الؿصادر: أحؽام الؼرمن  لؾجصاص )1)

ــر ) ـــ إثق ــة  ٓب ــري )1.137الـفاي ــائؼ  لؾزمخاـ ــروي  الػ ــريبقـ لؾف ــل )5.445(  الغ ــقر الؼرصب  1(  تػ ـ

( مـ صريؼ الحافظقـ: طبـد الـرزاق 1.531( وفقف بدل إٓ شػا: إٓ شؼل- وكذلؽ يف تػ ـقر ال ـققصل )541.

( وحـذف مــ صـدر 51.111(  تاج العـروس )57.555وابـ الؿـذر طـ ططاء  ل ان العرب  ٓبـ مـظقر )

 -"واهلل لؽلين أسؿع ققلف: إٓ شؼل"وزاد هق وابـ مـظقر قال ططاء:  "رحؿ اهلل طؿر"الحديث: 

فقف  يعمضـ طؾل ـصادر ط ,الخربذا ـإن صح ه,ط ـفؼ خربًا واحًداة ـالظاهر أن ثؿ )*(

طؾــك أن مــا فعؾــف طؿــر كــان  خقــر دلقــؾطؾــك هنــل طؿــر طـــ متعــة الـ ــاء!! ويف هــذا 

 إخبــار طـــ طؾــل وطـــ  قــره مـــ الصــحابة  طاـــراتوإٓ لقجــدكا صــحقًحا  
 - متعة الحجطؾقف يف  اطمضقافقفا طؾك فعؾف هذا  كؿا  يعمضقن
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 :أققل

ٕصؾ فقفا أن ثؿة أخبار يف كتب الؿ ؾؿقـ فا  لؿ تصحهذه إخبار أم  صحت

خبـار أوثؿـة   يف هنقـف طــ متعـة الـ ـاء طؾـك طؿـر  طؾـل  اطماضر إلك اـقت

ر إلــك رفــض اـــقت  عةاـــقروهتــا كتــب ال ـــة وال تخالػفــاكرــر مـفــا أصــح وأ خــرىأ

خـرى أعقة وشــقلقـؽ روايـة إو  طـفا رسقل اهلل  لـفل الـؽاح الؿتعة تبعً  طؾل

 :الخصقص سـقة هبذا

 :عقةاـقالرواية ال

 حـرمم :قـال   طـ طؾل  طـ مبائف  يف هتذيبة طـ زيد بـ طؾل سـلروى الطق

[وكؽاح الؿتعة  هؾقةلحقم الحؿر إ رسقل اهلل 
(1)

(*)- 

                                                           

 (- 3.115( التفذيب  الطقسـل )5)

ــك ) )*( ــا طؾ ــة أن كحؿؾف ــال الطقســـل: فالقجــف يف هــذه الرواي ــةق ــة التؼق (؛ ٕهنــا مقافؼ

 -لؿذاهب العامة

طؾقف الاـق  طرؿان الخؿقس يف كتابف: زواج الؿتعة طـد الاــقعة اإلمامقـة آثــك  فرد 

 ( مـ وجقه  قائاًل:41:طاـرية )ص

  ًٓ  : أو

قال هنـك رسـقل اهلل --- إلـ - هـذا   وطـ رسقل اهلل  أخرب ِ  وإكؿا يػتفنن طؾًقا لؿ  

طؾـل طؾـك رسـقل اهلل  وطؾـل ٓ  كذب- فنما أن يؼقلقا كذًبا  هذا يؽقن تؼقةٓ يؽقن 

 وأرضاه- أبًدا  يؽذب طؾك رسقل اهلل 

- إٓ أن كؼـقل: إن رسـقل اهلل وهق يخرب طـ رسقل اهلل  تؼقةإذن ٓ يؿؽـ أن يؽقن  

 مـ  قر سبب!! مصـقبة! تؼقةرع يؼقل هذا !!! وهذه مصـقبة!! الؿاـتؼقةقال ذلؽ 

 : ثاكًقا 

يف  يتؼـلإذن؟! لؿاذا  يتؼأكف طارض يف متعة الحج  لؿاذا لؿ  كذلؽ ثبت طـ طؾل  

 هذه وٓ يتؼل يف متعة الحج؟!!

 : ثالًرا 

يف طفد أبل بؽـر  وتؿتعـقا  تؿتعقا قد جاء طـ بعض الصحابة أن بعض الصحابة  

 قن بجقاز الؿتعة  وكابـ طباس وجابر و قرهؿا-يف طفد طؿر  وكاكقا يؼقل
= 
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 :الرواية ال ـقة

كـؽ إم :كف قال ٓبـ طبـاسأ  طـ طؾل   روى م ؾؿ يف صحقحة طـ الزهري

كـؾ لحـقم الحؿـر أوطــ   يـقم خقـرب متعة الـ اء طـ رسقل اهلل  هناكا  رجؾ تائف

ة[ ـقكاإل
(1)

  - 

طــ صـالة  خبار فقؿا يتعؾـؼ بـفـل طؾـل كجد مرؾ هذه إ أيـ :فال مال هـا

 يف تحـريؿ الـبـل  يح مــ طؾـل صــركجد مرؾ هـذا الــص ال يـأو ؟!الماويح
 ؟!الماويحلصالة 

 ســؽقتدم إمؽاكقــة ر إلــك طــاـــقوأخــتؿ هبــذا الؼــقل لجعػــر ال ــبحاين الــذي ي

ٓ شؽ يف أن اإلمام أمقر الؿممـقـ طؾـل م :حقث قال  طـ الباصؾ مفؿا كان طؾل

 مخالػتـفوكـان يظفـر   مع الخؾػاء يف بعض الؿ ائؾ يختؾػكان   بـ أبل صالب

وتتؿرــؾ هــذه آطماضــات يف الخطبــة   مـطؼقــةلفــؿ يف مــقارد مختؾػــة بصــقرة 

  -لؿرالوبعض مـاشداتف طؾك سبقؾ ا الاؼاؼقة

طــ تحريـػ تحـدث وٓ بؽؾؿـة واحـدة   ولؽـف لؿ ي ؿع وٓ مـرة واحـدة بلكـف

 لؿـا سـؽت طــف اإلمـام أمقـرفنذا كان هذا التحريػ حـدث  -صقؾة حقاتف  الؼرمن الؽريؿ

[(و قرهؿ  ---وأبل ذر  والؿؼداد  سؾؿان)وخاّصتف كظقر  ---  الؿممـقـ
(2)

- 

                                                           

  وهمٓء يجفـرون بؿـا يعتؼـدون التؼقةصقب همٓء أشجع مـ طؾل؟! طؾل ي تخدم   =

 وأرضاه- ؟!! هذا صعـ يف طؾل بالتؼقةوٓ يؼقلقن 

 : رابًعا 

  متعـة الحـجقد قبؾقا ققل طؿـر يف الؿتعـة وهنقـف  ولـؿ يؼبؾـقا هنقـف طــ  الصحابة  

 بؾقا مـف الـفل طـ متعة الـ اء ولؿ يؼبؾقا ققلف يف متعة الحج-يعـل أهنؿ ق

- وهـذا   وإكؿا قال هذا روايـة طــ رسـقل اهلل تؼقةما قال هذا  فدل هذا أن طؾًقا  

 الحديث متػؼ طؾقف أصاًل طـدكا  أخرجف البخاري وم ؾؿ يف صحقحقفؿا- 

 (-3.543( صحقح م ؾؿ )5)

(  مقســقطة صبؼــات الػؼفــاء 535درســة أهــؾ البقــت  ال ــبحاين )ص:( العؼقــدة اإلســالمقة طؾــك ضــقء م1)

 (- 5.31)الؿؼدمة(  ال بحاين )
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 خامت١ ٖرٙ املٛاقف

كاكت لف   أن طؾًقا  الل استعراض هذه الؿقاقػ إربعةهؽذا تبقـ لـا مـ خ

لـؿ لؽــ   ويف م ائؾ طديـدة حػظفـا لــا التـاري   كرقرة طؾك الخؾقػتقـ اطماضات

مـ أول يقم جؿع طؿر الـاس طؾـك ,  طاًما يـاـرطأكف اطمض طؾقفؿا صقال  يربت

 (-ة الـماويحصال)طؾك إقامتفؿا لـ   ,إلك يقم استافاد طرؿان ( هـ53سـة)صالهتا 

لـؿ  ولؿـاذا ؟!لـؿ يــاقش ولؿـاذا ؟!لؿ يعمض ولؿاذا ؟!سؽت لؿاذا :فال مال هـا

 ؟!يحػظ لـا التاري  مققًػا واحًدا مـف يـؽر طؾك هذه الصالة

واحـًدا اطماًضـا أن يربتـقا أن لعؾـل  ,إلك يقمـا هـذا,طؾؿاء اإلمامقة  طجز وقد

ك جؿقـع كتـبفؿ التـل تحـدثت طــ فؾق رجعت إل  طؾك هذه الصالة زمـ الخؾقػتقـ

 فؾق كان طـدهؿ ققل مــ طؾـل   آطماضمرؾ هذا  لـ تجدفنكؽ   هذه الصالة
 -وهذا ما لؿ يحصؾ  واطتربوه حجة لفؿ طؾك  قرهؿ  كتبفؿ بطقنٕثبتقه يف 

 نرب بٛاح

مــ أن طؾًقـا قـد اطـمض طؾـك هـذه   حاول بعسفؿ التدلقس وتسؾقؾ طـقامفؿ

ـّ طؿـرلؼـد ) :فػـل معـرض رده طؾـك مــ قـال  ل ـبحاينومـفؿ جعػر ا  الصالة  سـ

مــ  متـقافرونفصـالها جؿاطـة والصـحابة   وجؿع الـاس طؾك أبل بـ كعـب  هذا

  (-وأمروا بذلؽ وافؼقهبؾ   مـفؿ وما رد طؾقف واحد  الؿفاجريـ وإكصار

طؾــل بـــ أبــل مإّن أئّؿــة أهــؾ البقــت وطؾــك رأســفؿ  :قــال ال ــبحاين راًدا طؾقــف

ولؿ تؽـ يقمذاك مذان صا قة[  بالبدطةووصػفا   طؾقف طمضا صالب
(1)

(*)-  

                                                           

 -(5.355( اإلكصاف يف م ائؾ دام فقفا الخالف  جعػر ال بحاين )5)

(  طؾـك 5.31ال بحاين كػ ف أقر يف مؼدمتف طؾك كتاب مقسـقطة صبؼـات الػؼفـاء ) )*(

 طاــريـؼؾـد مـصـب الخالفـة  أي: بعـد طؾك هـذه الصـالة طــدما ت اطمضأن طؾًقا 

الظاهريـة  تؼؾد الخالفـةبعدما  كرى أن طؾًقا طاًما  ولقس زمـ خالفة طؿر  قائاًل: م

طؾـك قـراءة الب ـؿؾة ســًرا  اطمضكؿا   طؾك إقامة )صالة الماويح( جؿاطة اطمض
= 
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يف كتابـف الـذي سـؿاها   احصـروالؿػميات ال  البقاح الؽذبوهذا مـ  :قؾت

فنكــا   وأقرب إلك الظؾؿ واإلجحاف  ففق بعقد جًدا طـ اإلكصاف ( اإلكصاف)بـ 

ــق بر ــقا ول ــة أن يربت ــره مـــ طؾؿــاء اإلمامق ــة كتحــدى ال ــبحاين و ق   مقضــقطةواي

إن طؾقًــا أو الح ـــ أو  :تؼــقل  طة ـــقم ــطقرة يف أي كتــاب هالــؽ طؾــك وجــف الب

  طؾك طؿر ردأو   اطمضقد   ـ أو واحد مـ الؿفاجريـ وإكصار ـقالح
  ؟!يف هذه الصالة

 ازبٛاب ع٢ً ايطؤاٍ ايجايح

ــف  أمــا الجــقاب طؾــك هــذا ال ــمال يصــؾل   كــان طؾــل هــؾ :الــذي جــاء فق

   :فلققل ؟!أم ٓ  مع جؿفقر الؿ ؾؿقـ زمـ طؿر وطرؿان  (حالماوي)

مـع  (الـماويح) يصـؾل  كـان طؾـل  كعـؿ :هـق  طؾـك هـذا ال ـمال جقابـاإن 

 -جؿفقر الؿ ؾؿقـ زمـ طؿر وطرؿان 
وهـق   بالـدلقؾ ٓ كحــ الؿطالـبففـق   ومـ طــده اطـماض طؾـك جقابــا هـذا

  -ٓ كحـ العؽسأن يربت  الؿطالب

طزيــزي الؼــاره الجــقاب الاــايف طـــ هــذا ال ــمال يف  ,شــاء اهلل إن,وســتجد 

 -الحؼقؼة الرالرة

 

                                                           

اإلمـام وشـدد  فعارضـفايف الصؾقات الجفرية  إلـك  قـر ذلـؽ مــ البـدع الؿحدثـة   =

 ---[-لـؽقر طؾقفا بحؿاسا
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 خامت١ اسبكٝك١ األٚىل

 :أققل  ويف ختام هذه الحؼقؼة

 :سـة ٓ بد مـ إخذ هبا  وتؼريره  وفعؾف  يعتؼد اإلمامقة أن ققل اإلمام

الـبـل )قم يػة الؿتؿّرؾـة يف قـقل الؿعصـاــرال وال ـّةم :اـلد الؿرط ـققال ال ,

ان ســقّ وهؿـا الؿصـدران إسا  وتؼريـرهوفعؾـف  ( وإئؿـة الؿعصـقمقـ  إكرم

يع اإلسالمل[اـرلؾت
(1)

- 

ففـذه   وتؼريـره  وفعؾـف  اإلمامققل  :هل ال ـةم :د محؿد الصدر ـقوقال ال ,

ولـا فقفا أسقة ح ـة[  فتؽقن طؾقـا حجة  سـة ٕهنا مـ فعؾف
(2)

- 

عة اـــقمال (:أقــقال العــمة الّطــاهرة) :تحــت طـــقان   الؿـتظــرياـــقوقــال ال ,

 وتؼريــرهؿوكــذا أفعــالفؿ   مـــ العــمة اـــرط إئؿــة آثـــلاإلمامقــة يعــّدون أقــقال 

ًٓ   وقــد طــّد الـبــل   وٕهنــؿ طــمة الـبــل  لعصــؿتفؿ طـــدكا  حّجــة  طمتــف طــد

وقريـًا لف يف خرب الرؼؾقـ الؿتقاتر[  لؾؽتاب العزيز
(3)

- 

طبــارة طـــ قــقل الؿعصــقم أو فعؾــف أو  ال ـــّةم :د طؾــل الؼزويـــلق ـــوقــال ال ,

[تؼريره
(4)

-  

هــق قــقل الؿعصــقم وفعؾــف  بال ـــّةمالؿــراد  :د كؿــال الحقــدري ـــقوقــال ال ,

بح ب مباين مدرسة أهؾ البقت[إماًما أم كبًقا سقاء كان   مطؾًؼا وتؼريره
(5)

- 

                                                           

 (- 5.15الؼصاص طؾك ضقء الؼرمن وال ـة  تؼرير بحث ال ـقد الؿرطاـل لعادل العؾقي ) (5)

 (-7.١5ما وراء الػؼف  ال ـقد محؿد الصدر ) (1)

 (-1.31دراسات يف وٓية الػؼقف وفؼف الدولة اإلسالمقة  الاـق  الؿـتظري ) (4)

 -(1.344ـقد طؾل الؿقسقي الؼزويـل )( تعؾقؼة طؾك معالؿ إصقل  ال 3)

 -(171( العرفان الاـقعل  تؼرير بحث ال ـقد كؿال الحقدري لؾاـق  خؾقؾ رزق )ص:1)
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 عٔ إقا١َ صال٠ ايرتاٜٚح  ضهٛت اإلَاّ عًٞ 

 ًٝفتني ديٌٝ ع٢ً ايسضاشَٔ اشب

  :ك تطقع الؼقل  وطؾك أساس هذا الؿعتؼد يف أئؿتفؿ

  طاًمـا يـاــرطصـقال  (صـالة الـماويح)طــ إقامـة   اإلمام طؾل سؽقتإن 

ولــؿ   ولــؿ يعــارض  حقــث إكــف لــؿ يـــاقش  وطقتفااـــرمطؾــك   مـــفتؼريــًرا يعــد 

   ؟!ولؿ يـبس ببـت شػة  يجادل

 ؟!هـق الخـقف مــ الخؾقػتـقـ هـؾ ؟!ال ـؽقتذا ر هـ ــقوإٓ فبؿاذا يؿؽـ تػ

طؾقفؿـا يف م ـائؾ  اطـمضيخـاف وقـد  وكقـػ ؟!يخـاف طؾـل وهـق مــ هـق وهؾ

أم ســتعاد طؾقـــا مـــ جديــد اإلســطقاكة  ؟!أقــؾ أهؿقــة مـــ هــذه الصــالة  كرقــرة

  ؟!(*)(اإلسالم والؿ ؾؿقـ بقسةسؽت حػاًضا طؾك ) :وخةاـرالؿ

  خالفتـفزمــ  تؼامق أن هذه الصالة كاكت وخقر شاهد طؾك صحة ما ذهبـا إلقف ه
 :ويتبقـ ذلؽ مـ خالل هذا ال مال والجقاب ( الؽقفة)عتف شـقويف معؼؾ 

ــد الرضــا الافرســتاين ـــقســلل ال ــل  :ال ــمال أب  د طب ـــ أب ــل ب ــام طؾ ماإلم

 -[هؾ رد فدًكا إلك أهؾفا أم ٓ  طـدما استقلك طؾك الخالفة الظاهرية صالب

ــائاًل   فلجــاب ــر الؿــممـقـ :ق ــقاري    مأمق ـــ الت ــر م ــا يظف ــدًكا كؿ ــرد ف ــؿ ي ل

فنن خالفتف الظاهرية لؿ تؽـ مب قصة بحقـث   إكف لؿ يؼدر طؾك ذلؽ  --- وإخبار

 مــ خؾـع  طـدم اسـتطاطتفويؽػقؽ شـاهًدا طؾـك ذلـؽ   رفض البدعيتؿؽـ مـ 

[(صالة الماويح) ورفض  ضـليح الؼاشـر وطزل  معاوية
(1)

-  

                                                           

قــال الاـــق  جعػــر البــاقري يف كتابــف صــالة الــماويح  ســـة ماـــروطة أو بدطــة محدثــة  )*(

 مـقـ طؾـلأمقر الؿم تلّخرالتل دلَّت طؾك  الؿؼطقطة(: مما ورَد مـ إخبار 515)ص:
 ّٓ ـف  مؽرًهاطـ بقعة أبل بؽر  وأكَّف لؿ يبايعف إ  حػاًضـامجربًا ---  وأكَّف إكَّؿا سـؽَت طــ حؼِّ

 مـ وققِع الػتـة بقـَفؿ[-  وخقًفالدماِء الؿ ؾؿقـ   وحؼـًاطؾك وحدِة كؾؿة إُّمة  

ء  لؾ ـقد طبد الرضـا الافرسـتاين  ( مجؾة أجقبة الؿ ائؾ الديـقة التل تصدرها لجـة الرؼافة الديـقة يف كربال5)

 -(55( )ص:1( الدورة )5العدد )
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طؾك إقامتفا زمــ خالفتـف اطمضقد   بعض اإلمامقة مـ أكف أما ما ادطاه
(1)

  

ٓ  اسـتحقاء شـديدفنن اطماضف طؾقفا كان طؾك  وإن صح  ء يف ذلؽشـل فؾؿ يصح

 -كؿا سـػصؾ ذلؽ يف الحؼقؼة الرالرة  يتـاسب مع حجؿ الؿ للة

رســقل  ســبطلوطقتفا صــادًرا طـــ اـــرطؾــك متؼريــًرا ثاكًقــا ػ ســـقويؿؽـــ أن ك

 ,عة وٓ ال ــةاـقٓ يف كتب ال,حقث أكف لؿ يـؼؾ  ( ـ  ـقالح ـ والح) اهلل

ًٓ   اطمضاأهنؿا قد  التـل امتـدت   يف هذه الصـالة صـقال حقاهتؿـامخالًػا  أو قآ قق

 أخبــارهؿمــع العؾــؿ أن التــاري  قــد كؼــؾ لـــا كرقــًرا مـــ   كصــػ قــرنإلــك أكرــر مـــ 

 -(*)دهؿاوزمـ مـ جاء بع  واطماضاهتؿ زمـ الخؾقػتقـ

                                                           

(  الؿــاهج التػ ــقرية يف طؾـقم الؼـرمن  جعػـر 31,35مقسقطة صبؼات الػؼفـاء  جعػـر ال ـبحاين )ص: (5)

 (-111ال بحاين )ص:

( طــ 314مـ هذه آطماضـات: مـا رواه شــق  الطائػـة الطقســل يف أمالقـف )ص: )*(

وهـق طؾـك الؿــرب  طؿر بـ الخطابأتك  بـ طؾل  الح ـقــ: مأن طؾل بـ الح ـق

  فبؽك طؿر  ثؿ قـال: صـدقت يـا بــل  مــرب اكزل طـ مـرب أبليقم الجؿعة  فؼال لف: 

 أبقؽ ٓ مـرب أبل---[-

( تحت طـقان: 11.445وما أورده جعػر مرتسـك العامؾل يف الصحقح مـ سـقرتف ) 

(  قـائاًل: أبـل بؽـريف مؼابـؾ  ا لإلمـام الح ــ )اكزل طـ مـرب أبل: مققػ هام جـدً 

: أبق بؽـر- فلجابف اكزل طـ مـرب أبلمجاء إلقف يقًما وهق يخطب طؾك الؿـرب  فؼال لف: 

إلـك أبـل بؽـر: إكَّـف  ـالم  صدقت- واهلل إكف لؿـرب أبقؽ  ٓ مــرب أبـل- فبعـث طؾـل 

 حدث  وإكَّا لؿ كلمره  فؼال أبق بؽر: إكا لؿ كتفؿؽ[-

  ٓ كجـد مــ بقـفـا واحـدة طؾك معاوية  اطماضات كرقرة صدرت طـفؿا  وثؿة 

 طؾك إقامتف لـ )صالة الماويح(  ومـ هذه آطماضات:

فؼــد روى اإلمامقــة: أن معاويــة صــعد الؿـــرب وجؿــع الـــاس  فخطــبفؿ وقــال: مإن  , 

أسـػؾ   الح ـ بـ طؾل رمين أهاًل لؾخالفة  ولؿ ير كػ ف لفـا أهـاًل  وكـان الح ــ

مـف  فؾؿا فرغ مـ كالمف قام وقال فقؿا قالـف: إن معاويـة زطـؿ لؽـؿ إن رأيتـف لؾخالفـة 

   كحـ أولك الـاس بالـاس[-فؽذب معاويةأهاًل  ولؿ أر كػ ـل لفا أهاًل  
= 
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واكتفــاًء   بــدًءا بال ــجاد,ثابــت طـــ بؼقــة الذريــة الؿعصــقمة والتؼريــر الرالــث 

حقا يف صــركؿـا   (*)يحصــرطـ هذه الصالة مع اإلمؽاكقة يف الت ف ؽقهتؿ  ,بالع ؽري

   -وهذا ما سـبقـف يف الحؼقؼة الرابعة  وطقتفااـرخقر دلقؾ طؾك م   قرها مـ الؿ ائؾ

صــقال مــا   معصـقًما اـــرالؿطبــؼ مــ اثـــل ط ال ــؽقتأٓ يعــد هـذا  :فالـتقجـة

 ؟!قرون تؼريًرا وإقراًرا مـفؿ طؾك صحة هذه الصالة ثالثةيؼارب مـ 

  هــق أهــؿ مـــ جؿقــع هــذه التؼريــرات  وطقتفااـــرطؾــك م تؼريــر رابــعوثؿــة 

مــ   يف محؽـؿ كتابـف العزيـز وهـق مـا أرشـدكا بـف   ويؿؽـ وضعف طؾك رأسفا

أو   سقاًء مـ أهؾ البقت  دون  قرهؿ ( يـ وإكصارالؿفاجر)اتباع  ؾةسـقف

  -مـ  قرهؿ مـ العالؿقـ

                                                           

ــة الؿديـــة  صــعد الؿـــرب 51.551وقــال إمقـــل يف  ــديره ) ,  = (: ملؿــا قــدم معاوي

فحؿد اهلل وأثـك طؾقف  ثؿ قال:  الح ـام فخطب وقال: مـ ابـ طؾل؟ ومـ طؾل؟ فؼ

ابــ لؿ يبعث بعًرا إٓ جعؾ لف طدًوا مــ الؿجـرمقـ  فلكـا ابــ طؾـل  وأكـت  إن اهلل 

اهلل إٔمــا  فؾعــقتقؾـة وجـدب خديجـة   وجـدتؽهــد وأمـل فاصؿـة   وأمـؽ  صخر

ـ ممقـ-   فصاح أهؾ الؿ جد: ممقكػاًقا  وأشدكا كػًراح ًبا  وأخؿؾـا ذكًرا  وأطظؿـا 

 معاوية خطبتف ودخؾ مـزلف[- فؼطع

رجؾ   ألػبؿـك أيام معاوية يف أكرر مـ  خطبيروي الؼقم  أكف  وهذا الح ـقـ  , 

قد صـع بـا وباـقعتـا ما قد طؾؿتؿ ورأيتؿ وشـفدتؿ وبؾغؽـؿ   الطا قةقائاًل: مإن هذا 

قفؿ  وأمـرهؿ بـلن فـ ثؿ أخذ يف ذكر ما أكزل اهلل يف أهؾ البقت  وما قالف رسـقل اهلل 

 يحدثقا هبا طـد رجقطفؿ إلك أوصاهنؿ[-

وقال لؾح ـقـ مروان بـ الحؽؿ يقًما: ملقٓ فخركؿ بػاصؿة  بـؿ كــتؿ تػتخـرون طؾقــا؟  , 

فعصــره  ولـقى طؿامتـف طؾـك  حؾؼـفشديد الؼبسة  فؼبض طؾـك   فقثب الح ـقـ وكان

ــقـ اطـة مــ قـريش  فؼـال: )ٓ طؾـك جؿ  طـؼف  حتك  اـل طؾقف  ثؿ تركف  وأقبؾ الح 

 ([-رسقل اهلل  صريد قر هذا  وأبقف  مؾعقنابـ  مؾعقكًاأطؾؿ يف إرض 

يف  بطالهنــارواهــا اإلمامقــة طــ الصــادق  تؿــت مـاقاــتفا وإثبــات  يتقؿــةثؿـة روايــة  )*(

 الحؼقؼة الرابعة-
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) :قال تعالك

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ 

  -(*)[511التقبة:م(ٹ ڤ ڤ

وطؾـك   طؾك طؿر أو طؾك طرؿان هذه الصالة أكؽرفؾؿ يـؼؾ طـ واحد مـفؿ أكف 

ــذيـ  ــدوارأســفؿ الصــحابة ال ــؿ يرت ــةح ــ ل ــد اإلمامق   والؿؼــداد  طؿــار) :ب معتؼ

   -وهذا ما سـػصؾف يف الحؼقؼة التالقة ( وأبق ذر  وسؾؿان

                                                           

ــائل يف تػ ـــقره ) )*( ــد 7.431قــال ال ـــقد الطباصب اد الؽؾؿــة يف الؿــر اختؾػــت(: موق

: مــ بـايع بقعـة وققـؾ: الؿراد هبـؿ مــ صـؾك إلـك الؼبؾتـقـ  فؼقؾبال ابؼقـ إولقـ  

: هؿ الذيـ أسـؾؿقا قبـؾ الفجـرة  وهـذه وققؾ: هؿ أهؾ بدر خاصة  وققؾالرضقان  

 جؿقًعا وجقه لؿ يقردوا لفا دلقاًل مـ جفة الؾػظ[-

ديـد معــك ال ـابؼقـ كؼؾ الطباصبائل و قره مـ مػ ـري اإلمامقة هـذه إقـقال يف تح 

أئؿـــة الاــــقعة ,أن طـــدل الؼـــرمن  لؽــــ الغريـــبإولـــقـ مــــ كتـــب أهـــؾ ال ــــة  

يحددون فقف مـ هـؿ هـمٓء )ال ـابؼقن  صحقح صـريحلقس لفؿ ققل  ,الؿعصقمقـ

 إولقن(- 
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 توطئة:

لــؿ يعمضــقا   أن جؿقــع الصــحابة ,إن شــاء اهلل,يف هــذه الحؼقؼــة ســـربت 

ويف هـذا خقـر   , كؿـا أثبتــا ذلـؽ لعؾـل,ويح إقامتف لصـالة الـما  طؾك طؿر

هـذه  طـدوليعؼؾ أن جؿقع  فالوإٓ   يف هذه الصالة  دلقؾ طؾك صحة رأي طؿر

فنجؿـاطفؿ  ؟!ويتعاهدون طؾقـف  طـ باصؾ ي ؽتقنإمة مـ الؿفاجريـ وإكصار 

خقـر دلقـؾ طؾـك   طؾك هذه الصالة مـ دون أي خالف أو اطماض مـ واحـد مــفؿ

فؿــ القاجـب طؾقــا   حؼقؼة هذه الصالة كػفؿلذلؽ فنن كان طؾقـا أن   اوطقتفاـرم

   :وذلؽ ٕهنؿ  لفا  ففؿفا مـ خالل ففؿ صحابة رسقل اهلل

 -ؾفصـقوطرفقا أدق تػا  الحدث بجؿقع حقرقاتف صـرمـ طا هؿ

 -يصؾقفا يف الؿ جد أول مرة  مـ شاهد الـبل وهؿ

 -اـ أو ثالثً يقمق  مـ وقػ خؾػف لالقتداء بصالتف وهؿ

 -طـدما لؿ يخرج لفؿ يف الققم التالل صـكمـ رماه بالح وهؿ

يف آمتــاع طــ   وففؿـقا مـراده  يف هـذه الصـالة  مــ سـؿعقا رأيـف وهؿ

طـفا[فتعجزوا أن تػرض طؾقؽؿ  تاـقخم : طـدما قال  صالهتا جؿاطة
(1)

- 

طؾـك   إلك أن جؿعفؿ طؿر   مـ صالها جؿاطات متػرقة بعد وفاتف وهؿ

 -(*)إمام واحد

                                                           

 (-5.557م ـد أحؿد )  (1.53١صحقح م ؾؿ )  (5.111( صحقح البخاري )5)

الصـحابة  حـال(  111يف كتابف الـص وآجتفاد )ص:طبد الح ـقـ شـرف الديـ  وصػ )*(

شفر رمسان  يف ال ـة الراكقة مـ حؽـؿ طؿـر  قـائاًل: مصـام طؿـر شـفر رمسـان ســة  لقالل

الـقافـؾ وهـؿ مـا بـقـ  يؼقؿـقنومعف بعض أصحابف  فرأى الـاس  الؿ جدأربع طاـرة  أتك 

ومحـؾ بالت ـؾقؿ( يف  )قائؿ  وقاطد  وراكع  وساجد  وقـاره  وم ـبح  ومحـرم بـالتؽبقر 

مظفــر لــؿ يرقــف  ورأى مـــ واجبــف إصــالحف ف ـــ لفــؿ الــماويح أوائــؾ الؾقــؾ مـــ الاــفر  

وكصـب لؾــاس يف الؿديــة وكتـب بـذلؽ إلـك البؾـدان  وجؿع الـاس طؾقفا حؽًؿـا مربًمـا  

 -متقاترة[إمامقـ يصؾقان هبؿ الماويح  إماًما لؾرجال وإماًما لؾـ اء  وهذا كؾف أخبار 

الؽبقــر ٕداء كافؾــة الؾقــؾ يف  التجؿــعأن الصــحابة قــد تجؿعــقا هــذا  لــؿ يربــت: قؾــت 
= 
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 -ومدى حرصف طؾك إقامة هذا الديـ  وطرفقا حؼقؼتف  طؿر صـرمـ طا وهؿ

   -لقجؿع الـاس طؾك إمام واحد  مـ طرف بال بب الذي دطا طؿر وهؿ

 - مـ كان يصؾقفا جؿاطة وراء اإلمام الذي طقـف طؿر وهؿ
(كعـؿ البدطـة)مـ سؿع طبارتف  وهؿ

(1)
(كعؿـت البدطـة)أو   

(2)
  رف معـاهـافعـ 

   -ومؼصده مـفا

قنفؿـ كحـ لـلب بعد كؾ هذه الؼرون الطقيؾة  ذلؽ الجقؾ الذي بـك مجد  لـخِّ

 أوراقولـقس بـقـ أيـديـا  قـر   فقؿـا أجؿعـقا طؾقـف كطعــو  وأطـز ديـفـا  هذه إمة

وصـؾت  هـؾواهلل أطؾـؿ   مــ ضـعػفا بصـحتفااهلل أطؾؿ   سقدت بلحبار فقفا أخبار

خصقًصـا وأن رب العـزة قـد أرشـدكا يف  ؟!ؾفا  قـر مـؼقصـةصــقػاإلقـا كامؾة بؽؾ ت

  -بنح ان مخرتف الجـة اتباطفؿوأن   اتباطفؿمحؽؿ كتابف إلك 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) :قال تعالك

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ 

 -[511مالتقبة:(ٹ ڤ ڤ

ومــ بقــفؿ فؼفـاء   خـالفطؾك أمر هـذه الصـالة مــ دون  أجؿعقاوها هؿ قد 

 لـؿ كػفؿـففـديــا إن  - دكا طؾـل بــ أبـل صالـبسـقوطؾك رأسفؿ    الصحابة

 -وٓ صالح  وٓ فالح  بػفؿ ذلؽ ال ؾػ الصالح فال خقر فقـا

وإّكـف   وطؾؿـا فقؿ أكزل  مإكا أكزل طؾقـا الؼرمن فؼرأكاه :قال حرب إمة ابـ طباس

فـنذا   رأيؽقن لفـؿ فقـف فق  ؽقن بعدكا أققام يؼراون الؼرمن وٓ يدرون فقؿ كزلسـق

فنذا اختؾػقا اقتتؾقا[  اختؾػقاكان لفؿ فقف رأي 
(3)

- 

                                                           

طؾك هـذا التجؿـع  معتاديـالؿ جد يف  قر لقالل رمسان  وهذا ياـقر إلك أهنؿ كاكقا  =

  وزمـ أبل بؽر  ولؿا جؿعفؿ طؿر طؾك إمام ,مـ دون اطماض مـف, زمـ الـبل 

 مـ أحد مـفؿ- اطماضلف ب ـرطة  ومـ دون  استجابقاواحد 

 -(1.111( صحقح البخاري )5)

 -(5.553( مقصل مالؽ )1)

 (-1.١7مقسقطة طبد اهلل بـ طباس  محؿد مفدي الخرسان ) (4)
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يف  آبتـداعوهـؿ أبعـد الــاس طــ   ففقٓء هؿ أكرر الـاس ففًؿا لؾؼرمن وال ــة

  ففؿ الذيـ استجابقا لؾرسـقل  رب العالؿقـ ضـليع ٓ يراـروالعؿؾ بت  الديـ
الغــالل  وقــدمقا  إوصــان وتركــقا مـــ أجــؾ ذلــؽ  وأحؾــؽ الظــروف أصــعبيف 

ة هـذا الـديـ وإطـالء صــرجؿقـع ذلـؽ مــ أجـؾ ك  وقتؾقا أباء وإبــاء  والـػقس

مــ   عقن جؿقع هذا الجفـد والجفـادسـقوي  أهنؿ يغسبقن الرب ففؾ يعؼؾ  كؾؿتف

 ؟!مبتدطةأجؾ صالة 

لفؿ يف ال ؽقت طـ  مصؾحةوٓ   لفؿ إدخال يف الديـ ما لقس فقف مصؾحةفال 

  ,لبســقكؿـا ,طة ارتؽبفـا أفـراد  ـقطـ مخالػات ب لؿ ي ؽتقاففؿ   ـفاـقمر يأي أ

ال ــة قداسـة  شـفقرصالة تؼام كؾ يقم يف أطظـؿ   هبؿ طـ هذا إمر العظقؿ فؽقػ

الـذي لـؿ تـذهب مــف بعـد صـدى   ويف م ـجد الرسـقل الؽـريؿ  طـد الؿ ؾؿقـ

   !! يػةاـرمقاطظف وكؾؿاتف ال
ففـذا يعـد   سؽتقا طـ هذه الصـالة مـع طؾؿفـؿ ببـدطقتفاأهنؿ  ,احؼً ,وإن ثبت 

  طاصــقن  مثؿــقنفــالجؿقع   اقمفقهــا يف حــؼ اإلســالم والؿ ــؾؿقـ جريؿــةأكــرب 

رسـقل  ائتؿــفوطؾـك رأسـفؿ مــ   يقم الؼقامة أمـام رب العـالؿقـ ؼػقن صقياًل سـقو

 - يعتف الخاتؿة ابـ طؿف طؾل بـ أبل صالبشـرطؾك   اهلل
طــ أي بدطـة مفؿـا  ي ـؽتقاوذلـؽ الجقـؾ الػريـد مــ أن   ؾًقـاط كـزهإٓ أكـا 

 -وقؾ طدد فاطؾقفا  وهان شلهنا  صغرت

د محؿد باقر الحؽقؿ طـ الصحابة وحرصفؿ طؾـك الحػـاظ طؾـك  ـقتحدث ال

يف سبقؾ مػاهقؿ الؼـرمن ومياتـف وأحؽامـف  كاضؾقا وجاهدوامكؿا أهنؿ  :قائاًل   الؼرمن

بلكػ ـفؿ مــ أجـؾ  وضـحقا  يـ طاًمااـرثالثة وط التل كاكت تعايش حركتفؿ لؿدة

خروًجـا طــف  ,يف كظـرهؿ,ف يف الؼرمن صـرالذي كان ياؽؾ الت الجديد الديـهذا 

وارتداًدا طـ آلتزام بف[
(1)

- 

                                                           

 -(551طؾقم الؼرمن  ال ـقد محؿد باقر الحؽقؿ )ص: (5)
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 ؟!جٓٝٗا عُس َٔ إقاَت٘ هلرٙ ايصال٠ضـَٝا ٖٞ املصًخ١ اييت  9ضؤاٍ َِٗ

مــ إقامتـف لفـذه   طؿـر جـقفاســقالتـل  الؿصـؾحةمـا هـل  :الؿفـؿ هــا وال مال

إهنـا واحـدة مــ  : قـر أهنـؿ قـالقا  يف ذلؽسببًا واضًحا فؾؿ يذكر لـا اإلمامقة  ؟!الصالة

صــالة ) :تحــت طـــقان  هــذه الؿ ــللة  ـــل  كجــؿ الــديـ الطباـــقفؼــد وضــع ال  بدطــف

ــَدعالــماويح جؿاطــًة  ووضــعفا محؿــد ح ـــ الؿظػــر يف كتابــف  (-الخؾقػــة طؿــر مـــ بِ

سـببًا واحـًدا وٓ أطـرف  ( طؿر صـالة الـماويح ابتداع) :تحت طـقان (دٓئؾ الصدق)

وهـق خؾقػـة الؿ ـؾؿقـ   إلـك آبتـداع يف الـديـ ذلـؽ الزمـان الصـعب  يدطق طؿـر

ودطـقة   وطؾك رأسفا فـتح البؾـدان  مـفا القلدان باـقتبلمقر كبقرة وطظقؿة  الؿاغقل

وإقامــة أركاكــف الؽرقــرة   طفشـــر وتطبقــؼ  وإقـــاطفؿ لؾــدخقل فقــف  أهؾفــا إلــك اإلســالم

   (*)؟!إلقف فرائض وســًا جديدة ػسـقيٓ أن   خصقًصا طؾك الحديرل طفد بف  والرؼقؾة

طــ  يـفـكفنكـف   د الؿرسـؾقـســقيعة اــروالعبـث ب  فؿـ يريد التالطب بالديـ

ٓ   يف أوقاهتـا يتالطـبأو   مـ طـدد ركعاهتـا يخػػأو   مـ أمرها يفقنأو   الصالة

   !!دخؾ إلقفا صالة جديدةأن ي

ــ  بــقـ الؿ ــؾؿقـ الػاحاــةع اـــقن يأو أ ــز بقــع لب ــ  الخؿــقرن يجق  اويػــتح بققًت

 اتؼرًبـ الزكـاةمــ كصـاب  و يؼؾـؾأ  التعامـؾ بالربـا يجقز نأو أ  ولؾؿؼامرة  لؾدطارة

 -(*)و قرها كرقر  ---طؾك الحج والعؿرة الؼققدويسع   لؾتجار والؿق قريـ

                                                           

سـبًبا ( 1.131ذكر مركز إبحاث العؼائدية يف مقسقطتف مـ حقـاة الؿ تبصــريـ ) )*(

ة طؿر لـ )صالة الماويح(  لؿ يرد طـ أحد  قرهؿ  قالقا فقف: مطؿر يعؾـؿ إلقام  ريًبا

بآسـتػادة مــ  إلضفار هقبة الدولةبلن أداء صالة الماويح لقس مـ اإلسالم  ولؽـف 

 الاعائر الديـقة  وإن كاكت محرفة[-

 تـقافرمــ فعـؾ هـذه إشــقاء ب ـبب  ٓ يـتؿؽـٓ يؼقل قائؾ بلن طؿر بـ الخطـاب  )*(

   فـؼقل رًدا طؾقف:  وطؾك رأسفؿ طؾل لصحابة ا

مـصـبف طــ    الـذي أزاح طؾـل الذيـ رضقا بخالفـة أبـل بؽـر  همٓء الصحابة 

لف يقم الغدير  واصالطفؿ طؾك أيات الؼرمكقة الـازلة  بقعتفؿ  طؾك الر ؿ مـ اإللفل

 يف حؼف  وإحاديث الـبقية الؿربتة إلمامتف-

 !!طؾك شـرب ال ؿ الـبل  أجربطـ مـ  سؽتقاـ الذي همٓء الصحابة 
= 
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فؿـا طؾقـف إٓ أن   د الؿرسـؾقـســقوالخروج طـ سـة   ديـومـ يريد العبث بال 

ــبعض  ــب ب ــذكريتالط ــات ال ــا مي ــادة وكؼًص ــقؿ زي ــف   الحؽ ــا جؿع ــا وأن م خصقًص

ــقاح)مـــ الؼــرمن يف  الرســقل ــد  والجؾــقد  إل ــاع  والجري ــاف  والرق  (وإكت

   ! زوج الـبل إكرم ( حػصة )طـد ابـتف   يف بقتف مقجقد
الؿاـفقر  ,مـفا ما يااء  ويحذف  إلقفا ما يااء ػسـقفق  أو أن يجؿع سـتف

أطظـؿ تـلثقًرا طؾـك الـديـ مــ أن  الطـرقففـذه   ,طـ طؿر أكف هنـك طــ كتابـة ال ــة

   -يػرض صالة جديدة طؾك الؿ ؾؿقـ

مـا هـل  :كػ ـف ي ـللأن   بآبتـداع  عل طاقـؾ قبـؾ أن يـتفؿ طؿـرشــقفعؾك كؾ 

يسـع كػ ـف يـقم الؼقامـة يف  ولؿـاذا ؟!الػعـؾ مـ هـذا  جـقفا طؿرسـقالتل  الؿصؾحة

                                                           

وك ـر  طؾك بقت سـقدة ك اء العالؿقـ  هجؿ طـ مـ سؽتقاالذيـ  همٓء الصحابة  =

 ضؾعفا  وأسؼط جـقـفا  وحرق باب دارها!!

 طـ مـ  صب فدك- سؽتقاالذيـ  همٓء الصحابة 

 ؿقس!طـ مـ مـع مـ كتابة الؽتاب يقم الخ سؽتقاالذيـ  همٓء الصحابة 

 ! سـة الـبل  جؿعطـ مـ مـع  همٓء الصحابة الذيـ سؽتقا 
 طـ مـ فرض )صالة الماويح( الؿبتدطة! سؽتقاالذيـ  همٓء الصحابة 

طـ مــ أضـاف )الصـالة خقـر مــ الــقم( إلـك إذان   سؽتقاالذيـ  همٓء الصحابة 

 وحذف )حل طؾك خقر العؿؾ( مـف!

 إلسالم بدلقؾ حديث الحقض!الذيـ ارتدوا طـ ا همٓء الصحابة 

 وهمٓء---- وهمٓء--- وهمٓء---- 

يف وجفـف فقؿـا  يؼػـقنطؾـك طؿـر  أو  ســقعمضقنيتصقر مـ أمرال همٓء أهنؿ  ففؾ 

يتعؾؼ باـرب الخؿر  ولعب الؼؿار  والربا  وتؼؾقـؾ كصـاب الزكـاة  مـا دام أهنـؿ قـد 

طؾـك بقـت  والفجـقم  الـبـل  قتؾ  وطؾك رأسفا الؿ ائؾ العظقؿةطـ هذه  سؽتقا

 إمة مـ بعده!! ٓ تسؾمـ كتابة الؽتاب الذي  ومـعف  ابـتف فاصؿة 

 الؿخالػـات الؿػمضـةطؾـك هـذه  سؽقتف  وطدم اطماضـف طـ وأول تربير لعؾل  

طؾـل مــ أجـؾ  سـؽتسـجده طـد طؾؿاء اإلمامقة  وهق أهنـؿ ســقؼقلقن: ) لعؿر 

 !!بقسة اإلسالم(الحػاظ طؾك 
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   (*)؟!كتقجة لػعؾ ٓ كاقة لف فقف وٓ جؿؾ  طؾقف أمام رب العالؿقـ ٓ يح دمقضع 

وبػفؿفؿ   فبطائػقتفؿ الؿؼقتة  عةاـقطقتفا  قر الشـريف  لؿ ياؽؽففذه الصالة 

قـث يف وسـعقفؿ الحر  وطؼقدهتؿ الؿ بؼة يف الصحابة  وبـػقسفؿ الحاقدة  صـرالؼا

مخـالػقـ   كجـدهؿ قـد صعــقا يف طؿـر ويف هـذه الصـالة  فـقفؿ الطعقنالبحث طـ 

طؾـك مـا أكـزل إلقـف   خاتؿ إكبقـاء ائتؿـفؿوطؾك رأسفؿ مـ   إمة إجؿاعبذلؽ 

 طقتِفاشــرطؾـك  أجؿعـتموإمـة  :يف الؿب ـقط  ــلخ ـرقـال ال  مـ قـرمن وســة

ٓ بارَك اهلُل فقفؿ[ الروافُض  إٓ  ولؿ يـؽرها أحد مـ أهؾ العؾؿ  وجقاِزها
(1)

- 

 ( والـماجؿ  ر ــقوال  والتاري   الحديث) :لذلؽ فعـدما يرجع الباحث إلك كتب

وطؾـك رأسـفؿ الصـحابة الـذيـ لـؿ يرتـدوا ح ـب   أحًدا مـ الصحابة لـ يجدفنكف 

قـد اطـمض طؾـك طؿـر إقامتـف  ( وطؿـار  وأبـق ذر  والؿؼـداد  سؾؿان) :معتؼد اإلمامقة

   ٓ زمــف ( ومتعـة الـ ـاء  متعة الحـج) :طؾقف يف م للتل كاطماضفؿ  ه الصالةلفذ
وإلثبـات هـذه الحؼقؼـة  !! لفـؿ زمــ طؾـل إكؽار لؿ يربتبؾ حتك   وٓ زمـ طرؿان

 :لتتبقـ الحؼقؼة  فنين سلستعرض اطماضاهتؿ يف هذه الؿ ائؾ

                                                           

(: مذكر أبق هـالل الع ـؽري  4.33الاـق  طباس الؼؿل يف الؽـك وإلؼاب )قال  )*(

ـــ شــحـة  ــرهؿ يف وال ـــققصلواب ــات  و ق ــف:  )أولق ــر  أولطؿــر(  أك مـــ ســؿل أمق

مــ ســ ققـام  وأولمـ اتخـذ بقـت الؿـال   وأولمـ كتب التاري    وأولالؿممـقـ  

 وأولطؾـك الفجـاء   مـ طاقـب وأولمـ طس بالؾقؾ   وأولشفر رمسان بالماويح  

مـ جؿـع الــاس طؾـك  وأولمـ هنك طـ بقع أمفات إوٓد   وأولمـ حرم الؿتعة  

 أربع تؽبقرات يف صالة الجـائز  اكتفك[-

يجد الؼـاره يف الؿ ـائؾ الؿـذكقرة شــقًئا يظفـر مــف أن فاطؾفـا يريـد هـدم  هؾ: قؾت 

مالقـة  أو سـقاســقة   ةمصؾحيجد يف واحدة مـفا أي  أواإلسالم  أو إضالل الـاس؟! 

 أو دكققية سـقجـقفا فاطؾفا مـفا؟! 

والغريب أن طباس الؼؿل و قره مـ طؾؿاء اإلمامقة طــدما يـؼؾـقن هـذه )إولقـات(  

مــ قـال:  أولمــف هـذا الؽـالم: م يبـمون  فـنهنؿ لؾ ـققصلمـ كتاب تاري  الخؾػاء 

 ([- لعؾلاهلل(  قالف: ) مـ قال: )أيدك وأول(  لعؾل)أصال اهلل بؼاءك(  قالف: )

(  زاكظر أيًسا: صالة الماويح  سـة ماـروطة أو بدطـة محدثـة؟ الاــق  1.534الؿب قط  ال ـرخ ـل ) (5)

 (-11(  صالة الماويح بقـ ال ـة والبدطة  كجؿ الديـ الطب ـل )ص:53جعػر الباقري )ص:



 

 

 

 

 

 

   اعرتاضات الصحابة
 على اخلليفتني

 -اطماضاهتؿ طؾك طؿر وطرؿان بخصقص متعة الحج :الؿققػ إول

 -اطماضفؿ طؾك طرؿان فقؿا يتعؾؼ بالصالة يف مـك :الؿققػ الراين



 

 

 

 

 

 

 

  ُٛقف األٍٚـاي

 ع٢ً عُس ٚعجُإ   اعرتاضاتِٗ

 خبصٛص َتع١ اسبج
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 توطئة:

كؼؾت يف الحؼقؼة إولك الروايات التل اطمض فقفـا طؾـل طؾـك طؿـر وطرؿـان 

أما هـا فنين سلكؼؾ أققال بؼقـة الصـحابة الـذيـ  ( متعة الحج)هنقفؿا طـ  بخصقص

  التل كؼؾقها طـ كتـب أهـؾ ال ــة ,اتحديدً ,ومـ كتب اإلمامقة   اطمضقا طؾقفؿا

مقـد  (:الصـحابة وتحـريؿ متعـة الحـج) :تحـت طــقان   جعػر ال ـبحايناـققال ال

فؾـؿ   ---الحـج بحؿـاس استـؽر لػقػ مـ الصحابة طؿـؾ الخؾقػـة وتحريؿـف متعـة

 
ّ
وإن كــان وحقــًدا يف شــدة , آســتـؽارهــق القحقــد بــقـ الصــحابة يف   يؽـــ طؾــل

 :ومـفؿ  بؾ كان هـاك مـ ي تـؽر التحريؿ بقـ الػقـة وإخرى ,استـؽاره

 :طبد اهلل بـ طؿر ,5

ــل يف تػ , ــال ـــقروى الؼرصب ــر يف  :ره طـــ ســالؿ ق ـــ طؿ ــع اب ــل لجــالس م إّك

فؼـال   جؾ مـ أهؾ الاام ف للف طـ التؿّتـع بـالعؿرة إلـك الحـّج إذ جاءه ر  الؿ جد

ويؾـؽ فـنن كـان أبـل  :فؼـال  كان يـفـك طـفـا أباكفنن  :قال  ح ـ جؿقؾ :ابـ طؿر

ــف  هنــك طـفــا وقــد فعؾــف رســقل اهلل ــل مخــذ  وأمــر ب ــلمر رســقل   أفبؼــقل أب أم ب

 -قؿ طـّل ؟!اهلل

إن  :فؼال لف ال ـائؾ  ل حالله :قال ؟وسئؾ طبد اهلل بـ طؿر طـ متعة الحج ,

أأمـر   اهلل رسـقلأرأيت إن كان أبل هنـك طـفـا وصــعفا  :فؼال  قد هنك طـفا أباك

لؼـد  :فؼـال   بـؾ أمـر رسـقل اهلل :فؼـال الرجـؾ ؟! أبل يتبع أم أمر رسـقل اهلل

 - صـعفا رسقل اهلل
إّكـؽ  :لف فؼقؾ  سئؾ ابـ طؿر طـ متعة الحّج فلمر هبا :قال سالؿ :صقرة ثاكقة ,

أفـردوا العؿـرة مــ  :إّكؿـا قـال  إن أبـل لـؿ يؼـؾ الـذي تؼقلـقن :قـال ؟تخالػ أبـاك

وأراد أن يـزار البقـت يف  قـر   أن العؿرة ٓ تتؿ يف شفقر الحّج إٓ هبدي :أي  الحّج 

 وقــد أحؾَّفــا اهلل   فجعؾتؿقهــا أكــتؿ حراًمــا وطــاقبتؿ الـــاس طؾقفــا  شــفقر الحــّج 
 يتبـعأحـّؼ أن  أفؽتـاب اهلل  :قال -فنذا أكرروا طؾقف :قال   وطؿؾ هبا رسقل اهلل

   ؟!أم طؿر
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مــ  كـان طبـد اهلل بــ طؿـر يػتـل بالـذي أكـزل اهلل  :قـال سـالؿ صقرة ثالرة ,

ـّ فقـف رسـقل اهلل كقـػ  :فقؼـقل كـاس لعبـد اهلل بــ طؿـر   الرخصة يف التؿتع وس

أرأيتؿ  ؟أٓ تتؼقن اهلل  ؾؽؿوي :فقؼقل لفؿ طبد اهلل ؟!وقد هنك طـ ذلؽ تخالػ أباك

فؾـؿ تحّرمـقن   إن كان طؿر هنك طـ ذلؽ يبتغل فقف الخقر ويؾتؿس فقف تؿـام العؿـرة

ــف اهلل وطؿــؾ بــف رســقل اهلل ســـّتف أو  تّتبعــقاأحــّؼ أن   أفرســقل اهلل ؟ وقــد أحؾَّ

إن أتـّؿ  :ولؽـّـف قـال  إن العؿـرة يف أشـفر الحـّج حـرام :إن طؿر لؿ يؼؾ لـؽ ؟!طؿر

 -رة أن تػردوها مـ أشفر الحّج العؿ

 !إن أباك كـان يـفـك طـفـا :فقؼال لف  وكان ابـف طبد اهلل يخالػف :وقال ابـ كرقر ,

 أف ــة  قـد فعؾفـا رسـقل اهلل !ت أن يؼـع طؾـقؽؿ حجـارة مــ ال ـؿاءاـقخ :فقؼقل

 -أم سـة طؿر بـ الخطاب  رسقل اهلل كتبع

 :استـؽار ابـ طباس ,1

   حـرب إمـة طبـد اهلل بــ طبـاس  ػة ومـ لّػ لّػـفومّؿـ استـؽر طؿؾ الخؾق
هنـك أبـق  :فؼال طروة   تؿّتع رسقل اهلل :قال  روى سعقد بـ جبقر طـ ابـ طباس

هنـك أبـق بؽـر  :كؼـقل :قـال ؟!ما يؼقل طرّيـة :فؼال ابـ طباس  بؽر وطؿر طـ الؿتعة

   اهللقـال رسـقل  :أقـقل  فؾؽقنســقأراهـؿ  :فؼال ابـ طبـاس  وطؿر طـ الؿتعة
  -قال أبق بؽر وطؿر :ويؼقلقن

 :استـؽار أبل بـ كعب ,4

هـق الصـحابل   تحريؿ الؿتعة ولؿ ير هنل الخؾقػة صالًحا لألخذ استـؽرومّؿـ 

قصل طـ م ـد ابــ راهقيـف وأحؿـد أن طؿـر بــ  ـقأخرج ال  أبل بـ كعب :العظقؿ

  لقس ذلؽ لؽ :الفؼ  فؼام إلقف أبل بـ كعب  طـ متعة الحّج  يـفكالخطاب هّؿ أن 

   -فـزل طؿر  قد كزل هبا كتاب اهلل واطتؿركاها مع رسقل اهلل

 :استـؽار سعد بـ أبل وقاص ,3

وكان يلمر   ويحممفطؿر بـ الخطاب  يعّظؿفإن سعد بـ أبل وقاص كان مّؿـ 

  -تحريؿ متعة الحّج  أكؽروقد   ابـف طبد اهلل باّتباطف
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أّكـف سـؿع  :أّكـف حّدثـف  هلل بـ الحـارثأخرج اإلمام مالؽ طـ محؿد بـ طبد ا ,

ومّؿا يـذكر   سعد بـ أبل وقاص والسحاك بـ ققس طام حج معاوية بـ أبل سػقان

ٓ يػعـؾ ذلـؽ إٓ مــ جفـؾ  :فؼال السحاك بــ قـقس  أن التؿتع بالعؿرة أي الحج

فـنن طؿـر بــ  :فؼـال السـحاك  مـا قؾـت يـا ابــ أخـل بـئس :فؼال سعد  أمر اهلل 

 -معف وصـعـاهارسقل اهلل  صـعفاقد  :فؼال سعد  ك طـ ذلؽالخطاب قد هن

سؿعت طام حّج معاوية ي ـلل سـعد بــ  :طـ محؿد بـ طبد اهلل بـ كقفؾ قال ,

قـد كـان  :قـال  ح ــة جؿقؾـة :قـال ؟كقػ تؼقل بالتؿتع بالعؿرة إلـك الحـّج  :مالؽ

لـبـل فعـؾ ذلـؽ اوقـد   طؿـر خقـر مــل :قال ؟!فلكت خقر مـ طؿر  طؿر يـفك طـفا

 -وهق خقر مـ طؿر

 :ـصـقطؿران بـ ح ,1

يف أخريـات طؿـره  صـكوأو  ـ تحريؿ متعة الحجصـقوقد استـؽر طؿران بـ ح

ثّؿ لؿ   أن كبل اهلل جؿع بقـ حّج وطؿرة :ويف الؿرض الذي تقّفل فقف أن ُيحّدث طـف

دلقـؾ يف  دون  هنك طـفـا رجـؾ برأيـفوإّكؿا   يـزل فقفا كتاب اهلل ولؿ يـف طـفا كبل اهلل

كتاب اهلل وسـّة رسقلف[
(1)

- 

   :وهل  أسؿاء أخرى  ـل الؿقالين ـقد طؾل الح ـقوأضاف إلقفؿ ال

 :إشعري سـكأبق مق ,5

  مرويـدك بـبعض فتقـاك :فؼـال لـف رجـؾ  أكـف كـان يػتـل بالؿتعـة :أخرج أحؿـد

ف بعـد ف ـلل ســكأبق مقحتك لؼقف   فنكؽ ٓ تدري ما أحدث أمقر الؿممـقـ يف الؿتعة

ولؽــ كرهـت   قد فعؾف هق وأصـحابف  قد طؾؿت أن الـبل :فؼال طؿر  طـ ذلؽ

   -ثؿ يروحقن بالحج تؼطر راوسفؿ[  ـ يف إراكسـقأن يظّؾقا هبـ معرّ 

 :جابر بـ طبد الّؾف إكصاري ,3

وكـان   مكان ابــ طبـاس يـلمر بالؿتعـة :قال  ةسـرأخرج م ؾؿ و قره طـ أبل ك

طؾـك يـدي دار  :فؼـال  لجابر بــ طبـد الّؾـففذكرت ذلؽ  :الق -ابـ الزبقر يـفك طـفا

                                                           
 -(5.313,351( اإلكصاف يف م ائؾ دام فقفا الخالف  الاـق  ال بحاين )5)
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إن الّؾـف كـان يحـّؾ لرسـقلف مـا شـاء  :فؾّؿا طؿر قال  تؿّتعـا مع رسقل الّؾف  الحديث

وأبّتـقا كؽـاح   فافصـؾقا حّجؽـؿ مــ طؿـرتؽؿ  وإن الؼرمن قد كـزل مـازلـف  بؿا شاء

بالحجارة[ فؾـ أوتك برجؾ كؽح امرأة إلك أجؾ إٓ رجؿتف  هذه الـ اء
(1)

- 

 :الؿقسقي إردبقؾل إلك هذه إسؿاء أسؿاء أخرى سـكوأضاف مرت

  :طؿران بـ سقادة ,١

فؼـرأ سـبحان   مصؾقت الصبح مع طؿـر :قال  أخرج الطربي طـ طؿران بـ سقادة

 :قـال -فـالحؼ :قـال  حاجة :قؾت ؟أحاجة :فؼال  ف وقؿت معفصـروسقرة معفا ثؿ اك

  ئًاشـــقير لــقس فققــف ســـرفــنذا هــق طؾــك    رســقل اهللفؾؿــا دخــؾ أذن لــل   فؾحؼــت

 :قـال -اطابـت أمتـؽ أربًعـ :قؾـت -ااــقً مرحبًا بالـاصح  دًوا وط :فؼال  حةصـقك :فؼؾت

ذكـروا أكـؽ  :قؾـت -هات :ثؿ قال  فقضع رأس درتف يف ذقـف ووضع أسػؾفا طؾك فخذه

وهـل   ؽـروٓ أبـق ب حرمت العؿـرة يف أشـفر الحـج ولـؿ يػعـؾ ذلـؽ رسـقل اهلل

  لـق أهنـؿ اطتؿـروا يف أشـفر الحـج رأوهـا مجزيـة مــ حجفـؿ  هل حـالل :قال -حالل

الحديث[ ---فؼرع حجفؿ  فؽاكت قائبة ققب طامفا
(2)

- 

 ٜٓهسٕٚ أغد اإلْهاز ع٢ً عُس  ايصخاب١

   مـ خالل هذه الروايات يتبقـ لـا كقػ أن كبار الصـحابة قـد خـالػقا طؿـر
حقـث  ( طبـد اهلل بــ طؿـر)ابــف  وأشـدهؿوطؾـك رأسـفؿ وأولفـؿ   وردوا طؾقف رأيف

   :أذكر صرًفا مـفا  صدرت مـف طبارات طدة هبذا الخصقص

وقـد   فنن كان أبل هنك طـفا  ويؾؽ :فؼال  كان يـفك طـفا أباكفنن  :قال ---م ,

 -قؿ طـّل[ ؟! أم بلمر رسقل اهلل  أفبؼقل أبل مخذ  وأمر بف  فعؾف رسقل اهلل

أرأيـت إن كـان أبـل هنـك طـفـا  :فؼـال  قـد هنـك طـفـا أباكإن  :ل ائؾمقال لف ا ,

 -[؟! أأمر أبل يتبع أم أمر رسقل اهلل   اهلل رسقلوصـعفا 

 -[؟!أم طؿر  يتبعأحّؼ أن  أفؽتاب اهلل  :مقال ,

                                                           
 -(1.35,11( شـرح مـفاج الؽرامة يف معرفة اإلمامة  ال ـقد طؾل الح ـقـل الؿقالين )5)

 -(551,531( الؿتعة الـؽاح الؿـؼطع  مرتسـك الؿقسقي إردبقؾل )ص:1)
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فقؼـقل لفـؿ  ؟!وقـد هنـك طــ ذلـؽ تخالػ أباككقػ  :مقال كاس لعبد اهلل بـ طؿر ,

 -[؟!سـّتف أو طؿر تتّبعقاأحّؼ أن   أفرسقل اهلل ؟اهلل تتؼقنأٓ   ويؾؽؿ :طبد اهلل

قد فعؾفا رسقل  !ت أن يؼع طؾقؽؿ حجارة مـ ال ؿاءاـقخ :ميؼقل ابـ طؿر ,

 -أف ـة رسقل اهلل كتبع أم سـة طؿر بـ الخطاب[  اهلل

 :وإلقؽ صرًفا مـ أققالفؿ  وهؽذا صدر طـ  قره مـ الصحابة

قال  :ويؼقلقن   قال رسقل اهلل :أققل  فؾؽقنسـقمأراهؿ  :قال ابـ طباس ,

   -أبق بؽر وطؿر[

قد كزل هبا كتاب اهلل واطتؿركاها مع   لقس ذلؽ لؽم :قال أبل بـ كعب لعؿر ,

   -فـزل طؿر[  رسقل اهلل

فـنن  :فؼـال السـحاك  مـا قؾـت يـا ابــ أخـل بـئس ---م :قال سعد بـ أبل وقاص ,

 -معف[ وصـعـاهارسقل اهلل  صـعفاقد  :عدفؼال س  طؿر بـ الخطاب قد هنك طـ ذلؽ

 -فعؾ ذلؽ الـبل وهق خقر مـ طؿر[وقد   مطؿر خقر مـل :وقال أيًسا ,

دون دلقـؾ يف كتـاب اهلل   هنك طـفا رجؾ برأيفموإّكؿا  :ـصـققال طؿران بـ ح ,

 -وسـّة رسقلف[

   عُس صـسضباججات ايصخاب١ بعد ع

  وإكؿـا اسـتؿرت بعـد مؿاتـف  تـفولؿ تتققػ مخالػـة الصـحابة لعؿـر زمــ حقا

ــقـ الصــحابة أكػ ــفؿ ـــ جــاء   فحصــؾت محاججــات وأخــذ ورد ب ــقـ م ــا ب وأيًس

 :الع ؽري يف معالؿف سـكد مرت ـقوإلقؽ بعًسا مؿا أورد مـفا ال  بعدهؿ

 :محاججة ابـ طباس وطبد اهلل بـ الزبقر ,5م

ص فـرخ ؟سللت ابـ طباس طـ متعة الحج) :روى م ؾؿ طـ م ؾؿ الؼري قال

هـذه أم ابــ الزبقـر  ,ابـ طبـاس,فؼال   يـفك طـفا ,طبد اهلل,وكان ابـ الزبقر   فقفا

فــدخؾـا  :قــال  فــادخؾقا طؾقفــا فاســللقها -رخــص فقفــا  تحــدث أن رســقل اهلل

 (-فقفا  رسقل اهلل رخصقد  :فؼالت - فنذا امرأة ضخؿة طؿقاء  طؾقفا
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 -هـذا أطؿـاكؿالحج ودطقا قـقل  أفردوا) :ويف زاد الؿعاد قال طبد اهلل بـ الزبقر

فلرسـؾ  ؟إن الذي أطؿك قؾبف ٕكت أٓ ت لل أمؽ طـ هـذا :فؼال طبد اهلل بـ طباس

  حجًجـا فجعؾـاهـا طؿـرة  جئــا مـع رسـقل اهلل -صدق ابـ طباس :فؼالت  إلقفا

 (-سطعت الؿجامر بقـ الرجال والـ اءفحؾؾـا اإلحالل كؾف حتك 

 :بـ طباساحتجاج طروة بـ الزبقر مع ا ,1

 ؟!حتك متك تسؾ الـاس يا ابـ طبـاس :قال طروة ٓبـ طباس) :يف م ـد أحؿد

 ؟!تلمركا بالعؿرة يف أشفر الحج وقد هنك أبق بؽر وطؿـر :قال ؟وما ذاك يا طرية :قال

  (-الحديث --- رسقل اهلل فعؾفاقد  :فؼال ابـ طباس

 :فؼـال ابــ طبـاس  ةأٓ تتؼ اهلل ترخص يف الؿتعـ :قال طروة) :ويف رواية أخرى

 :فؼـال ابــ طبـاس  أمـا أبـق بؽـر وطؿـر فؾـؿ يػعـال :فؼـال طـروة !يا طريـة سؾ أمؽ

 (-طـ رسقل اهلل وتحدثقين طـ أبل بؽر وطؿر أحدثؽؿ

 :محاججة بقـ طروة ورجؾ لؿ ي ؿ ,4

تــلمر  :أن طــروة بـــ الزبقــر قــال لرجــؾ مـــ أصــحاب رســقل اهلل) :يف زاد الؿعــاد

  طــ ذلـؽ ت ـلل أمـؽأو ٓ  :قـال  ولقس فقفا طؿـرة اـرء العالـاس بالعؿرة يف همٓ

مـا أرى   مــ هاهــا هؾؽـتؿ :قال الرجـؾ  فنن أبا بؽر وطؿر لؿ يػعال ذلؽ :قال طروة

  وتخربوين طـ أبل بؽـر وطؿـر  إين أحدثؽؿ طـ رسقل اهلل  عذبؽؿسـقإٓ  اهلل 

 (-ف ؽت الرجؾ  ـؽم  إهنؿا واهلل كاكا أطؾؿ مـؽؿ ب ـة رسقل اهلل :قال طروة

  :شامل يعمض طؾك ابـ طؿر ,3

مــ أهـؾ الاـام وهـق ي ـلل  أكـف سـؿع رجـاًل ) :طـ ابـف سالؿ  الممذي يف ســف

 -هـل حـالل :فؼال طبـد اهلل بــ طؿـر  طبد اهلل بـ طؿر طـ التؿتع بالعؿرة إلك الحج

أبـل هنـك  أرأيـت إن كـان :فؼال طبد اهلل بـ طؿر  طـفا أباك قد هنكإن  :فؼال الاامل

بـؾ  :فؼال الرجؾ ؟! أأمر أبل أتبع أم أمر رسقل اهلل   طـفا وصـعفا رسقل اهلل

رسقل اهلل[ صـعفالؼد  :فؼال ! أمر رسقل اهلل
(1)

- 

                                                           
 -(1.157( معالؿ الؿدرستقـ  ال ـقد مرتسـك الع ؽري )5)
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 اضتُساز اشبالف حٍٛ َتع١ اسبج

بـقـ أتبـاع  الخـالفهـذا  وبؼـلم :الع ـؽري يف معالؿـف ســكد مرت ـقثؿ قال ال

بــ كـافع  ســكمـا روي طــ مق :الخـالفاهر ذلؽ ومـ مظ  الزمـالطرفقـ مدة مـ 

  فدخؾت قبؾ المويـة برالثـة أيـام  قدمت مؽة وأكا متؿتع بعؿرة) :أكف قال  إسدي

فدخؾت طؾك ططاء بــ أبـل ربـاح   ر حجتؽ مؽقةصـقت :فؼال لل كاس مـ أهؾ مؽة

ن يـقم سـاق البـد  أكف حج مع رسـقل اهلل جابر بـ طبد اهللحدثـل  :فؼال  أستػتقف

أحؾـقا مــ إحـرامؽؿ بـالطقاف  : فؼـال لفـؿ رسـقل اهلل  وقد أهؾقا بالحج مػرًدا

فـنذا كـان يـقم المويـة فـلهؾقا   وا وأكتؿ حـاللصـروأق  بالبقت وبقـ الصػا والؿروة

  كقـػ كجعؾفـا متعـة وقـد سـؿقـا الحـج :قالقا  بالحج واجعؾقا التل قدمتؿ هبا متعة

  سـؼت الفـدي لػعؾـت مرـؾ الـذي أمـرتؽؿ بـف فؾـقٓ أين  افعؾـقا مـا أمـرتؽؿ :فؼال

فػعؾقا[ ( ولؽـل ٓ يحؾ مـل حرام حتك يبؾغ الفدي محؾف
(1)

-   

 جٗاد أتباع َدزض١ األ١ُ٥ 

  هصــريف ط ابــ طبـاسمهؽذا جاهد  :قال فقفا  ثؿ خؾص الع ؽري إلك كتقجة

همٓء  ومـ  جابر بـ طبد اهلل إكصاري :وأطاكف  قره مـ أتباع مدرسة إئؿة أمرال

كؿـا يظفـر ذلـؽ   ي الؼقل بعؿرة التؿتع إلك أتباع مدرسة الخؾػـاء ـروبعد همٓء ت

ي وحججت صـرحج الح ـ الب) :قال  مـ رواية ابـ حزم طـ مـصقر بـ الؿعتؿر

إين  !يـا أبـا سـعقد :فؼـال  جاء رجؾ إلك الح ـ  فؾؿا قدمـا مؽة  معف يف ذلؽ العام

 :فؼـال لـف الح ــ  بـالحج ين قـدمت مفـاًل وإ  رجؾ بعقد الاـؼة مــ أهـؾ خراسـان

 فلتك ططـاء بــ  وشاع ققلف بؿؽة  فلكؽر ذلؽ الـاس طؾك الح ـ  اجعؾفا طؿرة وأحؾ

ولؽـا كػرق أن كتؽؾؿ بذلؽ[   اـقصدق ال :فؼال  أبل رباح فذكر ذلؽ لف
(2)

- 

                                                           

 -(1.111( معالؿ الؿدرستقـ  ال ـقد مرتسـك الع ؽري )5)

 -(1.111( معالؿ الؿدرستقـ  ال ـقد مرتسـك الع ؽري )1)



 
 

  111ع٢ً عُس  أحد َٔ ايصخاب١ 9 عدّ إْهاز ايجا١ْٝاسبكٝك١ 

 َٓاظسات َٚطاجالت

ــاضرات بـقـ فؼـد أشـار إلـك اسـتؿرار الؿ ـاجالت والؿ  د سامل البدري ـقأما ال

 (:حـج التؿتـع طؾـك طفـد ابــ الزبقـر) :فؼال تحـت طــقان  الؿ ؾؿقـ هبذا الخصقص

ــر مـــ ط ــر مؽــة أكر ـــ الزبق ــع   ســـقات اـــرمولؿــا ولــل اب ــف يف مـ ــق أبق واصــؾ هــق وبـ

  :مـاضرات وم اجالت  فققعت بقـفؿ وبقـ أتباع طؾل  الؿ ؾؿقـ مـ طؿرة التؿتع

وكـان ابــ الزبقـر يـفـك   لمر بالؿتعـةكـان ابــ طبـاس يـ) :فػل صحقح م ـؾؿ ,

   (-طـفا

ٓ تجؿعـقا بـقـ  :أي  أفـِردوا الحـج :قال طبد اهلل بــ الزبقـر) :ويف زاد الؿعاد ,

فؼــال طبــد اهلل بـــ  ( ابـــ طبــاس :يريــد)ودطــقا قــقل أطؿــاكؿ هــذا   الحــج والعؿــرة

 :فؼالـت  فلرسـؾ إلقفـا  أٓ ت لل أمؽ طــ هـذا  ٕكت أطؿك قؾبفإن الذي  :طباس

فحؾؾـا اإلحـالل   حجاًجا فجعؾـاها طؿرة  جئـا مع رسقل اهلل  صدق ابـ طباس

   (-حتك سطعت الَؿجامِر بقـ الرجال والـ اء  كؾف

متك تسـؾ الــاس يـا ابــ  :قال طروة بـ الزبقر ٓبـ طباس) :ويف م ـد أحؿد ,

د هنـك طـفـا وقـ  تلمركا بالعؿرة يف أشـفر الحـج :قال ؟وما ذاك يا ُطَريَّة :قال ؟طباس

   (- قد فعؾفا رسقل اهلل :فؼال ابـ طباس !أبق بؽر وطؿر
  قـال الـبـل :أقـقل  فؾؽقنســقأراهـؿ  :فؼال ابـ طباس  ويف رواية أخرى ,

   (-هنك أبق بؽر وطؿر :ويؼقلقن

إن  :فؼـال  كـت طــد جـابر فلتـاه مت) :ة قالسـرويف صحقح م ؾؿ طـ أبل ك ,

فعؾـاها مع رسقل اهلل ثؿ هنـك  :فؼال جابر   الؿتعتقـابـ طباس وابـ الزبقر اختؾػا يف

[(فؾؿ َكُعد لفؿا  طـفا طؿر
(1)

-   

ابـ الزبقر يف إرجاع الـاس يف أمر متعة  ولؿ يػؾحم :د سامل البدري ـقثؿ قال ال

 - طؾل أحقاهاكؿا   وتعؾؼت قؾقهبؿ ب ـة الـبل  الحج إلك ما سـف فقفا طؿر

                                                           

 -(1.514( شبفات وردود  ال ـقد سامل البدري )5)
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مـا هـذه الػتقـا التـل  :بــل الفجـقؿ ٓبــ طبـاسقال رجؾ مــ ) :فػل صحقح م ؾؿ

ــقؽؿ وإن  :فؼــال  أو تاــغبت بالـــاس أن مـــ صــاف بالبقــت فؼــد حــؾ تاــغػت ســـة كب

 (-ر ؿتؿ

   (-إن هذا إمر قد تػاغ بالـاس مـ صاف بالبقت فؼد حؾ) :ويف رواية بعدها

خؾطــت طؾــقفؿ  :وتاــغبت أي  طؾؼــت بؼؾــقب الـــاس :أي (تاــغػت) :وققلــف

[(وفاا بقـ الـاس اـرأي اكت :غوتػا  أمرهؿ
(1)

- 

مومـ خالل التحؼقؼ يف إحاديث يتسح  :  محؿد صادق الـجؿلاـقوقال ال

وذلـؽ لؿـا   أيًسـا معاويـةلـا أن آختالف والـزاع يف م للة حج التؿتع شؿؾ طفد 

ولؽـــ بعــض   رة طؿــر وطرؿــان يف الؿ ــللةســـقطؾــك إحقــاء مصــؿًؿا كــان معاويــة 

لؼقلف[ لؿ يرضخقاخالػقه والؿ ؾؿقـ 
(2)

-  

 فكط  َا صح عٔ ايٓي  قبٍٛ ايصخاب١ َٔ عُس

إٓ مـا وافـؼ   مــ طؿـر لؿ يؼبؾقابعض التابعقـ يف الحؼ أهنؿ  شدةوكان مـ 

بؿــ  :ةصــر  بالباـقمقال يحقك بـ أكرؿ ل :د طؾل الؿقالين ـققال ال   سـة الـبل

وطؿر كان أشـّد   كقػ هذا :الفؼ -بعؿر بـ الخطاب :قال ؟يف جقاز الؿتعة اقتديت

ــف  :فؼــال  ٕن الخــرب الصــحقح قــد أتــك أكــف صــعد الؿـــرب :قــال ؟الـــاس فقفــا إن الّؾ

ولـؿ   شـفادتف فؼبؾــا) -وإين أحّرمفؿـا طؾـقؽؿ وأطاقـب  ورسقلف أحالّ لؽؿ متعتـقـ

[(تحريؿف كؼبؾ
(3)

-  

 إقساز اإلَا١َٝ بإٔ اشبالف عٓد أٌٖ ايط١ٓ يف َتع١ اسبج قد شاٍ

ٕهنا  قر معروفـة ,  ٕخبار التل كؼؾفا طؾؿاء اإلمامقة طـ كتب أهؾ ال ـةهذه ا

بادة وحزم تجاه كـؾ  وقػقار بقضقح إلك أن الصحابة والتابعقـ قد اـقت ,يف كتبفؿ

ولؿ يتققػ إٓ   والـزاع الجدالوصال فقؿا بقـفؿ    مخالػة ل ـة الرسقل إكرم

                                                           

 -(1.517( شبفات وردود  ال ـقد سامل البدري )5)

 -(311( أضقاء طؾك الصحقحقـ  محؿد صادق الـجؿل )ص:1)

 -(1.35,11)( شـرح مـفاج الؽرامة يف معرفة اإلمامة  ال ـقد طؾل الؿقالين 4)



 
 

  111ع٢ً عُس  أحد َٔ ايصخاب١ 9 عدّ إْهاز ايجا١ْٝاسبكٝك١ 

مولعـؾ مــ  :العـامؾل سـكد جعػر مرتـق قال ال  كصاهباإمقر إلك  رجعتبعد أن 

ار صــرال فؾ جـًدا مالحظـة كقـػ أن هنـل الخؾقػـة طــ متعـة الـ ـاء قـد اقـمن باإل

 ( متعـة الـ ـاء)أن هنقـف طــ  :ولذا كالحظ  أكرر مـ مرة والتفديد والقطقد  الاديد

  ًداالذي لـؿ يـمك إٓ أثـًرا محـدوًدا جـ ( متعة الحج)مـ هنقف طـ   أبعد أثًراقد كان 

طؾـك الـر ؿ مــ أكـف قـد قـرن الـفـل طـفؿـا يف   بعد برهة مـ الزمان شـكاكتفك وتال

كالم واحد يف بعض الؿقارد[
(1)

- 

وإن كــان   يف العفـقد الالحؼــة آســتـؽارموقــد تـقالك  :وقـال جعػــر ال ـبحاين

يـ طؾك اّتباع ال ؾػ إلك أن زالـت الحؽقمـة صـرّ الؿرتؼقن طؾك صفقات الحؽؿ م

التؿتـع بـالعؿرة إلـك  بجـقازالؼـقل  اــرفاكت  أخذ بـق طباس بزمام الحؽؿو  إمقية

  قـ فرفعـقا الحـرج طــ الؿ ـؾؿقـســقّ وذلؽ ٕن الجـقاز مققـػ جـد العبا  الحّج 

وذاع الؼـقل بـف إلـك يقمــا هـذا   يف الحـج دخقلفـاوتبـّك أحؿد بـ حـبؾ يف طفدهؿ 

خصقًصا بقـ الحـابؾة[ ؛بقـ الؿذاهب
(2)

- 

   ايسضٍٛاْتصاز ض١ٓ 

ح يف معالؿـــف بـــلن ســــة الرســـقل صــــرالع ـــؽري فؼـــد  ســــكد مرت ــــقأمــا ال

 ,اأيًس ,ابـ الزبقر  صـرمويف ط :قائاًل   ت يف هناية إمرصـرهل التل اكت  إطظؿ

وتعؾؼت قؾقب الـاس بعؿـرة التؿتـع   ضفرت أمارات اكتصار مـ أحقا سـة الرسقل

قـال رجـؾ مــ ) :رؾ الروايـة أتقـةم  ح ب ما يظفر مـ روايات م ؾؿ يف صحقحف

ما هذه الػتقا التل تاغػت أو تاغػت بالـاس أن مـ صـاف  :بـل الفجقؿ ٓبـ طباس

إن هـذا إمـر  :ويف روايـة بعـدها -ســة كبـقؽؿ وإن ر ؿـتؿ :فؼال ؟!بالبقت فؼد حؾ

[(مـ صاف بالبقت فؼد حؾ  مرقد تػاغ بالـاس
(3)

- 

                                                           

 (-1.417زواج الؿتعة  جعػر مرتسـك العامؾل ) (5)
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 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

112 

ؾ هـذه آطماضـات مــ الصـحابة وطؾـك الـر ؿ مــ كـ  الغريبكف مـ إٓ إ

ــأكجــد   طؾــك طؿــر  هنؿ ٓ لن طؾــل الؽــقراين يقجــف الـؼــد إلــك أهــؾ ال ـــة ب

طـ طؼقدة أهؾ  قائاًل   لقفإ كؼدو تقجقف أي أ  طؾك طؿر  آطماضي تطقعقن 

  أبق بؽر) :أربعة رجال مـ الصحابة هؿ يؼصدون اهؿ طؿؾقً م :ال ـة يف الصحابة

ــر ــان  وطؿ ــ  وطرؿ ـــ  ( ةومعاوي ــؿوم ــا  وافؼف ــان هؿ ــؿ امرأت ــة) :ومعف   طائا

  -ومـ وافؼفؿا ( وحػصة

وٓ   أن يقافؼـقا هـمٓء ال ـتة طاــربففـؿ مؼبقلـقن طــدهؿ  الصحابةأما باقل 

 !----أو خالػقا طؿر وحده  بؼقل جؿقع الصحابة إن خالػقا ال تة طربة

تصــحقح ويحــاولقن  !كؼــدبــل بؽــر وطؿــر أي أأن يقجــف إلــك  ٓ يؼبؾــقنهنــؿ إو

أو   ويحؽؿقن بسـالل مــ يـتؼـدهؿا !حتك يف مؼابؾ الـبل   أفعالفؿا وأققالفؿا

[!بؽػره
(1)

- 

الصـحابة  مخالػـةقـقال أوخقـر دلقـؾ مـا كؼؾــا مــ   وكالمف هذه ضاهر البطالن

لؿعاوية فحدث وٓ  مخالػتفؿما أ  لعرؿان  مخالػتفؿوما ســؼؾف مـ   لعؿر 

  -حرج

 أققل: هذه الـؼطة   ختامويف 

 ؟!كؾ هـذا ال ـؽقت طـفـا لؿاذا (؟!صالة الماويح)جؿفقر الصحابة مـ  أيـ

  أو طؾـك طرؿـان   فقـف طؾـك طؿـر يـؽـرونواحد  ققللؿ كعرر لفؿ طؾك  لؿاذا
حتك لق كان هذا الؼـقل   فقفا يـاقاقهنؿأو   طؾقفا يـبفقهنؿأو   أداءهؿ لفذه الصالة

ًٓ شاًذا  دكا ســقخصقًصا وأكف قد اشتفر طــ  ؟!علقشـسـل أو  هالؽطـ كتاب  مـؼق

كعؿـت )أو  (كعـؿ البدطـة) :أٓ وهـق ققلـف  يتعؾؼ هبـذه الصـالة خطقرققل   طؿر

ــاري  مــا حــدث بؿتعــة الحــج ولؿــاذا ( البدطــة ــا الت ــا يف   حػــظ لـ ــؿ يحػظــف لـ ول

ضــد   حــاك خققصفــا رواة التــاري  لصــالح طؿــر مــمامرةثؿــة  ففــؾ ؟!الــماويح

ففــذه   الؿــمامرة ــتبعد أن يظفــر لـــا أحــد اإلمامقــة لقؼــقل بـظريــة فــال ك ؟!اإلمامقــة

                                                           

 (-51( الحؼ الؿبقـ يف معرفة الؿعصقمقـ  طؾل الؽقراين )ص:5)



 
 

  113ع٢ً عُس  أحد َٔ ايصخاب١ 9 عدّ إْهاز ايجا١ْٝاسبكٝك١ 

  الؿخـرج ال ـفؾ كالتؼقـةفنهنـا   وفؽرهؿ الؿلزوم  الـظرية ٓ تػارق ذهـقة اإلمامقة

فـنن مـذهبفؿ قـائؿ   الذي يرمقن فقف كـؾ مـا ٓ يجـدون لـف جقاًبـا ال حقؼوالقادي 

بؼقن ســقو ( يـقم ال ـؼقػة)  لفؼد قالقا هبا مـ أول يقم مـ بعد وفـاة الـبـ  طؾقفا

 !!مــمامرةوالفجــرة  !!مــمامرةفنســالم الؿفــاجريـ  !!طؾقفــا إلــك أن تؼــقم ال ــاطة

وجؿــع الؼــرمن  !!مــمامرةومـــع كتابــة ال ـــة  !!مــمامرةوفــدك  !!مــمامرةوال ــؼقػة 

ــمامرة ــقم  !!م ـــ أم كؾر ــر م ــمامرةوزواج طؿ ــمامرةوالػتقحــات  !!م ــاري   !!م والت

كـؿ  الؿـمامرةكـان اهلل يف طـقن  !!مـمامرةوالؿ تؼبؾ  !!امرةمم ضـروالحا !!ممامرة

 (!!!أهؾ البقت مظؾقمقةأكرر مـ ) مظؾقمةهل 



 

 

 

 

 

 

  ُٛقف ايجاْٞـاي

 ع٢ً عجُإ   اعرتاضِٗ

 فُٝا ٜتعًل بايصال٠ يف ٢َٓ
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 توطئة:

  اطماضـات طؾـل ,طؾـك ل ـان طؾؿـاء اإلمامقـة,كؼؾت يف الحؼقؼة إولـك 
وأود هـا أن أكؼؾ ما سـطروه يف كتـبفؿ مــ   ا يتعؾؼ هبذه الصالةفقؿ  طؾك طرؿان

 :وإلقؽ بعًسا مـفا  طؾك هذه الصالة  لعؿقم الصحابة اطماضات

محـج  (:إتؿام طرؿان الصالة يف ال ـػر) :تحت طـقان  قال إمقـل يف  ديره ,

بف ضــرفؽـان أول ف ـطاط   ف ـطاًصاب بؿــك ســرطرؿان ف (هـ17)بالـاس يف سـة 

 :قـال  فذكر القاقدي باإلسـاد طـ ابـ طباس  الصالة هبا وبعرفة وأتؿ  طرؿان بؿـك

  ركعتـقـيف طرؿان ضاهًرا أكف صـؾك بالــاس بؿــك يف وٓيتـف  أول ما تؽؾؿ الـاسإن 

   الـبـل أصحابمـ   قر واحدذلؽ  فعاب  حتك إذا كاكت ال ـة ال ادسة أتؿفا
واهلل مـا  :فؼـال  حتـك جـاء طؾـل فـقؿـ جـاءه  وتؽؾؿ يف ذلؽ مـ يريد أن يؽرر طؾقف

  ثـؿ طؿـر  ثؿ أبا بؽـر  يصؾل ركعتقـ  حدث أمر وٓ قدم طفد وٓ طفدت كبقؽ

رأي رأيتف[ :فؼال ؟فؿا أدري ما يرجع إلقف  وأكت صدًرا مـ وٓيتؽ
(1)

- 

حتـك   ذلـؽ الصـحابةطؾقف  طابموقد  :العامؾل سـكد جعػر مرت ـقوقال ال ,

ولؼـد طفـدت   وٓ قـدم طفـد  واهلل مـا حـدث أمـر :فؼـال  اءيف مـ ج  طؾلجاء 

فؿـا أدري مـا  -وأكت صدًرا مـ وٓيتـؽ  ثؿ أبا بؽر وطؿر  يصؾل ركعتقـ  كبقؽ

هذا رأي رأيتف[ :فؼال  ترجع إلقف
(2)

-   

 (:طرؿــان والصــالة يف مـــك) :  طؾــل الافرســتاين تحــت طـــقاناـــقوقــال ال ,

  :مــفؿ  الصـحابة مــجؿـع  طؾقـففـاطمض   كأكف أتؿ الصـالة بؿــ  مومـ إحداثاتف

 ---و قرهؿ  وابـ إثقر  وابـ كرقر  فؼد أخرج الطربي ---(طبد الرحؿـ بـ طقف)

[---:قال  طـ طؿف  طـ طبد الؿؾؽ بـ طؿرو بـ أبل سػقان الرؼػل
(3)

- 

                                                           

 -(١.7١( الغدير  إمقـل )5)

 -(55.553ـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )( الصحقح م1)

 -(5.١1( وضقء الـبل  طؾل الافرستاين )4)
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 عًٝٗا  ٚزدٚد عبد ايسمحٔ بٔ عٛف  حجج عجُإ

ــل حــد آطماضــاتوطـــ هــذه  ــانواإلشــؽآت الت ــقـ طرؿ ــد   ثت ب وطب

ــقف ـــ ط ــرحؿـ ب ــرب  ال ــان الؿؼ ـــ طرؿ ــف   م ح ــب رأي ,والؿح ــقب طؾق

مطــ طبـد الؿؾـؽ بــ طؿـر وابــ أبـل  :قـائاًل   يحدثـا إمقــل يف  ـديره  ,اإلمامقة

طبــد )صــؾك طرؿــان بالـــاس بؿـــك أربًعــا فــلتك مت  :قــال  ســػقان الرؼػــل طـــ طؿــف

فصـؾك طبـد   د صـؾك بالــاس أربًعـاق ؟هؾ لؽ يف أخقؽ :فؼال  (الرحؿـ بـ طقف

ألـؿ تصـؾ يف  :فؼال لـف  ثؿ خرج حتك دخؾ طؾك طرؿان  الرحؿـ بلصحابف ركعتقـ

ألـؿ تصـؾ مـع أبـل بؽـر  :قـال -بؾـك :قـال ؟ركعتـقـ  هذا الؿؽـان مـع رسـقل اهلل

ألـؿ تصـؾ  :قـال  بؾـك :قـال ؟ركعتـقـألؿ تصـؾ مـع طؿـر  :قال -بؾك :قال ؟ركعتقـ

  -بؾك :قال ؟قـركعتصدًرا مـ خالفتؽ 

مــ أهـؾ الـقؿـ فاسؿع مـل يـا أبـا محؿـد أين أخـربت أن بعـض مــ حـج  :قال

هـذا إمـامؽؿ   إن الصـالة لؾؿؼـقؿ ركعتـان :ضـلقد قالقا يف طامـا الؿا وجػاة الـاس

   -طرؿان يصؾل ركعتقـ

  فرأيـت أن أصـؾل أربًعـا لخـقف مـا أخـاف طؾـك الــاس اتخـذت بؿؽـة أهـاًل وقد 

فربؿــا أصؾعتــف فلقؿــت فقــف بعــد   مــالولــل بالطــائػ   زوجــةا وأخــرى قــد اتخــذت هبــ

   -الصدر

اتخـذت  :أمـا ققلـؽ  ء لـؽ فقـف طـذرشـلما مـ هذا  :طبد الرحؿـ بـ طقففؼال 

   -إكؿا ت ؽـ ب ؽـاك  وتؼدم هبا إذا شئت  فزوجتؽ بالؿديـة تخرج هبا إذا شئت -أهاًل 

رة ثـالث لقـال  ــقفـنن بقــؽ وبـقـ الطـائػ م -ولـل مـال بالطـائػ :وأما ققلؽ

   -وأكت ل ت مـ أهؾ الطائػ

هـذا إمـامؽؿ  :فقؼقلـقن  يرجع مــ حـج مــ أهـؾ الـقؿـ و قـرهؿ :وأما ققلؽ

يـزل طؾقف الـقحل والــاس   فؼد كان رسقل اهلل -طرؿان يصؾل ركعتقـ وهق مؼقؿ

ب اإلسـالم بجراكـف سـرف  ثؿ طؿر  ثؿ أبق بؽر مرؾ ذلؽ  يقمئذ اإلسالم فقفؿ قؾقؾ

 -ؿ طؿر حتك مات ركعتقـفصؾك هب
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 :فؼال  فخرج طبد الرحؿـ فؾؼل ابـ م عقد :قال -هذا رأي رأيتف :فؼال طرؿان

   -اطؿؾ أكت بؿا تعؾؿ :قال ؟فؿا أصـع :قال  ٓ :قال ؟أبا محؿد  قر ما يعؾؿ

قد بؾغــل أكـف صـؾك أربًعـا فصـؾقت بلصـحابل   شـرالخالف  :فؼال ابـ م عقد

قـد بؾغــل أكـف صـؾك أربًعـا فصـؾقت بلصـحابل  :طـقففؼال طبد الرحؿـ بـ  -اأربعً 

[اكصؾل معف أربعً  :يعـل  وأما أن ف قف يؽقن الذي تؼقل  ركعتقـ
(1)

- 

 :قـائاًل  ( كظـرة يف رأي الخؾقػـة) :طؾؼ إمقـل طؾك هـذه الروايـة تحـت طــقان

مأكت ترى أن ما ارتؽبف الرجؾ مجرد رأي  قر مدطقم بربهـة وٓ معتسد بؽتـاب أو 

طبد الرحؿـ )دحسفا ولؿ يؽـ طـده  قر ما تمس بف مـ حججف الرالث التل   سـة

طبد الرحؿـ بـؼد ما جاء بف فؾؿ يبؼ  أربؽفوقد   بلوو وجف حقـ أدلك هبا (بـ طقف

لؿـا دخـؾ طؾقـف   كؿا أن مقٓكا أمقر الؿـممـقـ  هذا رأي رأيتف :طـده إٓ أن يؼقل

طـ  وطجز الرجؾ -إل  --وٓ قدم طفدواهلل ما حدث أمر  :فؼال  وخصؿف بحجاجف

فؾـؿ يبـؼ لـف   هذا مـؼطع معـاذير طرؿـان يف تربيـر أحدوثتـف -رأي رأيتف :فؼال  جقابف

[رأي رأيتف :ارتحاضف إٓ ققلف
(2)

- 

 :وأكا أققل

يف الجدال والـؼاش مـ طبـد الـرحؿـ بــ  الحـؽةوهذه   الادةذهبت هذه  أيـ

صـقال  (صـالة الـماويح)اس بنقامـة وهـؿ يـلمرون الــ ( وطرؿـان  طؿـر)طقف مــ 

   ؟! طاًما يف م جد الرسقل إطظؿ يـاـرط
ولؿ يحػظف لــا يف  يف متعة الحجحػظ لـا التاري  ما حدث  لؿاذا :أققلوختاًما 

 ؟!صالة الماويح

                                                           

ــل )5) ــامؾل ١.7١( الغــدير  إمقـ ــر مرتســـك الع ــل  جعػ ــام طؾ ـــ ســـقرة اإلم ــا: الصــحقح م (  واكظــر أيًس

 (-4.111دٓئؾ الصدق  محؿد ح ـ الؿظػر )(  55.511)

 -(١.511( الغدير  إمقـل )1)
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 غٛاٖد أخس٣ َٔ اعرتاضات ايصخاب١ ٚايتابعني ع٢ً اشبًفا٤ 

 ذنسٖا عًُا٤ اإلَا١َٝ يف نتبِٗ

مــ الؿخالػـات التـل تحـدث يف   ا تؼدم ما هق مققـػ الصـحابةتبقـ لـا مؿ

ولتتســح   طـــ باصــؾ ي ــؽتقار بقضــقح إلــك أهنــؿ ٓ يؿؽـــ أن اـــقوالتــل ت  الــديـ

وأتـرك الحـديث طـفـا لعؾؿـاء   الصقرة أكرر أود أن أكؼؾ مزيـًدا مــ هـذه الؿقاقـػ

   :ؾ أبصـقوبالتػ  اإلمامقة

 ًٓ    -طؾك البدع بصقرة طامة اطماضات الصحابة والتابعقـ :أو

 -اطماضات الصحابة طؾك قسايا أخرى صدرت طـ الخؾقػتقـ :ثاكًقا

 اعرتاضات ايصخاب١ ٚايتابعني ع٢ً ايبدع بصٛز٠ عا١َ 9اأًٚي

 :وإلقؽ ما قالف طؾؿاء اإلمامقة هبذا الخصقص

  وٓ تبتـدطقا  اتبعقا مثاركا) :أكَّف قال ابـ م عقدمُروي طـ  :قال جعػر الباقري

 (-فؼد ُكػقتؿ

كِقـَد هبـا اإلسـالم ولًقـا مــ  بِدطـةٍ إنَّ لّؾـِف طــد كـؾِّ ) :أكَّف قال  طـفوُروي أيًسا  ,

وتقكؾقا طؾك   فا تـؿقا حسقَر تؾَؽ الؿقاصـ  ويـطُؼ بعالمتفا  يذبُّ طـفا  أولقائِفِ 

 (-الّؾف

ــد أخــربَ  ورَد أن رجــاًل  , ـــ م ــعقدق ــد اب ــا يجؾ ــقن يف الؿ ــجد بع ــلنَّ ققًم  ب

ــقفؿ رجــٌؾ يؼــقُل   الؿغــرب ــروا) :ف ــَف كــذا وكــذا كبِّ ــَف كــذا وكــذا وســبِّحقا  الّؾ   الّؾ

فـنذا رأيـَتفؿ فعؾـقا ذلـؽ فـلتِـل  :فؼال ابـ م عقد لؾرجـؾ ( الّؾَف كذا وكذا واحؿدوا

ـَ   فؾّؿـا سـؿَع مـا يؼقُلـقن  فلتاهؿ الرجـُؾ فجؾـَس   فلخربين بؿجؾ فؿ قـاَم فـلتك ابـ

ـُ   م عقد فـلخربه ـُ ) :فؼـال  حديـًدا وكـاَن رجـاًل   م ـعقد فجـاَء ابـ أكـا طبـُد الّؾـف بـ

ولؼـد فسـؾتؿ أصـحاب   ُضؾًؿـا ببِدطـةٍ لؼـد جئـُتؿ   والّؾِف الـذي ٓ إلـَف  قـُره  م عقد

ـُ طتبة  اطؾؿً   محّؿد طؾـقؽؿ الطريـَؼ  :فؼال طبـُد الّؾـف  أستغػُر الّؾفَ  :فؼال طؿرو ب

ًٓ   فالزمقه ًٓ  َـّ لتسؾُّ  ولئـ أخذُتؿ يؿقـًا وشؿا   (-ابعقدً  ضال
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ـُ وضاح طـ أبل حػص الؿدين , اجتؿع الـاُس يف يـقم طرفـة ) :أكَّف قاَل   ذكر اب

  مـ دار مل طؿر كافع مقلك ابـ طؿرفخرَج   صـريدطقَن بعد الع  يف م جد الـبل

إّكـا أدركــا الــاَس وٓ   ولق ـت بُ ــَّة بِدطـةٌ إن الـذي أكـتؿ طؾقـف   أيُّفـا الــاُس  :فؼال

 (-ثؿَّ رجع  فػعؾ مرؾفا  ثؿَّ خرج الراكقة  ثؿَّ رجَع فؾؿ يجؾس -قَن مرَؾ هذايصـع

يف صـالة العقـد  أحـدَث الؿــربَلّؿـا  مـروانإنَّ ) :جاَء يف الؿدخؾ ٓبـ الحاج ,

 :فؼـال ؟البِدطـةُ مـا هـذِه   يا مروانُ  :فؼال  أبق سعقد الخدريقاَم إلقف   طـد الؿصّؾك

ــبؾغفؿ   مؿــا تعؾــؿ هــل خقــرٌ   إكَّفــا لق ــت ببِدطــة إن الـــاس قــد كرــروا فــلردُت أن ي

والّؾــِف ٓ صــؾقُت   والّؾــِف ٓ تــلتقن بخقــر مؿــا أطؾــُؿ أبــًدا :فؼــال أبــق ســعقد  الصــقت

  (-ولؿ يصؾِّ معف صالَة العقد فصـرفاك -وراَءك الققمَ 

 :ـ رزيــ قـال ــقومـ كتاب اإلمام أبـل الح) :وجاَء يف الؿدخؾ ٓبـ الحاج ,

الحؿد لّؾف وال ـالم  :فؼال  طبد الّؾف بـ طؿررجؾ إلك جـب  ططَس  :الق كافعوطـ 

ما   الحؿد لّؾف وال الم طؾك رسقل الّؾف :وأكا أققل :فؼال ابـ طؿر  طؾك رسقل الّؾف

الحؿـد لّؾـف ربِّ  :وإكؿا طؾَّؿــا أن كؼـقل  طط ـاهؽذا طؾَّؿـا رسقل الّؾف أن كؼقل إذا 

   (-العالؿقـ

مـاًرا يف  طبد الّؾف بـ طؿـروقد كان ) :قائاًل   ًسا كظقر ذلؽوذكر يف الؿدخؾ أي ,

  فركـع  فـدخؾ إلـك الؿ ـجد يصـّؾل فقـف الػـرض  الؿـمذنف ؿع   ةصـرصريؼ بالب

 :وقــال  وإذا بــالؿمذن قــد وقــػ طؾــك بــاب الؿ ــجد  فبقـؿــا هــق يف أثـــاء الركــقع

والّؾـف  :وخـرج وقـال  وأخذ كعؾقف  فػرغ مـ ركقطف -رحؿؽؿ الّؾف ت الصالةسـرح

 (-بدطةٓ أصؾل يف م جد فقف 

ٱ ٻ ) :طــ رجـؾ يؽرـر قـراءة سـػقانسـئؾ ) :وروي يف الؿدخؾ كذلؽ أكَّف ,

إكَّؿـا أكـتؿ  :وقـال  فؽرهفـا  ٓ يؼرأ  قرها كؿا يؼرأها  (*)[5اإلخـالص:م(ٻ ٻ ٻ

                                                           

إمة جؿعاء هبجرهؿ لؾؼرمن  وخقر دلقؾ طؾك ذلؽ هـق اقتصـارهؿ  خالػقااإلمامقة  )*(

يف معظــؿ صــالهتؿ-  [5ماإلخــالص:(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)طؾــك قــراءة ســقرة اإلخــالص: 

 وهذا ما أكؽره سػقان طؾك الرجؾ- 
= 
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وٓ   لُقؼـرأوإكؿـا كـزل الؼـرمن   ولؿ يبؾغـا طـفؿ كحـق هـذا  فاتبعقا إولقـ  متبعقن

[(ءشـلًئا دون شـق َيخص
(1)

- 

فقحاسـب الــاس   طؾك الـديـ الغقرةمـ كان لديف كؾ هذه الحؿقة وهذه  :قؾت

ــف يــمك الخؾقػتــقـ طؿــر وطرؿــان يصــؾقن  ففــؾ  طؾــك الصــغقرة والؽبقــرة يعؼــؾ أك

أم أكـف  ؟!طاًما مـ دون كؽقـر طؾـك واحـد مـفؿـا يـاـرطالؿبتدطة صقال  (الماويح)

 ؟!الؼقي اـكويخ  لسعقػاكان قادًرا يف الـفل طؾك 

داومــقا طؾقفــا بعــد اكتؼالفؿــا إلــك  فؾؿــاذا  فــنن كــاكقا يخاــقهنؿا زمـــ حقاهتؿــا

كؿـا ,لفـا  الرافض   سؽتقا طؿـ كان يصؾقفا زمـ حؽؿ طؾل ولؿاذا ؟!بارئفؿا

 ؟!,يدطل اإلمامقة

ة العظقؿة سـقخصقًصا وأهنؿ قد أكؽروا طؾك الـاس مخالػات هل دون هذه الؼ

ــقرةاـــقؿــا تك,  بؿػــاوز وطؾــك   العــاصسفؼــد أكؽــروا طؾــك   ,ر الروايــات الؿزب

ٱ ) :طؾـك قـراءة داوموطؾـك مــ   الؿمذنوطؾك   الؿـرب أحدثوطؾك مـ   الذاكر

صالة )مـ  بدطقةهذه الؿ ائؾ أكرر  ففؾ  يف الصالة [5ماإلخـالص:(ٻ ٻ ٻ ٻ

 صـرفؾؿ تؼت  الؿبتؾك فقفا الؿ ؾؿقن جؿقًعا يف ماارق إرض ومغارهبا ( الماويح

   ؟!وٓ طؾك جؿاطة  وٓ طؾك مؽان  طؾك زمان

                                                           

آقتصــار طؾــك قــراءة ســقرة ,يف الصــالة   الـبــل إكــرم  ســـقرةفؾــق كاكــت هــذه هــل   =

 يحػظـقاأن  ,وهـؿ بالؿئـات,  لؿـا اسـتطاع الصـحابة ,الص  أو ال قر الؼصار فؼطاإلخ

مجـالس خاصـة  إلقفؿ كاماًل  فؾؿ يربـت أن لؾـبـل  إيصالف الؼرمن  ولؿا استطاع الـبل 

الؼرمن  إكؿا كاكت الصالة الجفرية الققمقة يف الؿ جد الـبـقي  ويف حـؾ الصـحابة  لتحػقظ

 رئقس يف الحػظ والػفـؿ  بـؾ كاكـت أيـات تتــزل طؾقـف وترحالفؿ مجؾ فؿ إول وال
وهق يف الصالة فقؼرأها طؾقفؿ مباشـرة  كؿا هق وارد يف ميات الحجاب- قـال الطباصبـائل يف 

حــزاب:(ۀ ۀ ہ ہہ)(: ملؿــا كزلــت هــذه أيــة: 51.433مقزاكــف )   خــرج [17مٕا

 [-مـ أك ـقة سقد يؾب ـفا راوسفـ الغربانك اء إكصار كلن طؾك 

 -(511,551( صالة الماويح  سـة ماـروطة أو بدطة محدثة؟ الاـق  جعػر الباقري )ص:5)
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  طؾك مــ طـاتبفؿ مــ الصـحابة  طؾك بدطفؿ الؿعاتبقنلؿ يعب همٓء  ولؿاذا

أم أهنـؿ  ؟!الؿبتدطـة (الـماويح)تعقبقن طؾقــا وهـا أكـتؿ تصـؾقن  لؿاذا :لقؼقلقا لفؿ

 ؟!ذلؽ أحد  قر اإلمامقة يؽتاػولؿ   أهنا مبتدطة يجفؾقنكاكقا 

ًٝا  اعرتاضات ايصخاب١ ع٢ً قطاٜا أخس٣ صدزت عٔ اشبًٝفتني 9ثاْ

طؾـك الخؾقػتـقـ يف مقاضـع  ,وخصقًصا إكصار,أما ما يتعؾؼ بـؽقر الصحابة 

  ,فؿـا يتعؾـؼ بعؿـر,  د طؾل الافرستاين ـقفقحدثـا طـفا ال  أخرى مـ اجتفاداهتؿ

تبؾـقر   مـا امتـدت يـةآجتفادوراح يؿد خطـاه   مولؿا ت ؾؿ طؿر أزمة إمقر :قال

قــريش )وبــقـ طؿــر زطــقؿ  ( إكصــار والؿتعبــديـ)واتســح الخــالف الػؼفــل بــقـ 

فؼـف الخؾقػـة الرـاين مــ  معارضةطدد إرقام زيادة مؾحقضة يف  فزاد ( والؿجتفديـ

  -إكصار طؾك وجف الخصقص

 معـاذ بــ جبـؾفـفـاه   فؼد أراد طؿر بـ الخطاب أن يؼقد الذمل مــ الؿ ـؾؿ ,

  (-لقٓ معاذ لفؾؽ طؿر) :ثؿ قال  فاستجاب لؼقلف  كصاريإ

زيـد بــ فـفـاه   طؾك ذلـؽ صـروكان طؿر يجـح إلقادة الـبطل مـ الؿ ؾؿ وي ,

  -إكصاري ثابت

ح لف الحؽؿ طـ صريؼ تؼريـب شـرو  طؿر يف م للة إرث الجد خطل زيدوقد  ,

طؿر مقافؼتـف طؾـك رأيـف بعد أن صؾب مـف   مراتب القرثة مـ خالل التابقف بالاجرة

  -فلبك زيد

ــك طؿــر , ـــ إكصــار طؾ ــان طؿــر يجفــؾ حؽــؿ   وحــقـ اســتلذن رجــؾ م وك

لقافد طـد طؿر  ,أبق سعقد الخدريوهق ,بعث إكصار أصغرهؿ سـًا   آستئذان

يـا ابــ  :فؼـال لـف  وتـػر أبل بـ كعـب مــ حالـة طؿـر هـذه  أن ذلؽ سـة رسقل اهلل

  -ؾك أصحاب رسقل اهللطٓ تؽقكـ طذاًبا   الخطاب

 :محتًجــا بؼقلــف  وقــدم شــاب مـــ إكصــار لعؿــر مــاء مــع ط ــؾ فــلبك طؿــر ,

بلهنـا كزلـت يف  الااب إكصاريفاحتج طؾقف   [11مإحؼـاف:(ىئ ىئ ىئ ی)

   -الؽػار ٓ يف أهؾ الؼبؾة



 
 

  123ع٢ً عُس  أحد َٔ ايصخاب١ 9 عدّ إْهاز ايجا١ْٝاسبكٝك١ 

 أكس بـ مالؽ)إٓ أن   صـروهنك طؿر بـ الخطاب طـ صالة ركعتقـ بعد الع ,

 ضؾـقا يصـؾقهنا (إكصـاري وأبـا أيـقب  إكصاري عقد الخدريوأبا س  إكصاري

إن لــؿ كؼــؾ ,وكــذلؽ روى إباحــة    والتزاًمــا بػؼــف الرســقل  لػؼــف طؿــر مخالػــة

  إكصـاري راــقوالـعؿان بــ ب  إكصاري أبق أيقب)هاتقـ الركعتقـ  ,استحباب

  (-إكصاري وأبق الدرداء  إكصاري وإسقد بـ زيد

  :مــفؿ  جؿفقًرا مــ الصـحابة تحريؿف لؾؿتعةبـ الخطاب يف  طؿر وطارض ,

كــا ك ـتؿتع بالؼبسـة مــ التؿـر والـدققؼ  :الـذي قـال (إكصاريجابر بـ طبد اهلل )

 -إيام طؾك طفد رسقل اهلل وأبل بؽر حتك هنك طـف طؿر

ڤ ڤ ڤ ) :يف قراءتف (بـ كعب وأبل  الخدري أبق سعقد)كؿا طارضف  ,

أبـل  فحاججـف  طـ متعـة الحـج يـفكوكان طؿر قبؾ ذلؽ أراد أن   [13مالـ اء:(ڤ

ب طؿر طـ ذلؽ[ضـرفل
(1)

- 

ففؿ قد خـالػقا  ( الماويح)مـ بدطة   كان جؿقع همٓء إكصار أيـ :قؾت

 (صـالة الــماويح)تركـقه يؼـقؿ  فؾؿـاذا  يف م ـائؾ طديـدة  وردوا وجـادلقا طؿـر

   ؟! فا رسقل اهللوا فقصـرالؿبتدطة يف مديـتفؿ التل مووا وك
  فؽرر الؿعارضقن لػؼف طرؿانموأما  :فؼال الافرستاين ( طرؿان)أما ما يتعؾؼ بـ

مــ  الؿعارضـةبـؾ كاكـت   طؾك إكصار صـرلؿ تؼتالػؼفقة  معارضتفلؽـ الحؼ أن 

  ----ة والؿالقة واإلداريةسـقا ـقكؿا كان ذلؽ يف معارضتف ال  كؾقفؿا

 هـق رأي   تفادي صدر يف بدايـة خالفـة طرؿـاناج شـللؼد كان أول تحرك قر ,

الؿفــاجريـ  إجؿــاعر ــؿ   طؿــرو بـــ العــاص بــدرء الحــد طـــ طبقــد اهلل بـــ طؿــر

  ----طرؿان طؾك قتؾف ياجعقنوإكصار طؾك كؾؿة واحدة 

خالًفـا ل ــة رسـقل اهلل الرابتـة يف   وقدم طرؿان الخطبة طؾـك صـالة العقـديـ ,

والــرباء بـــ   وجــابر إكصــاري  عقد الخــدريأبــق ســ)وكــان   الصــالة ثــؿ الخطبــة

 (-كؾفؿ مؿـ رووا خالف ما فعؾ طرؿان  وأكس بـ مالؽ  طازب

                                                           
 -(1.315,314( وضقء الـبل  ال ـقد طؾل الافرستاين )5)
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فـراح لقصـعد   طؾـك هنـج طرؿـان شـلواستؿر مروان بـ الحؽؿ إمقي الؼر ,

  فجذبف مروان وارتػـع فخطـب  أبق سعقد الخدري فجذبف  طؾك الؿـرب قبؾ الصالة

 - قرتؿ واهلل :فؼال أبق سعقد

وطؾؿ أبل بـ كعب الخؾقػة طرؿان حؽؿ رجؾ صؾؼ امرأتـف ثـؿ راجعفـا حـقـ  ,

دخؾت يف الحقسة الرالرة[
(1)

- 

الؿفـاجريـ )جؿقع هـمٓء الصـحابة مــ  أيـ  وال مال يتؽرر مـ جديد :قؾت

ـــ ســـقوهــق قــد ســار طؾــك    مـــ طرؿــان (وإكصــار صــالة )رة طؿــر يف إقامتــف ل

  ػ ـــقالخــارجقن طؾقــف بال وأيـــ ؟!حؽؿــفســـقـ مـــ  اـــرطأكرــر مـــ  (الــماويح

 -أهنؿ قد طابقا طؾقف إقامتف لفذه الصالة فؾؿ يربت ؟!واكتؼاداهتؿ لف مـ هذه الصالة

 ٜٚطتُس َطًطٌ االعرتاضات

  وخـالف  العامؾل يـؼؾ مـا سـطره لــا التـاري  مــ جـدال سـكففذا جعػر مرت

إٓ   ة بصـالة الـماويحمؼاركـ ثاكقيةومـاقاات دارت بقـ الصحابة طؾك م ائؾ تعد 

ــد  ــاري  ق ــاأن الت ــا حػظف ــامؾل  لـ ــال الع ــر  :ق ــك أمق ــد أشــار طؾ ــاس ق ـــ طب مإن اب

فنن طؿر بـ الخطـاب ) :واحتج لذلؽ بؼقلف  بنبؼاء معاوية طؾك الاام الؿممـقـ

   (-وٓه الاام يف خالفتف

يف أمـر تـقلل   الخؾقػة الرالث طرؿان بـ طػـان  أمقر الؿممـقـ طاتبوحقـؿا 

أن طؿـر  :وأكت تعؾـؿ  أكؽرت طؾل استعؿال معاوية) :قال لف طرؿان  معاوية لؾاام

مــ يرفـل  أصقع لعؿرأٓ تعؾؿ أن معاوية كان   كادتؽ اهلل : قال طؾل ؟!استعؿؾف

  (-إل  ---صؿاخفوصل طؾك  إن طؿر كان إذا استعؿؾ طاماًل  ؟! المف

 ؟ولقس هـاك  رة بـ شعبةألؿ يقّل طؿر الؿغق) :أن طرؿان قال لف :ويف كص مخر

أشـد خقًفــا إن معاويــة كـان  : طؾـل :قـال ؟!أو لـؿ يـقّل معاويــة :قــال -كعـؿ :قـال

[(إل  ---وهق أن يبتز إمقر دوكؽ -لعؿر مـ يرفل وصاطة
(2)

- 

                                                           

 -(1.314,313( وضقء الـبل  ال ـقد طؾل الافرستاين )5)

 -(54.441( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )1)
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لـؿ إٓ أكـف   تقلقتف لؿعاويـة مـع ذكـره لؾ ـبب  طرؿان  طؾل طاتب :أققل

مــ  (الماويح)وإقامة  ( معاوية)أن تقلقة  مع العؾؿ (؟!صالة الماويح)طؾك  يعاتبف

مـا دام   طاتبـف طؾـك أمـر وتـرك أخـر فؾؿـاذا  إمقر التل ك بت إلك طؿـر تحديـًدا

  ؟!باصؾقـإمران 

 ؟!يف الـديـ آبتـداعأم اإلكؽـار طؾـك   اإلكؽار طؾك تقلقة شـخص :إهؿومـ 

أفؾـؿ   والًقـا طؾـك خراسـان ,أخا معاوية مــ الزكـك, (زياد بـ أبقف)ثؿ ألؿ يقل طؾًقا 

 ؟!يجد  قره لققلقف

الذي حصؾ بـقـ طؾـل وطرؿـان طــد  الخالف  جعػر الباقري إلك اـقوأشار ال

ثــؿَّ ُوِضــع   وُأدرج يف أكػاكــف  طؿــرُ  مــاَت مفؾّؿــا  :قــائاًل   طؿــر جـــازةالصــالة طؾــك 

م   لُقصّؾك طؾقف َم طرؿـاُن ف  رأسـففؼـاَم طــَد   بـ أبـل صالـب طؾلتؼدَّ ؼـاَم طــد وتؼـدَّ

فؼـال   بؾ هؽـذا :فؼال طرؿان  هؽذا يـبغل أن تؽقَن الصالةُ  : فؼال طؾل  رجؾقف

 صؾِّ طؾك طؿر كؿا ر !يا صفقب -اختؾػتؿَع ما سـرما أ :طبد الرحؿـ
َ
  ضـل

َ
أن ُتصّؾل

هبؿ الؿؽتقبة[
(1)

- 

حـقل  الخالفـاتتققػ ولـؿ يـذكر لــا أمرـال هـذه  لؿاذاو ؟!التاري  أيـ :قؾت

 (-ويحصالة الما)

 ايٓهري ع٢ً اشبًفا٤ ايجالث١ مل ٜتٛقف عٓد حد

  الصـحابة طؾـك الخؾػـاء الرالثـة لـؽقـروهؽذا استؿرت كتب اإلمامقة يف كؼؾفا 

قـال أبـق   أبقاًبـا كامؾـة مــ أجـؾ ذلـؽ  ـلحتك وضع أبق الصالح الحؾبل والؿجؾ

  الـؽقـر طؾـك أبـل بؽـر وطؿـر) :الصالح الحؾبل يف تؼريب الؿعارف تحـت طــقان

 وفسـالء  الصـحابة وجـقهمـا حػـظ طــ  :مومؿا يؼدح يف طدالتفؿ (:وأمقر متػرقة

ــــ  ـــابعقـ م ـــابؼقـ والت ــــال  ـــقفؿ الطع ـــالفؿ وذم  طؾ ـــذمفؿيح صــــروالت  أفع   ب

   -هؿ طؾك ما فرط مـفؿ ـروتح  يحفؿ هؿ بذلؽ طـد القفاةصـروت

                                                           

 -(575صالة الماويح  سـة ماـروطة أو بدطة محدثة؟ الاـق  جعػر الباقري )ص: (5)
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 كؽقر ,مـقـ أمقر الؿم كؽقر) :فلما أققال الصحابة والتابعقـ الؼادحة يف طدالتفؿ

اإلمام البـاقر  كؽقر ,اإلمام ال جاد  كؽقر ,حذيػة بـ القؿان  كؽقر ,ـ  ـقاإلمام الح

  ----,يحقـك بــ زيـد  كؽقـر ,اإلمـام زيـد بــ طؾـل  كؽقـر ,اإلمام الصـادق  كؽقر ,

 -[(و قرهؿ

 فظاهر مافقرموأما الـؽقر طؾك طرؿان  :قائاًل   وتحدث طـ الـؽقر طؾك طرؿان

وقطان الؿديـة مـ الصـحابة والتـابعقـ يغــل باـفرة جؿؾتـف طــ   ارمـ أهؾ إمص

 كؽقـر) :فؿـ ذلـؽ  وكحـ كذكر مـ ذلؽ صرًفا ي تدل بف طؾك ما لؿ كذكره  ؾفصـقتػ

 , ســرطؿـار بــ يا كؽقـر ,أبـل ذر  كؽقـر ,أبل بـ كعب  كؽقر ,أمقر الؿممـقـ طؾل 

صؾحـة بــ  كؽقـر ,الؿؼداد  ركؽق ,حذيػة بـ القؿان  كؽقر ,طبد اهلل بـ م عقد  كؽقر

طؿـرو بــ  كؽقـر ,طبد الـرحؿـ بــ طـقف  كؽقر ,الزبقر بـ العقام  كؽقر ,طبقد اهلل 

 كؽقـر ,جبؾـة بــ طؿـرو ال ـاطدي  كؽقـر ,إشـعري  ســكأبـل مق كؽقـر ,العاص 

طائاة[ كؽقر ,جفجاهة بـ طؿرو الغػاري 
(1)

- 

آطـماض ) :طـقانتحت   رتفسـقالعامؾل يف الصحقح مـ  سـكوقال جعػر مرت

الـاس طؾك طرؿان إططاءه سعقد بــ العـاص مئـة ألـػ  أكؽرم (:طؾك طرؿان يف ططاياه

ــل) فؽؾؿــف  درهــؿ ــر   طؾ ـــ طــقف يف   وســعد  وصؾحــة  والزبق ــدالرحؿـ ب وطب

 :----قالقا -اإن لل قرابة ورحؿً  :فؼال ( ذلؽ

بــد وفــقفؿ ط  يف الاــقرى كااهشـــرطؾــك طرؿــان يف ططايــاه هــؿ  فالؿعمضــقن

وهـا  ---الرحؿـ بـ طقف الذي اشمط طؾك طرؿان أن يعؿؾ ب ــة أبـل بؽـر وطؿـر

طرؿـان طؾـك مخالػتفؿـا  صــرفق  طؾقـف هــا ب ــة أبـل بؽـر وطؿـر بالـذات يحتجهق 

طؾك تقلقة القلقد[  طؾل واطماض ---فقفا
(2)

- 

 (؟!صالة الماويح)مـ  الؿعمضقنجؿقع همٓء  أيـ :وال مال

                                                           

,45.153(  واكظر أيًسا: البحار  الؿجؾ ــل )143,143( تؼريب الؿعارف  أبق الصالح الحؾبل )ص:5)

133)- 

 -(55.531( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  جعػر مرتسـك العامؾل )1)
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 ايػاب ع٢ً عُس ٖاشّ االَرباطٛزٜات اعرتاضات ابٔ عباع

وكرــرة   د محؿــد مفــدي الخرســان يحــدثـا طـــ جــرأة ابـــ طبــاس ـــقوهــذا ال

مكـان ابــ طبـاس  :قـائاًل   ومؽاكـةســًا اطماضـاتف طؾـك طؿـر ر ـؿ التػـاوت بقـفؿـا 

ويؼقى   مخاصؿتفطؾك  يجرأفؽان   طـد طؿر مؽاكتفإلك رسقخ  ,باطتداد,مطؿئـًا 

ومـع ذلـؽ يحتؿـؾ مــف   ؼ معفـا صـدرهســقسعف مـ الحجة ما يويق  مجادلتفطؾك 

 -[؟!طؿر ما لؿ يحتؿؾ مـ  قره

 :مــا كصــف ( مـــ الطــرفقـ امةصـــرالشــقاهد ) :ثــؿ قــال الخرســان تحــت طـــقان

ذات دٓلـة  خالفـاتمبالر ؿ مـ ذلـؽ التؼـارب الحسـقري فؾـؿ يؿــع مــ ضفـقر 

ال يف ســبب ذلــؽ إلــك تؽــاد تطغـك طؾــك مــا يؼــ  طؿقؼـة تعتؿــؾ يف صــدر كــّؾ مـفؿــا

ولـؼـرأ بعـض   وآختالف بقـ الؿزاجقـ شّدة ووداطة  سـًا ومؽاكةالتػاوت بقـفؿا 

   :بعدها قائاًل   ثؿ ساق الخرسان ثالثة شقاهد :---الاقاهد

دون   يف الغسـب ع ــرّ وت  يف ُخؾـؼ طؿـر شـدةدّلـت طؾـك  شـقاهدففذه ثالثـة 

وصؾـب إطـادة  مغاضـبةيف استدطائف بعد اطف سـرالمّوي فقؿا قالف ابـ طباس بدٓلة إ

  -[صّدقفطان ما سـرما قالف ثؿ 

مويف مؼابـؾ ذلـؽ ك ـقق مرؾفـا شـقاهد طؾـك مقاقـػ ٓبــ  :ثؿ قـال الخرسـان

كقــػ قبؾفــا طؿــر  كعجــبحتــك لــقؿؽـ أن تعــّد تؾــؽ ماــاّدة   فقفــامتصــؾًبا طبــاس 

   -ولؿ تصؾ إلك حد الؼطقعة بقـفؿا[  طـفا سـكوأ 

 جـرأةمهذه ثالثة شـقاهد فقفـا دٓلـة طؾـك  :اهد قال الخرسانوبعد إيراده لؾاق

 :فؾـؿ يؿتــع يف إول مــ أن يؼـقل لـف  طؿـر أ سـبتابـ طباس يف ققلة الحؼ وإن 

ولــقٓ   طؾـك طؿــر كبقــرةوهــل كؾؿـة ٓ شــؽ بلّكفــا كاكـت  ( لـؿ تظؾــؿ أو ٓ تظؾـؿ)

  -الجرأةاستدٓل ابـ طباس طؾك صحة رأيف لؿا  ػر لف طؿر تؾؽ 

وتبّدى بعض ما يجد كّؾ مـفؿا طؾـك   أّكف يف الااهد الراين صالت الؿحاورة كؿا

  -بقـفؿا كٌؾ بصاحبف سقء الظـوح بـا ما جاء يف ختامفا مـ تبادل   صاحبف
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كاج باكًقـا فبلؿف حتك  -أّما الااهد الرالث فؼد أدرك فقف طؿر ما يعـل ابـ طباس

[ ---وأكك لف بذلؽ  وٓ لفووّد لق أكف خرج مـ الخالفة كػاًفا ٓ طؾقف 
(1)

- 

الصحابة كقـػ يتعامـؾ بجـرأة وشـدة مـع  أصغراكظر طزيزي الؼاره إلك  :قؾت

بغقره مـ كبـار الصـحابة  فؽقػ  وطؿر ي ؿع لف ويـػذ  آمرباصقريات هازم  طؿر

 ؟مـ الؿفاجريـ وإكصار وطؾك رأسفؿ صفره طؾل بـ أبل صالب

 ف٘ عُس اعرتاضات ايصخاب١ ع٢ً أبٞ بهس اضتدال

بؿــا أورده طؾؿــاء اإلمامقــة يف كتــبفؿ مـــ اطماضــات كبــار الؿفــاجريـ  وأخــتؿ

ملؼـد  :د حامـد الـؼـقي ــققـال ال  وإكصار طؾك أبـل بؽـر ب ـبب اسـتخالفف طؿـر

بـؾ لؼـد أمـره طؾـقفؿ بـالر ؿ   استخؾػ أبق بؽر طؿر مـ  قر ماقرة مـ الؿ ـؾؿقـ

لؿـا ) :أبـق يقسـػ بنســاده قـال ـلضفؼد روى الؼا  وتؾؽ كتبفؿ تـطؼ بذلؽ  مـفؿ

أت تخؾػ طؾقــا  :الـاس فؼال  أرسؾ إلك طؿر ي تخؾػف  ت القفاة أبا بؽرسـرح

فؿاذا تؼقل لربؽ إذا لؼقتف وقـد اسـتخؾػت  ؟أفظ وأ ؾظلق قد مؾؽـا كان فًظا  ؾقًظا 

   (-الؾفؿ أّمرت خقر أهؾؽ :أققل ؟أتخقفقكـل بربل :قال ؟طؾقـا طؿر

ـــ ســعد ــال اب ــدخقل   ســؿع بعــض أصــحاب الـبــلو) :وق ــرحؿـ ب ــد ال طب

مـا  :فؼـال لـف قائـؾ مــفؿ  فدخؾقا طؾك أبل بؽر  طؾك أبل بؽر وخؾقهتؿا بف وطرؿان

  (- ؾظتفأكت قائؾ لربؽ إذا سللؽ طـ استخالفؽ لعؿر طؾقـا وقد ترى 

 :فؼـالقا  لؿا ثؼؾ أبل دخؾ طؾقف فالن وفـالن) :وروى بنسـاده طـ طائاة قالت

طؾقــا  اسـتخؾػتماذا تؼقل لربؽ إذا قدمت طؾقف  ـًدا وقـد    سقل اهلليا خؾقػة ر

 (-استخؾػت طؾقفؿ خقرهؿ :أققل ؟أباهلل ترهبقين  فؼال أجؾ قين ؟ابـ الخطاب

طؾـل ت أبا بؽر القفاة استخؾػ طؿر فدخؾ طؾقـف سـرلؿا ح) :طـ طائاة قالت

أبـاهلل  :قـال ؟لربؽ فؿاذا أكت قائؾ :قآ  طؿر :قال ؟مـ استخؾػت :فؼآ  وصؾحة

ورواه  (-استخؾػت طؾقفؿ خقـر أهؾـؽ :أققل  ٕكا أطؾؿ باهلل وبعؿر مـؽؿا ؟تػرقاين

 -والقصابل  والؿتؼل  الؿحب الطربي

                                                           
 -(1.31,35ال ـقد محؿد مفدي الخرسان ) ( مقسقطة طبد اهلل بـ طباس 5)
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بؽـر وهـق  دخـؾ رجـؾ مــ الؿفـاجريـ طؾـك أبـل)طـ أسؿاء بـت طؿقس  قالت: 

لـف  فؽقـػ  وٓ سـؾطان  وقد طتا طؾقـايف مرضف فؼال لف: أت تخؾػ طؾقـا طؿر   ياتؽل

فؼـال أبـق بؽـر: أجؾ ـقين  فؿـا  -  فؽقـػ تؼـقل هلل إذا لؼقتـف  وأطتـكأطتكمؾؽـا كان  لق

 -(إذا لؼقتف: استخؾػت طؾقفؿ خقر أهؾؽ   فنين أققلأباهلل تعرفقينأجؾ قه قال: 

دخـؾ صؾحـة بــ طبقـد اهلل طؾـك )  أهنـا قالـت: ,اايًس –طؿقس  بـتطـ أسؿاء و       

طؾك الـاس طؿر  وقد رأيت مـا يؾؼـك الــاس مــف   وأكـت  استخؾػت أبل بؽر فؼال:

 -(  ف ائؾؽ طـ رطقتؽٓق ربؽ  وأكت فؽقػ إذا خال هبؿ معف

ه الؿـقت أرسـؾ إلـك سـرأن أبا بؽر حقـ ح) :بة يف الؿصـػشـقوروى ابـ أبل 

أفـظ ولـق قـد ولقــا كـان  ؟افًظـا  ؾقًظـت ـتخؾػ طؾقــا  :فؼال الــاس  طؿر ي تخؾػف

ورواه شـاه ولـل اهلل  ---قل لربؽ إذا لؼقتف وقد استخؾػت طؾقــا طؿـرفؿا تؼ  وأ ؾظ

[(الدهؾقي والد
(1)

)*(- 

موقـد  (:طؾـل اطـماض) :العـامؾل تحـت طــقان سـكد جعػر مرت ـقوقال ال ,

والؿفـاجرون   والزبقـر  صؾحـة :ومــفؿ  طدد مـ الصحابة طؾك هذا إمـر اطمض

 -ومحؿد بـ أبل بؽر  وأهؾ الاام  وإكصار

لؿـا  :فعـ طائاة قالت  طؾل بـ أبل صالب أمقر الؿممـقـ :طؾقف أيًسا واطمض

مـــ  :فؼــآ  فــدخؾ طؾقــف طؾــل وصؾحــة ؛ت أبــا بؽــر القفــاة اســتخؾػ طؿــرســـرح

ٕكـا  ؟!أبـاهلل تػرقـاين :قـال ؟!فؿاذا أكـت قائـؾ لربـؽ :قآ -طؿر :قال ؟!استخؾػت

قصل  ـــقورواه ال -أهؾــؽ اســتخؾػت طؾــقفؿ خقــر :أقــقل -أطؾــؿ بــاهلل وطؿــر مـؽؿــا

و قره أيًسا مع اختالف يف ألػاضف[
(2)

-   

                                                           

اكظـر ايًسـا: تاــققد الؿطـاطـ  لؽـفـقي  (-4.45١,413( خالصة طبؼات إكقار  ال ـقد حامد الـؼـقي )5)

 (- 4.١1(- مقسقطة آمام طؾل  الريافري )5.411)

طؾقـا طؾًقا وهق الذي  لؿاذا ٓ ت تخؾػ لؿ يؼؾ أحد مـ الصحابة ٕبل بؽر  لؿاذا  )*(

 الجـرأة  لق ت لـف طؾك تقلقة طؿر  آطمضبقعـاه يقم الغدير ؟! فؿـ يجرأ طؾك 

 ؟! طـ الحديث طـ تقلقة طؾل 

 -(51.1١( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )1)
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ن أبحقـث   اوفًظـ اخاــً  ن طؿر بـ الخطاب كان رجـاًل إم :وقال جعػر ال بحاين ,

طؾك ذلؽ[ الصحابةمـ  اطماض فريؼثار أقد   ول لخالفتفاختقار الخؾقػة إ
(1)

- 

ؾ والعؼد طؾـك إمامـة ملؿ يتحؼؼ إجؿاع أهؾ الح :د طؾل الؿقالين ـقوقال ال ,

ولقـت مـاذا تؼـقل لربـؽ وقـد ) :وققلـف لـف  فنن دخقل بعسفؿ طؾك أبـل بؽـر  طؿر

 -مافقر ؟(افًظا  ؾقظً  طؾقـا

ت أبـا بؽـر القفـاة اسـتخؾػ ســرلؿـا ح) :فؼد روى ابـ سعد طـ طائاة قالـت

فؿـاذا أكـت  :قـآ  قال طؿـر ؟مـ استخؾػت :فؼآ  طؾل وصؾحةفدخؾ طؾقف   طؿر

  ؟(-ؽقائؾ لرب

  -الـاس فؼال :والؾػظ ( الخراج)وأبق يقسػ يف  (الؿصـػ)بة يف شـقورواه ابـ أبل 

[ققل الؿفاجريـ كؾفؿويف رواية جؿاطة طـ أبل بؽر أن ذلؽ كان 
(2)

- 

طؾك  الجرأةفؿـ طـدهؿ كؾ هذه  ؟!أيـ جؿقع همٓء مـ صالة الماويح :قؾت

  ؟!ن طـ ما هق دوهنايعؼؾ أهنؿ ي ؽتق ففؾ  آطماض طؾك استخالف طؿر

                                                           

ؼ(  جعػـر إجقبة الفادية إلك سقاء ال بقؾ  كؼد وتحؾقؾ لؽتـاب )أسـئؾة قـادت شـباب الاــقعة إلـك الحـ (5)

 (- 17ال بحاين )ص:

ــقـل الؿـقالين )ص:1) ـ كتـب اإلمامقـة التـل 131( اإلمامة يف أهؿ الؽتب الؽالمقة  ال ـقد طؾل الح  (  واكظـر مزيـًدا مـ

(  31التعجـب مــ أ ـالط العامـة  الؽراكجـل )ص:(  571استدلت هبذه الروايات: اإليساح  ابــ شـاذان )ص:

طــداء والخصــقم  ال ـــقد (  14.554البحــار  الؿجؾ ـــل )(  1.411الصـــراط الؿ ــتؼقؿ  البقاضـــل ) إفحــام ٕا

مقـــل )(  511كاصـــر الفـــدي )ص: (  5.١7يف ضــالل هنــج البال ــة  محؿــد جــقاد مغـقــة )(  3.511الغــدير  ٕا

ـ سـقرة اإلمام طؾـل  العـامؾل )(  554تصحقح الؼراءة  خالد البغدادي )ص: قادتــا كقـػ (  53.451الصحقح م

د )(  1.14١هــادي الؿــقالين ) كعــرففؿ  حاديــث (  5.551اإلمامــة اإللفقــة  محؿــد ســـ الؿعجــؿ الؿقضــقطلٕ 

ــر الؿــممـقـ  ال ـــقد طؾــل طاشــقر )ص:(  113الؿفــدي  طؾــل الؽــقراين )ص: ص طؾــك أمق جــقاهر (  154الـــ

ــقراين ) ــاري   الؽ ــل )(  5.113الت ــريػ الؼرشـ ــاقر شـ ــقـ  ب ــام الح ـ ــاة اإلم ــايف يف ا(  5.137حق ــة  الا إلمام

مؾــل( )ص:(  3.534الؿرتســـك ) مـفــاج الؽرامــة  العالمــة (  117كاــػ الؿــراد  العالمــة الحؾــل )تحؼقــؼ ٕا

طؾـل  جـقاد (  اإلمـام 3.14١دٓئؾ الصدق  الؿظػـر )(  513سػقـة الـجاة  التـبؽاين )ص:(  551الحؾل )ص:

شـرح مـفاج الؽرامـة يف معرفـة اإلمامـة  (  171شـرح الؼصـقدة الرائقة الدكتقر الخؾقؾل )ص:(  31الخؾقؾل )ص:

مـع (  17.557مجؾـة تراثــا  ممس ـة مل البقـت )(  51١كذبقا طؾك الاـقعة  الرضـقي )ص:(  5.55الؿقالين )

صــقل والػــروع  جاســؿ هــاتق الؿقســقي )ص: ثـــل طاـــرية يف ٕا مـــار (  344الــدكتقر ال ــالقس يف كتابــف مــع ٓا

ثـل طا كطـاكل (  545ـر  طؾل البحراين )ص:الفدى يف الـص طؾك إمامة ٓا لؿاذا اخـمت مـذهب أهـؾ البقـت  ٕا

ــران )(  351)ص: ــقمل مف ــد بقؿ ــت  محؿ ــؾ البق ــة وأه ــقرداين (  5.514اإلمام ــقاسة  صــالح ال ــقػ وال ـ ال ـ

 (-  5.117معالؿ الػتـ  سعقد أيقب )(  411الاـقعة هؿ أهؾ ال ـة  التقجاين )ص:(  34)ص:
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  طف١ً صػري٠ تعرتض ع٢ً عُس 

  صـغقرةوهـل   أم كؾرـقم بــت أبـل بؽـر خطـبن طؿر إم :قال جعػر ال بحاين

 -ٓ حاجـة لـل فقـف :فؼالـت أم كؾرـقم -إمـر إلقـؽ :فؼالت  وأرسؾ فقفا إلك طائاة

يد شـد  خاـ العقشإكف   كعؿ :قالت ؟تر بقـ طـ أمقر الؿممـقـ :فؼالت لفا طائاة

  -طؾك الـ اء

فـلتك طؿــر  -كػقتــؽ :فؼـال -فلخربتــف  فلرسـؾت طائاـة إلــك طؿـرو بـــ العـاص

خطبـت أم  :قـال ؟ومـا هـق :قال -بؾغـل خرب أطقذك باهلل مـف  يا أمقر الؿممـقـ :فؼال

كاـلت   ولؽـفا حدثـة  ٓ واحدة :قال ؟أفر بت بل طـفا :قال ؟كؾرقم بـت أبل بؽر

ومـا كؼـدر أن   وكحــ هنابـؽ  وفقـؽ  ؾظـة  ـ ورقةتحت كـػ أمقر الؿممـقـ يف لق

كــت   ف ـطقت هبـا ؟ءشــلهبا إن خالػتـؽ يف  فؽقػ  كردك طـ خؾؼ مـ أخالقؽ

[قد خؾػت أبا بؽر يف ولده بغقر ما يحؼ طؾقؽ
(1)

-   

طؿــر أم أبــان بـــت طتبــة بـــ ربقعــة  وخطــبم :وقــال الــدكتقر كجــاح الطــائل ,

[اطابً  ويخرج   اطابً  ويدخؾ   ويؿـع خقره  يغؾؼ بابف :وقالت فؽرهتف
(2)

- 

 قتاي٘ َٓاعٞ ايصنا٠ بٞ بهس أٜعرتض ع٢ً  عُس 

وطؾـك   فقفـا الصـحابة اطـمض  خـرىأحادثـة  اكػً مػ إلك ما ذكرت ضـقأو

ف شــرـ  ــققـال طبـد الح  مـاكعل الزكـاةقتالـف  بل بؽـر أطؾك  سفؿ طؿر أر

فؽـان رأي طؿـر بــ   ٓءيف قتـال هـم رهؿاــقي تجؿـع أبـق بؽـر الصـحابة م :الديـ

  يممــقن بـاهلل ورسـقلف  اققًمـ ٓ يؼـاتؾقامـ الؿ ؾؿقـ معـف أن  وصائػةالخطاب 
  يـضــرالحاولعؾ أصحاب هذا الرأي كـاكقا أكرـر   وأن ي تعقـقا هبؿ طؾك طدوهؿ

 -الؼؾةيف حقـ كان الذيـ أشاروا بالؼتال هؿ 

                                                           

سقاء ال بقؾ  كؼد وتحؾقؾ لؽتـاب )أسـئؾة قـادت شـباب الاــقعة إلـك الحـؼ(  جعػـر إجقبة الفادية إلك  (5)

(  كظريـات 51١(  اكظر أيًسا: ضالمة أم كؾرقم  ال ـقد جعػر مرتســك العـامؾل )ص: 17ال بحاين )ص:

 (-5.475الخؾقػتقـ  كجاح الطائل )

 (-5.475( كظريات الخؾقػتقـ  كجاح الطائل )1)
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ـــ أن  ــب الظ ــةوأ ؾ ــ الؿجادل ــر الب ــذا إم ــقم يف ه ــقـ الؼ ــر ب ــت الغ الخط صال

ولؼـد   فؼد اضطر أبق بؽر أن يتدخؾ بـػ ف فقفـا يميـد الؼؾـة  احتدامأيؿا  واحتدمت

ًٓ ) :يدل طؾك ذلؽ ققلف  اشتد يف تليقد رأيف يف ذلؽ الؿؼام كاكقا  واهلل لق مـعقين طؼا

 (-لؼاتؾفؿ طؾك مـعف  يمدوكف إلك رسقل اهلل 

 لخطـرؼتال مـ تعريض الؿ ؾؿقـ طـ أن يرى ما يف ال طؿرهذا الؿؼال  ولؿ يرـ

كقــػ تؼاتــؾ الـــاس وقــد قــال رســقل ) :مـــ الحــدة ءشـــلفؼــال يف   مغبتــف اـــكتخ

  رســقل اهلل اأمــرت أن أقاتــؾ الـــاس حتــك يؼقلــقا ٓ إلــف إٓ اهلل وأن محؿــدً  :اهلل

 (-وح اهبؿ طؾك اهلل  فؿـ قالفا طصؿ مـل مالف ودمف إٓ بحؼفا

واهلل ٕقـاتؾـ مــ فـرق ) :دد يف إجابة طؿـر فؼـالولؿ يم  لؽـ أبا بؽر لؿ يميث

[(إٓ بحؼفا :وقد قال  فنن الزكاة حؼ الؿال  بقـ الصالة والزكاة
(1)

-   

خــقف أبــل بؽــر وطؿــر مـــ قتــال ) :وقــال طؾــل الؽــقراين تحــت طـــقان ,

  فطؾـب مــ أبـل بؽـر أن ٓ يؼـاتؾفؿ  الؿرتـديـطؿر مــ قتـال  خافم !(:الؿرتديـ

فـلطؾـ أهنـؿ    طؾلحتك هنض  خاف الصحقح أن أبا بؽر أيًس وا !أبق بؽر فقبخف

  !خرج بؿـ أصاطف ـقإن لؿ يخرجقا إلك قتال الؿرتديـ ف

  مــ ارتـد مــ العـرب ارتـدلؿا قـبض رسـقل اهلل ) :طـ طؿر قال  فػل كـز العؿال

الـــاس  تــللػ  يــا خؾقػــة رســقل اهلل :فلتقــت أبــا بؽــر فؼؾــت  وٓ كزكــلكصــؾل  :وقــالقا

جبـار يف  !بخـذٓكؽوجئتــل  كصــركرجـقت  :فؼال  فنهنؿ بؿـزلة القحش  ؿوارفؼ هب

 !أو ب ـحر مػـمى  ُت أن أتـللػفؿ باـعر مػتعـؾ ـقماذا ط !يف اإلسالم خقار  الجاهؾقة

ػ يف  ــقواهلل ٕجاهدهنؿ ما استؿ ـؽ ال !الـبل واكؼطع القحل سـكم  هقفات هقفات

ًٓ   يدي [(مـل مصـروأمـل  سـك ذلؽ أمفقجدتف يف :قال طؿر !وإن مـعقين طؼا
(2)

- 

ــؿ الؿقســقي , ـــ جاس ــؾ م ــال ك ــة  وق ــذه الحادث ـــ ه ــاكر ال ــاطدي ط  :وش

  أحؿـدوم ــد   وم ؾؿ  البخاريبقـ الؿ ؾؿقـ كؿا يف صحقح  مافقرةوالؼّصة م

 :وقد قال رسقل اهلل   كقػ تؼاتؾ الـاس) :ٕبل بؽر أن طؿر قال  طـ أبل هريرة
                                                           

 (-51١ل ـقد شـرف الديـ )ص: ( الـص وآجتفاد  ا5)

 (-4.153( ألػ سمال وإشؽال  طؾل الؽقراين )1)
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فؿــ قالفـا فؼـد طصـؿ مــل مالـف   يؼقلـقا ٓ إلـف إٓ اهلل أمرت أن أقاتؾ الــاس حتـك

مـــ فــرق بــقـ الصــالة  ٕقــاتؾـواهلل  :فؼــال ؟!وح ــابف طؾــك اهلل  وكػ ــف إٓ بحؼــف

كــاكقا يمدوهنـا إلــك رســقل  اواهلل لــق مـعـقين طـاًقــ  فــنن الزكــاة حـؼ الؿــال ؛والزكـاة

لؼاتؾتفؿ طؾك مـعفا[ اهلل
(1)

- 

 :ققلأ

بـل أطؾـك  اطمضـقاقـد   ن الصـحابةلبـ اإلمامقـةء مــ طؾؿـا اطمافـاتهذه 

يـ لفــ  يؿــا احتــدامأالجــدال بقـــفؿ  احتــدمحتــك   قتالــف مــاكعل الزكــاة بؽــر

 طؾـل  اطـماضيــ أو ؟!صـالة الـماويحقامتـف إ طؾك طؿـر   اطماضاهتؿ
   طؾـلهنـض ) :بـل بؽـر كؿـا ذكـر الؽـقراينوهق الذي قال ٕ  طؾك هذه الصالة
  !(؟!خرج بؿـ أصاطف ـقلؿ يخرجقا إلك قتال الؿرتديـ ففلطؾـ أهنؿ إن 

  ةســـقيتعؾــؼ بـــػس الؼ  بــل بؽــر أطؾــك  خــر مـــ طؿــر م اطــماضوثؿــة 

قـال   بعـد قتؾـف مالؽ بــ كـقيرةكف تزوج زوجة ٕ طؾك خالد  لؿ يؼؿ الحدطـدما 

وكؽـح خالـد  ---قتؾ خالد بــ القلقـد مالـؽ بــ كـقيرةم :ف الديـشـرـ  ـقطبد الح

فؼـام إلقـف   اثؿ رجع إلك الؿديـة وقد  رز يف طؿامتف أسـفؿً  ---لقؾتف زوجة مالؽ مـ

واهلل   ثـؿ كـزوت طــ امرأتـف ام ـؾؿً  اقتؾـت امـرءً  :وقـال لـف  طؿـر فـزطفـا وحطؿفـا

مـا كــت  :قـال  فارجؿـفقـد زكـك  اإن خالدً  :ثؿ قال ٕبل بؽر  ٕرجؿـؽ بلحجارك

إكف   ما كـت ٕقتؾف بف :قال  بف فاقتؾف ام ؾؿً إكف قتؾ  :قال  فنكف تلول فلخطل  ٕرجؿف

ى وال بايا مـ ملف[سـروفؽ إ  مـ بقت الؿال اوودي مالؽً   تلول فلخطل
(2)

- 

يا خؾقػة رسـقل  :قال طؿر بـ الخطاب ٕبل بؽرم :الع ؽري سـكوقال مرت ,

خالـد فؽتب أبق بؽـر إلـك   امرأتف مـ يقمفا وتزوج  ام ؾؿً  رجاًل  قتؾ ان خالدً إ !اهلل

   -ين تلولت وأصبت وأخطلتإ  يا خؾقػة رسقل اهلل :فؼال  فلشخصف

                                                           

شــاكر  ,( مــع الــدكتقر ال ــالقس يف كتابــف: مــع آثـــل طاـــرية يف إصــقل والػــروع  جاســؿ الؿقســقي 5)

(  طبــد اهلل بـــ ســبل  413(  اكظــر أيًســا: أضــقاء طؾــك الصــحقحقـ  الـجؿــل )ص:455ال ــاطدي )ص: 

 (- 5.553(  تاـققد الؿطاطـ  سـقد لؽفـقي )5.533) مرتسـك الع ؽري

 (-41( أجقبة م ائؾ جار اهلل  ال ـقد طبد الح ـقـ شـرف الديـ )ص: 1)
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 :قـال  فارجؿـفقـد زكـك  ان خالـدً إ :ولؿا بؾغ ذلؽ أبا بؽر وطؿر قال طؿر ٕبل بؽر

[سؾف اهلل اػً سـق ؿد أما كـت  :قال -فاطزلف :قال  رجؿف فنكف تلول فلخطلأما كـت 
(1)

- 

قـد زكـك  اإن خالـدً  :طؿـر ٕبـل بؽـر قـالم :  جالل الديـ الصغقراـقوقال ال ,

  ٓ :قـال -فاقتؾـف اقتؾ م ـؾؿً  ففنك :قال !تلول فلخطل فٕك  ٓ :فؼال أبق بؽر -فاجؾده

قـال لـف   مــ خالـد بآقتصـاصطؾـك أبـل بؽـر  ألح طؿـروبعد أن  -إكف تلول فلخطل

طـ خالد[ فارفع ل اكؽ  تلول فلخطل  هقف يا طؿر :بغسب
(2)

(*)- 

أمـا إذا أردت   تحديـًدا اإلمامقـةض مـ فـقض كؼؾتـف طــ كتـب هذا  ق :وختاًما

لعـرض   خـاص مصـػفنين أحتاج إلك   والـؼؾ مـفا  كتب أهؾ ال ـةالرجقع إلك 

ي ــؽتقن طـــ  ٓويف ذلــؽ خقــر دلقــؾ طؾــك أن الصــحابة   أمرــال هــذه آطماضــات

إمـة  ســرأو أكف ي  ع اهللاـرء يعتؼدون أن فقف مخالػة لشـلي ؽتقن طـ  وٓ  باصؾ

 -أو ٓ يصب يف مصؾحتفا مـ دون خقف أو تردد

                                                           

ــا: الصـــراط الؿ ــتؼقؿ  البقاضـــل 1.١4( معــالؿ الؿدرســتقـ  ال ـــقد مرتســـك الع ــؽري )5) (  اكظــر أيًس

ــل )1.1١5) ــب الرســقل  الؿق3.51١(  الغــدير  إمقـ ــاجل )(  مؽاتق ــاب  5.551ـ ــك وإلؼ (  الؽـ

(  اإلمامـة يف أهـؿ الؽتـب 11.73(  الصحقح مـ سـقرة الـبل  مرتســك العـامؾل )5.31طباس الؼؿل )

(  مـع الـدكتقر 114(  الصحابة بقـ العدالـة والعصـؿة  محؿـد ال ــد )ص:31اإلمامقة  الؿقالين )ص.

ــل (  محاكؿــ455شــاكر ال ــاطدي )ص:  ,ال ــالقس  جاســؿ الؿقســقي  ــاطفؿ  الخؾقؾ ة الخؾػــاء وأتب

ـــائل )554)ص: ـــاح الط ـــقـ  كج ـــات الخؾقػت ـــت 1.134(  كظري ـــؾ البق ـــة أه ـــا  مقس  ـــة تراثـ (  مجؾ

(  5.417(  معــالؿ الػــتـ  ســعقد أيــقب )1١3(  وركبــت ال ــػقـة  مــروان خؾقػــات )ص:17.554)

 (- 411الاـقعة هؿ أهؾ ال ـة  التقجاين )ص:

 (-55الؿؼدس  الاـق  جالل الصغقر )ص:  ( اإلمامة ذلؽ الرابت اإلسالمك1)

ٕن طؾؿـاء أهـؾ ال ــة  ,طػق الصديؼ طـ خالـد,ٓ أريد التعؾقؼ طؾك هذه الحادثة  )*(

الؿرارة حقلفا  إكؿا أوردت هذه آطماضات مـ  الابفجؿقع  وفـدواطـفا   كتبقاقد 

بصـالة  طــ شــلء إٓ فقؿـا يتعؾـؼ لـؿ ي ـؽتقاالصحابة طؾك الخؾػـاء  ٕثبـت بـلهنؿ 

 -الماويح
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  دْا عُس ضـٝأٜعكٌ ضهٛت ايصخاب١ نًِٗ عٔ 

والتــل أقــر هبــا طؾؿــاء   مـــ الصــحابة طؾــك الخؾقػتــقـ آطماضــاتكــؾ هــذه 

فـنذا  ( صالة الماويح)فقؿا يتعؾؼ بـ  ٓ كجد لفا مرقاًل   وسطروها يف كتبفؿ  اإلمامقة

رة والـماجؿ كؾفـا التـل بـقـ  ــقوكتـب ال  والتـاري   لحـديثما رجعـا إلـك كتـب ا

 ! طؿـردكا ســقاطمض طؾك فعـؾ الصحابة  مـفنكـا لـ كجد فقفا أن أحًدا   أيديـا
وأبـل   والؿؼـداد  وطؿار  طؾل) :ساداتـا وفقفؿ أمرال  وتقافرهؿ هؿهذا مع وجقد

ــك مـؽــر يحصــؾ أمــام أطقـــفؿ ( ذر مـــ  ةاـــقخدون  الــذيـ كــاكقا يـؽــرون أدك

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) :مصــداًقا لؼقلــف  صــاحبف مفؿــا كــان وأًيــا كــان

 -[551ممل طؿران: (ٿ ٿ ٹ ٹ

وهـل   الزكـاة وكــز إمـقاليف م ـللة   طؾك طرؿان  أبق ذراطمض  فؼد

ــب الحــديثســـقق ــة وماــفقرة ذكرهتــا كت ــاري   رة ـــقوال  ة معروف ــذكرها   والت ف

  محؿـد اــققـال ال  ف فؾـقس بؽــزيف صحقحف تحـت بـاب مــ أدى زكاتـ البخاري

 -طؾـك طرؿـان ومعاويـة ذرّ أبـل  إكؽـاروالؿؼام يطقل بِذكر كـّؾ مـا جـرى مــ م :سـد

فؼؾـت   مررت بالربذة :قال  يف صحقحف مـ حديث زيد بـ وهب البخاريوأخرج 

 :يف هـذه أيـة ومعاويـةكــت بالاـام فاختؾػـت أكـا  :قـال ؟!ما أكزلؽ هذا :ٕبل ذرّ 

  ُأكزلــت يف أهــؾ الؽتــاب :فؼــال  [43قبــة:مالت(ڍ ڍ ڌ ڌ)

 -أقــدم الؿديـــة :فؽتــب طرؿــان  فؽتــب ياــؽقين إلــك طرؿــان -فقـــا وفــقفؿ :فؼؾــت

 كلهنؿ لؿ يروين قبؾ ذلـؽ
َّ
إن  :فؼـال  فـُذكر ذلـؽ لعرؿـان  فؼدمت فؽرر الـاس طَؾل

فذلؽ الذي أكزلـل هذا الؿـزل[ ؛افؽـَت قريبً  تـّحقَت شئَت 
(1)

- 

مواطؾـؿ أن الـذي طؾقـف  :قـائاًل   يف بحـاره  ــلوردها الؿجؾوإلقؽ الؼصة كؿا أ

ًٓ  كػكأن طرؿان   ر وطؾؿاء إخبار والـؼؾ ـقأكرر أرباب ال ثـؿ   إلك الاـام أبا ذر أو

لؿـا طؿـؾ  الربـذةثؿ كػاه مـ الؿديـة إلـك  -مـف معاوية شؽاإلك الؿديـة لؿا  استؼدمف

 -بالؿديـة كظقر ما كان يعؿؾ بالاام

                                                           

 (-311( الصحابة بقـ العدالة والعصؿة  محؿد ال ـد )ص:5)
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أن طرؿــان لؿــا أططــك مــروان بـــ الحؽــؿ و قــره بقــقت  :لقاقعــةوأصــؾ هــذه ا

جعـؾ أبـق ذر يؼـقل بـقـ الــاس ويف   ء مـفـااــلواخـتص زيـد بــ ثابـت ب  إمقال

ويتؾـق ققلـف   ويرفع بـذلؽ صـقتف  الؽافريـ بعذاب ألقؿ اـرب :والاقارع الطرقات

  ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ ) :تعــــــالك

ثــؿ إكــف   فرفــع ذلــؽ إلــك طرؿــان مــراًرا وهــق ســاكت  [43مالتقبــة:(ڑ ک  ڑ 

طرؿان طــ  أيـفاين :فؼال أبق ذر  أرسؾ إلقف مقلك مـ مقالقف أن اكتف طؿا بؾغـل طـؽ

طرؿـان  ب خطاهلل  ضـلفقاهلل ٕن أر ؟وطقب مـ ترك أمر اهلل  قراءة كتاب اهلل تعالك

ــر لــل مـــ أن  ن ذلــؽ فل ســب طرؿــا  طرؿــان ضـــكاهلل بر أســخطأحــب إلــل وخق

لإلمـام أن  أيجـقز :فتصابر وتؿاسؽ إلك أن قال طرؿان يقًما والـاس حقلف  وأحػظ

ٓ بـلس  :فؼـال كعـب إحبـار ؟ســكق  ــرفنذا أي  ًئا قرًضاشـقيلخذ مـ بقت الؿال 

قـد كرـر أذاك لـل  :فؼـال طرؿـان ؟أتعؾؿــا ديـــايا بـ القفـقديقـ  :فؼال أبق ذر  بذلؽ

 -فلخرجف إلقفا  مإلحؼ بالاا  وتقلعؽ بلصحابل

فبعـث إلقـف معاويـة يقًمـا ثالثؿائـة   اء يػعؾفـاشـقطؾك معاوية أ يـؽرفؽان أبق ذر 

  إن كاكت مـ ططائل الذي حرمتؿقكقف طامل هذا قبؾتفـا :فؼال أبق ذر لرسقلف  ديـار

 -وإن كاكت صؾة فال حاجة لل فقفا وردها طؾقف

إن كاكـت هـذه مــ   معاويـةيـا  :فؼـال أبـق ذر  اء بدماـؼسـرثؿ بـك معاوية الخ

[افسـراإلوإن كاكت مـ مالؽ ففل   الخقاكةمالل ففل 
(1)

- 

اختؾػ الصحابل الجؾقؾ أبق ذر الغػـاري مـع طرؿـان ومعاويـة يف م ـللة  :قؾت

 الطرقـاتورفـع صـقتف بـقـ الــاس ويف   طؾك ققلف صـرإٓ أكف أ  فقفا سعةاجتفادية 

خـارج الؿديــة  يـػـكمؿا أدى بف أن  ( لقؿالؽافريـ بعذاب أ اـرب) :والاقارع قائاًل 

صالة )بدطة  أن مرؾ هذا الرجؾ ي ؽت طـ ففؾ يعؼؾ  إلك الربذة حتك يؿقت فقفا

 ؟!(الماويح

 

                                                           

 - (11.353( بحار إكقار  الؿجؾ ـل )5)
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 ب عٓكو ايرٟ فٝ٘ عٝٓاىطـسْ

طؾك ما ذكركا مـ جفة أن آدطاء بلن هـاك مـ الصـحابة  يعمضولعؾ البعض 

وقتفـا حتـك لـق كـان هـذا الؿخـالػ طؾك الؿخالػات التل تـرد مــ الــاس  يـؽرمـ 

كالم يحاول أهـؾ ال ــة بـف  مجردإن هذا  :فقؼقل  خؾقػة الؿ ؾؿقـ وأمقر الؿممـقـ

ـــ  يح ـــقاأن  ــاهنؿ م ــان مقجــقًدا يف أزم ـــ ك ــة وم ــاء الرالث ـــ الخؾػ ــؾ م صــقرة ك

 :طؾك هذا آطماض كجقبوكحـ   الصحابة

يف أزمان الخؾػـاء   ةطقة مـ قبؾ الصحاباـرلؾؿخالػات ال اإلكؽاربلن حالة 

وهـذه   طامـة ٓ تتخؾـػ طــ فـرد مــ أفـراد إمـة وحالة  متبًعاسؾقًكا إربعة كان 

بؾ هق ما كؼؾف أيًسـا   لؿ يـػرد يف كؼؾفا وتربقتفا والبـاء طؾقفا أهؾ ال ـة فؼط الحؼقؼة

 -باكقـ طؾقفا إحؽام  مربتقـ لفا عةاـقطؾؿاء ال

فـدك يف ) :يف كتابـف محؿـد بـاقر الصـدرد  ــقلوخذ طؾك سبقؾ الؿرال مـا قالـف ا

بصـقرة تبـقـ  (أبـل بؽـر وطؿـر)طـدما صقر حالـة الؿ ـؾؿقـ إبـان خالفـة  (التاري 

بحقث أكف يف سبقؾ ديـف هذا ٓ يبالل بؿـ أمامـف   ذلؽ الجقؾ وتحؿ ف لديـف طـػقان

كـان هذا الجقؾ وتعؾؼـف بديــف  حؿاسةمقضًحا أن   حتك لق كان أمقر الؿممـقـ كػ ف

مكعؾــؿ أن الؿ ــؾؿقـ يف أيــام  :حقــث قــال  لــف الػســؾ يف اكتاــار اإلســالم واكتصــاره

حتـك أن   لـديـفؿ وآستب ـال يف سـبقؾ طؼقـدهتؿ تحؿ فؿالخؾقػتقـ كاكقا يف أوج 

أن شخًصـا أجـاب طؿـر حقـؿـا صـعد يقًمـا طؾـك الؿــرب وسـلل ) :التاري  سجؾ لــا

ــا  ؟رون مــا كـــتؿ صــاكعقـفـاكؿ طؿــا تعرفــقن إلــك مــا تـؽــصـــرلــق  :الـــاس إذن كـ

 -الذي فقف طقـاك ب طـؼؽسـرك :قال ؟وإن لؿ :فؼال طؿر  ك تتقبؽ فنن تبت قبؾـاك

 -(*)[(اطقججـا أقام أودكاالحؿد هلل الذي جعؾ يف هذه إمة مـ إذا  :فؼال طؿر

                                                           

( طـ حذيػة قال: مدخؾـت طؾـك طؿـر وهـق ١.514روى ابـ أبل شـقبة يف مصـػف ) )*(

يـا  أهؿـؽقاطد طؾك جذع يف داره وهق يحدث كػ ف  فدكقت مــف  فؼؾـت: مـا الـذي 

ممـقـ  فؼال: هؽذا بقده وأشـار هبـا  قـال: قؾـت: الـذي يفؿـؽ واهلل لـق رأيــا أمقر الؿ

 تـؽروكـف  قال: مهلل الذي ٓ إلـف إٓ هـق  لـق رأيـتؿ مــل أمـًرا كـؽره لؼقمـاكمـؽ أمًرا 
= 
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 الحــزب الؿعــارضموكعؾــؿ أيًســا أن رجــآت  :ثــؿ قــال محؿــد بــاقر الصــدر

وكــان أي زلــؾ   لؾخالفــة الحاكؿــة بالؿرصــادكــاكقا  (لأصــحاب طؾــ :وأطـــل بــف)

كؿا   رأًسا طؾك طؼب يؼؾب الدكقابلن  واكحراف ماقٍه لؾقن الحؽؿ حقـ ذاك كػقاًل 

رة  ــقويـقم طـدل طــ ال  ويـقم ولـك أقاربـف  اصــرً طؾك طرؿان يقم اشمى ق قؾبقها

  يف الــديـ طــةالؿققمــع أن الـــاس يف أيــام طرؿــان كــاكقا أقــرب إلــك   الـبقيــة الؿرؾــك

 -والؾقـ والدطة مـفؿ يف أيام صاحبقف

يف  ٓ يت ــع لؾتغققــر والتبــديؾوكػفــؿ مـــ هــذا أن الحــاكؿقـ كــاكقا يف ضــرف دققــؼ 

ٕهنـؿ تحـت مراقبـة   اسة وكؼاصفـا الح اسـة لـق أرادوا إلـك ذلـؽ سـبقاًل  ــقأس س ال

لـػ ـف حـؼ  وجـاطاًل   كـؾ اإلخـالص لؿبادئـفمخؾًصا الـظر اإلسالمل العام الذي كان 

ــك الحؽــؿ والحــاكؿقـشـــراإل ــقا   اف طؾ ــق فعؾ ــؽ شـــقوٕهنــؿ يتعرضــقن ل ـــ ذل ئًا م

مـ الحزب الذي ما يزال يممـ بلن الحؽـؿ اإلسـالمل ٓ بـد أن يؽـقن  َخطِرةلؿعارضة 

وأن الاـخص القحقـد الـذي ي ـتطقع أن يطبعـف هبـذا   بطابع محؿـدي خـالصمطبقًطا 

ف وولل الؿممـقـ مـ بعده[صـق ووهق طؾل وارث رسقل اهلل الطابع الؿؼدس
(1)

-   

 :أققل

 بالؿرصـادواقـػ   كؿا كؼؾفـا محؿـد بـاقر الصـدر الجقؾففذه هل صقرة ذلؽ 

حتك لق كـان هـذا الؿحـاول هـق   لؽؾ محاولة قد تصدر لتغققر هذا الديـ أو لتبديؾف

 وال ـمال  دكا طؿـرســقالتل كؼؾفا طــ  بالؼصةودلؾ طؾك هذا   أمقر الؿممـقـ كػ ف

 :لذي يطرح كػ فا

يف   دكا طؿـرســقأن يتػؼ هذا الجقؾ جؿقعف بجؿقع مؽقكاتف طؾك فعؾ  أيعؼؾ

أو   أو مـ البعض الؿصـدريـ فقؿـا بقــفؿ  دون إكؽار مـفؿ (صالة الماويح)ابتداع 

                                                           

  قـال: لؼقمــاك  فؼؾت: مهلل الذي ٓ إلف إٓ هـق  لـق رأيــا مــؽ أمـًرا كـؽـره لؼقمتؿقه =

قـال: الحؿـد هلل الـذي جعـؾ فـقؽؿ أصـحاب محؿـد مــ بذلؽ فرًحا شديًدا  و فػرح

 [-ققمـلالذي إذا رأى مـل أمًرا يـؽره 

 (- 11فدك يف التاري   محؿد باقر الصدر )ص: (5)



 
 

  141ع٢ً عُس  أحد َٔ ايصخاب١ 9 عدّ إْهاز ايجا١ْٝاسبكٝك١ 

هـذا مؿـا ٓ يؿؽــ أن يتصـقر مـع   ط يقجف إلقـف مــ قـبؾفؿ ـقب دون اطماضحتك 

 -ؿؾقهناحال ذلؽ الجقؾ والصػات التل يح

 فٞ ع٢ً عاتكٞ ضـٝألضع 

ولؽـل كحؼـؼ هـذا   صـدور الـبعض ياػلولعؾ ما ذكره الصدر ٓ يؽػل يف أن 

طقة اــرعل مخر يربت وصـػ اإلكؽـار لؾؿخالػـة الشـقالاػاء كـؼؾ كالًما مخر لعالؿ 

حقـث كؼـؾ يف  (جعػـر سـبحاين)وهـق العـالؿ   أيام الخؾػاء الرالثة جقؾ الصحابةيف 

ار الصحابة طؾك تربقت الحؼ الذي صـرإل كؿاذج (بؼات الػؼفاءمقسقطة ص) :كتاب

فتـاول يف كتابف ما يلب   ع ومغايًرا لفاـرلؾمخالًػا يعؾؿقن وإلكؽارهؿ طؾك ما يروكف 

ـــ الصــقر ــػام :م ــف ســبحاكف ختؾ ــراءة ققل ــث يف ق ــة الرال ـــ كعــب والخؾقػ ــل ب  :أب

أبـل أكـف سـؿع طــ الـبـل  صــرفل  [43مالتقبة:(ڍ ڍ ڌ ڌ)

فتاــاجرا طـــد كتابــة الؿصــحػ   وكــان كظــر الخؾقػــة إلــك أكــف خــال مـفــا ( لقاوبــا)

 (الـقاو)ٓ بـد وأن تؽتـب أيـة بــ :وقال  ففدده ُأبل  القاحد وإرسالف إلك العقاصؿ

 -[فللحؼقها  طؾك طاتؼل ػلسـقٕضع وإٓ 

أمــر بــرد قطــائع طرؿــان إلــك بقــت   كؿــا كجــد أن اإلمــامم :ثــؿ قــال ال ــبحاين

فـنن يف   لرددتـف  وُمؾَؽ بف اإلمـاء  واهلل لق وجدتف قد ُتزوج بف الـ اء) :قالو  الؿال

   -[(ؼضـقومـ ضاق طؾقف العدل فالجقر طؾقف أ  العدل سعة

طؾـك إقامـة  اطـمضالخالفـة الظاهريـة  تؼؾـدبعـدما   كرى أن طؾقًام :وقال أيًسا ,

  ا يف الصـؾقات الجفريـةســرً طؾـك قـراءة الب ـؿؾة  اطمضكؿا   (*)صالة الماويح جؿاطة

[---اإلمام وشدد الـؽقر طؾقفا بحؿاس فعارضفا  إلك  قر ذلؽ مـ البدع الؿحدثة
(1)

- 

                                                           

طؾـك إقامـة )صـالة الـماويح( إٓ  لؿ يعمضمـ ال بحاين بلن طؾقًا  اطمافهذا  )*(

وحتك هـذا ســربت طاًما مـ إقامتفا-  طاـريـفؼط  التل جاءت بعد  زمـ خالفتف

 إن شاء اهلل- بطالكف

 (-111(  الؿـاهج التػ ـقرية يف طؾقم الؼرمن  ال بحاين )ص:31,35مقسقطة صبؼات الػؼفاء  ال بحاين )ص: (5)



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

140 

طـدد مخـر مــ طؾؿـاء   الذي حصـؾ بـقـ طرؿـان وأبـل  الخالفوأشار إلك 

 :مـفؿ  اإلمامقة

موحتـك يف الجؿـع  :طـدما قال  د الطباصبائل يف كتابف الؼرمن يف اإلسالم ـقال ,

ــقاوأرادوا حــذف  (جؿــع طرؿــان) الرــاين ــة ال ڍ ڍ ڌ ) :مـــ مي

أبـل بــ كعـب الصـحابل بنطؿـال  وهـددهؿفؿـعقهؿ مـ هذا   [43مالتقبـة:(ڌ

   -فلثبتقها  لق لؿ يربتقا القاو ػ ـقال

 -[511مالتقبـة:(پ پ پ) :يف أيام خالفتف جؿؾـة (طؿر)قرأ الخؾقػة الراين 

  [511مالتقبـة:(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) :مـ ميـة

[القاوفخاصؿقه حتك ألزمقه بؼراءهتا مع   العطػ واو بدون
(1)

- 

مولعـؾ ذلـؽ قـد كـان مــف بعـد أن  :طــدما قـال  العامؾل سـكد جعػر مرت ـقوال ,

مـ  القاوطؾك حذف  صـرحقـؿا أ  ر ـقالعوآمتحان   الصعبتعرض لذلؽ الؿققػ 

 واوفــلراد أن يحــذف   [43مالتقبــة:(ڍ ڍ ڌ ڌ) :ميــة الؽـــز

   -وٓ تاؿؾ الؿ ؾؿقـ  ؽ مـ أجؾ أن يظفر أن أية خاصة بلهؾ الؽتابوذل ؛الذيـ

إن   طؾك طاتؼف ػفسـقبلكف سقف يسع  وهدده  بالغة بادةأبل بـ كعب  فتصدى

  -الماجعإمر الذي اضطر معف طرؿان إلك   فعؾ طرؿان ذلؽ

ــا أراد  ـــ الخطــابوحقـؿ ــر ب ــقاوحــذف  طؿ ــالك ال ــف تع ـــ ققل پ پ ) :م

ـــة:(پ ـــة إكصـــار  [511مالتقب ــــ مـزل ـــدف الحـــط م ـــف هب ـــدح   ولعؾ ـــريس الؿ وتؽ

   -فؾؿ يؿؽـف أن يـػذ ما أراد  وأيده أبل بـ كعب  طؾقف زيد بـ ثابت اطمض  لؾؿفاجريـ

التـل كـان يؼـقل ) ميـة الـرجؿٓ يجرا طؾك أن يؽتب   كؿا أن طؿر بـ الخطاب كػ ف

ــئالّ يؼــال (---ويمكــد باــدة بالغــة طؾــك أهنــا مـــ الؼــرمن ــاب اهلل إ :ل ن طؿــر قــد زاد يف كت

 -](2)وهق الرجؾ الؼقي والجريء الذي يعمض حتك طؾك الرسقل إكرم ---تعالك

                                                           

 -(543( الؼرمن يف اإلسالم  ال ـقد الطباصبائل )ص:5)

 (-31,33( حؼائؼ هامة حقل الؼرمن الؽريؿ  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )ص:1)



 
 

  141ع٢ً عُس  أحد َٔ ايصخاب١ 9 عدّ إْهاز ايجا١ْٝاسبكٝك١ 

لؿـا يعؾـؿ يؼقـًـا  مخالػةٕكف رأى فقف  ػ ـقبالالخؾقػة  يفددبـ كعب أبل  :قؾت

وإكؿـا هـق حـرف   فقصـؾقةأو  طؼديـةة ســقة لق ـت قســقوالؼ  ع فقفاـرأكف حؽؿ ال

 (-لقاوا)واحد وهق حرف 

 ( الـماويح)يف حؼ هذا الاخص أكف يرى الديـ يـزاد فقـف صـالة جديـدة أيعؼؾ 

أو   يبـقـوٓ   أو يعـمض  يعـارض ٓويؼعد ساكًتا   كان قد هنك طـفا رسقل اهلل

 -بف ذلؽ بؾ ٓ يتصقر ٓ يظـ ؟يـؽر

يتصقر يف حؼف وهق يرى أن هـذه   وهق طؾك الحال الذي كؼؾف جعػر  طؾقًاأم أن 

وهـق الـذي   وٓ يزيؾفا ويـفل مثارها  أن يبؼقفا كؿا هل بدطة مـؽرة (الماويح)صالة ال

 ؟التل كؼؾفا جعػر سبحاين الصقرطرؿان وبغقرها مـ بؼطائع فعؾ ما فعؾ 

خقـ لـؿ ي ـؾؿ مــ اــقمإن الحؽـؿ يف طفـد ال :د محؿـد بـاقر الحؽـقؿ ـققال ال

يؼـع فقـف الخؾقػـة يف  خطلـ أجؾ التل كاكت ترفع أصقاهتا أحقاًكا م الؿعارضةوجقد 

[ ---تطبقؼ بعض إحؽام
(1)

- 

 عبد اهلل بٔ عُس خيايف أباٙ أَري املؤَٓني عُس بٔ اشبطاب

إلـك مـا  أحقؾـف  مؿا فقـف تربـت لحـال الصـحابة وقتفـا وتلكقـد الؿزيدولؿـ أراد 

 (13)حقـث ذكـر  (:مــع تـدويـ الحـديث)د طؾـل الافرسـتاين يف كتابـف  ــقذكره ال

طؾقــف يف وردوا    دكا طؿــرســـقالــذيـ خــالػقا   مـــ صــحابة الرســقلا صــحابقً 

 -الؽرقر مـ الػتاوى

أن الافرسـتاين كػ ـف يف  :مـ هذا وإبؾـغ يف بقـان حـال ذلـؽ الجقـؾ وإطظؿ

فقفا طبد اهلل بـ طؿر أباه أمقـر الؿـممـقـ طؿـر بــ  خالػم للة  (47)كتابف هذا كؼؾ 

الخطاب
(2)

- 

والتل تبـقـ شـدة   التل أوردها مركز الؿصطػك الحادثةذه وإلقؽ طزيزي الؼاره ه

مطـــ أبــل  :مـــف مخالػــةوحــزم الصــحابة يف تعــامؾفؿ مــع الخؾقػــة إذا مــا شــعروا بــلدكك 

                                                           

 (-551طؾقم الؼرمن  ال ـقد محؿد باقر الحؽقؿ )ص: (5)

 (-53١,115( مـع تدويـ الحديث أسباب وكتائج  ال ـقد طؾل الافرستاين )ص:1)
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ثـؿ صـعد ثقًبـا فؼ ؿفا فلصاب كؾ رجـؾ  بحؾؾبعث إلك طؿر  :قال  طـ العتبل  حاتؿ

فؼــال ســؾؿان   ؿعقنأٓ ت ــ  أيفــا الـــاس :فؼــال  ثقبــان (الحؾــة)و  حؾــةالؿـــرب وطؾقــف 

  إكـؽ ق ـؿت طؾقــا ثقًبـا ثقًبـا :قال  لؿ يا أبا طبد اهلل :فؼال طؿر ( ٓ ك ؿع) :سـلالػار

 :فؼـال  فؾؿ يجبـف أحـد  يا طبد اهلل :ثؿ كادى -ٓ تعجؾ يا أبا طبد اهلل :فؼال  حؾةوطؾقؽ 

الــذي  كاــدتؽ اهلل الرــقب :فؼــال  لبقــؽ يــا أمقــر الؿــممـقـ :فؼــال  يــا طبــد اهلل بـــ طؿــر

[فؼؾ أن ك ؿع :قال سؾؿان  الؾفؿ كعؿ :قال  ائتزرت بف أهق ثقبؽ
(1)

- 

طؾقـف  يتؿـردواوكـادوا أن   أن ي ؿع إلك الخؾقػـة رفضأفؿرؾ هذا الجقؾ الذي 

طـ بدطة هبـذا  ي ؽت  مصدرهيف ثقب إضايف ارتداه دون أن يعرفقا  شؽفؿلؿجرد 

   ؟!الحجؿ

 :ويؼقل  كؾف يتجرأ مػم أفبعد هذا

وطــ تغققـر   ساكتقن البدطةوالصحابة جؿقًعا طـ هذه   هذه الصالة ابتدعطؿر إن 

هـذا مؿـا ٓ يؼبؾـف ٓ   يـؽـر فـقفؿ أحـد وٓ  ٓ يعمض مــفؿ أحـد صامتقنهذا الؿـؽر 

 -سبحاكؽ ربل هذا هبتان طظقؿ :أققل فقف إٓ وٓ  القاقع الؿـؼقل وٓ  العؼؾ

 اَسأ٠ اعرتضت ع٢ً عُس ذنسٖا يٓا ايتازٜذ

وذكر فقـف ت ـع   كؾ الـاس أفؼف مـ طؿر :طـقاًكا (الغدير)إمقـل يف كتابف  بقب

دكا ســقصقر وبلساكقد طديدة مـ كتب أهؾ ال ــة طــ الؿـرأة التـل اطمضـت طؾـك 

 -مفقر الـ اءمـ تؼؾقؾ الطـدما أراد   طؿر

 : مومـ هذه الصقر الت ع سلذكر ما قالت لف الؿرأة وما رد طؾقفا طؿر

 :صقرأول ال

  كعـؿ :قـال ؟هنقت الـاس أن يزيدوا يف مفـر الـ ـاء طؾـك أربعؿائـة درهـؿ :فؼالت

أمـا سـؿعت اهلل  :فؼالـت ؟وأي ذلـؽ :قـال ؟أما سؿعت ما أكزل اهلل يف الؼرمن :فؼالت

كـؾ الــاس أفؼـف مــ   الؾفـؿ  ػـًرا :قال  [11مالـ ـاء:(پ پ پ) :يؼقل

 ,أبق يعؾك يف م ـده الؽبقـر ,55.141كـز العؿال م :وذكر إمقـل مصادر الحديث  طؿر

                                                           

 (-41( مركز الؿصطػك  سؾؿان الػارسـل )ص:5)



 
 

  143ع٢ً عُس  أحد َٔ ايصخاب١ 9 عدّ إْهاز ايجا١ْٝاسبكٝك١ 

رة طؿـر ســقابــ الجـقزي يف  ,53١ :الؿحـامؾل يف أمالقـف ص ,5.555ســ سعقد بـ مـصـقر 

قصل يف الدر  ـقال ,3.1١3الفقرؿل يف مجؿع الزوائد  ,5.353ر  ـقابـ كرقر يف تػ ,517:ص

بعة مـ الحػاظ طـ س كؼاًل  134:الدرر الؿـتررة ص ,١.17١جؿع الجقامع  ,1.544الؿـرقر 

العجؾـقين يف كاـػ  ,5.313الاـقكاين يف فـتح الؼـدير  ,والطـرباين  وابـ حبـان  ومـفؿ أحؿد

 -[3.144البقفؼل  ,555أسـك الؿطالب ص  ,5.157الخػاء 

  :صقرة ثاكقة

 :قـال  ما ذاك لؽ :فؼالت  يف أكػفا فطس  صقيؾةفؼامت امرأة مـ صػ الـ اء 

امرأة أصابت ورجؾ  :طؿرفؼال   [11مالـ اء:(پ پ پ) :قالت ؟ولؿ

ابــ طبـد الـرب يف  ,143 :أخرجف الزبقر بـ بؽار يف الؿقفؼقـات صم :وذكر الؿصادر -أخطل

 ,551:كتــاب إذكقــاء ص ,517:رة طؿــر صســـقابـــ الجــقزي يف  ,55:جــامع العؾــؿ ص

قصل يف الـــدر الؿـرـــقر  ــــقال ,5.353ره  ـــقابــــ كرقـــر يف تػ ,1.77ره  ــــقالؼرصبــل يف تػ

ة ابـــ ماجــف شـــقال ـــدي يف حا ,١.17١جؿــع الجقامــع كؿــا يف ترتقبــة الؽـــز  ,1.544

 -[55.11١كـز العؿال  ,5.131العجؾقين يف كاػ الخػاء  ,5.1١3

 :صقرة ثالرة

أكتاب اهلل تعـالك أحـؼ أن   يا أمقر الؿممـقـ :فؼالت  مـ قريشفعرضت لف امرأة 

هنقــت الـــاس مكًػــا يف صــداق  :تقالــ ؟فؿــا ذاك  بــؾ كتــاب اهلل :قــال ؟يتبــع أو ققلــؽ

 :طؿـرفؼـال   [11مالـ ـاء:(پ پ پ) :واهلل تعالك يؼقل يف كتابـف  الـ اء

 ,55.145كـز العؿال م :وذكر مصادر الحديث -امرتقـ أو ثالثً   كؾ أحد أفؼف مـ طؿر

 ,5.114البقفؼــل  ,5.555ســــ ســعقد بـــ مـصــقر  ,١.17١قصل يف جؿــع الجقامــع  ـــقال

 -[5.157العجؾقين يف كاػ الخػاء  ,5.1١4ال ــ ٓبـ ماجف  ةشـقال ـدي يف حا

 :صقرة رابعة

واهلل  ؟لؿ تؿـعــا حًؼـا جعؾـف اهلل لــا  يا أمقر الؿممـقـ :فؼالت  فؼامت إلقف امرأة

 -كـؾ أحـد أطؾـؿ مــ طؿـر :فؼال طؿـر  [11مالـ اء:(پ پ پ) :يؼقل

إرشــاد  ,١.13 ح صــحقح لؾؼ ــطالينشـــر ,5.413ر الؽاشــػ  ـــقتػم :وذكــر الؿصــادر

 -[55.71ال اري 
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 :صقرة خام ة

ـــرأة ـــت ام ـــا طؿـــر :فؼال ـــؽ ي ـــؽ ل ـــقس ذل ـــقل  ل پ پ ) :إن اهلل يؼ

امـرأة خاصـؿت طؿـر إن  :فؼـال طؿـر  ًئاشــقفال يحؾ لؽـؿ مــف   [11مالـ اء:(پ

ابــ  ,5.5١1الحـافظ طبـد الـرزاق  ,5.157كاػ الخػاء م :وذكر الؿصادر -فخصؿتف

ة ال ــــ ٓبـــ ماجــف شـــقال ـــدي يف حا ,13. ١اد ال ــاري إرشــ ,5.353ره  ـــقكرقــر يف تػ

 -[١.17١كـز العؿال  ,5.1١4

 :صقرة سادسة

  [11مالـ ــاء:(پ پ پ) :أكتبــع ققلــؽ أو قــقل اهلل :فؼالــت امــرأة

ر  ــقتػم :وذكر الؿصـادر -تزوجقا طؾك ما شئتؿ  كؾ أحد أطؾؿ مـ طؿر :فؼال طؿر

 -[5.4١١كاػ الخػاء  ,414ر الخازن . ـقهامش تػ ,5.155الـ ػل 

 :صقرة سابعة

 :وتؾـت أيـة ؟اهلل يعطقــا وأكـت تؿـعــا  يا ابـ الخطاب :فؼالت  فؼامت امرأة

وذكـر  -كـؾ الــاس أفؼـف مــؽ يـا طؿـر :فؼـال  [11مالـ اء:(پ پ پ)

 5.414ر الخـازن  ــقتػ ,5.313ر الـق ابقري  ـقتػ ,1.77ر الؼرصبل  ـقتػم :الؿصادر

  -[1.333 الػتقحات اإلسالمقة ,

 :صقرة ثامـة

ــف امــرأة ــف تعــالك قــال  مــا جعــؾ اهلل لــؽ ذلــؽ :فؼالــت ل پ پ ) :إك

ـ طؿر حتك ربات الحجال :فؼال  [11مالـ اء:(پ أٓ تعجبقن   كؾ الـاس أفؼف م

 -فلضؾت إمامؽؿ فػسؾتف ؟مـ إمام أخطل وامرأة أصابت

 -امرأة أصابت وإمام أخطل (:5.414)ويف لػظ الخازن 

  -أصابت امرأة وأخطل طؿر (:1.55)صبل ويف لػظ الؼر

ــف  ــرازي يف أربعقـ ــظ ال ــر (:353:ص)ويف لػ ـــ طؿ ــف م ــاس أفؼ ــؾ الـ ــك   ك حت

  -الؿخدرات يف البققت



 
 

  145ع٢ً عُس  أحد َٔ ايصخاب١ 9 عدّ إْهاز ايجا١ْٝاسبكٝك١ 

وأمقـر   امرأة أصابت ورجـؾ أخطـل (:577 :ص)ويف لػظ الباقالين يف التؿفقد 

بــ ح هنـج البال ـة ٓشـرم :وذكر الؿصادر -كؾ الـاس أفؼف مـؽ يا طؿر  كاضؾ فـسؾ

 -[5.414ر الخازن  ـقتػ ,5.55أبل الحديد

  :صقرة تاسعة

 :واهلل يؼــقل ؟كقــػ يحــؾ لــؽ هــذا :فؼالــت لــف  يف يــدها صــقلفؼامــت امــرأة 

 -امرأة أصابت ورجؾ أخطل :طؿر فؼال  [11مالـ اء:(پ پ پ)

 -[5.31الؿـتظؿ ٓبـ الجقزي  ,5.11الؿ تطرف م :وذكر الؿصادر

ــل ــال إمقـ ــع الحــاكؿ الـ :وق ـــ جؿ ــر ب ــة يف طؿ ــذه الخطب ــرق ه ــابقري ص ق 

 (-1.533)الخطاب يف جزء كبقر كؿا قالف يف الؿ تدرك 

ــال ــقاترت إســاكقد الصــحقحة :وق ـــ  ت ــر الؿــممـقـ طؿــر ب ــة أمق بصــحة خطب

 (-1.575)وأقره الذهبل يف تؾخقص الؿ تدرك   الخطاب بذلؽ

ـــــف م ـــــدادي يف تاريخ ـــــب البغ ـــــا الخطق ـــــرق  (4.113)وأخرجف ـــــدة ص بع

وصححفا[
(1)

(*)-  

 :أققل

كـؾ هـذا  (؟!صـالة الـماويح)هذه الصقر مـ اطماضات الصـحابة طؾـك  فليـ

دكا سـقمـ الروايات والؿصادر سجؾ لقاقعة حدثت مرة واحدة ذكرها  العدد الؽبقر

                                                           

 -(531–5.545الغدير  إمقـل ) (5)

  إٓ بالجفؾطؾقف  يف طؿر والحؽؿ لؾطعـمعظؿ طؾؿاء اإلمامقة هبذه الحادثة  استدل )*(

 وتعـددصـقرها  كرـرةلفـا أصـاًل يف كتـبفؿ طؾـك الـر ؿ مــ  ٓ كجـد ,وكالعـادة,أكـا 

مصــادرها  وإن وجــدت فقفــا فنهنــا مـؼقلــة طـــ كتــب أهــؾ ال ـــة!! ففــذا هــق ديـــ 

مـ كتبــا روايـات فقفـا كـقع صعــ يف الصـحابة وهـل  يـتؼقناإلمامقة  وديدهنؿ  ففؿ 

 يحـذونوايات ٓ طد وٓ حصـر لفا يف فسائؾفؿ  ففـؿ ر ويمكقنمعدودة ومردودة  

ڃ ڃ چ چ )اهلل بؼقلف تعالك:  وبخفؿحذو أهؾ الؽتاب الذيـ 

 - [١1مالبؼرة:(چچ
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بؾغــت الدقــة بــذاكري الحــديث أن   طؾقــف امــرأة واطمضــتطؾــك الؿـــرب   طؿــر

  :الؿرأة شؽؾء حتك شـلكؾ  وصػقا

 - يدها صقليف امرأة *

  -صقيؾة يف أكػفا فطس *

 -مـ قريش *

 :قالف طؾك ما مع اطمافف بخطئف دون تحػظ  وذكروا لـا تراجع طؿر طـ ققلف

 -كؾ الـاس أفؼف مـ طؿر  الؾفؿ  ػًرا *

 -امرأة أصابت ورجؾ أخطل *

 -امرتقـ أو ثالثً   كؾ أحد أفؼف مـ طؿر *

 -كؾ أحد أطؾؿ مـ طؿر *

 -ؿر فخصؿتفامرأة خاصؿت طأن  *

 -تزوجقا طؾك ما شئتؿ  كؾ أحد أطؾؿ مـ طؿر *

 -كؾ الـاس أفؼف مـؽ يا طؿر *

أٓ تعجبـقن مــ إمـام أخطـل   كؾ الـاس أفؼف مـ طؿر حتـك ربـات الحجـال *

 -فلضؾت إمامؽؿ فػسؾتف ؟وامرأة أصابت

 -امرأة أصابت وإمام أخطل *

  -أصابت امرأة وأخطل طؿر *

  -حتك الؿخدرات يف البققت  كؾ الـاس أفؼف مـ طؿر *

  -كؾ الـاس أفؼف مـؽ يا طؿر  وأمقر كاضؾ فـسؾ  امرأة أصابت ورجؾ أخطل *

 -(*)امرأة أصابت ورجؾ أخطل *

                                                           

وديــف  طؿـر  فسـؾهذه الحادثة  فـنن فقفـا دٓلـة طؾـك كؿـال  صحةوطؾك فرض  )*(

ف لـقس مــ الحؼ حتك مـ امرأة  فنك يؼبؾوتؼقاه ورجقطف إلك الحؼ إذا تبقـ لف  وأكف 

: ل ـؾقؿان  الفدهدشـرط إفسؾ أن ٓ يـبفف الؿػسقل ٕمر مـ إمقر  فؼد قال 

 - [11مالـؿؾ:(ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ)
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طؾـك م ـللة مالقـة    أمام الـاس طؾك طؿر فاطمضتامرأة كاكت لفا الجرأة 

ٺ ) :زيـزذكرها اهلل يف محؽـؿ كتابـف الع  الصحابة خقرةوأمة كامؾة فقفا   طة ـقب

ــــــــــــــــران:(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   [551ممل طؿ

ــاكتة ــة س ــدها ســؼطت   خائػ ــك ي ــروشوطؾ ـــرك ط ــؾ  ٱ ٻ ٻ ٻ )  ى وهرق

  -(*)[33البؼرة:م(ھ ے ے)  [513مالصافات:(ٻ

يسـاف   هذا مرال واحد ٓمرأة اطمضـت طؾـك طؿـر سـجؾف لــا التـاري  :قؾت

ى بلمرـــال هـــذه مـــأل رة والتـــاري  ــــقكتـــب الوإٓ فـــنن   إلـــك بؼقـــة آطماضـــات

 -آطماضات

 -مع طؿر بـ الخطاب  وإلقؽ قصة خقلة بـت مالؽ 

مخرج طؿـر مــ الؿ ـجد ومعـف الجـارود  :د محؿد مفدي الخرسان ـققال ال 

ــدي ــامرأة   العب ــنذا ب ــرزةف ــة -ب ــؼ -ضــخؿة الجر ــك الطري ــر  طؾ ــا طؿ ــّؾؿ طؾقف   ف 

طؽــاظ ُتــرع يف ســقق  (ُطؿقــًرا)طفــدتؽ ت ــؿك   هقًفــا يــا طؿــر :وقالــت -فــردت

ثؿ لـؿ تـذهب إيـام حتـك  ( طؿر)فؾؿ تذهب إيام حتك سؿقت   الصبقان بعصاك

واطؾؿ أكف مـ خاف القطقد قـرب طؾقـف   يف الرطقة فاتؼ اهلل ( أمقر الؿممـقـ)سؿقت 

[---الػقت اـلومـ خاف الؿقت خ  البعقد
(1)

- 

قـد أكرـرت  :رمفؼال مرافؼ لعؿ :جاء فقفا  وتؽؿؾة الرواية يف  قره مـ الؿصادر

هـذه خقلـة امـرأة  ؟أمـا تعرففـا ---دطفـا :فؼال طؿر  طؾك أمقر الؿممـقـ أيتفا الؿرأة

                                                           

ــا الجــرأة  )*( ــت لف ــرأة كاك ـــ  فاطمضــتام ــر ب ــممـقـ طؿ ــر الؿ ــك أمق ــاس طؾ ــام الـ أم

ب الؿـصـ مـ الؿال مـعفا إياه  وطؾل بـ أبل صالـب مبؾغ زهقد طؾك  الخطاب

 وتســـرب(  اإلمامــة اإللفقــةمـــ اهلل ورســقلف خؾقػــة طؾــك الؿ ــؾؿقـ ت ـــرق مـــف )

( ابـتـف  وهـق سـاكت ٓ يحـرك فـرج  ويغتصـب )فـدك(زوجتف  ويغتصب حؼفـا يف )

 هذا مؼبقل أو معؼقل؟!  ففؾساكـًا  وكلن إمر ٓ يعـقف  

ــاس  ال ـــقد محؿــد مفــدي الخرســان )5) ــد اهلل بـــ طب اكظــر: مـاقــب أهــؾ البقــت  (  و1.34( مقســقطة طب

 (-5.34كظريات الخؾقػتقـ  كجاح الطائل )(  415الاـقرواين )ص:
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فعؿـر أحـؼ واهلل أن   اهلل ققلفا مـ فـقق سـبع سـؿقات سؿعقد   أوس بـ الصامت

[ي ؿع لفا
(1)

-  

الذي صرحف الافرستاين بخصقص هجـقم الغق ـاء طؾـك  الت االوأختؿ هبذا 

مــ  ففـؾم :والذي قـال فقـف   مؿا أدى إلك قتؾف  بـ طػان الخؾقػة الراشد طرؿان

طـ مقاجفتفؿ وهؿ يرون خؾقػـة الؿ ـؾؿقـ يف  ي ؽت جؿقع الصحابةالؿعؼقل أن 

وألؿ يؽــ ذلـؽ ازدراء بالصـحابة الـذيـ  ؟ولقس مـفؿ أحد يـفك ويذب طـف  خطر

مـع مـا  الجؿـع الؼؾقـؾذلـؽ  يفـابقنوكقػ  ؟أبؾقا بالء ح ـًا مع الرسقل يف حروبف

[؟!فة يف الجفاد طرب تاريخفؿ اإلسالملاـرلفؿ مـ صػحات ومقاقػ م
(2)

- 

جؿقـع الصـحابة طــ ي ؽت مـ الؿعؼقل أن  ففؾ :فـؼقل  كت اءل أيًسا وكحـ

جؿقع الصحابة طـ الفجقم  ي ؽتمـ الؿعؼقل أن  وهؾ (؟!صالة الماويح)بدطة 

جؿقع الصحابة طــ  تي ؽمـ الؿعؼقل أن  وهؾ ؟!دة ك اء العالؿقـسـقطؾك بقت 

ذلـؽ ازدراًء  ألـقس -- -مــ الؿعؼـقل وهؾ ---مـ الؿعؼقل وهؾ ؟! صب الخالفة

مـع مـا لفـؿ مــ صـػحات   الذيـ أبؾقا بالًء ح ـًا مع الرسقل يف حروبف  بالصحابة

   ؟!فة يف الجفاد طرب تاريخفؿ اإلسالملاـرومقاقػ م

فؿ الح ــ يف الؼتـال وأشاد باـجاطتفؿ وبـبالئ  الصحابة هـا مدحالافرستاين 

إكف لق لـؿ يؽــ طرؿـان  :ففق يريد أن يؼقل  يف كػس يعؼقب لغاية   مع رسقل اهلل

بقــد  يؼتــؾالؿعؼــقل أن ي ــؽتقا ويمكــقه  فؿـــ  قــر  الؼتــؾ بـظــر الصــحابة ي ــتحؼ

   ؟!الغق اء

فـجـد أن هـذه الاـجاطة   لؽـ طـدما يريد أن يتحدث طــفؿ يف مقاضـع أخـرى

ففـذا   فـال يبؼـك طــده  قـر الجـبـ والخـقف والػـرار  يتبخـر والبالء الح ـ  تطقر

   -مـ أحد مـفؿ تخؾػإطقج تجده طـد جؿقع طؾؿاء اإلمامقة دون  الؿـفج

                                                           

آســـتقعاب  ابــــ طبـــد الـــرب (  ١.555اإلصـــابة  ابــــ حجـــر )(  1.471( تـــاري  الؿديــــة  ابــــ شـــبة )5)

(  5.57شذرات الـذهب  ابــ العؿـاد الحـبؾـل )(  54.135القايف بالقفقات  الصػدي )(  3.5١45)

 (-73اجتؿاع الجققش اإلسالمقة  ابـ ققؿ الجقزية )ص:(  1.313رة الحؾبقة )ال ـق

 -(5.74( وضقء الـبل  ال ـقد طؾل الافرستاين )1)



 
 

  151ع٢ً عُس  أحد َٔ ايصخاب١ 9 عدّ إْهاز ايجا١ْٝاسبكٝك١ 

 خامت١ اسبكٝك١ ايجا١ْٝ

ٓ   أن صـحابة رسـقل اهلل :لـا طــ أمـر مفـؿ جـًدا وهـق كاػتهذه الحؼقؼة 

 شـديديـفؼد كـاكقا   أمرهوهان   طـ باصؾ مبتدع مفؿا كان شؽؾف ي ؽتقايؿؽـ أن 

  بدطـةواقػقـ بالؿرصاد لؽؾ   أققياء يف طؼقدهتؿ  يحقـ يف أققالفؿصـر  يف ردطفؿ

طؾـك  اطماضـاهتؿفؼد كرـرت   طـ أئؿتفؿ فساًل   أو مخالػة تصدر طـ طقام الـاس

فؾـؿ   أو تردد يف مقارد طديدة  أو وجؾ  مـ دون خقف (طؿر وطرؿان) :الخؾقػتقـ

ــالفؿ إٓ  ــك كصــاهبا أرجعــقابعــد أن يفــدأ ب ــف زمـــ   إمــقر إل ــت طؾق ــا كاك ــك م وإل

 -(*)حتك طؾك مـ جاء بعدهؿ مـ الخؾػاء اطماضفؿواستؿر   الـبل

                                                           

 إخبار كرقرة يف اطماض الصحابة والتابعقـ طؾك الخؾػاء  ومـفا: )*(

(: 1.515قال الاـق  الػاضؾ الؾـؽراين يف كتابف هناية التؼرير يف مباحث الصـالة ) , 

  فؾّؿـا فـرغ الب ـؿؾةبالـاس يف الؿديـة وقرأ سقرة بعد الحؿد مـ دون  معاويةمصؾَّك 

أســرقت مــ أهؾ الؿ جد وإيرادهؿ طؾقف بؼقلفؿ:  ٓطماضمـ صالتف صار مقرًدا 

 ؟ الصالة أم ك ـقت

مع كقن اطتؼادهؿ طؾك أكّفا لق ت جزًءا لؾ ـقرة كقـػ يؽـقن  مجّرد ترك الب ؿؾةفاكظر أّن  

الققـت  مـع  ؾبـة  خؾقػـةب ببف طؾك  يعمضقن  بحقث بعًدا طـد الؿفاجريـ وإكصارم ت

َّٓ لؽقكف   والخؾػاء بعده[- لعؿؾ الـبل  مخالًػاسؾطـتف وشّدة اقتداره  ولقس ذلؽ إ

؟ بقع الربا: مأحؾؾت لؿروان( طـ أبل هريرة أكف قال 1.١روى م ؾؿ يف صحقحف ) , 

 وقد هنك رسـقل اهلل  بقع الصؽاكق هريرة: أحؾؾت : ما فعؾت  فؼال أبمروانفؼال 
طـــ بقعفــا  قــال  فـفــكطـــ بقــع الطعــام حتــك ي ــتقو؟ قــال: فخطــب مــروان الـــاس 

 مـ أيدي الـاس[- يلخذوهناسؾقؿان: فـظرت إلك حرس 

بالخطبة يقم ( طـ صارق بـ شفاب  قال: مأول مـ بدأ 5.11وروى م ؾؿ أيًسا ) , 

  فؼال: الصالة قبؾ الخطبة  فؼال: قد ترك ما فؼام إلقف رجؾمروان  العقد قبؾ الصالة 

يؼقل: مــ  هـالؽ  فؼال أبق سعقد: أما هذا فؼد قسـك ما طؾقف  سؿعت رسقل اهلل 

بقده  فنن لؿ ي تطع فبؾ اكف  فنن لؿ ي ـتطع فبؼؾبـف  وذلـؽ  مـؽؿ مـؽًرا فؾقغقرهرأى 

 أضعػ اإليؿان[-
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وتالشـت مـع  اختػـتقـد   وهذه آطماضـات  وهذه الؼقة  إٓ أن هذه الادة

ؾ كـ الؿبتؾك هبا الـاس شفًرا كاماًل  ( صالة الماويح)ة مفؿة وخطقرة أٓ وهل سـقق

أو يف قريـة   فال تجد م جًدا مـ م اجد الؿ ـؾؿقـ يف مديــة صـغقرة أو كبقـرة  طام

والحــال م ــتؿر مـــ أول يــقم أمــر   إٓ وهــذه الصــالة تؼــام فقــف  صــغقرة أو كبقــرة

   -بنقامتفا وإلك يقمـا هذا  الخؾقػة طؿر

  ولفذا ال بب فنكـا طـدما كرجع إلك مصـػات اإلمامقة بخصقص هـذه الصـالة

فنهنؿ قد ألػقا كتًبا ورسائؾ م تؼؾة لتػـقد مراء أهـؾ ال ــة يف   الر ؿ مـ كررهتا طؾك

طــ  طجـزواإٓ أهنـؿ   وسقدوا صػحاهتا بالغث وال ؿقـ مـ إخبـار  هذه الصالة

وهـذا   أو اطمضقا طؾقف  الصحابة قد خالػقا طؿرر إلك أن اـقتإيجاد رواية واحدة 

ٓ » : فؽؿـا قـال الـبـل إكـرم  ه الصـالةهـذ طقةشــردلقـؾ طؾـك  خقـربحد ذاتـف 

«تجتؿع أمتل طؾك ضاللة
(1)

- 

                                                           

( بـرقؿ 3.355(  والممـذي )3114( برقؿ )3.311وأبق داود )(  5.475(  )1.531( أخرجف أحؿد )5)

  35  5.47(  والدارمل يف الؿؼدمة  وابـ أبل طاصؿ )4711( برقؿ )1.5414(  وابـ ماجف )1553)

ـــام )33  31 ـــقؿ يف 3.113(  )555  5.551(  والحـــاكؿ )71  ١1  ١4  ١1  ١1( إرق ـــق كع (  وأب

 (-4.43الحؾقة )
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 توطئة:

أن طؾًقا لؿ يعمض طؾك هـذه الصـالة صـقال  ,يف الحؼقؼة إولك,بعد أن أثبتـا 

ف ـربت يف هـذه الحؼقؼـة إن  ( طؿر وطرؿان)طاًما مـ مدة حؽؿ الخؾقػتقـ  يـاـرط

ٓ يف كتـب ال ــة   طؾقفا زمـ خالفتف بطريـؼ واحـد صـحقحلؿ يعمض شاء اهلل أكف 

وتتسح هذه الحؼقؼة طــ   الؽقفة طاصؿتفوأهنا كاكت تؼام يف   عةاـقوٓ يف كتب ال

 :واإلجابة طؾقفا  صريؼ صرح بعض إسئؾة

 ؟يف الؽقفة  مـ خالفة طؾلكاكت هذه الصالة تؼام ز هؾ :إول

 ؟طـ هذه الصالة زمـ خالفتف  هنك طؾل بـ أبل صالب هؾ :الراين

 ؟يصؾقفا جؿاطة مع جؿاطة الؿ ؾؿقـ  كان طؾل هؾ :الرالث

 ٠صـريٚقف١ ق

قبـؾ اإلجابـة طــ هـذه إسـئؾة أود أن أكؼـؾ لؾؼـاره كـص الخطبـة التـل ألؼاهــا 

والتــل ركـز فقفـا طؾــك   مـصـب الخالفـةيف القــقم الرـاين مــ تقلقــف   اإلمـام طؾـل

مـ دون التطرق إلك أي أمـر يتعؾـؼ بالبـدع الؽرقـرة التـل خؾػفـا مــ  إمقالم للة 

 ( صـالة الـماويح) :ومـفـا بدطـة ,كؿا يـدطل اإلمامقـة,سبؼف مـ الخؾػاء وراءهؿ 

  َخطـب ---م (:اسمداد أمـقال بقـت الؿـال) :قال محؿد الريافري تحت طـقان
وكـّؾ مـال   أٓ إّن كّؾ قطقعة أقطعفـا طرؿـان :فؼال  الراين مـ بقعتف بالؿديـةيف الققم 

ولـق   ءشـلفنّن الحّؼ الؼديؿ ٓ يبطؾف  ؛ففق مردود يف بقت الؿال  أططاُه مـ مال اهلل

جوجدُتف وقد    سعة العدلفنّن يف  ؛لرددُتف إلك حالف  وُفّرق يف البؾدان  بف الـ اء ُتزوِّ

 -(*)ؼضـقطؾقف أ فالجقرؼ وَمـ ضاق طـف الح

بؽـّؾ سـالح ُوِجـد لعرؿـان يف داره مّؿـا تؼـّقى بـف طؾـك   أمـرثّؿ  :قال الؽؾبل

  بؼـبض كجائـب كاكـت يف داره مــ إبـؾ الصـدقة فؼبسـت وأمـر  الؿ ؾؿقـ فؼـبض

                                                           

( تحـت طــقان: مومــ 51رقـؿ5.35يف كتـاب: هنـج البال ـة )وردت هذه الخطبة  )*(

 فقؿا رده طؾك الؿ ؾؿقـ مـ قطائع طرؿان[-  كالم لف 



 
 

  155صال٠ ايرتاٜٚح ناْت تكاّ شَٔ خالف١ عًٞ 9 ايجايج١اسبكٝك١ 

ّٓ يعرض ل الح ُوِجد لف لؿ يؼاتؾ بف الؿ ـؾؿقن وأمر  ػف ودرطفسـقبؼبض  وأمر   أ

ــالؽّػ  ــ وب ــر دارهطـــ جؿقــع أمقال أن ُترتجــع  وأمــر  ف التــل ُوِجــدت يف داره ويف  ق

ب أصحاهبا[صـقبت أو أُ صـقحقث أُ   إمقال التل أجاز هبا طرؿان
(1)

- 

إلـك الــاس يف أول   طؾل يتحدثمـ إهؿ أن  :مفؿ يطرح كػ ف سمالففـا 

ومـا   يعةاــرأم يحـدثفؿ طــ م ـائؾ ال  وكقػقة اسـمدادها إمقالأيام خالفتف طـ 

 ؟!بدعالخؾػاء الذيـ حؽؿقا قبؾف مـ  حدثفأ

 األجٛب١ ع٢ً األض١ً٦

 ازبٛاب عٔ ايطؤاٍ األٍٚ

 :أققل  فؾؾجقاب طـ هذا ال مال

  وهـذا مـا اطـمف بـف طؾؿـاء اإلمامقـة  كاكت تؼام زمـ خالفتـف يف الؽقفـة  كعؿ

 :ورد ال ــمال أب إلــك مجؾــة أجقبــة الؿ ــائؾ الديـقــة  وإلقــؽ بعًســا مـــ أقــقالفؿ

                                                           

(  اكظر أيًسا: 3.511( مقسقطة اإلمام طؾل بـ أبل صالب يف الؽتاب وال ـة والتاري   محؿد الريافري )5)

ــان  الخــقئل )ص: ــقم الؼــرمن  محؿــد الحؽــقؿ )ص:157البق ــل  الافرســتاين (  وضــق553(  طؾ ء الـب

(  1.51(  دراسات يف وٓية الػؼقف والدولة اإلسالمقة  مـتظري )١.1١5(  الغدير  إمقـل )1.447)

(  م ـتدرك 311(  كظام الحؽـؿ يف اإلسـالم  مـتظـري )ص:5.31مقسقطة صبؼات الػؼفاء  ال بحاين )

(  البحــار  الؿجؾ ـــل 171ص:(  شـــرح هنــج البال ــة  مقــرؿ البحــراين )51.55القســائؾ  الطربســـل )

(  جـــامع أحاديــث الاــــقعة  الربوجـــردي 1.154(  مـفــاج الرباطـــة  حبقــب اهلل الخـــقئل )35.555)

(  تقضــقح هنـج البال ـة  الاــقرازي 517(  يف ضالل هنج البال ة  محؿـد جـقاد مغـقـة )ص:53.511)

أبـــل صالـــب  الفؿـــداين  (  اإلمـــام طؾـــل بــــ13(  اســـتـاد هنـــج البال ـــة  امتقـــاز طؾقخـــان )ص:5.77)

(  دراســات يف هنــج البال ــة  513(  الحــديث الـبــقي بــقـ الروايــة والدرايــة  ال ــبحاين )ص:553)ص:

(  الصـحابة بـقـ 4.11(  مقسـقطة طبـد اهلل بــ طبـاس  الخرسـان )31محؿد مفدي شؿس الديـ )ص:

ــد ال ـــد )ص: ــة والعصــؿة  محؿ ــت )31١العدال ــة مل البق ــا  ممس  ــة تراثـ ــروض 51.١4(  مجؾ (  ال

(  م ــد اإلمـام 51(  الػاصؿة الؿعصـقمة  محؿـد طؾـل الؿعؾـؿ )ص:451ر  فارس ح قن )ص:سـقالـ

(  3.111(  مصــادر هنــج البال ــة وأســاكقده  طبــد الزهــراء الخطقــب )5.537طؾــل  ح ـــ الؼبــاكجل )

اطـة  (  مـفـاج الرب4.5١3(  مقزان الحؽؿـة  الرياـفري )3.553مقسقطة أهؾ البقت  هادي الـجػل )

(  الصـحقح مــ ســقرة 11(  الـظرية آجتؿاطقة يف الؼرمن  الـدكتقر إطرجـل )ص:5.553الراوكدي )

(  مقسقطة اإلمام طؾل  الرياـفري 3.133(  تاـققد الؿطاطـ  الؽفـقي )1.41اإلمام طؾل  العامؾل )

 (-5.415(  مقسقطة شفادة الؿعصقمقـ  لجـة الحديث )3.55)



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

156 

هـؾ رد فـدك   طـدما استقلك طؾك الخالفة الظاهريـة  إلمام طؾل بـ أبل صالبما

 -[؟إلك أهؾف أم ٓ

لـؿ   مأمقـر الؿـممـقـ :قـائاًل   د طبد الرضا الافرسـتاين ـقفلجاب طؾقف مية اهلل ال

كعـؿ   وأما طؾة طدم رده فغقر معؾقمة بـالؼطع  التقاري  وإخباريرد فدك كؿا يظفر مـ 

لـؿ تؽــ مب ـقصة  الظاهريـةفنن خالفتـف   أكف لؿ يؼدر طؾك ذلؽ :مـفا  تهـاك احتؿآ

 مـ خؾـع  ويؽػقؽ شاهًدا طؾك ذلؽ طدم استطاطتف  رفض البدعبحقث يتؿؽـ مـ 

[(صالة الماويح) ورفض  ضـليح الؼاشـر وطزل  معاوية
(1)

- 

طـ  ال ؽقتإلك   ماضطرار طؾل :طتفاـرقال محؿد مصػ مح ـل يف م ,

 مــعففـق لـؿ يؼـدر طؾـك   ---ثقرة العامـة مخافة  رقرة باصؾة يف زمان خالفتفاء كشـقأ

جؿاطة[ رمسانالـاس مـ الصالة يف شفر 
(2)

- 

رأى أن  ---آجتؿـاع  أمقـر الؿـممـقـ أكؽـرملؿـا  :يف هتذيبـف سـلقال الطق ,

بالصالة طؾك طادهتؿ[ وأمرهؿ  أجاز ؛الـاس ويػتتـ  طؾقف يػ دإمر 
(3)

- 

 -طـد اإلجابة طؾك ال مال الراين وضقًحا للة ستزداد وهذه الؿ 

 ازبٛاب عٔ ايطؤاٍ ايجاْٞ

طــ  هنـكقـد   ر إلك أن طؾقًااـقيف كتب أهؾ ال ـة وٓ طؾك رواية واحدة ت لؿ أطرر 

 -واطماضاتف طؾك م ائؾ أخرى كرقرة هنقفكؿا ورد فقفا   صالة الماويح زمـ خالفتف

  هنقـف رفسـقاإٓ أن الــاس   طـفا هنكقد   دطقن أكففنهنؿ ي ؛أما يف كتب اإلمامقة

وقد ثبَت تاريخًقـا أنَّ م :  جعػر الباقرياـققال ال  طؾك ما يريدون أقرهؿوبعد رفسفؿ 

ـَ    الــاَس طــدما رمهـؿ يمّدوهنـا وزجـرَ  ( الـماويح)طـ صـالة  هنكقد   أمقر الؿممـق

ـَ لّؿا اجتؿَع الـاُس طؾك أمقِر الؿممـ :فؼد روي أكف سـللقه أنَّ يـصـَب لفـؿ  بالؽقفـةِ   ق

                                                           

ئؾ الديـقة التل تصدرها لجـة الرؼافة الديـقة يف كربالء لؾ ــقد طبـد الرضـا الافرسـتاين  ( مجؾة أجقبة الؿ ا5)

 (-55( )ص:1( الدورة )5العدد )

 (-1.١5( ماـرطة بحار إكقار  محؿد مصػ مح ـل )1)

 (-4.31( هتذيب إحؽام  الطقسـل )4)
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ففؿ أنَّ ذلَؽ خالُف الُ ــَّة  فَزجَرهؿ  يصّؾل هبؿ كافؾَة شفِر رمسانَ  اإمامً    فمكـقه  وطرَّ

مقا بعَسفؿ  واجتؿعقا ـَ   وقدَّ ومعـف فـدخَؾ طؾـقفؿ الؿ ـجَد    فبعـَث إلـقفؿ الح ـ

[(واطؿراه :فؾّؿا رأوه تبادروا إبقاَب وصاحقا  الدّرةُ 
(1)

- 

إّن أئّؿــة أهــؾ البقــت وطؾــك رأســفؿ طؾــل بـــ أبــل م :وقــال جعػــر ال ــبحاين ,

[صا قةولؿ تؽـ يقمذاك مذان   بالبدطةووصػفا   طؾك طؿر اطمض صالب
(2)

- 

صــالة هنــاهؿ طـــ الجؿاطــة يف   موقــد روي أكــف :وقــال كــقر اهلل الت ــمي ,

 !واطؿـــراه) :قـفـــامتـعقا ورفعـــقا أصـــقاهتؿ قـــائؾ  التـــل ابتـــدطفا طؿـــر الـــماويح

حتك تركفؿ يف خقضفؿ يؾعبقن[ !(واطؿراه
(3)

- 

زوًرا  ()ك ــبقهؿا إلــك جعػــر الصــادق  روايتــقـمـــ أجــؾ ذلــؽ  فــاختؾؼقا 

لصـالة  الؿـؽـر,ف لؿـذهبفؿ اــرم مخـرجمحـاولقـ مــ خاللفؿـا إيجـاد   وهبتاًكا

 :وإلقؽ الروايتقـ  وبلهؾ ال ـة  كؽاية بعؿر  ,الماويح

 ايسٚا١ٜ األٚىل

سـللت أبـل م :قـال   طــ أبـل طبـد اهلل  طـ طؿـار  يف هتذيبف سـلروى الطق 

 الؽقفة  لؿا قدم أمقر الؿممـقـ :قال  طبد اهلل طـ الصالة يف رمسان يف الؿ اجد

يف الؿ ـاجد  ٓ صالة يف شـفر رمسـان :أن يـادي يف الـاس  أمر الح ـ بـ طؾل

فؾؿـا سـؿع   بـف أمقـر الؿـممـقـفـادى يف الـاس الح ــ بــ طؾـل بؿـا أمـره   جؿاطة

فؾؿـا رجـع الح ــ  !( واطؿـراه !واطؿـراه) :الـاس مؼالة الح ـ بـ طؾـل صـاحقا

ــا أمقــر الؿــممـقـ :فؼــال ؟مــا هــذا الصــقت :إلــك أمقــر الؿــممـقـ قــال لــف الـــاس   ي

[(صؾقا :قؾ لفؿ) : فؼال أمقر الؿممـقـ !( واطؿراه !واطؿراه) :حقنصـقي
(4)

- 

                                                           

 (-14اقري يف كتابف )ص:( صالة الماويح  سـة ماـروطة أو بدطة محدثة  الاـق  جعػر الب5)

 (- 5.355( اإلكصاف يف م ائؾ دام فقفا الخالف  جعػر ال بحاين )1)

 (-553( الصقارم الؿفرقة يف جقاب الصقاطؼ الؿحرقة  الافقد كقر اهلل الت مي )ص:4)

(  بال ــــد والؿـــتـ ١.35رواهـــا أيًســـا: صـــاحب القســـائؾ ) ( 4.31( هتـــذيب إحؽـــام  الطقســــل )3)

 الؿذكقريـ-
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 َٓاقػ١ ضٓد ايسٚا١ٜ

فنن  ؛آحتقاطمسـدها قابؾ لؾؼبقل طؾك كحق  :طتفاـرقال مصػ مح ـل يف م 

بحـقث يف طؾـؿ ) :ذكركـاه يف كتابــا  كالم صقيؾ طؾل بـ فسال  إلك اـقيف صريؼ ال

[(الرجال
(1)

- 

يف مـــالذ إخقـــار   ــــلالؿجؾ وثؼفـــام : ــــل  كجـــؿ الـــديـ الطباــــقوقـــال ال

(1.17)]
(2)

- 

صـاحب الحـدائؼ) :الروايـة كـؾ مــ بقثاقةوحؽؿ 
(3)

وصـاحب الجـقاهر  
(4)

  

وصاحب  ــائؿ إيـام
(5)

  الفؿـدايناــقوال  
(6)

  آشـتفاردياــقوال  
(7)

وطؾـل   

الؽقراين
(8)

(وكرقر مـفؿ أوردوها يف كتبفؿ مـ دون أي تعؾقؼ  
(9)

-   

ٕن جؿقـع رواهتـا فاسـدوا العؼقـدة  ؛مقثؼـة ,يف أح ــ حآهتـا,فالرواية  :قؾت 

وطؿـرو بــ سـعقد   وأحؿـد بــ الح ــ  مطؾـل بــ فسـال :ؾ مــوهـؿ كـ ( فطحقة)

حقـث أن الروايـة   (10)ورأس الػطحقة طؿار ال باصل[  ومصدق بـ صدقة  الؿدايـل

  -قد ك بت إلقفؿ

                                                           

 (-1.١5( ماـرطة بحار إكقار  محؿد مصػ مح ـل )5)

 (-35( صالة الماويح بقـ ال ـة والبدطة  الاـق  كجؿ الديـ الطب ـل )ص:1)

 (-51.111( الحدائؼ  البحراين )4)

 (-54.535( جقاهر الؽالم  محؿد الجقاهري )3)

 (-4.551(  ـائؿ إيام  الؿقرزا الؼؿل )1)

 (-1.511ضا الفؿداين )( مصباح الػؼقف  م ا ر5)

 (-55.43١( مدارك العروة  الاـق  طؾل بـاه آشتفاردي )3)

 (-4.353( ألػ سمال وإشؽال  طؾل الؽقراين )١)

(  اإلكصـاف يف م ـائؾ دار 3.1١5(  ذكـرى الاــقعة  الاـفقد إول )5.514( مـتفك الؿطؾب  الحؾـل )7)

(  وضــقء 513م ــائؾ خالفقـة  الطب ــل )ص:(  دراسـات فؼفقـة يف 5.171فقفـا الخـالف  ال ــبحاين )

ــل  الافرســتاين ) ــب اهلل الخــقئل )1.534الـب (  البدطــة  ال ــبحاين 51.114(  مـفــاج الرباطــة  حبق

(  55(  صالة الماويح بقـ ال ــة والبدطـة  الطب ــل )ص:75(  البدطة  مركز الرسالة )ص:5١5)ص:

 (-571يف ضالل التقحقد  ال بحاين )ص:

( 534( )ص:115)ص:  (53  51  1ؿتفؿ يف: معجــــؿ رجــــال الحــــديث  الخــــقئل )ج( اكظــــر تــــرج51)

 (-143( )ص:74)ص:
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[الػطحقةالتقؿؾل طـ م :قال الػقض الؽااين يف القايف طـ الرواية
(1)

-  

 ( الصـادق والؽـاضؿ)قـ عقة جعؾقا طبد اهلل إفطح إماًما بـشـقفرقة  :والػطحقة

ًٓ مــ   هؿ الؼائؾقن بنمامة طبد اهلل إفطـح :الػطحقةم :د محؿد كالكم ـققال ال بـد

إلقفؿ[ الركقنٓ يـبغل   العؼقدة فاسدواففؿ    بـ جعػر سـكاإلمام مق
(2)

- 

مكتـب أخباركـا  :يف بحـاره  ــلقـال الؿجؾ  بؽػـرهؿوقد شفد طؾؿاء اإلمامقـة  

والقاقػة و قـرهؿ  الػطحقةمـ   الزيدية وأمرالفؿ كػرلدالة طؾك بإخبار ا ماحقكة

مـ الػرق الؿسؾة الؿبتدطة[
(3)

- 

حتـك إّن الؿصــّػ   الساّلةمالػطحقة مـ الػرق  :وقال محؿد مفدي الخرسان

[بؽػرهؿتطّرف يف الحؽؿ 
(4)

-  

مــ  ومــفؿ  اًل صــقمــ يرفسـفا جؿؾـة وتػ فؿــفؿ  يف قبقل روايـاهتؿ اختؾػقاوقد 

   -مـ يدطل أكف ركب سػقـة أهؾ البقت اختالفويف هذا خقر دلقؾ طؾك   وطاـربؼبؾفا ي

طزيـزي الؼـاره تعؾقؼـات لـبعض طؾؿـاء اإلمامقـة طؾـك روايـات ورد يف  لقؽإو

 (:الػطحقة)سـدها رجال مـ 

ــال ال , ســـدها باشــتؿالف طؾــك جؿاطــة مـــ  ضــعػم :د محؿــد العــامؾل ـــقق

[الػطحقة
(5)

- 

ال ـد باشتؿالف طؾك جؿاطة مـ  ضعقػةملؽـ الرواية  :خرىوقال طـ رواية أ ,

[الػطحقة
(6)

- 

فال تعقيؾ طؾقف[  الػطحقةميف سـده جؿاطة مـ  :وقال الؿحؼؼ الخقاك اري ,
(7)

- 

                                                           

 (-55.314( القايف  الؽااين )5)

 (-545.شـرح ص:١( الروضة البفقة يف شـرح الؾؿعة الدماؼقة  الافقد الراين )1)

 (-43.43( بحار إكقار  الؿجؾ ـل )4)

 (-31ل )ص:( م تطرفات ال ـرائر  ابـ إدريس الحؾ3)

(  مـدارك إحؽـام  ال ــقد محؿـد العـامؾل 451.شـرح ص:1( مدارك إحؽام  ال ـقد محؿد العامؾل )1)

 (-13.شـرح ص:5)

 (-13.شـرح ص:5( مدارك إحؽام  ال ـقد محؿد العامؾل )5)

 (-131( ماارق الاؿقس  الؿحؼؼ الخقاك اري )ص:3)
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موٓ يبعـد أن يؽــقن طـذر الؿملــػ يف ذلــؽ  :وقـال محؿــد مفـدي الخرســان ,

ة بــ مفـران مــ وسـؿاط  الػطحقـةمــ  طؿـار ال ـاباصلٕن  ؛الروايـة طدم اطتبـاره

لرجالفؿا طـد الؿملػ[ ٓ اطتباروكؾتا الػرقتقـ   القاقػة
(1)

- 

مّؿــا ٓ  الػطحّقــةال ـــد بجؿاطــة مـــ  ضــعػم :د طؾــل الؼزويـــل ـــقوقــال ال ,

يؾتػت إلقفا[
(2)

- 

ال ـــد باشــتؿالف طؾــك  ضــعقػةمإن الروايــة الراكقــة  :وقــال الؿحؼــؼ البحــراين ,

فال تـفض حجة[  جؿاطة مـ الػطحقة
(3)

- 

ب ـبب   ات أمرالفـااــروط  صعـ طؾؿاء اإلمامقة بجؿقع هـذه الروايـات :قؾت 

ـــ  ــقـ م ــة)أن يف ســـدها واحــًدا أو اثـ ــػ ( الػطحق ــة  فؽق ــعبرواي ـــ  جؿق رواهتــا م

   (؟!الػطحقة)

  وأقــقال طؾؿــاء اإلمامقــة فــقفؿ  أمــا مــا يتعؾــؼ بــبعض أفــراد ســـد هــذه الروايــة

 :  ف بخذ مرالقـ

 - بـق فسال :إول 

 -طؿار ال اباصل :الراين 

 بٓٛ فطاٍ 9األٍٚ

 فطحـلمهذيـ الخربيـ الؿرسؾقـ  وراوي أحـدهؿا  :قال ابـ إدريس الحؾِّل ,

ال  وهق الح ـ بـ كافر مؾعقنالؿذهب   ال كؾفؿ فسَّ   والح ـ فطحقة  وبـق فسَّ

[الساللرأسفؿ يف 
(4)

- 

موال ــد  :رائ ــروقال محؿد مفدي الخرسان يف مؼدمتف طؾك م تطرفات ال ,

 ,وهق أحؿد بـ الح ــ بــ طؾـل بــ فسـال,فنّن أول رجالف   ٓ يخؾق مـ مـاقاة

                                                           

 (-551.هامش ص:5( ال ـرائر  ابـ إدريس الحؾل )5)

 (-١55 ,5.١51( يـلبقع إحؽام يف معرفة الحالل والحرام  ال ـقد طؾل الؿقسقي الؼزويـل )1)

 (-7.155( الحدائؼ الـاضرة  الؿحؼؼ البحراين )4)

 (-5.371( ال ـرائر  ابـ إدريس الحؾِّل )3)
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بــؾ ســبؼ مـــف   وٓ يعؿــؾ بلخبــارهؿ  والؿصـــّػ ٓ يعتــرب أحــاديرفؿ  الػطحقــةمـــ 

[الػطحقةمساًفا إلك  قره مـ   فطحلّٕكف  ؛التحامؾ الاديد طؾك أبقف الح ـ
(1)

- 

الـذي  ابــ فسـاليف مـاقاة ال ــد وجـقد مويؽػل  :وقال ابـ إدريس الحؾل ,

برواياهتؿ[ طدم العؿؾ  ومذهب الؿصـّػ مـف ومـ أمرالف  الػطحقةهق مـ 
(2)

- 

 فطحـلمثؿ إن الح ـ بـ طؾل بـ فسال القاقع يف الطريؼ  :وقال الخاجقئل ,

  -الؿقت  ؿراتوإن رجع طـف يف   الؿذهب

يرـف طؾـك مـذهب مــ ٓ يف آطتؿاد طؾـك حد ٓ يجدي كػًعاولؽـ رجقطف هذا 

ح بـف يف كتبـف صــركؿـا   ومــفؿ العالمـة  أصـحابـا كـلكرر  بؾ يـرده  يعؿؾ بالؿقثؼ

إصقلقة[
(3)

- 

 عُاز ايطاباطٞ 9ايجاْٞ

وهـؿ   الؿذهب الؿـ ـقب إلـك الػطحقـة (فطحل)مطؿار  :قال الافقد الراين ,

بروايتف[ فال يعتد  الؼائؾقن بنمامة طبد اهلل بـ جعػر إفطح
(4)

- 

لســعػ ســـد   وهــق احتجــاج ضــعقػ ---م :د محؿــد العــامؾل ـــقوقــال ال ,

[(طؿار ال اباصل) الػطحقةباشتؿالف طؾك جؿاطة مـ   الرواية
(5)

- 

ــل يف ال , ــة الحؾ ــال العالم ــذا  :ائر ـــروق ــار ه ــافر   الؿــذهب فطحــلموطؿ ك

[مؾعقن
(6)

- 

[مؾعقن كافر  الؿذهب فطحلموطؿار هذا  :وقال طؾل أصغر مرواريد ,
(7)

- 

                                                           

 (-557( م تطرفات ال ـرائر  ابـ إدريس الحؾل )ص:5)

 (-133س الحؾل )ص:( م تطرفات ال ـرائر  ابـ إدري1)

 (-1.414( الرسائؾ الػؼفقة  الخاجقئل )4)

 (-5.353( الروضة البفقة يف شـرح الؾؿعة الدماؼقة  الافقد الراين )3)

 (-545.شـرح ص:5( مدارك إحؽام  ال ـقد محؿد العامؾل )1)

 (-5.135( ال ـرائر  ابـ إدريس الحؾل )5)

 (-3.577( القـلبقع الػؼفقة  طؾل أصغر مرواريد )3)
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مرّد  :ائر ـــروقــال محؿــد مفــدي الخرســان يف مؼدمتــف طؾــك م ــتطرفات ال ,

  -معاكد كافربؾ    قر معتؼد لؾحؼ  الؿذهب فطحلّٕكف  ؛رواية سؿاطة

 -كافر مؾعقن  الؿذهب فطحلوطؿار هذا  :وقال ( طؿار ال اباصل) :ورّد رواية

  -كافر مؾعقن  الؿذهب فطحلوهق  :وقال  بـ فسال الح ـورّد ما رواه طؾل بـ 

أن  :ط العؿؾشـروإّن مـ   فطحقانوهؿا  :وقال  ورّد ما رواه زرطة طـ سؿاطة

 ًٓ [؟فؽقػ كعؿؾ بخربه  كافر والػطحل  يؽقن راوي الخرب طد
(1)

- 

 ٚطِٗ يف قبٍٛ زٚا١ٜ ايفطخٞغـس

 :وإلقؽ ما اشمصقه  وًصاشـرفنكف وضع  ( الػطحل)ومـ قبؾ برواية  

مـع سـالمتف  ثؼـاتلؽـفؿ   ميف رجالف جؿاطة مـ الػطحقة :قال الافقد الراين ,

[---بعؿؾ إصحاب واكجباره  الؿعارضمـ 
(2)

- 

فقعؿـؾ   ثؼـاتمبلن رواتف وإن كاكت فطحقة لؽـفـا  : ـلوقال العالمة الؿجؾ ,

[ ---بعؿؾ إصحاب واطتساده  الؿعارضبؿا رووه مع سالمتف طـ 
(3)

- 

سـالمتفا مــ ) :وبالروايـة ( ثؼـة)ؽـقن فقجب أن ي :وصفؿ تتعؾؼ بالراوياـرف 

  (-بعؿؾ إصحاب واكجبارها  الؿعارض

 (:إذا ما تػرد  رفض رواية الػطحل)بـ   يتؿرؾ  ًصا مخرشـروبعسفؿ وضع  

 ضـعقػة  هـذه الروايـة مخالػـة لألصـؾ ---م :قال ابـ أبل جؿفقر إح ـائل ,

[ا يتػرد بفطؿؾ طؾك مفال   ٕن طؿاًرا ال اباصل مـ الػطحقة ؛الراوي
(4)

- 

ــال ال , ــديـ إطــرج ـــقق ــد ال ــؽ :د طؿق ــار ال ــاباصلّٕن  ؛موذل   طّؿ
ّ
فطحــل

مـ الروايات[ ما يـػرد بف طؾكفال يعّقل   الؿذهب
(5)

-  

                                                           

 (-11( م تطرفات ال ـرائر )باب الـقادر(  ابـ إدريس الحؾل )ص:5)

 (-537( روض الجـان يف شـرح إرشاد إذهان  الافقد الراين )ص:1)

 (-1.413( مالذ إخقار يف ففؿ هتذيب إخبار  الؿجؾ ـل )4)

 (-35.هامش ص:3( طقالل الملل  ابـ أبل جؿفقر إح ائل )3)

 (-1.311ئد يف حؾ ماؽالت الؼقاطد  ال ـقد طؿقد الديـ إطرج )( كـز الػقا1)
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 طؿـارٕن  ؛مولسعػ سـد الروايـة :  الؿػؾح الصؿقري البحرايناـقوقال ال ,

بف[ وٓ يعؿؾ بؿا اكػرد  فطحل الؿذهب
(1)

- 

  ال اباصل وهق فطحـل الؿـذهب سـكبـ مق طؿارم :لبحراينوقال الؿحؼؼ ا ,

  العـدلٓ يعؿـؾ هبـا ولـق رواهـا  أخبـار أحـادمع أكا قـد قـدمـا أن   مخالػ لؾحؼ

خـا أبـل شــقوالراين خقرة   خـا الؿػقدشـقوخقرتف و سـكد الؿرت ـقفإول مذهب ال

[سـلجعػر الطق
(2)

- 

   :وط اإلمامقةشـرظؿ روايتـا الؿزبقرة ٓ تـطبؼ طؾقفا مع :قؾت 

  إلثبات أمر كبقر تـفضوٓ   وٓ ترؿر يؼقـًا  ٓ تقجب طؿاًل   محادففل خرب  ,

 !لرواه  قر همٓء  لق كان لبان

 -طؿار ال اباصل تػرد بفوهل مؿا  ,

يف م ـللة يجـب   يف كتب اإلمامقـة القتقؿةٕهنا الرواية  ؛وٓ كجد لفا معارًضا ,

  !متقاترةأن تؽقن 

 آضـطرارمــ بـاب  ,مــ متـلخري اإلمامقـة,هبا بعـض إصـحاب  وطؿؾ ,

   !ولحػظ ماء القجف  لعدم وجقد البديؾ

روايـة اسـتدل هبـا طؾؿـاء اإلمامقـة يف كتـبفؿ إلثبـات  أفسؾهذا هق حال  :قؾت 

بحقث ٓ كحتاج إلك   التفافت والسعػففل مـ   طـ صالة الماويح  طؾل هنل

 -مزيد كالم طـفا

ـــ :ال ــماللؽـــ   ــك ط أي ــة آثـ ـــ اـــررواة اإلمامق ـــقية ط ــامفؿ إول  رةس  إم

ففــؿ  ؟!ولعـــقهؿ كػــروهؿلقمكقهــا تــروى بؾ ــان مـــ   طؾــل بـــ أبــل صالــب

وإمـا طــ صريـؼ رواة   رة إما طـ صريؼ كتب أهؾ ال ـة ورواهتـؿ ـقيلخذون هذه ال

 !السالة الؽافرةعقة اـقبؼقة الػرق ال

                                                           

 (-4.33(  اية الؿرام يف شـرح شـرائع اإلسالم  الاـق  الؿػؾح الصؿقري البحراين )5)

 (-14.447( الحدائؼ الـاضـرة  الؿحؼؼ البحراين )1)
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 ٠ ايرتاٜٚح َٔ ايٓٗٞ عٔ صال ضعف َٛقف عًٞ 

 ش١َ أيف  اإلَا١َٝٚقع أ

طؾؿـاء  بـمكوالتـل تتؿرـؾ   مــ خـالل طـرض هـذه الحؼقؼـة زمـةإتتبقـ هذه 

رواية التفذيب ,إلك الؿعصقم جعػر الصادق  الؿ ـدةآستدٓل بالرواية  اإلمامقة

ورده ابــ أوالتؿ ـؽ بؿـا   طـ صـالة الـماويح ثبات هنل طؾل إل ,كػة الذكرأ

 (-51.1١4)حف لؾـفج شـريف  (هـ515الؿتقو) الؿعتزللد بل الحديأ

ــةوهــذا يتبــقـ مـــ خــالل الرجــقع إلــك كتــب  التــل تحــدثت طـــ هــذه  اإلمامق

 حشــرفػـل م : ـل  كجؿ الديـ الطباـقلقؽ طؾك سبقؾ الؿرال ما قالف الإو  لةلالؿ 

ـصب لفـؿ ف للقه أن ي  لّؿا اجتؿعقا إلقف بالؽقفة  أّن أمقر الؿممـقـ روي :الـفج

فمكقه   خالف ال ـّةوطّرففؿ أّن ذلؽ  زجرهؿ  يصّؾل هبؿ كافؾة شفر رمسان اإمامً 

فـدخؾ طؾـقفؿ    فبعـث إلـقفؿ ابــف الح ــ  واجتؿعقا ٕكػ فؿ وقّدمقا بعسفؿ

طؿراه[ وا :وصاحقا  فؾّؿا رأوه تبادروا إبقاب  ومعف الدّرةالؿ جد 
(1)

-   

  الطائػـة شــقبـل الحديـد مـع خـرب أابــ ورده أوطـد مؼاركـة هـذا الخـرب الـذي 

وطّرففؿ أّن ذلـؽ  زجرهؿ ,5) :العبارتقـتتؿرؾ هباتقـ  زيادةن فقف أكجد   سـلالطق

ــال هــذه أ ( (*)الــدرةفــدخؾ طؾــقفؿ الح ـــ الؿ ــجد ومعــف  ,1 -خــالف ال ـــّة مر

يف  طؾـل  حـزمثبـات يف محاولـة إل اإلمامقـةهل مـا يبحـث طــف طؾؿـاء  العبارات

طؾقفــا يف روايــة الؿعصــقم جعػــر  لــؿ يعرــرواوالتــل   صــالة الــماويح التعامــؾ مــع

أن   أمـر الح ــ بــ طؾـل  الؽقفـة  لؿا قدم أمقر الؿممـقـم :الؼائؾ  الصادق

فــادى يف الــاس   يف الؿ ـاجد جؿاطـة ٓ صـالة يف شـفر رمسـان :يـادي يف الــاس

مؼالة الح ـ بــ طؾـل فؾؿا سؿع الـاس   الح ـ بـ طؾل بؿا أمره بف أمقر الؿممـقـ

مـا  :فؾؿا رجع الح ـ إلك أمقـر الؿـممـقـ قـال لـف !( طؿراه وا !طؿراه وا) :صاحقا

                                                           

 (-551( دراسات فؼفقة يف م ائؾ خالفقة  الاـق  كجؿ الديـ الطب ـل )ص: 5)

ــقس طؿــر  *() ــف ل ــدرةمـــ ي ــتخدم ) وحــدهالظــاهر أك ــل ال ـــ طؾ ــا هــق الح ـــ ب (  فف

 !ي تخدمفا
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 !( طؿـراه وا !طؿـراه وا) :حقنصــقالــاس ي  يا أمقر الؿـممـقـ :فؼال ؟هذا الصقت

[(صؾقا :قؾ لفؿ) :فؼال أمقر الؿممـقـ 
(1)

- 

  الؿرسؾخرب الؿعتزلل  وذهبقا إلك  الؿ ـدخرب الؿعصقم  اإلمامقةلذلؽ ترك 

لؿا اجتؿعـقا إلقـف   أن أمقر الؿممـقـ وقد روي) :التؿريضغة صـقورده بأوالذي 

---(بالؽقفة
(2)

والتـل تتؿرـؾ   فقفـا واقعـقنالتـل هـؿ  زمـةإففذا خقـر دلقـؾ طؾـك   

 -يف التعامؾ مع هذه البدطة ردة فعؾ طؾل  بسعػ

  اــقطؾـك ال  ك خرب التفـذيبوتر  آستدٓل طؾك خرب الؿعتزلل صـرولؿ يؼت

الـذيـ كتبـقا طــ  اإلمامقـةكؿا هذا ما استدل بف معظؿ طؾؿاء إو   ـلكجؿ الديـ الطب

  جعػـر البـاقري يف اــقمال :وطــاويـ كتـبفؿ  وإلقـؽ أسـؿاء مــ اسـتدل بـف  الماويح

يف     طؾــل الؽــقرايناـــقالم  [(11 :ص)  أو بدطــة محدثــة  وطةاـــرصــالة الــماويح ســـة م

  ممحؿــــد صــــادق الـجؿــــل يف أضــــقاء طؾــــك الصــــحقحقـ  [(4.514)هر التــــاري  جــــقا

بـق الصــالح أم  [(171:ص)  مالعالمـة الحؾـل يف هنـج الحــؼ وكاـػ الصـدق  [(315:ص)

  الــدكتقر كجــاح الطــائل يف كظريــات الخؾقػتــقـم  [(433:ص)الحؾبــل يف تؼريــب الؿعــارف 

ممركـــز   [(75 :ص)  ا وحــدودهاممركــز الرســالة يف كتـــاهبؿ البدطــة مػفقمفـــ  [(1.351)

  -[(5.171)  يـصـرإبحاث العؼائدية يف كتاهبؿ مقسقطة مـ حقاة الؿ تب

                                                           

(  بال ــــد والؿـــتـ ١.35رواهـــا أيًســـا: صـــاحب القســـائؾ ) ( 4.31( هتـــذيب إحؽـــام  الطقســــل )5)

 الؿذكقريـ-

 (-51.1١4( شـرح الـفج  ابـ ابل الحديد الؿعتزلل )1)
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 اإلَا١َٝخ١ أخس٣ ٚقع فٝٗا عًُا٤ طـٝف

حف لـقس لـف شــرورده الؿعتزلـل يف أتتؿرؾ يف أن الخـرب الـذي  حةسـقالػوهذه  

  صالة الـماويح دطقةبورده يف شافقف إلثبات أ سـكيػ الؿرتاـركؿا هق لؾإو  صاًل أ

 :فؿؿـا قالـف بخصقصـف !بـف لق تدلٓ   طؾقف لقردحف شـرفجاء بف ابـ أبل الحديد يف 

ٓ والؿحــدثقن   هــق وصائػتــف بـؼؾــف يـػــرد  والخــرب الــذي رواه أمقــر الؿــممـقـم

[وٓ يربتقكف  ذلؽ يعرفقن
(1)

- 

ؿـا يتعؾـؼ فق ســكطؾـك الؿرت ردودهيف  شـديًداوكان ابـ أبل الحديد الؿعتزلـل  

يف معـرض   قـد صـالها جؿاطـة  أن الـبـل ســكالؿرت أكؽرفؼد   بصالة الماويح

أن ققام شفر  ,الؼساة ضـلأي قا,فلما ادطااه م :قائاًل   الؿعتزلل ضـلرده طؾك الؼا

ٕكــا ٓ كـؽــر ققــام شــفر  ؛مـــف فؿغالطــة  ثــؿ تركــف  رمســان كــان يف أيــام الرســقل

فـنن ادطـك   آجتؿاع طؾك ذلـؽ أكؽركاوإكؿا   ادرمسان بالـقافؾ طؾك سبقؾ آكػر

ولـق كـان   ما أقـدم طؾقفـا أحـد مؽابرةفنهنا   صالها جؿاطة يف أيامف  أن الرسقل

إهنا بدطة[ :كذلؽ ما قال طؿر
(2)

- 

فلمـا إكؽـاره أن تؽـقن كافؾـة شـفر رمسـان م :قـائاًل   طؾقف ابــ أبـل الحديـد فرد 

فنن كتـب الؿحـدثقـ   لؿرؾف فسـقل ت أرتفنكؽار   يف جؿاطة  صالها رسقل اهلل

وٓ يؿؽـف أن ي ـده إلـك    قر معروفوالخرب الذي رواه   --- برواية ذلؽ ماحقكة

ولعؾف مـ أخبار أصحابف مــ   ٕسـدهكتاب مـ كتب الؿحدثقـ ولق قدر طؾك ذلؽ 

[مـفؿ واإلخباريقـمحدثل آمامقة 
(3)

(*)- 

                                                           

 (-51.1١1( شـرح الـفج  ابـ أبل الحديد )5)

 (-3.111مامة  الاـريػ الؿرتسـك )(  الاايف يف اإل51.1١4( شـرح الـفج  ابـ أبل الحديد )1)

 (-1١1 ,51.1١3( شـرح الـفج  ابـ أبل الحديد )4)

ؼ الاــريػ ـ( يف حـل ت أرتســقف لؿرؾـفديد: )ـؾك صحة ققل ابـ أبل الحـالدلقؾ ط )*(

طؾـك  لـؿ أطرـرذا الخصـقص  فـنين الؿرتسـك  باإلضافة إلـك الروايـات الؿتـقاترة هبـ

طـف ورد طؾك ابـ أبل الحديـد  مـع العؾـؿ أهنـؿ قـد  دافعواحد مـ طؾؿاء اإلمامقة مـ 

 طـف يف مقاضع كرقرة- دافعقا
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 ايسٚا١ٜ ايجا١ْٝ

   طــ أحـدهؿا  طـ بعـض أصـحابـا  طـ حريز  رهـق يف تػ شـلالعقاروى  
اجعـؾ لــا إماًمـا يممــا يف  :فؼالقا  أتاه الـاس الؽقفةلؿا كان أمقر الؿممـقـ يف م :قال

 :فؾؿــا أم ــقا جعؾــقا يؼقلــقن  وهنــاهؿ أن يجتؿعــقا فقــف  ٓ :فؼــال ؟شــفر رمســان

يــا أمقــر  :ؼــالف  فلتــاه الحــارث إطــقر يف أكــاس !( وارمســاكاه  ابؽــقا يف رمســان)

لقصـِؾ   دطقهؿ وما يريـدون :فؼال طـد ذلؽ  ضج الـاس وكرهقا ققلؽ  الؿممـقـ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ) :ثـؿ قـال  هبؿ مـ شااوا

[[551مالـ اء: (ڍ ڍ
(1)

-   

 َٓاقػ١ ضٓد ايسٚا١ٜ

 فنرسـالف  ففق دال طؾـك كػ ـف بـػ ـف  ٓ يحتاج سـد هذه الرواية إلك مـاقاة صقيؾة

لـؿ ي ـتطع أن يحـدد اسـؿ  شــلبـؾ العقا ( بعض أصحابـا) :فقف كرر اهقؾوالؿج  ضاهر

طــ ) :فلرسـؾفا هؽـذا ( أم الصـادق  البـاقر)هـق  ففـؾ  اإلمام الذي كؼؾت طــف الروايـة

طتفاـركؿا شفد بذلؽ مصػ مح ـل يف م  ضعقػةفالرواية إذن  (؟!أحدهؿا
(2)

- 

 ؛وٓ اطتؿـاد طؾقـف  تبار لـفٓ اط شـلفنن مافقر اإلمامقة أن كتاب العقا :وأيًسا 

   -وهذا ما أشار إلقف كرقر مـ طؾؿائفؿ  إساكقد محذوفٕكف 

  :وإلقؽ بعًسا مـ أققالفؿ

لــا اطتبـار  لـؿ يربـت ---م :د الخقئل ـقلؾ  مصباح الػؼاهة :قال محؼؼ كتاب ,

كتـاب ) :قال الؿحدث الحر يف خاتؿة القسائؾ يف الػائدة الرابعة -ر لإلرسال ـقالتػ

 قـر   وقد وصؾ إلقـا الـصػ إول مـف  شـلر الؼرمن لؿحؿد بـ م عقد العقا ـقتػ

[(طؾك راو واحد صـرواقت  حذف إساكقدأن بعض الـ اخ 
(3)

- 

                                                           

 (-5.131( تػ ـقر العقاشـل )5)

 (-1.١5( ماـرطة بحار إكقار  محؿد مصػ مح ـل )1)

 (-57.هامش ص:5( مصباح الػؼاهة  ال ـقد الخقئل )4)
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قـال العالمـة  -إساكقد محذوفملؽـف مع إسػ  :وقال مقا بزرگ الطفراين ,

الـاســخقـ لؽـــ بعــض   رأيــت مـــف ك ــختقـ قــديؿتقـ) :يف أول البحــار  ـــلالؿجؾ

[(أشـع مـ جريؿتفوذكر يف أولف طذًرا هق  -أساكقده لالختصار حذف
(1)

- 

هــاك م (:اإلســادمؼطقطـة ر ســقتػا) :تحت طـقان وقال محؿد هادي معرفة ,

  مـع إسـػ ضـاطت قـر أن الـ ـ  إصـؾ   ر جؾقؾة صــػفا طؾؿـاء أجـالءسـقتػا

أو تحـقير يف إحاديـث وربؿـا اختـزال   محذوفة اإلســادات صـروبؼقت مـفا مخت

ر محؿـد بــ م ـعقد بــ  ــقومـفـا تػ  بلصـالة أكررهـا زالـت الرؼـةبؿـا   ويف ترتقبفا

وقـد   شــلر العقا ــقالؿعـروف بتػ (هــ 411) طقاش ال ؾؿل ال ـؿرقـدي الؿتـقو

مـف بعض الـاسخقـ أساكقد الروايات لغرض آختصار[ حذف
(2)

- 

 أسـؼطوبـذلؽ   لعـذر  قـر وجقـف محذف أساكقده بعض الـاسخقـ :وقال أيًسا

ر  ــقوالذي وصؾ إلقـا مـ هذا التػ -الحّجّقة وآطتبارر الرؿقـ طـ  ـقمرؾ هذا التػ

ويا لألسػ[  هق ق ؿ مـ أولف مع حذف اإلسـاد
(3)

- 

 :مــ أمرـال  شــلئًا يف ترجؿـة العقاشــقلـؿ تـذكر فـنن مصـادرهؿ   مساًفا إلك ذلؽ

تقاريخف  لؽـ بعض الؿتلخريـ حـدد تـاري  وفاتـف  وٓ مجؿؾ  أو وفاتف  تاري  وٓدتف

الحدس والتخؿقـمع أكف مبـل طؾك     وهق تاري  مؼارب(هـ 411)بـحق سـة 
(4)

-  

كرقًرا[ السعػاءمكان يروي طـ  :شـلخف العقاشـقيف ترجؿة  شـلوقال الـجا
(5)

- 

يؿؽــ أن ي ـتدل هبـا طؾـك م ـللة  كقػ  فرواية هذا حالفا وحال راويفا :قؾت 

 ضـاللفؿوٓ يزالقن إلك يقمـا هذا طؾـك   وطظقؿة أضؾت الـاس قروًكا طديدة مفؿة

   ؟!فقفا كؿا يدطل اإلمامقة

                                                           

(  5.١5( اكظـــر أيًســا: فؼــف الحــج  لطــػ اهلل الؽؾبايؽقـــاين )3.171( الذريعــة  مقــا بــزرگ الطفــراين )5)

 (-5.41١م تدركات أطقان الاـقعة  مح ـ إمقـ )

(  الؼــرمن الؽــريؿ وروايــات الؿدرســتقـ  141( صـــقاكة الؼــرمن مـــ التحريــػ  محؿــد هــادي معرفــة )ص:1)

 (-515  طؾل الح ـقـل الؿقالين )ص:ػيف كػل التحري(  التحؼقؼ 4.53مرتسـك الع ؽري )

 (-5.347( التػ ـقر والؿػ ـرون يف ثقبة الؼاـقب  الاـق  محؿد هادي معرفة )4)

 (-53بحث لؿمس ة البعرة  ق ؿ الدراسات اإلسالمقة  تحت طـقان: ماـقخة العقاشـل )ص:( اكظر: 3)

 (-1.5١3( رجال الـجاشـل )1)



 
 

  171صال٠ ايرتاٜٚح ناْت تكاّ شَٔ خالف١ عًٞ 9 ايجايج١اسبكٝك١ 

 زٚا١ٜ أتعظ َٔ األخس٣

فـنن كرقـًرا   والؽتـاب الـذي يحقيفـا  هتافت وضعػ سـد هذه الروايـة وب بب

  مـفـا اسـقءً مـفا إلك رواية أخـرى ٓ تؼـؾ  وفروا  طـفا طزفقامـ طؾؿاء اإلمامقة قد 

وهل رواية ابــ إدريـس الحؾـل يف   التل هؿ واقعقن فقفا ورصتفؿلعؾفا تـؼذهؿ مـ 

  وإلقـؽ كـص الروايـة  شــلوالتل جاء متـفا مطابًؼا لؿـتـ روايـة العقا  ائر ـرمخر ال

  :ومـاقاتـا ل ـدها

  ائر كؼاًل مـ كتاب أبل الؼاسؿ جعػر بــ ققلقيـف ـرروى ابـ إدريس يف مخر ال 

أتــاه  الؽقفــةملؿـا كــان أمقــر الؿـممـقـ يف  :قــال   وأبـل طبــد اهلل  جعػــرطــ أبــل 

وهناهؿ أن يجتؿعقا   ٓ :فؼال ؟اجعؾ لـا إماًما يممـا يف شفر رمسان :فؼالقا  الـاس

فلتـاه الحـارث  !( وارمسـاكاه  ابؽـقا يف رمسـان) :فؾؿا أم ـقا جعؾـقا يؼقلـقن  فقف

فؼـال طــد   ضـج الــاس وكرهـقا ققلـؽ  يـا أمقـر الؿـممـقـ :فؼال  إطقر يف أكاس

ڃ ڃ ڃ چ ) :ثؿ قـال  لقصؾ هبؿ مـ شااوا  دطقهؿ وما يريدون :ذلؽ

[[551مالـ اء:(چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ
(1)

-  

 َٓاقػ١ ضٓد ايسٚا١ٜ

فـابـ إدريـس مــ أطـالم الؼـرن ال ـادس   اكؼطـاعضاهر لؾعقان أن الرواية فقفا  

 ( هـــ 457ت )م الؼــرن الرابــع يـؼــؾ طـــ ابـــ ققلقيــف وهــق مـــ أطــال ( هـــ17١ت)

د محؿـد  ــقح بـف الصــروهذا مـا  ( هـ511ت)وإخقر يرفعفا إلك جعػر الصادق 

 :قائاًل تحت طــقان  الؿ تطرفات ورواياتف :مفدي الخرسان طـد حديرف طـ كتاب

ماستطرف الؿصـّػ مــ  (:كظرة يف أساكقد م تطرفات رواية أبل الؼاسؿ بـ ققلقيف)

بـقـ ابــ   اإلســاد مـؼطعـةجؿقعفـا   حـديًرا يـاــرطؿ بــ ققلقيـف رواية أبـل الؼاسـ

مسـاًفا   ابـ ققلقيف إلك روايتفـا فال كعؾؿ صريؼ  وبقـ رواهتا طـ إئؿة   ققلقيف

                                                           

 (-5.131( تػ ـقر العقاشـل )5)
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ٓ يؿؽـــ ففــل مـــ إحاديـث التــل   صريــؼ الؿصــّػ إلــك ابـــ ققلقيـف جفالــةإلـك 

فالحظ[  هبا مـ هذا الطريؼ آحتجاج
(1)

- 

ــت  ــذا ت :قؾ ــاملرصـــه ــالؿ إم ـــ ط ـــ  :يح م ــاب ٓ يؿؽ ــذا الؽت ــث ه أن أحادي

  هبا إلثبـات الـفـل تابرقافنهنؿ قد  ؛بساطة طؾؿاء اإلمامقة لؼؾةلؽـ   هبا آحتجاج

ماقـا   [(51.111)مالبحراين يف الحـدائؼ  :وطـاويـ كتبفؿ  وإلقؽ أسؿاء مـ استدل هبا

يف دراسات فؼفقة يف م ائؾ   ـللطبمكجؿ الديـ ا  [(1.511)رضا الفؿداين يف مصباح الػؼقف 

ــة  ـــة م  [(513:ص)خالفق ــماويح س ــاقري يف صــالة ال ــر الب ـــرمجعػ ــة ا ــة محدث وطة أم بدط

ـــث ال  [(14:ص) ـــاكجل يف   [(3.153)عة اــــقمالربوجـــردي يف جـــامع أحادي ـــد الؼب مأحؿ

  [(3.1١3)مهادي الـجػل يف جامع أحاديث أهـؾ البقـت   [(4.1١3)م تدرك اإلمام طؾل 

يف صـالة الـماويح بـقـ ال ــة   ــلمكجؿ الديـ الطب  [(531:ص)ػر ال بحاين يف البدطة مجع

 -[(573:ص)مال بحاين يف ضالل التقحقد   [(54:ص)والبدطة 

 ٛجــج َعـــَٓٗ

أو بدطـة   وطةاــرصـالة الـماويح ســة م) :  جعػر البـاقري يف كتابـفاـقاستدل ال

 :روايـة :الفالؽـة الرالثاويح بالروايات طـ صالة الم  إلثبات هنل طؾل ؟( محدثة

أو مـتـ   كػ ـف حتـك مـاقاـة ســد ولـؿ يؽؾـػ ( ابـ أبل الحديـد  شـلالعقا  التفذيب)

 !وإكؿا أوردها وكلهنا مـ الؿ ؾؿات التل ٓ كؼاش فقفا  رواية واحدة مـفا

والؿ ــطرة يف   إٓ أكــف طـــدما أورد روايــات أهــؾ ال ـــة الؿتعؾؼــة بصــالة الــماويح

وأفـرد لؿـاقاـتفا ســًدا   فـجد أكف قـد وقـػ معفؿـا مؾًقـا ( البخاري وم ؾؿ) قحلصح

  ال ــد ضـعقػةأن هـذه الروايـات  :لقخرج بـتقجـة مػادهـا  ومتـًا م احة كبقرة مـ كتابف

مـع  شــكوخصقًصـا الروايـات التـل ٓ تتؿا  ٓ يصح آطتؿاد طؾقفـا  الؿسؿقن باصؾة

 ؟!هذه هل إماكة العؾؿقة وهؾ ؟!افهذا مـ اإلكص ففؾ  طؼقدتف ومذهبف

 يـ ـحبوإكؿـا     جعػـر البـاقرياــقطؾك ال صـرإطقج لؿ يؼت الؿـفجوهذا  

 :  جعػـر ال ـبحاين يف كتابـفاــقال :ومــفؿ  إلك كؾ مـ كتـب طــ صـالة الـماويح

                                                           

 (-111( م تطرفات ال ـرائر )باب الـقادر(  ابـ إدريس الحؾل )ص:5)
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 :يف كتابقـف  ــل  كجـؿ الـديـ الطباــقوال ( اإلكصاف يف م ائؾ دام فقفـا الخـالف)

 (-  دراسات فؼفقة يف م ائؾ خالفقة)و (يح بقـ ال ـة والبدطةصالة الماو)

 :وأختؿ فلققل

 قؾـةويرجـع ذلـؽ إلـك   طؾؿاء اإلمامقـة يف هـذه الؿ ـللة تخبطلؼد بدا واضًحا 

 روايتقـالروائل الفائؾ  قر   رائفؿففؿ لؿ ي تطقعقا أن يجؿعقا مـ   بساطتفؿ فقفا

ولقؼـعـقا   هبؿا لذر الرمـاد يف العقـقنجااوا   ٓ يـفسان لالستدٓل هبؿا  ضعقػتقـ

 !قد اطمض طؾك هذه الصالة زمـ خالفتف  أتباطفؿ أن طؾًقا

ة الؿفؿـة والخطقـرة التـل صالؿـا حـاول طؾؿـاء اإلمامقـة مــ ســقفؿرؾ هذه الؼ 

بــؾ أصــبحت طـــد بعســفؿ م ــتـًدا   وأهــؾ ال ـــة  خاللفــا تاــقيف صــقرة طؿــر

مأثبـت  :قال محؿد الريافري  الؼساياطـ كرقر مـ   سؽقت طؾل لتربيروحجة 

 
ّ
طقدة الحؼـائؼ إلـك م ـارها  لؼبقلطدم استعداد الـاس   طفد خالفة اإلمام طؾل

ومـع أّن الــاس   مع أّن الؽرقر مـ الؿ ائؾ قد تجّؾت بؽـّؾ وضـقح يقمـذاك  إّول

ل والؿرـا  يف كرقـر مــ الؼـرارات صعقبة قر أّكف كان يقاجف   بلكػ فؿ طؾقف أقبؾقاقد 

[(صالة الماويح)القاضح طؾك ذلؽ 
(1)

فقفـا   هنـل طؾـل فـال بـد مــ أن ياـتفر  

 -وطؾك إل ـ  بقـ الـاس

الروايـات الصـحقحة  مئـاتبـؾ   اتاـراإلمامقة فقفا طم تـد يجب أن يؽقن و

الذي كاكت هذه    الـبل صـلرة و ـقخصقًصا وهل تتعؾؼ ب  يحة الـاهقةصـروال

شــفًرا  ؛عتفشـــقوهــق بــقـ أتباطــف و (الؽقفــة)يف طاصــؿتف تؼــام  ,الؿبتدطــة,الصــالة 

 !ةسـققدويف أطظؿ شفقر الؿ ؾؿقـ   كاماًل 

ففؿــا    دكا طؾــلســـقيح يف صـــرواضــح و صعـــبــؾ هاتــان الروايتــان فقفؿــا 

 رضـ ففق قد  !بف ضـلالرا  ال اكت طـ الباصؾ  تظفراكف بؿظفر الخائػ السعقػ

 !واطؿـراه) :حقنصـقفعـدما سؿعفؿ ي  طؾقفلؼقل الـاس مـ أول مرة اطمضقا فقفا 

 -سـلح ب رواية الطق (صؾقا :قؾ لفؿ) :يًعاسـر  قال ٓبـف الح ـ !( واطؿراه

                                                           

 (-4.541( مقسقطة اإلمام طؾل بـ أبل صالب يف الؽتاب وال ـة والتاري   محؿد الريافري )5)
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  دطـقهؿ ومـا يريـدون) :قال لؾحارث إطقر !( وارمساكاه) :وطـدما ضجقا بؼقل

  -شـلح ب رواية العقا ( لقصؾ هبؿ مـ شااوا

ومــ يعـرف   والـرأي الؿ ـتؼقؿ  ؾ ال ؾقؿالعؼ ٓ يؼبؾفافلمرال هذه الروايات  

 - حؼقؼة طؾل
 ,لـق كـان حًؼـا, السـعقػمـ أن يؼػ مرؾ هـذا الؿققـػ   فـحـ كربه طؾًقا

 !باصؾة بدطةأمام 

فؿــرة   بالســعقػ الخــائػ  فــنهنؿ يحــاولقن تصــقيره  أمــا طؾؿــاء اإلمامقــة

كؿا زطؿ مصػ مح ـل  ثقرة العامة مخافةإكف رض   :يؼقلقن
(1)

- 

لؿ ي تطع أن يؿــع   أن طؾًقا :طؿر بـ الخطاب طظؿةأكف قد بؾغ مـ  وأخرى

العامؾل سـككؿا زطؿ جعػر مرت  جـده مـ صالة الماويح
(2)

- 

سـلكؿا زطؿ الطق  الـاس ويػتتـ  طؾقف يػ دأن إمر  :وثالرة
(3)

- 

كؿا زطؿ كقر اهلل الت مي  خقضفؿ يؾعبقنأكف تركفؿ يف  :ورابعة
(4)

-  

 لـؿ ي ـؽتففـق   ء مـ هذه آفـماءاتشـلأطظؿ مـ أن يـ ب لف  فعؾل طـدكا 

 ؟!التـل تعؾؼـت هبـا قؾـقب الــاس ,الؿبتدطـة,هبـذه الصـالة  فؽقػ  طؿا هق دوهنا

ــا ومعقــاًرا لؾحــؼ ــا مقزاًك  ســـككؿــا يؼــقل جعػــر مرت  خصقًصــا وأن إمــة تعــد طؾًق

ـظـر الــاس الـذيـ والؿعقار لؾحؼ والباصـؾ ب الؿقزانكان هق   إن طؾًقام :العامؾل

فنكف هق الذي تطؿئـ الـػـقس إلـك   ء طـف أذطـقا ورضقا بؼقلف وفعؾفشـلإذا بؾغفؿ 

ع والديـ مـف وطـف[اـرأخذ ال
(5)

-   

                                                           

 (-1.١5( ماـرطة بحار إكقار  محؿد مصػ مح ـل )5)

ســؾؿان الػارســـل يف مقاجفــة التحــدي   ( 54.441( الصــحقح مـــ ســـقرة اإلمــام طؾــل  جعػــر العــامؾل )1)

 (-113مرتسـك العامؾل )ص:

 (-4.31( هتذيب إحؽام  الطقسـل )4)

 (-553( الصقارم الؿفرقة يف جقاب الصقاطؼ الؿحرقة  الافقد كقر اهلل الت مي )ص:3)

 (-55.535الصحقح مـ سـقرة طؾل  جعػر مرتسـك العامؾل )( 1)
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 بإٔ أقُٝٛا صال٠ ايرتاٜٚح 9نتب إىل ايبًدإ ٚايٛال٠  عُس

ًٓ ,ولق سؾؿـا  فقتسـح لــا    بصحة ما ك بف طؾؿـاء اإلمامقـة إلـك طؾـل ,جد

فعؿــر طـــدما أراد إقامــة هــذه    وفعـؾ طؿــر   كبقــر بــقـ فعؾــف ارقالػــكـؿ هــق 

بـؾ   وكصـب لفـؿ يف الؿديــة إمـامقـ يصـؾقان هبـؿ  فنكف حث الـاس طؾقفـا ؛الصالة

مويف العـام  :  محؿـد صـادق الـجؿـلاــققال ال  إلك البؾدان والقٓةوكتب بذلؽ 

 ــؾؿقـ أن يؼقؿــقا الؿ وألــزم  مـــ الفجــرة ابتــدع الخؾقػــة هــذه الصــالة اـــرأربــع ط

وكصـب   إلـك البؾـدان والـقٓةوكتب بـذلؽ   الـقافؾ يف لقالل شفر رمسان جؿاطة

وتؿــقؿ   ُأبــل بـــ كعــب إماًمــا لؾرجــال :وهؿــا  يف الؿديـــة إمــامقـ يصــؾقان بالـــاس

الداري إماًما لؾـ اء[
(1)

-   

ؼـؿ لـؿ ي فؾؿـاذا ؟!قر إمـقر ــقيف ت درايةوأكرر مـف   كان طؿر أشجع مـ طؾل ففؾ

 بـالؽػفقرسؾ إلك البؾدان والقٓة رسائؾ يـلمرهؿ فقفـا  ؟! بؿا قام بف طؿر  طؾل

خصقًصـا وأن   ؾصــقالؿقجبة لذلؽ وبالتػ إسبابح لؾـاس اـروي  طـ هذه الصالة

 -(*)ومػصؾة  وصقيؾة  كرقرة ,كؿا يف هنج البال ة,إلك القٓة   رسائؾف

 ولقـربه   اكـت طؾقـف زمــ الـبـلجؿقع ذلؽ مـ أجؾ أن يرجع إمقر إلك مـا ك

الحجـة طؾـك مــ طؾـؿ  ولقؼـقؿ  وأمـام السـؿقر والقجـدان  وأمام الـاس  كػ ف أمام اهلل

كعــؿ ) :وقــال  طفاشـــروبؿـــ   وطؾــك مـــ جفــؾ ببــدطقتفا  ببــدطقتفا ومــا زال يصــؾقفا

ًٓ وفعاًل لـ يـ لق جؾ ( البدطة  خصقًصا وأكف قد سؽت طـفا صـقال   ـكلف التاري  قق

وطــ  قرهـا مــ الؿخالػـات   طـفا ي ؽتأما أن  !طاًما زمـ خالفة الخؾقػتقـ يــراط

                                                           

(  اكظر أيًسـا: الــص وآجتفـاد  طبـد 35١محؿد صادق الـجؿل )ص: ( أضقاء طؾك الصحقحقـ  الاـق 5)

(  55١(  دراسات فؼفقة يف م ائؾ خالفقة  كجؿ الـديـ الطب ــل )ص:111الح ـقـ شـرف الديـ )ص:

(  وضقء الـبـل  طؾـل الافرسـتاين 53صالة الماويح سـة ماـروطة أم بدطة محدثة  جعػر الباقري )ص:

 (-١1يف تللقػ إمة  طبد الح ـقـ شـرف الديـ )ص:(  الػصقل الؿفؿة 1.531)

  إٓ أكــف حتــك يف هــذا مـحقلــةمعظــؿ خطــب ورســائؾ اإلمــام طؾــل يف هنــج البال ــة  )*(

طــ صـالة الـماويح يف خطبـة مــ خطبـف  أو  هنـكٓ كجد إشارة إلك أكف قد  الؿـحقل

 رسالة مـ رسائؾف!
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دكا  ــقففـذا مـا ٓ يؾقـؼ ب  ,ح ب ما تذكر كتب اإلمامقـة,يعة اـرالتل ارتؽبت بحؼ ال

فـنن لـؿ   مـ رأى مـؽؿ مـؽًرا فؾقغقره بقـده» : د الؿرسؾقـ محؿدسـققال    طؾل

«وذلؽ أضعػ اإليؿان  ؾبففنن لؿ ي تطقع فبؼ  ي تطع فبؾ اكف
(1)

(*)- 

,مـــ ســبؼف مـــ الخؾػــاء  مخالػــةالتــاري  مقاقــػ كرقــرة يف   فؼــد شــفد لــف 

طؾــك كػ ــف  عضـــقبــؾ   مـــ دون خــقف أو تــردد ,أوردكاهــا يف الصــػحات ال ــابؼة

  خقـ يـقم الاـقرىاـقرة ال ـقطـدما رفض آقتداء ب  مـصب الخالفة بعد طؿر

بــلن  الاــقرىلــؿ يــرض يف   أكــف :مومـــ الؿعؾــقم :العــامؾل ســـكقــال جعػــر مرت

طؾــك  صـــروأ  ذلــؽ محــاولتفؿر ــؿ   يتعفــد لفــؿ بالعؿــؾ ب ـــة أبــل بؽــر وطؿــر

[---آقتصار طؾك كتاب اهلل وسـة رسقلف
(2)

- 

وهــق العؿــؾ   ط الرــايناـــرال  مــام طؾــلاإل رفــضم :وقــال جعػــر ال ــبحاين

[ب اهلل وسـة كبقف فؼططؾـ التزامف بالعؿؾ بؽتاأو  بل بؽر وطؿرأ رة ـقب
(3)

- 

ــقاع  وجــر ــف أك ــك كػ  ــة  الحــروبطؾ ـــ قتؾ ـــ أخــذ الؼصــاص م ــع ط ــدما امتـ طـ

مأشـار ابــ  :قـال العـامؾل  طؾك طزل معاوية طـ وٓيـة الاـام صـروطـدما أ  طرؿان

فـنن ) :واحـتج لـذلؽ بؼقلـف  طؾـك الاـام معاويـةبنبؼـاء   طباس طؾك أمقر الؿـممـقـ

[(م يف خالفتـفطؿر بـ الخطاب وٓه الاا
(4)

  حتفصــقرفـض ك  إٓ أن اإلمـام طؾـل  

                                                           

(  ال ــــ الؽــربى  1.5441ســــ ابـــ ماجــف ) ( 4.51(  م ـــد اإلمــام أحؿــد )5.11( صــحقح م ــؾؿ )5)

 (-5.71البقفؼل )

طـ واحـد مــ  م ـًدايف كتب اإلمامقة  الؿفؿأين لؿ أطرر طؾك هذا الحديث  الغريب )*(

مـــ كتــبفؿ  هالــؽيف كتــاب  طـــ الـبــل  مرســاًل الؿعصــقمقـ  وإكؿــا طرــرت طؾقــف 

(  مـع بعـض 3١1الؿـ قب إلك الح ـ الع ـؽري  ص: التػ ـقرالؿتؼدمة  وهق: )

 يف إلػاظ مع ما ورد يف كتب أهؾ ال ـة!  آختالفالزيادات  و

هبذا الحديث يف كتبفؿ كؼاًل طـ كتـب  ي تدلقنووجدت أن كرقًرا مـ طؾؿاء اإلمامقة  

 ! ويؼقلقن طـف: )لؼد اشتفر طـ رسقل اهلل أكف قال:--- الحديث(-أهؾ ال ـة

 (-54.441سـك العامؾل )( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  جعػر مرت1)

 (-573( إجقبة الفادية إلك سقاء ال بقؾ  جعػر ال بحاين )ص:4)

 (-54.441( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  جعػر مرتسـك العامؾل )3)
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 اإلمام طؾل بـ أبل صالـب طزلم :قالقا يف مركز الرسالة  حة الؿغقرة بـ شعبةصـقوك
 :وحقـؿا أشار طؾقف الؿغقرة بـ شعبة بنبؼاء معاويـة قـال  طرؿان بـ طػان وٓةأ ؾب 

يــرى إبؼــاء معاويــة يف وٓيتــف فؽــان  ( وٓ أططــل الدكقــة يف أمــري  يف ديـــل ٓ أداهـــ)

بعد أن يئس مـ رجقطف إلك الطاطة[ طزلفولذا   يف الديـ مداهـة
(1)

- 

إلـك  أشـاراموقد كـان ابــ طبـاس والؿغقـرة بــ شـعبة  :اـلد الؿرط ـقوقال ال 

 يعزلـفثـؿ   ويتؿؽـ  حتك يبايع الـاس  معاوية بالاام مدة يؼرأن   أمقر الؿممـقـ

 ,ولـق يقًمـا واحـًدا,إين إن أقررتـف طؾـك إمارتـف  :وقـال   فؾؿ يطعفؿـا  بعد ذلؽ

يف ذلؽ الققم هلل تعالك[ اصـقً طاكـت 
(2)

-  

وهـذه هـل صـقٓتف   وهـذه هـل مقاقػـف  يعؼؾ أن إماًمـا هـذه هـل طؼقدتـف ففؾ

 معؼؾـفوهـق يف   وهبذه الصقرة الغريبة  طـ هذه الصالة الؿبتدطة ي ؽت  وجقٓتف

ًٓ شـديًداالـذيـ قـ وجـده  عتفشـقوبقـ  ومــ بقــفؿ   اتؾقا معـف يف جؿقـع حروبـف قتـا

 ؟!سـروطؾك رأسفؿ طؿار بـ يا  الصحابة خقرة

ًٝا يٓٗٞ ايٓاع عٔ صال٠ ايرتاٜٚحغـٝمل ٜفعٌ   عًٞ  ٦ًا حكٝك

ممققـػ اإلمـام  :بؼقلـف  الذي ادطاه لف جعػر الباقري  الرادعهذا هق فعؾف  وهؾ

بعدِم ارتباط هذِه الصالة بالديـ[ يحفصـرتو ( الماويح)طـ أداِء  الرادع  طؾل
(3)

-   

كبقـًرا دون  إحراًجـالؿحـق هـذه البدطـة التـل سـببت لـف   جـدههذا هق  وهؾ 

مإن إحداث  :بؼقلف  كؿا تحدث طـ ذلؽ طؾل الافرستاين   قرها مـ بدع الخؾػاء

ٓ وأهنــا  ( الــماويح)طؿـر يف صــالة  يعاـــركتالخؾقػـة طرؿــان يف القضــقء لـؿ يؽـــ 

قـد جـدَّ لـئـ   فنكـف  يف مقاجفتف ٓجتفادات طؿـر أحرجتفاإلمام طؾًقا كؿا  حرجت

 ---[التل سـت مـ قبؾ طؿر (صالة الماويح)يؿحق تؾؽ البدطة الح ـة 
(4)

-   

                                                           

 (-73( الصحابة يف الؼرمن وال ـة والتاري   مركز الرسالة )ص:5)

 (-١.513( شـرح إحؼاق الحؼ  ال ـقد الؿرطاـل )1)

 (-15ة الماويح  سـة ماـروطة أو بدطة محدثة  الاـق  جعػر الباقري )ص:( صال4)

 (-5.533( وضقء الـبل  ال ـقد طؾل الافرستاين )3)
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لـؿ يؽؾـػ كػ ـف صـقال   ففق  ًئا طؾك أرض القاقعشـقفنين لؿ أجد مـ ذلؽ  

عد طؾـك الؿــرب يـقم ســقات أن يصـ خؿـسمدة حؽؿـف التـل امتـدت إلـك أكرـر مــ 

ويبــقـ لفــؿ   لقخطــب بالـــاس  أو يف  قرهــا مـــ إيــام ولــق لؿــرة واحــدة  الجؿعــة

يـا أمقـر ) :كؿا فعؾ حقـؿا أ سبف رجؾ قائاًل لـف (*)!بطالن ما يػعؾقه يف لقالل رمسان

 ( الصالة جامعة) :فغسب وكادى ؟( ومعرفة اصػ لـا ربـا لـزداد لف حبً   الؿممـقـ

  متغقر الؾقن  فصعد الؿـرب وهق مغسب   ص الؿ جد بلهؾفحتك فاجتؿع الـاس 

وساق الخطبة ( الحؿد هلل) :وقال  وصؾَّك طؾك الـبل  سبحاكفاهلل  فحؿد
(1)

- 

فؿـرة يتقؿـة أرسـؾ   والحـديث معفـؿ  كػ ف حتك الخروج إلقفؿ لؿ يؽؾػبؾ  

قال صـ يؽررهـاولـؿ  !وأخرى أرسؾ إلـقفؿ الحـارث إطـقر   إلقفؿ ابـف الح ـ

فؼـد  !مـرات خؿـسشفد فقف الـاس رمسان   سـقات خؿسمدة حؽؿف الؿؿتد إلك 

  ةاــروط --- ومـرتقـ  ويـصـحفؿ بـػ ـف مـرة  أن يحذرهؿ :كان مـ القاجب طؾقف

  مـ أيام شفر رمسان كؾ يقمبؾ يف   جاء فقف رمسان سـقات حؽؿفيف كؾ سـة مـ 

   -طـفا صقياًل زمـ الخؾقػتقـ سؽتخصقًصا وأكف قد 

وأكف كــػس   طؾك زطؿ اإلمامقة أن طؾًقا معصقم,لقس بـفج الؿعصقمقـ  ففذا 

ــل ــديـ  الـب ــل هــذه  ـــقفؼــد وصــػ ال  يف التعامــؾ مــع ال ــدري كب د كؿــال الحق

صبقـب )بلّكـف  طـدما وصـػ رسـقل اهلل   موبتعبقر اإلمام طؾل :قائاًل   إمة

وصػت أيـة الؽريؿـة بلّكـف  أو كؿا  لقاافقفؿ ضـكالؿرففق يبحث طـ  ( دّوار بطّبف

فالؼرمن الؽـريؿ   [١1اء:سـرماإل(ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ) :قال تعالك  شػاء

وٓ يجؾـس يف  الؿـريضطــ  يبحـثالـذي   والاـايف هـق رسـقل اهلل  هق الاػاء

                                                           

زمــ الخؾقػـة الؿـلمقن معروفـة  خؾؼ الؼرمنمـ م للة  أحؿد بـ حـبؾإن مققػ اإلمام  )*(

ولـقس وهـق محؽـقم ,ولـؿ يتــازل طــ ققلـف  ال ـجـ والتعـذيبمافقرة  فؼـد تحؿـؾ 

أولـك مــ أحؿـد يف مرـؾ  بحاكؿ  فػل طؼقدتـا أن أسد اهلل الغالب طؾل بـ أبل صالـب 

 لاـرع اهلل-  مخالػة( فقفا صالة الماويحهذا الؿققػ تجاه الخؾػاء لق أكف وجد أن )

 (-37(  التقحقد  الصدوق )ص:5.551( اكظر: هنج البال ة )5)
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يطـرق   بـػ ـف ضــكالؿروإّكؿـا هـق يؼصـد  --- الؿـريضأو يف مؽـان مـا لقلتقـف   بقتف

رع[ويجقب إزّقة والاقا  إبقاب
(1)

- 

وإمــراض الؿزمـــة تعاــش يف   ضـــككــؾ هــمٓء الؿر  يــمك طؾــل فؽقــػ 

ويحــزم أمــره مـــ أجــؾ   وٓ ياــؿر ذراطقــف  فــال يحــرك ســاكـًا  قؾــقهبؿ وأفؽــارهؿ

ولقـؼـذ الــاس مــ   وتؼـقيض بـقاكـف  وإزهاق الباصؾ  وتربقت أركاكف  إحؼاق الحؼ

  -)*(الذي طاشقا فقف صقياًل  ضاللفؿ

ويعؾـــ   أن ي ــتػرغ القســع يف الــرد طؾــك هــذه البدطــة :طؾقــف لقاجــبافؼـد كــان مـــ 

هـق هنـج الـدطاة  لقسففذا   أما سؽقتف طـفا هبذه الطريؼة  يح لؿا أحدثف طؿرصـرخالفف ال

فؿ يف محؽـؿ كتابـف  والؿصؾحقـ ۇ ۆ ۆ ۈ ) :الـذيـ قـال اهلل تعـالك طــ

  فؿــا ذكــب مـــ  ــرر هبــؿ  [47مإحــزاب:(ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې

   ؟!تعؾؼقن يقم الؼقامةسـقوبؿـ  ؟!ؼعسـقفقزرهؿ طؾك مـ  ؟!لؿ يعرفقا الحؼو

 َٔ ع٢ً املٓرب خطبٓا عًٞ 

ًٓ  يجد لعؾـل   عقةاـقرة الُ ـقة وال ـقمـ يراجع كتب الحديث وال خطًبـا وأقـقا

ويؽػل يف ذلؽ الرجقع إلك كتاب هنـج البال ـة الـذي حـقى مـا   طؾك الؿـابركرقرة مـ 

  والؿـقاطظ  والحؽـؿ  والرسـائؾ  هذا فسـاًل طــ القصـايا  خطبة (131)يؼارب مـ 

ومـفـا ذم ومـدح   عتفاــقومـفـا ذم ل  مـفـا لبقـان فسـائؾف ( 37١)حتك بؾـغ مجؿقطفـا 

                                                           

 (-141,17١قد كؿال الحقدري لؾاـق  خؾقؾ رزق )ص:( اكظر: العرفان الاـقعل  تؼرير بحث ال ـ5)

 ففـؾيف الصـالة   البـدع  أو يلب ببعض إخطاءالااب يرتؽب بعض  ابـفلق رأى أحدكا  )*(

مـرة مــف أن ي ـللف طــ مـا يػعؾـف؟! أم يـبفـف  يـتظـرطـف ويمكف يػعؾ ما يااء؟! أو  ي ؽت

ابــف  و قـر مفـتؿ بـف!!  طؾـكلقس بحريص ثؿ ي ؽت طـف؟! فؿـ يػعؾ ذلؽ ففق  واحدة

طؾـك  يصــرفحري بف أن يرشدهؿ  ويعؾؿفؿ  ويقجففؿ   بؾ  فإمة هؿ كإبـاء لعؾل

يف  ويجتفـدٓ أصـؾ لـف يف الاــرع   باصـؾتعؾقفؿ ويبـقـ لفـؿ أن مـا يػعؾـقه أيـام رمسـان 

 طـفا ففق  قر مربر و قر مـطؼـل  الؾفـؿ إٓ سؽقتفلقؾ هنار  أما  البدطةاإلكؽار طؾك هذه 

 -طـفا طؾل سؽتفؾذلؽ  صحقحة(  الماويحأن تؽقن هذه الاعقرة )
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إٓ أكــا   ومـفـا الحـديث طــ م ـائؾ فؼفقـة وطؼديـة  ,عةاــقكؿـا يصـػفؿ ال,ٕطدائف 

ًٓ واحــًدا   واحــدة وطؾــك كرــرة هــذه الخطــب وإقــقال ٓ كجــد مـــ بقـفــا خطبــة أو قــق

   :وإلقؽ بعًسا مؿا ورد طـف ( الماويح)يف  يتحدث فقف طـ بدطة طؿر 
طــ إصـبغ بــ   روى الؿػقـد  لقـالل رمسـانوأبدأ مـ خطبتف يف لقؾـة مــ  , 

شـفر أتـاكؿ  :فؼـال  يف الاـفر الـذي قتـؾ فقـف  خطبـا أمقر الؿـممـقـم :قال  كباتة

أٓ وإكؽـؿ   وفقـف تـدور رحـك ال ـؾطان  أول ال ــةو  الاـفقرد ســقوهـق   رمسان

[ ---حاجق العام صًػا واحًدا
(1)

- 

يف  أمقر الؿـممـقـ خطبـام :قال  طـ إصبغ بـ كباتة  وروى الؽؾقـل يف كافقف ,

وقره طؾك الـاس[  ثؿ أمر فؽتب يف كتاب  وكحـ مجتؿعقن صـرالؼ
(2)

- 

  أمقـر الؿـممـقـ خطبـام :الوروى الصػار يف البصائر طـ طامر بـ واثؾة ق ,
  وصـؾك طؾـك كبقـف  وذكر اهلل بؿا هق أهؾف  وأثـك طؾقف  فحؿد اهلل  الؽقفةطؾك مـرب 

فــقاهلل ٓ ت ــللقين طـــ ميــة مـــ كتــاب اهلل إٓ   ســؾقين ســؾقين  أيفــا الـــاس :ثــؿ قــال

أو يف ســفؾ أو يف   ر ــقأو يف مؼــام أو يف م  حـدثتؽؿ طـفـا بؿــا كزلـت بؾقــؾ أو بـفـار

ولـئـ  ؟أخاصـة أم طامـة :ومـا طــل بـف ؟أيف مـممـ أو يف مــافؼ  وفقؿـ كزلت  جبؾ

[ ---فؼدتؿقين ٓ يحدثؽؿ أحد حديرل
(3)

- 

أيفـا  :الؽقفـةطؾـك مــرب مــ   مقال طؾـل :قال  روى الؽؾقـل طـ الصادق ,

وإين لعؾـك   ثؿ سـتدطقن إلـك الـرباءة مــل  سبل ف بقينإكؽؿ ستدطقن إلك   الـاس

[ --- ديـ محؿد
(4)

- 

ــا :قــال  وطـــ أبــل جحقػــة , هؾــؽ يفّ  :يؼــقل  طؾــك الؿـــرب  مســؿعت طؾًق

ومبغض  ال[  محب  ال :رجالن
(5)

- 

                                                           

 (-1.515(  مـاقب مل أبل صالب  ابـ شفر أشقب )5.53( اإلرشاد  الؿػقد )5)

 (-1.37( الؽايف  الؽؾقـل )1)

 (-41.554(  بحار إكقار  الؿجؾ ـل )143( بصائر الدرجات  الصػار )ص:4)

 (-1.157( الؽايف  الؽؾقـل )3)

 (-3.413(  م ـد اإلمام طؾل  ال ـقد ح ـ الؼباكجل )3.1١( هنج البال ة )1)
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ملقحّبــل  :ة يؼـقلصــرالب طؾـك مــربوطـ أبل ال قار السبعل أكف سـؿع طؾًقـا  ,

الـار[ سـلولقبغسـل أققام حتك يدخؾفؿ بغ  أققام حتك يدخؾفؿ حّبل الـار
(1)

-   

فحؿـد   حتك صـعد الؿــربجاء   مرأيت طؾًقا :رث الفؿداين قالوطـ الحا ,

أكــف ٓ  : طؾــك ل ــان الـبــل إمــل قســاء قســاه اهلل  :وقــال  وأثـــك طؾقــف  اهلل

وقد خاب مـ افمى[  وٓ يبغسـل إٓ مـافؼ  يحبـل إٓ مممـ
(2)

- 

 أكـا طبـد اهلل :وهـق يؼـقل طؾـك الؿــربمسؿعت طؾًقا  :قال  وطـ زيد بـ وهب ,

ولؼـد   وٓ يؼقلفا أحد بعدي إٓ كذاب مػـم  لؿ يؼؾفا أحد قبؾل   وأخق رسقلف

صؾقت قبؾ الـاس سبع سـقـ[
(3)

- 

كاشـًدا أصـحاب   طؾـك الؿــرب  مشـفدت طؾًقـا :قال  وطـ طؿقرة بـ سعد ,

فؼـام   فؾقاـفد  يؼقل ما قـال  يقم  دير خؿ  مـ سؿع رسقل اهلل : رسقل اهلل

[- --رجاًل  اـراثـا ط
(4)

- 

واهلل إكـف  :وهـق يؼـقل طؾـك الؿــربمسـؿعت طؾًقـا  :قـال  وطـ ثعؾبة الحؿـاين ,

أن إمة ستغدر بؽ بعدي[ :لعفد الـبل إمل إلل
(5)

- 

 َمـا َكـَذْبُت  :يؼـقل طؾك الؿـربمسؿعت طؾًقا  :قال  وطـ طبد اهلل بـ كجل ,
ِ
َواهلل

ْبُت  َٓ ُكذِّ َٓ ُضؾَّ بِل  َو َٓ َضَؾْؾُت َو وإين لعؾـك بقــة مــ   ت مـا طفـد إلـل ـقٓ كو  َو

ألؼطف لؼًطا[  وإين لعؾك الطريؼ القاضح  فبقـفا الـبل لل  ربل بقـفا لـبقف
(6)

- 

مواهلل إين لـدّيان  :الؽقفـة طؾـك مــرب  قـال أمقـر الؿـممـقـ   قال أبل طبـد اهلل ,

 ٓ يـدخؾفؿا داخـؾ   ؿ اهلل بقـ الجـّة والـار ـقوق  الـاس يقم الديـ
ّ
َّٓ طؾـك أحـد قِ ـؿل   إ

وصـاحب   وصـاحب الِؿقَ ـؿِ   وبـاب اإليؿـان  وقـرن مــ حديـد  وأكا الػـاروق إكـرب

                                                           

 (-3.41١( م ـد اإلمام طؾل  ال ـقد ح ـ الؼباكجل )5)

 (-3.1١١(  م ـد اإلمام طؾل  ال ـقد ح ـ الؼباكجل )544( الخصال  الصدوق )ص:1)

 (-3.113الؼباكجل ) (  م ـد اإلمام طؾل  ال ـقد ح ـ547( الػصقل الؿختارة  الؿػقد )ص:4)

 (-35( الغقبة  الـعؿاين )ص:3)

 (-3.114(  م ـد اإلمام طؾل  ال ـقد ح ـ الؼباكجل )351( الخصال  الصدوق )ص:1)

 (-3.135(  م ـد اإلمام طؾل  ال ـقد ح ـ الؼباكجل )155( إمالل  الطقسـل )ص:5)
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قـ ــا صــاحب الـ  ال ـــ ل اـــروأك ـــروالـ  إوَّ وصــاحب   وصــاحب الؼســاء  أخــر ا

ـ كان قبؾل  وأكا إمام لؿـ بعدي  ودولة الدول  الؽّرات [---والؿمدِّي طؿَّ
(1)

- 

 طؾــك مـــربذات يــقم   قــال أمقــر الؿــممـقـ :قــال  اتــةوطـــ إصــبغ بـــ كب ,

وقائــد   أكــا إمــام الؿ ــؾؿقـ  د الـبقــقـســـق صـــلوو  قـصـــقد القســـقمأكــا  :الؽقفــة

ــالقؿقـ  دة ك ــاء العــالؿقـســـقوزوج   ومــقلك الؿــممـقـ  الؿتؼــقـ ــا الؿتخــتؿ ب   أك

حب بـدر أكـا صـا  وبايعـت البقعتـقـ  أكا الذي هاجرت الفجرتقـ  والؿعػر لؾجبقـ

  أكـا وارث طؾـؿ إولـقـ  ـســقوالحامـؾ طؾـك فر  ػقـ ــقأكا السارب بال  وحـقـ

وحجة اهلل طؾك العالؿقـ بعد إكبقاء[
(2)

- 

الؽقفــة  طؾـك مـــرب  أمقـر الؿــممـقـ خطبـــام :قـال  وطــ طؾؼؿــة بــ قــقس ,

 فـارتؼبقا  ومـطؾـؼ إلـك الؿغقـب  أٓ وإين ضاطـ طـ قريب) :وفقفا  خطبتف الؾملمة

  وإحقــاء مــا أماتــف اهلل  وإماتــة مــا أحقــاه اهلل  وية ـــروالؿؿؾؽــة الؽ  الػتـــة إمقيــة

واذكـروا اهلل ذكـًرا   و سقا طؾـك مرـؾ جؿـر الغسـا  واتخذوا صقامعؽؿ يف بققتؽؿ

[(فذكره أكرب لق كـتؿ تعؾؿقن  كرقًرا
(3)

- 

ؼ مأكـا الصـدي :يؼـقل طؾـك الؿــربسـؿعت طؾًقـا  :وطـ معـاذة العدويـة قالـت ,

قبؾ أن ي ؾؿ أبق بؽر[ وأسؾؿت  قبؾ أن يممـ أبق بؽر ممـت  إكرب
(4)

- 

بالؽقفـة  طؾك الؿــربسؿعت طؾًقا  :وطـ ابـ أبل كجقح طـ أبقف طـ رجؾ قال ,

أكـا أحـب   يـا رسـقل اهلل :فؼؾـت  فاصؿة فزوجــل  خطبت إلك رسقل اهلل :يؼقل

[«فاوأكت أطز طؾل مـ  هل أحب إلل مـؽ» :فؼال ؟إلقؽ أم هل
(5)

- 

ٓ » : قـال رسـقل اهلل :يؼـقل سؿع طؾًقا يخطبأكف  :وطـ ربعل بـ حراش ,

«فنكف مـ يؽذب طؾل يؾج الـار  تؽذبقا طؾل
(6)

- 

                                                           

 (-15.514( بحار إكقار  الؿجؾ ـل )5)

 (-33ص:( إمالل  الصدوق )1)

 (-153( كػاية إثر  الخزاز الؼؿل )ص:4)

 (-4.551( الرياض الـسـرة يف مـاقب العاـرة  أبل جعػر أحؿد )الؿحب الطربي( )3)

 (-41.531( شـرح إحؼاق الحؼ  ال ـقد الؿرطاـل )1)

 (-5.113( الؿصـػ  ابـ أبل شـقبة الؽقيف )5)
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 :وهق يطعـ فقفا بلصحابف خطبفوهذه بعٌض مـ  *

وقد وضـع الؿصـحػ  يخطب  رأيت طؾًقام :قال  طـ أبل صالح الحـػل ,

الّؾفـّؿ قـد مـعـقين مـا ) :فؼـال :قال  ؾك رأسفطؾك رأسف حّتك رأيت القرق يتؼعؼع ط

وحؿؾقين طؾـك   ومؾؾتفؿ ومّؾقين  الّؾفّؿ قد أبغستفؿ وأبغسقين  فقف فلططـل ما فقف

وأبـدلفؿ   الّؾفّؿ فلبدلـل هبؿ خقًرا  وأخالق لؿ تؽـ تعرف لل   قر ُخُؾؼل وصبقعتل

[(الّؾفّؿ أمث قؾقهبؿ كؿا ُيؿاث الؿؾح يف الؿاء  ا مـّلشـرً بل 
(1)

- 

  مالؾَّفّؿ ائتؿــتفؿ فخـاكقين :يؼقل  طؾك الؿـرب  سؿعت طؾًقا :قال الح ـ ,

الؾَّفـؿ ف ـؾَّط طؾـقفؿ  ـالم ثؼقـػ يحؽـؿ يف دمـائفؿ وأمـقالفؿ   وكصحتفؿ فغّاقين

[---بحؽؿ الجاهؾّقة
(2)

- 

  متحـدًثا طــ قتـؾ طرؿـان  الؿــابرمــ طؾـك  وإلقؽ بعًسا مؿـا ذكـره  * 
 :قائاًل   رة اإلمام طؾلسـقاحب الصحقح مـ وهذا ما كؼؾف لـا ص

يؼـقل    أكف سؿع طؾًقـا :مـ صريؼ أبل حادة  أخرج البالذري يف إك اب , 

وٓ مإت طؾك   قتؾتفمواهلل الذي ٓ إلف إٓ هق ما  :فؼال  فذكر طرؿان وهق يخطب

وٓ ساءين[  قتؾف
(3)

- 

 طؾـك مــربطؾًقـا  مرأيـت :قـال ســروأخرج ابــ سـعد مــ صريـؼ طؿـار بــ يا , 

وٓ أمـرت   وٓ كرهتـف  قتؾـفما أحببـت  :حقـ قتؾ طرؿان وهق يؼقل  رسقل اهلل

وٓ هنقت طـف[  بف
(4)

- 

 ســكفؿ  الؽقفـة يخطـب طؾك مـربومـ كالم لف قالف لألشعث بـ ققس وهق  ,

هذه طؾقـؽ ٓ   ميا أمقر الؿممـقـ :فؼال  ء اطمضف إشعث فقفشـليف بعض كالمف 

ـا لِـل :ثؿ قال  هصـرإلقف ب  فخػض  لؽ َّ مِؿَّ
اهلل  َطَؾْقـَؽ َلْعـَـةُ   َمـا ُيـْدِريَؽ َمـا َطَؾـل

ـَ  ِطـِق ـُ َحائِـٍؽ   وَلْعـَُة الالَّ ـُ َكـافِرٍ   َحائِـٌؽ اْبـ ةً   ُمـَـافٌِؼ اْبـ   واهلل َلَؼـْد َأَسـَرَك اْلُؽْػـُر َمـرَّ

ـْ َواِحَدٍة مِـُْفَؿا  واإلسالم ُأْخَرى
َٓ َحَ ُبَؽ[  َفَؿا َفَداَك مِ َماُلَؽ و

(5)
- 

                                                           
 (-3.471( م تدرك القسائؾ  الـقري الطربسـل )5)

 (-5.134( مـفاج ال عادة يف شـرح هنج البال ة  الؼايـل الخراساين )1)

 (-7.75(  الغدير  إمقـل )5١.557( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  مرتسـك العامؾل )4)

 (-7.31(  الغدير  إمقـل )5١.553( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  مرتسـك العامؾل )3)

 (-5.15ؾل )( هنج البال ة  خطب اإلمام ط1)
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 :الؿتعؾؼ بالاقرى والبقعة وهذه بعض خطبف وكالمف  *

ها ســرلـئـ كاكـت اإلمامـة ٓ تـعؼـد حتـك تح !مولعؿـري :لف  خطبةومـ  ,

ثـؿ لـقس   ولؽـ أهؾفا يحؽؿقن طؾك َمـ  اب طـفا  طامة الـاس ما إلك ذلؽ سبقؾ

وٓ لؾغائب أن يختار[  لؾااهد أن يرجع
(1)

- 

وإيـاكؿ   فنّن يد اهلل مع الجؿاطـة  ال قاد إطظؿ والزمقام :لف  خطبةويف  ,

والػرقة[
(2)

- 

فـنن اجتؿعـقا طؾـك  ؛موإِكؿا الاقرى لؾؿفاجريـ وإكصـار :ويف كالم لف  ,

رجؾ وسّؿقه إِماًما كان ذلؽ لّؾف رًضا[
(3)

- 

ــة , ــقـ اإلمــام ومعاوي ــّراء يتقســطقن ب ــدما كــان الؼ ــال   ويف وقعــة صــػقـ طـ ق

وٓ   مـا  قر ماقرةمإن كان إمر كؿا يزطؿقن فؿا لف ابتز إمر دوكـا طؾك  :معاوية

وهـؿ شـفقد   إكؿا الــاس تتبـع الؿفـاجريـ وإكصـار) :فؼال طؾل  مؿـ هاهـا معـا

ول ـُت أسـتحؾ أن أدع   فرضقا بل وبايعقين  وأمر ديـفؿ  الؿ ؾؿقـ طؾك وٓيتفؿ

 (-وياؼ طصاهؿ  ويركبفؿ  حزب معاوية يحؽؿ طؾك إمة

فؿـا بـال َمــ هاهــا مــ   لقس كؿا يؼـقل) :فؼال  فرجعقا إلك معاوية فلخربوه بذلؽ

فؼـالقا لـف ذلـؽ   فقا إلـك طؾـلصـرفاك  الؿفاجريـ وإكصار لؿ يدخؾقا يف إمر فقمامِروه

إٓ وقـد  ولـقس يف إرض بـدري  دون الصحابة لؾبدريقـهذا  !ويحؽؿ) :وأخربوه فؼال

[(فال يغركّؽؿ معاوية مـ أكػ ؽؿ وديـؽؿ  ضـلأو قد أقام ور  وهق معل عـلباي
(4)

(*)- 

                                                           

 (-7.41١( هنج البال ة  خطب اإلمام طؾل )5)

 (-1.١( هنج البال ة  خطب اإلمام طؾل )1)

 (-4.3( هنج البال ة  خطب اإلمام طؾل )4)

 (-5.541(  اإلمامة اإللفقة  محؿد ال بد )1.44( مـفاج الرباطة يف شـرح هنج البال ة  حبقب اهلل الخقئل )3)

( طؾك هذا الؽالم  قائاًل: مففذا 5.545يف كتابف: اإلمامة اإللفقة ) طؾؼ الاـق  محؿد ال ـد )*(

 الجقاب لإلمام يدلؾ طؾك مدى ققؿة رأي الـخبة يف الؿجتؿع  أو أهؾ الحؾ والعؼد- 

وأمر اإلمام معروف طـدما أقبؾ طؾقف الرائرون مـ إمصار بعد مؼتؾ طرؿـان وأرادوا 

 هؾ بدر(- وأ الاقرىمبايعتف فؼال: )إكؿا ذلؽ ٕهؾ 
= 
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بؾ تحـدث مــ طؾـك الؿــابر طــ   طؾك هذه الؿ ائؾ خطبف  صـرولؿ تؼت * 

 :مـفا  م ائؾ فؼفقة طديدة

بة شــرب شــرممـ  :الؽقفة طؾك مـربقال أمقر الؿممـقـ  :طـ حبة العرين قال ,

فنن طاد فاقتؾقه[  فاجؾدوه فنن طاد  خؿر فاجؾدوه
(1)

- 

  مأيفـا الــاس :يؼـقل  الؽقفة طؾك مـرب  سؿعت طؾًقا :طـ أبل جؿقؾة قال ,

وٓ ديــ لؿــ دان   ٓ ديــ لؿــ دان بجحـقد ميـة مــ كتـاب اهلل :ثالث ٓ ديـ لفـؿ

أيفــا  :ثــؿ قــال  اهلل  صـــكوٓ ديـــ لؿـــ دان بطاطــة مـــ ط  بػريــة باصــؾ طؾــك اهلل

وٓ خقـر يف ك ـؽ ٓ   وٓ خقر يف دكقا ٓ تدبر فقفـا  يف ديـ ٓ تػؼف فقف الـاس ٓ خقر

ورع فقف[
(2)

- 

سؿعت  :الؽقفة وهق يؼقلطؾك مـرب مرأيت طؾًقا  :قال  وطـ طؾؼؿة بـ ققس ,

ق ال ارق حقـ  ـروٓ ي  ٓ يزين الزاين حقـ يزين وهق مممـ» :يؼقل  رسقل اهلل

وٓ   فـع الــاس إلقفـا أبصـارهؿ وهـق مـممـوٓ يـفـب هنبـة ير  ق وهق مـممـ ـري

[«---ب الرجؾ الخؿر وهق مممـاـري
(3)

- 

ممــ زطـؿ أن  :يؼـقل طؾـك الؿــربسـؿعت طؾًقـا  :وطـ محؿد بـ طرؿان قـال ,

ومــ زطـؿ أن   ففـق كـافر  ٓ ُيـرى ومــ زطـؿ أن اهلل   فؼـد كػـر  الؼرمن مخؾقق

طؾك الحؼقؼة ففق كافر[ سـكلؿ يؽؾؿ مق اهلل
(4)

- 

                                                           

طـ  فؼد ورد طـ اإلمام الرضا  الؿحاجة أن أجقبة اإلمام هل يف مؼام  وٓ يتصقر  =

الجؿاطة ويغصب إمـة أمرهـا  ويتـقلك  يػّرق: )مـ جاءكؿ برأيف مبائف  طـ الـبل 

 مـ  قر ماقرة فاقتؾقه(- 

ع رأي   بؾ ذكرها ابتداًء  وتلسـقً ا لؼـاكقن وجـقب اتبـالق ت يف مؼام الؿحاجةففل  

 إمة وهق الاقرى  وطدم جقاز الخروج طـ رأيفؿ[-

 (-51.71( هتذيب إحؽام  الطقسـل )5)

 (-5.1( الؿحاسـ  الربقل )1)

 (-5.15١( م ـد اإلمام طؾل  ال ـقد ح ـ الؼباكجل )4)

 (-55.331( تاري  بغداد  لؾخطقب )3)
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كــت  :يؼـقل طؾـك الؿــربمسـؿعت طؾًقـا  :وطـ ططاء طـ طائش بـ أكس قال ,

  ٕن ابـتــف كاكــت تحتــل ؛فاســتحققت مـــف  فــلردت أن أســلل الـبــل  مــذاءً رجــاًل 

يؽػل مـف القضقء[ :فؼال  فلمرت طؿاًرا ف للف
(1)

- 

 :ومـفا   وهذه خطب أخرى لف مـ طؾك الؿـابر يؿدح فقفا صحابة الـبل * 

 طؾـك مــرب الؽقفـةب بقـده ســرف طؾك الؿــرب طؾًقامسؿعت  :قال  طـ طؾؼؿة ,

ولـق كــت تؼـدمت يف ذلـؽ   بؾغـل أن ققًمـا يػسـؾقين طؾـك أبـل بؽـر وطؿـر :يؼقل

طؾقـف   مػمًئا مـ هذا ففق شـقمـ قال   ولؽـل أكره العؼقبة قبؾ التؼدمة  فقف لعاقبت

ثـؿ   أبـق بؽـر  اهلل وبعـد رسـقل  إن خقرة الــاس رسـقل اهلل  الؿػميما طؾك 

اهلل فقفا ما أحب[ سـلوإكا قد أحدثـا بعدهؿ أحداًثا يؼ  طؿر
(2)

- 

مأشـفد طؾـك طبـد خقـر  :ـ ــققؾت لعؾل بــ الح :قال  وطـ حؽقؿ بـ جبقر ,

خقر هذه إمة بعد كبقفـا أبـق بؽـر  :وهق يؼقل طؾك هذا الؿـربلحديرل أكف سؿع طؾًقا 

وقـال   ـ فخـذي ــقب طؾل بــ حسـرف :قال  لق شئت ل ؿقت ثالًرا :وقال  وطؿر

 :قـال لعؾـل  ب أن سعد بـ أبل وقاص حـدثـل أن الـبـل ـقحدثـل سعقد بـ الؿ

[«سـكأكت مـل بؿـزلة هارون مـ مق»
(3)

- 

فـذكر رسـقل   طؾـك الؿــرب مقـام طؾـل  :سؿعتف يؼقل :وطـ طبد خقر قال ,

وســار   بعؿؾــففعؿــؾ  واســتخؾػ أبــق بؽــر   قــبض رســقل اهلل :فؼــال اهلل

طؾــك ذلــؽ فعؿــؾ  ثــؿ اســتخؾػ طؿــر   طؾــك ذلــؽ رتف حتــك قبســف اهلل  ـــقب

طؾك ذلؽ[ رهتؿا حتك قبسف اهلل  ـقوسار ب  بعؿؾفؿا
(4)

- 

وطؾقـف   مــ مجـر طؾك مــربطؾل  خطبـام :قال  طـ أبقف  وطـ إبراهقؿ التقؿل ,

ومـا يف   ّٓ كتـاب اهللواهلل ما طـدكا مـ كتـاب ُيؼـرأ إ :فؼال  معّؾؼة صحقػةػ فقف سـق

الؿديـة حرم مـ طقـر إلـك » :وإذا فقفا  فنذا فقفا أسـان اإلبؾ  هااـرهذه الصحقػة فـ

                                                           

 (-5.53  هتذيب إحؽام  الطقسـل )(5.555(  م ـد اإلمام أحؿد )1.151( طؿدة الؼاري  العقـل )5)

 (-351( ال ـة  ابـ أبل طاصؿ )ص:1)

 (-4.547( إوسط  الطرباين )4)

 (-5.51١( م ـد اإلمام أحؿد )3)
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ٓ يؼبـؾ اهلل   فؿـ أحدث فقفا حدًثا فعؾقف لعـة اهلل والؿالئؽة والــاس أجؿعـقـ  كذا

ًٓ صـرمـف  ر فؿــ أخػـ  ذمة الؿ ؾؿقـ واحدة ي عك هبا أدكاهؿ :وإذا فقفا -ًفا وٓ طد

ًٓ صــرٓ يؼبؾ اهلل مـف   م ؾًؿا فعؾقف لعـة اهلل والؿالئؽة والـاس أجؿعقـ  -ًفا وٓ طـد

ــا ــف :وإذا فقف ــر إذن مقالق ــا بغق ــك ققًم ـْ وال ــ ــاس   َم ــة والـ ــة اهلل والؿالئؽ ــف لعـ فعؾق

ًٓ صـرٓ يؼبؾ اهلل مـف   أجؿعقـ «[ًفا وٓ طد
(1)

- 

 :أققل

التـل   مـ طؾـك الؿــابر  هذا  قض مـ فقض مـ خطب وأققال اإلمام طؾل 

ًئا إٓ شــقر لؿ يمكقا  ـقفالؿمرخقن وأصحاب ال  تطرق فقفا إلك مختؾػ الؿ ائؾ

بــؾ وصــؾ هبــؿ الحــال أن يصــػقا لـــا حــال   وكؼؾــقه لـــا بخــرب صــحقح أو ضــعقػ

بالؽقفـة   أمقر الؿـممـقـ خطبـام :قال  فعـ كقف البؽالل  وحال مـربه  طؾل

وطؾقـف مدرطـة مــ   ا لـف جعـدة بــ هبقـرة الؿخزومـلكصـبف حجـارةوهق قائؿ طؾك 

وكلن جبقـف َثَػـُة بعقر[  ويف رجؾقف كعالن مـ لقػ  ػف لقػسـقوحؿائؾ   صقف
(2)

- 

[مـ مجر طؾك مـربطؾل  خطبـام :ويف رواية البخاري
(3)

- 

 ضـحؽلـؿ أره  طؾـك الؿــربضـحؽ   مرأيت طؾًقـا :قال  وطـ حبة العرين ,

كقاجذه[ ضحًؽا أكرر مـف حتك بدت
(4)

- 

 :طـ صارق بـ شـفاب قـال  وماذا كان يؼرأ  يقم الجؿعة ووصػقا لـا حالف  

حؾقتف حديد[ ػسـقوطؾقف  يخطبطؾك الؿـرب  رأيت طؾًقا 
(5)

- 

فؾؿ يجؾس حّتـك   يخطب طؾك الؿـرب  رأيت طؾًقام :قال  وطـ أبل إسحاق 

فرغ[
(6)

- 

                                                           

 (-١.533( صحقح البخاري )5)

 (-3.331(  م تدرك القسائؾ  الـقري )1.514( هنج البال ة )1)

 (-١.533( صحقح البخاري )4)

 (-53.314الت مي )( شـرح إحؼاق الحؼ  3)

 (-5.557( م ـد اإلمام أحؿد )1)

 (-1.11( مصـػ ابـ أبل شـقبة )5)



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

186 

يـقم الجؿعـة طؾـك  كـان يؼـرأمأكـف  :طـ طؾل  طـ أبقف  وطـ هارون بـ طـمة ,

ـــــــــــــــــرب ـــــــــــــــــافرون:(ٱ ٻ ٻ ٻ) :الؿـ ٱ ٻ ٻ ٻ )و  [5مالؽ

[[5ماإلخالص:(ٻ
(1)

- 

 :يقم العقد وأيًسا تحدثقا طـ حالف  

فؾـؿ يـزل يؽّبـر حّتـك   خـرج يـقم العقـد  طؾًقـا رأيتم :طـ أبل جؿقؾة قال ,

اكتفك إلك الجّباكة[
(2)

- 

ثـؿَّ   بـدأ بالّصـالة قبـؾ الخطبـةف  صؾَّك يـقم طقـد  طؾًقا رأيتم :وطـف أيًسا ,

طؾك داّبتف[ خطب
(3)

- 

,و قرهــا كرقــر   عقة والُ ـــقة الدققؼــة طـــ حقاتــف اـــقكــؾ هــذه إخبــار ال 

 إٓ أكـا لؿ كؼـػ مــ بقـفـا طؾـك خـرب واحـد يـذم فقـف طؿـر  ,ر إلقفا ٓحًؼااـقسـ
كاكـت تؼـام والتـل   الـاس قؾقبهذه البدطة التل تعؾؼت هبا  ( الماويح)وبدطتف يف 

هذا فساًل طـ بؼقـة الؿ ـاجد   ا كاماًل شفرً كؾ طام   وم جد رسقلف  يف بقت اهلل

ولـؿ يؽؾـػ كػ ـف   لؿ يـبس ببـت شـػة ففق   يف مختؾػ البؾدان الؼريبة والـائقة

  !أو يخالػ  ولق لؿرة واحدة أن يعمض

ؿـدح ويؿـدحفا باـتك أكـقاع ال  كػ ـف يؿجـدبقـؿا كجـده ويف أكرـر مــ مـاسـبة  

 ؟! وبقان زيػفا  أم فسح البدع  هذا الؿدح لؾـػس مـ إهؿ :فال مال هـا  والرـاء

وكـان يريـد أن يحـافظ طؾـك بقسـة اإلسـالم   إكف هادن وصـالح :وٓ يؼقل قائؾ

التل صالؿا تغـك هبا طؾؿـاء  (الاؼاؼقة)ففذا ما تخالػف خطبتف الافقرة   والؿ ؾؿقـ

   -اإلمامقة

فخطبـف   طؾقـف جــدهٕكف كان يخـاف مــ اطـماض  ؛سؽتإكف  :وٓ يؼقل قائؾ 

فـال  الطعــفؿـ يطعـ فقفؿ كـؾ هـذا   يح وواضح فقفؿصـر صعـالتل كؼؾـاها فقفا 

 -يخاففؿيعؼؾ أكف 

                                                           

 (-4.574( مصـػ طبد الرزاق )5)

 (-4.115( م ـد اإلمام طؾل  ال ـقد ح ـ الؼباكجل )1)

 (-5.51( مـتفك الؿطؾب  العالمة الحؾل )4)
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 إذا َا ص٢ً عُس بايٓاع  طهت عًٞ ضـٌٖٝ 

 ؟!ٚاملػسب مخًطا ،ايظٗس زنعتني

ب اـــرفؿ بلؾـــاس زمـــ خالفــت ســؿحقاففــب أن الخؾػــاء الــذيـ ســبؼقه قــد  

أو صـؾقا بالــاس   و ؾـؼ الؿ ـاجد  أو بػـتح دور البغـاء  أو التعامؾ بالربـا  الخؿر

طؾــك مــا   ؼرهؿ طؾـلســـق ففــؾ  والعقــد سـًتا  والؿغـرب خؿً ــا  الظفـر ركعتــقـ

أو حػاًضــا طؾــك وحــدة  ؟(*)مـــ أن يتػــرق طـــف جـــده خقًفــاطـــفؿ  وي ــؽت  فعؾــقه

  ؽتســقفبالتلكقـد أكـف   طـ قؾقـؾ ي ؽتفؿـ  ؟!وطدم تػرق جؿعفؿ  الؿ ؾؿقـ

طــ أقـؾ  ي ؽتقنلقس مـ همٓء الذيـ  طؼقدتـايف   وطؾل  وأطظؿ أكربطؿا هق 

  -الـاس طؾك هذا الؼؾقؾ حتك يصؾحف يؼاتؾبؾ   الؼؾقؾ

طـــ جؿقــع هــذه  ي ــؽتفنكــف يؿؽـــ أن   يف طؼقــدة اإلمامقــة  أمــا طؾــل 

مركـز مــ خـالل كـالم  وهـذا ي تاـػ  طؾك وحـدة الؿ ـؾؿقـ حػاًضاالؿخالػات 

موطــدما اسـتؼّر  :والـذي جـاء فقـف  العؼائديـة بخصـقص صـالة الـماويح إبحاث

 
ّ
  جؿاطــة (صــالة الــماويح)الـــاس بنقامــة  صالبــفيف الؽقفــة   حؽــؿ اإلمــام طؾــل

  وطّرففؿ بلّن ذلؽ مـ البدطة  طـ آجتؿاع يف صالة الـقافؾ وهناهؿ  ذلؽ فرفض

فؼــال طـــد  !واطؿــراه !وارمســاكاه  ابؽــقا رمســان :فســّج الـــاس وجعؾــقا يؼقلــقن

   (-ُيصؾِّ هبؿ مـ شااوا  وما يريدون دطقهؿ) :ذلؽ

   بقـ طؿر الػرقومـ هـا يتبّقـ  
ّ
صـالة )فعؿـر يعؾـؿ بـلّن أداء    واإلمام طؾل

هقبــة الدولــة بآســتػادة مـــ  إلضفــارولؽـّــف ســـّفا   مـــ اإلســالم لق ــت (الــماويح

 ســلكـان هدفـف إسا  بقـؿا كجد اإلمام طؾًقا  إن كاكت محّرفةو  الديـّقة الاعائر

                                                           

ف قـال: مواهلل لؼـد أمـرت أكـ يف رواية سـلب طؾقفا ٓحًؼا  ك ب اإلمامقة إلك طؾـل  )*(

إٓ يف فريســة  وأطؾؿــتفؿ أن اجتؿــاطفؿ يف  رمســانالـــاس أن ٓ يجتؿعــقا يف شــفر 

معل: يا أهؾ اإلسـالم   قـرت  يؼاتؾمؿـ  ط ؽري  فتـادى بعض أهؾ بدطةالـقافؾ 

يف كاحقـة  ولؼد خػت أن يرـقرواسـة طؿر  يـفاكا طـ الصالة يف شفر رمسان تطقًطـا  

  ---[-جاكب ط ؽري 
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فالـديـ   بـالؼّقةولؿ يؽــ يػعـؾ ذلـؽ  ( وإماتة البدطة  وإحقاء ال ـّة  الديـ حػظ)

فـنن أبـقا ذلـؽ لـؿ   ويؿّقز لفؿ البدطة  ففق يبّقـ لؾـاس ال ـّة الـبقّية  إكراهلقس فقف 

أكظؿة الحؽـؿ  أرقكوهذا ما ٓ تجده يف   الدولة قّقةوإطؿال   بالعـػيؼطع طادهتؿ 

صقال التاري [
(1)

- 

ــا :قؾــت ــف   طـــ طؿــر ســؽتمــا دام قــد   هــذا يعـــل أن طؾًق صــالة )يف بدطت

فؿـا هـل   ,كؿا يؼقل مركز إبحاث العؼائدية, (لق ت مـ آسالم) :وهل (الماويح

 ؟!ســتًاوالعقــد   طـــف طـــدما يصــؾل بالـــاس الؿغــرب خؿً ــا ي ــؽتالؿاــؽؾة طـــدما 

   ؟!هقبة الدولة إلضفار والتعامؾ بالربا  ب الخؿراـرلؾـاس ب ي ؿحوطـدما يراه 

 عًٞ دميكساطٞ ٚعُس دٜهتاتٛزٟ

  فعؾـل  وذلـؽ ٕن طؾًقـا لـقس كعؿـر  ء جائز يف مـذهب اإلمامقـةشـلفؽؾ  
وأكـف ٓ يجـقز أن   إكـراهوٕن الـديـ لـقس فقـف   ديؽتـاتقري  وطؿر  ديؿؼراصل

 ؿح لفــؿ أن ســقلـذلؽ فنكــف   الدولــة قـّقةوإطؿــال   بـالعـػلـــاس يؼطـع طـادات ا

بـؾ هـق أفسـؾ   أكظؿة الحؽؿ صقال التاري  أرقك ٕن كظامف مـ ؛يػعؾقا ما ياااون

فقؿــا يتعؾــؼ بالحريــة  ,ضـــريف وقتـــا الحا,مـــ إكظؿــة إوربقــة الديؿؼراصقــة 

   !وحؼقق اإلك ان  ةصـقالاخ

يؿؽــ أن يصـدر طــ مركـز بحرـل   وحؿاقـة  اوهبقًصـ  إسػاًفافلي كالم أكرر  

هبـؿ  يصـؾ حتـك ؟!مـ هـذا الؽـالم  يدطل العؾؿقة والؿقضقطقة يف الطرح  ـصـقر

 ؟!الؿفقـــةهبــذه الصــقرة   أن يتحــدثقا طـــ طؾــل  والؽــره طؾــك طؿــر الحؼــد

وهؿ يعتؼـدون أهنـؿ   وتحؾقالهتؿ الؿريسة  ومرائفؿ  فقجعؾقن مـف مطقة ٕفؽارهؿ

  !صـًعا يح ـقن

  طـا يا ابـ أبل صالب فصـراكم :كادى حقشب الحؿقري طؾًقا يقم صػقـ فؼال 

واهلل لـق طؾؿـت أن   يـا ابــ أم ضؾـقؿ هقفـات :فؼـال طؾـل  دمائــافنكا كـاـدك اهلل يف 

                                                           

 (-131 ,1.157( مقسقطة مـ حقاة الؿ تبصـريـ  مركز إبحاث العؼائدية )5)
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لــؿ ولؽـــ اهلل   ولؽــان أهــقن طؾــل يف الؿمكــة  ت ــعـل يف ديـــ اهلل لػعؾــت الؿداهــة

[سـلواهلل يؼ  بآدهان وال ؽقتمـ أهؾ الؼرمن  يرض
(1)

-  

 يخالػمـ طؾؿاء اإلمامقة أن يصدر طـفؿ أي ققل  ٓ ي تغربفػل الحؼقؼة أكف 

بـت  (أم كؾرقم)فؿـ يؼقل بلن   والؿـطؼ الؼقيؿ  والػطرة ال ؾقؿة  يحصـرالعؼؾ ال

إن ) :أو يؼـقل   فدخؾ هبـا طؿـر (جـقة)قد تغقرت صقرهتا إلك صقرة    طؾل

بلطؾك صقتف بلن طؿر قد  حصـقوي  ويفؾؾ  ويزمر  يطبؾ أو ( هذا أول فرج  صبـاه

جـر   وأن بعؾفـا  وأسـؼط جـقـفـا بحسـقر بعؾفـا  ضؾعفا  ـروك  ب فاصؿةضـر

إن  :أو طجقب أن يؼقل بغريبفؾقس   مـ رقبتف كالجؿؾ الؿخاقش لؾبقعة بالحبؾ

 !والؿغرب خؿً ا  إذا ما وجد الـاس يصؾقن الصبح أربًعا  ؽتسـق  طؾًقا

بعـد مـا   لعؾـل الؿفقــةيح بؿرؾ هـذه إقـقال صـرإلك الت اضطروامامقة فاإل

يحة مــ الؽتـاب وال ــة صــرطـ إيجاد أدلة صحقحة  وطجزوا  ضاقت هبؿ ال بؾ

طـــ إيجــاد تخريجــات مـطؼقــة  ,أيًســا, طجــزواو  وإمامــة ذريتــف   طؾــك إمامتــف

  اء الــذيـ ســبؼقهرة الخؾػــ ـــقمقافؼــة ل ,أكررهــا,الؽرقــرة التــل كاكــت   ٕفعالــف

 :قـال تعـالك  ومحبـة أكقـدة  وهذا مؿا يدل بقضقح طؾك أهنؿ كـاكقا طؾـك وئـام تـام

ــالك  [33مالحجــر:(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى) ــال تع : وق

لـذلؽ   وهـذا مـا ٓ يريـد أن يؼـر بـف طؾؿـاء اإلمامقـة  [54مإكػال:(ٺ ٺ ٺٿ)

 !وآختالف  فنهنؿ قد وقعقا يف كؾ هذا التخبط

 تالفرببط ٚاخ

ويف أهـؿ   هـق مـا وقعـقا فقـف  تخـبطفؿ واخـتالففؿ القاضـح والجؾـل كؿـاذجومـ 

إن طؾًقــا ســؽت طـــ  :يؼقلــقن فؿــرة ( اإلمامــة)م ــللة  :أٓ وهــل  م ــائؾفؿ العؼائديــة

وأخـرى   وطدم تػرق جؿعفـؿ  طؾك وحدة الؿ ؾؿقـ الحػاظالؿطالبة بحؼف مـ أجؾ 

                                                           

(  اإلمــام طؾــل بـــ أبــل صالــب  أحؿــد الفؿــداين ١.513( شـــرح إحؼــاق الحــؼ  ال ـــقد الؿرطاـــل )5)

(  ســ الحديث  لجـة الحـديث معفـد 3.441(  م ـد اإلمام طؾل  ال ـقد ح ـ الؼباكجل )335)ص:

(  بــاء الؿؼالـة 3.541(  مقسـقطة اإلمـام طؾـل يف الؽتـاب وال ــة  الرياـفري )475باقر العؾـقم )ص:

 (-551هامش ص:)الػاصؿقة  ال ـقد ابـ صاووس 
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أربعـقـ رجـاًل  لـؿ يجـدإكـف سـؽت ٕكـف  :فقؼقلـقن  اًل صـقهذا الؼقل جؿؾة وتػ يـ ػقن

ــة الؿغتصــبقـ  محؾؼــل راوســفؿ ــال ال  يخرجــقن معــف لؿؼاتؾ د محؿــد مفــدي  ـــقق

وكـان   بالؿ ؾؿقـ طؼقـب يـقم ال ـؼقػة ومـا جـرى فقـف استـجدلؿا   مإكّف :الخرسان

 فقطـرق  ي ـققف  وهـق  وابـاها بقـ يـدي الحؿـار  لقاًل طؾك حؿار يحؿؾ فاصؿة 

طؾـك  فبايعفؿأجابف أربعقن رجاًل   ة والؿعقكةصـروي للفؿ الـ  ر و قرهؿبققت إكصا

فلصـبح لـؿ   سـالحفؿومعفـؿ   محّؾؼـل راوسـفؿوأمرهؿ أن يصبحقا بؽـرة   الؿقت

ّٓ أربعة  (-وسؾؿان  وأبق ذر  والؿؼداد  الزبقر) :يقافؼف مـفؿ إ

ّٓ  فؿــا جــاء مـــفؿ  كصــّبحؽ  ــدوة :فؼــالقا  فـاشــدهؿثــؿ أتــاهؿ مـــ الؾقــؾ   إ

وأكػـذهؿ يف صاطتـف   ةصـرأشدهؿ لف ك الزبقروكان   وكذلؽ يف الؾقؾة الرالرة  إربعة

ّٓ أّن   وكـذلؽ الرالثـة البـاققن  ػفســقوجـاء مـراًرا ويف طـؼـف   حؾؼ رأسف  رةصـقب إ

هق كان الرأس فقفؿ[ الزبقر
(1)

(*)- 

                                                           

(  اكظـر أيًسـا: سـؾقؿ بــ قـقس 433( الؿح ـ ال بط مقلقد أم سـؼط  ال ــقد محؿـد مفـدي الخرسـان )ص:5)

(  محؿـد 545ـل  سـػقـة الـجـاة )ص:التـؽـاب(  535,153تحؼقؼ: محؿد باقر إكصاري )ص: ,الفاللل

ــرحؿـ يف فســائؾ ســؾؿان )ص:511رضــا الؿظػــر  ال ــؼقػة )ص: ــقري الطربســـل  كػــس ال (  13١(  الـ

(  طؾــل الؽــقراين  تــدويـ الؼــرمن 7١(  طبــاس الؼؿــل  بقــت إحــزان )ص:5الؿػقــد  آختصــاص )ص:

ــة )ص:115)ص: ــد الاـــقعة اإلمامق (  الخــقئل  معجــؿ رواة 115(  جعػــر ال ــبحاين  أضــقاء طؾــك طؼائ

(  محؿـد محؿـديان  حقـاة 314(  الؿقلك حقدر الاـقرواين  مـاقـب أهـؾ البقـت )ص:57.435الحديث )

(  الطقســل  معرفـة إختقـار 1١1(  جعػر الـؼـدي  إكـقار العؾقيـة )ص:1.577أمقر الؿممـقـ طـ ل اكف )

مرتســك الع ـؽري  طبـد اهلل بــ  ( 5.517(  مرتسـك الع ؽري  معالؿ الؿدرسـتقـ )5.47الرجال ص)

(  طؾل الـؿـازي  م ـتدرك سـػقـة البحـار 577(  أحؿد الرحؿاين الفؿداين  اإلمام طؾل )ص:5.545سبل )

 ,( 11.417(  الؿجؾ ـــــــل  البحــــــار )435(  الؿحــــــاوزي  إربعــــــقـ )ص:1.433) ,( 4.515)

(  1.433ب ابــ أبـل صالـب )(  ابـ شفر أشقب  مـاقـ35(  الداماد  الرواشح ال ؿاوية )ص:145.1١)

(  طبد الزهراء مفدي  الفجـقم طؾـك 5.57(  هاشؿ البحرين   اية الؿرام )5.513الطربسـل  آحتجاج )

(  خالصة الؿقاجفـة  أحؿـد 417(  أحؿد ح ـقـ يعؼقب  الخطط ال ـقاسـقة )ص:335بقت فاصؿة )ص:

(  إدريـس 113ذا فعؾقا هبا؟ )ص:(  أحؿد ح ـقـ يعؼقب  أيـ سـة الرسقل وما513ح ـقـ يعؼقب )ص:

 (-73(  طبد الؿـعؿ ح ـ  بـقر فاصؿة اهتديت )ص:7١الح ـقـل الؿغربل )ص:

  بـؾ كـاد لعؾـل  تليقـًداكان مـ أكرر الــاس  ,كؿا يف الرواية, الزبقر بـ العقام  )*(

  إٓ أكف بعـد مؼتـؾ ,كؿا تذكر كتب اإلمامقة,يػؼد حقاتف ب بب هذا الؿققػ الؿميد 
= 
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أو   رجـؾ مائـةأكـف لـق كـان مـع طؾـل  أصؿـئـمأكـا  :طتفاــرقال مصػ مح ـل يف م

إكف لق كـان مـع  :ولذا قؾت --- مـ حؼف لؿ يحرمرجاًل طؾك جؿؾة مـ الروايات  أربعقن

لـف بؼتؾـف  مـبغضلؽــ الؿفـاجريـ بـقـ   يف وصقلف إلـك الخالفـة لؽػقهطؾل مائة رجؾ 

وإكصار أذلـقا   رئاسة يريد الحؽقمة وصالب  يح د فسؾف ومؼامف وحاسد  أقرباءهؿ

[---مـ الؿتغؾبقـ خقًفاثؿ   تـافً ا وح ًداأكػ فؿ بآختالف بقـفؿ 
(1)

- 

سـؽت وجؾـس   يػفؿ مـفا أن طؾًقـا هؾ ؟!يػفؿ مـ هذه إققال ماذا :قؾت 

وصالـب الؿؼـربقـ مــف   ب الحفأم أكف خرج  ؟!طؾك وحدة الؿ ؾؿقـ حػاًضايف بقتف 

 !؟إٓ أن كرقـًرا مــفؿ قـد خـذلقه  مـ إكصار والؿفاجريـ الخروج معف بلسؾحتفؿ

 -ر إلك الرايناـقفجؿقع إلػاظ ت

  طؾــك  ارهبــا حبؾفــافؾــق وجــد طؾًقــا أربعــقـ رجــاًل محؾؼــل راوســفؿ ٕلؼــك  

يف مخـر   كؿا يروي اإلمامقـة طــ طؾـل يف هنـج البال ـة  مخرها بؽلس أولفا ول ؼك

(الاؼاؼقة)خطبتف 
(2)

(*)- 

                                                           

بقـف وبقـ طؾل حقل الؼصاص مـ قتؾة طرؿان --- ثؿ جـرى  خالفحدث  ان طرؿ =

   بؼـقل الـبـل بقـفؿا ما جرى يف معركة الجؿؾ --- وقبقؾ الؿعركـة ذكـره طؾـل 
 الؿعركة- وتركلف: مإكؽ ستؼاتؾف وأكت ضالؿ لف[  فحطؿ الزبقر رمحف 

وأحـداث  فبؽؾؿـات مــ أخبـار  ك قهالـاس بؿا  تذكقرهـا هق: فائدة  الااهدفؿحؾ  

 قاصًعـاخرج مـ أجؾفا بعدتف وطتـاده   معركةي ـقرة تؿؽـ طؾل مـ إخراج الزبقر مـ 

  ومــ لؿ يـذكر طؾـل صـحابة الـبـل  لؿاذا: فال مال هـامـ أجؾفا مئات إمقال! 

لـؿ  ولؿاذا(؟! كعؿ البدطةدخؾ إلك اإلسالم حديًرا  بؼقل طؿر طـ صالة الماويح: )

طـدما صالها مع الصحابة يف الؿ جد جؿاطـة ثـؿ تـركفؿ؟!  ل يذكرهؿ بػعؾ الـب

 مـ جفؾ!  ويعؾؿمـ ك ـل   يتذكرمـ أجؾ أن 

 (-15, 1.11( ماـرطة بحار إكقار  محؿد مصػ مح ـل )5)

 (-5.45( هنج البال ة  خطب اإلمام طؾل )1)

( 511)رجاًل لـصـرتف مـ مجؿقع  أربعقـجؿع  لؿ ي تطع إن مـ يؼقل: إن طؾًقا  )*(

وثـائف طؾقف     ومدحف مـ هق مـ كاحقة قرابتف مـ الـبل  ألػ صحابل  وهق 
= 
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ــػ  ــقل فؽق ــذا أن يؼ ــد ه ــك وحــدة  :يجــقز لؿتـطــع بع ــا طؾ ــف ســؽت حػاًض إك

وإما أن يؽقن   يف إخبارهؿ وأققالفؿ ـسـقمتـاقفنما أن يؽقن اإلمامقة  ؟!ؿ ؾؿقـال

 -وحاشاه  طؾل متـاقًسا

 َٔ ضبك٘ يف اشبالف١ ع٢ً باطًِٗ  غٛاٖد ع٢ً إقساز عًٞ 

  :أققل  وبالرجقع إلك كالم مركز إبحاث العؼائدية

ـــ ــظ دي ــاء ســـّة  أي حػ ــل يتحــدث  وأي إحق ــة بدطــة هــذه الت ــا  وأي إمات طـف

أكـف قـد سـؽت طــ أمـقر كرقـرة زمــ خالفتـف مـع   طؾًقـا تتفؿقنوأكتؿ  ؟!الؿركز

  وإلــقؽؿ بعًســا مـــ هــذه إقــقال  حتؿ بــذلؽ يف كتــبؽؿصـــركؿــا   ببطالهنــاطؾؿــف 

 :كااهد طؾك ما أققل

مقجـقد  …إن الؼـرمنم :إكـقار الـعؿاكقـة :قال كعؿـة اهلل الجزائـري يف كتابـف ,

ولؿـا جؾـس أمقـر   ومقاريـث إكبقـاء  مع الؽتب ال ؿاوية  طـد مقٓكا الؿفدي

  وإخػـاء هـذا  إضفار ذلـؽ الؼـرمنمـ  لؿ يتؿؽـير الخالفة سـرطؾك   الؿممـقـ

 صــالة طؾــك الـفــل طـــ يؼــدر لــؿكؿــا   لؿــا فقــف مـــ إضفــار الاـــعة طؾــك مـــ ســبؼف

[(ومتعة الـ اء  متعة الحج) الؿتعتقـوكؿا لؿ يؼدر طؾك إجراء   السحك
(1)

-  

مــ تصـحقح   طـدم اسـتطاطتفمـ  بب يف بقان الوقال حبقب اهلل الخقئل  ,

أكف لؿ يؽـ مـف مع   الخالفة سـلحقـؿا جؾس طؾك كر التحريػ الؿقجقد يف الؼران

مــ حقـث   التؼقة الؿاكعـةمـف لقجقد  لؿ يتؿؽـ  إكفم :فذكر ما كصف  يقمئذ ماكع

ومـ   صالة السحكمـ إبطال  ؿ يتؿؽـلكؿا   كقكف م تؾزًما لؾتاـقع طؾك مـ سبؼف

                                                           

 يطعــ  فنكـف ,كؿا تدطل اإلمامقـة,وكررة أطداد قبقؾتف  وطدد أيات الـازلة يف حؼف  =

 مـ مؽاكتف! ويحط  ويفقـففقف  

   ويؼـقد أمـة  وهـق لـؿي تطقع شخص أن يحؽؿ بعـد رسـقل اهلل  كقػوال مال هـا:  

فالصـحابة تؽـالبقا طؾـك بقعتـف يـقم  رجاًل لـصـرتف؟! أما أبق بؽـر  أربعقـي تطع جؿع 

 شـقخفؿ سعد بـ طبادة  ووصئقا بطـف-  داسقاال ؼػقة  وطؾك رأسفؿ إكصار بعد أن 

 (-1.41١( إكقار الـعؿاكقة  كعؿة اهلل الجزائري )5)



 
 

  213صال٠ ايرتاٜٚح ناْت تكاّ شَٔ خالف١ عًٞ 9 ايجايج١اسبكٝك١ 

وقـد   طــ اإلمـارةومعاوية   طـ الؼساءيح شـروطزل   متعتل الحج والـ اءإجراء 

[ح بذلؽ يف رواية آحتجاج يف مؽالؿتف مع الزكديؼصـر
(1)

- 

 فؾـؿ يـتؿؽـ  موأمـا مقٓكـا أمقـر الؿـممـقـ :د مفـدي الرجـائل ـقوقال ال ,

طــ صـالة  الـفـلكؿـا لـؿ يؼـدر طؾـك   دثت قبؾـفزمـ خالفتف مـ رد البدع التـل حـ

وٓ يؼبؾـف   ٕن فقـف رًدا طؾـك مــ تؼدمـف ؛ضــليح الؼاشـرمعاوية و وطزل  السحك

بت يف قؾقهبؿ[شـرقد أ محبة إطرابققـٕن  ؛الـاس مـف
(2)

- 

وأهنــؿ لــؿ يؿؽــقه مـــ أمــقر   شــؽاية مـــ إمـة  موهــذا مــف :وقـال أيًســا ,

ٕن الــاس كـاكقا يريـدون مــف العؿـؾ  ؛الؽتاب وال ـة افؼيػعؾ ما يقالخالفة حتك 

طــ  الـفـلمــ   ومـ ثؿ لـؿ يـتؿؽـ   هق مـ سـة الـبل وأيـ  خقـاـقب ـة ال

إطرابقان مـ  كؾ ما قررهوٓ طـ   يح مـ الؼساءشـر طزلوٓ طـ   صالة السحك

[البدع والسالل
(3)

- 

كؿـا  فـدكلـؿ يـرد   ؿـممـقـمأمقـر ال :د طبد الرضا الافرسـتاين ـقوقال ال ,

كعـؿ هــاك   فغقـر معؾقمـة بـالؼطع  وأما طؾة طـدم رده  التقاري  وإخباريظفر مـ 

لـؿ تؽــ مب ـقصة  الظاهريـةفـنن خالفتـف   أكف لؿ يؼدر طؾـك ذلـؽ :مـفا  احتؿآت

مــ   ويؽػقؽ شاهًدا طؾك ذلـؽ طـدم اسـتطاطتف  رفض البدعبحقث يتؿؽـ مـ 

[(صالة الماويح) ورفض  ضـلالؼا يحشـر وطزل  معاوية خؾع
(4)

-  

لؽــ   --- بؽػـرهؿمإكف أططك العطايا لؿـ يعؾؿ  :طتفاـروقال مصػ مح ـل يف م ,

لؿ يؼـدر طؾـك مــع الــاس مــ  :وأكف كؿا ققؾ  رهؿضـربؾ لدفع   ٓ ٕجؾ جؾب الؿـػعة

الؽقفة[ ضـلقابؾ لؿ يتؿؽـ مـ تغققر   جؿاطة رمسانالصالة يف شفر 
(5)

- 

                                                           

 (-1.157لخقئل )( مـفاج الرباطة يف شـرح هنج البال ة  حبقب اهلل ا5)

 (-5.145الؿحؼؼ ) ,( كقر الرباهقـ  كعؿة اهلل الجزائري 1)

 (-1.533الؿحؼؼ ) ,( كقر الرباهقـ  كعؿة اهلل الجزائري 4)

( مجؾة أجقبة الؿ ائؾ الديـقة التل تصدرها لجـة الرؼافة الديـقة يف كربالء  لؾ ـقد طبد الرضـا الافرسـتاين  3)

 -(55)ص: (1)الدورة  (5)العدد 

 (-1.١5( ماـرطة بحار إكقار  محؿد مصػ مح ـل )1)
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باصؾة يف زمـان  اء كرقرةشـقأطـ  ال ؽقتإلك   ماضطرار طؾل :ل أيًساوقا ,

الــاس مــ الصـالة يف شـفر  مــعففـق لـؿ يؼـدر طؾـك  --- ثقرة العامة مخافةخالفتف 

جؿاطة[ رمسان
(1)

- 

طـــ  يًحاشــريعـزل موحقـؿـا أراد أن  :العــامؾل ســكد جعػـر مرت ــقوقـال ال ,

وقد بايعـاك طؾك   مـصقب مـ قبؾ طؿرٕكف  ؛ٓ تعزلف :قال لف أهؾ الؽقفة  الؼساء

ًئا قرره أبق بؽر وطؿر[شـقأن ٓ تغقر 
(2)

-   

ابــ مكحـ كعؾـؿ بـلن زيـاد بــ أبقـف  :هذا ال مال  سلل الؿقرزا جقاد التربيزي ,

َّٓ أن اإلمام طؾًقا أمقر الؿممـقـ  زكا خـالل فـمة  كرمـان وفـارساستعؿؾف طؾك   إ

  هــق الــذي يؼــقؿ الجؿعــة والجؿاطــة يف مـطؼــة وٓيتــفوكعؾــؿ بــلن العامــؾ   خالفتــف

وكقــػ كقجــف اســتعؿال أمقــر  ؟ قــر صــاهر الــقٓدةي ــتؼقؿ ذلــؽ وهــق  فؽقــػ

 ؟لف ر ؿ ذلؽ الؿممـقـ

لزيـاد حتـك لصـالة   طؾك تؼـدير صـحة هـذا إمـر وكصـب اإلمـام :فلجاب 

تغققر  تفولؿ يؽـ باستطاط  يف زمان وٓيتف تؼقةضرف   فؼد طاش اإلمام  الجؿعة

وتعقـقـ   ة ماـفقرةســقق الماويحة صالة سـقوق  يريد تغققرها  كان  أمقر كرقرة

بعـد أن لـؿ يؽــ يف رأي  زيـادم ـللة تعقـقـ   مظؾقمقتفومـ  --- ضـلالؼا يحشـر

وضاهر وٓدتف طؾك فراش أبقف[  الؼقم اطتبار صفارة الؿقلد يف إمامة الجؿاطة
(3)

- 

رة اإلمـام طؾـل ســق) :ري يف معالؿف تحت طـقانالع ؽ سـكد مرت ـقوقال ال ,

أن الخؿـس كـان يف طفـد رسـقل  :مطــ ابــ طبـاس (:يف الخؿس ويف تركة الرسقل

  ولؾقتــامك  ولــذي الؼربــك ســفؿ  هلل ولؾرســقل ســفؿ :طؾــك خؿ ــة أســفؿ اهلل

ثؿ ق ؿف أبق بؽر وطؿر وطرؿان طؾـك ثالثـة  -ثالثة أسفؿ  وابـ ال بقؾ  والؿ اكقـ

ثـؿ   وق ـؿ طؾـك الرالثـة البـاقل  وسفؿ ذوي الؼربـك  ط سفؿ الرسقلوسؼ  أسفؿ

 -ما ق ؿف طؾقف أبق بؽر وطؿر وطرؿانق ؿف طؾل بـ أبل صالب طؾك 

                                                           

 (-1.١5( ماـرطة بحار إكقار  محؿد مصػ مح ـل )5)

 (-54.441( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )1)

 (-551 ,555( إكقار اإللفقة يف الؿ ائؾ العؼائدية  الؿقرزا جقاد التربيزي )ص:4)



 
 

  215صال٠ ايرتاٜٚح ناْت تكاّ شَٔ خالف١ عًٞ 9 ايجايج١اسبكٝك١ 

كـان رأيـف فقـف  :قـال ؟مـا كـان رأي طؾـل يف الخؿـس :وسئؾ أبق جعػر البـاقر , 

 -كره أن يخالػ أبا بؽر وطؿرولؽـف   رأي أهؾ بقتف

  :ســللت أبــا جعػــر محؿــد بـــ طؾــل فؼؾــت :لوطـــ محؿــد بـــ إســحاق قــا , 

كقـػ صــع يف سـفؿ ذي   طؾل بــ أبـل صالـب حقـث ولـل مــ أمـر الــاس مـا ولـل

 ؟كقػ وأكتؿ تؼقلقن ما تؼقلـقن :قؾت  سؾؽ بف سبقؾ أبل بؽر وطؿر :قال ؟الؼربك

أن  ,واهلل, كـره :قـال ؟فؿـا مـعـف :قؾـت -ما كان أهؾف يصـدرون إٓ طــ رأيـف :فؼال

 -ف أبل بؽر وطؿرخاليدطك طؾقف 

 ئًاشــقلـؿ يغقـر متدلـا هذه الروايـات أن اإلمـام طؾًقـا  :الع ؽري معؾًؼا سـكقال مرت

ئًا[شـقأن يغقر  لق تطقعولؿ يؽـ   وتركة الرسقل  مؿا فعؾقه قبؾف يف الخؿس
(1)

- 

 املطتفاد َٔ ٖرٙ األقٛاٍ

 :مـفا  ي تػاد مـ هذه إققال أمقر طدة 

 ًٓ  :أو

وبــقـ اختقــارات الخؾػــاء    بــقـ اختقــارات طؾــل قافــؼالتتبــقـ لـــا حجــؿ 

طـدد إٓ طؾـك  ,ر ـؿ سـعقفؿ الحرقـث,فؾؿ ي تطع اإلمامقة أن يجؿعـقا   الرالثة

وسـعك   جًدا مـ الؿ ائؾ التل اختؾـػ فقفـا طؾـل مـع الـذيـ سـبؼقه يف الحؽـؿ ر ـقي

ؾ فؾـؿ يجـدوا  قـر هـذه الؿ ـائ  ,ح ـب زطـؿ اإلمامقـة,إلك تغققرهـا زمــ خالفتـف 

ــدودة ــماويح :الؿع ــقـ   وصــالة الســحك  مصــالة ال ــة الحــج)والؿتعت ــة   متع ومتع

وهـذا   (*)ؿ الخؿـس[ ـقوتؼ  ومعاوية طـ اإلمارة  يح طـ الؼساءشـروطزل  ( الـ اء

                                                           

(  اكظـــر الروايـــة أيًســـا طــــد: الؿجؾ ــــل يف بحـــاره 1.513لؿدرســـتقـ  مرتســــك الع ـــؽري )( معـــالؿ ا5)

(  محؿـد مفـدي الخرسـان يف الؿح ــ ١33(  التربيزي إكصاري يف الؾؿعـة البقسـاء )ص:17.4١4)

 (-435ال بط مقلقد أم سؼط )ص:

 وايــة أخــرى ادطــك اإلمامقــة أن طؾًقــا لــؿ ي ــتطع تغقرهــا وردت يف ر مخالػــاتثؿــة  )*(

طؾؿاء اإلمامقة يف سـدها  ويف كرقر مـ  صعـسؾقؿ بـ ققس الفاللل  وهذه الرواية قد 

 فؼراهتا  سـقردها بعد صػحات- 
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وأن جؿقـع مـا أفتـقا   لفـا صــروٓ ح ٓ طـدلفـؿ يف م ـائؾ  مقافًؼـايعـل أن طؾقًا كـان 

  وطؾـك هنـج الؽتـاب وال ــة  صـحقًحاان يـ سـة كـاـروحؽؿقا بف صقال أكرر مـ ط

ي ـعقن  ,كعـادهتؿ,واإلمامقـة   وإٓ فال معـك إلك آقتصار طؾك هذه الؿ ائؾ فؼـط

لـؿ م :د مفـدي الرجـائل ــقوخقر دلقؾ طؾك ذلـؽ مـا قالـف ال  إلك التفقيؾ والتسخقؿ

[البدع والساللإطرابقان مـ  كؾ ما قررهمـ الـفل طـ   يتؿؽـ
(1)

- 

لــؿ تؽـــ مب ــقصة بحقــث يــتؿؽـ مـــ م :د طبــد الرضــا الافرســتاين ـــقوقـال ال

طؾــك ذلــؽ[  شــاهًداويؽػقــؽ   رفــض البــدع
(2)

أن يــقردا يف  لــؿ ي ــتطقعاإٓ أهنؿــا   

فؾـق كـان طــدهؿ  قرهـا   ,كؿا كؼؾـا أقـقالفؿ,أو أربعة   كتابقفؿا  قر ثالثة شقاهد

 -ل ارطقا إلك تحبقره

 :ثاكقًا

وطؾـك   ففذا مـ الؽذب وآفماء طؾك طؾـل   لإلمامقة دطقاهؿ هذه ٓ ك ؾؿ

طــ صـاحب  صـحقحففـؿ لـؿ يـلتقا طؾقفـا بـدلقؾ واحـٍد   الخؾػاء مــ دون أي دلقـؾ

  مــ الـفـل طــ كـذا وكـذا لـؿ أتؿؽــإين  :يؼـقل فقـف  الالن طؾل بــ أبـل صالـب

أو كتقجة ٓسـتؼرائفؿ   أفؽارهؿ بـاتوإكؿا جؿقع ما ذكروه كان مـ   ب بب كذا وكذا

أن جؿقـع مــا  ,وهــق الؿفـؿ,ويسـاف إلـك ذلـؽ   بعض إحـداث وربطفـا بــبعضلـ

   :وإلقؽ البقان  مـ هذه الؿ ائؾ  قر مطابؼ لؾقاقع والحؼقؼة  ك بقه إلقف

  صـالة الـماويح) :مــ مرـؾ  صـحقحةٕهنا كاكـت  ؛ أقرها طؾل فبعسفا ,

طؾـل طــ فـال يؿؽــ أن يـفـك  ( ؿ الخؿـس ــقوتؼ  ومتعة الـ اء  وصالة السحك

 -يف الديـ صحقحأمٍر 

والؿ ـؾؿقن   ولؿ يػعؾف زمـ خالفتـف  اطمض طؾقف زمـ الخؾقػتقـ وبعسفا ,

   (-متعة الحج)كؿا هق الحال مع   سائرون الققم طؾك ذلؽ

                                                           

 (-1.533الؿحؼؼ ) ,( كقر الرباهقـ  كعؿة اهلل الجزائري 5)

رضـا الافرسـتاين  ( مجؾة أجقبة الؿ ائؾ الديـقة التل تصدرها لجـة الرؼافة الديـقة يف كربالء  لؾ ـقد طبد ال1)

 (-55)ص: (1)الدورة  (5)العدد 
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وأصــدر  ( طـــ وٓيــة الاــام  طــزل معاويــة)طؾــك تغققــره  صـــرأ وبعســفا ,

لـؿ ي ـؿع   لؽــف  طزلـفبذلؽ طؾك الر ؿ مـ كصائح  قر واحد يف طـدم  إوامر

   -إلك أن اكتفك إمر إلك التحؽقؿ ,كؿا سـبقـ ذلؽ ٓحًؼا,كالمفؿ 

ففـذا أمـر   فعؾًقـا مــ طزلـف لـؿ يـتؿؽـأو أن طؾًقا   معاوية لفذا العزل رفضأما 

وهـذا   ولؿ ي تطع أحد أن يرـقف طـ قراره  أكف طـدما أخذ الؼرار بعزلف فالؿفؿ  مخر

 -ارهدلقؾ طؾك استؼاللقة قر

ا طـف ٕمر بعزلف كؿا أمـر ضـقً فؾق لؿ يؽـ طؾل را  ضـليح الؼااـرب أما ما يتعؾؼ

ففـق   يح رجـؾ طـادياـرف  بؽرقر مـ طزل معاوية أسفؾبؾ إن طزلف   بعزل معاوية

قـد   بقـؿـا كجـد أن معاويـة  لؿ يؽـ حاكًؿا طؾك مـم واحـد مــ بـالد الؿ ـؾؿقـ

لؽـ طؾـك الـر ؿ مــ ذلـؽ   فا أتباع ومحبقنولف فق  طاًما يـاـرطحؽؿ بالد الاام 

 -وأصدر إوامر بذلؽ  بؽؾ جفده لعزلف سعك  فنن طؾًقا

طــ البؾـدان بعـد ت ـؾؿف   قد طزل جؿقع طؿال طرؿان  فنن طؾًقا :وأيًسا 

طؾل طؿال طرؿان طـ البؾـدان  طزلم :العامؾل سـكقال جعػر مرت  مـصب الخالفة

فلقره[ إشمقف كؾؿف ف  إشعري سـكأبل مقخال 
(1)

- 

يعؼـؾ أكـف ٓ ي ـتطقع  ففـؾ  والعؿـال  فؿـ ي تطقع أن يعزل كـؾ هـمٓء الـقٓة

   ؟!طزل قاض

فؿــ   كؿـا قـال مصـػ مح ــل  بؽػـرهؿأما إططااه إمـقال إلـك مــ يعـرف 

يخـاف مــ كـان هـمٓء مــ جــده الـذيـ كـان  ففـؾ ؟!طؾـك ذلـؽ  يجـربهالذي 

فـنين ٓ أجـد  ؟!محابـاهتؿالحؾ والعؼد الذيـ يـقد  أم كاكقا مـ أهؾ ؟!اكؼالهبؿ طؾقف

   !هذا إن صح ما ك ب إلقف  سبًبا مؼـًعا لػعؾف

فنكــف   كؿــا يؼــقل الجزائــري  وطــدم اســتطاطتف إضفــاره  بــالؼرمنأمــا مــا يتعؾــؼ 

 :يحتؿؾ أمريـ

فؾـذلؽ سـؽت طؾـل   أن الؼرمن الؿقجقد بقـ الدفتقـ كامؾ  قر كـاقص :إول

 -بف ضـلور

                                                           

 (-11.531( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )5)
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فؼـد تالطـب الصـحابة يف   محـرف وكـاقصأن الؼرمن الـذي بـقـ أيـديـا  :الراين 

طــ  ,عتف مــ الصـحابةشــقومـ معف مـ ,  طؾل ف ؽقت  مياتف طـد جؿعفؿ لف

 ضـاللوأكـف يتحؿـؾ وزر   يف الجرم مع الذيـ قامقا بتحريػف مامكيعـل أكف   ذلؽ

 -(*)رضاهٓ كوهذا صعـ يف طؾل  !هذه إمة إلك يقم الؼقامة ب ؽقتف هذا

إهنـؿ  :ولـؿ كـتجـ طؾـقفؿ طــدما قؾــا قبـؾ صـػحات  اإلمامقـة لؿ كظؾـؿوكحـ  

ء حتـك شــلطـ أي  ي ؽتوأكف يؿؽـ أن   ءشـلكؾ   يؿؽـ أن يـ بقا إلك طؾل

ــا يصــؾقنلــق شــاهد الـــاس  ــا  الصــبح أربًع فؿـــ ي ــؽت طـــ   (*)والؿغــرب خؿً 

بؽـؾ سـفقلة   ا هـق دوكـفطؿـ ,بالتلكقـد, ؽت ســقفنكـف   الرؼؾ إكربالتحريػ يف 

  -(*) ـروي

                                                           

  بعـد وفـاة الـبـل  طؾك الصحابة  أقام الحجةتروي كتب اإلمامقة: أن طؾًقا قد  )*(
: إين لـؿ قم الؼقامـةيـ  ٓ تؼقلـقا  ـافؾقـطـدما قال: ملئال تؼقلقا  ًدا: إكا كـا طـ هـذا 

أدطؽؿ إلك كصـرب  ولؿ أذكركؿ حؼل  ولـؿ أدطؽـؿ إلـك كتـاب اهلل مــ فاتحتـف إلـك 

 (؟!صالة الماويحلؿ يػعؾ الػعؾ كػ ف مع ) لؿاذاخاتؿتف[  فال أدري 

( حديث القصـقة طـ جعػر الصادق والتل أكد فقـف 5.574روى الؽؾقـل يف كافقف ) )*(

يؼبــؾ مـــ الـــاس  حتــك لــق: ماكتفؽــت الحرمــة  ويرضـــك و ســـق ؽتبلكــف  طؾــل 

  ومـزق الؽتـاب  وهـدمت الؽعبـة  وخسـبت لحقتـف مــ رأسـف بـدم وططؾت ال ــ

 طبقط[-

  سلل جقاد التربيزي يف كتابف: إكقار اإللفقة خالف ما يعتؼدبؾ ك بقا إلقف أكف يؼقل  )*(

فــالن( يف قــقل (  ال ــمال أب: ممــا الؿؼصــقد بـــ )551يف الؿ ــائؾ العؼائديــة )ص:

  فؼـد قـقم إود وداوى العؿـد  وخؾـؼ فـالنكؿـا يف هنـج البال ـة )هلل بـالد  طؾل 

 الػتـة([-

لؿـا ورد يف الــفج مــ خطـب أو كؾؿـات  وخصقًصـا  مخالػـة: هذه الروايـة فلجاب 

الخطبة الاؼاؼقة  وطؾك فـرض صـحتفا فؾفـا محامـؾ متعـددة  ومـفـا الحؿـؾ طؾـك 

وأبـااه الؿعصقمقن تعرضقا  ور هذا الؽالم --- فعؾل ( بؿـاسبة مقرد صد)التؼقة

 مـ حؽام الجقر يف طصقرهؿ[-  لؾتؼقة
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 :ثالرًا

والؿعقـار  الؿقـزان  فؿرة يجعؾقكف  أققال اإلمامقة يف طؾل تساربضفر لـا جؾقًا 

 ي ـؽتوأكف ٓ يؿؽــ أن   وأكف الؿؼدام الذي ٓ يخاف وٓ يفاب أحًدا  لؾحؼ والباصؾ

   !ػاءلؽؾ مخالػات مـ سبؼف مـ الخؾ بالؿرصادوأكف قد وقػ   طـ باصؾ مطؾًؼا

وأن   فؿا يؼرروكف ففق الـذي يجـب أن يـػـذ  بقد جـده ألعقبةوأخرى يجعؾقكف  

قـاٍض طــ  طـزلوأكـف لـؿ ي ـتطع   طـقام الــاس يخـافوأكـف كـان   بـف طؾـل ضـكير

وأكـف سـؽت طــ   وهـق كـاره ابـتـفوأكـف قـد زوج   طؾـك البقعـة أجربوأكف قد   مـصبف

  -(*)---وأكف --- وأكف  تالطب الصحابة يف الؼرمن

 :رابًعا

ٓ  :قال لف أهؾ الؽقفـة  طـ الؼساء يًحاشـريعزل محقـؿا أراد أن  :قال العامؾل 

[مـصقب مـ قبؾ طؿرٕكف  ؛تعزلف
(1)

- 

لؿ يؼؾ لف أحد مــ  فؾؿاذا ؟ألؿ يؽـ معاوية مـصقًبا مـ قبؾ طؿر :فال مال هـا 

ــة ــف) :أهــؾ الؽقف ــف  ؛ٓ تعزل ــؾ طؿــرمـصــقب ٕك ـــ قب ــؿ ي ولؿــاذا (؟!م حقا قصـــل

  !بؾ خرج الجؿقع معف لؼتالف ؟(*)!(واطؿراه !واطؿراه)

                                                           

مــ رقبتـف كالجؿـؾ الؿخاـقش  وأخـرى  جـر بالحبـؾتارة يروي اإلمامقـة أن طؾًقـا  )*(

- ورقبتف  وهـؿ فصـرطف  ووجل أكػفيروون أكف وثب طؾك طؿر فلخذ بتالبقبف  ثؿ كمه  

يـا ,وما أوصاه بف  فؼال: )والذي كرم محؿًدا بالـبقة  هلل   فذكر ققل رسقل ابؼتؾف

  لعؾؿت أكؽ ٓ لقٓ كتاب مـ اهلل سبؼ  وطفد طفده إلل رسقل اهلل  ,ابـ صفاك

  فلقبؾ الـاس حتك دخؾقا الـدار  وثـار طؾـل إلـك ي تغقثتدخؾ بقتل(  فلرسؾ طؿر 

ب ـقػف  لؿا قد طرف  سـقػف- فرجع قـػذ إلك أبل بؽر وهق يتخقف أن يخرج طؾل إلقف

 (-1.511مـ بلسف وشدتف- اكظر: ملساة الزهراء  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )

 (-54.441( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )5)

 ســمال التؼريــب بــقـ الؿــذاهب أوراق جــادةقــال الاـــق  حقــدر حــب اهلل يف كتابــف:  )*(

 ,مــف كـؾ مــ: )مالـؽ إشـم والؿؼـربقـجـقش طؾـل   قادةكان مـ (: م551)ص:

كؿقؾ بـ زياد(  وهـمٓء كـاكقا مؿــ  ,طؿرو بـ حؿؼ الخزاطل ,محؿد بـ أبل بؽر

 طرؿان[-اشمك بؼتؾ 
= 



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

200 

 :خامً ا 

يف بعـض الؿ ـائؾ سـبقؾ الخؾػـاء  سـؾؽ أقر بعض طؾؿاء اإلمامقة أن طؾًقـا قـد 

سـؾؽ ,مكره أن يخالػ أبا بؽر وطؿـر :وإلقؽ بعًسا مـ كصقصفؿ يف ذلؽ  الرالثة

ن[ما ق ؿف طؾقف أبق بؽر وطؿر وطرؿا ,بف سبقؾ أبل بؽر وطؿر
(1)

- 

يعؼـؾ أن طؾًقـا يقافؼفؿــا  ففــؾ  ع اهللاــرفؾـق كاكـت أفعــال أبـل بؽـر وطؿــر مخالػـة ل

فؾـق سـؾؿـا أكـف سـؾؿ  ؟!ويعؿـؾ بـف  وصـؾ بـف الحـال أن يؼـر طؾـك الباصـؾ وهـؾ ؟!طؾقفا

طصـا  ياؼلؽل ٓ   وتـازل لفؿا طـ فدك  باطتدائفؿا طؾك زوجتف ضـلور  الخالفة لفؿا

 ؟!ا هل حجتف طؾك إقرارهؿا طؾك باصؾفؿا بعد مقهتؿافؿ  ويػرق إمة  الؿ ؾؿقـ

والذي رفض أن يبؼل معاويـة  !شارك فقفا حروبيف ثالثة  صـروهق الخؾقػة الذي اكت

 فؿـ يـظر إلك إحداث مـ مـظار مــ يـصـب العـداء لعؾـل !والقًا طؾك الاام يقًما واحًدا

  الؿ ؾؿقـ وفـرقفؿ شؼ صػ يجد أن طدم إبؼائف لؿعاوية والقًا طؾك الاام هق الذي  

  !آجتفاديجقز فقفا  فؼفقةمـ مخالػة الخؾقػتقـ يف م ائؾ  الخقفولقس 

 :سادًسا 

ومؿـــا قالـــف هبـــذا   وًساضــــرمـــاكعل الزكـــاة حرًبـــا  أبـــق بؽـــر دكا ســــقحـــارب 

ًٓ كاكقا يمدوكف لرسـقل اهلل لؼـاتؾتفؿ طؾقـف[ :الخصقص مواهلل لق مـعقين طؼا
(2)

 :وقـال  

ــم ــقـ الصــالة والزكــاة[واهلل ٕق ــرق ب اتؾـ مـــ ف
(3)

ــة يـ ــبقن ل   دكا  ـــقوهــاهؿ اإلمامق

  مـ ارتـداد الــاس خقًفا  الذي كتبف طـ رسقل اهلل لؿ يخرج الؿصحػأكف  طؾل

دكا ســقطــد سـمالفؿ طــ ال ـبب يف طـدم مطالبـة  اسـتخدمقهوهق التربير كػ ف الذي ,

وأبق بؽر يؼاتؾ الؿرتـديـ طؾـك   لأن يدع الـاس يف السال ضـكففق ير  ,بالخالفةطؾل 

   !,ح ب زطؿؽؿ,وهذا هق خؾقػتؽؿ   ففذا هق خؾقػتـا ؟!طؼال بعقر

                                                           

ــا:  = كؿــا يصــػف اإلمامقــة بــلهنؿ قــقم مخــالػقن   لــق كــان جــقش طؾــل  فال ــمال هـ

يرضـقن بـلن  فؽقػبؾف  لعؾل تغققر شـلء قام بف الخؾػاء مـ قٓ ي ؿحقن معاكدون  

 ؟!طرؿان  قتؾيؽقن يف جقاف مـ اشمك يف 
 (-4.511(  دراسات يف وٓية الػؼقف  مـتظري )1.513( معالؿ الؿدرستقـ  مرتسـك الع ؽري )5)

 (-5.4١(  صحقح م ؾؿ )1.551( صحقح البخاري )1)

 (-5.4١(  صحقح م ؾؿ )1.551( صحقح البخاري )4)
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السـعقػ  فـنهنؿ يظفروكـف بؿظفـر   طؾلدكا سـقففذا هق حال اإلمامقة دائًؿا مع 

أو مــ طـقام   أو مــ جــده  مـ الخؾػـاءخقًفا  طـ الحؼال اكت   طؾك أمرهالؿغؾقب 

ٕهنؿ يرفعقن مــ شـلكف بنضفـار  ؛أهنؿ هبذا الطرح يح ـقن صـًعاوهؿ يعتؼدون   الـاس

  وتصـقرات مريسـة  إٓ أن ما يطرحقكف مـ أفؽار باصؾـة  ومؼفقريتف لؾـاس  مظؾقمقتف

 -(*) دكا طؾلسـقلاخص  بعقـف آكتؼاصففل   فعؾك العؽس تؿاًما
   بـلبـؾ ك ـبقه إلـك الـ  فؼط  بؾ إهنؿ لؿ يؽتػقا بـ بة الخقف إلك طؾل 

 :طتفاــرقـال مصـػ مح ــل يف م  مـ تبؾقغ الـاس خالفة ابــ طؿـف خائًػافؼد كان 

ولؽــف   الـبـل طؾـك تبؾقغـف رسـالة ربـف خـقفميظفر مــ جؿؾـة مــ روايـات البـاب 

أن الـــاس حــديرق طفــد  ,كؿــا يف بعســفا, خقفــفوجــف   اضــطر إلقــف لقجقبــف طؾقــف

لؿ يؼبؾقا[  تف طؾقفؿوإمار  فنذا سؿعقا خالفة ابـ طؿف مـف  باإلسالم
(1)

  - 

 يف عدّ عصٍ َعا١ٜٚ  ْصا٥ح ايصخاب١ يعًٞ

ر إلك أمر مفؿ يربـت لؾجؿقـع أن طؾًقـا لـؿ يؽــ بتؾـؽ شـقأن أ :ومـ كافؾة الؼقل 

فؽؿا كـان   تؿاًما العؽسبؾ طؾك   التل صقره فقفا طؾؿاء اإلمامقة السعقػةالصقرة 

فنكــف كــان    ة ٓئــؿ زمـــ رســقل اهللٓ يخــاف يف اهلل لقمــ  مؼــداًما  ققًيــا  شــجاًطا

إلقف طؾؿاء اإلمامقة  يـ بفوأن جؿقع ما   وزمـ خالفة مـ سبؼف  كذلؽ زمـ خالفتف

ٓ   وأكاذيــب أباصقــؾوال ــؽقت مــا هــل إٓ   والخــقف  والخســقع  مـــ الخـــقع

 -يؿؽـ أن تـ ب إلك شخص مرؾ داحل باب خقرب

                                                           

وطؾـك رأسـفؿ )أبـل بؽـر  وطؿـر  وطرؿـان(   ارتدواحابة قد يدطل اإلمامقة أن الص )*(

 وأقرهؿ طؾك ما فعؾقا- سؽت وصالح  إٓ أكف بارتدادهؿوطؾك الر ؿ مـ معرفة طؾل 

؟! ففق كػر  فؿا ققؿة اإلسالم الردةاكحراف أشد وأطظؿ مـ  هؾ يقجد: فال مال هـا 

اإلســـالم  اإلســـالم الـــقاقعل  أم هـــؾإســـالم يحػـــظ   وأيالـــذي يحػظـــف طؾـــل؟! 

 الؿـحرف  إسالم الـػاق وآرتداد؟!

 ارتـدواطــ أكـاس  وي ؽتيطؿئـ طؾل   فؽقػففذه إققال ٓ معـك وٓ ققؿة لفا   

 وكػروا فق ؾؿفؿ رقاب الؿ ؾؿقـ والدطقة؟ وما السؿان لف أن ٓ يؼتؾ مـ قبؾفؿ؟ 

 (-1.73( ماـرطة بحار إكقار  مصػ مح ـل )5)
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فعؾك الـر ؿ    معاوية طؾك طزل ارهصـرإهق  :وخقر شاهد ودلقؾ طؾك ذلؽ

ووضـع    التل كاكت ماتعؾة يقمفا بعد مؼتؾ خؾقػة الؿ ـؾؿقـ طرؿـان الػتـةمـ 

طؾك طزلف طــ وٓيـة  صـرأإٓ أكف   وطدم استتباب إمر لف بعد  البالد  قر الؿ تؼر

تبقـ ســقفجؿقع ذلـؽ   وتحذيرات بعض الصحابة لف كصائحطؾك الر ؿ مـ   الاام

 :ف مـ روايات مـ كتب اإلمامقة هبذا الخصقصمـ خالل ما سلكؼؾ

أخربكـا أبـق  :قـال  مأخربكا محؿد بـ محؿـد :يف أمالقف سـل  الطقاـقروى ال ,

 :قـال  أخربكا الح ـ بـ طؾل بـ طبد الؽـريؿ :قال  الح ـ طؾل بـ محؿد الؽاتب

حـدثـا  :قـال  أخـربين طبقـد اهلل بــ الؼاسـؿ :قـال  حدثـا إبراهقؿ بــ محؿـد الرؼػـل

 بــ  :قال  طـ أبقف  طـ جبؾة بـ سحقؿ  طؿرو بـ ثابت
ّ
لّؿا بقيع أمقر الؿممـقـ طؾل

طؾـك  أقـّرينإن  :وقـال  قد تقّقػ طـ إضفار البقعة لف معاويةبؾغف أّن    أبل صالب

ّٓكقفـا طرؿـان بايعتـف   إلـك أمقـر الؿـممـقـ الؿغقـرةفجـاء   الاام وأطؿالل التـل و
ّٓه الاـام مــ قـد كـان   إّن معاوية مــ قـد طرفـت  يا أمقر الؿممـقـ :فؼال لف وقـد و

  -إن بدا لؽ اطزلفثّؿ   طرى إُمقر تّت ؼأكت كقؿا  فقّلف  قبؾؽ

 ؟لل طؿري يا مغقرة فقؿا بقـ تقلقتف إلك خؾعف أتسؿـ : فؼال أمقر الؿممـقـ 

 لقؾـة سـقداءطـ تقلقتف طؾـك رجؾـقـ مــ الؿ ـؾؿقـ  ٓ ي للـل اهلل  :قال  ٓ :قال

لؽـ أبعـث إلقـف وأدطـقه إلـك مـا   [15مالؽفـػ:(ۉ ې ې ې ې ى) :اأبدً 

وإن   لف ما لفؿ وطؾقف ما طؾـقفؿ  فنن أجاب فرجؾ مـ الؿ ؾؿقـ  يف يدي مـ الحّؼ 

 :وأكال يؼقل  إذن فحاكؿف :فقّلك الؿغقرة وهق يؼقل -أبك حاكؿتف إلك اهلل

 حةً صـقكصحُت طؾًقا يف ابـ حرب ك

 جئُتـف بــف ولـؿ يؼبـؾ الـصـح الــذي

 وقالقا لف مـا أخؾــص الـصـح كــّؾف

 

ـــفْ   ـــدهر ثاكق ــــف ال ـــل ل ـــرّد فؿـــا مـ  ف

ــؽ الـ ــف تؾ ــت ل ــفْ صـــقوكاك  حة كافق

ــف إّن الـ ــُت ل ــفْ صـــقفؼؾ [حة  الق
(1)

 
 

                                                           

(  حؾقـة إبـرار  البحـراين 1.431اكظر: مـاقب ابـ شفر أشـقب ) ( ١3قسـل )ص:إمالل  الاـق  الط( 5)

 (-11.53١(  الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  العامؾل )1.33(  الغدير  إمقـل )1.1١4)
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 :فؼـالقا لـف  ماجتؿع الــاس طؾقـف جؿقًعـا :العامؾل سـكد جعػر مرت ـققال ال ,

  والخديعـة  الؿؽر) :فؼال  اطزلفبقٓيتف ثؿ  خالػؽاكتب يا أمقر الؿممـقـ إلك مـ 

[(والغدر يف الـار
(1)

-   

مإن الؿغقــرة قــال  :جــاء فقفـا  ويف روايـة أوردهــا  قـر واحــد مـــ طؾؿـاء اإلمامقــة ,

فاكتـب إلـقفؿ بنثبـاهتؿ طؾـك   طرؿان طامـؽ هـذا برد طؿالر طؾقؽ شـقوإين أ : لعؾل

   -وأقررت مـ أحببت  طزلت مـ أحببت  واصؿلن إمر لؽ  فنذا بايعقا لؽ  أطؿالفؿ

  -الدكقة يف أمري وٓ أططل  يف ديـل ٓ أداِهـواهلل  :فؼؾت 

فـنن لؿعاويـة   واتـرك معاويـة  فـاكزع مــ شـئت  فنن كـت قد أبقت طؾـل :قال 

بـ الخطـاب قـد  طؿركان   ولؽ حجة يف إثباتف  وهق يف أهؾ الاام ي ؿع مـف  جرأة

  -الاام كؾفا وٓه

  -معاوية يقمقـ أبًدا أستعؿؾٓ   ٓ واهلل :فؼؾت 

ت طؾقـؽ بؿـا شــرإين أ :ثـؿ طـاد فؼـال لـل  فخرج مـ طـدي طؾـك مـا أشـار بـف 

ٓ يـبغل لؽ أن تلخـذ   بصـقثؿ كظرت يف إمر فنذا أكت م  فلبقت طؾل  ت بفشـرأ

   -وٓ يؽقن يف أمرك دل ة  أمرك بخدطة

وأمـا   كصـحؽؽ فؼـد أمـا أول مـا أشـار بـف طؾقـ :فؼؾـت لعؾـل :فؼال ابـ طباس :قال

   -فنن بايع لؽ فعؾل أن أقؾعف مـ مـزلف  معاوية تربتطؾقؽ بلن  رشـقأوأكا  -فغاؽأخر 

  :ثؿ تؿرؾ هبذا البقت :قال -ػ ـقإٓ الٓ أططقف   ٓ واهلل :قال طؾل 

 ومـــا مقتـــة إن متفـــا  قـــر طـــاجز

 

ــا  ـــػس  قلف ــت ال ــا  ال ــار إذا م  بع
 

أمـا سـؿعت   ل ت بـلرب بـالحربشجاع  أكت رجؾ  يا أمقر الؿممـقـ :فؼؾت

  -بؾك :فؼال طؾل ؟!خدطةالحرب  :يؼقل  رسقل اهلل

وٕتــركـفؿ   ٕصــدرن هبـؿ بعـد ورد لـئـ أصعتــل  أمــا واهلل :فؼـال ابــ طبـاس 

وٓ إثـؿ   يف  قـر كؼصـان طؾقـؽ  ٓ يعرفقن مـا كـان وجففـا  يـظرون يف دبر إمقر

ر طؾـل اــقت  ءشــلتـؽ وهـقَّـات معاويـة يف ل ت مـ هـقَّا  يا ابـ طباس :فؼال -لؽ

                                                           

 (-11.531( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )5)
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مـــا لـــؽ طــــدي   ــــرإن أي -أفعـــؾ :فؼؾـــت :قـــال -فـــلصعـل تؽصــــقطفـــنذا   وأرى

الطاطة[
(1)

- 

  أما الؿرة إولك فؼـد كصـحؽ :فؼؾت لعؾل :مقال ابـ طباس :ويف كص مخر ,

   ؟!ولؿ كصحـل :قال لف طؾل -فؼد  اؽ  وأما الؿرة أخرة

ٓ يبالقا  تربتفؿفؿتك   أن معاوية وأصحابف أهؾ دكقا ٕكؽ تعؾؿ :قال ابـ طباس

وهـق قتـؾ   أخذ هـذا إمـر بغقـر شـقرى :ومتك تعزلفؿ يؼقلقا  بؿـ ولل هذا إمر

مـع أين ٓ ممــ   فقـتػض طؾقؽ أهؾ الاـام وأهـؾ العـراق  ويملبقن طؾقؽ  صاحبـا

  ---صؾحة والزبقر أن يؽرا طؾقؽ

بابـؽ  وأ ؾـؼ  والحـؼ بؿالـؽ بقـبـع  كوادخـؾ دار  فـلصعـل :قال ابــ طبـاس 

لــئـ  ,واهلل,فنكــؽ   فــنن العــرب تجــقل جقلــة وتســطرب وٓ تجــد  قــرك  طؾقــؽ

 :فؼـال ٓبــ طبـاس  فـلبك طؾـل  (*) ًدا دم طرؿانهنست مع همٓء الققم لقحؿؾـؽ 

   -إلك الاام فؼد ولقتؽفا سـر

                                                           
(  اكظــر: مقســقطة طبــد اهلل بـــ طبــاس  الخرســان 11.5١3ل )الصــحقح مـــ ســـقرة اإلمــام طؾــل  العــامؾ( 5)

(  الـدرجات الرفعقـة يف 5١.115(  مـفاج الرباطـة يف شــرح هنـج البال ـة  حبقـب اهلل الخـقئل )4.45)

(  مقسقطة اإلمام طؾل  5.311(  أطقان الاـقعة  مح ـ إمقـ )513صبؼات الاـقعة  الاـقرازي )ص:

 (-1.431الريافري )

إكؽـار دفـاع  ,خصقًصـا جعػـر مرتســك العـامؾل,بعض طؾؿاء اإلمامقـة جاهـديـ حاول  )*(

ـ طرؿان  طؾل ـ  ط ـ محـتف حق ـ لؾدفاع طـف  وهذا ما  بعثزم ـ والح ـق بقلديف الح 

 شفدت بف كتب التاري   وشفد بف بعض طؾؿاء اإلمامقة  وإلقؽ ما ذكره هذيـ العؾؿقـ:

 طؾًقـا(: م--- ولؽــ ١1ف: صؾح الح ـ )ص:قال الاـق  راضـل مل ياسـقـ يف كتاب , 

ٓطتباراهتؿا التؼديرية ومقالقف لؽل  تؼديؿ ولديفمع كؾ ما هق طاتب وواجد بادر إلك 

بعث إلقف  ومـعقه الؿاءيـفقا طقادي إحداث--- وحقـ بؾغف أن الـاس حصـروا داره 

ف وٓ تدطا حتك تؼقما طؾك باب ب ـقػؽؿا  وقال لؾح ـ والح ـقـ: اذهبا قرببرالث 

- )هـذا مـا خسب الح ـ بالدماء وشج قـرب مقٓهأحًدا يصؾ إلقف بؿؽروه- وكان أن 

 طرف التاري  طـ طؾل وبـقف إزاء الؿصـرع( ---[-

(  مـا كصـف: 5.74وقال ال ـقد محؿد هادي الؿقالين يف كتابف: قادتـا كقـػ كعـرففؿ؟ ) , 

؟ فؼـالقا: أفـقؽؿ طؾـلاس فؼـال: الـاس طرؿان ومـعقه الؿاء  فلشـرف طؾك الــ وحاصـرم
= 
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  ـ طؿ طرؿـانوهق اب  معاوية رجؾ مـ بـل أمقة  ما هذا برأي :فؼال ابـ طباس 

أو أدكك مـا هـق صـاكع أن   طـؼل لعرؿان بسـريول ت ممـ أن   وطامؾف طؾك الاام

وإن كـؾ مـا   لؼرابة ما بقـل وبقــؽ :قال ؟ولؿ :فؼال لف طؾل -يحب ـل فقتحؽؿ طؾل

فولؽـ اكتب إلـك   حؿؾ طؾقؽ حؿؾ طؾل  :وقـال  فـلبك طؾـل -وِطـده معاويـة فؿـِـّ

واهلل ٓ كان هذا أبًدا[
(1)

- 

 طتفاد َٔ ٖرٙ ايسٚاٜاتامل

 :مـفا  ي تػاد مـ هذه الروايات أمقر كرقرة :قؾت

 ًٓ  :أو

والـذي لـؿ   طؾـك مققػـف هـذا ر ـؿ كـؾ الـصـائح الؿؼدمـة لـف  طؾل ارصـرإ

  مع طؾؿف بالؿخاصر الؿحدقة ب بب هذا العـزل  أو يؿـعف طـف  يرـقفي تطع أحد أن 

ولق مـ أجـؾ   لحظة مـ الزمـ يفادنيدل طؾك أن هذا اإلمام ٓ يؿؽـ أن ي اوم أو 

 -ثؿ يػعؾ ما يااء  وهتدأ العاصػة  لت تتب لف إمقر  الققت ك ب

                                                           

فق ـؼقـا مـاًء؟ فبؾـغ ذلـؽ طؾًقـا  طؾقًآ  قال: أفقؽؿ سعد؟ قالقا: ٓ  ثؿ قال: أٓ أحد يبؾغ  =

  فؿا كادت تصؾ إلقف  وجرح ب ببفا طدة مـ مـقالل بــل برالث قرب مؿؾقاةفبعث إلقف 

فؼال: إكؿا أردكا مــف  أن طرؿان يراد قتؾف  طؾقًاهاشؿ وبـل أمقة حتك وصؾ الؿاء إلقف  فبؾغ 

حتـك تؼقمـا طؾـك  ب ــقػؽؿا: اذهبا لؾح ـ والح ـقـمروان  فلما قتؾ طرؿان فال  وقال 

  وبعـث طـدة ابــف  وبعـث صؾحـة ابـفباب طرؿان  فال تدطا أحًدا يصؾ إلقف  وبعث الزبقر 

 يؿـعقن الـاس أن يدخؾقا طؾك طرؿان ---[- أبـاءهؿ مـ أصحاب محّؿد 

 :أققل 

  والتـل زمــ محــة طرؿـان  ه الؿ للة التاريخقة الؿتعؾؼة بعؾل وابـقـف حتك هذ 

بالتػصــقؾ  وأقـر هبـا  التـاري فقفـا ذكرهتـا لــا كتـب  التاـؽقؽحاول طؾؿاء اإلمامقـة 

 زمــ خالفـة طرؿـان  طؾؿاء اإلمامقة  لؽـ ٓ كجد ما يابففا طــ مققـػ طؾـل 
 مـ صالة الماويح-

 (-3.511بل صالب يف الؽتاب وال ـة والتاري   محؿد الريافري )( مقسقطة اإلمام طؾل بـ أ5)
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يخـاف  ضـعقًػايؿؽـ أن يؼـال بعـد هـذا الؿققـػ الؿؾتـزم مــف إكـف كـان  فؽقػ 

 (صـالة الـماويح)أو أكف قد صرب طؾك إقامـة   أو أكف لؿ يتؿؽـ مـ طزل قاض  جـده

 ؟!يـبس ببـت شػةطاًما مـ دون أن  يـاـرط

 :ثاكقًا

طــ  مـؼقلـةوالروايات ٓ كجـدها يف كتـب اإلمامقـة إٓ وهـل  إحداثمعظؿ هذه 

  أمـا ذريـة طؾـل  ,ســلكؿا يف روايـة الطق,أو مروية بلساكقد سـقة   كتب أهؾ ال ـة
طؾـك  مـمتؿـقـومـ الؿػروض أن يؽقكقا   اهلل طؾك ديـف ائتؿـفؿمـ الؿعصقمقـ الذيـ 

ًٓ   لفؿ رأًيا فال كجد  فؿرة مبائسـق  -أو رواية يف أكرر هذه إحداث  أو قق

 :ثالرًا 

الـذي كـان يصـغره  ( ابــ طبـاس)وطؾـك رأسـفؿ ابــ طؿـف ,لق كان الصـحابة  

وهبـذه   الـصـائحلؿـا قـدمقا لـف كـؾ هـذه   بعصؿة طؾل يعتؼدون ,طديدة ب ـقـ

فؼد صدرت طـ  !رأيأو يطؾب مـفؿ ال  رهؿاـقومـ دون أن ي ت  الجريئةالصقرة 

  بـؾ أطظـؿ إكبقـاءهق بؿـزلة   ابـ طباس طبارات ٓ يؿؽـ أن تؼال يف حؼ معصقم

 ,بابـؽ طؾقـؽ وأ ؾـؼ  وادخـؾ دارك  فـلصعـل ,أصعتــل لئـ  مأما واهلل :مـ أمرال

 -[ما هذا برأي ,معاوية تربتطؾقؽ بلن  رشـقأوأكا 

فؼـال تحـت هـذا  ( سابـ طبا جرأة)العامؾل مـ  سـكلذلؽ فؼد استغرب مرت 

وأكـف    ٓبـ طبـاس طؾـك أمقـر الؿـممـقـ جرأةمأما ما ذكرتف الرواية مـ  :العـقان

فـنن   وأ ؾـؼ بابـؽ طؾقـؽ  والحـؼ بؿالـؽ بقـبـع  وادخـؾ دارك  فـلصعـل) :قال لف

فـنن ابــ   بـال ريـب باصـؾففـق  (-وٓ تجـد  قـرك  وتسطرب  العرب تجقل جقلة

 :(*)وذلؽ لؿا يؾل  قـ بؽالم كفذاطؾك أمقر الؿممـ يتجرأطباس ٓ 

                                                           

(  لعـدم صـحة أقـقال 11.115مرتسـك العـامؾل يف صـحقحف ) تربيراتمـ ضؿـ  )*(

: أن طؾًقـا مـع يعـرفابــ طبـاس  ألـؿ يؽــ  هق ققلف: ميف حؼ طؾل  ابـ طباس 

اج إلـك رأي يعـرف أكـف ٓ يحتـ وألؿ يؽــمع طؾل؟!  والؼرمنوالؼرمن  والحؼ  الحؼ

 ---[-طؾؿ الـبل  مديـةابـ طباس و قره- فنكف باب 
= 
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الؼـرمن؟!  وترجؿـانذلؽ حًؼا فؾؿ قـال مـا قـال وهـق حـرب إمـة  يعرف: لق كان قؾت  =

بؿرـؾ هـذا الػفـؿ  ,إن صـحت,لؽـ مـ أيـ لـف أن يعـرف  وأن يػفـؿ هـذه إقـقال 

ة  فؿــ يتتبـع أحـداث الؿعقج  الذي لؿ يػفؿف أحد مـ هذه إمة  قر طؾؿاء اإلمامق

  وكصـحقا طؾًقـا  أشـارواالتاري  وال ـقرة يجد أن ابـ طباس و قره مـ الصحابة قـد 

 يف بعض الؿ ائؾ- خالػقهبؾ حتك 

ــل   ــاس طؾــك طؾ ـــ طب ــؿ تؼتصـــر كصــائح اب ــد   ول ــا, كصــحفؼ ــام  ,أيًس ــف اإلم ابـ

ي ـؿعفا  كصـقحتف  كؿا لـؿ لؿ ي ؿعيف طدم الخروج إلك العراق  إٓ أكف  الح ـقـ

 طؾك إمة-كارثقة كاكت الـتائج  الؿرتقـأبقه مـ قبؾ  ويف 

  قـال جعػـر التـل سـالت يف صـػقـ الـدماءفػل الؿرة إولك: كاكت الؽارثـة بحجـؿ  

(  مــفؿ سـبعقن ألًػـا(: مإكـف قـد قتـؾ فقفـا )11.571مرتسـك العامؾل يف صحقحف )

  بـالتحؽقؿاكتفـت  وهـل الحـرب التـل  ( مـ جـقش طؾـل )خؿ ة وطاـرون ألًػا

 وضفقر الخقارج  وحروب الـفروان[-

  ومـ معـف مــ الح ـقـبؿؼتؾ سـقد شباب أهؾ الجـة اإلمام الؽارثة  كاكتوالراكقة:  

 أهؾ بقتف-

  وطؾـؿ الغقـب ٓبــ طبـاس العصؿةفالـاضر إلك هذه إحداث يؿؽـ أن يؿـح صػة  

طباس ٓ حقث ما دار طؾل! يدور حقث ما دار ابـ  وأن الحؼ  ٓ لعؾل والح ـقـ 

جؿقع تققعاتف  ولؿ تتبقـ صـحة  صحتهذه الـتائج قبؾ حدوثفا  وقد  تققعففق مـ 

 إوان- فقات( إٓ بعد تققعاتف الك اإلمامقـ )طؾل والح ـقـ 

روى ابـــ ط ــاكر يف تاريخــف كرقــًرا طـــدما اســتحر الؼتــؾ بالؿ ــؾؿقـ   كــدمفعؾــل قــد  

لؿا اشتد الؼتال يقم الجؿـؾ ورأى طؾـل الـراوس (  طـ أبل بؽرة قال: م31.31١)

بعـد  خقـر يرجـكثؿ قال: إن هلل يا ح ـ  أي  أخذ الح ـ ابـف فسؿف إلك صدرهتـدر 

 كؿا قال مرتسـك العامؾل- بالتحؽقؿويف معركة صػقـ قبؾ هذا[- 

ــؾ بــدء الؿعركــة حــاول   ــة مطالــبمـفــا  فطؾــب  آك ــحابأمــا الح ـــقـ فؼب  مـــ  ثالث

ٓ أهنـا لـؿ تؾـب لـف  كؿـا ذكـر ذلـؽ الاــريػ الؿرتســك يف تـزيـف إكبقـاء طؿر بـ سـعد إ

إلـك الؿؽـان  الرجـقعمــل: إمـا  اختـاروالعؿر بـ سـعد:  (: مقال الح ـقـ 117)ص:

 ت ــقروينيف يد يزيد ابــ طؿـل لقـرى يف رأيـف  وإمـا أن  أضع يديالذي أقبؾت مـف  أو أن 

   مـ أهؾف  لل ما لف وطؾل ما طؾقف[-إلك ثغر مـ ثغقر الؿ ؾؿقـ  فلكقن رجاًل 
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]--- 
(1)

- 

 ؛فـرى أن العامؾل قد قبؾ بجؿقع ما ورد يف هذه الروايات مـ أخبـار وطبـارات 

ٓ ٕكـف  ؛ فقؿـا ك ـب إلـك ابــ طبـاس ,فؼـط, وصعــ  ٕهنا تصب يف مصـؾحتف

وديدن جؿقع طؾؿاء اإلمامقة يف التعامؾ مـع   وهذا هق ديدكف  طؼقدتف ومذهبف يخدم

  -(*)صـكطؾك ذلؽ أكرر مـ أن تح وإمرؾة  خبارإ

 :رابًعا

  طؾك ابـ طباس والؿغقـرة ,زمـ الػتـة,الصحابة إلك طؾل  كصائح صـرلؿ تؼت 

   :وإلقؽ بعًسا مـفؿ  وإكؿا كصحف  قرهؿا

 :حة أسامة بـ زيدصـقك ,

إلـك طؾـل بــ  أسـامة بــ زيـدموأقبؾ  :قال  العامؾل سـكد جعػر مرت ـقطـ ال 

  يصــروب  واهلل إكـؽ ٕطـز طؾـل مــ سـؿعل  يا أبا الح ـ) :فؼال   البأبل ص

                                                           

 (-11.111( الصحقح مـ سـقرة آمام طؾل  مرتسـك العامؾل )5)

أخرج )البخاري  وم ؾؿ يف صحقحقفؿا  وأحؿد  وابـ ماجـف  وأبـق داود  والممـذي   )*(

: ,والـص لؾبخـاري,والحاكؿ  والطرباين  وابـ حبان ---  و قرهؿ كرقر( هذا الحديث 

أخربين طؾك بـ الح ـقـ  أن الؿ قر بـ مخرمة أخربه: أن طؾل بـ أبـل   )الزهري(مطـ 

  فؾؿـا سـؿعت بـذلؽ وطــده فاصؿـة بــت رسـقل اهلل  خطـب بــت أبـل جفـؾصالب 

  فؼالت لف: )إن ققمؽ يتحدثقن أكؽ ٓ تغسب لبـاتؽ  وهذا طؾـل فاصؿة أتت الـبل 

أمـا بعـد  »ف حقـ تاـفد ثـؿ قـال: ف ؿعت   قال الؿ قر: فؼام الـبل ابـة أبل جفؾكاكًحا 

, مسـغةفنين أكؽحت أبا العاص بـ الربقع فحـدثـل فصـدقـل  وإن فاصؿـة بــت محؿـد 

وإهنـا واهلل ٓ تجتؿـع بــت رســقل اهلل  ,ي ـقاها,وإكؿـا أكـره أن يػتـقهـا  مــل  ,بسـعة

 «[- الخطبة فمك طؾلطـد رجؾ واحد ابًدا  قال:  طدو اهللوبـت 

(  والتل صالؿا فاصؿة بسعة مـللعظقؿة ل ـقدة ك اء العالؿقـ: ): هذه الػسـقؾة اقؾت 

هبا طؾؿاء اإلمامقة ٓ تجدها مروية بلساكقدهؿ  وإن وجدهتا ففل إما مـؼقلة مــ  تغـك

أن الجؿقـع يطعــ يف الاـطر  الؿػارقـةكتب أهؾ ال ـة  أو مروية بلساكقد سـقة  لؽـ 

  ويتؿ ـؽقن خطـب بــت أبـل جفـؾقد مـ الرواية  والذي ياـقر إلك أن طؾًقا  إول

 فؼط  وإٓ فالؿ للة تحتاج إلك مصـػ خاص- شاهد واحدبالاطر إخقر  وهذا 
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فنكـف   إلك أرضؽ يـبع سـرو  فاخرج مـ الؿديـة  وإين أطؾؿؽ أن هذا الرجؾ لقؼتؾ

لؿ يعذل بؽ   ائبوإن قتؾ وأكت   بؼتؾفالـاس  رماك  إن قتؾ وأكت بالؿديـة شاهد

   -أحد مـ الـاس بعده

 إكـؽ لـتعؾؿ أين مـا كــت يف هـذا إمـر إٓ كأخـذ واهلل  ويحؽ :فؼال لف طؾل 

[(مـ أمٍر وٓ هنل  وما كان لل فقف  بذكب إسد
(1)

- 

 :حة طبد اهلل بـ سالمصـقك ,

يـا  :وقـال  فلخـذ بعـاكـف  طؾقًا طبد اهلل بـ سالملؼل  ---م :روى الطربي يف تاريخف

رجع إلقفا وٓ يعقد إلقفا سؾطان مـفا ٓ ت فقاهلل لئـ خرجت  ٓ تخرج مـفا  أمقر الؿممـقـ

وسـار   فـعؿ الرجؾ مـ أصـحاب محؿـد  دطقا الرجؾ :فؼال  ف بقه  الؿ ؾؿقـ أبًدا

فلقام حقـ فاتقه يلتؿر بالربذة[  فبؾغف مؿرهؿ  حتك اكتفك إلك الربذة
(2)

- 

 :حة أبل أيقب إكصاريصـقك ,

الاــخقص إلــك مأراد طؾــل  :مــا كصــف  و قــره كرقــر  يف أمالقــف ســـلروى الطق 

يـا أمقـر  :فؼـال  فلقبؾ أبق أيقب إكصاري  الاام لقزور أهؾفا ويـظر ما رأي معاوية

ومفـاجر   ـةصــقفنهنـا الـدرع الح  هبـذه البؾـدة تؼـقؿأن  ر طؾقؽشـقإين ٕ !الؿممـقـ

فنن استؼامت لؽ العرب كــت هبـا كؿــ   فلقؿ هبا  وهبا قربه ومـربه   رسقل اهلل

فؼـال لـف  :قـال  تاعب طؾقؽ ققم رمقـتفؿ بلطـدائفؿ مــ الــاسوإن   كان مـ قبؾؽ

وأهـؾ الاـام لفـؿ   ولؽـ الرجال وإمقال بالعراق !يا أبا أيقب صدقت : طؾل

[ ---بـا إٓ ما كتب اهلل لـاصـقولـ ي  أحب أن أكقن قريًبا مـفؿ  وثبة
(3)

-   

                                                           

(  اكظر أيًسا: الػتقح  ابـ أطرؿ 413( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )ص:5)

 ؿحؼؼ: سامل الغريري-(  ال5.435(  الػصقل الؿفؿة يف معرف إئؿة  ابـ الصباغ )1.314)

(  اكظـر أيًسـا: مقسـقطة اإلمـام طؾـل بــ أبـل صالـب  4.334( تاري  الطربي  محؿد بــ جريـر الطـربي )1)

(  معـالؿ الػـتـ  سـعقد 11.313(  شـرح إحؼاق الحؼ  ال ــقد الؿرطاــل )1.54١محؿد الريافري )

 (-1.1أيقب )

قسقطة اإلمام الح ـ  لجـة الحديث يف معفد باقر (  م14.35(  اكظر أيًسا: البحار )351( إمالل )ص:4)

 (-13العؾقم )ص:
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 :حة أبل م عقد طؼبة بـ طؿروصـقك ,

طـــ طبــد الــرحؿـ بـــ أبــل طؿــرة    (*)بــاقريف أمالقــف طـــ ال ســـلروى الطق

أبـق فؼـام إلقـف   ---ر صؾحة والزبقر خطب الـاس ـقم  ملؿا بؾغ طؾقًا :قال  إكصاري

مـ الصـالة يف م ـجد  يػقتؽإن الذي   يا أمقر الؿممـقـ :وقال  م عقد طؼبة بـ طؿرو

  والعـراق مــ الاـام أطظؿ مؿـا ترجـق  ومجؾ ؽ فقؿا بقـ قربه ومـربه   رسقل اهلل

ــاه   ةســـقر لحــرب فؼــد أقــام طؿــر وكػــاه ســعد زحــػ الؼاد ـــقفــنن كـــت إكؿــا ت  وكػ

وكػـاه خالـد بــ القلقـد   زحػ ت م سـكوكػاه أبق مق  حذيػة بـ القؿان زحػ هناوكد

وكذكرك بف[  فنن كـت سائًرا فخؾػ طـدكا شؼة مـؽ كرطاه فقؽ  زحػ الاام
(1)

-   

 :حة ققس بـ سعدصـقك ,

ما طؾـك   يا أمقر الؿممـقـ :لعؾل ققس بـ سعدمقال  :يف أمالقف سـلقوروى الط 

ومػزطــا   ٕكـؽ كجؿــا الـذي هنتـدي بـف ؛إرض أحد أحب إلقـا أن يؼقؿ فقـا مــؽ

لــق خؾقــت ولؽـــ واهلل   وإن فؼــدكاك لــتظؾؿـ أرضـــا وســؿااكا  ر إلقــفصـــقالــذي ك

ومعـف قـقم   العـراق ولـقطؿعـ يف  ولقػ ـدن الـقؿـ  صــرلقرومـ م  لؾؿؽر معاوية

  وبالاـؽ طــ القؼـقـ  وقد اكتػقا بالظـ طـ العؾـؿ  بقا قتؾ طرؿانشـريؿاكققن قد أ

ؼ فقـف ســقبـلمر ي ثـؿ ارمـف  بلهـؾ الحجـاز وأهـؾ العـراق  ـرف  وبالفقى طـ الخقر

[وأجؿؾت  واهلل يا ققس أح ـت :فؼال -لف مـ كػ ف صـرويؼ  خـاقف
(2)

- 

 :حة مالؽ إشمصـقك ,

يحسـف طؾـك  فؽؾؿـف بؽـالم   مقام إشـم إلـك طؾـل :أيًسا يف أمالقفوروى  

أٓ يـذكرهؿ   وكان مـ رأي طؾل  حتك شؽاه  ذلؽ طؾلفؽره   أهؾ القققف

   -ءاـلب

                                                           

مـــ  صــحابلجــده طؾــل بـــ أبــل صالــب طـــ  ســـقرة( يـؼــؾ البــاقريف هــذه الروايــة اإلمــام ) )*(

 إكصار- 

 (-41.57(  اكظر أيًسا: بحار إكقار  الؿجؾ ـل )353( إمالل  الطقسـل )ص:5)

مالل  الطقسـل )ص:1) مقـل ) (  اكظر353( ٕا كقار  الؿجؾ ـل )1.31أيًسا: الغدير  ٕا  (-41.57(  بحار ٕا
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فنكـا   إكا وإن لؿ كؽـ مــ الؿفـاجريـ وإكصـار  يا أمقر الؿممـقـ :فؼال إشم

فـنن أدهبـؿ   صــرطـفـا مؼ والؿبطـئ  والخـارج مـفـا طـاص  وهذه بقعة طامـة  فقفؿ

وإكؿـا أرادك   ومـا مــ ثؼـؾ طــؽ كؿــ خـػ معـؽ  ػ ـقو ًدا بال  الققم بالؾ ان

   -الؼقم ٕكػ فؿ فلردهؿ لـػ ؽ

 :---فؼال  طؾقفؿ  وأقبؾ طؾل -يا مالؽ دطـل : فؼال طؾل

فؼـال  -أوقع هبمٓء الذيـ يتخؾػـقن طــؽ  يا أمقر الؿممـقـ دطـل :فؼال إشم

  -مغسبف إشم وهق صـرفاك  كػ طـل : لف طؾل

فؼـال   ثؿ إن ققس بـ سعد لؼل مالًؽا إشم يف كػـر مــ الؿفـاجريـ وإكصـار

وكؾؿـا اسـتبطلت أمـًرا   ء أخرجتـفاــلب كؾؿا ضاق صـدرك  يا مالؽ :ققس لألشم

الؼقل مـا ضـاهك  شـروإن   وأدب العجؾة إكاة  إن أدب الصرب الت ؾقؿ  استعجؾتف

وٓ   وإذا أمـرت فـلصع  وإذا ابتؾقـت فاسـلل  الرأي ما ضـاهك التفؿـة شـرو  العقب

فـال   فـنن يف أكػ ــا مـا يف كػ ـؽ  وٓ تؽؾـػ قبـؾ أن يــزل إمـر  ت لل قبؾ البالء

ثــؿ إن إكصــار ماــقا إلــك إشــم يف ذلــؽ   إشــم فغســب  تاــؼ طؾــك صــاحبؽ

[ضـلفر طـ  سبففرضقه 
(1)

- 

وأكف م دد مـ   بلن طؾًقا كان معصقًما يعتؼدون الـاصحقن لق كان همٓء :قؾت

  ؟!أحد مـفؿ طؾك تؼديؿ أمرال هذه الـصائح لف تجرأ لؿا  ال ؿاء

 -طؾك الر ؿ مـ معرفتفؿ بعصؿتف  الـبل كصحقاإن الصحابة  :وإن قال قائؾ

يف  اسـتاذكقهلؽــ بعـد أن   وقبؾفـا مــفؿ  حةصــقإهنؿ قدمقا لـف الـ  كعؿ :فـؼقل

ومـ تجرأ طؾك الؽالم مـ كػ ف فـفايتف إمـا    بـػ ف استاارهؿبعدما أو   الؽالم

وإمرؾـة طؾـك   لؿـا بـدر مــف  مـ الـبـل يعتذرأو أن   تـزل مية يف حؼف تبقـ خطله

  -(*)دها هـا ـرٓ مجال ل  ذلؽ كرقرة

                                                           

مالل  الطقسـل )ص:5) مقـل )353( ٕا كقار  الؿجؾ ـل )1.35(  اكظر أيًسا: الغدير  ٕا  (-41.57(  بحار ٕا

مـ مؽة إلـك الؽقفـة ســقجد أن أطـداًدا  مـ يتصػح قصة خروج اإلمام الح ـقـ  )*(

بعدم الخروج  وإن كـان مصـؿًؿا طؾـك الخـروج   كصحقهقد  مـ الصحابة والتابعقـ
= 
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فنن الـصائح صارت تصب طؾقف صـًبا مــ دون أن ي ـلل   أما ما يتعؾؼ بعؾل

  يعتذرومـ دون أن   طؾقف و سب  معف أساء إدببؾ مـفؿ مـ   ار أحدً اـقأو ي ت

 !رتف ـقاإلمامقة ب تتغـكالذي  (*)(مالؽ إشم)كؿا هق الحال مع 

 :خامً ا 

مــ بعـد استاـفاد ,تؾـؽ الؿـدة   التل قدمت إلك طؾـل الـصائح صـرلؿ تؼت 

وإكؿـا   فؼـطوالتـابعقـ   طؾـك الصـحابة ,الخؾقػة الراشـد الرالـث طرؿـان بــ طػـان

ـــام  ,كـــذلؽ, كصـــحف ـــف اإلم ـــار   الح ــــابـ ـــام  :ويف بعـــض إخب ـــف اإلم ابـ

 -ويف بعسفا كالهؿا   ـ ـقالح
ــاري  وال  ــب الت ــف معظــؿ كت ــا ذكرت ــارات   ر ـــقوهــذا م ويف كالمفؿــا مـــ العب

  تـلصــقفع  فلمرتـؽ) :مــ أمرـال  ء الؽرقـراــلوالاـديدة طؾـك أبقفؿـا ال ةسـقالؼا

 -(*)(و قرها ---فؾؿ تػعؾ  ت طؾقؽشـرأ  مرتؽأ  فلبقت  هنقتؽ

                                                           

بالرجقع أثـاء م ـقره  كصحفبلن يػعؾ كذا وكذا قبؾ ذهابف  ومـفؿ مـ  كصحقهفنهنؿ  =

لؿـا إلقفا  فؾق كان همٓء يعتؼدون بعصؿتف  وأكف ٓ يتحرك إٓ بت ـديد مــ ال ـؿاء  

   أو آطماض طؾقف؟! كصحفأحًدا مـفؿ طؾك  تجرأ

ـ فعؾف أقرب الؿؼربقـ مـ اإلمام بؾ ما   طـدما أراد إيؼاف الحرب  والصؾح  الح 

ٓ يؾقؼ أن يؼال إلك ان طـادي  خاـًاكالًما  أسؿعقهوأكرب  فنهنؿ قد  أطظؿمع معاوية 

طؾـك فخـذه بحربـة  واكتزطـقا  ضــربقهفساًل طـ معصقم! بؾ وصؾ هبؿ إمـر أهنـؿ 

 رداءه طـ ضفره  وأخذوا ب اصف مـ تحتف!

 الصـادر طــ  طؾـك طؾـل  الطقـب والؿاـػؼبـقـ الؽـالم  ,طزيزي الؼـاره, قارن ()*

 الخاــ والؼاســل)طبد اهلل بـ سالم  وأسامة بـ زيد(  وبقـ كـالم )مالـؽ إشـم( 

فقفؿـا طــد اإلمامقـة  أمـا  مطعـقنمعف  لؽـ طؾك الر ؿ مـ ذلـؽ فـنن إول والرـاين 

 العظؿك يف الؿذهب! الؿـزلة)إشم( فؾف 

(  طــ 535قال مرتسـك العامؾل يف كتابف: الحقـاة ال ـقاســقة لإلمـام الح ــ )ص: *()

 يلبـاهإذا كان ذلؽ الذي يـ ب إلقف مؿا  كقػ: مشدهتا وخاقكتفاهذه إلػاظ ب بب 

مـ الـاس  فساًل طـ خـامس أصـحاب الؽ ـاء  وأشـبف الــاس برسـقل  الرطاعحتك 

 ومـطًؼا[- خؾًؼا  وُخُؾًؼا  وهدًيا  وسؾقًكا  اهلل
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تحــت  فؼــال  العــامؾل ســـكجعػــر مرت ,كالعــادة, لــؿ تعجــبإٓ أن هــذه الحؼقؼــة 

ولـقس ,  أن اإلمـام الح ــ :مذكر ابــ طبـد الـرب (:أم ابـ طباس  الح ـ) :طـقان

   -كالؿغقرة يف إول كصحؽ :وأكف قال ٕبقف   هق الذي كان يحاور طؾقًا ,ابـ طباس

  :مـف  ؾطوهذا  

 ًٓ  ----إلجؿاع الـصقص والؿصادر طؾك خالفف :أو

أجّؾ مـ أن يجمه يف كالمف طؾـك خقـر خؾـؼ اهلل بعـد   ٕن اإلمام الح ـ :وثاكقًا

 -[---والؼرمن والحؼ معف  والؼرمنومـ هق مع الحؼ   طؾؿف مديـةوباب    رسقل اهلل

طـ الجقاب العؾؿل يؾجل  ويعجز  إدلة تـؼصفالعامؾل طـدما  سـكمرت :قؾت 

مــ أن   حة ابــ طبـاس لعؾـلصــقفؽؿا قـال يف جقابـف طــ ك  الؿؽررة معزوفتفإلك 

مـرة  كررهـا  والؼرمن والحؼ معـف[  وأكف مع الحؼ والؼرمن  مباب مديـة العؾؿ :طؾًقا

خـرب واحـد مــ إخبـار الؽرقـرة التـل  مـاقاـةمـ دون أن يؽؾـػ كػ ـف   أخرى هـا

حة الح ــ ٕبقـف أكرـر مــ أن صــقبخصـقص ك فإخبار  هذه الحؼقؼةأشارت إلك 

إٓ أن العامؾل تعامك طـفـا   عة طؾك حد سقاءاـقفؼد روهتا كتب ال ـة وال  صـكتح

 :وإلقؽ يف هذه العجالة بعًسا مـ روايات الػريؼقـ  هاصـروهق يب

  ايسٚاٜات يف نتب أٌٖ ايط١ٓ َٚٔ ٜٓطب إيِٝٗ

  :الرواية إولك 

مأخــربين أبــق طــقن محؿــد بـــ أحؿــد بـــ ماهــان  :يف م ــتدركف الحــاكؿى رو 

ثــا مبـارك ابــ   بـ إسؿاطقؾ سـكثـا مق  ثـا طؾل بـ طبد العزيز  الجزار طؾك الصػا

 الؼتؾـكقـال يـقم الجؿـؾ لؿـا رأى   أن طؾًقـا :طــ أبـل بؽـرة الح ــطـ   فسالة

طــ هـذا قبـؾ أن  قتـؽهن :قـال؟ أي خقر يرجك بعد هـذا  يا ح ـ) :والراوس تـدر

[(تدخؾ فقف
(1)

- 

                                                           

(  31.311(  اكظر أيًسـا: تـاري  مديــة دماـؼ  ابــ ط ـاكر )4.434( الؿ تدرك  الحاكؿ الـق ابقري )5)

 (-3.15١البداية والـفاية  ابـ كرقر )
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 :الرواية الراكقة 

كــا طبــد الــرحؿـ ابـــ مفــدي ســؿع الؿعؾــك بـــ خالــد م :يف تاريخــف البخــاريروى 

لؿـا قتـؾ طرؿـان ) :طـ صارق بـ شفاب قـال  طـ ققس بـ م ؾؿ  طـ سػقان  إصبفاين

ـــقـ ودع حتؽؾــؿ  :فؼــال لؾح ـــ  خــرج طؾــل إلــك الربــذة يف كحــق مـــ ثالثؿائــة راكــب

فؾق قد رجعت إلقفا  ـقارب   أن لؾعرب جقلة أمرتؽطؾقؽ أو  تشـرأقد  :قال  الجارية

[؟أتراين كـت مـتظًرا ما تـتظر السبع :قال  أحالمفا ولق كـت يف مرؾ وجار السبع
(1)

-   

 :الرواية الرالرة 

  طـ ققس بــ م ـؾؿ  طـ أبل طاصؿ  محدثـا وكقع :يف مصـػف بةشـقابـ أبل روى 

ولـق   شـبابًا وقـقة  ــلجاءكا قتؾ طرؿـان وأكـا ُأوكـس مــ كػ :قال  بـ شفاب طـ صارق

فصـؾك هبـؿ   الــاس حتـك إذا كــت بالربـذة إذا طؾـل هبـا سـرفخرجت أح  قتؾت الؼتال

بــ الح ــ فؼـام إلقـف  :قـال  فؾؿا سؾؿ أسـد ضفره يف م جدها واستؼبؾ الؼقم  صـرالع

 أمرتـؽ :قـال  وٓ تحــ حــقـ الجاريـةتؽؾـؿ ) :فؼـال لـف طؾـل  يبؽلطؾل يؽؾؿف وهق 

حـقـ قتـؾ أن  أمرتؽثؿ   تـلصـقفعالـاس هذا الرجؾ أن تلب مؽة فتؼقؿ هبا  صـرحقـ ح

بقا ســرفؾق كــت يف جحـر ضـب ل  تؾزم بقتؽ حتك ترجع إلك العرب  قارب أحالمفا

وأكادك باهلل أن تـلب العـراق   تـلصـقفعإلقؽ مباط اإلبؾ حتك ي تخرجقك مـ جحرك 

فؾـؿ أكــ بالرجـؾ الـذي   مب مؽـة :أمـا ققلـؽ :فؼـال طؾـل :قـال  عةســقتؼتؾ بحال مف

وأمـا   فؿـا ذكبـل إن كـان الــاس قتؾـقه  قتؾ الـاس طرؿـان :وأما ققلؽ  ت تحؾ لل مؽة

[(فلكقن كالسبع ت تؿع لؾدم  مب العراق :ققلؽ
(2)

- 

 :الرواية الرابعة

ي ـتؼبؾ   ــلشـفاب إحؿمخرج صارق بــ  :حفشـريف  أبل الحديدروى ابـ  

 طؾـل صحابةوكان صارق مـ   وقد صار بالربذة صالًبا طائاة وأصحاهبا  طؾًقا
خالػـف صؾحـة والزبقـر  :فؼقـؾ ؟مـا أقدمـف :ف ـللت طــف قبـؾ أن ألؼـاه :قال  عتفشـقو

                                                           

 (-475 ,3.471( التاري  الؽبقر  البخاري )5)

 (-١.544( الؿصـػ  ابـ أبل شـقبة الؽقيف )1)
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ــلتقا الب  وطائاــة ــت يف كػ  ةصـــرف ـــلفؼؾ ــا الحــرب :  ــممـقـ !إهن ــؾ أم الؿ  !أفلقات

وهـق أول الؿـممـقـ   أأدع طؾًقـا :ثـؿ قؾـت ؟إن هذا لعظـقؿ ! وحقاري رسقل اهلل

  ثـؿ أتقتـف ف ـؾؿت طؾقـف ؟!هذا أطظـؿ !فصـقوو  وابـ طؿ رسقل اهلل  إيؿاًكا باهلل

فؾؿا اكػتؾ جاءه   ثؿ صؾك بـا الظفر  فؼص طؾل قصة الؼقم وقصتف  ثؿ جؾ ت إلقف

   :قال  فبؽك بقـ يديف   الح ـ ابـف

ــؽ) ــا بال ــال ؟م ــل :ق ــًدا بؿلؼ أبؽ ــؽ   ــؽ صـــرعة وٓ كاســـقتؾ ــؽ  -ل ــا إين أمرت أم

مـا الـذي أمرتــل بـف  !تحـ حــقـ إمـةٓ تزال  :فؼال !تـلصـقفعثؿ أمرتؽ   تـلصـقفع

فــنن الـــاس إذا قتؾــقه   حــقـ أحــاط الـــاس بعرؿــان أن تعتــزل أمرتــؽ :قــال ؟تؽصـــقفع

أٓ تـقافؼفؿ طؾـك لؿا قتؾ طرؿان  أمرتؽثؿ  -فؾؿ تػعؾ  صؾبقك أيـؿا كـت حتك يبايعقك

  ثـؿ خالػـؽ هـمٓء الؼـقم -فؾـؿ تػعـؾالبقعة حتك يجتؿع الـاس ويلتقؽ وفـقد العـرب 

  فنن اجتؿعـت طؾقـؽ إمـة فـذاك  وأن تدطفؿ وشلهنؿ  أٓ تخرج مـ الؿديـة فلمرتؽ

واهلل ٓ أكقن كالسبع تـام طؾك الؾـدم حتـك يـدخؾ  :فؼال طؾل -ت بؼساء اهللضـقوإٓ ر

وذكـر  -حتـك يؼطـع طرققهبـا  ويؼقل لفا دباب دبـاب  عؾؼ الحبؾ برجؾفاإلقفا صالبفا فق

فؽان صارق بـ شفاب يبؽل إذا ذكر هذا الحديث[ -تؿام الػصؾ
(1)

- 

 :الرواية الخام ة

ــقان ــؿ تحــت طـ ـــ م ــؽقيف يف تجــارب إم ــل ي ت) :روى اب ــاس اـــقطؾ ر الـ

كا حتك كزلـا بـذي  ـرف ---م :ما كصف ( والح ـ يذكر لف ما كان قد أشار بف طؾقف قبؾ

  فقضع طؾقـف  ثؿ جلء برحؾ  فسّؿ أحدهؿا إلك صاحبف  فلمر طؾل بجقالؼقـ  قار

  فؼـام الح ـــ  استاـارهؿثـؿ  -وأطؾؿفـؿ الخـرب  وخطـب الــاس  ثـؿ صـعد طؾقـف

فؼـال لـف  -لـؽ صــرعة ٓ كاسـقفتؼتؾ  ًدا بؿ  تـلصـقفعت طؾقؽ شـرأ :وقال  فبؽك

ـّ حـقـإّكؽ ٓ تزال  :طؾل  فعشـروما الذي أ  الجارية تح
َّ
تؽؾَّـؿ  ؟تؽصــقت بف طؾل

أن تخرج مـ الؿديــة فـال  :كـت قؾت لؽ يقم أحقط بعرؿان :قال -بف لق ؿعف الـاس

حتك يلتقؽ وفقد العرب وبقعة أهؾ  ٓ تبايع :وقؾت لؽ يقم قتؾ -فلبقت  تافد قتؾف

                                                           

 (-113 ,5.115يد )( شـرح هنج البال ة  ابـ أبل الحد5)
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حتـك  يف بقتؽ تجؾس :ثؿ قؾت لؽ حقـ فعؾ الرجالن ما فعال أن -فلبقت  إمصار

ـف تـلصـقفع  فنن كان ف اد كان طؾك يدي  قرك  يصطؾح الـاس  :فؼـال -يف ذلؽ كؾَّ

الحديث[ :---أّما ققلؽ !أي بـّك 
(1)

- 

 :الرواية ال ادسة

حـدثـا أبـق  :محدثـا أبق كعقؿ الػسؾ بــ دكـقـ قـال :يف تاري  الؿديـة ابـ شبفروى 

 :--- صـارق بــ شـفاب يؼـقلأكـف سـؿع   طـ قـقس بــ م ـؾؿ  طاصؿ محؿد بـ أيقب

فصـؾك وأســد ضفـره   صــرفنذا طؾل يـمم العرؿـة يف صـالة الع  خرجت حتك مب الربذة

إين ٓ   يـا أمقـر الؿـممـقـ :فؼـال  الح ــ بــ طؾـلفؼـام   واستؼبؾ الؼقم  إلك الؼبؾة

 -وٓ تحــ حــقـ الجاريـةوتؽؾـؿ   ٓ تبؽ) : فؼال طؾل -وبؽك  أستطقع أن أكؾؿؽ

  يطؾبقكـف بؿـا يطؾبـقن إمـا ضـالؿقـ وإمـا مظؾـقمقـ  وا طرؿـانصــرـاس حإن ال :قال

  أن تعتــزل الـــاس وتؾحــؼ بؿؽــة حتــك تــموب إلــك العــرب  قــر مذن لؽالمفــا فلمرتــؽ

فـقاهلل لـق كــت يف جحـر ضـب   أن تعتـزل الــاس فلمرتـؽ  وه فؼتؾقهصـرثؿ ح  فلبقت

وأكـا ممـرك القـقم أن ٓ   فغؾبتــل  بت العرب إلقؽ مباط اإلبؾ حتـك ت ـتخرج مــفسـرل

الحديث[ ---عةسـقوأذكرك اهلل أن تؼتؾ بؿ  تؼدم العراق
(2)

-   

 :الرواية ال ابعة 

  مأخربكــا إبــراهقؿ بـــ مخؾــد بـــ جعػــر :يف تاريخــف الخطقــب البغــداديروى  

حـدثـا الح ــ بــ طؾـل بــ مالـؽ   حدثـا محؿد بـ أحؿـد بــ إبـراهقؿ الحؽقؿـل

طــ إسـؿاطقؾ   بـ يـقكس  ـكحدثـا طق  ػسؾ الحراينحدثـا مممؾ بـ ال  إشـاين

وٓ تحـــ حـــقـ   كعــؿ :قــال ؟أتــلذن  يــا أبــت) :ٕبقــف الح ـــقــال  :طـــ قــقس قــال

فقاهلل لئـ كـت يف وجار   حتك ترجع إلقفا طقازب طؼقلفا ذر العرب :قال  الجارية

[(مـف لق تخرجـؽضبع 
(3)

-  

                                                           

 (-333 ,5.331( تجارب إمؿ  أحؿد بـ محؿد م ؽقيف الرازي )5)

 (-3.5115( تاري  الؿديـة  ابـ شبة الـؿقري )1)

 (-4١1 ,3.437( تاري  بغداد  الخطقب البغدادي )4)
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 :الرواية الرامـة

ـــ   شــعقبمطـــ  :يف تاريخــف الطــربيروى  ــران   ػســـقط ـــ مف ــد ب طـــ خال

تؼدم  :---طـ صارق بـ شفاب قال   ـلطـ مروان بـ طبد الرحؿـ الحؿق  البجؾل

 :فؼال الح ـف أتاه ابـف صـرفؾؿا اك  طؾل فصؾك

إكـؽ ٓ  :فؼـال طؾـل  لـؽ صــرتـل فتؼتـؾ  ـًدا بَِؿْسـَقَعٍة ٓ كاصــققد أمرتؽ فع)

يـقم أحـقط  أمرتـؽ :قـال ؟تؽصــقفعل ومـا الـذي أمرتــ  حـقـ الجاريـة تزال تحـ

يـقم قتـؾ أٓ تبـايع حتـك  أمرتـؽثـؿ   بعرؿان أن تخرج مـ الؿديـة فقؼتؾ ول ت هبـا

حـقـ فعـؾ هـذان  أمرتـؽثـؿ   صــريلتقؽ وفقد أهؾ إمصار والعـرب وبقعـة كـؾ م

فـنن كـان الػ ـاد كـان طؾـك   الرجالن ما فعال أن تجؾـس يف بقتـؽ حتـك يصـطؾحقا

الحديث[ :---أما ققلؽ  أي بـل :قال  يف ذلؽ كؾف تـلصـقفعيدي  قرك 
(1)

- 

 :الرواية التاسعة

خرجـا مع طؾل إلـك  :طـ ابـ طباس قال  مطـ طؽرمة :يف تاريخف الذهبلروى 

فبؽـك بـقـ   فؼـام إلقـف الح ــ  ف ؾؽـا طؾك صريـؼ الربـذة  الجؿؾ يف ستؿائة رجؾ

 :قـال  تحــ حــقـ الجاريـةودع طـؽ أن   تؽؾؿ :فؼال  ائذن لل فلتؽؾؿ :يديف وقال

ولـق قـد   إن لؾعـرب جقلـة :طؾقـؽ أن رشـقأوأكا   طؾقؽ بالؿؼام تشـرألؼد كـت 

ولـق   حتـك ي ـتخرجقك  بقا إلقؽ مباط اإلبـؾسـرل  رجعت إلقفا  قارب أحالمفا

كــت مـتظـًرا كؿـا تـتظـر  ٓ أبـا لـؽأتـراين  :فؼـال طؾـل -كـت يف مرؾ جحـر السـب

مخريـ[ وجفقـمـ  وروى كحقه -السبع الؾدم
(2)

- 

 :ةشـرالرواية العا 

موخرج طؾل مـ الؿديـة يف كحق مـ ت عؿائة  :يف البداية والـفاية ابـ كرقرروى 

 :وقـال  فلخذ بعــان فرسـف  طؾًقا وهق بالربذة  طبد اهلل بـ سالموقد لؼل   مؼاتؾ

ســؾطان فــقاهلل لــئـ خرجـت مـفــا ٓ يعـقد إلقفــا   مـفـا ٓ تخــرج !يـا أمقــر الؿـممـقـ

                                                           

 (-4.333( تاري  الطربي  محؿد بـ جرير الطربي )5)

 (-4.3١3( تاري  اإلسالم  الذهبل )1)
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فــعؿ الرجـؾ مــ أصـحاب   دطـقه :فؼـال طؾـل  ف بف بعض الـاس  الؿ ؾؿقـ أبًدا

 - الـبل
تؼتؾ  ـًدا  تـلصـقهنقتؽ فعلؼد  :بـ طؾل إلك أبقف يف الطريؼ فؼال الح ـوجاء  

ومـا   تحــ طؾـل حــقـ الجاريـةإكؽ ٓ تـزال  :فؼال لف طؾل -لؽ صـرعة ٓ كاسـقبؿ

قبـؾ مؼتـؾ طرؿـان أن تخـرج مـفـا لـئال  ممركألؿ  :لفؼا ؟تؽصـقفعطـف  هنقتـلالذي 

أن ٓ تبـايع الــاس بعـد  ممـركألـؿ  ؟فقؼقل قائؾ أو يتحدث متحدث  يؼتؾ وأكت هبا

حـقـ خرجـت هـذه  وأمرتـؽ ؟ببقعـتفؿ صــرقتؾ طرؿان حتك يبعث إلقؽ أهؾ كؾ م

 ؟يف ذلؽ كؾف تـلصـقفع  الؿرأة وهذان الرجالن أن تجؾس يف بقتؽ حتك يصطؾحقا

الحديث[ ---أما ققلؽ :ال لف طؾلفؼ
(1)

-   

 :ةاـرالرواية الحادية ط 

أتقـت  :---موحّدث صارق بـ شفاب قـال :يف فصقلف الصباغ الؿالؽلروى ابـ 

   وجؾ ت إلقف  طؾًقا ف ّؾؿت طؾقف
َّ
 قَصـتف  فلقبؾ بقجفف إلـل

َّ
وقَصـة   ثـّؿ قـّص طؾـل

ػتـؾ فؼـام إلقـف ابــف الح ــ ثـّؿ اك -فصـّؾك بــا الظفـر  فؾّؿا فـرغ أذن بالصـالة  الؼقم

  :وقال  فبؽكفجؾس بقـ يديف 

وهـا أكـت تؼبـؾ  ـًدا بؿصـبغة مــ   أمرتـؽثّؿ   تـلصـقفعأمرتؽ بلمر   يا أبت)

   لؽ صـرإرض وٓ كا
ّ
َٓ تـزال   هـات مـا طــدك :فؼـال لـف طؾـل ـّ حــقـ إّكـؽ  تحـ

أحـاط  حـقـ أمرتـؽ :قـال ؟فقـف تؽصــقطما اّلذي أمرتــل بـف فزطؿـت أين   الجارية

فنّن الـاس إن قتؾـقه صؾبـقك حقـث كــت   الـاس بعرؿان أن تعتزل كاحقة طـ الؿديـة

َٓ تػعـؾ  أمرتؽفؾّؿا أتاك الـاس يبايعقكؽ   ثّؿ ُقتؾ طرؿان  فؾؿ تػعؾ  فبايعقك بـلن 

ثــّؿ جــاءك صؾحــة والزبقــر   فؾــؿ تػعــؾ  حّتــك يجتؿــع الـــاس ويلتقــؽ وفــقد العــرب

َٓ تتبعفؿا وتدطفؿ فلمرتؽ وإن   فـنن اجتؿعـت إلقـؽ إُّمـة قبؾـت ذلـؽ مـفـا  اأن 

ت بؼساء اهلل تعالك[ضـقاختؾػت ر
(2)

-   

                                                           

 (-3.155داية والـفاية  ابـ كرقر )( الب5)

 (-5.4١1( الػصقل الؿفؿة يف معرفة إئؿة  طؾل بـ محؿد أحؿد الؿالؽل )ابـ الصباغ( )1)
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 :ةاـرالرواية الراكقة ط 

  محــدثـا أحؿــد بـــ إبــراهقؿ الــدورقل :افشـــريف أك ــاب إ الــبالذريروى  

طــ صـارق بــ   طــ قـقس بــ م ـؾؿ  حدثـا محؿد بــ أبـل أيـقب  حدثـا أبق كعقؿ

 أن الح ـ بـ  :شفاب
ّ
 قال لعؾل

ّ
  إين ٓ أسـتطقع أن أكؾؿـؽ  يا أمقر الؿممـقـ :طؾل

   وبؽك
ّ
وا طرؿـان صــرإن الــاس ح) :فؼـال -تحـ حـقـ الؿرأةتؽؾؿ وٓ  :فؼال طؾل

  وتؾحــؼ بؿؽــة حتــك تــموب إلــك العــرب طــقازب أحالمفــا  أن تعتــزلفؿ فلمرتــؽ

بت ســرل فؾق كــت يف جحـر ضـّب   ثؿ قتؾف الـاس فلمرتؽ أن تعتزل الـاس  فلبقت

القـقم أن ٓ تؼـدم  ممـركوأكـا   فغؾبتــل  إلقؽ العرب مباط اإلبؾ حتـك ي ـتخرجقك

  !عةسـقفنين أخاف طؾقؽ أن تؼتؾ بؿ  العراق
ّ
[---أما ققلؽ :فؼال طؾل

(1)
- 

 :ةاـرالرواية الرالرة ط 

طـــ داود بـــ   محــدثـا ابـــ أبــل ســربة :ر أطــالم الـــبالءســـقيف  الــذهبلروى 

فلتقــا   خرجــا إلـك الجؿـؾ سـت مائـة :قـال  طـ ابــ طبـاس  طـ طؽرمة  ـصـقالح

 :قال  تحـ حـقـ الجاريةتؽؾؿ ودع طـؽ أن  :فؼال طؾل  فبؽك  فؼام الح ـ  الربذة

ولـق قـد رجعـت   إن لؾعـرب جقلـة  أن رهشـقأوأكا   طؾقؽ بالؿؼام تشـرأإين كـت 

قك ولـق كــت يف بقا إلقـؽ مبـاط اإلبـؾ حتـك ي ـتخرجضـرقد   إلقفا طقازب أحالمفا

[؟أتراين ٓ أبًا لؽ كـت مـتظًرا كؿا يـتظر السبع الؾدم :قال -مرؾ جحر ضب
(2)

-   

وإلقـؽ   روايـات سـتيف تاريخـف أكرـر مــ  ,لقحده,أما ابـ ط اكر فؼد روى 

 :بعسفا

 :الرواية إولك

كـا أبـق   ـ ــقأكا أبق الح ـ طؾل بــ الح  أخربكا أبق مـصقر محؿد بـ طبد اهلل 

كــا محؿــد بـــ أحؿــد بـــ إبــراهقؿ   لخطقــب كــا إبــراهقؿ بـــ مخؾــد بـــ جعػــربؽــر ا

                                                           

 (-1.155( أك اب إشـراف  البالذري )5)

 (-4.155( سـقر أطالم الـبالء  الذهبل )1)
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كـا طــبس بــ   كا مممؾ بـ الػسؾ الحراين  كا الح ـ بـ مالؽ إشـاين  الحؽقؿل

 :الح ـ ٕبقفقال  :قال  يقكس طـ إسؿاطقؾ طـ ققس

حتك يرجـع  ذر العرب :قال  وٓ تحـ حـقـ الجارية -كعؿ :قال ؟أتلذن  يا أبة) 

 (-مـف لق تخرجـؽلئـ كـت يف وجار ضبع  فقاهلل  ا طقازب طؼقلفاإلقف

 :الرواية الراكقة

ـ محؿد بـ طبـد  ـقأكا أبق الح  أكا أبق يعؾك بـ الػراء  أخربكا أبق  الب بـ البـا

كـا أبـق بؽـر   أكا أبق الؼاسـؿ طبـد اهلل بــ محؿـد بــ طبـد العزيـز البغـقي  اهلل الدقاق

كـا   كا الؿعؾك بـ خالـد الـرازي  طبد الرحؿـ بـ مفدي كا  محؿد بـ خالد الباهؾل

   :قال  طـ صارق بـ شفاب  طـ ققس بـ م ؾؿ  سػقان

 فؼام الح ــ  لؿا قتؾ طرؿان خرج طؾل مـ الربذة يف كحق مـ ثالثؿائة راكب) 

فؼـال   وٓ تحــ حــقـ الجاريـةتؽؾـؿ  :فؼال لف طؾل  وأراد أن يتؽؾؿ فخـؼتف العربة

ولق قـد   طؾقؽ أن لؾعرب جقلة تشـرأو أ  أو هنقتؽ  ـت أمرتؽكإين قد  :الح ـ

ٓ أبـا  :فؼـال  رجعت إلقفا طقازب أحالمفا ٕتتؽ ولق كــت يف مرـؾ وجـار السـبع

 ؟(-أفماين كـت أكتظرك كؿا يـتظر السبع الذئب  لؽ

 :الرواية الرالرة 

ق طؿـر بــ أكـا أبـ  أكـا أبـق محؿـد الجـقهري  أخربكا أبق بؽر محؿد بــ طبـد البـاقل

كـا محؿـد بــ   كـا محؿـد بــ سـعد  ـ بــ ففـؿ ــقكـا الح  أكا أحؿد بـ معروف  حققية

 :قال  طـ ابـ طباس  طـ طؽرمة  ـصـقطـ داود بـ الح  حدثـل ابـ أبل سربة  طؿر

فؼـام   ف ؾؽـا طؾـك الربـذة فـزلـاهـا  خرجـا مع طؾل إلك الجؿؾ ستؿائة رجؾ)

تؽؾـؿ  :فؼـال طؾـل ؟ائذن لل فلتؽؾؿ :وقال  ديفبقـ ي فبؽكبـ طؾل  الح ـإلقف ابـف 

وأكا   بالؿؼام ت طؾقؽشـرأإين كـت  :فؼال ح ـ  تحـ حـقـ الجاريةودع طـؽ أن 

إن لؾعـرب جقلـة ولـق قـد رجعـت إلقفـا طـقازب أحالمفـا قـد   بف طؾقؽ أن رشـقأ

فؼـال   ولق كــت يف مرـؾ جحـر السـب  بقا إلقؽ مباط اإلبؾ حتك ي تخرجقكضـر

 (-كؿا يـتظر السبع الؾدم اكـت مـتظرً  ٓ أبا لؽراين ت :طؾل
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 :الرواية الرابعة 

وأبق طبـد اهلل محؿـد بــ أحؿـد يف كتابقفؿـا   أخربكا أبق صادق مرشد بـ يحقك 

كـا أبـق أحؿـد   أكا محؿد بــ أحؿـد الـذهؾل  ـ بـ الطػال ـقأكا محؿد بـ الح :قآ

كـا سـعقد بــ أبـل   د بــ زيـدكـا حؿـا  كـا الؼـقاريري  محؿد بــ طبـدوس بــ كامـؾ

  :قال طؾل يقم الجؿؾ :طـ ققس بـ طباد قال  طـ الح ـ  طـ قتادة  طروبة

قـد كــت   يـا أبـة :قال لـف  سـة يـاـرطمذ  أباك ماتلقت   يا ح ـ  يا ح ـ) 

 -(*)(إمر يبؾغ هذاإين لؿ أر أن   يا بـل :قال  أهناك طـ هذا

 :الرواية الخام ة

  كا أبق طؿـر بــ حققيـة  أكا أبق محؿد الجقهري  ؿد بـ طبقد اهللأخربكا أبق العز أح

قـال ) :كـا محؿـد بــ طؿـران بــ زيـاد قـال  حـدثـل أبـل  كا محؿد بـ الؼاسؿ إكبـاري

لقت أباك كان مات قبـؾ هـذا  :يقم الجؿؾ طؾل لؾح ـخربين طـ ققل  :يؽاـررجؾ ل

 :خربين طـ ققل مـريؿ :يؽشـرلف فؼال  ؟أقالف إٓ وهق شاك يف أمره  يـ سـةاـرالققم بع

[(ف ؽت الرجؾ  أقالتف شاكة يف طؼبفا [14ممريؿ:(ى ائ ائ ەئ)
(1)

- 

ًٓ مــ ( تخـ خــقـ الجاريـة) :بعض الروايات جاءت بؾػظ :قؾت  تحــ ) :بـد

مــ دون   ر فؼط إلك الؿصادر التـل أوردت هـذه الروايـاتشـقوسل ( حـقـ الجارية

الؿؼريـزي   مإمتـاع إسـؿاع  [(4.111)ابــ إثقـر   مالؽامـؾ يف التـاري  :إيراد كصقصـفا

  م ريب الحديث  [(1.١4)ابـ الجقزي   مالؿـتظؿ يف تاري  إمؿ والؿؾقك  [(51.143)

                                                           

 طؾل  حزن شدة( هذه الرواية والتل تبقـ 31.31١روى ابـ ط اكر يف تاريخف ) )*(
طؾك كررة الؼتؾك يف الؿعركة: مابـ الح ـقـ الؿصـري  كا طبـد الـرحؿـ بــ طؿـر بــ 

الـحاس  أكا أحؿد بـ محؿد بـ زياد  كا أحؿد بـ يحقك بـ الؿـذر الحجري  كا أبـل 

كا الؿبارك بـ فسالة طـ الح ـ طـ أبـل بؽـرة قـال: )لؿـا اشـتد الؼتـال يـقم الجؿـؾ 

ـ ابـف فسؿف إلك صدرهأورأى طؾل الراوس تـدر   ثؿ قال: إن هلل يا ح ـ   خذ الح 

 بعد هذا([- خقر يرجكأي 

اكظر أيًسا: جقاهر الؿطالب يف مـاقب اإلمـام طؾـل   ( 317 ,31.311( تاري  مديـة دماؼ  ابـ ط اكر )5)

 (- 5.171محؿد الدماؼل الاافعل )
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مترجؿــة اإلمــام   [(511:ص)ػ بـــ طؿــر ســـق  مالػتـــة ووقعــة الجؿــؾ  [(5.4١)ابــ قتقبــة 

  -[(55.53١)البقت ممس ة مل   ممجؾة تراثـا  [(15:ص) الح ـ مـ صبؼات ابـ سعد

   طـنيخ١ إىل اإلَاّ اسبصـْٝطب ايبعض ايٓ

 (  ـ ــقاإلمام الح)إلك  حةصـقالـكا مكًػا فبعض الروايات تـ ب شـروكؿا أ 
 :وإلقؽ بعًسا مـ هذه الروايات  آثـقـوبعسفا إلك 

 :الرواية إولك

لػــتح وأخربكــا أبــق ا  أكــا أبــق بؽــر العؿــري  أخربكــا أبــق الؼاســؿ الاــحامل 

  وأبـق محؿـد حػقـد العؿقـري  ؾلســقوأبق طؾل الػ  الصقيف صـروأبق ك  يصـرالؿ

وأبــق الؿظػــر بـــ طبــد   وأبــق معصــقم بـــ صــاطد  وأبــق الؼاســؿ مـصــقر بـــ ثابــت

أكـا  :أكا أبق محؿـد بــ أبـل م ـعقد قـآ :قالقا  خالد بـ محؿد وأبق محؿد  الؿؾؽ

كـا العـالء بــ   اهلل بـ محؿـد البغـقيأكا طبد   يحشـرطبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ أبل 

قـام  :طــ مالـؽ بــ الحـقيرث قـال  كا سقار بـ مصعب طـ ططقـة العـقيف  سـكمق

 :فؼال بالربذةطؾل بـ أبل صالب 

ومـــ أحــب أن يرجــع فؾقرجــع ملذوًكــا لــف  قــر   مـــ أحــب أن يؾحؼـــا فقؾحؼـــا)

لؾعـرب فقـؽ جحـر وكـان أو يا أمقر الؿـممـقـ لـق كــت يف  ---ـ ـقفؼام الح  حرج

الحؿد هلل الـذي يبتؾـل مــ  :فخطب طؾل وقال  ٕتتؽ حتك ي تخرجقك مـف حاجة

بت هـذا إمـر ضفـًرا ضــرأمـا واهلل لؼـد   ويعايف مـ ياـاء مؿـا ياـاء  يااء بؿا يااء

يحؾـػ بـاهلل   أو الؽػـر بـاهلل  فـقاهلل إن وجـدت لـف إٓ الؼتـال  أو ذكًبا ورأًسـا  لبطـ

[(حـ حـقـ الجاريةوٓ ت اجؾس يا بـل  طؾل
(1)

- 

 :الرواية الراكقة 

محــدثـا أبــق الؼاســؿ الح ـــ بـــ محؿــد ال ــؽقين  :يف م ــتدركف الحــاكؿروى  

يؽ شــرثــا   ثـا يحقـك بــ طبـد الحؿقـد  بةشـقثـا محؿد بـ طرؿان بـ أبل   بالؽقفة

                                                           

 (-317 ,31.311( تاري  مديـة دماؼ  ابـ ط اكر )5)



 
 

  223صال٠ ايرتاٜٚح ناْت تكاّ شَٔ خالف١ عًٞ 9 ايجايج١اسبكٝك١ 

رأيـت  :طـ صارق بـ شـفاب قـال  طـ أبل قبقصة طؿر بـ قبقصة  ريفصـقطـ أبل ال

تحـان حـقـ مالؽؿا  :ـ ـقلؾح ـ والحطؾك رحؾ رث بالربذة وهق يؼقل   طؾًقا

فؿا وجدت بًدا مـ قتـال الؼـقم أو   بت هذا إمر ضفًرا لبطـضـرواهلل لؼد   الجارية

   -(1)[؟ الؽػر بؿا أكزل طؾك محؿد

 :الرواية الرالرة 

ا رأيـت طؾًقـ :مطـ صـارق بــ شـفاب قـال :يف كـز العؿال الؿتؼل الفـديروى  

تحـــان حـــقـ مــا لؽؿــا  :ـ ـــقلؾح ـــ والحوهــق يؼــقل   طؾــك رحــؾ رث بالربــذة

فؿا وجدت بـًدا مــ قتـال الؼـقم   بت هذا إمر ضفًرا لبطـضـرلؼد   واهلل ؟الجارية

 -](2) أو الؽػر بؿا أكزل اهلل طؾك محؿد

 ايسٚاٜات يف نتب اإلَا١َٝ

مــ دون أن   يف كتـبفؿأورد طدد مـ طؾؿاء اإلمامقة جؿؾـة مــ هـذه الروايـات  

 :وإلقؽ بعًسا مؿا ذكروه  أو يف أساكقدها  يف متقهنا يطعـقا

  :الرواية إولك 

أخـربين أبـق الح ــ  :قـال  مأخربكا محؿد بـ محؿـد :يف أمالقف سـلالطقروى  

حـدثـا  :قـال  أخربين الح ـ بـ طؾل بـ طبـد الؽـريؿ :قال  طؾل بـ محؿد الؽاتب

 :قـال  أخربين أبق كعقؿ الػسؾ بـ دكـقـ :قال  حؿد الرؼػلأبق إسحاق إبراهقؿ بـ م

لؿـا  :سـؿعت صـارق بــ شـفاب يؼـقل :قـال  طـ ققس بـ م ؾؿ  حدثـا أبق طاصؿ

خـالػ طؾقـف صؾحـة والزبقـر  :فؼقـؾ  بالربـذة سـللت طــ قدومـف إلقفـا  كزل طؾل

فجؾ ت حتـك صـؾك   ت إلقفصـرف  فخرج يريدهؿ  ةصـروصاروا إلك الب  وطائاة

  بـ طؾل فجؾس بقـ يديـف الح ـفؾؿا فرغ مـ صالتف قام إلقف ابـف   صـرفر والعالظ

  -وبؽك  إين ٓ أستطقع أن أكؾؿؽ  يا أمقر الؿممـقـ :وقال  بؽكثؿ 

                                                           

 (-4.551رك  الحاكؿ الـق ابقري )( الؿ تد5)

 (-55.437( كـز العؿال  الؿتؼل الفـدي )1)
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   : فؼال لف أمقر الؿممـقـ
إن   يـا أمقـر الؿـممـقـ :فؼـال -تحـ حــقـ الجاريـةوٓ   وتؽؾؿ  ٓ تبؽ يا بـل)

أن  ف ـللتؽ  إمـا ضـالؿقن أو مظؾقمـقن  قكف بؿا يطؾبقكـفوا طرؿان يطؾبصـرالؼقم ح

وتلتقــؽ   تعتــزل الـــاس وتؾحــؼ بؿؽــة حتــك تــموب العــرب وتعــقد إلقفــا أحالمفــا

بت إلقــؽ العــرب مبــاط اإلبــؾ حتــك ســـرفــقاهلل لــق كـــت يف جحــر ضــب ل  وفقدهــا

فـنن   أن ٓ تتبعفؿـا وتـدطفؿا ف ـللتؽثؿ خالػـؽ صؾحـة والزبقـر   ت تخرجؽ مـف

أٓ  أسـللؽوأكـا القـقم   اهلل ســكت بؿـا قضــقوإن اختؾػـت ر  إمة فذاك اجتؿعت

   -عةسـقوأذكرك باهلل أن ٓ تؼتؾ بؿ  تؼدم العراق

  ومـا طؾـل مــف  فؿا ذاك  صـرإن طرؿان ح :أما ققلؽ : فؼال أمقر الؿممـقـ 

فقاهلل ما كــت ٕكـقن الرجـؾ   ائت مؽة :وأما ققلؽ  هصـروقد كـت بؿعزل طـ ح

فقاهلل ما كـت  ؟اطتزل العراق ودع صؾحة والزبقر :وأما ققلؽ  بف مؽة ت تحؾي الذ

فقسع الحبؾ يف رجؾفا حتـك يؼطـع   ٕكقن كالسبع تـتظر حتك يدخؾ طؾقفا صالبفا

ب بالؿؼبـؾ إلـك ســرولؽــ أبـاك يـا بــل ي  ثؿ يخرجفا فقؿزقفـا إرًبـا إرًبـا  طرققهبا

  الؿخالػ أبًدا حتك يـلب طؾـل يـقمل ـلصوبال امع الؿطقع العا  الحؼ الؿدبر طـف

حتـك يـقم   م تلثًرا طؾقف مــذ قـبض اهلل كبقـف  طـ حؼف ما زال أبقك مدفقًطافقاهلل 

فؽان صارق بـ شفاب أي وقت حدث هبذا الحديث بؽك[ -الـاس هذا
(1)

(*)- 

                                                           

(  حؾقــة 41.514(  اكظــر أيًســا: بحــار إكــقار  الؿجؾ ـــل )14 ,15( إمــالل  الاـــق  الطقســـل )ص:5)

(  مـفــاج الرباطــة يف شـــرح هنــج البال ــة  حبقــب اهلل الخــقئل 1.177إبــرار  ال ـــقد هاشــؿ البحــراين )

(  الحقـاة ال ـقاســقة لإلمـام 5.411(  مصادر هنج البال ة وأسـاكقده  طبـد الزهـراء الخطقـب )4.53١)

د  الطــربي شــ(  الؿ م5.113(  هنــج ال ــعادة  الاـــق  الؿحؿــقدي )533الح ـــ  العــامؾل )ص:

ــة الؿــرام  البحــراين )314)الاـــقعل( )ص: ــة اإلســالمقة  الاـــق  محؿــد 5.55(   اي ــة اإللفق (  القٓي

 (-5.111ممـ الؼؿل )الؿ

طؾل أم ابـف الح ـ؟! فؾؽـؾ مـفؿـا  ٓ يخطئيف هذه الرواية مـ هق الؿعصقم الذي  )*(

 رأي يخالػ رأي أخر-



 
 

  225صال٠ ايرتاٜٚح ناْت تكاّ شَٔ خالف١ عًٞ 9 ايجايج١اسبكٝك١ 

  :الرواية الراكقة

,  
ّ
إلقفـا  ولؼـد رجعـت  إّن لؾعـرب جقلـة : ٕبقـف الح ـمقال  :قال اإلربؾل

بقا إلقـؽ أكبـاد اإلبـؾ حّتـك ي ـتخرجقك ولـق كــت يف ضـرولؼد   طقازب أحالمفا

مرؾ وجار الّسبع[
(1)

- 

 :الرواية الرالرة

بــ  مقـام طؾـل :طـ مالؽ بـ الجقن قـال  ح إحؼاق الحؼشـريف  اـلد الؿرط ـقال

ومـــ أحــب أن يرجــع   مـــ أحــب أن يؾحؼـــا فؾقؾحؼـــا :فؼــال  أبــل صالــب بالربــذة

يـا أبـة أو يـا أمقــر  :فؼـال  بــ طؾـل الح ـــفؼـام  ؟لـف  قـر حـرج اع ملذوًكـفؾقرجـ

  لق كـت يف جحر وكان لؾعـرب فقـؽ حاجـة ٓسـتخرجقك مــ جحـرك  الؿممـقـ

أمـا واهلل   ويعايف مـ ياـاء بؿـا ياـاء  الحؿد هلل الذي يبتؾل مـ يااء بؿا يااء :فؼال

ّٓ الؼتـال  ,أو ذكًبا ورأًسا,بت هذا إمر ضفًرا لبطـ ضـرلؼد  فـقاهلل إن وجـدت لـف إ

 حـقـ الجاريةاجؾس يا بـل   يحؾػ باهلل طؾقف  أو الؽػر باهلل
ّ
[وٓ تحـ طؾل

(2)
- 

 :ومــفؿ  بـدل الح ــ ـ ــقالحإلـك  آطماضـاتبعض اإلمامقـة ك ـب هـذه 

ملجـــة   [(1.511)ـ يف أحاديــث الػــريؼقـ  ـــقاإلمــام الح :د طؾــل إبطحــل يف كتابــف ـــقمال

  -[(5١3:ص)ـ  ـقيف معفد باقر العؾقم يف كتاهبؿ مقسقطة كؾؿات اإلمام الح الحديث

ـــ والح  ــك الح  ــبفا إل ـــقوبعســفؿ ك  ــال  ـ  ـــ أمر ــاقر  :م ــد ب ــؼ محؿ مالؿحؼ

د ح ــ  ــقمال  [(1.145)لؾـبالذري   افشــرأك ـاب إ :الؿحؿقدي طــد تحؼقؼـف لؽتـاب

هنــج  :بــاقر الؿحؿــقدي يف كتابــف ممحؿــد  [(3.444)م ـــد اإلمــام طؾــل  :الؼبــاكجل يف كتابــف

  [(1.13)معـالؿ الػـتـ  :مسعقد أيقب يف كتابف  [(5.111)ال عادة يف م تدرك هنج البال ة 

 -[(١.544)ح إحؼاق الحؼ شـر :يف كتابف اـلد الؿرط ـقمال

                                                           

(  م ـتدرك سـػقـة البحـار  34.441(  اكظر أيًسا: البحار  الؿجؾ ــل )1.537كاػ الغؿة  إربؾل )( 5)

(  15جـة الحديث يف معفد باقر العؾقم )ص:مقسقطة كؾؿات اإلمام الح ـ  ل(  5.331الااهرودي )

 (-55.53١مجؾة تراثـا )

(  اكظر أيًسا: م ـد اإلمام طؾل  ال ــقد ح ــ الؼبـاكجل ١.315( شـرح إحؼاق الحؼ  ال ـقد الؿرطاـل )1)

(  مقســقطة كؾؿــات 5.113(  هنــج ال ــعادة يف م ــتدرك هنــج البال ــة  الاـــق  الؿحؿــقدي )3.413)

 (-5١3فد باقر العؾقم )ص:اإلمام الح ـقـ  مع
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 إزضاٍ عًُا٤ اإلَا١َٝ ٖرٙ ايسٚاٜات إزضاٍ املطًُات

ــرة  ةعة وال ـــاـــقهــذه الروايــات يف كتــب ال ٓستػاضــة اســتدٓل طؾؿــاء  وكر

 !يف صحتفا شؽؽأو   فقفا صعـفنين لؿ أطرر طؾك أحد مـفؿ قد   اإلمامقة هبا

التل ٓ تجد كتاًبـا مــ كتـب  وإلػاظبؾ يف بعض هذه الروايات مـ العبارات  

 :  مـ أمرال  اإلمامقة إٓ واستدل هبا إلثبات حؼ طؾل يف الخالفة

حتـك   م تلثًرا طؾل مـذ قبض اهلل كبقـف  لفقاهلل ما زلت مدفقًطا طـ حؼم , 

يقم الـاس هذا[
(1)

(*)- 

                                                           

  واســتدل هبــذه العبــارة طــدد ٓ يحصـــك مـــ طؾؿــاء (5( كــالم لعؾــل تحــت رقــؿ )35هنــج البال ــة )ص:( 5)

 اإلمامقة-

 هنــجهــذه العبــارة وهبــذا الـــص  وإن كــان طؾؿــاء اإلمامقــة قــد كؼؾقهــا طـــ كتــاب:  )*(

ار إلــك ذلــؽ (  كؿــا أشــتــاري  الطــربيإول هــق كتــاب: ) مصــدرهاالبال ــة  إٓ أن 

 (- 5.437ال ـقد طبد الزهراء الخطقب يف كتابف: مصادر هنج البال ة وأساكقده )

مع كـص )الطـربي(  كؾحـظ أن  ,الؿـؼقل طـ )الطربي(,كص )الـفج(  مؼاركةوطـد  

( ٓ هق الـفجمـ قبؾ الاـريػ الرضـل يف بعض ألػاضف! وأيًسا فنن كص ) تالطًباثؿة 

(  وهـذا هـق حـال الاــريػ الرضــل يف كـؾ إمالل)(  وٓ كص الطربييابف كص )

الـــفج  فــال كجــد خطبــة  أو رســالة  أو كالًمــا مـ ــقًبا إلــك طؾــل إٓ وفقــف زيــادة  أو 

  وهــذا مــا أثبتـــاه مصــدره إصــؾليف إلػــاظ طــد مؼاركتــف مــع  تالطــبكؼصـان  أو 

 مػصاًل يف كتابـا طـ هنج البال ة-

 : مفؿ تـبقف 

تابـا هذا  ويف  قره مـ كتبـا إلك أن اإلمامقة طقال طؾك أهؾ ال ـة يف صالؿا أشـركا يف ك 

 معرفة سـقرة أصحاب الؽ اء  وطؾك رأسفؿ اإلمام طؾل بـ أبل صالب-

بــف طؾؿــاء اإلمامقــة  افتخــرالــذي صالؿــا  ,طؾــك ســبقؾ الؿرــال,فؽتــاب هنــج البال ــة  

  فنن معظـؿ خطبـف  كتاب بعد كتاب اهلل أصحوصبؾقا لف وزمروا  والذي يعد طـدهؿ 

  ,إٓ مـا كـدر,طــ كتـب أهـؾ ال ــة  مـؼقلورسائؾف  والؽالم الصادر طـ طؾل فقف 

ــد الزهــراء  ــاب: )مصــادر هنــج البال ــة وأســاكقده لؾ ـــقد طب ــك كت فـظــرة ســـريعة إل

بصقرهتا الجؾقة  فؾقٓ أهؾ ال ـة وكتبفؿ لؿا اسـتطاع  الحؼقؼةالخطقب( تتسح هذه 
= 
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ء شــلٓ أصؾ إلك   مذ ولقت مـؼقًصا ما زلت مؼفقًراموواهلل  :أو هبذا الؾػظ ,

مؿا يـبغل[
(1)

- 

م تلثًرا طؾقف مــذ قـبض   طـ حؼف ما زال أبقك مدفقًطامفقاهلل  :أو هبذا الؾػظ ,

حتك يقم الـاس هذا[  اهلل كبقف
(2)

- 

                                                           

اإلمامقـة إلـك ســقرة إمـامفؿ   تعرفب هنج البال ة  ولؿا الاـريػ الرضـل جؿع كتا =

ًٓ وأخقًرا إلك أهؾ ال ـة يف حػظفؿ لماث طؾل-   وٓ إلك بال تف! فالػسؾ يعقد أو

مـا تجـد أن هـذه الخطـب  أو  كادًراوإمر أخر الالفت لؾـظر يف هذا الؽتاب: أكؽ  

! الؿعصقمةأو طـ بؼقة ذريتف   أوٓدهالرسائؾ  أو الؽالم الؿـ قب إلقف قد روي طـ 

 الـاس-  طقامفؿعظؿ رواتف مـ 

(  معـالؿ 31١(  اكظر أيًسا: الفجقم طؾك بقت فاصؿة  طبد الزهـراء مفـدي )ص:4.333( تاري  الطربي )5)

 (-1.3الػتـ  سعقد أيقب )

حؾقــة (  41.514(  اكظــر أيًســا: بحــار إكــقار  الؿجؾ ـــل )14 ,15( إمــالل  الاـــق  الطقســـل )ص:1)

(  مـفــاج الرباطــة يف شـــرح هنــج البال ــة  حبقــب اهلل الخــقئل 1.177إبــرار  ال ـــقد هاشــؿ البحــراين )

(  الحقـاة ال ـقاســقة لإلمـام 5.411(  مصادر هنج البال ة وأسـاكقده  طبـد الزهـراء الخطقـب )4.53١)

  الطــربي (  الؿ مشــد5.113(  هنــج ال ــعادة  الاـــق  الؿحؿــقدي )533الح ـــ  العــامؾل )ص:

 (- 5.55(   اية الؿرام  البحراين )314)الاـقعل( )ص:
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 تربٜسات ال تسق٢ إىل ِعِظِ اشبطب 

 الاـديدةوألػاضفؿـا   ســلالؼاـ ققلفؿا  ـقأو إلك الح  إلك الح ـ بررأما مـ 

شافًقا لؿا  جقاًبافنهنا ٓ ترقك إلك أن تؽقن   التربيراتفؿع كدرة هذه   يف حؼ أبقفؿا

ومــع ذلــؽ فــنين لــؿ أطرــر إٓ طؾــك هــذيـ   صــدر طـفؿــا يف حــؼ أول الؿعصــقمقـ

   :وإلقؽفؿا  التربيريـ

صـؾقات اهلل   ايـة الح ــمولعؾ  :ـل الخطقب ـقد طبد الزهراء الح ـققال ال ,5

و قـر ذلـؽ مــ إمـقر التـل   مــ اتبـاع صؾحـة والزبقـر  ايـة أبقـفطؾقف أن يظفر لؾــاس 

وإٓ ففق يعؾؿ طؾؿ القؼقـ أن أباه سـالم اهلل طؾقـف   طـفا  فلجابف أمقر الؿممـقـ  ذكرها

 -](1) سبحاكف كؿا رسؿ لف ذلؽ رسقل اهلل بلمر مـ اهلليرد وٓ يصدر إٓ ٓ 
اضطربقا إكؿا   الـبل ريحاكتلمإن  :  محؿد باقر الؿحؿقدياـقوقال ال ,1

ولؿا كان يرد طؾقفؿ مـ طدة صؾحـة   يرون مـ قؾة أصحاب أمقر الؿممـقـ لؿا كاكقا

طؾًقــا قبــؾ أن يؾحؼــف أحــد مـــ كــل أبقــت  ســـلأٓ ألــػ فار :وقــقل الزبقــر  والزبقــر

ولؿـا بؾغفـؿ   إشعري الـاس طـ أمقـر الؿـممـقـ تخذيؾولؿا سؿعقا مـ   أكصاره

 ؟مـا الخـرب ؟مـا الخـرب) :وتغـل جقاري حػصة بؼـقل  مـ كتاب طائاة إلك حػصة

طــ  يحــانولـذلؽ كـاكقا  (-وإن تـلخر طؼـر  إن تؼدم كحر !طؾل يف ال ػر كإشؼر

ٕصـحابف  وتاـجقًعا وحًرا  طؾك أمقر الؿممـقـ إشػاًقا  حةوطقـ ساف   ـرقؾب مـؽ

وشدة الحقاصة بف[  طؾك ممازرتف
(2)

-   

وخـبط خـبط   يف هـذه الروايـات شـؽؽالقحقد مـ بقـ طؾؿـاء اإلمامقـة الـذي  

  أسـاكقدهاوطدم صعـف يف   بؽررهتاطؾك الر ؿ مـ اطمافف   طاقاء يف محاولة لردها

 -العامؾل سـكهق جعػر مرت

والتـل ٓ   رة التل ٓ تعجبـف ـقيف كؾ أحداث التاري  وال التاؽقؽؽعادتف يف ف 

ببيــة يؿؽــ أن يؼــقل الح ــ الؿعصــقم  كقــػ :راح يؼــقل  تؼـع يف مصــؾحة مذهبـف

                                                           

 (-411 ,5.43١( مصادر هنج البال ة وأساكقده  ال ـقد طبد الزهراء الح ـقـل الخطقب )5)

 (-115 ,5.111( هنج ال عادة يف م تدرك هنج البال ة  الاـق  محؿد باقر الؿحؿقدي )1)
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والــذي قــال طـــف   وبــاب مديـــة العؾــؿ  مرــؾ هــذا الؽــالم ٕبقــف الؿعصــقم التطفقــر

  -«والؼرمن والحؼ معف  طؾل مع الحؼ والؼرمن» :الـبل

فؿرؾ هذه إجقبـة صـار يرددهـا مـع كـؾ إشـؽال يقاجفـف فقـف كـقع م ـاس يف  

التـل يجـب طؾـك  الؿ ـؾؿاتحتـك صـارت مــ   أو أحـد أوٓده   شخص طؾل

ومـا   فعؾـك ضـقئفا صـار يحـاكؿ كـؾ إحـداث  الجؿقع أن يممـقا هبا دون مـاقاة

إكـف  :فقؼقل لؽ ؟سؽت طؾل طـ الؿطالبة بحؼف لؿاذا :فنن ققؾ لف  جرى يف التاري 

إكــف  :فقؼــقل لــؽ ؟لــؿ يــدافع طـــ زوجتــف لؿــاذا :وإن ققــؾ لــف !فــال تـــاقش معصــقم

فقؼـقل  ؟طزل معاوية يف تؾؽ الػـمة الحرجـة لؿاذا :وإن ققؾ لف !فال تـاقش معصقم

وهـذه هـل أجقبتـف أيًسـا طــ صـؾح   و قرهـا كرقـر !---فال تـاقش معصقمإكف  :لؽ

راقـ إلك الع ـقوطـ خروج الح  الح ـ
(1)

- 

الـقاردة يف  (ل ـت بػـقق أن أخطـئ) : طؾـك طبـارة طؾـل أجقبتففؿـ ضؿـ 

الـبـل واإلمـام  طصـؿةإن  ---م :قـال  فبعد كالم صقيـؾ  وهنج البال ة  كتاب الؽايف

والعؼدية التـل   اإليؿاكقة الرقابتلفل مـ   والذكب  ان ـقوالـ  والخطل  طـ ال فق

خصقًصـا ميـة   عاــرمـ العؼؾ وال  قـ ال اصعةوالرباه  قامت طؾقفا إدلة الؼاصعة

[«والحؼ مع طؾل  طؾل مع الحؼ» : وققلف  التطفقر
(2)

- 

 :سادًسا

 ســكد جعػـر مرت ــقالتل صرحفـا ال الؿفؿة والخطقرةوأختؿ هبذه الت اآت 

التـل اتخـذها بعـد   طؾـل قراراتطؾك ضقء الـتائج التل تؿخست مـ   العامؾل

  مإكـف :قـائاًل   طــ وٓيـة الاـام  سـفا طزلـف لؿعاويـةوطؾـك رأ  تقلقف ال ـؾطة
بـلن   يحفصـرثؿ يعزلف ر ؿ ت  وجقزةطرض إبؼاء معاوية طؾك الاام لؿدة  رفض

  وي ـد البـاب أمـام إطالكـف التؿـرد  هذا اإلجـراء يجعـؾ طـزل معاويـة أمـًرا مق ـقًرا

                                                           

يف كتابـف:  اإلشـؽآت(  وأجقبتـف طؾـك كرقـر مــ 533مـام الح ــ )ص:الحقاة ال ـقاسـقة لإلاكظر كتابف:  (5)

 الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل-

 (-35( ل ت بػقق أن أخطئ  العامؾل )ص:1)
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  حربـفوتتساءل الػرص أمام تجقـقش الجقـقش ل  وإثارة الابفات يف أمر طرؿان
 (ون ألًػـااــرخؿ ـة وط)مـفؿ  ( سبعقن ألًػا)إكف قد قتؾ فقفا  :التل يؼال  يف صػقـ

ــل ــالتحؽقؿ   مـــ جــقش طؾ ــل اكتفــت ب   وضفــقر الخــقارج  وهــل الحــرب الت

 ----وحروب الـفروان

حتـك  ســلطؾـك صؾحـة والزبقـر الؿ يصـعبمعاوية إلقـف سـقف  اكسؿامبؾ إن  

 ----اثاروها أيًس وع الحرب التل أاـرالـفاية يف م

  كبقــرة مــبسٍ قــد كــتج طـفــا  الطاحـــةإن هــذه الحــروب  :ومـــ الطبقعــل الؼــقل 

وٓ كـان أثرهـا ضـئقاًل   ًراصـقلؿ يؽـ طؿرها ق  وكؽبات  وأزمات  هائؾة وتؿزقات

 ----ا وكبقًرااـرً ومؿتًدا ومـت  بؾ كان طؿقًؼا وخطقًرا  وصغقًرا

يتؼبــؾ  ولؿــاذا ؟!حــدة ســقداء مظؾؿـةيــرفض إبؼـاء معاويــة ولــق لقؾـة وا فؾؿـاذا 

   ؟!بؽؾ هذا العـاء والبالء أن يحقؼ بإمة اإلسالمقة ضـكوير

وأططـك الراسـاء   العطـاءاف يف شـرفسؾ إ  لق أكف :اق مخر كؼقلسـقويف  

طؾك مـ سقاهؿ لؿ يصؾ إمر إلك حـرب الجؿـؾ التـل قتـؾ  ومقزهؿ  بعض الؿال

 -فقفا إلقف مـ الؿ ؾؿقـ

 وٓيتـفإكؽ إذا أبؼقت فالًكا طؾك  :وققؾ لف إك انهذا إمر طؾك أي  ضطرفؾق  

ًئا مــ شــقأو الؿائة شـخص مـراًل   ة أشخاصاـرهمٓء الع أططقتأو   بسعة أشفر

أحـد بؼبـقل إبؼـاء ذلـؽ  ففـؾ يـمدد  ألػ م ـؾؿ (سبعقـ)فنكؽ ستحؼـ دم   الؿال

ومئـات إلـقف مــ  اتاــرطوبنططـاء   الاخص يف مققعـف لـقس شـفًرا بـؾ دهـًرا

 ؟!ةاـروالع  وإلػ وإلػقـ  طقًضا طـ الؿائة والؿائتقـ  الدراهؿ

  دمــاء الؿ ــؾؿقـ حؼـــوهــق   تؼــديؿ إهــؿ :هـــا قاطــدة  لــؿ يطبــؼ فؾؿــاذا 

وهق تقلقة فالن مـ الـاس طؾك بعض إمصار لػـمة   طؾك الؿفؿ  وحدهتؿ وحػظ

الؿال[ أو إططاء الرئقس الػالين حػـة مـ  مـ الققت
(1)

- 

                                                           

 (-11.574( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  جعػر مرتسـك العامؾل )5)
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  :أققل 

  طؾـل فصــرت لؿاذا  ترد طؾك أذهان كرقر مـ الـاس وجقهريةأسئؾة مفؿة  
وخصقًصـا طــدما قـرر   طؾـك إمـة ســلالؿبهبذه الطريؼة التل أدت إلـك كـؾ هـذه 

قال تعالك يف محؽـؿ   طؾقفا سفؾ وبقـ الجقابلؽـ   معاوية طـ وٓية الاام طزل

ــف  ــز طؾــك ل ــان كبق ــف العزي ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) : محؿــدكتاب

ويعؾــؿ مــا كــان ومــا   يعؾــؿ الغقــبفؾــق كــان طؾــل   [5١١مإطــراف:(ٿ ٿ ٿ ٹٹ

 ففـق   لؿا قدم طؾك فعـؾ مـا فعـؾ ,(*)كؿا يدطل اإلمامقة,يؽقن إلك يقم الؼقامة 
 -والحػاظ طؾك وحدهتؿ  الـاس طؾك دماء الؿ ؾؿقـ أحرص

ولجؾـس   الفة مـ أصؾفمـصب الخ لرفضحؾ بإمة يقمئذ سـقبؾ لق طؾؿ بؿا 

كؿا رفسفا بداية إمـر طــدما طرضـت طؾقـف   وترك الـاس طؾك ما هؿ طؾقف  يف بقتف

مدطقين والتؿ قا  قري[ :قائاًل لفؿ  ةشـربعد مؼتؾ طرؿان مبا
(1)

- 

وهـق يعـرف م ـبًؼا أن   أطؼؾ وأجـؾ مــ أن يػعـؾ مرـؾ هـذا إفاطقـؾ ففق 

الؼتـال  اشـتدملؿـا  :كؿا تصػ هذه الرواية  الؽارثلستؽقن هبذا الؿ تقى  كتائجفا

ثـؿ   أخذ الح ـ ابـف فسؿف إلـك صـدرهالراوس تـدر   ورأى طؾل  يقم الجؿؾ

[؟بعد هذا خقر يرجكأي   إن هلل يا ح ـ :قال
(2)

- 

                                                           

م مـ بعـد طـ الؿطالبة بحؼف اإللفل مـ أول يق سؽتقد  يدطل اإلمامقة أن طؾًقا  )*(

  وحؼـف فقـف واجـبلدماء الؿ ؾؿقـ يف وقت كان فقف الؽالم  حؼـًا وفاة رسقل اهلل 

 يػرط بؽؾ هذه الدماء طؾك م للة ثاكقية تتعؾؼ بعزل واٍل أو إبؼاءه؟!  فؽقػ  ضاهر

 )زياد بـ أبقـف(  فؾـق كـان  الزككمـ  معاويةأكف قد ولك طؾك البصـرة أخا  والغريب 
اكعـدمت الرجـال يف إمـة  ففـؾيقلل مرؾ زيـاد؟!  فؾؿاذاالقٓة   حريًصا طؾك اختقار

؟! فؿــ يرضــك بـلن شـلء كان زيـاد أفسـؾ مــ معاويـة  وبليلؽل يقلل زياًدا؟! 

والًقا طؾك الاام  بؿعاوية  يرضـكيقلل زياًدا طؾك رقاب الؿ ؾؿقـ  فإولك بف أن 

ًٓ مـ كؾ هذه   !الدماءبد

 (-4١ام طؾل )ص:هنج البال ة  خطب اإلم( 5)

 (-31.31١تاري  ابـ ط اكر )( 1)
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فؿ ـح فــزل   مؾؼـك يف بعـض إوديـة  صؾحة بـ طبقـد اهلل  وطـدما رأى

ًٓ د أن أراك أبــا محؿــ طزيــز طؾــلم :ثــؿ قــال  طـــ وجفــف الــماب   يف إوديــة مجـــد

طجري وبجري[  أشؽقإلك اهلل  :ثؿ قال  وتحت كجقم ال ؿاء
(1)

يف   حتك قـال  

  مــلمقًرافلصــبحت القـقم   أمقــر الؿـممـقـمأٓ إين كـــت أمـس  :أواخـر أيــام صـػقـ

[مـفًقافلصبحت  كاهًقاوكـت 
(2)

-  

وقتــالفؿ   طـــفطــدد كبقــر مـــ جقاــف  اكاــؼاقبــؾ كاكــت هــذه الؿعــارك ســبًبا يف 

موأشـعؾقا ضـده حـرب الجؿـؾ وصـػقـ  :قال محؿد صـادق الـجؿـل  إياه وقتؾفؿ

وهـق يف الؿحـراب   شـفقًداحتك وقع هق أيًسـا   كرقرة ضحقتفؿا دماءً الؾتقـ راحت 

 -](3) وكان ذلؽ بعد أربع سـقات وأشفر مـ خالفتف  يصؾل
لـؿ أجـد طؾقفـا  العـامؾل ســكالتـل صرحفـا مرت والخطقـرةهذه إسئؾة الؿفؿة 

ٕجقبتـف ال ـابؼة طؾـك  اجـماروإكؿـا هـق   والـرد هــا  العـرض ت ـتحؼأجقبة مــف 

   طل بعـد الـبـلاــرمأكف هق الخؾقػـة ال :ومـفا  اإلشؽآت القاردة يف حؼ طؾل
وأكـف مؾجـل   وأكف باب مديــة العؾـؿ  وأكف معصقم   وأكف كؼطة آرتؽاز بعد الـبل

فؽـؾ   ولقٓ طؾل لفؾـؽ طؿـر[  والؼرمن معف  مع الؼرمن وأكف   الـاس بعد الـبل

أو بؼـقل   ففـق لـؿ يعسـده بروايـة واحـدة  كالمف إكاائل يػتؼر إلك الدلقؾ والربهان

 -(*)!أو طـ واحد مـ طؾؿاء اإلمامقة الؿتؼدمقـ  طـ واحد مـ إئؿة الؿعصقمقـ

                                                           

(  هتـذيب الؽؿـال  4.55(  اكظـر أيًسـا: أسـد الغابـة  ابــ إثقـر )11.551( تاري  دماؼ  ابــ ط ـاكر )5)

 (- 5.45(  سـقر أطالم الـبالء  الذهبل )54.311الؿزي )

(  أطقـان 3١3ـ مـزاحؿ )ص:وقعـة صـػقـ  ابـ(  اكظـر أيًسـا: 53١هنج البال ة  الاــريػ الرضــل )ص:( 1)

(  جــقاهر التــاري   الؽــقراين 5.155(  قادتـــا كقــػ كعــرففؿ  الؿــقالين )5.155الاـــقعة  إمــقـ )

 (-5.17(  طؾل والخقارج  العامؾل )5.41١)

 (-53( أضقاء طؾك الصحقحقـ  الاـق  محؿد صادق الـجؿل )ص:4)

التـل سـالت  كجـد  دماءالمـ الؿسحؽ أكف طؾك الر ؿ مـ كؾ هذه الحروب وهذه  )*(

هـؿ طـ قتالف ٕهؾ صـػقـ: ) ,الؿافقر, مـ طؾؿاء اإلمامقة مـ يػ ـر ققل طؾل 

  وإلقــؽ كــص الحــر العــامؾل يف كتابــف: وســائؾ الاـــقعة بالتؼقــةإخقاكـــا بغــقا طؾقـــا(  

(  وتعؾقؼف طؾقف: مطـ هارون بـ م ؾؿ  طـ م عدة بــ زيـاد  طــ جعػـر  ١1.51)
= 
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 ايٓتٝج١ املطتفاد٠ َٔ نٌ َا تكدّ

وأتؿفــا   زمـــ خالفــة الخؾقػتــقـ (ماويحصــالة الــ)طـــ   طؾــل ســؽقتإن  

وطؾـك صـحة   طـفا زمـ خالفتف خقر دلقؾ وشاهد طؾك صحة هذه الصـالة ب ؽقتف

مـا   وأن كؾ ما يتـاقؾف اإلمامقـة يف كتـبفؿ مــ صعـقن يف طؿـر  فقفا  رأي طؿر

 -وكذب  افماءهق إٓ محض 

اب اسـتغرمــ هـذه الصـالة زمــ خالفتـف صـار مصـدر   بؾ إن مققػ طؾـل

الؼاره مـ ققل  يتعجبموربؿا  :  ال بحايناـققال ال  مـ طؾؿاء اإلمامقة وتعجب

  الؿبتـدعحقـث تـركفؿ ي ـتؿرون يف اإلتقـان هبـذا إمـر  ( صـؾقا) :قؾ لفؿ :اإلمام

طؾك ما كاكقا طؾقف[ تركفؿ سـرولؽـ إذا رجع إلك سائر كؾؿاتف يتجؾك لف 
(1)

- 

سـتعاد  ففـؾ ؟!طؾـك مـا كـاكقا طؾقـفتـركفؿ  ســرمـا هـق  :وكحـ ك لل ال بحاين

وقؾـة   وطدم تػـرق كؾؿـة الؿ ـؾؿقـ  حػظ بقسة آسالم) :وخةاـراإلسطقاكة الؿ

 ---و !وا ســة طؿـراه :اح الــاسصــقأو   وخقفـف مــ أن يتػـرق طــف جــده  صـرالـا

   -ًئاشـقفؽؾ هذه ٓ تغـل طـ الحؼ  ---( و ---و

ويف كػـس   معاويـة طــ وٓيـة الاـاميمدد طــدما قـرر طـزل  ولؿ  يخػلؿ  فؾؿاذا

اشـتعال هـذا العـزل الـذي أدى إلـك  (؟!صـالة الـماويح)الؿدة الذي كاكـت تؼـام فقفـا 

أم   طـفـا والـفـلالبـدع  إكؽـار :فؿــ إهـؿ يف الـديـ  والقـابس سـرأكؾت إخ حرب

حتـك   بال ـؽقتوأن اإلمام كان ملمقًرا مـ رب العـزة خصقًصا  ؟!تعققـ واٍل أو طزلف

حـديث )فح ـب روايـة الؽؾقــل يف كافقـف يف   ق خسـبت لحقتـف مــ رأسـف بـدم طبـقطل

 :يؼـقل لؾـبـل  ملؼـد سـؿعت جربائقـؾ :قال  طـ طؾل  طـ جعػر الصادق (ةصـقالق

                                                           

لؿ يؽـ يـ ب أحًدا مـ أهؾ حربف إلك الاــرك وٓ إلـك الـػـاق   طـ أبقف: أن طؾًقا  =

 ولؽـف كان يؼقل: )هؿ إخقاكـا بغقا طؾقـا([-

 [-التؼقةقال الحر العامؾل تعؾقًؼا طؾك هذا الخرب: مهذا محؿقل طؾك  

 (-574( يف ضالل التقحقد  الاـق  ال بحاين )ص:5)
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وطؾــك أن  طرفــف أكــف يـتفــؽ الحرمــة وهــل حرمــة اهلل وحرمــة رســقل اهلل  يــا محؿــد

فصـعؼت حـقـ ففؿـت  : قـال أمقـر الؿـممـقـ  مــ رأسـف بـدم طبـقط تخسب لحقتف

  تضــقكعـؿ قبؾـت ور :وقؾـت  الؽؾؿة مـ إمقـ جربائقؾ حتك سؼطت طؾـك وجفـل

وخسـبت   وهـدمت الؽعبـة  ومـزق الؽتـاب  (*)وططؾت ال ـــ  وإن اكتفؽت الحرمة

صابًرا محت بًا أبًدا حتك أقدم طؾقؽ[  بدم طبقط سـللحقتل مـ رأ
(1)

- 

فـؼـقل   أفسـؾ الـقٓة اختقـارا طؾـك إن طؾًقا كان حريًص  :ومـ ثؿ فنن قال قائؾ 

لؽـل   فؾقس كؾ وٓتـف الـذيـ اختـارهؿ كـاكقا صـالحقـ  إن هذا يخالػ القاقع :لف

ــة :يؼــال ــار شــخص أفســؾ مـــ معاوي ــف أراد اختق ــف كــان ابـــ ســؿقة   إك  فلحــد وٓت

 -و قره ---ومـفؿ مـ خاكف  قفسـرومـ وٓتف مـ   (*)(زياد بـ أبقف)

                                                           

قـرة وردت يف الؽـايف و قـره مـع أحاديـت أخـرى كر متــاقضكجد أن هـذا الحـديث  )*(

يصح يف الخرب  فؽقػالبدطة   وقؿعال ـة   إقامةتاـقر إلك أن  اية وجقد اإلمام هل 

  ومــزق الؽتــاب  وهــدمت وططؾــت ال ــــ: موإن اكتفؽــت الحرمــة  ســـق ؽتأكــف 

 أخبار هذا الؿذهب ويف أصح كتبف- تـاقضالؽعبة[؟! ففذا خقر دلقؾ طؾك 

 (-5.1١1( الؽايف  الؽؾقـل )5)

ــف أبقــف  مــا كصــف: ميؼــال لــف: 51.15١قــال إمقـــل يف  ــديره ) )*(  ( يف ترجؿــة زيــاد ب

)زياد بــ أبقـف( و)زيـاد بــ أمـف( و)زيـاد بــ سـؿقة(  وأمـف سـؿقة كاكـت لـدهؼان مــ 

الػرس بزكدرود بؽ ؽر  فؿرض الدهؼان فدطا الحارث بـ الؽؾـدة الطبقـب  دهاققـ

جفا الحارث  الًما لـف رومًقـا يؼـال لـف )طبقـد(  الرؼػل فعالجف فربأ  فقهبف سؿقة وزو

 - ذات رايةبالطائػ  مـ البغايا الؿافقرةطؾك فراشف--- وكاكت أمف  زياًدافقلدت 

خطب زياد خطبة لؿ ي ؿع الـاس مرؾفا  فؼال طؿرو بــ العاصــل: أمـا واهلل لـق كـان  

ٕطـرف الـذي  هذا الغـالم قرشــًقا ل ـاق العـرب بعصـاه- فؼـال أبـق سـػقان: واهلل إين

 ؟ قال: أكا[- أبا سػقان  فؼال لف طؾل بـ أبل صالب: ومـ هق يا رحؿ أمفيف  وضعف

ــف )ص:  ــال الاـــق  يف رجال ــاد: ممـــ 51ق ــل  أصــحاب( طـــ زي ــك  طؾ ــف طؾ طامؾ

( يف الؿؿدوحقـالبصـرة[  وطده كؾ مـ العالمة الحؾل  وابـ داود يف الؼ ؿ إول )

( مــ فعؾفؿـا  فؼـال: 51.477مي يف قامقسـف )الت ـ استغربكتابقفؿا- لذلؽ فؼد 

! أن العالمة وابــ داود ذكـرا )زيـاد بــ أبقـف( يف الؼ ـؿ إول والجـزء الغريبمومـ 
= 
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فـنن بعـض مــ وٓهـؿ طؾـل هـذا  ,ؿـصـب الخطقـرهـذا ال,بؾ حتـك الؼسـاء  

 ,كؿـا يـدطل اإلمامقـة,بـؾ لـؿ يؽقكـقا مـممـقـ   ـ طـدهضـقالؿـصب لؿ يؽقكقا مر

الــاس  أفسـؾإكف كان يختـار  :يؼال بعد ذلؽ فؽقػ  ضـليح الؼاشـروطؾك رأسفؿ 

  (*)؟!لاغؾ هذه الؿـاصب

 ؟مل ٜتُهٔ ٚمل ٜكدز 9َا َع٢ٓ

   :والتل جاء فقفا  اء اإلمامقة أكػة الذكرطؾك أققال بعض طؾؿ وتعؼقًبا 

طؾـل مــ  لـؿ يـتؿؽـ ---م :إكقار الـعؿاكقـة :قال كعؿة اهلل الجزائري يف كتابة ,

لـؿ كؿـا   طؾـك مــ سـبؼف الاــعةلؿا فقف مـ إضفـار   إضفار ذلؽ الؼرمن وإخػاء هذا

                                                           

إول مـ كتابقفؿا  مع اختصاص أول كتاب العالمة بالؿؿدوحقـ  وأول كتاب ابـ  =

 إمامًقا مؿدوًحا  قر مجروح[- فتقهؿاهداود بغقر الؿجروحقـ  

  وفقـف: اإلشـؽال( هـذا 5.33ـقد طبد الؽريؿ الؿقسقي يف كتابف: فؼف الؼساء )ال  صرح )*(

مما استدّل بف البعض يف وجف الجقاز مـ أّن الؼساة الؿـصقبقـ مـ قبؾ أمقر الؿممـقـ لـؿ 

( وأّن شــريح  ومــ أصـحاب الػرقـة الـاجقـة آثــك طاــرية مرـؾ )مممـقـيؽقكقا كّؾفؿ 

  وإذا ثبـت طـدم اطتبـار اإليؿـان يف الؼاضــليـدّل طؾـك  فعؾ ابـ أبل صالب قدوة  وهـذا

يؼـال باشـماط اإليؿـان يف  فؽقػجقاز تصّدي مرؾ شـريح لؾؼساء مـ ضاهر إحاديث  

يتصــّدى شـــريح لؿرــؾ هــذا الؿـصــب  فؽقــػ  بعــدم جــقاز قســائفالؼاضـــل؟ وإن ققــؾ 

 مـ ذلؽ  ولؿ ُيؼْؾف مـ مـصبف؟[- ولؿاذا لؿ يؿـعفالخطقر؟ 

مـ طالؿ إمـامل تاــقر بقضـقح إلـك أن طؾًقـا قـد ولـك شــريًحا الؼسـاء  شفادةه : هذقؾت 

التــل فقــف  وطؾــك رأســفا أكــف لــؿ يؽـــ مممـًــا  أمــا تربيــر  الؿ ــاوهطؾــك الــر ؿ مـــ كــؾ 

ــف ٓ يعــدو أن يؽــقن اجــماًرا لؿــا يؽــرره اإلمامقــة طؾــك  الؿقســقي لفــذا التـصـــقب  فنك

 برضـاه يف مـصب الؼسـاء ولؽــ لـؿ يؽــ ذلـؽ  هأبؼام امعـا  وهق: مإّن أمقر الؿممـقـ 

ال ـقاســقّة وآجتؿاطّقـة الخاّصـة  مّؿـا اضـطّر معفـا  مراطـاًة لـبعض الــقاحلوإكّؿا كان 

 لؿرؾ هذا اإلبؼاء ويتّسح جؾقًا مـ جؿؾة أحاديرف  وتصـريحاتف  ومقاقػف[- 
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عـة مت)طؾـك إجـراء الؿتعتـقـ  لـؿ يؼـدروكؿـا   طؾك الـفل طــ صـالة السـحك يؼدر

[(ومتعة الـ اء  الحج
(1)

-   

ٕكـف  ---لؿ يرد فدك  مأمقر الؿممـقـ :د طبد الرضا الافرستاين ـقوقال ال ,

بحقث يتؿؽـ مـ رفـض  لؿ تؽـ مب قصةالظاهرية  خالفتففنن   طؾك ذلؽ لؿ يؼدر

وطــزل   مـــ خؾــع معاويــة  ويؽػقــؽ شــاهًدا طؾــك ذلــؽ طــدم اســتطاطتف  البــدع

[(الة الماويحص)ورفض   ضـليح الؼاشـر
(2)

-   

مـ حقـث   التؼقة الؿاكعةمـف لقجقد  لؿ يتؿؽـ  إكفم :وقال حبقب اهلل الخقئل ,

ومــ   مــ إبطـال صـالة السـحك لؿ يـتؿؽـكؿا   كقكف م تؾزًما لؾتاـقع طؾك مـ سبؼف

[--- ومعاوية طـ اإلمارة  يح طـ الؼساءشـروطزل   إجراء متعتل الحج والـ اء
(3)

- 

 فؾـؿ يـتؿؽـ  موأمـا مقٓكـا أمقـر الؿـممـقـ :مفـدي الرجـائل د ـقوقال ال ,

طؾـك الـفـل طــ صـالة  لـؿ يؼـدركؿـا   زمـ خالفتف مـ رد البدع التـل حـدثت قبؾـف

[ ---ضـليح الؼاشـرو  وطزل معاوية  السحك
(4)

- 

 :أققل 

  لـؿ يـتؿؽـ) :واهلل ٓ أدري ما معـك طبارات هـمٓء العؾؿـاء يف حـؼ طؾـل أكـف 

 ثالثةخاض   فعؾل ( (*)التؼقة الؿاكعةأو   لؿ تؽـ مب قصةن خالفتف وأ  ولؿ يؼدر

                                                           

 (-1.41١( إكقار الـعؿاكقة  كعؿة اهلل الجزائري )5)

 (-55)ص: (1)الدورة  (5)بة الؿ ائؾ الديـقة لؾ ـقد طبد الرضا الافرستاين  العدد ( مجؾة أجق1)

 (-1.157( مـفاج الرباطة يف شـرح هنج البال ة  حبقب اهلل الخقئل )4)

 (-5.145الؿحؼؼ ) ,( كقر الرباهقـ  كعؿة اهلل الجزائري 3)

فؼف الاـقعة وأحقط قال الؿحؼؼ إسؿاطقؾ الح ـقـل الؿرطاـل يف كتابف: إجؿاطات  )*(

--- فؾـق التؼقـة مفــة العـاجز(: مالحؿـؾ طؾـك 55إققال مــ أحؽـام الاــريعة )ص:

يف الؿتعتــقـ  والــماويح جؿاطــة يف شــفر رمســان   ٓتؼــقا مفـــتفؿ  التؼقــةكاكــت 

والعقل والتعصـقب يف اإلرث  والؿ ح طؾك الخػ  وروايـات التؽػقـر يف الصـالة  

هـذه  وأطؾــقاـ رأيـاهؿ لـؿ يتؼـقا أحـًدا يف كـؾ ذلـؽ  وكحقها طاـرات أو مئات  لؽ

طؾك أن إحاديث التل تروى طـ رسقل  قريـةإحؽام لاـقعتفؿ بؽؾ جرأة--- ففذه 
= 
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لف يف معركتقـ  صـرالـوكان  ( الـفروان  صػقـ  الجؿؾ) :حروب خالل مدة حؽؿف

هذه آكتصارات تـدل  ففؾ  فقفا صـرـ أو أدكك مـ الـسـقوالرالرة كان قاب قق  مـفا

اكـت اكتصـاراتف يف مرـؾ هـذه فؿــ ك ؟الخقفطؾك طدم التؿؽـ والؼدرة وتدل طؾك 

ٓ بـد أن تؽـقن الؿعارك الؽبقرة والتػاف الؿ ـؾؿقـ مــ حقلـف طؾـك هـذه الصـقرة 

وقتــال  -وٓ يؿــاري يف صــدق ذلــؽ أحــد  طؾــك بــالد الؿ ــؾؿقـ خالفتــف مب ــقصة

يـدل دٓلـة  واستاـفاد كرقـر مــفؿ  معف يف هـذه الؿعـاركالؿ ؾؿقـ  وبؼقةالصحابة 

فالؼتال والتسـحقة بـالـػس أمـر طظـقؿ   واقتـاع  واتباع  ومحبة  واضحة طؾك تليقد

  -(*)وهذا أكرب وأوضح دلقؾ طؾك صدق ما كؼقل  هتقن أمامف كؾ مغريات الدكقا

                                                           

 ولـؿ يردطـقا  رد صــريحطـ صريؼ الصحابة إذا لؿ يرد طؾقفا مـ أئؿة العـمة  اهلل  =

طؾك حؽؿ الؼسـقة  وااستافدطـفا  فذلؽ بؿرابة تؼريرهؿ لفا  وقبقلفؿ إياها  وربؿا 

 بؿا يروى طـ صريؼ الصحابة[- 

ــالؿ الصــػار  )*( ـــق  س ــال الا ـــريـ الؿؼــارنيف كتابــف: ق ـــقر والؿػ  ـــفج التػ  ــد م  كؼ

  فؼتـؾ مــفؿ أجـالء الصـحابة( كػـر مــ ١11) يقم صػقـكان مع طؾل م: (15:)ص

  -[( كػًرا451معاوية )

ــف: صــؾح او ,  ( 54(: مإن )37:لح ـــ )صقــال الاـــق  راضـــل مل ياســـقـ يف كتاب

 استافد مع طؾل يف صػقـ[- بدرًيا

(: مروى 513:وقال الاـق  قـقس هبجـت العطـار يف كتابـف: )كتـاب وطتـاب( )ص , 

( مــ ١1الؼاضـل الـعؿان الاـقعل طـ ابـ أبل لقؾك قال: شفد مع طؾل يقم الجؿؾ )

قـقس وجـاء يف خطبـة ل ـعقد بــ  -رسـقل اهلل  أصـحاب( مــ 5111  و)بدرأهؾ 

كاكقا مـع طؾـل بصـػقـ- ويف خطبـة لؿالـؽ إشـم بصـػقـ:  بدرًيا( 31الفؿداين أن )

 [-بدري (511قريب مـ )

وقال الاـق  محؿد شققل الحداد يف كتابـف: حـقار مـع الؿقسـقطة القهابقـة حـقل  , 

(: موقد كان طدد أصحاب اإلمام طؾل مــ أهـؾ الؿديــة 114:الاـقعة اإلمامقة )ص

(  ومــ 311( مـ إكصار ومـ أهؾ بقعة الرضقان )١11ؿ )( شخص  مـف3111)
= 
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(  511(  ومـ أهؾ معركة صػقـ كان مع اإلمام طؾل مـ أهـؾ بـدر )541أهؾ بدر ) =

 ( صحابًقا[- 451( قتؾ مـفؿ )١11ومـ أهؾ بقعة الاجرة )

وورد يف كتـــاب: )الخؿقــــل والدولـــة اإلســـالمقة( لؾاــــق  محؿـــد جـــقاد مغـقـــة  , 

( ١3( مـ الصحابة  مــفؿ )1١11: مكان مع اإلمام يف صػقـ )(  ما كصف555)ص:

 ( مؿـ شفد بقعة الرضقان---[- 711مـ البدريقـ و)

ــف: الصــحقح مـــ ال ـــقرة ) ,  ( 3.41١أمــا ال ـــقد جعػــر مرتســـك العــامؾل يف كتاب

كؾ مـ يـؽـر اشـماك كبـار الصـحابة يف معـارك طؾـل قـائاًل: موح ـبؽ دلـقاًل  فؽذب

( مـــ )سـبعؿائةي : أن الؿـمرخقـ يـذكرون: أكـف قــد كـان مـع طؾـل طؾـك تزويـر التـار

( مـ أهؾ بقعة الاـجرة- ومئتان )ثؿاكقنبدرًيا  أو  و)سبعقن(الؿفاجريـ وإكصار  

: ,كؿا طـ الاـعبل,التاري  قد بؾغت هبؿ الققاحة حًدا  ومزوريطؾل   أطداءولؽـ 

(  فؽذبف  كان طؾل وطؿار أربعةأن قالقا: مـ زطؿ أكف شفد الجؿؾ مـ أهؾ بدر إٓ )

 يف كاحقة  وصؾحة والزبقر يف كاحقة[-

( أن 554وصقل إخقار إلك أصـقل إخبـار )ص:ووالد البفائل العامؾل ذكر يف كتابف:  , 

مـ الصحابة قد شاركقا مع طؾل يف الجؿؾ وصػقـ: مكان مع طؾل يف حـرب الجؿـؾ  ألقًفا

ط ـؽره  أطاضؿ  بؾ كاكقا متعددة ألقًفاقا وحرب صػقـ مـ إكصار والؿفاجريـ  فؾؼد كاك

مؿـ لؿ يحقلقا طـف أو رجعقا إلقف مؿـ حسـر قتؾ طرؿان أو ألب طؾقف أو رضـل بـف  وكرقـر 

وإلضفار الديـ وقدمقا طؾك اهلل تعـالك شـفداء مـرمؾقـ بـدمائفؿ  حبًا لفبقـ يديف  قتؾقامـفؿ 

 طدائف[-ٕجؾ إطالء كؾؿة الحؼ مـ أيدي الؿـافؼقـ والؽػار مـ أ

ولؿ أبا بؽر وطؿر   بايعقا يدطل اإلمامقة أن الصحابة بعد وفاة الـبل وختاًما أققل:  

  (١11فال مال الذي يطرح كػ ف هـا: ألقس همٓء الـ )  خقًفا مـ الؼتؾطؾًقا  يبايعقا

الـذيـ امتـعـقا طــ  أكػ فؿ( هؿ 451مـفؿ ) واستافد  قاتؾقاالذيـ ( 5111أو الـ )

 ؟خقًفا مـ الؼتؾطؾل ابتداًء بعد مقت الـبل سـقدكا بقعة 

 ؟,يف معركة صػقـ,فقفؿ والذي أدى الك ارتػاع الخقف مـفؿ تجدد الحال الذي  فؿا هق 

 مخالًػامـ اهلل ورسقلف  ويعد التارك لفذا الــص  اإلمامة كصوكؿا يدطل الاـقعة أن  

يف معركـة ,معـف  الطـدم الؼتـيـاترى أن معصــقة طؾـل أو  ففؾلفؿا مسـقًعا ٕمرهؿا  

 اهلل ورسقلف بمك الـص القارد طـفؿا؟! مخالػةهل أكرب وأشد مـ  ,صػقـ
= 
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مـا فقـف مــ  ,أي الؼتـال,وفقف   أهؾ الجؿؾ وصػقـ قتالطؾك  قادر  وطؾل 

طؾـك مــ سـبؼف  الاــاطةة اـقويعجزه تغققر بعض إحؽام خ ؟سػؽ لؾدماء و قره

فتلمـؾ  ؟بعـض إحؽـام تغققـرأم  سـػؽ الـدماءفليفؿـا أطظـؿ شــعة   كؿا يزطؿـقن

وكــؾ ذلــؽ حتــك ي ــتؼقؿ ويخؾــص لفــؿ أمــر   ال ــؿج التخــريجوتعجــب مـــ هــذا 

,ولقٓ ذلؽ لؿا احتاجقا الك هذا التؽؾـػ والتع ـػ يف تلويـؾ   اإلمامة والعصؿة

 -الؽرقر مـ الـصقص التل تخالػ أصقلفؿ ,أو تحريػ

أو رفسـف لألخـذ ب ــة   يف طـدم قبقلـف  مــ مققـػ طؾـل اإلمامقةأطظؿ قد  

حقـ أخذ طؾقف طبد الرحؿـ بـ طقف أن يعؿؾ بذلؽ إن أفسـت   خقـاـقرة السـقو

  :قــال محؿــد ال ـــد  الخالفــة إلقــف
ّ
 رفــضيــقم الاــقرى حقـؿــا   مومققــػ طؾــل

ؽـؿ الح صــروح  خقـاــقط طبد الرحؿـ بـ طقف لؿبايعتـف أن يحؽـؿ بُ ــّة الشـر

والباد[ ضـرمعروف طـد الحا مافقد معؾـمققػ    بؽتاب اهلل وُسـّة كبّقف
(1)

- 

رهتؿ سـقوأن سـتفؿ و  خقـاـقيف ال الطعـطؾك  أطظؿ إدلةواطتربوا ذلؽ مـ  

لدطقة اتبـاطفؿ فقؿـا ذهبـقا إلقـف  ي تجبلذلؽ لؿ   لق ت يف محؾ الرضا طـد طؾل

 -مـ إحؽام والؿؼررات

                                                           

ولؽـــ الحــؼ الــذي ٓ كــرى  قــره يف هــذه الؿ ــللة  والــذي ياــفد لــف واقــع الحــال   =

 وم ـرح إحداث  هق:

لـف دون  حًؼـا ,أطــل اإلمامـة,يف صػقـ لق كاكقا يروهنـا  مع طؾل قاتؾقا أن الذيـ  

 لف قد ا تصبف معاوية- حًؼامعف حقـ اطتؼدوها  قاتؾقالؼاتؾقا معف طؾقفا  كؿا الصديؼ 

شــرطل  حـؼبؿعـك أهنؿ طرضقا أكػ فؿ لؾؿقت ولؿ يبالقا ٓطتؼادهؿ بـلن الخالفـة  

 متبـع لؾفـقىيف بقعة الصديؼ ففـق  ويخطئفؿيف صػقـ  يصقهبؿلف دون معاوية  ومـ 

ي ضـرورًة الك الت قية بقـفؿا بـالحؽؿ  لعدم وجقد الػرق بقـ الصقرتقـ والذي يمد

 والذي يدطل  قر ذلؽ يطالب بالدلقؾ- 

ــة والعصــؿة  محؿــد ال ـــد )ص: (5) ــقـ العدال ــل )551الصــحابة ب ــا: الغــدير  إمقـ (  7.71(  اكظــر أيًس

 -(4.553) –( 5.537الصـراط الؿ تؼقؿ  طؾل العامؾل )



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

240 

لـؿ أن طؾًقـا حـقـ أفسـت أمـقر الخالفـة إلقـف  :احةصــرؼـرون يولؽـ اإلمامقة  

طؾقفؿ الاـعةخقـ حتك ٓ يظفر اـقرة وسـة السـق يخالػأن  ي تطع
(1)

! 

ٓ شغؾ تؿ صـرخقـ فاـقطؾك ال طدم التاـقعصريؼ طؾل يف  خالػتؿأكتؿ  فؾؿاذا 

 ؟!يف التاـقع طؾقفؿا الؾفاثإٓ  لؽؿ

 ١ اإلضال١َٝأبٛ بهس قاتٌ املستدٜٔ َع ضعف ايدٚي

  كؾفـا إٓ بعـض إصـؼاعالعربقـة يف زمــف ارتـدت الجزيـرة   ففذا أبـق بؽـر 

يؼاتؾ ماكعل استطاع أن   طدًدا وُطدة وضعػ الدولة اإلسالمقة  قؾة الصحابةوطؾك 

أيـؼص  :ويقمفا قال ققلتف الؿافقرة  وأن يجربهؿ طؾك دفعفا بؼقة ال الح  الزكاة

 ؟الديـ وأكا حل

طؾــك   وأقــام دولــة إســالمقة ققيــة الجاكــب  وفــتح البؾــدان  قشفلرســؾ الجقــ 

 -(*)صـرالر ؿ مـ قؾة وضعػ الؿ ؾؿقـ يف ذلؽ الع

 

 ؟!ملاذا ضهت عًٞ 

داحـل   البطـؾ  الاـجاع  الذي ٓ تلخذه يف الحـؼ لقمـة ٓئـؿ  طؾلدكا سـق 

اإلسالم الذي ي لل طـف يقم  ؟أن يـؼص اإلسالم وهق حل ضـككقػ ير  باب خقرب

                                                           

 (-1.41١( إكقار الـعؿاكقة  كعؿة اهلل الجزائري )5)

مـــ جؿؾــة دول  دولــة أبــل بؽــر وطؿــرإن تصـــقػ م قــال الػــرس طـــ هــذه الدولــة: )*(

  وما الصقر دولة سـقاسـقة دكتاتقريةففل كػر  آستخالف يف إرض هق بحد ذاتف 

الديؿؼراصقـة الؿـؼقلــة طـفــا مرــؾ ب ــاصة الخؾقػــة وإمؽاكقــة كؼــده مـــ قبــؾ العامــة إٓ 

الـذي ٓ زال قريـب  لتسـؾقؾ الجؿفـقرجـًدا  كاكت ضــرورية تؿرقؾقات وم ـرحقات

أبق بؽـر وطؿـر أطظـؿ زطقؿـقـ لؾدكتاتقريـة العفد مـ الحؽقمة اإللفقة- لذلؽ يعترب 

- اكظر كتاب: مالافاب الراقب الؿحتج بؽتاب اهلل طؾك الـاصب  [والتـظقر الطا قب

 (-111طالؿ سبقط الـقؾل )ص:
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 كـاقصيـقم الؼقامـة واإلسـالم  يالقل اهللوكقػ  ؟لؼقامة بقصػف ولل أمر الؿ ؾؿقـا

 ؟وصرأ طؾقف التغققر والتبديؾ

  إمر بـالؿعروف والـفـل طــ الؿـؽـرطدم أخذ الصحابة برأيف يعػقف مـ  ففؾ 

تبعف مـ تبعف  ؟داية الـاس لؾحؼهبومؽؾػ بالبقان و  وهق مطالب بلن يصدع بالحؼ

 -[11ة:شـقمالغا(ې ې ې ې) :وتركف مـ تركف

ڃچ چ چ چ ڇ ): يف ققلـف ترك طؾل التبؾقغ الذي أمر بف اهلل  ولؿاذا 

ــــــــــــــــــــــدة:(ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک   [53مالؿائ

 ؟!أفسؾبؾ هل   وطـدكؿ اإلمامة كالـبقة

 وتاقيف صـقرتف   الطعـ يف طؾلإكؿا يعؿؾقن طؾك   عة بصـقعفؿ هذااـقفال 

  -ٓ حقل لف وٓ ققةراجف بصقرة الؿ ؽقـ الذي وإخ  أمام الؿ ؾؿقـ

 (صال٠ ايرتاٜٚح)ضٗٛي١ إقٓاع ايصخاب١ حٍٛ 

وبقـان   أولك أن يؼقؿ حـدود اهلل مــ  قـره ,ح ب زطؿؽؿ,  طؾلدكا  ـقف 

ٕن  ؛مـ بقاكـف لؾؽػـار أو الؿرتـديـ  ـرلؾصحابة أسفؾ وأي طلاـرمرؾ هذا إمر ال

  - لؿ تؽـ تؼام زمـ الـبل (ماويحال)يعرفقن أن يػمض أهنؿ الصحابة 
 أبل بؽردكا سـقكؿا حصؾ مع   وبدون قتالبمكفا  إقـاطفؿإذن فؿـ ال فؾ 
   -لؿ يػعؾ ذلؽ  ولؽـ طؾل  يف قتالف ماكعل الزكاة

 مـ يتؼؾـد مـصـًباأن كؾ   وكؿا هق معؾقم قديًؿا وحتك يف أزماكـا الؿتلخرة هذه 

وٓ يبؼـل   التل يتبـاهـا استف وأفؽارهسـقض بػرمفؿا كان حجؿ هذا الؿـصب يؼقم 

يف  بـدًطالـقس   طؾلدكا سـقو  مقافًؼا ٓتجاهاتف وفؽرهمـ الذي سبؼف إٓ ما كان 

 اــلومـزلتـف يف العؾـؿ ٓ تخػـك إٓ طؾـك مــ كـان ط  مـام العـارفقـإبـؾ هـق   ذلؽ

 !؟وطؾـك  قـره  ره طؾقـفضــروطؿـقم   كقػ يؼر الخطل ويبؼقـف مـع طؾؿـف بـف  العقـ

  -لعؿرو اهلل إن هذا يف الؼقاس شـقع
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 خايف َٔ ضبك٘ َٔ اشبًفا٤  عًٞ

مــ سـبؼف مــ خـالػ ف قف كراه قـد   يف مدة خالفتف  طؾلدكا سـقأفعال لق تتبعـا 

 -ولؿ يرض بؼقل أحد  ولؿ يخش أحًدا  الػؼفقة والتـظقؿقة الؿ ائؾ الخؾػاء يف كرقر مـ

مــ الؿديــة كؼؾ مركز الخالفـة   وؿانوٓة طر كرقًرا مـطزل   طؾلدكا  ـقف 

هذا فساًل طؿا   خطل  قرهالتل أقرها وبقـ  اختقاراتف الػؼفقةكاهقؽ طـ   إلك الؽقفة

فقفـا بؿــ سـبؼف  يطعـمـ طؾك الؿـابر لعؾل  وخطبترويف كتب اإلمامقة مـ أخبار 

 -يف الخالفة مـ دون خقف أو وجؾ أو تردد

لـف  ت تؼقؿلؽل   عض مـ الـاس طؾك  قرهالب يؿّقزبلن  ر طؾك طؾل شـقوقد أ

  طؾـك حـد تعبقـره  بـالجقر صــرالـحقث إكف لؿ يؽـ لقطؾـب   ذلؽ فرفض  إمقر

  عةاــقرهـط مــ ال  أتـك أمقـر الؿـممـقـم :مـا كصـف  فؼد روى الؽؾقــل يف كافقـف

لــق أخرجــت هــذه إمــقال فػرقتفــا يف هــمٓء الراســاء   يــا أمقــر الؿــممـقـ :فؼــالقا

 طـدت إلـك أفسـؾ مـا طـقدك  حتك إذا اسـتتب إمـقر  ف وفسؾتفؿ طؾقـااشـروإ

ــةاهلل  ــر الؿــممـقـ  مـــ الؼ ــؿ بال ــقية والعــدل يف الرطق ــال أمق   ويحؽــؿ) : فؼ

ٓ   فـقؿـ ولقـت طؾقـف مــ أهـؾ اإلسـالم بالجقر والظؾؿ صـرأصؾب الـأتلمروين أن 

لــق كاكــت  واهلل  اكجًؿــٓ يؽــقن ذلــؽ مــا ســؿر ال ــؿقر ومــا رأيــت يف ال ــؿاء   واهلل

[الحديث ---فؽقػ وإكؿا هل أمقالفؿ  أمقالفؿ مالل ل اويت بقـفؿ
(1)

- 

التل يػرضفا طؾك  استف الخاصةسـقأن كؾ هذه أدلة طؾك أكف كاكت لف  :فبالـتقجة

  فال داطل إذن أن يـمك بقـان أهـؿ إمـقر وأطالهـا شـلًكا  كتائجفا الغقر مفؿا كاكت

  -وتعطقؾ الحؽؿ هبا  بقاهنا والتل ٓ يجقز تلخقر

 دْا عًٞ ناْت َبطٛط١ ع٢ً ايهٛف١ضـٜٝد 

ألـؿ   طؾك بالد الؿ ـؾؿقـ كؾفـالؿ تؽـ مب قصة إن يد طؾل  :لق سؾؿـا بؼقلفؿ 

  أتباطـفففل طاصؿة خالفتف التل فقفا  ؟يف أقؾ تؼديرمب قصة طؾك الؽقفة  هيد تؽـ

                                                           

 (- 51.317(  القايف  الػقض الؽاشاين )51.51١(  القسائؾ )3.45( الؽايف  الؽؾقـل )5)
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بـؾ   ة واضـحة وجؾقـة لؾــاسبصـقر (صـالة الـماويح)لؿ يـف طــ  فؾؿاذا  عتفشـقو

طؾـك كـؾ الؿ ـؾؿقـ ويؼقؿ الحجـة   أمام اهلللؽل تربأ ذمتف   يصدر إوامر يف ذلؽ

 -أو الذيـ دخؾقا اإلسالم حديًرا  الذيـ سؿعقها طؾك طفد الـبل

ر طؾـك صـريؼفؿ  ــقمــ سـبؼف وال مخالػةلف طـ  ٓ محقدفنذا كان  :ثؿ إكا كؼقل 

ر طؾـك مــفج أبـل بؽـر  ــقأصـاًل وهـق ٓ ي ـعف إٓ التقلك أمر الـاس  فؾؿ  وســفؿ

 ؟وطؿر وطرؿان

 هـق ومـا أتـك إذا كـان تؿقـزت بـف خالفتـفوما الذي  ؟ طؾل فؿا الذي أتك بف 

 ؟لؿـ سبؼ امتداًدا

 ٜع١ػـسَٔ احملافظ١ ع٢ً اي  احملافظ١ ع٢ً ازبٓد َكدّ عٓد عًٞ

 هنـلء اإلمامقـة كرقـًرا طؾـك وأختؿ بالجقاب طـ ال مال الراين برواية ي تدل هبا طؾؿـا

 الـروايتقـحـال مــ  بلفسـؾوهـل لق ـت  ( صـالة الـماويح)زمـ خالفتف طــ   طؾل

فؼـد روى الؽؾقــل يف روضـتف كؼـاًل طــ سـؾقؿ بــ قـقس   ال ابؼتقـ ٓ سـًدا وٓ مسـؿقكًا

 مخالػـاتأن طؾقًا خطب طؾـك الؿــرب معـدًدا جؿؾـة مــ  :الفاللل رواية صقيؾة ادطك فقفا

  طــف جــده يتػـرقمــ أن  خقفـفوالتل لـؿ ي ـتطع تغققرهـا ب ـبب   ؼة مـ الخؾػاءمـ سب

طــ   مطؾـل بــ إبـراهقؿ :سـبخذ مـفـا محـؾ الاـاهد ( صالة الـماويح)ومـفا ما يتعؾؼ بـ 

 :قـال  طــ سـؾقؿ بــ قـقس الفاللـل  طــ إبـراهقؿ بــ طرؿـان   ــكطـ حؿاد بـ طق  أبقف

 --:-ثـؿ قـال   ثـؿ صـؾك طؾـك الـبـل  ك طؾقـفوأثـ  فحؿد اهلل  خطب أمقر الؿممـقـ

ًٓ  الـقٓةقد طؿؾت   ـســقكاق  لخالفـف متعؿـديـ  فقفـا رسـقل اهلل خـالػقاقبؾـل أطؿـا

وإلـك مـا   وحقلتفـا إلـك مقاضـعفا  ولق حؿؾت الـاس طؾك تركفا  ل ـتف مغقريـ  لعفده

عتل شــقمــ  قؾقـؾأو   حتك أبؼك وحـدي لتػرق طـل جـدي  كاكت يف طفد رسقل اهلل

 : وسـة رسقل اهلل مـ كتاب اهلل  وفرض إمامتل  الذيـ طرفقا فسؾل
إلـك الؿقضـع الـذي وضـعف فقـف  فرددتـف  أرأيتؿ لق أمرت بؿؼام إبـراهقؿ ,5

 ؟رسقل اهلل 
 -فدك إلك ورثة فاصؿة  ورددت ,1
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 -كؿا كان  صاع رسقل ورددت ,4

 -ؿض لفؿ ولؿ تـػذٕققام لؿ ت  قطائع أقطعفا رسقل اهلل تسـقوأم ,3

 -دار جعػر إلك ورثتف وهدمتفا مـ الؿ جد ورددت ,1

  -هبا سـلقسايا مـ الجقر ق ورددت ,5

واسـتؼبؾت   فـرددهتـ إلـك أزواجفــ  ك اًء تحت رجال بغقـر حـؼ وكزطت ,3

   -هبـ الحؽؿ يف الػروج وإرحام

  -ذراري بـل تغؾب وسبقت ,١

 -ما ق ؿ مـ أرض خقرب ورددت ,7

يعطـــل   دواويــــ العطايــا وأططقـــت كؿــا كـــان رســقل اهلل تومحــق ,51

   -وألؼقت الؿ احة  ولؿ أجعؾفا دولة بقـ إ ـقاء  بال قية

  -بقـ الؿـاكح وسقيت ,55

  -وفرضف خؿس الرسقل كؿا أكزل اهلل  وأكػذت ,51

   -إلك ما كان طؾقف  م جد رسقل اهلل ورددت ,54

   -حت ما سد مـفوفت  ما فتح فقف مـ إبقاب وسددت ,53

  -الؿ ح طؾك الخػقـ وحرمت ,51

  -طؾك الـبقذ وحددت ,55

  -باحالل الؿتعتقـ وأمرت ,53

  -بالتؽبقر طؾك الجـائز خؿس تؽبقرات وأمرت ,5١

  -الـاس الجفر بب ؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ وألزمت ,57

 يف م ـجده مؿــ كـان رسـقل اهلل  مـ أدخـؾ مـع رسـقل اهلل وأخرجت ,11
   -(*)أدخؾف  وأدخؾت مـ أخرج بعد رسقل اهلل مؿـ كان رسقل اهلل  أخرجف

                                                           

(  3.177ف ـر حبقب اهلل الخقئل يف كتابف: مـفاج الرباطـة يف شــرح هنـج البال ـة ) )*(

 ج ـديهذه العبارة: )وأخرجت مـ أدخؾ(  قائاًل: ميحتؿؾ أن يؽقن الؿراد إخراج 

  الؿؾعــقكقـ
ّ
ؿــا لخقخــة يف لــؿ يــلذن لف الــذيـ دفـــا يف بقتــف بغقــر إذكــف  مــع أّن الـّبــل

= 
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  -وطؾك الطالق طؾك ال ـة  الـاس طؾك حؽؿ الؼرمن وحؿؾت ,15

  -الصدقات طؾك أصـاففا وحدودها وأخذت ,11

   -ائعفا ومقاضعفشـروالصالة إلك مقاققتفا و  والغ ؾ  القضقء ورددت ,14

  -أهؾ كجران إلك مقاضعفؿ ورددت ,13

ــف ورددت ,11 ــاب اهلل وســـة كبق ــارس وســائر إمــؿ إلــك كت إذن  - ســبايا ف

 -لتػرققا طـل

ــاس أن ٓ يجتؿعــقا يف شــفر  ,15 ــد أمــرت الـ   إٓ يف فريســة رمســانواهلل لؼ

 يؼاتـؾفتـادى بعض أهـؾ ط ـؽري مؿــ   بدطةوأطؾؿتفؿ أن اجتؿاطفؿ يف الـقافؾ 

  تطقًطـا شـفر رمسـانطـ الصالة يف  يـفاكا   قرت سـة طؿر  يا أهؾ آسالم :معل

 --- - يف كاحقة جاكب ط ؽري يرقرواولؼد خػت أن 

وأططقت مـ ذلؽ سفؿ ذي الؼربك[ ,13
(1)

(*)- 

 زٚا١ٜ أغد بؤًضا َٔ ايسٚاٜتني ايطابكتني

  وهذه الروايـة أشـد ضـعًػا مــ كاحقـة ال ــد والؿـتـ مــ الـروايتقـ ال ـابؼتقـ 

 :وإلقؽ هاتقـ الققػتقـ معفا

 :ة مع ال ـدوقػ

يف   ــلالؿجؾقـال طـفـا   كؿا حؽؿ طؾقفا بعـض مــ طؾؿـاء اإلمامقـة ضعقػةالرواية 

لؽـ معترب طـدي[   ضعقػ طؾك الؿافقر مالخرب :مرمة العؼقل
(2)

 ؛البفبـقدي وضـعػفا  

                                                           

 أو رفـع الجـدار مــ بـقـ قربيفؿـا   ودفـفـام جده وإدخال ج ـد فاصؿـة  =
ّ
طــد الـبـل

يف حقاتـف  ويحتؿؾ أن يؽقن الؿـراد: إدخـال مــ كـان مالزًمـا لؿ ـجد رسـقل اهلل 

كحؽؿ  الؿطروديـمـ  الّرسقل  أخرجفكعؿار  وأبل ذر وأضـراهبؿا  وإخراج مـ 

 أخرجفؿا فلدخؾفؿا طرؿان[- قد كان رسقل اهلل ابـ أبل العاص  وابـف مروان  و

 (-5.471,475(  اكظر أيًسا: آحتجاج  الطربسـل )١.1١الؽايف  الؽؾقـل )( 5)

 : هذا المققؿ مـ طـدي وٓ وجقد لف يف كص الرواية- تـبقف )*(

 (-41.545مرمة العؼقل يف شـرح أخبار مل الرسقل  الؿجؾ ـل )( 1)
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ل يف م وضـعػفا ( صحقح الؽـايف) :ٕكف لؿ يقردها يف كتابف قـائاًل   طتفاــرمصـػ مح ــ

[ضعقػب ـد  كتاب سؾقؿوهل الؿـؼقلة مـ   بعةوالرواية الرام :طـفا
(1)

- 

د هاشــؿ معــروف الح ـــل طؾــك روايــة يف ســـدها ســؾقؿ بـــ قــقس  ـــقال طؾــؼ 

  أهنا مـ مرويات سؾقؿ بــ قـقس الفاللـل طقًبامويؽػل هذه الرواية  :قائاًل   الفاللل

[بالؽذبوالؿتفؿقـ  الؿابقهقـوهق مـ 
(2)

 - 

طـد طؾؿـاء اإلمامقـة يف ك ـبة كتـاب الروضـة إلـك  ثؿة تردًدافنن   مساًفا إلك ذلؽ

الحديث حقل كتـاب الروضـة طــد  كررم :يؼقل الدكتقر طبد الرسقل الغػار  الؽؾقـل

ومــفؿ مــ   وكتاب الطفـارة  ةاـرالع كتابفؿـفؿ مـ جعؾف بقـ   العؾؿاء الؿتؼدمقـ

يف كؾؿـات  بـؾ  لؾؿصــػ ك ـبتفيف  وق ؿ ثالث تـردد  طـ الؽايف م تؼاًل جعؾف كتابًا 

ائر[ ـرالك ابـ إدريس صاحب ال وك بف  طـ الؽؾقـل كػاهبعض الؿتلخريـ 
(3)

- 

 :وقػة مع الؿتـ 

يا إمامقة أن جؿقع ما طدده سؾقؿ بــ قـقس يف هـذه الروايـة  تصدققن هؾ :بداية 

 ؟!ارتؽبفا الخؾػاء الرالثة  هل بدع ومخالػات ل ـة الؿصطػك

طــ  ي ؽت   الغالب طؾل بـ أبل صالبيا إمامقة أن أسد اهلل تصدققن هؾو 

وهل تحدث   مخالػة وبدطة (13)والؿخالػات والبالغة يف العد   جؿقع هذه البدع

أكـرب مــ هـذه يؿؽــ أن تقجـف إلـك داحـل بـاب  إهاكـة فـلي ؟!أمام كاضريف لقؾ هنـار

ر إلـك أكـف قـد اــقحقث إن الرواية ت ؟!وطؿرو بـ ود العامري  وقاتؾ مرحب  خقرب

  القضـقءمورددت  :ومـفـا ققلـف  يعةاــرال م ـائؾقسـايا تتعؾـؼ بـلهؿ  طــ سؽت

 -ائعفا ومقاضعف[شـرإلك مقاققتفا و والصالة  والغ ؾ

  ع اهلل ورسقلفشـرطؾك  قر  تؼام زمـففنن كان حًؼا أن هذه الػروض كاكت  
طظؿـك  جريؿـةففـذه   طؾـك الؿـأل يـؽرهـاولـؿ   ولـؿ يصـححفا   طـفا ف ؽت

                                                           
 (-5.١5كقار  مصػ مح ـل )ماـرطة بحار إ( 5)

 (-5١3( الؿقضقطات يف أثار وإخبار  هاشؿ معروف الح ـل )ص:1)

 (-31١( الؽؾقـل والؽايف  الدكتقر طبد الرسقل الغػار )ص:4)
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أكرـر مؿـا  ,ب ؽقتف هـذا,ويمزر طؾقفا  ويالم  اإلسالم والؿ ؾؿقـ ارتؽبفا يف حؼ

مــا زال  ال ـؽقتخصقًصـا وأن تــلثقر هـذا   مــ تالطــب فقفـا و قرهـا ويـمزر يـالم

ٕن اإلمامقة يعتؼدون بلن وضقء أهؾ  ؛وإلك أن تؼقم ال اطة  إلك يقمـا هذا م تؿًرا

   - ال ـة وصالهتؿ طؾك  قر سـة الـبل
لــؿ يؼــدر طؾــك إصــالح هــذه   إن كــان طؾــل :ؼــالء اإلمامقــةوال ــمال هـــا لع

 عاــرأو طؾك إقؾ اإلطالن طـ أكؿا يؼقم بف الـاس مـ طبادات مخـالػ ل  الاعائر

 ؟!زمـ خالفتف التل استؿرت أكرر مــ خؿـس ســقات ,إذن,كان يػعؾ  فؿاذا  اهلل

  بحـار وكقـػ ؟!بقـ الــاس سـلكان يؼ وكقػ ؟!كان يدير أمقر دولتف وكقػ
ــؾ هــذه الحــروب ــا صـــرواكت  بجــقش ك ــراد جقاــف   فقف القضــقء  ٓ يح ـــقنوأف

   ؟!والصالة

   -سبحاكؽ الؾفؿ هذا هبتان طظقؿ

   -ولؿ ك ؿع بف  بؿرؾ هذه الؿقاصػات ٓ كعرفف فحقدر

 -حقدراهلل يا إمامقة يف  فاتؼقا

  طــ صـارق بــ شـفاب  طــ قـقس بــ م ـؾؿ  طـ الرـقري  روى طبد الرزاق 

خالػـت  :لـف رجـؾفؼـال   طؾك الصالة يقم العقد مـروان الخطبةمـ قدم  ولأم :قال

أمـا هـذا فؼـد  :فؼال أبق سعقد الخدري  إكف قد ترك ما هـالؽ :فؼال لف مروان  ال ـة

  فؾقغقـره بقـده امــ رأى مــؽؿ مـؽـرً » :يؼقل  سؿعت رسقل اهلل  ما طؾقف سـكق

[«وذلؽ أضعػ اإليؿان  فنن لؿ ي تطقع فبؼؾبف  فنن لؿ ي تطقع فبؾ اكف
(1)

- 

ط الـذي  ــقالب الرجـؾطؾل بـ أبل صالب أن يؽقن مرؾ هـذا  ألؿ ي تطع :قؾت 

بـداحل  فؽقـػ ؟!مع رطقتف شديًدااطمض طؾك بدطة أحدثفا حاكؿ اشتفر بلكف كان 

الــذي تتحــرك بنمرتــف   أمــر الـــاهل  كــان الحــاكؿ ,يقمئــذ,وهــق   بــاب خقــرب

   ؟!بتدطةفال يـفك طـ صالة م  الجققش

                                                           

(  روض الجــان  الاـفقد 3.531(  ذكـرى الاــقعة  الاـفقد إول )1.413( الؿعترب  الؿحؼؼ الحؾـل )5)

 (-1.375الراين )
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لـؿ ففـق    طـفـا طؾـل سـؽتفؾـؿ  ,حًؼـا, مبتدطةلذلؽ فؾق كاكت هذه الصالة 

 :بؼقلـف    جعػـر البـاقرياــقوإلقؽ ما تحدث بف طــف ال  طؿا هق دوهنا مـ بدع ي ؽت

وهـؿ   مفاجري وٓ أكصـاريلقَس فقفؿ   الؿ ؾؿقـ أخالططؾك ققٍم مـ   ممرَّ طؾل

مؿـا  أمـِر الَؼـَدروإذا هـؿ يخقضـقَن يف   مـ شـعبانقعقٌد يف بعض الؿ اجد يف أول يقٍم 

  فققـَػ طؾـقفؿ وسـؾَّؿ  واشـتدَّ فقـف جـداُلفؿ  قد ارتػعت أصـقاُتفؿ  اختؾػ الـاُس فقف

  -هبؿ فؾؿ يحػؾ  إلقفؿ الؼعقدَ وقامقا إلقف ي للقكَف   ووّسعقا لف  فرّدوا طؾقف

   :ثؿَّ قاَل لفؿ

 اـقلّؾِف طباًدا قد أسؽتتفؿ خألؿ تعؾؿقا أنَّ   الؿتؽؾؿقـ اـرَ يا مع) 
ل
ُتُف مـ  قر طل

ـَ أكُتؿ مـفؿ  ---وٓ ُبؽؿ ر سـرألؿ تعؾؿقا أنَّ أطؾَؿ الـاس بال ؟الؿبتدطقـ اـريا معفلي

[؟!(ر أكطُؼفؿ فقفسـرالـاس بال أجفَؾ وأنَّ   أسؽُتفؿ طـف
(1)

- 

 لـؿ ي ـؽتففـق  ( الؽؾقـل)ٓ كؿا تصػف رواية   كعرففالذي   ففذا هق طؾل 

ي ـؽت طــ  فؽقـػ  مــ الؿ ـاجد م ـجدطـ أكاس كاكقا يخقضـقن يف م ـللة يف 

  ؟!كاماًل  شفًرادولتف كؾ طام  م اجدصالة مبتدطة تؼام أمام كاضريف يف جؿقع 

ــة   ــلهنؿ كــاكقا  رفســقالــذلؽ فــنن بعــض طؾؿــاء اإلمامق أن يؼــال طـــ أئؿــتفؿ ب

مإن مـا قـد  :بؼقلـف  ري  الؿـتظاـقوهذا ما أشار إلقف ال  ي ؽتقن طـ البدع  ضعػاء

 بلدكك خقف مـ الــاسـ يؼّؾبقن الحؼ اـقم تقح ضعػاء يتقهؿ مـ كقن أئؿتـا 

يف   ورفـع الباصـؾ  وإن بـاءهؿ كان طؾـك بقـان الحـؼ ؟!كقػ -طؾقـا قبقلف  ـرأمر يع

 -ر الحؼ ـقالـاس طـ م إكحرفكؾ مقرد 

طــة يف صــالة والجؿا  الؿقاريــثب يف صـــقأٓ تــرى كقــػ أكؽــروا الؼــقل والتع 

وأمرال ذلـؽ مّؿـا اسـتؼّر طؾقـف فؼـف أهـؾ   ثالًثا والطالق  السحكوصالة   الماويح

[؟يحصـربؾ ان قاصع الخالف 
(2)

- 

                                                           

(  م ـتدرك القسـائؾ  555الماويح  سـة ماـروطة أو بدطة محدثة؟ الاــق  جعػـر البـاقري )ص:( صالة 5)

 (-3.131الـقري )

 (-4.11( دراسات يف وٓية الػؼقف وفؼف الدولة اإلسالمقة  الاـق  الؿـتظري )1)
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 طبايفات يف ايسٚا١ٜ أقس بٗا عًُا٤ اإلَا١َٝ

والؿـ ــقبة إلــك   فــنن كرقــًرا مـــ هــذه البــدع الؿـؽــرة الؿــذكقرة يف الروايــة ومـــ ثــؿ

ــ   قــر مػفقمــةأو أهنــا   لفــا طؾــك أرض القاقــع ٓ حؼقؼــة  االخؾػــاء الــذيـ ســبؼقا طؾًق

وهـذا مـا   بالخؾػـاء كؽايةوإكؿا سطرها واضعفا   الؿعاين والؿؼاصد حتك لعؾؿاء اإلمامقة

فؼـد أورد   الـقايف :أشار إلقف أبق الح ـ الاعراين طـد تعؾقؼـف طؾـك هـذه الروايـة يف كتـاب

   -ؼات تدل طؾك طدم ثبقهتا وصحتفاطدًدا مـ مؼاصع الرواية معؾًؼا طؾقفا بتعؾق

  :وإلقؽ بعًسا مـ أققالف

مهذا جعػـر بــ  :رد الاعراين قائاًل  (:ورددت دار جعػر إلك ورثتف) :ققلف ,

  وجعؾـت يف الؿ ـجد  أخذت داره قفـًرا طؾـك ورثتـف بغقـر رضـاهؿ  أبل صالب

وجعؾـف يف   كصـػ دارهـؿ بؿائـة ألـػ اشـمىأن طؿر بـ الخطـاب  كؼؾقاولؽـ 

ـ بت ــؾقؿ ضـــق قــر را ويبعــد كــقهنؿ  ثــؿ أدخــؾ كصــػف البــاقل طرؿــان  ؿ ــجدال

  -دارهؿ لؾؿ جد[

مسـبؼ مـا يتعؾـؼ  :رد الاعراين قـائاًل  (:وسبقت ذراري بـل تغؾب) :ققلف ,

 صـالحف أن إمـر جـار طؾـك مـا شــقوذكركا يف حقا  ببـل تغؾب يف كتاب الزكاة

يجـقز سـبل ذراري أهـؾ الذمـة ثؿ إن مـ القاضح والؿعؾقم أكف ٓ   معفؿ طؿر

كؿـا ثبـت يف  ولؽـ رواية سؾقؿ  قـر حجـة  وط فاسدةشـرب بب بطالن بعض 

 -محؾف[

مكلكف إشارة إلك مـا فعـؾ طؿـر  :رد الاعراين قائاًل  (:وألؼقت الؿ احة) :ققلف ,

يف  ولقس ذلؽ مؿـقًطا  وأخذ الخراج مـفا طؾك الؿ احة  مـ م احة أرض العراق

طؿـاًل  ضـفـا ,وهق أبان بـ أبـل طقـاش  أطـل واضع الؽتاب,ي ولؽـ الراو  فؼفـا

 -فلدرجف يف البدع[  وعاـر قر م

 إهباممفقف  :رد الاعراين قائاًل  (: وأدخؾت مـ أخرج بعد رسقل اهلل) :ققلف ,

   -ٓ يعؾؿ ما أراد أبان بف[
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ــف , ــران إلــك مقاضــعفؿ) :ققل ــؾ كج ــائاًل  (:ورددت أه ــعراين ق مقــال  :رد الا

ــك أن :يف مــرمة العؼــقل  ـــلالؿجؾ ــر إل ــؿ أضػ ــة إخــراجفؿ وســببف وبؿـــ  ل بؽقػق

وذكركا أن طؿـر أجالهـؿ   كا إلك ذلؽ يف كتاب الزكاةشـرأ :وأققل -اكتفك -أخرجفؿ

أن طؿــر  ضـــلويف كتــاب الخــراج ٕبــل يقســػ الؼا  مـــ الــقؿـ إلــك أرض العــراق

صؾبـقا أن يـردهؿ   وفقف أهنـؿ جـااوا إلـك أمقـر الؿـممـقـ  خاففؿ طؾك الؿ ؾؿقـ

 -[يردهؿأن   فلبك طؾل  إلك بالدهؿ

   قـر واضـحممراد الراوي  :رد الاعراين قائاًل  (:ورددت سبايا فارس) :ققلف ,

  وكؼؾفــا يف هنــج البال ــة أيًســا  الخطبــة كــان مـــ أمقــر الؿــممـقـ أولوضـــل أن 

  قضـقعموالـراجح أن هـذا الؽتـاب   فقفا يف كتاب سـؾقؿ يزيدالخطبة مؿا  وأواخر

لغـرض صـحقح طؾـك ل ـان  وضـعفوالظـاهر أكـف   ويـ ب إلك أبان بــ أبـل طقـاش

د ابــ  ــقففـق كظقـر كتـاب الطرائـػ الـذي وضـعف ال  سؾقؿ بـ ققس لتعؾقؿ الحجة

ــك ل ــان  ــد الؿحؿــقد الـ)صــاووس طؾ ــار  (اينصـــرطب ــر يف اختق ــذي أســؾؿ وتحق ال

اشـتبف إمـر فقـف    قـر صـحقحةوٓ يبعد أن يتسـؿـ كتـاب سـؾقؿ أمـقًرا   الؿذهب

   -ٕكف  قر معصقم[ ؛طؾك واضع الؽتاب

ـــاب الزراطـــات والصــــاطات والتجـــارات) :ققلـــف , رد  (:الخـــراج طؾـــك أرب

ولؿ يذكر مـا ذكـره   وٓ مـ أيـ أخذه  الؿصـػ ٓ أطرف مؼصقدم :الاعراين قائاًل 

 حـدسولعؾف   ووصؾ إلقـا أققالفؿ  الؿصـػ هـا أحد مؿـ ألػ يف أحؽام الخراج

والحؼ أن   واطتؼاده صحة جؿقع ما فقف  دطاه إلقف ح ـ ضـف بؽتاب سؾقؿ وتخؿقـ

  ومؼـادير الزكـقات  الخراجقـة ضــلوإرا  وضبط أهؾ الخراج  تدويـ الدواويـ

وأخـذ الخـراج مــ   وتعقـقـ صـاحب الـديقان  وأهـؾ العطـاء  وسائر آرتػاطـات

  وعاــرلـؿ تؽــ خـالف الؿلـذلؽ   ضـلوم احة إرا  الؿػتقحة طـقة ضـلإرا

 ضــلولق ـت إرا  وإن كاكـت لـف بـدع كرقـرة  يجقز أن تعد يف مبتدطات طؿـروٓ 

ومـ يلب إلـك   يـضـربؾ هل لعامة الؿ ؾؿقـ الحا  الؿػتقحة طـقة مختصة باإلمام

 -كؿا سبؼ[  يقم الؼقامة
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  لقس ملخقًذا مـ أصؾ صـحقحبعد ذلؽ  وكذلؽ بعض ما ذكره الؿصـػ  

مكـلهنؿ طؽ ـقا إمـر بعـد  :ومـفـا ققلـف  حدس وتخؿقـما يعتؿد طؾقف بؾ وملخذ 

ولـؿ يـذكروا أن الخؾػـاء قبـؾ أمقـر   وذلؽ ٕكف لـؿ يـرد يف التـقاري    رسقل اهلل

  واهلل العــالؿ  وٓ فتحــقا أبــقاب ســائر إصــحاب   الؿــممـقـ ســدوا بــاب بقتــف

مقافــؼ   روايـة بقجـف صـحقحمـــ فؼـر هـذه ال لــا تقجقـف كرقـر  ــرٓ يتقوالحـؼ أكـف 

  وواضـع الؽتـاب أطـرف بؿـراده مـفـا  بحقث ٓ يخالػ أصـقل الؿـذهب  لؾقاقع

[مـاكقروإن كان ضاهرها 
(1)

- 

 :أققل 

 كقـػ  والؿ طقر يف هذه الرواية   الؿـ قب إلك طؾل الؽذببعد كؾ هذا  

  روايـةبؿـا ورد كصـف يف ال ( صـالة الـماويح)طــ  هنكيؿؽـ أن كصدق بلن طؾًقا قد 

  إٓ يف فريســة رمســانمواهلل لؼــد أمــرت الـــاس أن ٓ يجتؿعــقا يف شــفر  :بؿــا يؾــل

 يؼاتـؾفتـادى بعض أهـؾ ط ـؽري مؿــ   بدطةوأطؾؿتفؿ أن اجتؿاطفؿ يف الـقافؾ 

  تطقًطـا شـفر رمسـانيـفاكا طـ الصالة يف    قرت سـة طؿر  يا أهؾ آسالم :معل

 -[--- ؽرييف كاحقة جاكب ط  يرقرواولؼد خػت أن 

 (13)لؿ ي تطع تغققر هذه البدع والؿخالػات الــ   لق سؾؿـا بلن طؾًقا اوأيًس 

أو   (*)مــ ثــقرة جـــده خقًفــامــدة حؽؿـف   ,(*)طؾـك افــماض أهنـا بــدع ومخالػـات,

                                                           

 : تعؾقؼ أبق الح ـ الاعراين[-51, 11.هامش ص:,15( القايف  الػقض الؽاشاين )5)

ما هق صحقح  فؿـفاأهنا بدع ومخالػات  وإٓ  اإلمامقة  وكػرض بؾ انهـا كتحدث  )*(

ما هق مؽذوب ٓ أصؾ لف  كؿا أشار إلك ذلؽ  ومـفامتػؼ طؾقف بقـ جؿقع الصحابة  

مــا يـدخؾ ضــؿـ آجتفــادات الػؼفقــة التـل يجــقز فقفــا الخــالف   ومـفــاالاـعراين  

 ولعؾل يف بعسفا مراء وأققال معروفة مافقرة- 

هبؿ طـد معارضتفؿ لف  وتؼاط فؿ طــ  يافرجـده  بؾ كان  يخاف لؿ يؽـ طؾل  ()*

(  مـا كصـف: 1.314(  والرؼػل يف  اراتـف )5.135الؼتال  روى الؿػقد يف إرشاده )

 إلـك العبـد الصـالح  اخرجـقاالؿـرب وقال: )يا أهـؾ الؽقفـة   مصعد أمقر الؿممـقـ 
= 
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طاًما  (11)اطماضاتف طؾقفا صقال  أيـلؽـ   التل كاكت تعصػ بإمة الػتـةب بب 

عل بـلن طؾًقـا قـد اــقفؾؿ يذكر لـا التـاري  ال ــل أو ال ؟!زمـ خالفة الخؾػاء الرالثة

 (*)!يحةصـر صحقحةاطمض طؾك هذه البدع بروايات 

                                                           

فؼاتؾقا طـدوكؿ  اخرجقامـفا صرف  طؿرو بـ طؿقس  وإلك جققش لؽؿ قد أصـقب  =

   إن كـتؿ فاطؾقـ(- حريؿؽؿوامـعقا 

   فؼال: وفااًل  طجًزا  ورأى مـفؿ رًدا ضعقًػاقال: فردوا طؾقف  

طـل  فروا  ويحؽؿ! اخرجقا معل ثؿ مـفؿمـؽؿ رجاًل  مائة)واهلل لقددت أن لل بؽؾ 

يف ذلـؽ روح لـل طظـقؿ إن بدا لؽؿ  فقاهلل ما أكـره لؼـاء ربـل طؾـك كقتـل وبصــقرب و

وفرج مـ مـاجاتؽؿ ومؼاساتؽؿ ومداراتؽؿ مرـؾ مـا تـدارى البؽـار العؿـدة والرقـاب 

 الؿتفمة  كؾؿا خقطت مـ جاكب هتتؽ طؾك صاحبفا مـ جاكب مخر  ثؿ كزل([-

 طؾل يافر سـقػف طؾك طؿر ٕكف قؾع مقزاب طؿف العباس- )*(

العبـاس  الؿقزاب( الـذي كـان لعـؿ الـبـل مـ إخبار التل تتـاقؾفا كتب اإلمامقة خرب ) 

ســقػف ذو الػؼـار لؼتـال مــ أزالـف  أو مــ  إلك الؿ جد  والذي مــ أجؾـف شـفر طؾـل 

( يف خــرب صقيــؾ  وحاصــؾف: مأن 41.454ســـقزيؾف  وإلقــؽ مــا رواه صــاحب البحــار )

قس لؿا أمر ب د إبقاب استدطك العباس أن يجعؾ لف بابًا إلك الؿ جد فؼـال: لـ الـبل

يؽـقن مــ داري إلـك الؿ ـجد  أتاــرف بـف؟ فلجابـف إلـك  فؿقزابًاإلك ذلؽ سبقؾ- فؼال: 

إلك الؿ جد  وقال: معاشــر الؿ ـؾؿقـ! إن اهلل تعـالك قـد شــرف  مقزابًاذلؽ  فـصب لف 

  فال تمذوين يف طؿل  فنكف بؼقة أباء وإجداد  فؾعـ اهلل مــ الؿقزابطؿل العباس هبذا 

 طؾك حالف إلك أيام الراين- الؿقزابخ ف حؼف أو أهان طؾقف  ولؿ يزل مذاين يف طؿل وب

فؾؿا كان يف بعض إيـام وطـؽ العبـاس ومـرض مرًضـا شـديًدا  وصـعدت الجاريـة  

إلك صحـ الؿ جد  فـال بعض الؿاء ثقب  الؿقزابتغ ؾ قؿقصف  فجرى الؿاء مـ 

  فصـعد الغـالم باصـعد واقؾـع الؿقـزاالرجؾ فغسب  سًبا شديًدا  وقـال لغالمـف: 

فؼؾعف ورمك بـف إلـك سـطح العبـاس  وقـال: واهلل لـئـ رده أحـد إلـك مؽاكـف ٕضــربـ 

طـؼف  فاؼ ذلؽ طؾك العباس ودطا بقلديف طبد اهلل وطبقد اهلل  وهنض يؿاــل متقكئـا 

 -طؾقفؿا وهـق يرتعـد مــ شـدة الؿـرض  وسـار حتـك دخـؾ طؾـك أمقـر الؿـممـقـ 
جاء بؽ وأكت طؾك هذه الحالـة  فؼـص طؾقـف الؼصـة  فاكزطج لذلؽ وقال: يا طؿ  ما 

= 
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مــ   عل بلن أصحاب طؾل الؿؼربقـاـقلؿ يذكر لـا التاري  ال ـل أو ال :وأيًسا 

 !قد اطمضقا طؾقفـا  ( و قرهؿ ---وطؿار  وسؾؿان  والؿؼداد  أبل ذر) :أمرال

جؿفقر الصحابة مـ الؿفاجريـ وإكصـار الـذيـ اطمضـقا طؾـك أو اطمض طؾقفا 

                                                           

وهتـدده مــ يعقـده إلـك مؽاكـف  وقـال لـف: يـا ابــ  الؿقـزابوما فعؾ معف طؿر مـ قؾع  =

  وبؼقـت أخل  إكف كان لـل طقــان أكظـر هبؿـا  فـصـب إحـداهؿا وهـل رسـقل اهلل 

 إخرى وهل أكت يا طؾل  ومـا أضــ أن أضؾـؿ ويـزول مـا شــرفـل بـف رسـقل اهلل 
 وأكت لل  فاكظر يف أمري-

 إن شاء اهلل تعالك-  ف مى مـل ما ي ـركفؼال لف طؾل: يا طؿ  ارجع إلك بقتؽ  

  ثؿ خرج إلك الؿ جد والـاس حقلف وقال: طؾل بذي الػؼار فتؼؾدهثؿ كادى: يا قـرب!  

 : إلك مؽاكف  فصعد قـرب فرده إلك مقضـعف وقـال طؾـل فرد الؿقزابيا قـرب  اصعد 
  ٕضـربـ طـؼف وطــؼ أمـر بـذلؽاحب هذا الؼرب والؿـرب  لئـ قؾعف قالع  وحؼ ص

 يف الاؿس حتك يتؼذرا-  وٕصؾبـفؿا

فؼـال: ٓ  الؿقـزابفبؾغ ذلؽ طؿر بــ الخطـاب فــفض ودخـؾ الؿ ـجد وكظـر إلـك  

فقؿا فعؾف  وكؽػر طـ القؿقـ- فؾؿا كان مـ الغـداة مســك  يغسب أحد أبا الح ـ 

لك طؿف العباس فؼال لف: كقػ أصبحت يا طؿ؟ قال: بلفسؾ الـعؿ مـا أمقر الؿممـقـ إ

فـقاهلل  لـق خاصـؿـل أهـؾ دمت لل يا ابـ أخل- فؼال لف: يا طؿ  صب كػً ا وقر طقـًا  

بحقل اهلل وققتف  وٓ يـالؽ ضـقؿ يا طؿ-  لؼتؾتفؿ  ثؿ إرض يف الؿقزاب لخصؿتفؿ

 أخل  ما خاب مـ أكت كاصـره[- فؼام العباس فؼبؾ ما بقـ طقـقف وقال: يا ابـ 

 : أققل 

ــل  أيـــ ذهبــت  ــدة و قــرة طؾ ــر  ش ــذه مـــ طؿ ــة ) ه ــر بنقام صــالة طـــدما أم

(؟! ففـق مــ أجـؾ مقـزاب جــرد ســقػف ذو الػؼـار  وقـال: )لـئـ قؾعـف قــالع  الـماويح

ـ طـؼف وطـؼ أمر بذلؽ يف الاؿس حتك يتؼذرا(  وأق ؿ باهلل   وٕصؾبـفؿا  ٕضـرب

بحقل اهلل  لؼتؾتفؿ  ثؿ فقاهلل  لق خاصؿـل أهؾ إرض يف الؿقزاب لخصؿتفؿقائاًل: )

ي تحؼ هذا الؿقزاب مـف كؾ هذا الحـزم وهـذه  ففؾوققتف  وٓ يـالؽ ضـقؿ يا طؿ(  

الادة؟! أم أن حزمف وشدتف التل وصؾت إلك حد قتؾ مـ يؼؾعف مؽاهنا رفض البدطة 

 (؟!صالة الماويحالؿتؿرؾة بـ )
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فعـدم  ؟!باصـؾيعؼؾ أن جؿقع هـمٓء إخقـار قـد اجتؿعـقا طؾـك  ففؾ !ما هق دوهنا

وطـدم تحؼـؼ اطماضــات طؾـل وبؼقــة   تحؼـؼ هـذه الؿخالػــات طؾـك أرض القاقــع

 -هذه الرواية بطالنلخقر دلقؾ طؾك   طؾقفا  الصحابة

إٓ أكـا   سـًدا ومتـًاهذه الرواية  بطالنؾك الر ؿ مـ وضقح أكف ط الغريبلؽـ  

  ويعتؿدون طؾقفا يف مختؾػ كتـبفؿ  ات مـ طؾؿاء اإلمامقة ي تدلقن هبااـركجد ط

!استدٓلتفؿ وهتافت  مباكقفؿ ضعػوهذا خقر دلقؾ طؾك 
(1)

- 

   ع٢ً ٚال٠ عجُإ  اعرتاضات عًٞ

 اطماضـاتالتاري  قد سجؾ لـا  أن :وهق  وثؿة أمر مفؿ يجب اإلشارة إلقف

ومـزلــة يف الــديـ مـــ هــذه  أقــؾ أهؿقــةيف م ــائؾ هــل   طؾــك طرؿــان طؾـل

والقلقـد بــ طؼبـة   والؿغقـرة بــ شـعبة  فؼد اطمض طؾقف تقلقتف لؿعاوية  البدع

  هبذا الخصقص  وإلقؽ ما استافد بف طؾؿاء اإلمامقة يف كتبفؿ  بؽؾ ققة وحزم

الخؾقػـة   أمقـر الؿـممـقـ طاتبموحقـؿا  :العامؾل سـكد جعػر مرت ـقالقال 

طؾل  أكؽرت) :قال لف طرؿان  يف أمر تقلل معاوية لؾاام  الرالث طرؿان بـ طػان

أٓ   كاـدتؽ اهلل : قال طؾل ؟!وأكت تعؾؿ أن طؿر استعؿؾف  استعؿال معاوية

 إن طؿــر كــان إذا اســتعؿؾ ؟!تعؾــؿ أن معاويــة كــان أصــقع لعؿــر مـــ يرفــل  المــف

  -إل  ---صؿاخفطؾك  وصلطاماًل 

                                                           

(  مصـباح الػؼقـف  الفؿـداين 54.535(  جقاهر الؽالم  الجـقاهري )55.١1الحدائؼ  البحراين )اكظر:  (5)

(  وضقء الـبل  55.4١3(  مدارك العروة  آشتقفاري )14(  صالة الماويح  الباقري )ص:1.511)

(  أضقاء طؾك الصحقحقـ  صادق الـجؿـل 1.51(  مصباح البال ة  الؿفرجاين )5.435الافرستاين )

(  1.1١3(  م ــد اإلمـام طؾـل  الؼبـاكجل )341(  اإلمام طؾل بـ أبل صالب  الفؿـداين )ص:53ص:)

(  57.31(  الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  مرتسـك العـامؾل )1.411معالؿ الؿدرستقـ  الع ؽري )

 (  ألػ سمال وإشؽال 3.513(  مقسقطة اإلمام طؾل  الريافري )5.3١3جقاهر التاري   الؽقراين )

(  الصــحابة بــقـ 75(  البدطــة  مركــز الرســالة )ص:5١1(  البدطــة  ال ــبحاين )ص:5.357الؽــقراين )

(  القٓيـة 131(  الؼقادة يف اإلسالم  محؿد الرياـفري )ص:553العدالة والعصؿة  محؿد ال ـد )ص:

 (-574)ص:(  يف ضالل التقحقد  ال بحاين 1١اإللفقة  الؼؿل )ص:
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 ؟ولقس هــاك  ألؿ يقّل طؿر الؿغقرة بـ شعبة :إن طرؿان قال لف :ويف كص مخر 

 أشـد خقًفــاإن معاويــة كـان  : طؾـل :قـال ؟!أو لـؿ يـقّل معاويــة :قــال -كعـؿ :قـال

[---إل  ---وهق أن يبتز إمقر دوكؽ -وصاطة لعؿر مـ يرفل
(1)

- 

قـد   طظقؿـة وجؾقؾـة يف حؼـؽ شـفادةففذه  -هذه إمة يا فاروق هلل درك :قؾت 

فؼـد كــت شـديًدا    وصفرك أمقر الؿـممـقـ طؾـل  ووزيرك  صدرت طـ أخقؽ

  لـذلؽ طـؿ العـدل والخقـر زمــؽ  ت ـاوم فقـف وٓ  تجامـؾ وٓ  هتادن ٓيف الحؼ 

  (-طدلت فـؿت) :حتك ققؾ

ــاروق وهلل درك  ــا ف ــت تخافــؽ  ي ــة كاك ــؽ  فإم ــ  وهتاب ــؽ ألــػ وتح  ب ل

 -  حًقا كـت وبعد مقتؽ  ح اب

طؾـك تقلقـة   اطـماض طؾـل) :العـامؾل تحـت طــقان ســكوقال جعػـر مرت 

   طؾــلاطــمض طؾقــف   مأكــف لؿــا ولــك طرؿــان القلقــد بـــ طؼبــة الؽقفــة (:القلقــد
ّٓ تحؿؾ مل أبل معقط :وقالقا لف  وصؾحة والزبقر وبـل أمقة طؾك   ألؿ يقصؽ طؿر أ

ء[اـلؾؿ يجبفؿ بف ؟!رقاب الـاس
(2)

- 

ا يف ســـقً وقا شــديًداكــان   ر إلــك أن طؾًقــااـــقطؾؿــاء اإلمامقــة بنخبــار ت وي تاــفد

معاوية يؾخـص ) :تحت طـقان  العامؾل سـكوهذا ما سطره مرت   تعامؾف مع طرؿان

وقـد   طؾـك مخالػـات طرؿـان لؿ ي ؽت  موٓ ريب يف أن طؾقًا :قائاًل  ( مققػ طؾل

ثـؿ   ديــفثؿ يف   يف فؼفف وصعـت  محاسـف وصقيت  مؼابحف تاـرك) :كتب معاوية إلقف

[---عتؽشـقوأ ريت بف ال ػفاء مـ أصحابؽ و  طؼؾفثؿ يف   رتفسـقيف 
(3)

- 

 :قـائاًل   كبـار الصـحابة طؾـك طرؿـان اطماضـاتطـ  ,أيًسا,وتحدث العامؾل 

وكبــار   الصــحابة خقــرةهــؿ   صــقهتؿ إلــك صــقت طؾــل يســؿقنممــع أن الــذيـ 

   -وسقاهؿ ---وابـ م عقد  وطؿار  أبق ذر :ومـفؿ  ؼقمال

                                                           

 (-54.441ام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )( الصحقح مـ سـقرة اإلم5)

 (-55.531( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )1)

 (-11.531( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )4)
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إلـك التليقـد   وٓ يحتـاج طؾـل  لؽػـك  إٓ طؾًقـا الؿعـمضمع أكف لـق لـؿ يؽــ 

يـدوران معـف حقـث   والحـؼ معـف والؼـرمن  والؼـرمن الحـؼفنكـف مـع   والؿقافؼة مـ أحـد

دار[
(1)

- 

 وصــقى  ابحــفمؼ اـــرك بــؾ  مــا دام طؾــل لــؿ ي ــؽت طـــ مخالػــات طرؿــان :قؾــت

 فؾؿـاذا  كؿا ذكـر العـامؾل  طؼؾفثؿ يف   رتفسـقثؿ يف   ديـفثؿ يف   يف فؼفف وصعـ  محاسـف

لـؿ يعـمض طؾقـف  ولؿاذا (؟!13)طـ جؿقع هذه البدع الـ  ,أي زمـ طرؿان,سؽت زمـف 

   (؟!صالة الماويح)طاًما إقامتف لـ  اـرولق لؿرة واحدة صقال أكرر مـ أحد ط

وا ســة )كـان يخـاف الــاس أن يؼقلـقا   اإلمامقة أن يؼقلقا بلكفوٓ حجة لعؾؿاء 

   وذلــؽ ٕن الــماويح تؿــت بــلمر مـــ طؿــر  كؿــا قالقهــا زمـــ خالفتــف !( طؿــراه
والـقٓة هـؿ وٓة   فـالماويح هـل تـراويح طؿـر   والقٓة تؿ تعققـفؿ بلمر مــ طؿـر

   ؟!القٓة وتحدث بصقت طاٍل طـ  طـ الماويح  سؽت طؾل فؾؿاذا  طؿر

قال لـف   طـ الؼساء يًحاشـريعزل محقـؿا أراد أن  :العامؾل سـكقال جعػر مرت 

[مـصقب مـ قبؾ طؿرٕكف  ؛ٓ تعزلف :أهؾ الؽقفة
(2)

- 

فؼـال أهـؾ   طــ الؼسـاء أراد طزلـف  مالؿافقر أّكـف :إول  ـلوقال الؿجؾ 

فؾّؿـا رأى  ؛تعزلـفٓ   وهق مـصـقب طؿـر خقـاـقالكحـ بايعـاك طؾك سـّة  :الؽقفة

وٓ يحؽؿ حّتك يعرضف طؾقف[  ًئاشـق سـلالػتـة تركف واشمط طؾقف أن ٓ يؿ
(3)

- 

لؿ يؼؾ لف أحد مــ  فؾؿاذا ؟ألؿ يؽـ معاوية مـصقًبا مـ قبؾ طؿر :فال مال هـا 

ــة ــف) :أهــؾ الؽقف ــف  ؛ٓ تعزل ــؾ طؿــرمـصــقب ٕك ـــ قب ــؿ ي ولؿــاذا (؟!م حقا صـــقل

يف  حةصــقالـقـدمقا لـف   كعـؿ ؟!ج الجؿقع معف لؼتالـفبؾ خر !( واطؿراه !واطؿراه)

 -آطماضحة  قر صـقوالـ  طدم طزلف

                                                           

 (-11.533( الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )5)

 (-54.441الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )( 1)

 (-5.57( روضة الؿتؼقـ يف شـرح مـ ٓ يحسـره الػؼقف  محؿد تؼل الؿجؾ ـل )إول( )4)
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ببقعــة أهــؾ   طؾــل ضـــلر كقــػ :وأيًســا يؼــدح يف الــذهـ ســمال مخــر وهــق 

رفًسا  رفسفط الذي اـرهذا ال ؟!خقـاـقب ـة الر هبؿ  ـقط أن يشـرالؽقفة لف طؾك 

طؾـك  ودلـقاًل   العظقؿـة  مقة مــ مـاقبـفحتك طده اإلما  قاصًعا يقم الاقرى ال تة

 ؟!الػاضح بقـ الػعؾقـ التـاقضفؿا هذا   خقـاـقرة السـقبطالن 

طؾـك أن  دلقـؾيف هذه إخبار التل سطرها طؾؿاء اإلمامقـة يف كتـبفؿ خقـر   إذن 

 ؟ فؾؿا سؽت طـفا طؾل  بدطةلق كاكت  (صالة الماويح)
أو طـــ أدكــك   طـــ باصــؾ ي ــؽتٓ يؿؽـــ أن   وفقفــا خقــر دلقــؾ طؾــك أكــف 

 الـدكقاحتك لـق كاكـت تتعؾـؼ بـلمقر   ًرا محتؿاًل لؾـاسضـرمخالػة يؿؽـ أن ت بب 

صـقال   يؿؽـ أن ي ؽت طـ أمر تعبـدي يؿرـؾ صـالة مبتدطـة فؽقػ  كتقلقة القٓة

  ؟!طاًما يـاـرط

   يعُس  نجري َٔ ايصخاب١ اعرتضٛا ع٢ً تٛي١ٝ أبٞ بهس

فؼد كؼؾ طؾؿاء اإلمامقة   هد أخرى تربت ما ذهبـا إلقفػ شقاسـقبؾ يؿؽـ أن ك 

تقلقتـف   قـد اطمضـقا طؾـك أبـل بؽـر  يف كتبفؿ بلن طؾًقا و قره مــ الصـحابة

موقـد  (:طؾل طؾك تقلقة أبـل بؽـر لعؿـر اطماض) :قال العامؾل تحت طـقان  لعؿر

اجرون والؿفـ  والزبقـر  صؾحـة) :ومـفؿ  طدد مـ الصحابة طؾك هذا إمر اطمض

 -كؿا روي  ومحؿد بـ أبل بؽر  وأهؾ الاام  وإكصار

  فعـــ طائاــة   طؾقــف أيًســا طؾــل بـــ أبــل صالــب أمقــر الؿــممـقـ واطــمض 

  وصؾحـة  طؾـلفـدخؾ طؾقـف  ؛ت أبـا بؽـر القفـاة اسـتخؾػ طؿـرســرلؿـا ح :قالت

أبــاهلل  :قــال ؟!لربــؽ قائــؾفؿــاذا أكــت  :قــآ -طؿــر :قــال ؟!مـــ اســتخؾػت :فؼــآ

استخؾػت طؾقفؿ خقر أهؾؽ[ :أققل -مـؽؿا  وطؿر  ٕكا أطؾؿ باهلل ؟!قاينتػر
(1)

- 

                                                           
ــر مرتســـك العــامؾل )5) ــل  جعػ ـــقرة اإلمــام طؾ ـــ س ــا: محاضـــرات يف 51.1١( الصــحقح م ــر أيًس (  اكظ

 (-1.143آطتؼادات  الؿقالين )
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ملـؿ يتحؼـؼ إجؿـاع أهـؾ الحـؾ والعؼـد  :ـل الؿـقالين ـقد طؾل الح ـقوقال ال 

تؼـقل لربـؽ وقـد  ماذا) :فنن دخقل بعسفؿ طؾك أبل بؽر وققلف لف  طؾك إمامة طؿر

 ؟-ولقت طؾقـا فًظا  ؾقًظا

ت أبـا بؽـر القفـاة اسـتخؾػ ســرلؿـا ح) :طائاة قالتفؼد روى ابـ سعد طـ  

فؿـاذا أكـت  :قآ  طؿر :قال ؟مـ استخؾػت :فؼآ  طؾل وصؾحةفدخؾ طؾقف   طؿر

   ؟(-قائؾ لربؽ

فؼـال ) :والؾػـظ (الخـراج)وأبق يقسـػ يف  (الؿصـػ)بة يف شـقورواه ابـ أبل  

يـ كؾفؿ[أن ذلؽ كان ققل الؿفاجر :ويف رواية جؿاطة طـ أبل بؽر (الـاس
(1)

(*)- 

  طؾـقفؿأطظـؿ ومـا  (؟!صـالة الـماويح)أيـ جؿقع همٓء الصحابة مــ  :قؾت 

 آطـماضأم   وطؾـك أخالقـف  طؾك شخص طؿر آطماضوأشد رهبة وخقًفا 

   ؟!طؾك بدطة مـ بدطف

 َا مل ٜٓجح ب٘ عًٞ َع أٌٖ ايهٛف١ ميهٔ إٔ ٜٓجح ب٘ غريٙ 

لتل استدل هبا طؾؿاء اإلمامقـة إلثبـات أن ا الروايات الرالثأققل طـ  :وختاًما 

ٓ بــلن جؿقعفــا  ( صــالة الــماويح)قــد اطــمض زمـــ خالفتــف طؾــك إقامــة   طؾًقــا

مبتدطـة كاكـت  فصـالة !الؿفؿـة والخطقـرةيف آستدٓل طؾك هـذه الؿ ـللة  تـفض

سـقات كـؾ طـام  خؿسخالفتف لؿدة  طاصؿةويف    تؼام طؾك مرأى وم ؿع مـف

وهبذه الصـقرة   ولؿ يـؼؾ طـف اطماضف طؾقفا إٓ بروايات ثالث هالؽة  كاماًل  شفًرا

 !فلمر ٓ يؽاد يصدقف طؼؾ طاقؾ  الباهتة مـ آطماض

                                                           
(  اكظـر أيًسـا كتبـف إخـرى: 135 ,131( اإلمامة يف أهؿ الؽتب الؽالمقة  ال ـقد طؾل الح ـقـل الؿـقالين )ص:5)

 (-15(  الاقرى يف اإلمامة )ص:4.173(  كػحات إزهار )1.143محاضـرات يف آطتؼادات )

أو أن   بصــحتفاأوردت أمرــال هــذه الروايــات يف كتــابل هــذا ٓ مـــ بــاب أين أطتؼــد  )*(

  وإكؿا مـ ,كؿا أشـرت إلك ذلؽ يف مؼدمة الؽتاب,صححقها طؾؿاء أهؾ ال ـة قد 

أو أحًدا مـ الصحابة  لؿ يمك لـا شـقًئا إٓ وذكره  إٓ م للة أن طؾًقا  تراثـاباب أن 

 !قد اطمض طؾك تراويح طؿر 
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هـذا التـاري  الـذي  ؟!تاري  الؿ ؾؿقـ الطقيؾ العريض طـ هذه الؿ للة فليـ 

 وخصقًصـا فقؿـا يتعؾـؼ بالؿ ـائؾ  حفشــربـؾ فصـؾف و  ًئا إٓ وذكـرهشــقلؿ يبؼ لـا 

  ؟!التعبدية

 :مـــ أمرــال  التــل أرســؾفا إلــك وٓتــف  خطــب ورســائؾ اإلمــام طؾــل وأيـــ 

والتـل وضـع لفـؿ  )*((و قـرهؿ ---وابـ طبـاس  ومحؿد بـ أبل بؽر  مالؽ إشم)

وتعـامؾفؿ   والطريؼة الؿرؾك لحؽؿفـؿ هـذه البؾـدان  استف ـقفقفا الخطقط العامة ل

  ؟!الؿبتدطةطـ هذه الصالة   مع أكاسفا

حقا لفـؿ اــروي  أن يبقــقا لؾــاس رسـائؾفلؿ يطؾب مـفؿ يف واحـدة مــ  فؾؿاذا

 ؟ما أكـزل اهلل هبـا مــ سـؾطان بدطةوأهنا ٓ تعدو أن تؽقن  ( صالة الماويح)حؼقؼة 

مؿؽــ أن يــجح بـف  قـره مــ الـقٓة يف   مع أهـؾ الؽقفـة  بف طؾل لؿ يـجحفؿا 

بـؾ   ًئاشــقه ســرواحـدة ٓ ت لؿـرةلق و  والؿحاولة فؼط فالؿحاولة ؟!أماكـ أخرى

الحجـة طؾـك الــاس جؿقًعـا  ويؼقؿ  ٕكف بذلؽ يربه كػ ف أمام رب العالؿقـ ؛تـػعف

 ( الؽقفـة)طـ مركز الخالفـة  امـ ي ؽـ بعقدً  جريرةو ذكبفؿا هق   إلك يقم الديـ

 -(*)؟!طـ هذه الصالة الذي لؿ ي ؿع بـفل طؾل 

                                                           

فاطة بـ إلك ر كتبكف أ  ( طـ طؾل1.311روى الـقري الطربسـل يف م تدركف ) )*(

   ببؾد يؽقن لؽ بف سؾطان[-والـقح طؾك الؿقت: موإياك قاضـقف طؾك إهقازشداد 

داء صـالة الـماويح  كؿـا حـذره أمــ  تحذيًرالؼاضـقة   لؿ يؽتب طؾل لؿاذا: قؾت

فالتحذير مـ إقامة صالة الماويح أهؿ وأطظـؿ ٕكـف يخـص  مـ الـقح طؾك الؿقت؟!

 ؿقت فقتعؾؼ بنفراد معدوديـ-إمة جؿعاء  أما الـقح طؾك ال

(  طـدما قال: موطـدما تقلك 4.511طؾل الؽقراين يف كتابف: جقاهر التاري  ) كذب )*(

يف  وَمـَـَع الجؿاطـةإلك ال ـة الـبقيـة   إطادة إمقرأمقر الؿممـقـ الخالفة طؿؾ طؾك 

وا طؾقـف أصـر أهؾ الؽقفةذلؽ يف الؿديـة  وبعض البالد  لؽـ بعض  فتؿَّ لفالـقافؾ  

أن يـصب لفؿ إماًما يصؾل هبـؿ الـماويح  أي: كافؾـة شـفر رمسـان  فـرفض وشــرح 

ــقفؿ اإلمــام الح ـــ لقـفــاهؿ ويفــددهؿ  لفــؿ أن الـقافــؾ ٓ جؿاطــة فقفــا  وبعــث إل
= 
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بعـد أن  (الـماويح)اس طؾـك إمـام واحـد يف الــ يجؿـعطـدما أراد أن   فعؿر 

قـال طبـد   البؾـدانبـذلؽ إلـك  وكتب  كصب لفؿ إمامقـ لؾصالة  متػرققـوجدهؿ 

ة أتـك الؿ ـجد اــرملؿا صام طؿر شفر رمسان سـة أربع ط :ف الديـشـرـ  ـقالح

  وقاطــد  قـائؿ)فــرأى الــاس يؼقؿــقن الـقافـؾ وهــؿ مـا بــقـ   ومعـف بعــض أصـحابف

يف مظفـر لـؿ  (ومحؾ بالت ـؾقؿ  ومحرم بالتؽبقر  وم بح  وقاره  وساجد  وراكع

وجؿـع   ف ـ لفؿ الماويح أوائؾ الؾقؾ مـ الاـفر  ورأى مـ واجبف إصالحف  يرقف

وكصـب لؾــاس يف الؿديــة   وكتـب بـذلؽ إلـك البؾـدان  الـاس طؾقفا حؽًؿـا مربًمـا

ــا لؾرجــال  إمــامقـ يصــؾقان هبــؿ الــماويح ــا لؾـ ــ  إماًم ــار   اءوإماًم وهــذا كؾــف أخب

[متقاترة
(1)

  ؟! ما فعؾف طؿر  طؾل فؾؿاذا لؿ يػعؾ  (*)

                                                           

! فـمكفؿ أمقـر الؿـممـقـ واطؿـراهمعفـؿ ذلـؽ وكـادوا:  فؾؿ يـػعبالسـرب بال قط!  =

 طؾك سـة طؿرهؿ![-

ــت  ــدما الؽــقراين  صــدق: قؾ ــرطـ ــل  أق ــام يف طاصــؿة طؾ ــت تؼ ــماويح( كاك ــلن )ال ب

طـدما قال: )إكف استطاع أن يؿـع إقامتفا يف الؿديـة  ويف بعـض  كذب(  لؽـف الؽقفة)

لــا؟!  سـؿفاهذه التل استطاع أن يؿـع فقفـا هـذه الصـالة   أي البالد: فـ للفالبالد(  

لصالة أققؿت يف الؿديــة زمــ ؟! ففذه االؿديـةطؾك أهنا لؿ تؽـ تؼام يف  وأيـ دلقؾؽ

ولؿ تتققػ إقامتفا يقًما واحًدا إلك يقمـا هذا  ولــ تتققـػ إن شـاء اهلل إلـك  طؿر 

 يقم الؼقامة-

 خػـػ(  طــدما قـال: م34جعػـر ال ـبحاين يف كتابـف: إجقبـة الفاديـة )ص: وكذب 

ماويح( التل ابتدطفا الخؾػاء يف الديـ  كؿا فعـؾ ببدطـة )صـالة الـ البدعمـ   طؾل

 التل ابتدطفا الخؾقػة الراين[-

  وهل كاكت تؼام كؾ رمسان لؿدة خؿس التخػقػكان هذا  كقػلؾ بحاين:  فـؼقل 

 خالفتف )الؽقفة(؟! طاصؿةسـقات يف 

 (-115 ,111( الـص واإلجتفاد  ال ـقد طبد الح ـقـ شـرف الديـ )ص:5)
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التـل ٓ كجـد لفـا ,هـذه الروايـات اإلمامقـة الـرالث  بصـحةلق سـؾؿـا  :وأخقًرا 

ٓ ققؿـة وٓ بـؾ إن جؿقـع كتـبفؿ   فال حجـة فقفـا طؾقــا  ,يف كتب الؿ ؾؿقـ شبقًفا

وٓ كجـد لفـا   ا اجتؿع طؾقف طؾؿاء إمةتخالػ م شاذةبلخبار  تـػردلفا طـدما  وزن

 -تحؼؼ طؾك أرض القاقع

يعؼـؾ أن  فـال  وما أشارت إلقـف الروايـة ( صالة الماويح)بـ  ,مراًل ,فؿا يتعؾؼ  

  وتحـت إمرتـف  وهؿ يؼاتؾقن معف  يف هذه الؿ للة الػؼفقة ٓ يطقعف  جقش طؾل

 ؟وسضـرمسحقـ بالغالل والـػقس يف ثالث معارك 

                                                           

( طـــ 115جتفــاد )ص:تحــدث طبــد الح ـــقـ شـــرف الــديـ يف كتابــف: الـــص وآ )*( =

كمديفــا كؿــا كــان  ,والحؿــد هلل,صــالة الــماويح  قــائاًل: موكحـــ اإلمامقــة ٓ تػقتـــا 

 ([-صؾقا كؿا رأيتؿقين أصؾل: )يمديفا رسقل اهلل كًؿا وكقًػا  طؿاًل بؼقلف 

طؾك هذا الحديث الـبقي  لؿ أطررأين  ,وٓ  رابة يف مذهب اإلمامقة, الغريب: قؾت 

ًٓ يف كتـبفؿ إٓ الاـريػ مروًيا    وطؾـك رأسـفا )صـحقح كتـب أهـؾ ال ــةطــ  مـؼـق

مـا تجـد كتاًبـا مــ كتـب اإلمامقـة إٓ وهـذا الحـديث  كـادًراالبخاري(  مع العؾؿ أكؽ 

 مـ قخ فقف!

مــ دون هــ(  ١١1ٓبـ جؿفقر )الؿتـقيف طقالل المللكعؿ  وجدتف مروًيا يف كتاب  

لـف مصـدًرا إمامًقـا يـ ـبف إلقـف   ؿ يجـدلـ  ومحؼؼ الؽتاب )مقا مجتبـك العراقـل( سـد

 فـ بف يف الفامش إلك )صحقح البخاري(-

 يعتؿـدهامفؿة  وهل: أن كرقًرا مـ إحاديث التـل  حؼقؼةوأشار محؼؼ الؽتاب إلك  

  والذي الؿتلخرطؾؿاء اإلمامقة يف كتبفؿ الػؼفقة ٓ وجقد لفا إٓ يف هذا الؽتاب  كبار

  العظـامالػؼفـاء  أل ــةـًدا  وإلقؽ ما قالف: مجـرت طؾـك مـ تجد فقف حديًرا م  كادًرا

ــدة أحاديــث هــل مــقرد )الـــؼض  واإلبــرام   مطــاويويف  الؽتــب الػؼفقــة ذكــر ط

وآستدٓل  والتحؾقؾ بقـفؿ( قدس اهلل أرواحفؿ الطاهرة كـ )الـاس م ؾطقن طؾـك 

قر(  و أمــقالفؿ(  و)الـــاس يف ســعة مــا لــؿ يعؾؿــقا(  و )الؿق ــقر ٓ ي ــؼط بالؿع ــ

)إلفل ما طبدتؽ خقًفا  :(  وما كؼؾ مـ أمقر الؿممـقـ صؾقا كؿا رأيتؿقين أصؾل)

مـــ  و قرهــامـــ كــارك  وٓ صؿًعــا يف جـتــؽ  بــؾ وجــدتؽ أهــاًل لؾعبــادة فعبــدتؽ(  

 [- سقى هذا الؽتابلفا  مدركوٓ  مرجعإحاديث الاـريػة الؿعروفة والتل ٓ 
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 ع٢ً ايطؤاٍ ايجايح ازبٛاب

 ؟!ٜصًٝٗا مجاع١ َع مجاع١ املطًُني  ٌٖ نإ عًٞ

 (صـالة الـماويح)لؿ يعمض طؾك إقامـة   أثبتـا يف الحؼائؼ ال ابؼة بلن طؾًقا 

لؽــ بعـد أن طجـز طؾؿـاء اإلمامقـة   مـ الزمان طؼديـ وكصػصقال ما يؼارب مـ 

تــقا لفــؿ بــلن طؾًقــا كــان راح بعســفؿ يطالــب أهــؾ ال ــة أن يرب  طــ إثبــات العؽــس

 روايــة صــحقحةولــؿ تصــؾ إلقـــا  ---م : ـــلقــال كجــؿ الــديـ الطب  يصــؾقفا جؿاطــة

الـقافؾ جؿاطة[ صؾك  مػادها أن طؾًقا
(1)

- 

 َٓاقػ١ ٖرا ايكٍٛ

 :ولل مع هذا الؼقل وقػات 

 :إولك 

 (؟الـقافـؾ جؿاطـة صؾك  أن طؾًقا) :مػادها صحقحةبرواية   ـليطالبـا الطب 

أن ) :مػادهــا صــحقحةمـــ الؿـطؼــل والطبقعــل أكـــا كحـــ مـــ يطالبــف بروايــة لؽـــ 

  (-الـقافؾ جؿاطة لؿ يصؾ طؾًقا

طؾـك  اجتؿـعقـد  (صـالة الـماويح)وذلـؽ ٕن   وصؾبـا هذا لؿ يـلت مــ فـراغ 

ومــ دون اطـماض مــ أحـد    أدائفا جؿقع الصحابة مـ أول يقم أمـر هبـا طؿـر

الــاس  اطتـزلأو أكـف   أو فعـؾ  ـ هذا اإلجؿاع بؼقلط شذومـ   ,كؿا أثبتـا,مـفؿ 

  لـــا ـؼؾقكفســـقر  ـــقفبالتلكقــد إن أهــؾ التــقاري  وإخبــار وال  ولــؿ يصــؾفا معفــؿ

كؿا هق الحال يف كرقر مـ الؿ ـائؾ التـل   ٓطتـائفؿ بلمرال هذه إخبار وإحداث

  -ؾصـقوبالتػ  والتل كؼؾقها لـا  فقفا الصحابة فقؿا بقـفؿ اختؾػ

وٓ يـؼـؾ   طاًمـا (11)وٓ يصؾل معفـؿ صـقال   يعؼؾ أن طؾًقا يعتزل الـاس فال 

كاكـت م ـؾطة  إضـقاءخصقًصـا وأن  !ضـعقػ بخـربولـق   لـا أهؾ التقاري  ذلؽ

 :فعؾك سبقؾ الؿرـال   مـ أول يقم مـ بعد وفاة الـبل  مـ قبؾ الصحابة  طؾقف

                                                           

 (-53دطة  الاـق  كجؿ الديـ الطب ـل )ص:( صالة الماويح بقـ ال ـة والب5)
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روى البخــاري   يعتــف ٕبــل بؽــرطــدم مبا  طؾقــف اســتـؽرواكجــد أن الصــحابة قــد 

كـان لعؾـل مــ الــاس  --- م :قالـت  طــ طائاـة  وم ؾؿ يف صحقحقفؿا طـ طروة

فالتؿس مصالحة أبل بؽر   استـؽر طؾل وجقه الـاسفؾؿا تقفقت   وجف حقاة فاصؿة

[ ---ولؿ يؽـ يبايع تؾؽ إشفر  ومبايعتف
(1)

- 

ــراء مفــدي ــد الزه ــامل طب ــال اإلم ــقت خــذٓن  :وق ــت مإن ثب ــاس ٕهــؾ بق الـ

بـقـ الخاصـة  واشـتفر  بـف الؽتـب مؾئـتخاصة مؿـا   وٕمقر الؿممـقـ الـبل

فؾؿـا  :ومؿا رواه جؿع كرقر مــ العامـة قـقل طائاـة -وٓ يـؽره إٓ الؿؽابر  والعامة

وجقه الـاس طـف[ فتصـراك :أو  استـؽر طؾل وجقه الـاستقفقت فاصؿة 
(2)

- 

طــدم مبايعتــف ٕبــل  ب ــبب  ؾــلطؾــك ط  ثؼؾــت وجــقه الصــحابة :قؾــت

  طؾـك اكؼسـاء البقعـة ,سـتة أشـفر,صقيؾة  زمـقةطؾك الر ؿ مـ مرور مدة   بؽر

  ؟!جؿاطةيعؼؾ أهنؿ ي ؽتقن طـف وهق ٓ يصؾل معفؿ الػرائض أو الماويح  ففؾ

وكؼبــؾ مـــؽؿ روايــة  !بالــدلقؾ ٓ كحـــ الؿطــالبقنأكــتؿ  :لــذلؽ كؼــقل لإلمامقــة

  -صحقحةٓ كؿا صؾبتؿ أكتؿ مـا أن تؽقن روايتـا   ذلؽطؾك  مقضقطةأو  ضعقػة

  :الراكقة

ٓ  أبقاًبـإكف يػتح طؾـك كػ ـف  ؛ضعػ طؼؾفٓ يطؾب مرؾ هذه الطؾبات إٓ مـ 

ويف   مؿـا صؾبـف أصـعبؽقن مطالًبا مـ أخريـ بطؾبات هـل سـقوذلؽ ٕكف   تغؾؼ

 :قؾ الؿرالفعؾك سب  عةاـقم ائؾ طديدة حدث فقفا خالف بقـ ال ـة وال

 ؟!تربـت أكـف قـد تؿتـع صحقحةتقجد رواية  ففؾ  فنن كان طؾل يعتؼد بحؾقة الؿتعة

تربــت أكــف كــان  صــحقحةتقجــد روايــة  ففــؾ  وإن كــان طؾــل يعتؼــد بخؿــس الؿؽاســب

تقجــد روايــة  ففــؾ  وإن كــان طؾــل يعتؼــد بــلن اإلمامــة تربــت بــالـص ؟!يخؿــس أمقالــف

 الصـحقحةتقجد أمرال هـذه الروايـات  ؾوه ؟!---مـؼقلة طـف تـص طؾك ذلؽ صحقحة

  وطؿـار  وسـؾؿان  ـ ـقوالح  الح ـ)طـ   ويف  قرها مـ الؿ ائؾ  يف هذه الؿ ائؾ

                                                           

 (-1.513صحقح م ؾؿ )(  1.١4صحقح البخاري )( 5)

 (-334( الفجقم طؾك بقت فاصؿة  طبد الزهراء مفدي )ص:1)
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الروايات الصـحقحة  بـدرةح صـرخصقًصا وأن بعض طؾؿاء اإلمامقة ي ---(؟!والؿؼداد

ملـقس مــ حـؼ أحـد أن يطؾـب مــ الــاس أن  :العـامؾل ســكقال جعػر مرت  يف كتبفؿ

وفـؼ   بلسـاكقد صـحقحة وا فقؿـا يرقروكـف مــ قسـايا طؾـك مـا ورد طــ الـبـلـرصيؼت

الــاس كؾفـؿ طــ  ي ـؽتٕن ذلـؽ معــاه أن  ؛الؿعايقر الرجالقة يف تقثقؼ رجال ال ــد

 -أو  قرها  كاكت أو تاريخقة ديـقة  الحديث يف جؾ الؼسايا والؿ ائؾ

يف كالمـف طؾـك  صــرتلـق أراد هـق أن يؼ  بؾ إن هذا الذي يطؾب ذلؽ مـ الــاس

جد كػ ـف  ــقف  طــ الؿعصـقمقـ بلسـاكقد صـحقحةخصقص الؼسايا التـل وردت 

ر الــذي  ـــقٕكــف لـــ يجــد إٓ الـــزر الق ؛يف بقتــف والجؾــقس  ال ــؽقتمســطًرا إلــك 

إن لؿ يؽـ يف ساطات[  خالل أيام  تـػدهسـق
(1)

-   

يف جؿقـع ,تعدون طدم وجقد رواية صحقحة  هؾ :وك لل اإلمامقة هذا ال مال

  طاًمـا (11)طؾك صالة الماويح صـقال   تربت اطماًضا لعؾل ,تراث الؿ ؾؿقـ

   ؟!طقتفا طـدهشـرو  طؾك مقافؼتف طؾقفا دلقاًل 

 :ما صالب بف طؾل الافرستاين وهق يتحـدث طــ الاـفادة الرالرـة يف إذان وإ رب

ك الؿعصـقم لفـا كـالم لـم بدطـةمإن دطـقى كقهنـا  :طـدما قـال ( أشفد أن طؾقًا ولل اهلل)

هـق أخـر يحتـاج  فـالـػل  دلقـؾيحتاج إلك  اإلثباتفؽؿا أن   و قر صحقح   قر واقعل

الجـزم فؾقلتِـا الؼائـؾ بالحرمـة طؾـك أن الـبـل أو إئؿـة لـؿ يػعؾقهـا طؾـك كحـق   دلقؾإلك 

[---يف الؼقل بالافادة الرالرة أو لقلتقكا بدلقؾ طـ هنل الرسقل   والقؼقـ
(2)

- 

قـد  اإلمامقة طؾك كحق الجزم والقؼقـ أن الـبل  فؾقلتـا :كحـ كؼقل لإلمامقةو 

 -جؿاطة (كقافؾ رمسان)صالة  حرم

أو   يف الصـالة (يتؽتـػ)اإلمامقة طؾك كحق الجزم والقؼـقـ أن الـبـل لـؿ  ولقلتـا

 -(*)طـ التؽتػ هنك

                                                           

 (-51 ,53( ل ت بػقق أن أخطئ مـ كالم طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )ص:5)

 (-51١وآبتداع  ال ـقد طؾل الافرستاين )ص: ( أشفد أن طؾًقا ولل اهلل يف إذان بقـ الاـرطقة1)

( طـــ ابـــ جريــر الســبل  طـــ أبقــف قــال: مرأيــت 5.535روى أبــق داود يف ســــف ) )*(

 طؾك الرسغ فقق ال ـّرة[- شؿالف بقؿقـفيؿ ؽ  طؾًقا
= 
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بعــد  (ممـقـ) :لـؿ يؼـؾ اإلمامقـة طؾـك كحـق الجـزم والقؼـقـ أن الـبـل  ولقلتــا

 -(*)اكتفائف مـ قراءة سقرة الػاتحة يف الصالة

طــ  هنـكقد  ,(*)أو طؾًقا,  اإلمامقة طؾك كحق الجزم والقؼقـ أن الـبل  ولقلتـا

 -أو أكف لؿ يؽـ يغ ؾفؿا  يف القضقء (الرجؾقـ   ؾ)

                                                           

َوضُع الؽّػ طؾك قال: مالُ ـَّة  (  طـ أبل جحقػة أّن طؾًقا 5.531وروى أيًسا ) ,  =

 الة تحت ال ـّرة[-يف الصالؽّػ 

: 5.1١١وروى الدار قطـل يف ســف ) , 
ّ
ژ ژ )( طـ طؼبة بـ ضفقـر  طــ طؾـل

 : قال: موضع القؿقـ طؾك الاؿال يف الصالة[-[1مالؽقثر:(ڑ ڑ

إذا  (  طـ  زوان بـ جرير  طــ أبقـف  قـال: مكـان طؾـل 1.17وروى البقفؼل ) , 

  فال يـزال كـذلؽ حّتـك غف إي ـرالقؿـك طؾك رسقام إلك الصالة فؽّبر  ضـرب بقده 

َّٓ أن يحّؽ جؾًدا  أو يصؾح ثقبف[-   يركع  إ

 : أققل 

القـديـ   بنرسـاليؼقل فقف  يف كتب أهؾ ال ـة طؾك حديث واحد طـ طؾل لؿ أطرر 

 !صحقحذلؽ بحديث واحد  طـف  لؿ يربتأما يف كتب اإلمامقة فنكف 

( طـ ابـ أبل طؿقر  طـ جؿقؾ قـال: 1.31روى شـق  الطائػة الطقسـل يف هتذيبف ) )*(

مطـ ققل الـاس يف الصـالة جؿاطـة حـقـ تؼـرأ فاتحـة الؽتـاب  : سللت أبا طبد اهلل

   واخػض الصقت هبا([-ما أح ـفا(  قال: ))ممقـ

  قـال: مجؾ ـت (  طــ طؾـل 5.74يف التفـذيب ) الطقســلروى شـق  الطائػة  )*(

تؿسـؿض واستـاـؼ »بالقضقء فؼـال لـل: حقـ ابتدأت  أتقضل  فلقبؾ رسقل اهلل 

ــا فؼــال: «واســتـ ــؿ   ــؾت ثالًث ــان»  ث ــؽ الؿرت ــؽ ذل ــد يجزي   فغ ــؾت ذراطــل «ق

  فؼـال و  ؾت قـدمل  «قد يجزيؽ مـ ذلؽ الؿرة»وم حت برأسـل مرتقـ  فؼال: 

 «[-يا طؾل  خؾؾ بقـ إصابع ٓ تخؾؾ بالـار»لل: 

  قـال: مدخـؾ طؾـل بــ أبـل طبـد خقـر( طــ 5.35وروى ابـ خزيؿة يف صـحقحف ) , 

  فجـاءه الغـالم بنكـاء ائتـقين بطفـقرالػجر  ثؿ قال لغالم لف:  صؾكبعدما  الرحبةصالب 

إلقف  فلخذ بقؿقـف اإلكـاء فلكػـل طؾـك  كـظرفقف ماء وص ت- قال طبد خقر: وكحـ جؾقس 

ؾـف كػقف  ثؿ أخذ اإلكاء بقده القؿـك فلفرغ طؾـك يـده الق ــرى  فع   ؾيده الق ـرى  ثؿ 
= 
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مـرات  ثـؿ  يغ ـؾفاثالث مرات- قال طبـد خقـر: كـؾ ذلـؽ ٓ يـدخؾ يـده اإلكـاء حتـك  =

أدخــؾ يــده القؿـــك اإلكــاء فؿــأل فؿــف  فؿســؿض واستـاــؼ وكرــر بقــده الق ـــرى ثــالث 

يده القؿـك ثالث مرات إلك الؿرفؼ  ثـؿ    ؾوجفف ثالث مرات  ثؿ    ؾمرات  ثؿ 

أدخؾ يده القؿـك يف اإلكاء حتك  ؿرها يده الق ـرى ثالث مرات إلك الؿرفؼ  ثؿ    ؾ

رأسـف بقديـف  م ـحبقـده الق ــرى  ثـؿ  م حفاالؿاء  ثؿ رفعفا بؿا حؿؾت مـ الؿاء  ثؿ 

صب طؾك رجؾف القؿــك  فغ ـؾفا كؾتقفؿا أو جؿقًعا  ثؿ أدخؾ يده القؿـك يف اإلكاء  ثؿ 

ا ثـالث قدمـف الق ــرى  فغ ـؾفبقده الق ـرى  ثؿ صب بقـده القؿــك طؾـك  ثالث مرات

بقده الق ـرى  ثؿ أدخؾ يده القؿـك  فؿأل مـ الؿاء  ثؿ شـرب مـف  ثؿ قـال: هـذا  مرات

 ففذا صفقره[-   فؿـ أحب أن يـظر إلك صفقر كبل اهلل صفقر كبل اهلل 

: مأكـف زر بـ حبـقش( طـ 5.33(  والبقفؼل يف ســف )5.44وروى أبق داود يف ســف ) , 

  فذكر الحديث  وقال: وم ح طؾك رأسف قل اهلل رس وضقءوسئؾ طـ  سؿع طؾقًا 

 [-  ثؿ قال: هؽذا كان وضقء رسقل اهلل و  ؾ رجؾقف ثالًثا ثالًثاحتك لؿا يؼطر  
: مقـال: رأيـت طـ طؾـل  طـ أبل حقة( 5.513وروى اإلمام أحؿد يف م ـده ) , 

سـف  ثـؿ برأ وم ـحوجفـف ثالًثـا وذراطقـف ثالًثـا     ـؾتقضل فلكؼك كػقف  ثـؿ  طؾًقا

  ثؿ قام فاـرب فسؾ وضقئف  ثؿ قال: إكؿا أردت أن أريؽؿ   ؾ قدمقف إلك الؽعبقـ

 [-صفقر رسقل اهلل 
(  قال ابـ جريح: حدثـل شـقبة أن محؿد بـ طؾل 5.31وروى الـ ائل يف ســف ) , 

قـال: مدطـاين أبـل طؾـل بقضـقء   الح ـقـ بـ طؾلأخربه  قال: أخربين أبل طؾل  أن 

 مسـؿضفبدأ فغ ؾ كػقـف ثـالث مـرات قبـؾ أن يـدخؾفؿا يف وضـقئف  ثـؿ  فؼربتف لف 

يـده القؿــك إلـك الؿرفـؼ    ـؾوجفف ثالث مـرات  ثـؿ    ؾثالًثا  ثؿ  واستـررثالًثا 

إلـك  رجؾـف القؿــك   ؾثالًثا  ثؿ الق ـرى كذلؽ  ثؿ م ح برأسف م حة واحدة  ثؿ 

 كذلؽ ---[- الق ـرىالؽعبقـ ثالًثا  ثؿ 

 : أققل 

الؼدمقـ طـد القضقء-  بؿ حيؼقل  ة أخبار أخرى يف كتب أهؾ ال ـة طـ طؾل ثؿ 

  وإكؿـا بالؿ ـحيف كتب اإلمامقة يؼقل فقـف  طـف  خرب واحدوٓ طؾك  لؿ أقػبقـؿا 

  وإلقؽ ما رواه شـق  الطائػـة الطقســل يف بالغ ؾيصـرح  وجدت العؽس  ففق 

قـال: مجؾ ـت أتقضـل   طؾـل طــ( طـ زيد بـ طؾل  طــ مبائـف  5.74التفذيب )
= 
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 :طــ رفـع طبـارة هنـكقـد   اإلمامقة طؾك كحق الجزم والقؼقـ أن الـبـل ولقلتـا

  -و قرها الؽرقر ---يف إذان (*)(مـ الـقمالصالة خقر )

 :الرالرة 

د  ــقففـذا ال  رهتؿســقؾ كرقـرة ودققؼـة طــ الصـحابة وصــقكؼؾ لـا التاري  تػا 

  مـع الصـالة يف مــك  العامؾل يتحدث طـ حال بعض الصحابة سـكجعػر مرت

  -ع إلك بقتفيرجيعقد صالتف بعد أن   بعد أن ُيتِؿَّ خؾػ طرؿان ابـ طؿرمكان  :قائاًل 

فنكـف طـاد فصـار يصـؾل   لػعؾـف ذاك  الذي اطمض طؾك طرؿان ابـ م عقدأما  

  -شـرالخالف بحجة أن   أربًعا

ًٓ   طبد الرحؿـ بــ طـقفوكذلؽ تؿاًما فعؾ   ثـؿ تابعـف   فنكـف كـاقش طرؿـان أو

وطؿؾ بعؿؾف أخقًرا[
(1)

-   

يف  إمقــلقـال   يف مــك ,زمــ خالفتـف,وكؼؾ لــا التـاري  مـا فعؾـف معاويـة  ,

   مومـا كـان طؿـؾ الخؾقػـة إٓ مجـرد رأي رمه خـالف ســة أبـل الؼاسـؿ : ديره
لؿـا  معاويةإن  :وفقف  ويعرب طـ جؾقة الحال صحقح أحؿد أب يف ترجؿة مروان

مـا  :فؼـآ لـف  فــفض إلقـف مـروان وطؿـرو بــ طرؿـان  اصـرً الظفر ق صؾكقدم مؽة 

ألـؿ تعؾـؿ أكـف أتـؿ  :فؼـآ لـف ؟ومـا ذاك :ؼال لفؿـاف ؟أحد ابـ طؿؽ ما طبتف بف طاب

قـد صـؾقتفؿا مـع  ؟مـا صــعتوهـؾ كـان  قـر  !ويحؽؿـا :قال لفؿـا ؟الصالة بؿؽة

                                                           

ــؾ رســقل اهلل  = ــال:  فلقب ــدأت يف القضــقء  فؼ ــل »حــقـ ابت  تؿســؿض واستـاــؼل

  فغ ـؾت ذراطـل «قـد يجزيـؽ مــ ذلـؽ الؿرتـان»  ثؿ   ؾت ثالًثـا فؼـال: «واستـ

  فؼـال و  ؾت قـدمل  «قد يجزيؽ مـ ذلؽ الؿرة»وم حت برأسـل مرتقـ  فؼال: 

 «[- تخؾؾ بالـارٓ  خؾؾ بقـ إصابعيا طؾل  »لل: 

( طـــ محؿــد بـــ م ــؾؿ  طـــ أبــل 1.54روى شـــق  الطائػــة الطقســـل يف هتذيبــف ) )*(

(  ولق رددت ذلؽ لؿ الصالة خقر مـ الـقمقال: مكان أبل يـادي يف بقتف بـ )  جعػر

 يؽـ بف بلس[-

 (-55.55١الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  جعػر مرتسـك العامؾل )( 5)
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وإن خالفـؽ إيـاه   فنن ابـ طؿؽ قد أتؿفـا :قآ -ومع أبل بؽر وطؿر  رسقل اهلل

[فصالها أربًعا صـرفخرج معاوية إلك الع  لف طقب
(1)

- 

صالة العقـد يف م ـجد  لؿ يصؾ  ك أن أبا سعقد الخدرير إلاـقوهذه رواية ت ,

مجــاء يف  :البــاقري  جعػــر اـــققــال ال  فعــده مـــ البــدع  وضــع فقــف مــروان مـــربًا

  يف صـالة العقـد طــد الؿصـّؾك أحدَث الؿــربَلّؿا  مروانإنَّ ) :الؿدخؾ ٓبـ الحاج

إكَّفـا لق ـت  :فؼـاَل  ؟البِدطـةُ مـا هـذِه   يـا مـروانُ  :فؼـاَل   أبق سـعقد الخـدريقاَم إلقف 

فؼـاَل أبـق   إنَّ الـاس قد كرروا فلردُت أْن يبؾغفؿ الصقت  هل خقٌر مؿا تعؾؿ  ببِدطة

 فصــرفاك -والّؾِف ٓ صـؾقُت وراَءك القـقمَ   والّؾِف ٓ تلتقن بخقر مؿا أطؾُؿ أبًدا :سعقد

  -[(صالَة العقد ولؿ يصؾِّ معف

يــدطقَن بعــد   الـبــل م ــجديف  ماجتؿــع الـــاُس يف يــقم طرفــة :وقــال أيًســا ,

إنَّ الـذي   أيُّفـا الــاُس ) :فؼـال  فخرَج كافع مقلك ابـ طؿر مـ دار مل طؿـر  صـرالع

فؾـؿ ثـؿَّ رجـَع  -إّكا أدركـا الـاَس وٓ يصـعقَن مرَؾ هذا  أكتؿ طؾقف بِدطٌة ولق ت بُ ـَّة

[(ثؿَّ رجع  فػعؾ مرؾفا  ثؿَّ خرج الراكقة  يجؾس
(2)

-   

ركعتــقـ بعــد  صــالةمهنــك طؿــر بـــ الخطــاب طـــ  :الافرســتاين وقــال طؾــل ,

وأبـا   إكصـاري وأبـا سـعقد الخـدري  إكصـاري أكس بــ مالـؽ)إٓ أن   صـرالع

   والتزاًمـا بػؼـف الرسـقل  لػؼـف طؿـر يصـؾقهنؿا مخالػـةضؾقا  (إكصاري أيقب
  كصاريإ أبق أيقب)هاتقـ الركعتقـ  ,إن لؿ كؼؾ استحباب,وكذلؽ روى إباحة 

 وأبــق الــدرداء  إكصــاري وإســقد بـــ زيــد  إكصــاري راـــقوالـعؿــان بـــ ب

[(إكصاري
(3)

-   

روى   فات بعــض الصــحابةصـــرطـــ ت ؾ دققؼــةصـــقتػابــؾ ذكــر لـــا التــاري   ,

 :حـدثـا أبـق العبـاس قـال :وأبـق سـعقد قـالقا  وأبق زكريـا  مأخربكا أبق بؽر :البقفؼل

                                                           

 (-١.551ل )( الغدير  إمقـ5)

 (-55١( صالة الماويح  سـة ماـروطة أو بدطة محدثة؟.الاـق  جعػر الباقري )ص:1)

 (-1.311( وضقء الـبل  الافرستاين )4)
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أن ) :أخربكا م ؾؿ طـ ابـ جريج طـ كـافع :الاافعل قالأخربكا  :قال  أخربكا الربقع

[(مع الحجاج فصؾك  بؿـك يف قتال ابـ الزبقر والحجاج بؿـك اطتزلابـ طؿر 
(1)

- 

قــد  ,مــع بعــض الصــؾقات,معــدودة مـــ أخبــار الصــحابة  كؿــاذجهــذه  :قؾــت

وكرقـر  كرقـرو قرهـا   ,بغـض الـظـر طــ صـحتفا مــ ضـعػفا,سجؾفا التاري  لــا 

ٓحتجــا   --- والحـج  والصـقم  لق أردكا كؼؾ  قرهـا فقؿـا يتعؾـؼ بالقضـقءو  جًدا

طـ   ػؾقار قد  ـقبلن أهؾ التقاري  وال كصدقيؿؽـ أن  فؽقػ  خاص مصـػإلك 

 ؟!جؿفقر الصحابة يف هذه الصالة  اطتزال طؾل

ــد بقـــت  ــذه الروايــات ق ـــقأدق تػافف فــذكرت   صــالة الصــحابة يف مـــك ؾص

تعامؾقا معف  كقػومـ ثؿ أوردت   حقل إتؿامف لؾصالة  مع طرؿان خالففؿ

ابــ و  بقتـف صـالتف بعـد أن يرجـع إلـك يعقـدكـان   فـابـ طؿـر  بعد هذا الخالف

بعـد   طبد الرحؿـ بـ طـقفو  شـرالخالف صالها أربًعا بحجة أن   م عقد

ًٓ  صـرفؼ  معاويةأما   وطؿؾ بعؿؾف أخقًرا تابعفأن كاقش طرؿان  بعـد   ثؿ أتـؿ  أو

يعتزل الـاس هذه الصالة هـق وأوٓده   يعؼؾ أن طؾًقا ففؾ  طؾقف بـق أمقة طابأن 

 ؟! واحًدا فعاًل أو   واحدة كؾؿةطاًما مـ دون أن يـؼؾ لـا التاري  طـفؿ  يـاـرط

وهذه أخبار أخرى كؼؾتفا لـا الؽتب طؿا كان يػعؾـف بعـض الصـحابة والتـابعقـ  

 :يف الصالة

إذا قـام إلـك   طؾلمكان  :قال  طـ أبقف   زوان بـ جريرروى البقفؼل طـ  ,

  فال يزال كـذلؽ حّتـك يركـع   ـرب بقده القؿـك طؾك رسغف إيضـر  الصالة فؽّبر

َّٓ أن يحّؽ جؾًدا أو يصؾح ثقبف[  إ
(2)

- 

يؿ ـؽ   طؾًقـامرأيت  :قال  طـ أبقف  أخرج أبق داود طـ ابـ جرير السبل ,

ة[ ـرفقق الشؿالف بقؿقـف طؾك الرسغ 
(3)

- 

                                                           

 (-51.514تاري  ابـ ط اكر )(  4.515ال ــ الؽربى  البقفؼل )( 5)

 (-1.41ال ــ الؽربى  البقفؼل )( 1)

 (-5.535( ســ أبل داود )4)
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 :قال  مسؿعت طؿرو بـ ديـار :طـ يزيد بـ إبراهقؿ قال  بةشـقروى ابـ أبل  ,

 -إذا صؾك يرسؾ يديف[ ابـ الزبقركان 

 ب ــقابــ الؿممـا رأيـت  :قـال  وطـ طؿر بـ هـارون طــ طبـد اهلل بــ يزيـد ,

 -كان يرسؾفا[  قابًسا يؿقـف يف الصالة

سـعقد بــ مكـت أصقف مـع  :قال  بـ العقزاروطـ يحقك بـ سعقد طـ طبد اهلل  ,

وهـذه   فرأى رجاًل يصؾل واضـًعا إحـدى يديـف طؾـك إخـرى هـذه طؾـك هـذه  جبقر

 -فذهب فػرق بقـفؿا ثؿ جاء[  طؾك هذه

ويعتؿـد طؾـك   هنـض يف الصـالة ابـ طؿـرمرأيت  :وطـ إزرق بـ ققس قال ,

 -يديف[

كاكا ٓ يجفـران بب ـؿ  وطؿاًرا طؾًقامإن  :قال  وطـ أبل إسحاق طـ أبل وائؾ ,

 -اهلل الرحؿـ الرحقؿ[

مأكف كـان يجفـر بب ـؿ اهلل الـرحؿـ  :أبل هريرةطـ   وطـ سعقد بـ أبل سعقد ,

 -الرحقؿ[

ـــ قــقس , ــال  وطـــ إزرق ب ــرمســؿعت  :ق ـــ الزبق ــرحؿـ  اب ــرأ ب ــؿ اهلل ال ق

 -رحقؿ[ب ؿ اهلل الرحؿـ ال :ثؿ قرأ  الحؿد هلل رب العالؿقـ :ثؿ قرأ  الرحقؿ

ڀ ڀ )ي ـجدان يف طؿر وطبد اهللمرأيت  :قال  طـ إسقد  وطـ إبراهقؿ ,

و قرها الؽرقر [ [5مآكاؼاق:(ٺ ٺ
(1)

- 

 :الرابعة

أو   كاقـد مققـػر لـؿ يـؼؾـقا لــا أي  ــقأن أهـؾ التـقاري  وال ســكأثبتـا فقؿا م 

 الــ مع العؾؿ أهنؿ قـد كؼؾـقا  بخصقص هذه الصالة  معمض قد صدر طـ طؾل

 -واكتؼاداتف واطماضاتف طؾك  قرها مقاقػف

                                                           

 (-311 ,5.31١إخبار يف مصـػ ابـ أبل شـقبة )( اكظر هذه 5)
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  أو اطماضـات ٕصـحابف مقاقـػفنكـا لؿ كجد أهنؿ قد كؼؾقا لـا أي  :وأيًسا 
مـع العؾـؿ أهنـؿ قـد  ( وأبـل ذر  والؿؼـداد  وسـؾؿان  طؿـار) :مــ أمرـال  الؿؼربقـ

هبـذا    جعػر البـاقرياـقالوإلقؽ ما ذكره    قرهؿ مع هذه الصالة مقاقػكؼؾقا لـا 

مكـاَن  (:الـماويح بِدطـة يف كظـِر بعـِض الصـحابة) :فؼـال تحـت طــقان  الخصقص

مققَػـف هـذا  تـاقؾـتوقـد  ( الـماويح)واضـًحا يف مؼاصعـِة  طبـد اهلل بــ طؿـرمققُػ 

 :الؽرقُر مـ الؽتب الحديرقة

ـِ طؿـرقــاَل رجـٌؾ لعبـد اهلل  :فؼـد ورَد يف ال ـــ الؽـربى لؾبقفؼـل , ُأصــؾِّل ) :بـ

ـُ طؿــر ؟مــام يف رمســانَ خؾــَػ اإل  :قــاَل   كعــؿ :قــاَل  ؟ألــقَس تؼــرأ الؼــرمن :فؼــاَل ابــ

  (-صؾِّ يف بقتَِؽ  !أَفتـصُت كلكََّؽ حؿارٌ 

  إكَُّف كاَن يؼـقُم يف بقتِـِف يف شـفِر رمسـانَ ) :ويف روايٍة ُأخرى طـ ابـ طؿر أيًسا ,

م ـجِد رسـقِل ثـؿَّ يخـرُج إلـك   َف الـاُس مـ الؿ جد أخَذ إداوة مـ ماءصـراكفنذا 

 
ِ
   (-ثؿَّ ٓ يخرُج مـف حتك يصّؾل الصبَح فقف  اهلل

ـَ طؿـر كـاَن ) :وَروى الزيؾعل يف كصب الراية طـ كافع , خؾـَػ  ٓ يصـّؾلإنَّ ابـ

[(اإلمام يف شفِر رمسانَ 
(1)

- 

مـع  , ابـ صاحب البدطـة,  رة ومقاقػ طبد اهلل بـ طؿرسـقهذه  :قؾت 

 ؟!وأصحابف وأوٓده مـفا  طؾل رة ومقاقػسـقكعرر طؾك  فليـ  هذه الصالة

الصــحابة الــذيـ لــؿ يؽقكــقا يصــؾقهنا  أســؿاءواســتؿر جعػــر البــاقري يف إيــراد  

ــف قــاَل   وفقــف أيًســا طـــ ابـــ طؿــرم :قــائاًل   جؿاطــة مــع الؿ ــؾؿقـ   أبــلرأيــُت ) :أكَّ

  (-وٓ يؼقمقَن مَع الـاس  فقَن مـ الؿ جد يف رمسانصـريـ  وكافًعا  وسالًؿا

ـُ مـصقر) :وجاَء يف آطتصام , َج سعقد ب أبـل طــ  ضـلوإسؿاطقُؾ الؼا  وخرَّ

إكَّؿا ُكتَب   شفِر رمساَن ولؿ ُيؽتب طؾقؽؿ أحدثُتؿ ققامَ ) :أكَُّف قاَل   ُأمامَة الباهؾل

  (-امُ صـقطؾقؽؿ ال

                                                           

 (-53صالة الماويح  سـة ماـروطة أو بدطة محدثة؟ الاـق  جعػر الباقري )ص:( 5)
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ـُ الخطاب  ُابل بـ كعببؾ حتك  , بف طؿُر ب طؾك الرجال يف هذه  إماًماالذي كصَّ

ٕكَّـف لـؿ يؽــ يـرى  ؛مبطَّـًـا طؾـك إقامـة الـماويح اطـمََض اطماًضـاكـان قـد  الصالة

ــف   وضــاللة (بدطــةٌ )ويؼطــُع بلكَّفــا   وطقَتفااـــرم ــة  تراخــكولؽـَّ يف مققػــف أمــام هقب

 -وقراراتِِف الصارمة  الخؾقػةِ 

ـِ كعبطـ   فؼد ُروَي يف كـِز العؿال ـَ الخّطـاِب أمـَره أْن ي :ُأبل ب  أنَّ طؿَر ب
َ
صـّؾل

فؾـق   وٓ يح ــقَن أْن يؼـراوا  إنَّ الــاَس يصـقمقَن الـفـارَ ) :فؼـاَل   بالؾقؾ يف رمسانَ 

ـَ  :فؼاَل   قرأَت طؾقفؿ بالؾقؾ ـْ شـلهذا  !يا أمقَر الؿممـق   قـد طؾؿـُت  :فؼـاَل  !ٌء لـؿ يؽـ

ـٌ  ـَ ركعةً اـرطفصّؾك هبؿ  !ولؽـَّف َحَ  وكاَن ُأبل ٓ ير ـُب يف الؿاـاركة مـع الــاِس  -ي

  مـــ أجــِؾ الخؾــقِة مــع اهلل يػــرُّ بـػ ــفوكــاَن   إواخــر مـــ شــفِر رمســانَ  اـــر العيف

   والتـػِؾ يف بقتف
ِ
الاـديد  آكتؼـادوكاَن يتعرُض إلـك    طقدًة مـف إلك ُسـَِّة رسقِل اهلل

 -تابقًفا لف بالعبِد الفارب  بأبؼحتك أكَّفؿ كعتقه  (؛الماويح)مـ قبؾ أكصار 

ـَ لقؾـًة مــ رمسـاناـريصّؾل هبؿ ط ُأبلفؽاَن ) :الؿعبقد فؼد جاَء يف طقن ّٓ   ي إ

  :فؽاكقا يؼقلقنَ   يف الـصػ الباقل فصّؾك يف بقتف الماويح
ُّ
  طــا هـرَب  :أي  أبَؼ ُأبـل

[ ---فابَّفقه بالعبِد أبؼ  إضفاُر كراهقِة تخؾِػف (:أبَِؼ ) :قاَل الطقب يف ققلفؿ
(1)

- 

ــت ـــ  :قؾ ــار ط ــذه إخب ـــقإن صــحت ه ــع س ــػ الصــحابة م صــالة )رة ومقاق

 فـال مصـؾحة ؟!رة أصـحابف وأوٓده مـفـاسـقو  رة طؾلسـقكجد  فليـ ( الماويح

 ويؽتؿـقا  طؾقفـا الؿعـمض  ٕهؾ التقاري  أن يـؼؾقا لـا أخبار طبد اهلل بــ طؿـر

 -هبا ضـلالرا  أخبار طؾل

يعتؼد بلهنـا  مـفؿفؼ ؿ   ولق سؾؿـا بلن ثؿة خالف بقـ الصحابة يف هذه الصالة

  لبســقكؿا , (جؿاطة)مخر يعتؼد بلهنا تصؾك  وق ؿ  ,وهؿ قؾة, (فرادى)تصؾك 

وذلـؽ ٕكـف لـؿ  ( جؿاطـة)فعؾل وأوٓده وأصحابف مـ الذيـ يعتؼدون بلهنا تصـؾك 

 -كؿا وردت طـ  قرهؿ  ذلؽ تخالػترد طـفؿ أخبار 

                                                           

 (-31 ,5١صالة الماويح  سـة ماـروطة أو بدطة محدثة؟ الاـق  جعػر الباقري )ص:( 5)
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بـلن   ,لخبـار التـاري ب,يحـاول أن يربـت   ــل  كجؿ الـديـ الطباـقبؾ كجد أن ال 

 :فؼـال تحـت طــقان  مع الـاس جؿاطة ٓ يصؾقفاكان   ,مبتدع هذه الصالة,  طؿرً 

موقـد اسـتدّلقا طؾـك جـقاز الـماويح جؿاطـة  ؟(:هؾ صّؾك طؿر بـ الخّطـاب جؿاطـة)

  :مـ أهؾ ال ـّة يحاتصـرالتوفقؿا يؾل  -ذلؽ لؿ يربتولؽـ   طؿر بصالة الخؾقػة

  إّن الرابت يف رواية طبد الرحؿـ بــ طبـد الؼـاري :قال :جقاب أبل صاهر ,5)

  يصــّؾلأّن الــذي كــان 
ّ
ولــق صــّؾك مــع   يصــّؾل يف بقتــفوأّن طؿــر كــان   بالـــاس ُابــل

 -الجؿاطة لؽان هق اإلمام بال شّؽ 

لقؾـة  ,أي مـع طؿـر,ثّؿ خرجـت معـف ) :ح ققلفشـرقال يف  :جقاب العقـل ,1 

الصـالة وكلّكـف يـرى أّن   يقاضب الصالة معفـؿ وفقف إشعار بلّن طؿر كان ٓ ( أخرى

ؿا يف مخر الؾقؾ[سـقّ وٓ   أفسؾ يف بقتف
(1)

- 

رة  ــقأن يعرر طؾك بعض إخبار الؿتعؾؼة ب  ـلاستطاع كجؿ الديـ الطب :قؾت 

هق و قره مـ كبـار طؾؿـاء اإلمامقـة أن  طجزإٓ أكف   صاحب البدطة مع هذه الصالة

ــروا ــقال ماــاهبة لع يعر ــك أق ــبطؾ ــل صال ـــ أب ــل ب ـــ أوٓده   ؾ أو   أو لقاحــد م

 !ٓ يف كتبفؿ وٓ يف كتبـا  أصحابف

طؾؿاء اإلمامقة طـ أهؾ  كؼؾفاقد  ,و قرها كرقر,والغريب أن كؾ هذه إخبار  

, خاويـةوذلؽ ٕن كتـبفؿ  ( صالة الماويح)ال ـة مـ أجؾ إثبات صحة رأيفؿ يف 

 لؿـا طـرف  طؾؿـاء أهـؾ ال ــة وكتـبفؿ ولـقٓ  طــ أمرـال هـذه إخبـار ,وكالعادة

طؾـك أهـؾ ال ــة يف هـذه  طقـالففـؿ  !ًئا طــ أخبـار هـذه الصـالةشــقطؾؿاء اإلمامقة 

 !الؿ ائؾ ويف  قرها

 :الخام ة 

أود أن أكؼــؾ لــف يف هــذه الـؼطــة جؿؾــة مـــ  :ومـــ بــاب بقــان الحؼــائؼ لؾؼــاره 

تحت طــاويـ   مـف والؿؼربقـ  كؼؾت طـ أصحابف رة طؾل  ـقإخبار الؿتعؾؼة ب

 أخباًرا طديدةجد فقفا الؼاره سـقوالتل  ( سؿعت طؾًقا) ( رأيت طؾًقا) :مختؾػة مـفا

                                                           

 (-55١ ,553ص:( دراسات فؼفقة يف م ائؾ خالفقة  الاـق  كجؿ الديـ الطب ـل )5)
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وتعامؾـف   وهقئتـف  وملكؾـف  ومؾب ـف  وحجـف  وصقمف  ووضقئف  بصالتف) :متعؾؼة

ء شــلوالتل إن دلت طؾـك  ( و قرها كرقر  ---مع رطقتف حقـ الغسب وحقـ الرضا

وبـلدق   ء إٓ وكؼؾتـف لــاشــلرة والتاري  لـؿ تـمك لــا  ـقال فنكؿا تدل طؾك أن كتب

   :ر مؿا ورد تحت هذه العـاويـ مـ أخبار ـقوإلقؽ جزًء ي  ؾصـقالتػا

ًٝا  زأٜت عً

ثــؿ تقضــل   ب يف الرحبــة قائًؿــااـــري  رأيــت طؾًقــا :قــال  طـــ حبــة العــرين ,

 -وم ح طؾك كعؾقف

 -م مؽة يـحر بدكة لؽػارة الظؾإذا قد رأيت طؾًقا :قال  وطـ طؾل بـ جعػر ,

  ثّؿ م ح طؾـك كعؾقـف وقدمقـف  دطا بؿاء فتقضل أّن طؾًقا :وطـ الـزال بـ سربة ,

 -ثّؿ دخؾ الؿ جد فخؾع كعؾقف ثّؿ صؾَّك

ويف يديـف طــزة   وطؾقف إزار أصػر وخؿقصة رأيت طؾًقا :قال  وطـ أبل ضبقان ,

  ثـّؿ دخـؾ الؿ ـجد  وقدمقفثؿ تـحك فتقضل وم ح طؾك كعؾقف   أتك حائط ال جـ

 -فخؾع كعؾقف ثّؿ صؾَّك

 -ي لل طـ إسعار  باط الؽال رأيت طؾًقا :قال  وطـ أبل الصفباء ,

 :ثـؿ قـال  فقسـع  تقضل وم ح طؾك الـعؾقـ رأيت طؾًقا :قال  وطـ طبد خقر ,

لرأيـت أن بـاصـ الؼـدمقـ   فعـؾ كؿـا رأيتؿـقين فعؾـت  لقٓ أين رأيت رسقل اهلل

   - ح مـ ضاهرهؿاأحؼ بالؿ

  ثـؿ قعـد لحـقائج الــاس  صؾك الظفر رأيت طؾًقا :وطـ الـزال بـ سربة قال ,

  فؿ ـح بـف وجفـف وذراطقـف  فلخذ مـف كًػـا  أب بؽقز مـ ماء صـرت العسـرفؾؿا ح

وقـد   إن أكاًسـا يؽرهـقن هـذا :وقـال  ب قائًؿااـرف  ثؿ أخذ فسؾف  ورأسف ورجؾقف

 -ذا وضقء مـ لؿ يحدثوه  يػعؾف رأيت رسقل اهلل 

ثـؿ تقضـل   بـال قائًؿـا حتـك أر ـك رأيـت طؾًقـا :قـال  وطـ أبل ضبقان الجـبل ,

 -ثؿ صؾك  ثؿ دخؾ الؿ جد فخؾع كعؾقف فجعؾفؿا يف كؿف  وم ح طؾك كعؾقف
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فؾؿـا لب ـف   اشمى ثقًبـا برالثـة دراهـؿ إن طؾًقا :قال  يصـروطـ أبل مطر الب ,

  وأواري بـف طـقرب  الرياش ما أتجؿؾ بف يف الــاسالحؿد هلل الذي رزقـل مـ  :قال

 -يؼقل  هؽذا سؿعت رسقل اهلل :ثؿ قال

  اشمى تؿًرا بدرهؿ رأيت طؾًقا :قالت  طـ جّدتف  ة ـقوطـ صالح بّقاع إك ,

أبـق العقـال  :فؼـال ؟أٓ كحؿؾـف طــؽ  يـا أمقـر الؿـممـقـ :فؼـالقا  فحؿؾف يف مؾحػتـف

  -أحؼ بحؿؾف

ــا :قــال  ػرصـــقط وطـــ مــقلك ٔل , خــرج فــلتك رجــاًل مـــ أصــحاب  رأيــت طؾًق

فـنِذا هـق   فؾب ـف  فلخرج إِلقـف قؿقًصـا :قال ؟طـدك قؿقص سـبالين :فؼال لف  الؽرابقس

ّٓ قدًرا ح ــًا :فؼال  فـظر طـ يؿقـف وطـ شؿالف  إِلك كصػ ساققف  ؟بؽـؿ هـق  ما أرى إِ

 -ثّؿ اكطؾؼ  فدفعفا إِلقف  مـ إزاره فحّؾفا :قال  بلربعة دراهؿ يا أمقر الؿممـقـ :قال

 -فقتتبع ما ي ؼط مـفا  يلكؾ رماكة رأيت طؾًقا :وطـ مرجاكة قالت ,

ثـؿ لـؿ   يخطب كصػ الـفار يـقم الجؿعـة رأيت طؾًقا :وطـ أبل إسحاق قال ,

 -يجؾس حتك فرغ

فؾؿ يزل يؽـرب حتـك اكتفـك إلـك   خرج يقم العقد رأيت طؾًقا :وطـ أبل جؿقؾة ,

 -الجباكة

  فبدأ بالصالة قبؾ الخطبـة  صؾك يقم العقد رأيت طؾًقا :وطـ أبل جؿقؾة قال ,

 -ثؿ خطب طؾك دابتف

طؾقف طؿامة سقداء قد أرخاها مـ بقـ يديف ومــ  رأيت طؾًقا :قال  وطـ هرمز ,

 -خؾػف

ثؿ دخؾ الؿ ـجد   يخقض صقـ الؿطر رأيت طؾًقا :قال  وطـ كؿقؾ بـ زياد ,

 -فصؾك ولؿ يغ ؾ رجؾقف

فؾؿـا وضـع رجؾـف يف   أتك بدابـة لقركبفـا رأيت طؾًقا :وطـ طؾل بـ ربقعة قال ,

ڃ ڃ ڃ ڃ )الحؿـد هلل  :فؾؿا استقى طؾقفـا قـال (:ب ؿ اهلل) :الركاب قال

ــ [54مالزخــرف:(چ چ چ چ ڇ ڇ ــد اهلل ثالًث ــؿ حؿ ــ اث ــرب ثالًث ــال  اوك ــؿ ق  :ث
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  ػـر الـذكقب إٓ أكـتإكف ٓ يغ  فا ػر لل  ـلقد ضؾؿت كػ  سبحاكؽ ٓ إلف إٓ أكت

 -ثؿ ضحؽ

ض الؿـاء ســقفؽـلين أكظـر إلـك ب  يتقضل رأيت طؾًقا :قال  وطـ كقف الاامل ,

 -يعـك مـ إسباغ القضقء  طؾك مـؽبقف

فقضـع   فدكقت ف ؾؿت طؾقف صـرخرج مـ الؼ رأيت طؾًقا :وطـ أبل م عدة ,

برالثــة  اقً ســـبالك افاشــمى مــف قؿقًصــ  حتـك أتــك دار فــرات اـــكثــؿ م  يـده يف يــدي

   -وكان كؿف كػاف يده  دراهؿ أو أربعة فؾب ف

ويرفـع إزاره إلـك أكصـاف   تفســريـلتزر فـقق  رأيـت طؾًقـا :قال  وطـ شبقؽة ,

 -ساققف

 -وقد لحؼ إزاره بركبتقف  رأيت طؾًقا :قال  وطـ خالد أبل أمقة ,

 قـر   قؿقًصا مـ هذه الؽرابقس رأيت طؾك طؾل :قال  وطـ ططاء أبل محؿد ,

 -ؾ ـق 

 -ة ـريلتزر فقق ال  رأيت طؾًقا :قال  وطـ أبل العالء ,

يخاـع  :فؼـال  فؼقـؾ لـف  طؾقف إزار مرققع رئل أن طؾًقا :وطـ طؿرو بـ ققس ,

 -ويؼتدي بف الؿممـ  الؼؾب

  صــروهـق يخـرج مــ الؼ  رأيـت طؾًقـا :قال  طـ أبقف  وطـ الحر بـ جرمقز ,

ومعــف درة لــف   وردااه ماــؿر قريــب مـــف  إزار إلــك كصــػ ال ــاق  وطؾقــف قطريتــان

أوفـقا الؽقـؾ ) :ويؼـقل  وح ــ البقـع  يـلمرهؿ بتؼـقى اهلل  هبا يف إسـقاق اـليؿ

 (-ٓ تـػخقا الؾحؿ) :ويؼقل ( والؿقزان

 :قؾـت ؟أتعرفــل :فؼال  يف بـل ديقار وأكا  الم  رأيت طؾًقا :وطـ فروخ قال ,

فاشـمى مــف قؿقًصـا   ٓ :قال ؟أتعرفـل :فؼال  ثؿ أتك مخر -كعؿ أكت أمقر الؿممـقـ

 :قـال  فؾؿـا كػـف ؟كػـف :فؼـال  فنذا هق مـع أصـابعف  فؿد كؿ الؼؿقص  فؾب ف  زابل

 -الحؿد هلل الذي ك ا طؾل بـ أبل صالب

  يف ال ـقق اــليؿ رأى طؾًقـاأكـف  :حدثـل والـدي :قال  وطـ أيقب بـ ديـار ,

 -ورأيت طؾقف برديـ كرابقـ :قال  وبردة طؾك ضفره  وطؾقف إزار إلك كصػ ساققف
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وقؿـقص   وطؾقـف رداء ســبالين  ومعـف مخػؼـة أهنـا رأت طؾًقـا :وطـ أم كرقرة ,

 -اإلزار والؼؿقص  إلك كصػ ساققف  وإزار كرابقس  كرابقس

فــلتك   يطــقف يف ال ــقق بقــده درة كــان طؾــل :قــال  وطـــ جعػــر بـــ محؿــد ,

فـلمر هبؿـا فؼطعـا حتـك اسـتقيا   فؾب ـف فخـرج كؿـاه طؾـك يـده  بؼؿقص لف ســبالين

 -ثؿ أخذ درتف فذهب يطقف  بقديف

فصـؾك   خـرج مــ البـاب الصـغقر رأيـت طؾًقـا :قـال  وطـ ططاء أبل محؿـد ,

وطؾقــف قؿــقص كــرابقس ك ــؽري فــقق الؽعبــقـ   ركعتــقـ حتــك ارتػعــت الاــؿس

 -وأصؾ إصابع  قر مغ قل  وكؿاه إلك إصابع

 -تختؿ يف ي اره أن طؾًقا :طـ أبقف  ل لقؾكوطـ محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ أب ,

مرتـدًيا   يخطبــا وطؾقـف إزار ورداء رأيـا طؾًقا :قال   ـلالؼ ضـلوطـ أبل الق ,

 -فــظر إلك شعر صدره وبطـف  وطؿامة  بف  قر مؾتحػ

ا ت ـؾ يف الػـرات يـقم  رأيـت طؾًقـا :طـ أبقف قال  وطـ أبل إشعث العربي ,

ومـا   فصـؾك بالــاس فقـف الجؿعـة  رابقس برالثـة دراهـؿثؿ ابتاع قؿقص كـ  الجؿعة

 -خقط جرباكف

يخطب وقد وضع الؿصحػ طؾك  رأيت طؾًقا :قال  وطـ أبل صالح الحـػل ,

الؾفـؿ قـد مـعـقين مـا فقـف ) :فؼـال :قـال  حتك رأيت القرق يتؼعؼع طؾك رأسف  رأسف

ؿؾـقين طؾـك وح  ومؾؾـتفؿ ومؾـقين  الؾفؿ قـد أبغسـتفؿ وأبغسـقين  فلططـل ما فقف

  مــفؿ االؾفـؿ فلبـدلـل هبـؿ خقـرً   وأخالق لؿ تؽـ تعـرف لـل   قر خؾؼل وصبقعتل

 (-الؾفؿ أمث قؾقهبؿ مقث الؿؾح يف الؿاء  ا مـلشـرً وأبدلفؿ بل 

  قـد ازدحؿـقا طؾقـف حتـك أدمـقا رجؾـف رأيـت طؾًقـا :وطـ ابـ أبـل رافـع قـال ,

 -ؿ مـلفلرحـل مـفؿ وأرحف  الؾفؿ قد كرهتفؿ وكرهقين :فؼال

لـف يف  اوطؾقف إزار ورداء وهق يفـل بعقـرً  رأيت طؾًقا :وطـ شربمة بـ صػقؾ قال ,

 -وإن جبفتف لمشح طرًقا  يقم شديد الربد

ضحؽ طؾك الؿـرب لؿ أره ضحؽ ضـحًؽا  رأيت طؾًقا :قال  وطـ حبة العرين ,

 -أكرر مـف حتك بدت كقاجذه
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حتك قال بعض   طعؿفؿ الع ؾيدطق القتامك فق رأيت طؾًقا :وطـ أبل الطػقؾ ,

 -لقددت أين كـت يتقًؿا :أصحابف

ــد , ـــ القلق ــد ب ــال  وطـــ خال ــف ق ــا :أك ــت طؾًق ــده  ـــري رأي ــات درطــف بق د حؾؼ

  بـــا ٓن الحديــد لــداود  يــا خالــد :فؼــال - هــذا كــان لــداود :فؼؾــت  ويصــؾحفا

 ؟فؽقػ لـا

  :يحؿحؿ فرسف وهق يؼقل رأيت طؾًقا :وطـ سعد بـ أبل وقاص ,

 زل طامقـ حديث ســلبا

 

 مـحـح الؾقؾ كلين جـل
 

 لؿرـؾ هــذا ولـدتـل أمــل
 

فقــاول   يؿ ـؽ الا ـقع بقـده ثـؿ يؿـر يف إسـقاق رأيـت طؾًقـا :وطـ زاذان قـال ,

 :وهـق يؼـرأ هـذه أيــة  ويعـقـ الحؿـال طؾـك الحؿقلــة  ويرشـد الســال  الرجـؾ الا ـع

 -مالؼصص[(ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ)

فحؿـد اهلل   جـاء حتـك صـعد الؿــرب رأيت طؾًقـا :ارث الفؿداين قالوطـ الح ,

أكـف ٓ يحبــل  : طؾك ل ـان الـبـل إمـل قساء قساه اهلل  :ثؿ قال  وأثـك طؾقف

 -وقد خاب مـ افمى  وٓ يبغسـل إٓ مـافؼ  إٓ مممـ

  ًػا لف يف ال ـققسـقوهق يبقع  رأيت طؾًقا :قال  طـ أبقف  وطـ طؾل بـ إقؿر ,

لطـال مـا كاـػت بـف   فقالـذي فؾـؼ الحبـة ؟ػ ــقمــ ياـمى مــل هـذا ال :ويؼـقل

 -ولق كان طـدي ثؿـ إزار ما بعتف   الؽرب طـ وجف رسقل اهلل

يـقم الجؿعـة طؾـك  أكـف كـان يؼـرأ :وطـ هارون بــ طــمة طــ أبقـف طــ طؾـل ,

 -[5مالؽافرون:(ٱ ٻ ٻ ٻ) :الؿـرب

 -أبقض الرأس والؾحقة رأيت طؾًقا :قال  وطـ حؽقؿ بـ صؿقت ,

 -أصػر الؾحقة رأيت طؾًقا :وطـ سقادة بـ حـظؾة قال ,

وكــان طــريض الؾحقــة قــد أخــذت مــا بــقـ  رأيــت طؾًقــا :قــال  وطـــ الاــعبل ,

 -طؾك رأسف ز قبات  مـؽبقف

  ضخؿ البطـ  أبقض الرأس والؾحقة رأيت طؾًقالؼد  :قال  وطـ أبل إسحاق ,

 -ربعة مـ الرجال
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  طؾـك مــرب رسـقل اهلل رأيـت طؾًقـا :قـال  طــ أبقـف  طؿـاروطـ محؿد بـ  ,
 -وٓ أمرت بف وٓ هنقت طـف  ما أحببت قتؾف وٓ كرهتف :حقـ قتؾ طرؿان وهق يؼقل

وهـق يؼـقل   طؾـك رحـؾ رث بالربـذة رأيت طؾًقا :وطـ صارق بـ شفاب قال ,

مر ضفـًرا بت هذا إضـرواهلل لؼد   مالؽؿا تحـان حـقـ الجارية :ـ ـقلؾح ـ والح

 - فؿا وجدت بًدا مـ قتال الؼقم أو الؽػر بؿا أكزل اهلل طؾك محؿد  لبطـ
  ػســقطؾـك الؿــرب يخطـب وطؾقـف  رأيت طؾًقا :قال  وطـ صارق بـ شفاب ,

واهلل ما طـدكا كتاب كؼـراه طؾـقؽؿ إٓ كتـاب اهلل تعـالك  :ف ؿعتف يؼقل  حؾقتف حديد

قـال لصـحقػة معؾؼـة   قفا فرائض الصدقةف  وهذه الصحقػة أططاكقفا رسقل اهلل 

 -ػفسـقيف 

 :فؼـال ؟مـا هـذا :فؼؾـت لـف  ـاــقيسـحك بؽب رأيـت طؾًقـا :قال  وطـ حـش ,

 -أن أضحل طـف  أوصاين رسقل اهلل

يؿ ـؽ شـؿالف بقؿقــف طؾـك  رأيت طؾًقا :قال  طـ أبقف  وطـ ابـ جرير السبل ,

 -ة ـرالرسغ فقق ال

وطــده   يرهســربـالخقركؼ وهـق طؾـك  يت طؾًقارأ :قال  وطـ هارون طـ أبقف ,

ۋ ) :إين ٕرجق إن أكقن أكا وأبقك مـ الذيـ قـال اهلل  :فؼال  أبان بـ طرؿان

 -[33مالحجر:(ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

ومعـف  اــلخرج يـقم العقـد معتًؿـا يؿ رأيت طؾًقا :قال  وطـ إصبغ بـ كباتة ,

 -كحق مـ أربعة ألػ يؿاقن معتؿقـ

أقـر طــده سـارق  رأيـت طؾًقـا :قـال  طــ أبقـف  اسؿ بـ طبد الـرحؿـوطـ الؼ ,

   -ب صدرهسـرفؽلين أكظر إلك يده ت  فؼطع يده وطؾؼفا يف طـؼف  مرتقـ

سـؿعت  :طؾك مـرب الؽقفة وهق يؼـقل رأيت طؾًقا :قال  وطـ طؾؼؿة بـ ققس ,

رق حقـ ق ال ا ـروٓ ي  ٓ يزكك الزاين حقـ يزكك وهق مممـ» :يؼقل  رسقل اهلل

وٓ   وٓ يـتفـب هنبـة يرفـع الــاس إلقفـا أبصـارهؿ وهـق مـممـ  ق وهق مممـ ـري

 -«---ب الرجؾ الخؿر وهق مممـاـري
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  فبادرتـف أسـتؼل لـف  ي تؼل ماء لقضقئف رأيت طؾًقا :قال  وطـ أبل الجـقب ,

  فبادرتـف أسـتؼل لـف  فنين رأيـت طؿـر ي ـتؼل مـاًء لقضـقئف  مف يا أبا الجـقب :فؼال

فبادرتــف   ي ـتؼل مــاًء لقضــقئف  فــنين رأيــت رســقل اهلل  مــف يــا أبــا الح ــ :الفؼـ

 -كـل يف صفقري أحداـرفنين أكره أن ي  مف يا طؿر :فؼال  أستؼل لف

  -يف كعؾ واحد بالؿدائـ اـليؿ رأيت طؾًقا :وطـ رجؾ مـ مزيـة ,

ثـؿ   فبال فؿ ح طؾك جقربقـف وكعؾقـ رأيت طؾًقا :قال  وطـ كعب بـ طبد اهلل ,

 -قام يصؾل

يؿ ـؽ شـؿالف بقؿقــف طؾـك الرسـغ فـقق  رأيـت طؾًقـا :قـال  وطـ جرير السبل ,

  -ة ـرال

تقضل ثؿ أخذ كًػا مـ ماء فقضعف طؾـك  رأيت طؾًقا :قال  وطـ طؿرو بـ طامر ,

 -فرأيتف يـحدر طؾك كقاحل رأسف كؾف  رأسف

 -بخؾ خؿر فاصطبغ  أخذ خبًزا مـ سؾة رأيت طؾًقا :قالت  وطـ أم حراش ,

  ًئاشــقدخؾ بقت الؿـال فـرأى فقـف  رأيت طؾًقا :قال  وطـ أبل صالح ال ؿان ,

وأمـر بالبقـت فؽــس   فـلمر بـف فؼ ـؿ  أٓ أرى هذا هاهـا وبالـاس إلقف حاجة :فؼال

 -كام :يعـل  أو قال فقف  فصؾك فقف  وكسح

ًٓ  إذا زالت الاؿس صؾك أربًعا رأيت طؾًقا :قال  دسـقوطـ حذيػة بـ أ ,  -صقا

فؽـان يعؾػفـا   بـك لؾسـقال مربـًدا رأيت طؾًقا :قال  ب ـقوطـ سعقد بـ الؿ ,

فؿــ أقـام بقــة   ف بلطـاقفـااــرفؽاكت ت  طؾًػا ٓ ي ؿـفا وٓ يفزلفا مـ بقت الؿال

   -وإٓ أقرها طؾك حالفا ٓ يبقعفا  ء أخذهشـلطؾك 

ال ــؿاء وهــق يف أصــابتف  رأيــت طؾًقــا :وطـــ درهــؿ أبــل طبقــد الؿحــاربل قــال ,

يدفعف طـ خقؿتـف وجعـؾ طؾـك  سـلفجعؾ الػار  سـلفاستظؾ بخقؿة الػار  ال قق

ب ســـرفجعــؾ ي  بعــد أكــف طؾــل ســـلفــلخرب الػار  إكؿــا أســتظؾ مـــ الؿطــر :يؼــقل

 -صدره

 -حقـ أب بالؿخدج سجد سجدة شؽر رأيت طؾًقا :قال  سـكوطـ أبل مق ,
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الاـفباء يطـقف بـقـ   بؾغـة الـبـلطؾـك  رأيت طؾًقا :قال  وطـ أبل الؼعؼاع ,

 -الؼتؾك

 رأيـت طؾًقـا :قـال  أخـربين رجـؾ شـفد صـػقـ :قـال  وطـ طبد اهلل بـ طـروة ,

  ----الؾفؿ ا ػر لل ولفؿ :فؼال  فـظر إلك أهؾ الاام  خرج يف بعض تؾؽ الؾقالل

ػ ســقيـقم صـػقـ ومعـف  رأيـت طؾًقـا :قـال  وطـ طبد اهلل بـ سـان إسـدي ,

 :قـال  ثؿ يجلء :قال  فـسبطف فقػؾت فقحؿؾ طؾقفؿ :قال  ذو الػؼار رسقل اهلل 

 -إن هذا يعتذر إلقؽؿ :فؼال  ػف قد ترـك ـقفجاء ب :قال  ثؿ يحؿؾ طؾقفؿ

ارض   يا طؿ :يؼبؾ يد العباس ورجؾقف ويؼقل رأيت طؾًقا :قال  وطـ صفقب ,

 -طـل

ثـؿ   ة مٓفوطـ أبـل طبـد الـرحؿـ ال ـؾؿل أكـف كاتـب  الًمـا لـف طؾـك أربعـ ,

ثـؿ وضـع طــف الربـع مـا   كاتب  الًما لف رأيت طؾًقالقٓ أين  :ثؿ قال  وضع طـف ألًػا

 -فعؾت

فقـف  :فؼـال  ورأى طؾك رجؾ برًدا يتألٕ رأيت طؾًقا :قال  ءضـلوطـ أبل الق ,

أمــا إين لــؿ  :فؼــال  فاــؼففلخــذه فجؿــع صـــػقتف بــقـ أصــبعقف   كعــؿ :فؼــال ؟حريــر

 -هنك طـ الحرير  عت رسقل اهللولؽـ سؿ  أح دك طؾقف

 -ي تؼبؾ بذبقحتف الؼبؾة رأيت طؾًقا :قال  وطـ حـبش ,

  -يصؾل السحك يف الؿ جد رأيت طؾًقا :قال  وطـ ططاء ,

 :يقم الجؿؾ يؾقذ بـل وهـق يؼـقل رأيت طؾًقالؼد  :قال  وطـ الح ـ بـ طؾل ,

   -يـ سـةاـرلقتـل مت قبؾ هذا بع !يا ح ـ

لتخسـبـ  :طؾك الؿــرب وهـق يؼـقل رأيت طؾًقا :قال  ب ـقوطـ سعقد بـ الؿ ,

  ----فؿا حبس أشؼاها  وأشار بقده إلك لحقتف وجبقـف  هذه مـ هذه

  التؼط حبات أو حبة مــ رمـان مــ إرض رأيت طؾًقا :تؼقل  سؿعت امرأة ,

 -فلكؾفا

  -يؼؾؿ أضػاره يقم الخؿقس رأيت طؾًقا :قال  وطـ مالؽ بـ مغقل ,
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بـايع طرؿـان أول  رأيـت طؾًقـا :قـال  بـ طؿقـرة طــ أبقـف طــ جـده وطـ طؿر ,

 -ثؿ تتابع الـاس فبايعقا  الـاس

طــد أحجـار الزيـت رافًعـا  رأيـت طؾًقـا :قـال  وطـ طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك ,

 -الؾفؿ إين أبرأ إلقؽ مـ أمر طرؿان :ضبعقف يؼقل

فؾؿـا وضـع   ة دهؼانبالؿدائـ أب ببغؾ رأيت طؾًقا :قال  وطـ طؿرو بـ بعجة ,

 -فلبك أن يركبفا  ديباج :قالقا ؟ما هذا :فؼال  ج زلت ـريده طؾك قربقس ال

 رأيـت طؾًقـالؼـد  :ب يؼـقل ــقسؿعت سعقد بــ الؿ :قال  وطـ طؾل بـ زيد ,

ثـؿ رأيتفؿـا مــ   ء ٓ أحـدث بـف أحـًدا أبـًدااــلوطرؿان يف هذا الؿؼعـد يتاـاتؿان ب

 -هؿا إلك صاحبفيف ذلؽ الؿجؾس يسحؽ أحد اـلالع

خقـر  :صـعد الؿــرب فؼـال رأيت طؾًقـا :قال  وطـ طبد الرحؿـ بـ إصػفاين ,

ولـق شـئت أن أسـؿل   وخقر الـاس بعد أبل بؽر طؿر  الـاس بعد رسقل اهلل أبق بؽر

 -الرالث ل ؿقتف

 :وهق طؾك الؿــرب وهـق يؼـقل رأيت طؾًقا :قال  وطـ حجقة بـ طدي الؽـدي ,

 ؟لحؿقت إسقد الذي يؽذب طؾك اهلل ورسقلفمـ يعذرين مـ هذا ا

 :ويؼـقٓن  وطرؿـان يتقضـلن ثالًثـا ثالًثـا رأيت طؾًقا :قال  وطـ ابـ أبل لبابة ,

 -هؽذا تقضل رسقل اهلل

 :ويؼـقل  يؾـقذ بـاقـة رسـقل اهلل يف  ـزوة تبـقك رأيـت طؾًقـا :قال  وطـ جابر ,

إٓ أكـف ٓ كبـل   ســكـ مقأن تؽقن مـل بؿـزلة هارون م ضـكأما تر :قال  تخؾػـل»

  -«بعدي

الؾفـؿ إين  :وقـال  رفع يديـف رأيت طؾًقا :قال  وطـ طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك ,

 -أبرأ إلقؽ مـ دم طرؿان

بعد صػقـ وهق مخذ بقدي وكحــ  رأيت طؾقًا :قال  وطـ سالؿ بـ طبقد إشجعل ,

يـا أمقـر  :فؼؾـت لـف  مفجعؾ طؾل ي تغػر لفؿ حتك بؾغ قتؾـك أهـؾ الاـا  يف الؼتؾك اـلكؿ

 -إكؿا الح اب طؾل وطؾك معاوية :فؼال طؾل ؟إكا يف أصحاب بؿعاوية  الؿممـقـ
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أكـا   يـا رسـقل اهلل :لؿـا كزلـت هـذه أيـة قؾـت :قـال  وطـ طبد اهلل بـ سالم ,

 -فـحـ كتقٓه  تصدق بخاتؿف طؾك محتاج وهق راكع رأيت طؾًقا

  وكان مـ أح ـ الــاس وجًفـا  يخطب رأيت طؾًقا :قال  وطـ أبل الحجاج ,

ضحقك  اـلخػقػ الؿ  بفشـقٓ يغقر   ثؿ جرب  ـركان كلكؿا ك
(1)

- 

ًٝا  مسعت عً

واهلل لؼـد طؾؿـت صـاحبة الفـقدج  :يؼقل  سؿعت طؾًقا :قال  طـ حبة العرين ,

 -وقد خاب مـ افمى  أن أصحاب الجؿؾ مؾعقكقن طؾك ل ان الـبل إمل

وستة   ستة ٓ يـبغل أن ي ّؾؿ طؾقفؿ :يؼقل  ًقاسؿعت طؾ :قال  وطـ إصبغ ,

 -وستة مـ يف هذه إمة مـ أخالق ققم لقط  ٓ يـبغل أن يمّمقا الـاس

 :قال  إن رسقل اهلل :يؼقل سؿعت طؾًقا :وطـ م ؾؿ بـ ققس الفاللل قال ,

مـ الدكقا طؾك ما أحؾ  صـرفؿـ اقت  ومـفقم طؾؿ  مـفقم الدكقا :مـفقمان ٓ يابعان»

 -«ومـ تـاولفا مـ  قر حؾفا هؾؽ إٓ أن يتقب ويراجع  اهلل لف سؾؿ

ــا :قــال  وطـــ أبــل ســؾؿة بـــ كفقــؾ , واطؾــؿ أن  :يحاـــريؼــقل ل ســؿعت طؾًق

أو معـروف   إٓ محدود يف حـد لـؿ يتـب مــف  الؿ ؾؿقـ طدول بعسفؿ طؾك بعض

 -أو ضـقـ  بافادة زور

                                                           

(  1.535(  ذكــرى الاـــقعة  الاــفقد إول )1.315( اكظــر هــذه إخبــار يف: مـتفــك الؿطؾــب  الحؾــل )5)

(  هتــذيب إحؽــام  الطقســـل 5.513(  طؾــؾ الاـــرائع  الصــدوق )51.17م ــتـد الاـــقعة  الـراقــل )

إففـام  الاـفقد (  م ـالؽ 1.33(  مختؾـػ الاــقعة  الحؾـل )5.35(  الؿحاسـ  الربقـل )3.515)

ــاين ) ــل )3.17الر ــة الحؾ ــر إحؽــام  العالم ــل )1.145(  تحري ــدة  إردبؾ (  4.554(  مجؿــع الػائ

(  1.33(  هداية إمة  الحر العامؾل )3.515(  القايف  الؽاشاين )1.55روضة الؿتؼقـ  الؿجؾ ـل )

ـــقري ) ــــقعة  الـ ـــاح5.517(  الحـــدائؼ  البحـــراين )53.531وســـائؾ الا ـــامؾل  (  مػت ـــة  الع الؽرام

(  جـقاهر الؽـالم  5.113(  م تـد الاـقعة  الـراقـل )1.41(  رياض الؿ ائؾ  الطباصبائل )1.115)

(  م ـد اإلمام طؾل  ال ــقد ح ــ 3.511(  م تدرك القسائؾ  الـقري الطربسـل )3.77الجقاهري )

  م ــد اإلمـام (3.3١(  صـحقح البخـاري )1.511(  صـحقح م ـؾؿ )1.334( )4.3١1الؼبـاكجل )

ــــ ماجـــف )5.75أحؿـــد ) ـــل داود )5.37(  ســـــ اب (  ال ـــــ الؽـــربى  البقفؼـــل 1.133(  ســـــ أب

 (-3.34(  كـز العؿال  الؿتؼل الفـدي )5.515(  الطرباين )3.4١5(  مصـػ طبد الرزاق )4.173)
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الػؼـف   التجـار اــريا مع :ك الؿـربيؼقل طؾ سؿعت طؾقًا :وطـ إصبغ بـ كباتة قال ,

ًٓ ثــؿ الؿتجــر شــقبقا   واهلل لؾربــا يف هــذه إمــة أخػــك مـــ دبقــب الـؿــؾ طؾــك الصــػا  أو

 -وأططك الحؼ  إٓ مـ أخذ الحؼ  والػاجر يف الـار  التاجر فاجر  إيؿاكؽؿ بالصدق

 فنكف مـ  ٓ تؽذبقا طؾل» : قال الـبل :يؼقل سؿعت طؾًقا :وطـ ربعل قال ,

 -«كذب طؾل فؾقؾج الـار

  الجؿـؾ :يحـرض الــاس يف ثالثـة مـقاصـ سـؿعت طؾًقـا :قـال  وطـ أبل صـادق ,

  واخػسـقا إصـقات  و سقا إبصـار  اتؼقا اهلل  طباد اهلل :يؼقل  ويقم الـفر  وصػقـ

ــالم ــقا الؽ ــة  وأقؾ ــة والؿجاول ــك الؿـازل ــؽؿ طؾ ــقا أكػ  ــارزة والؿـاضــؾة  ووصـ   والؿب

 -ذكًرا كرقًرا لعؾؽؿ تػؾحقناهلل  واثبتقا واذكروا  والؿؽادمة  والؿعاكؼة والؿـابذة

اكظـر إلـك الؿعـؾ  :يحاــريؼـقل ل سـؿعت طؾًقـا :قـال  وطـ سؾؿة بــ كفقـؾ ,

والق ـار مؿــ يـدلل بـلمقال الــاس   والؿطؾ ودفع حؼقق الـاس مـ أهؾ الؿؼـدرة

فـنّكل سـؿعت   لـدياروبـع فقـف العؼـار وا  فخـذ لؾــاس بحؼـققفؿ مــف  إلك الحؽـام

ومـ لؿ يؽـ لف طؼار وٓ   ضؾؿ لؾؿ ؾؿقـ سـرمظؾؿ الؿ ؾؿ الؿق» :يؼقل اهلل  رسقل

 -«دار وٓ مال فال سبقؾ طؾقف

وطـد   ستة ٓ يممقن الــاس :يؼقل  سؿعت طؾًقا :قال  وطـ إصبغ بـ كباتة ,

 -شارب الخؿر :مـفؿ

اّتؼـقا اهلل   يـا أّيفـا الــاُس  :ؼـقلي  سؿعت طؾًقا :أّكف قال  وطـ طبِقَدة ال ؾؿاين ,

ًٓ مل مــُف إلـك َ ْقـره  فنّن رسقل اهلل  وٓ تػتقا الـّاس بؿا ٓ تعؾؿقن   قـد قـال قـق

ًٓ مـ وضعف  قر مقضعف كذب طؾقف  -وقد قال قق

ة ســقوإيـاك أن تـػـذ ق :يحاــريؼقل ل سؿعت طؾًقا :وطـ سؾؿة بـ كفقؾ قال ,

 حتك تعـرض ذلـؽ  و حؼ مـ حؼقق الؿ ؾؿقـأ  أو حد مـ حدود اهلل  يف قصاص

 -طؾل إن شاء اهلل

يؼـقل يـقم لؼقــا أهـؾ  سـؿعت طؾًقـاإيِن  :قال  وطـ طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك ,

فـلكؽره   ُيـدطك إِلقـف ومـؽـًرا  أّكـف مــ رمى طـدواًكا ُيعؿـؾ بـف  أّيفا الؿممــقن :الاام
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ومــ   سـؾ مــ صـاحبفوهـق أف  ومـ أكؽره بؾ اكف فؼـد أجـر  بؼؾبف فؼد سؾؿ وبره

فــذلؽ الــذي   ػ لتؽــقن كؾؿــة الّؾــف العؾًقــا وكؾؿــة الظــالؿقـ ال ــػؾك ـــقأكؽــره بال

   -وكّقر يف قؾبف القؼقـ  وقام طؾك الطريؼ  الفدى أصاب سبقؾ

سـّتة ٓ يـبغـل أْن ي ـؾَّؿ  :يؼـقل  سـؿعت طؾًقـا :قـال  وطــ إصـبغ بــ كباتـة ,

وأصحاب الخؿر والرببط   الاطركجوأصحاب الـرد و  والـصارى  القفقد :طؾقفؿ

فقن ب ّب إُّمفات  والطـبقر  -والاعراء  والؿتػؽَّ

سـؿعت  :يـقم قتـؾ طرؿـان يؼـقل سـؿعت طؾًقـا :قـال  يصـروطـ الح ـ الب ,

ـ ٓ تؼقة لف  إن التؼقة مـ ديـ اهلل» :يؼقل رسقل اهلل  ـ لؿ واهلل لقٓ التؼقة   وٓ دي

 -«---ؾقسما طبد اهلل يف إرض يف دولة إب

  :طؾـك مــربكؿ هـذا يؼـقل سـؿعت طؾًقـا :قـال  وطـ طؾل بـ ربقعة ,
ّ
طفـد إلـل

 -والؿارققـ  والؼاسطقـ  أن أقاتؾ الـاكرقـاهلل  رسقل

 يف الرحبة وهق يـاد الــاس مــ شـفد رسـقل سؿعت طؾًقا :قال  وطـ زاذان ,

أّكفـؿ سـؿعقا  رجـاًل فاـفدوا اــرفؼام ثالثـة ط  يقم  دير خّؿ وهق يؼقل ما قال اهلل 

 -مـ كـت مقٓه فعؾل مقٓه :وهق يؼقل اهلل  رسقل

واهلل لـق صـببُت الـدكقا طؾـك  :يؼـقل  سؿعُت طؾًقـا :قال  وطـ سقيد بـ َ َػؾة ,

حبــل ــقبت بضـرولق   الؿـافؼ صًبا ما أحّبـل َٕ وذلـؽ   ػل هـذا خقاـقم الؿـممـ 

َّٓ   يــا طؾــل» :يؼــقل  اهلل  أّكــل ســؿعت رســقل َّٓ   مــممـ ٓ يحبــؽ إ وٓ يبغســؽ إ

 -«مـافؼ

أكـا   بعرــا رسـقل اهلل :يؼقل  سؿعت طؾًقا :وطـ طبقد اهلل بـ أبل رافع قال ,

  «فنن هبا ضغقـة معفا كتاب  اكطؾؼقا حتك تلتقا روضة خاخ» :والؿؼداد والزبقر فؼال

مـا  :فؼالـت ؟أخرجل الؽتاب :فؼؾـا لفا  فخرجـا تعادى بـا خقؾـا فنذا كحـ بالظعقـة

 ----فلخرجتف مـ طؼاصفا  لتخرجـ الؽتاب أو لتؾؼقـ الرقاب :فؼؾـا  معل كتاب

  أسـػرا سـػر :يؼـقل لؿمذكـف سـؿعت طؾًقـا :قال  وطـ سعقد بـ طبقد الطائل ,

 -بصالة الصبح :يعـل
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بؾغــل أن ققًمـا يػسـؾقكـل طؾـك أبـل  :يؼقل  سؿعت طؾًقا :قال  وطـ طؾؼؿة ,

   -طؾقف ما طؾك الؿػمي  ذا ففق مػمًئا مـ هشـقمـ قال   بؽر وطؿر

اجتؿـع رأي ورأي  :يؼـقل سـؿعت طؾًقـا :قال  وطـ طبقدة ال ؾؿاين الؿرادي ,

   -الحديث --ثؿ رأيت بعد ذلؽ أن يبعـ  طؿر يف أمفات إوٓد أن ٓ يبعـ

مـا مــ رجـؾ مــ قـريش جـرت طؾقـف  :يؼقل  سؿعت طؾًقا :قال  وطـ زاذان ,

ومـا مــ ميـة   ية وميتقـ ت ققف إلـك جــة أو تؼـقده إلـك كـارإٓ وقد كزلت م سـلالؿقا

ولـق ثـقـت لـل   كزلت يف الرب والبحر وٓ سفؾ وٓ جبؾ إٓ قد طؾؿـت حـقـ كزلـت

 ----وسادة لحؽؿت بقـ أهؾ التقرية

 :وهـق يؼـقل سـؿعت طؾًقـا :قـال  وطـ حباب بـ أبل حباب الؽؾبل طــ أبقـف ,

ٓ   يؼتـؾ بعسـفؿ بعًسـا  رون ثؾـاًل صـقي  لقخربـ العرب كؿا يخرب البقت الخرب

   -يبالل اهلل مـ  ؾب

ثـالث   أيفـا الــاس :طؾك مـرب الؽقفة يؼـقل سؿعت طؾقًا :قال  وطـ أبل جؿقؾة ,

وٓ ديــ لؿــ دان بػريـة باصـؾ   ٓ ديـ لؿـ دان بجحقد مية مــ كتـاب اهلل  ٓ ديـ لفؿ

ٓ خقـر يف   أيفـا الــاس :قـالثـؿ   اهلل  صــكوٓ ديـ لؿـ دان بطاطـة مــ ط  طؾك اهلل

 -وٓ خقر يف ك ؽ ٓ ورع فقف  وٓ خقر يف دكقا ٓ تدبر فقفا  ديـ ٓ تػؼف فقف

وٓ   اتؼـقا اهلل وٓ يخـدطـؽؿ إك ـان :يؼـقل  سؿعت طؾقًا :وطـ ابـ الؿغقرة قال ,

وإكؿــا أكــا طبــد   ديـــ مدم الــذي ارتســاه اهلل  فنكؿــا ديـــل ديـــ واحــد  يؽــذبـؽؿ إك ــان

 -وما أشاء إٓ ما شاء اهلل  ا إٓ ما شاء اهللضـرً كػًعا وٓ   ـلوٓ أمؾؽ لـػ  قمخؾق

ٓ يـتػـع   أثـايف اإلسـالم ثـالث :يؼـقل  سـؿعت طؾًقـا :قال  وطـ أبل صادق ,

 -والقٓية  والزكاة  الصالة :واحدة مـفـ دون صاحبتفا

تبعــل ففـق  فؿــ  ؿ الــار ــقأكـا ق :وهق يؼـقل سؿعت طؾًقا :قال  وطـ طباية ,

 -ومـ طصاين ففق مـ أهؾ الـار  مـل

إٓ   سـؾقين قبـؾ أن تػؼـدوين :يؼـقل سؿعت طؾًقـا :قال  وطـ طباية بـ ربعل ,

 -ت للقن مـ طـده طؾؿ الؿـايا والباليا وإك اب
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إن يف صـدري هـذا  :يؼـقل  سـؿعت طؾًقـا :قـال  وطـ أبـل إسـحاق ال ـبقعل ,

ويرووكـف   أجـد لـف حػظـة يرطقكـف حـؼ رطايتـف لق  طؾؿـقف رسقل اهلل  العؾًؿا جؿً 

إن العؾـؿ   فـقعؾؿ بـف كرقـًرا مــ العؾـؿ  طـل كؿـا ي ـؿعقكف مــل إذا أودطـتفؿ بعسـف

 -وكؾ باب يػتح ألػ باب  مػتاح كؾ باب

 -ؿ الـار ـقأكا ق :يؼقل سؿعت طؾًقا :قال  وطـ طباية بـ ربعل ,

مــ   أهـؾ البقـت رايـة إن لــا :يؼـقل  سؿعت طؾًقا :قال  وطـ طبقد بـ كرب ,

 -ومـ تبعفا لحؼ  ومـ تلخر طـفا محؼ  تؼدمفا مرق

 :يؼـقل  لقٓ أين سؿعت رسقل اهلل :يؼقل  سؿعت طؾًقا :قال  وطـ زاذان ,

 -لؽـت أمؽر العرب «لقٓ أن الؿؽر والخديعة والخقاكة يف الـار»

تخؾـل  الؾفـؿ إكـؽ ٓ :يؼـقل  سؿعت طؾًقا :قال  وطـ كؿقؾ بـ زياد الـخعل ,

 -إرض مـ قائؿ بحجة ضاهر أو خاف مغؿقر لئال تبطؾ حججؽ وبقـاتؽ

الؾفـؿ إين ٓ أطؾـؿ أحـًدا  :يؼـقل  طؾـك الؿــرب سؿعت طؾًقا :وطـ حبة العرين ,

 -صؾقت قبؾ أن يصؾل أحد سبًعا  أسؾؿ قبؾل مـ هذه إمة  قر كبقفا

وأخـق رسـقل   اهللأكـا طبـد  :يؼـقل  سؿعت طؾًقـا :قال  وطـ طّباد بـ طبد اهلل ,

يؼ إكرب  اهلل ّٓ كاذب مػمي  وأكا الصدِّ  -ٓ يؼقلفا  قري إ

 :ســتة ٓ يـبغــل أن ت ــؾؿ طؾــقفؿ :يؼــقل  ســؿعت طؾًقــا :قــال  وطـــ إصــبغ ,

  وأصـحاب خؿـر وبـربط وصـبـقر  وأصحاب الـرد والاطركج  والـصارى  القفقد

 -والاعراء  والؿتػؽفقـ إمفات

الجالهـؼ وهـق  :ستة مـ أخالق ققم لقط :يؼقل  ؿعت طؾقًاس :وطـ إصبغ قال ,

 -وحؾ إزرار  والصػقر  وإرخاء اإلزار خقالء  ومسغ العؾؽ  والخذف  البـدق

أو ٓ   ٓ يحجبـف  كـان رسـقل اهلل :يؼـقل سؿعت طؾًقا :قال  وطـ الؿعؿر ,

 -إٓ الجـابة  يحجزه طـ قراءة الؼرمن

ـــ ضــؿرة , ــؽ ب ــال  وطـــ مال ــاســؿعت  :ق ــر الؿــممـقـ طؾًق ــا إكؽــؿ  :يؼــقل  أمق أم

  ---فؿـ لعــل كارًها مؽرًها يعؾؿ اهلل أكف كان مؽرًها  معرضقن طؾك لعـل ودطائل كذابًا
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الؾفـؿ العــ  :فؼـال  قــت يف الؿغـرب سؿعت طؾًقـا :قال  وطـ أبل الؿػسؾ ,

 ســـكمقوأبــا   وأبــا إطــقر ال ــؾؿل ثالًرــا  وطؿــرو بـــ العــاص ثاكًقــا  معاويــة بادًئــا

 -إشعري رابًعا

ا دوا خـذوا حؼؽـؿ مـع   يا باهؾة :يؼقل  سؿعت طؾًقا :قال  وطـ أبل يحقك ,

 -واهلل يافد أكؽؿ تبغسقين وأكك أبغسؽؿ  الـاس

ــا :قــال  وطـــ فرقــد البجؾــل , ــا معا :يؼــقل ســؿعت طؾًق أهــؾ  شـــرأٓ تــرون ي

ولؼـد   أراكـؿ تـتفـقن فؿـا  بتؽؿ بالدرة التل أطظ هبا ال ـػفاءضـرواهلل لؼد   الؽقفة

  ػلســقفؿـا بؼـل إٓ   فؿا أراكؿ ترطـقون  اط التل أققؿ هبا الحدود ـقبتؽؿ بالضـر

 -ولؽـل ٓ أحب أن إلك تؾؽ مـؽؿ  وإين ٕطؾؿ الذي يؼقمؽؿ بنذن اهلل

لتخسـبـ هـذه مــ   بـاهلل :يؼـقل سؿعت طؾًقا :قال  طـ أبقف  وطـ أبل حؿزة ,

 -لحقتف مـ رأسف :يعـل  دم هذا

مـا لؼـل أحـد  :وهق يؼـقل سؿعت طؾًقا :قال  وطـ طبد الرحؿـ بـ أبل بؽرة ,

 -ثؿ بؽك  مـ الـاس ما لؼقت

  ســؿعت رســقل اهلل :يؼــقل ســؿعت طؾًقــا :قــال  وطـــ الح ـــ بـــ طؾــل ,
لقس  ,وقرن بقـ ال بابتقـ,يرد طؾل أهؾ بقتل ومـ أحبفؿ مـ أمتل هؽذا » :يؼقل

 -«بقـفؿا فصؾ

إٓ   التاجر فاجر :يؼقل سؿعت طؾًقا :قال  سعقد الرقري وطـ طبقدة طـ أبل ,

 -مـ أخذ الحؼ وأططاه

وأفراصــا أفـراط   كحــ الـجبـاء :يؼـقل سـؿعت طؾًقـا :قـال  وطـ حبة العرين ,

مـــ ســاوى بقــــا وبــقـ   طاناـــقوالػئــة البا قــة حــزب ال  حزبـــا حــزب اهلل  إكبقـاء

 -طدوكا فؾقس مـا

أكـا طبـد اهلل وأخـق  :يؼقل طؾك الؿــرب ؿعت طؾًقاس :وطـ رجؾ مـ إزد قال ,

 -وٓ يؼقلفا أحد بعدي إٓ كذاب  لؿ يؼؾفا أحد قبؾل  رسقل اهلل
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ٕقـقلـ  :طؾـك مــرب الؽقفـة يؼـقل سـؿعت طؾًقـا :قال  وطـ إصبغ بـ كباتة ,

ًٓ لؿ يؼؾف أحد قبؾل   ورثت كبـل الرحؿـة :وٓ يؼقلف أحد بعدي إٓ كذاب  الققم قق

 -قـصـقوأكا خقر الق  خقر ك اء إمةوزوجتل 

والؿـال يع ـقب   أكا يع ـقب الؿتؼـقـ :يؼقل سؿعت طؾًقا :قال  وطـ طباية ,

 -الؽػار

ــا :قــال  وطـــ طبــاد بـــ طبــد اهلل ,   ســؿعت رســقل اهلل :يؼــقل ســؿعت طؾًق
 -«وخقر مـ أخؾػف مـ بعدي  ويـجز وطدي  ديـل سـلطؾل يؼ» :يؼقل

  ػ ف ـؾف ــقبالرحبة ودطـا ب سؿعت طؾًقا :قال وطـ يزيد بـ محجـ السبل ,

 -واهلل لق كان طـدي ثؿـ إزار ما بعتف  مـ يامي هذا مـل :ثؿ قال

أكاـد اهلل رجـاًل رأت  :يـاد الـاس يؼقل سؿعت طؾًقا :قال  وطـ حبة العرين ,

 اــرفؼـام اثــا ط :قال  يقم  دير خؿ ما قال لل رسقل اهلل   وسؿعت أذكاه  طقـاه

  مــ كــت مـقٓه فعؾـل مـقٓه» :يؼـقل  فافدوا أهنؿ سـؿعقا رسـقل اهلل  رجاًل 

 -«وطاد مـ طاداه  الؾفؿ وال مـ وآه

مـا مــ كبـل إٓ وقـد أططـل  :يؼـقل سؿعت طؾًقا :قال  وطـ طبد اهلل بـ هالل ,

أكـا مــفؿ  :قـال -ف ـؿفؿ :فؼؾــا لعؾـل  اــروأططقـت أكـا أربعـة ط  مـ الرفؼاء سبعة

 -ػروابـل وحؿزة وجع

أكا أحـب  : قؾت لرسقل اهلل :يؼقل سؿعت طؾًقا :قال  وطـ ابـ أبل كجقح ,

 -«وأكت أطز طؾل مـفا  هل أحب إلل مـؽ» :قال  يعـل فاصؿة ؟إلقؽ أم هل

والذي  :وهق يؼقل طؾك الؿـرب سؿعت طؾًقا :وطـ ثعؾبة بـ يزيد الحؿاين قال ,

 -أكف لتغدر إمة بل : إكف لعفد إلل الـبل إمل  فؾؼ الحبة وبرأ الـ ؿة

وأفراصـــا   كحـــ الـجبــاء :يؼــقل ســؿعت طؾًقــا :قــال  وطـــ ح ـــ الصـــعاين ,

 -اءصـقإو صـلوأكا و  أفراط إكبقاء

واهلل   الؽقفة شـريا معا :يؼقل سؿعت طؾًقا :قال  وطـ رفقع بـ فرقد البجؾل ,

بــالحؼ مـــفؿ  أكــتؿ أولــك التصــربن طؾــك قتــال طــدوكؿ أو لق ــؾطـ اهلل طؾــقؽؿ ققًمــ

 -ػ تحقدون إلك مقتة طؾك الػراش ـقأفؿـ قتؾة بال -فؾقعذبـؽؿ
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  ي تـػر الـاس إلـك قتـال معاويـة سؿعت طؾًقا :قال  وطـ ققس بـ أبل حازم ,

 :اكػـروا إلـك مــ يؼـقل  طاناــقوأولقـاء ال  اكػـروا إلـك بؼقـة إحـزاب :وهق يؼـقل

 -صدق اهلل ورسقلف :كذب اهلل ورسقلف مع مـ يؼقل

مـا طــ فئـة تبؾـغ ثالثؿائـة إلـك يـقم  :يؼـقل سـؿعت طؾًقـا :قـال  وطـ طؾؼؿـة ,

 -الؼقامة إٓ وقد طؾؿت كاطؼفا وقائدها وسائؼفا

وددت أن الخصـقم  :يؼقل طؾك الؿـرب سؿعت طؾًقا :قال  وطـ زيد بـ هؿام ,

 -ة كاكت يف ماللسـقفنن أخطلت يف ق  أكصػقين

أمـا واهلل   أيــ شـؼقؽؿ :الؿـرب يؼقل طؾك سؿعت طؾًقا :قال  وطـ أبل صالح ,

 -بـل يف هذا حتك يخسب هذهسـرلق

  ســؿعت رســقل اهلل :يؼــقل ســؿعت طؾًقــا :قــال  وطـــ الح ـــ بـــ طؾــل ,
 ,يعـل ال بابتقـ,يرد طؾل الحقض أهؾ بقتل ومـ أحبفؿ مـ أمتل كفاتقـ » :يؼقل

 -«إحداهؿا تػسؾ طؾك إخرى ,يعـل ال بابة والقسطك,أو كفاتقـ 

إن بـقـ يـدي الؼـائؿ ســقـ  :يؼـقل سـؿعت طؾًقـا :قـال  وطـ إصبغ بـ كباتة ,

 -ويؼرب فقفا الؿاحؾ  ويصدق فقفا الؽاذب  يؽذب فقفا الصادق  خداطة

إن أصحاب الؼـائؿ  :يؼقل سؿعت طؾًقا :قال  وطـ أبل يحقك حؽقؿ بـ سعد ,

 -أقؾ الزاد الؿؾحو  أو كالؿؾح يف الزاد  شباب ٓ كفقل فقفؿ إٓ كالؽحؾ يف العقـ

كـلين بـالعجؿ ف ـاصقطفؿ يف  :يؼقل سؿعت طؾًقا :قال  وطـ إصبغ بـ كباتة ,

 -يعؾؿقن الـاس الؼرمن كؿا أكزل  م جد الؽقفة

والـجبـاء مــ   إبدال مـ أهـؾ الاـام :يؼقل سؿعت طؾًقا :وطـ أبل الطػقؾ ,

 -يقم لعدوكا اـريجؿعفؿ اهلل ل  أهؾ الؽقفة

  مـا سـؿعت رسـقل اهلل :يؼـقل سـؿعت طؾًقـا :شداد قـال وطـ طبد اهلل بـ ,
 -فداك أبل وأمل  ارم سعد :سؿعتف يؼقل  يػدي رجاًل بلبقيف إٓ سعًدا

ــا :قــال  ملســـروطـــ ابـــ يحقــك الح , كـــا جؾقًســا طـــد  :يؼــقل ســؿعت طؾًق

محؿـًرا   فاسـتقؼظ الـبـل  فتذاكركا الدجال  وهق كائؿ ورأسف يف حجري الـبل
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وسـػؽ   إئؿة الؿسـؾقن :لغقر الدجال أخقف طؾقؽؿ مـ الدجال» :فؼال  وجفف

 -«وسؾؿ لؿـ سالؿفؿ  أكا حرب لؿـ حارهبؿ  دماء طمب مـ بعدي

ما َرمِْدُت وٓ ُصِدْطُت مــذ َمَ ـَح  :يؼقل سؿعت طؾًقا :قالت سـكوطـ ُأمَّ مق ,

 -وأططاين الراية  وتػؾ يف َطْقـِل يقم َخْقَبرَ   رسقل اهلل وجفل

وٓ جـدي   واهلل مـا طبـد أبـل :يؼـقل سؿعت طؾًقا :وطـ إصبغ بـ كباتة قال ,

 :قـال ؟وما كـاكقا يعبـدون :ققؾ -وٓ طبد مـاف صـًؿا قط  وٓ هاشؿ  طبد الؿطؾب

 -متؿ ؽقـ بف  طؾك ديـ إبراهقؿ  كاكقا يصؾقن إلك البقت

ا بـقـ مـ  الح ـ أشـبف برسـقل اهلل :يؼقل سؿعت طؾًقا :وطـ هاين بـ هاين ,

 -ـ أشبف بف فقؿا كان أسػؾ مـ ذلؽ ـقوالح  الصدر إلك الرأس

ــر الغــافؼل , ـــ زري ــد اهلل ب ــا :وطـــ طب ــع) :يؼــقل ســؿعت طؾًق ــة  :الػــتـ أرب فتـ

ثؿ يخرج رجـؾ مــ طـمة  ,فذكر معدن الذهب,وفتـة كذا   اءسـروفتـة ال  اء ـرال

 -يصؾح اهلل طؾك يديف أمرهؿ   الـبل

ٓ يخـرج الؿفـدي حتـك ) :سـؿعت طؾًقـا يؼـقل :قـال  شـلوطـ كق ان الرقا ,

 (-ويبؼك ثؾث  ويؿقت ثؾث  يؼتؾ ثؾث

  أتـاين رسـقل اهلل :يؼـقل سؿعت طؾًقا :قال  ـ طـ أبقف ـقوطـ طؾل بـ ح ,
 «؟أٓ تصـؾقن» :فؼـال  وأكا كائؿ وفاصؿة وذلـؽ مــ ال ـحر حتـك قـام طؾـك البـاب

فرجـع  :قـال -فـنذا شـاء أن يبعرــا  بقـد اهللإكؿا كػقسـا   يا رسقل اهلل :فؼؾت مجقًبا لف

ب بقـده طؾـك ضــرف ؿعتف حقـ ولـك يؼـقل و  ولؿ يرجع إلك الؽالم  رسقل اهلل

ًٓ شـلوكان اإلك ان أكرر » :فخذه  -«ء جد

  ســؿعت رســقل اهلل :يؼــقل ســؿعت طؾًقــا :قــال  وطـــ طبــد اهلل بـــ مؾقــؾ ,
وإين أططقـت   اء وزراء كجبـاءلقس مـ كبل كان قبؾل إٓ قد أططل سبعة كؼب» :يؼقل

 -«وسبعة مـ الؿفاجريـ  سبعة مـ قريش  اكجقبً  اكؼقبً  اوزيرً  اـرأربعة ط

  أخـذ رسـقل اهلل :يؼقل سؿعت طؾًقا :قال  وطـ طبد اهلل بـ زرير الغافؼل ,
  -«هذان حرام طؾك ذكقر أمتل» :ثؿ رفع هبؿا يديف فؼال  باؿالف ابقؿقـف وحريرً  اذهبً 
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لق لؿ » : قال رسقل اهلل :يؼقل سؿعت طؾًقا :لطػقؾ قال حجاجوطـ أبل ا ,

ًٓ  يبؼ مـ الدكقا إٓ يقم لبعث اهلل  قال أبق  -«اكؿا مؾئت جقرً  رجاًل مـا يؿؾمها طد

   -رجاًل مـا :كعقؿ

مات رجؾ مـ أهـؾ الصـػة وتـرك  :يؼقل سؿعت طؾًقا :قال  مصـروطـ ابـ أ ,

 -«صؾقا طؾك صاحبؽؿ  كقتان» : فؼال رسقل اهلل  ديـاريـ أو درهؿقـ

  كــت رجـاًل مـذاءً  :يؼـقل سؿعت طؾًقـا :وطـ طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك قال ,

 -فقف القضقء :فؼال  ف للت الـبل

أٓ أخـربكؿ بخقـر  :يؼقل طؾك الؿــرب سؿعت طؾقًا :قال  وطـ طبد خقر الفؿداين ,

فــذكر  :قــال ؟ربكؿ بالرــاينأٓ أخــ :ثــؿ قــال  فــذكر أبــا بؽــر :قــال ؟هــذه إمــة بعــد كبقفــا

 -فرأيـا أكف يعـل كػ ف  وسؽت :قال  لق شئت ٕكبلتؽؿ بالرالث :ثؿ قال  طؿر

ابــ م ـعقد فصـعد   أمر الـبـل :يؼقل سؿعت طؾًقا :قالت سـكوطـ أم مق ,

فـظر أصحابف إلـك سـاق طبـد اهلل بــ م ـعقد   ءاـلأمره أن يلتقف مـفا ب  طؾك شجرة

ــال رســقل اهلل  ا مـــ حؿقشــة ســاققففســحؽق  حــقـ صــعد الاــجرة ــا » : فؼ م

 -«لرجؾ طبد اهلل أثؼؾ يف الؿقزان يقم الؼقامة مـ أحد ؟تسحؽقن

فبعـث هبـا   بحؾـة حريـر  أتك الـبـل :يؼقل سؿعت طؾًقاوطـ ابـ أبل لقؾك  ,

   -بقـ الـ اء افلمرين فلصرهتا خؿرً   فرأيت الؽراهقة يف وجفف  إلل فؾب تفا

ثؿ   احتجؿ رسقل اهلل :يؼقل سؿعت طؾًقا :قال  طفقيوطـ أبل جؿقؾة ال ,

وأمـرين   افقضـع طــف صـاطً   صـاطان :قال «؟كؿ خراجؽ» :قال لؾحجام حقـ فرغ

   -فلططقتف صاًطا

أططـل كـؾ كبـل سـبعة كجبـاء  :يؼـقل سؿعت طؾًقا :وطـ طبد اهلل بـ مؾقؾ قال ,

 -ق بؽر وطؿر أب :مـفؿ  كجقًبا مـ أمتف اـروأططل الـبل أربعة ط  مـ أمتف
إن العبـد » :قـال رسـقل اهلل :يؼـقل سؿعت طؾًقا :قال  وطـ أبل طبد الرحؿـ ,

الؾفـؿ ا ػـر  :وصالهتؿ طؾقف  إذا جؾس يف مصاله بعد الصالة صؾت طؾقف الؿالئؽة

 :وصـالهتؿ طؾقـف  وإن جؾس يـتظر الصالة صؾت طؾقف الؿالئؽـة  الؾفؿ ارحؿف  لف

 -«الؾفؿ ارحؿف  الؾفؿ ا ػر لف
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لؿا كان يقم إحـزاب  :يؼقل سؿعت طؾًقا :قال  ـلوطـ شتقر بـ شؽؾ العب ,

شغؾقكا طـ الصالة القسـطك » : فؼال الـبل  بقـ الؿغرب والعااء صـرصؾقـا الع

  -«مأل اهلل قبقرهؿ وأجقاففؿ كاًرا  صـرصالة الع

كؾــقا الرمــان  :يؼــقل ســؿعت طؾًقــا :وطـــ ربعقــة ابـــة طقــاض الؽالبقــة قالــت ,

   -فنكف دباغ الؿعدة  فباحؿ

ــال , ـــ ضــؿرة ق ــا :وطـــ طاصــؿ ب ــقل ســؿعت طؾًق ــقس بحــتؿ  :يؼ ــقتر ل إن ال

 -فال تدطقه  ولؽـف سـة  كالصالة

إن  :يؼـقل ٓبــ طبـاس سـؿعت طؾًقـا :وطـ الح ـ وطبد اهلل طـ أبقفؿا قـال ,

 -وطـ لحقم الحؿر إهؾقة طام خقرب  هنك طـ الؿتعة متعة الـ اء رسقل اهلل 

ٓ » :قـال رسـقل اهلل :يؼـقل سؿعت طؾًقـا :طبد اهلل بـ كجل طـ أبقف قال وطـ ,

 -«وٓ كؾب  وٓ جـب  فقف صقرة اتدخؾ الؿالئؽة بقتً 

إن مــ ال ــة إذا سـؾؿ اإلمـام  :يؼـقل سؿعت طؾًقا :وطـ طباد بـ طبد اهلل قال ,

حتـك يـحـرف أو يتحـقل أو  اأن ٓ يؼقم مـ مقضـعف الـذي صـؾك فقـف يصـؾل تطقًطـ

   -صؾ بؽالميػ

فؿـ شاء   القتر ثالثة أكقاع :يؼقل سؿعت طؾًقا :قال  وطـ حطان بـ طبد اهلل ,

ثـؿ   ومـ شاء أوتـر  ثؿ إن صؾك صؾك ركعتقـ ركعتقـ حتك يصبح  أوتر أول الؾقؾ

ومــ شـاء لـؿ   ثؿ صؾك ركعتقـ ركعتقـ ثـؿ أوتـر  إن صؾك صؾك ركعة شػًعا لقتره

 -يقتر حتك يؽقن مخر صالتف

  وهق يخطب طؾك الؿــرب سؿعت طؾًقا :قال  أبل طبد الرحؿـ ال ؾؿلوطـ  ,

أيؿـا طبـد أو أمـة زكـك فـلققؿقا طؾقـف   أيفـا الــاس :ثـؿ قـال  وأثــك طؾقـف  فحؿد اهلل

زكت فلرسؾـل إلقفـا   لرسقل اهلل افنن خادمً   وإن كان قد أحصـ فاجؾدوه  الحد

ــد بـػاســفا  هباضـــرٕ ــة طف ــا ت إن اـــقوخ  فقجــدهتا حدير ــاضـــرأك   بتفا أن أقتؾف

   -أح ـت :قال  فرددت طـفا حتك تؿاثؾ وتاتد

مـ قرأ خؾػ اإلمـام فؼـد  :يؼقل سؿعت طؾًقا :وطـ طبد اهلل بـ أبل لقؾك قال ,

 -أخطل الػطرة
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مـ كان مـؽؿ متطقًطـا  :يؼقل سؿعت طؾًقا :وطـ حؽقؿ بـ سعد الحـػل قال ,

  وٓ يتعؿـد يـقم الجؿعـة  الخؿـقس فؾقؽـ مـ صقمف يقم  مـ الافر أياًما يصقمفا

ويقم ك ـؽف   امفصـقيقم   فقجتؿع لف يقمان صالحان  ابشـرفنكف يقم طقد وصعام و

 -مع الؿ ؾؿقـ

وسـللف رجـؾ طــ الـدرهؿ  سـؿعت طؾًقـا :وطـ م ؾؿ بـ كذير ال ـعدي قـال ,

 -ذلؽ الربا العجالن :فؼال  بالدرهؿقـ

إذا ولقـت » : لـل رسـقل اهلل قال :يؼقل سؿعت طؾًقا :وطـ أبل ضبقان قال ,

 -«إمر بعدي فلخرج أهؾ كجران مـ جزيرة العرب

هنـاين رسـقل  :برحبة الؽقفـة يؼـقل سؿعت طؾًقا :وطـ ابـ حـقـ طـ أبقف قال ,

 -طـ قراءة الؼرمن وأكا راكع اهلل 

 -يلمر بصقم طاشقراء سؿعت طؾًقا :قال اـروطـ أبل ب ,

 أمرين رسقل اهلل  :يؼقل سؿعت طؾًقا :وطـ طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك قال ,
  وأمرين أن أتصـدق بجؾقدهـا  فتصدقت  وأن أتصدق بؾحقمفا  أن أققم طؾك بدكف

إمر بصدقة لحقمفا  فتصدقت  وأمرين أن أتصدق بجاللفا  فتصدقت
(1)

- 

                                                           

(  5.13١قب )(  مـاقـب ابــ شـفر أشـ4.5131( اكظر هذه إخبار يف: الخرائج والجـرائح  الراوكـدي )5)

(  الؿحاســـ  الربقــل 3.145(  هتــذيب إحؽــام  الطقســـل )54١م ــتطرفات ال ـــرائر  الحؾــل )ص:

ـــقعة  الحؾــل )5.135) ــػ الا ــاين )5.5١1(  مختؾ ــام  الاــفقد الر ــالؽ إفف (  تحريــر ١.31(  م 

جؾ ــل (  روضـة الؿتؼـقـ  الؿ1.51(  مجؿـع الػائـدة  إردبؾـل )5.555إحؽام  العالمـة الحؾـل )

(  وسـائؾ الاــقعة  الــقري 5.53(  هدايـة إمـة  الحـر العـامؾل )5.51١(  القايف الؽاشـاين )5.75)

(  ريــاض الؿ ــائؾ  55.135(  مػتــاح الؽرامــة  العــامؾل )7.511(  الحــدائؼ  البحــراين )15.131)

(  م تدرك 1.17(  جقاهر الؽالم  الجقاهري )5.171(  م تـد الاـقعة  الـراقل )5.71الطباصبائل )

.  1( )1.3١1(  م ـــد اإلمــام طؾــل  ال ـــقد ح ـــ الؼبــاكجل )51.73القســائؾ  الـــقري الطربســـل )

(  5.35(  صحقح البخاري )3.513(  صحقح م ؾؿ )1.33(  حؾقة إبرار  البحراين )44.١) 334

(  3.135(  مصـــػ طبــد الــرزاق )3.111(  ال ــــ الؽــربى  البقفؼــل )5.75م ـــد اإلمــام أحؿــد )

(  كـز العؿـال  الؿتؼـل الفــدي 4.431(  ســ أبل داود )1.117(  ســ ابـ ماجف )3.551الطرباين )

(3.534-) 
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  :أققل 

فقفــا   عة وال ـــةاـــقكؼؾتفــا مـــ كتــب ال ر مـــ أخبــار طؾــل  ـــقهــذا جــزء ي 

إٓ أن   ولـق أردكـا كؼـؾ الؿزيـد ٓحتجــا إلـك مصــػ خـاص  قػالصحقح والسع

 لـؿ تـمك  والحـديث  والتـاري   رة ــقإن كتـب ال :الؿفؿ الذي كريـد أن كؼقلـف هــا

صـالة )طؾـك  لــا اطماًضـا واحـًدا مــ طؾـل  لؿ تـؼؾإٓ أهنا   ًئا إٓ وكؼؾتف لـاشـق

لـؿ يؽــ يصـؾل مـع  طؾًقا أو أن   مـ إقامة هذه الصالة ربع قرنصقال  (الماويح

 -فؾقظفره لـا  ومـ طـده  قر ذلؽ  جؿقع الؿ ؾؿقـ هذه الصالة

 ال ٚذنست٘إ ا٦ًغـٝ ٚايتٛازٜذ مل ترتى يٓا طـرينتب اي

كـان يصـؾل مـع جؿفـقر  ان طؾًقـأ حؼقؼـةيف  اإلمامقـةولؾؿعاكد ولؾؿاـؽؽ مــ 

صــػ ابــ ول مــ من اطرض لف ففرست الجـزء إأود أ  الصحابة صالة الماويح

 ,ن كان  قر مفؿإو, ائً شـقلـا  لؿ تمكر والتقاري   ـقن كتب الأ كحؼقؼة  بةشـقبل أ

ــفإ ــػ  ٓ وذكرت ــمك  فؽق ــماويح الؿفــؿت ــؼ بصــالة ال ــق الؿتعؾ ــف   وه ــأومـ  ان طؾًق

يصــؾقفا  لــؿ يؽـــ ان طؾًقــأو أ  طؾــك هــذه الصــالة اطمضــقاوجؿفــقر الصــحابة قــد 

   ؟!جؿاطة مع جؿفقر الؿ ؾؿقـ

وهـل   الرؿاكقـةجـزاء كتبـف أطديـدة يف  ابقاًبـأبة يف مصــػف شــقبل أبقب ابـ فؼد 

  بـقاب الػؼـفأ مختؾـػجؿؾة مـ الصـحابة والتـابعقـ يف  ققالأفعال وأتتحدث طـ 

هـذا  يػعـؾ ان فالًكـإ) :مرـالأمــ   وتـتفـل بؽتـاب الـديات  مـ كتـاب الطفـارة أتبد

 ان فالًكـإو  بـف ٓ يؼـقلوفـالن   الؼـقلهبـذا  يؼقل ان فالكً إو  ٓ يػعؾفوفالن   الػعؾ

ــره ــالن   هــذا الػعــؾ يؽ ٓ وفــالن   هــذا الػعــؾ رخــص ان فالًكــإو  ٓ يؽرهــفوف

  الروايـاتمــ  ابـقاب طـددً تحت كؾ باب مــ هـذه إ امقردً  ( وهؽذا ---يرخصف

   :بقاب هذا الجزءأمـ  القؽ بعًس إو

 -ٓ بطفقرإٓ تؼبؾ صالة  مـ قال -

 -ويؼقل يؽػقؽ ما سلل طؾقفا ٓ يخؾؾ لحقتف مـ كان -

 -سأذكان مـ الرإ مـ قال -
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 -ذكقف وباصـفاأيؿ ح ضاهر  مـ كان -

 -يؼقل ا  ؾ قدمقؽ مـ كان -

 -خذ لرأسؽ ماء جديد مـ قال -

 -سف بػسؾ يديفأيؿ ح ر مـ كان -

 -يرى الؿ ح طؾك العؿامة مـ كان -

 -سفأٓ يرى الؿ ح طؾك العؿامة ويؿ ح طؾك ر مـ كان -

 -اغ القضقءسبنيلمر ب مـ كان -

 -مر بآستـااقلي مـ كان -

 -يصؾل الصالة بقضقء واحد مـ كان -

 -ذا صؾكإيتقضل  مـ كان -

 -ٓ بلس ب مر الحؿار مـ قال -

 -يف القضقء ب مر الفر مـ رخص -

 -كاءويغ ؾ مـف اإل هٓ يجز مـ قال -

 -ن يتقضل بػسؾ وضقء الؿرأةأ مـ كره -

 -واستـاؼ مـ كػ واحد مـ تؿسؿض -

 -الؼؾس وضقءٓ يرى يف  مـ كان -

 -لل مـ التقؿؿإحب أر  ـقالؿاء الق مـ قال -

 -لقس يف الؼبؾة وضقء مـ قال -

 -فقفا القضقء مـ قال -

 -بؾٓ يتقضل مـ لحقم اإل مـ كان -

 -ٓ يتقضل مـ ما م تف الـار مـ كان -

 -يرى القضقء مؿا  قرت الـار مـ كان -

  -يعقد القضقء ومـ قال يجري طؾقف الؿاء مـ قال -

 -ل ٓ يؿس ذكره بالؿاءذا باإ مـ كان -

 -ثر البقلأن يغ ؾ ذكره ويغ ؾ أيحب  مـ كان -
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 -ٓ يتقضل مـ الؾبـ وٓ يتؿسؿض مـ كان -

 -دم والخابمـ إ ليتقضمـ كان  -

 -اف يف القضقءسـريؽره اإل مـ كان -

 -ةالجـب  ؿ  هيجز مـ قال -

 -ثرهأا  ؾ مـ ثقبؽ مقضقع  مـ قال -

 -يجزيؽ تػركف مـ ثقبؽ مـ قال -

 -ل الؿاء مـ الؿاءيؼق مـ كان -

   -تقفالذا صفرت وهل يف سػر تتقؿؿ ويإ مـ قال -

 -يؼقل ٓ يدخؾفا حتك يغ ؾفا مـ كان -

 -يؼقل بالغ يف   ؾ الاعر مـ كان -

  -نمن يؼرأ الجـب مـ الؼرأ مـ كره -

 -نمن يؼرأ مـ الؼرألؾجـب  مـ رخص -

 -ؿؿقو يتأن يؿس الؿاء أذا بال إيحب  مـ كان -

 -ن ترى طقرتفأ مـ كره -

 -ها ت ؾ مـف وٓ يجز ـ قالم  -

 -ٓ يدخؾ الحؿام ويؽرهف مـ كان -

 -يف دخقل الحؿام مـ رخص -

 -يؼقل ادخؾف بؿلزر مـ كان -

 -ن يبقل يف مغت ؾأ مـ يؽره -

 -يؼقل كؿ طؾك صفارة مـ كان -

 -ايف البقل قائؿً  مـ رخص -

 -االبقل قائؿً  مـ كره -

 -يف القضقء بؿاء البحر مـ رخص -

 -هل ٓ يجزيؽره ماء البحر ويؼق مـ كان -

 -وضقء او قاطدً أ القس طؾك مـ كام ساجدً  مـ قال -
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 -ذا كام فؾقتقضلإيؼقل  مـ كان -

 -وضقء فيف الدم وٓ يرى فق مـ يرخص -

 -ن يبقل يف الؿاء الراكدأ يرخص مـ كان -

 -ءشـلالؿاء صفقر ٓ يـج ف  مـ قال -

 -باستؼبال الؼبؾة بالخالء مـ رخص -

 -ن ي تـجل بقؿقـفأ مـ كره -

 -الؿاءبا خرج مـ الغائط ي تـجل ذإ مـ كان  -

 -بالحجارة هٓ ي تـجل بالؿاء ويجز مـ كان -

 -ٓ يتقؿؿ حتك ٓ يجد الؿاء مـ قال -

 -ن يؼدر طؾك الؿاءأٓ يتقؿؿ ما رجا  مـ قال -

 -يرى مـ مس الذكر وضقء مـ كان -

 -ٓ يرى فقف وضقء مـ كان  -

 -ذا تقضل كسح فرجفإ مـ كان -

 -ي تاك ثؿ ٓ يتقضل مـ كان -

 -هريؼ الؿاءأن يؼقل الرجؾ أ كرهمـ  -

 -ائً شـقٓ يققت يف الؿ ح  مـ كان -

 -ٓ يرى الؿ ح مـ كان -

 -ٓ يغ ؾ قدمقف مـ كان -

 -الجقربان يف مـزلة الخػقـ مـ قال -

 -يغ ؾ البقل يف الؿ جد مـ كان -

 -ن يؾل صفقره بـػ فأيحب  مـ كان -

 -حؾقؾفإن يتػؼد أيؽره  مـ كان -

 -ن يغت ؾ كؾ يقمأيحب  مـ كان -

 -دخؾف بنزارلذا دخؾت الؿاء فإ مـ يؼقل -

 -ةلقس طؾك الرقب جـابمـ قال  -
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  -لقس يف الـبقذ وضقء مـ قال -

 -ةذان مرـك واإلقامة مريؼقل إ مـ كان -

 -ن يرـقفاأقامة ويرى ياػع اإل مـ كان -

 -ذان الصالة خقر مـ الـقميف إ مـ يؼقل -

 -ذكقفأصابعف يف أذن جعؾ أذا إ مـ كان -

 -وهق  قر صاهر ن يمذنأ مـ كره -

 -ذنمن يتؽؾؿ وهق يألؾؿمذن  مـ رخص -

 -ناذالؽالم يف إ مـ كره -

 -ن يمذن الؿمذن قبؾ الػجرأ مـ كره -

 -الؿمذن ي تؼبؾ الؼبؾةأذن ذا إيؼقل  مـ كان -

 -قامةذان ويحدر يف اإليمسؾ يف إ مـ قال -

 -ذاكف حل طؾك خقر العؿؾأيؼقل يف  مـ كان -

  -ذن قعدأذا إ مـ كان -

 -قامةإذان وٓ أن يصؾل بغقر أف ئيؼقل يجز مـ كان -

 -قامةإٓ تمذن فقف وٓ تؼقؿ تؽػقؽ  مـ قال -

 -ذن ويؼؿـمن يأطؾقفـ  مـ قال -

  -اجرً أذاكف أخذ طؾك لن يألؾؿمذن  مـ كره -

 -ذا افتتح الصالةإيرفع يديف  مـ كان -

 -ول تؽبقرة ثؿ ٓ يعقدأيرفع يديف يف  مـ كان -

 -يف كؾ رفع وخػضيتؿ التؽبقر وٓ يـؼصف  مـ كان -

 -ٓ يتؿ التؽبقر ويـؼصف مـ كان -

 -يؽرب تؽبقرتقـ مـ كان -

 -ركعت فسع يديؽ طؾك ركبتقؽ اذإيؼقل  مـ كان -

 -يطبؼ يديف بقـ فخذيف مـ كان -

 -مام ساجد فاسجدذا دخؾت واإلإ مـ قال -
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 -بالتؽبقر ويفقي بف مـ يـحط -

 -ن يركع دون الصػأ مـ كره -

 -ذا ركع جايف بقـ مرفؼقفإ مـ كان -

 -ذا ركعت فاب ط ركبتقؽإ مـ قال -

 -ن يعتؿد بؿرفؼقفأ مـ رخص -

 -كػيف ترك ال جقد طؾك إ مـ رخص -

 -لك الؼبؾةإذا سجد فؾققجف يده إيؼقل  مـ كان -

 -ذا سجدإيخرج يده  مـ كان  -

   -اي جد طؾك كقر العؿامة وٓ يرى هبا بلًس  مـ كان -

 -يؽره ال جقد طؾك كقر العؿامة مـ كان -

 -ن ي جد طؾك القسادة و قرهاألؾؿريض  مـ كره -

 -الصالة طؾك العقد مـ كره -

 -يف الصالة طؾك العقد والؾقح مـ رخص -

 -ن يصؾك هباأيف الػساة  مـ رخص -

 -ذا صؾقت طؾك سمه فادن مـفاإيؼقل  مـ كان -

 -ءشـلٓ يؼطع الصالة  مـ قال -

 -يؼطع الصالة الؽؾب والؿرأة والحؿار مـ قال -

 -الرجؾ وهق يصؾلن يؿر بقـ يدي أيؽره  مـ كان -

 -قعاء يف الصالةاإل مـ كره -

 -قعاءيف اإل مـ رخص -

 -يعؾؿ التافد ويلمر بتعؾقؿف مـ كان -

 -يؼقل يف التافد باسؿ اهلل مـ كان -

 -نمن يدطق يف الػريسة بؿا يف الؼرأي تحب  مـ كان -

 -ي ؾؿ يف الصالة ت ؾقؿتقـ مـ كان -

 -ةواحد ةي ؾؿ ت ؾقؿ مـ كان -
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 -و يـحرفأم ن يؼقأذا سؾؿ إ مـ ي تحب -

 -ن يـحرفأقبؾ  سـلن يؼأ مـ رخص -

 -مام فردذا سؾؿ اإلإ مـ قال -

 -ن يمثر ال جقد يف وجففأ مـ كره -

 -ذا كان الرقب واحد فؾقتزر بفإيؼقل  مـ كان -

 -ن يصؾل بالرقب القاحدأ مـ كره -

  -فسؾ الصالة لؿقؼاهتاأ مـ قال -

 -يغؾس بالػجر مـ كان -

 -بلس وٓ يرى هبا  يـقر هبا ويغؾس مـ كان -

 -ذا زالت الاؿس وٓ يربد هباإيصؾل الظفر مـ كان  -

 -يربد هبا ويؼقل الحر مـ فقح جفـؿ مـ كان -

 -ووقت يف ذلؽ اطؾك كؿ يصؾل الظفر قدمً  مـ قال -

 -صـريعجؾ الع مـ كان -

 -ويرى تلخقرها صـريمخر الع مـ كان -

 -ن يعجؾ الؿغربأيرى  مـ كان -

 -خرى وما بقـفؿا وقتٓ يػقت وقت صالة حتك يدخؾ وقت إ مـ قال -

 -يعقد الصالة لغقر الؼبؾة مـ قال -

  -ن يؼقل قد حاكت الصالةأيؽره مـ كان  -

 -حدأو هؿس أذا ما سؿعت وقع كعؾ إذا ركعت إاكتظر  مـ قال -

 -ء وهق يصؾلشـلن يتقكل الرجؾ طؾك أ مـ كره -

 -يتقكل مـ كان -

  -ذا دخؾت الؿ جد فصؾ ركعتقـإيؼقل  مـ كان -

 -الؿ جد وٓ يصؾل فقف ن يؿر يفأ مـ رخص -

 -ية طذابمو أ ةية رحؿمذا ذكر إمام السجة يف الصالة خؾػ اإل مـ كره -

 -هؿ لؽتاب اهللاقرأيلم الؼقم  مـ قال -
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 -ـادي فؾقجبؿذا سؿع الإ مـ قال -

 -يؼعد خؾػ رجؾ يحػظ صالتف مـ كان -

 -التؿطل يف الصالة مـ كره -

 -م ٓأزالة الاؿس أذا كـت يف سػر فؼؾت إ مـ قال -

 -يافد الصالة وهق مريض ٓ يدطفا ـ كانم -

 -ء معفاشـلومـ قال و  ٓ بػاتحة الؽتابإٓ صالة  مـ قال -

 -ببعض الؼراءة صـريجفر يف الظفر والع مـ كان -

 -ذا جفر فقؿا يخافـ فقف سجد سجدب ال فقإ مـ كان -

 -يخػػ الؼراءة يف ال ػر مـ كان -

  -ٓ يجؿع بقـ ال قرتقـ يف ركعف مـ كان -

   -خريـ بػاتحة الؽتابويف إ  الؽتب وسقرة ولقـ بػاتحةيف إ أيؼر مـ كان -

 -أخريقـ وٓ يؼريؼقل ي بح يف إ مـ كان -

 -ماميف الؼراءة خؾػ اإل مـ رخص -

 -مامالؼراءة خؾػ اإل مـ كره -

  -ٓ يتطقع يف ال ػر مـ كان -

 -يتطقع يف ال ػر مـ كان -

 -ذا ركعإذا صؾك وهق جالس يؼقم إ مـ قال -

 -غ ؾ يديف يف الصالةي مـ كان -

 -يعقد الصالة مـ السحؽمـ كان  -

 -يعقد الصالة والقضقء مـ السحؽمـ كان  -

 -ذا ركعإوهق جالس يؼقم  كذا صؾإمـ قال  -

 -يرسؾ يديف يف الصالةمـ كان  -

ولـك فــال إ ةيف الركعـ ةذا رفعــت رأسـؽ مــ ال ـجدة الراكقــإيؼـقل  مــ كـان -

 -تجؾس

 -طادأالؼراءة   ـلذا كإيؼقل  مـ كان -
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 -رضء دون إشـلالصالة طؾك الطـػاس وطؾك  مـ كره -

 -مـ اكتظر الصالة ففق يف صالة مـ قال -

 -صالة الفجقر مـ ي تحب -

 -ذا قال الؿمذن قد قامت الصالة فال يؼقؿإ مـ قال -

 -م الؼقم وهؿ لف كارهقنمن يأ مـ كره -

 -خريـيف أ أولققـ قرالؼراءة يف إ  ـلذا كإيؼقل  مـ كان -

 -ر بب ؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿيجف مـ كان -

 -حؿـ الرحقؿرب ؿ اهلل البٓ يجفر  مـ كان -

 -ٓ ي ؾؿ مـ ال جدة مـ كان -

 -ذا قرأت ال جدة فؽرب واسجدإ مـ قال -

 -ال جدة طؾك مـ جؾس لفا ومـ سؿعفا مـ قال -

 -لقس يف الؿػصؾ سجقد ولؿ ي جد فقف مـ قال -

 -ي جد يف الؿػٌصؾ مـ كان -

 -وسجد فقفاسجدة  (ص)يف سقرة  مـ قال -

 -وٓ يرى فقفا سجدة (ص)ي جد يف سقرة  مـ كان -

 (-حؿ)خرة يف سقرة يؼقل ال جقد يف أية أ مـ كان -

 -ولكي جد يف إ مـ كان -

 -يف الحج سجدتان وكان ي جد فقفا مرتقـ مـ قال -

 -ولكهل واحدة وهل إ مـ قال -

 -ذا سؿع ال جدة وهق يصؾل فؾق جدإ مـ قال -

 -ن يجقزها حتك ي جدأ ذا مر ب جدةإ مـ كره -

 -ن تؼرأ ال جدة فقؿا يجفر بف يف الصالةأ مـ رخص -

 -ن ت ؾؿأمـ كان يؼقل اسجدهؿا قبؾ  -

 -يؼقل يف كؾ سفق سجدتان مـ كان -

 -ذا لؿ ي تؼقؿ قائؿ فؾقس طؾقف سفقإيؼقل  مـ كان -
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 -آلتػات يف الصالة مـ كره -

  -ن يؾحظ وٓ يؾتػتأيرخص يف  مـ كان -

 -ٓ مـ طذرإ ال قاطدً ن يصؾأيؽره  مـ كان -

 -ذلؽمـ كره  -

 -ن يرفعـ راوسفـأذا صؾقـ مع الرجال إلؾـ اء  مـ كره -

 -يخػػ الصالة لبؽاء الصبل ل ؿاطف مـ كان -

 -الصالة يف الطاق مـ رخص -

 -ن يؿ ح جبفتف يف الصالةأ مـ رخص -

 -يؼقل ٓ يصؾفا حتك تطؾع الاؿس مـ كان -

 -مامالػتح طؾك اإل مـ كره -

 -مامطؾك اإليف الػتح  مـ رخص -

 -و برأسفأر بقده اـقمـ كان يرد ال الم وي -

 -صابع يف الصالة يف الؿ جدن يابؽ إأ مـ كره -

 -ذلؽ مـ رخص -

 -مام ما يبؼك ويجعؾ الباقل تطقعيتؿ مع اإل مـ قال -

 -ذا قدمت مـ سػر فصؾل ركعتقـإ مـ قال -

 -ن تلم الؿرأه الـ اءأ مـ كره -

 -يؿاءإ ئاومو صقـ فأذا كـت يف ماء إيؼقل  مـ كان -

 :ققلأ

الصـحابة  قـقالأو فعـالأخبـار طــ أوما فقفا مــ   بقابهذه إ استعراضبعد 

بـل أجـزاء مــ مصــػ ابــ أ ثؿاكقةمـ مجؿقع  ,فؼط,ومـ جزء واحد   والتابعقـ

 :فال مال هـا  بةشـق

ٓ تـذكر لــا   ن هذا الؽتـاب و قـره مــ دواويــ الؿ ـؾؿقـ العديـدةأيعؼؾ  هؾ

مـع جؿفـقر  يصـؾقفالـؿ يؽــ  كـف أو أ ؟!ك صالة الـماويحطؾ طؾل  اطماض

 -  اإلمامقةترك الجقاب إلك طؼالء أ ؟!الؿ ؾؿقـ
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 :ال ادسة

وأصـحابف   رة طؾـلســقطــ   ػؾـقار قـد  ــقولق سؾؿـا أن أهؾ التقاري  وال

 (ـ ــقالح ــ والح)  رة سـبطل الـبـلســقكجد  فليـ  الؿؼربقـ مـ هذه الصالة

  مــ الزمـان كصػ قرنا أحداثفا بؿا يؼارب مـ صـرؿا قد طاوه ؟!مـ هذه الصالة

زمــ    ـ ــقإلـك يـقم استاـفاد الح  مـ أول يقم أمر طؿر الـاس بلدائفا جؿاطة

 صــرفـنن ق ؟!كجد أققالفؿـا فقفـا وأيـ ؟!كجد اطماضاهتؿا طؾقفا فليـ  خالفة يزيد

 فـليـ  البقـتوطـدائفؿ ٕهـؾ   طؾؿاء أهؾ ال ـة يف جؿع أخبارهؿـا ب ـبب كصـبفؿ

 ؟!كتب اإلمامقة طـفا

  طـنيع١ٝ ُٚض١ٝٓ تسٟٚ إٔ اسبطٔ ٚاسبغـٝزٚاٜات 

 ناْا ٜصًٝإ ٚزا٤ َسٚإ بٔ اسبهِ

مـروان بــ )وراء  يصـؾقانر إلك أهنؿا كاكـا اـقمع العؾؿ أكـا كجد أخباًرا طـفؿا ت 

 مرويـة الػـريؼقـفؼد وردت روايات طديدة يف كتب   صالهتؿا يعقدانوٓ  ( الحؽؿ

  -هذه الحؼقؼة تربت (الباقر والصادق)طـ 

 :وإلقؽ روايات الػريؼقـ

 ايسٚاٜات ايُط١ٝٓ

 :الرواية إولك 

 طــ جعػـر بــ  محدثـا حاتؿ بــ إسـؿاطقؾ :قائاًل   روى اإلمام الاافعل يف م ـده

  قـال  يصؾقان خؾػ مـروانـ كاكا  ـقأن الح ـ والح :طـ أبقف ( الصادق)محؿد 

مـا كاكـا يزيـدان طؾـك   ٓ واهلل) :فؼـال ؟إلك مـازلفؿا رجعاقان إذا ما كاكا يصؾ :فؼال

[(صالة إئؿة
(1)

- 

                                                           

 (-١.1١4(  اكظر أيًسا: البداية والـفاية  ابـ كرقر )11( الؿ ـد  اإلمام الاافعل )ص:5)
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 :الرواية الراكقة

  يحقك بـ إبـراهقؿ بــ محؿـد بــ يحقـك (أخربكا)م :قال  يف ســف البقفؼلروى 

أكبل حاتؿ بـ إسؿاطقؾ طـ جعػر بـ محؿـد   أكبل الاافعل  ثـا أبق العباس أكبل الربقع

 :قـال  يصـؾقان خؾـػ مـروانكاكـا  ـ  ــقأن الح ــ والح :طـ أبقـف ( الصادق)

طؾـك  يزيـدانمـا كاكـا   ٓ واهلل :فؼـال ؟ما كاكا يصؾقان إذا رجعا إلك مـازلفؿا) :فؼال

[(صاله إئؿة
(1)

- 

 :الرواية الرالرة 

محـدثـا حـاتؿ بــ إسـؿاطقؾ طــ جعػـر  :قـال  بة يف مصــػفشــقروى ابــ أبـل  

 :قال  يصؾقان خؾػ مروانـ  ـقكان الح ـ بـ طؾل والح :الطـ أبقف ق (الصادق)

مـا كـاكقا   ٓ واهلل) :فقؼـقل :قـال ؟أما كان أبقك يصؾل إذا رجع إلك البقـت :فؼقؾ لف

[(يزيدون طؾك صالة إئؿة
(2)

- 

 :الرواية الرابعة 

محدثـا أبق كعقؿ ثـا طبد الرحقؿ بـ طبـد ربـف حـدثـل  :روى البخاري يف تاريخف 

[(خؾػ مروان يصؾقانـ  ـقرأيت الح ـ والح) :ؾ أبق سعد قالحبقشـر
(3)

- 

  :الرواية الخام ة 

أكبلكـا   مأخربكا أبق بؽر محؿد بـ طبـد البـاقل :قال  روى ابـ ط اكر يف تاريخف 

  أكبلكا أبق الح ـ أحؿد بـ معـروف  أكبلكا أبق طؿر بـ حققية  أبق محؿد الجقهري

أخـربين ب ـام   أكبلكـا شـبابة بــ سـقار  د بــ سـعدثـا محؿـ  ـ بـ ففؿ ـقحدثـا الح

فنكـا   صؾ خؾػفـؿ :فؼال ؟طـ الصالة خؾػ بـل أمقة (الباقر) أبا جعػرسللت  :قال

 :قـال ؟تؼقـةإن كاًسا يزطؿـقن أن هـذا مــؽؿ   يا أبا جعػر :قؾت :قال -كصؾل خؾػفؿ

                                                           

 (-1.447(  معرفة ال ــ وأثار  البقفؼل )4.511( ال ــ الؽربى  البقفؼل )5)

 (-1.135( الؿصـػ  ابـ أبل شـقبة الؽقيف )1)

 (-5.541( التاري  الصغقر  البخاري )4)
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ـ ـق ـوإن كان الح  يبتدران الصػ يصؾقان خؾػ مروانـ  ـققد كان الح ـ والح

[؟هذه أفتؼقة  وهق طؾك الؿـرب حتك يـزل لق بف
(1)

- 

  :الرواية ال ادسة 

أكـا   مأخربكا أبق بؽر محؿد بـ طبـد البـاقل :قال  وروى ابـ ط اكر يف تاريخف أيًسا

كـا   كـا الح ــ بــ ففـؿ  أكا أحؿـد بــ معـروف  أكا أبق طؿر بـ حققية  الح ـ بـ طؾل

 :قـال ( البـاقر)طـ جابر طـ محؿـد بــ طؾـل   قركا زه  سـككا الح ـ بـ مق  ابـ سعد

بالصالة معف[ ويؼعدان  يصؾقان خؾػ مروانـ  ـقكان الح ـ والح
(2)

- 

 :الرواية ال ابعة

أكـا   أكـا أبـق بؽـر البقفؼـل  مأخربكـا أبـق الؼاسـؿ زاهـر :وروى ابـ ط اكر أيًسا 

أكـا ابــ  :تقالـ  ـ بـ الح ـ ـقوأخربتـا العالؿة فاصؿة بـت الح  يحقك بـ محؿد

 أكـا حـاتؿ بــ  أكا الاافعل  أكا الربقع  أكا أبق العباس :أكا أبق بؽر الحقري قآ  الخطقب

ـ كاكـا  ــقأن الح ــ والح :طــ أبقـف (الصـادق)طــ جعػـر بــ محؿـد   إسؿاطقؾ

صالة إئؿة[ يصؾقان خؾػ مروان
(3)

-  

 :الرواية الرامـة

سـؿعت   أخربين ب ـام  ة بـ سقارمأخربكا شباب :قال  روى ابـ سعد يف صبؼاتف 

 يتبـادرانخؾـػ مـروان  يصـؾقانـ  ــقكـان الح ــ والح :يؼـقل (البـاقر)أبا جعػـر 

[؟!هذه أفتؼقة  مروان وهق طؾك الؿـرب حتك يـزل ي بـ  ـقوكان الح  الصػ
(4)

- 

                                                           

 (-13.171( تاري  مديـة دماؼ  ابـ ط اكر )5)

 (-13.133( تاري  مديـة دماؼ  ابـ ط اكر )1)

 (-13.133( تاري  مديـة دماؼ  ابـ ط اكر )4)

(  تـاري  3.315ســقر أطـالم الــبالء  الـذهبل )(  43ترجؿة اإلمام الح ـقـ مـ صبؼات ابـ سـعد )ص:( 3)

 (-1.141اإلسالم )
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 :الرواية التاسعة 

ثـا حـدّ  :قـال  سـكمأخربكا الح ـ بـ مق :قال  وروى ابـ سعد يف صبؼاتف أيًسا 

   طـ جابر  زهقر
ّ
ـُ  :قال ( الباقر)طـ محّؿد بـ طؾل ـُ َواْلُحَ ـْق  ُيَصـّؾقانكاَن اْلَحَ ـ

الِة َمَعُف[ وَيعْتّدانِ   َخْؾَػ َمْروانَ  بالصَّ
(1)

- 

 :ةشـرالرواية العا

محــدثـا حــاتؿ بـــ إســؿاطقؾ طـــ جعػــر بـــ  :قــال  روى الحؿقــدي يف م ـــده

  قـال -يصـؾقان خؾـػ مـروانـ كاكا  ـقحأن الح ـ وال :طـ أبقف (الصادق)محؿد 

مـا كاكـا يزيـدان طؾـك   ٓ واهلل) :فؼـال ؟ما كاكا يصؾقان إذا رجعا إلك مـازلفؿا :فؼال

[(صالة إئؿة
(2)

- 

حـديث أن ) :تحـت طــقان  الـديـ إلبـاين يف إرواء الغؾقـؾ صــر  كااـققال ال 

مأخرجف الاـافعل  :تطـ هذه الروايا ( ـ كاكا يصؾقان وراء مروان ـقالح ـ والح

ــل  ( 5.541) ـــ أب ــل واب ــف البقفؼ ــآ (1.١3.1)بة شـــقوطـ ـــ  :ق حــدثـا حــاتؿ ب

كاكـا  أن الح ــ والح ــ ) :طــ أبقـف (الصادق)إسؿاطقؾ طـ جعػر بـ محؿد 

ٓ  :فؼـال ؟ما كاكا يصؾقان إذا رجعا إلك مـازلفؿـا :فؼقؾ :قال  يصؾقان خؾػ مروان

إن   ط م ـؾؿشــرطؾـك  سـد صـحقحوهذا  ( إئؿة ما كاكا يزيدان طؾك صالة  واهلل

قد سـؿع مــ  ـ بـ طؾل بـ أبل صالب  ـقكان أبق جعػر محؿد بـ طؾل بـ الح

مـ أحد مـ الصحابة[ لؿ ي ؿعإكف  :فؼد ققؾ ( الح ـ والح ـ)جديف 
(3)

-  

يف الصـالة   (ـ ــقالح ــ والح)رة ســقلــا  حػـظها هق التاري  قـد  :قؾت 

لـؿ تـرد يف  ولؿـاذا (؟!صالة الماويح)رهتؿا مع سـقلؿ يحػظ لـا  افؾؿاذ  الؿػروضة

ـ لـؿ  ــقر إلك أن الح ــ والحاـقت ,فؼط,عة وال ـة ولق رواية واحدة اـقكتب ال

 ؟!الماويح جؿاطة مع جؿاطة الؿ ؾؿقـ يصؾقانيؽقكا 

                                                           
ــاقر العؾــقم )ص:5) ــة الحــديث يف معفــد ب ــام ١53( مقســقطة كؾؿــات اإلمــام الح ـــقـ  لجـ (  ترجؿــة اإلم

 (-4١الح ـقـ مـ صبؼات ابـ سعد )ص:

 (-315( مـ مػمياهتؿ طؾك أمقر الؿممـقـ وأهؾ البقت  مركز الؿصطػك )ص:1)

 (-1.413ء الغؾقؾ  محؿد كاصـر إلباين )( إروا4)
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كتققع مـف أكـف ٓ  ففؾ  وٓ يعقد صالتف ( مروان بـ الحؽؿ)وراء  يصؾلثؿ مـ  

زمــ الخؾقػـة    ل الـماويح جؿاطـة وراء الصـحابل الجؾقـؾ أبـل بــ كعـبيصؾ

 ففـؾ  (*)أو اضـطرار  مــ دون إكـراه  معاويـة بــ سـػقان ومـ يبـايع ؟! طؿر

 ؟!يعؼؾ أكف ٓ يصؾل مع جؿاطة الؿ ؾؿقـ صالة الماويح

                                                           

  كعؿ  إلك مبايعة معاوية  مسطًرالؿ يؽـ  : أن الح ـ اضطرارأقصد مـ دون  )*(

إلك إيؼاف الحـرب ب ـبب خـذٓن جقاـف لـف كؿـا يـدطل اإلمامقـة  قـال  مسطًراكان 

بــ  (: مإن الح ـ33جعػر ال بحاين يف كتابف: إجقبة الفادية إلك سقاء ال بقؾ )ص:

لف  ل ؾؽ كػس الطريـؼ الـذي سـؾؽف أخـقه الح ــقـ بــ  مطقًعالق كان جقاف   طؾل

 وحــب الراحـة والدطــة  والتاـتت الخــالفٕن جـقش الح ـــ  ؾـب طؾقـف    طؾـل

  الاـفادةطــ الجفـاد وحـب  فتؼاط ـقاإلـك قؾـقب أصـحابف   حـب الـدكقاوت ـرب 

عؾ الح ــ ي ـحب   مؿا جالفزيؿة والدماروخقض حرب هبؽذا جقش لقس معـاه 

 يده مـ الحرب ويتحؿؾ مرارة الصؾح[- 

لؾبقعة  فؽان ي تطقع إيؼاف الحرب ويعؾـ لؾـاس  مسطًرالؿ يؽـ  إٓ أن الح ـ  

مرؾف  أما إذا أجرب طؾك البقعة  أو ققتؾ طؾك ذلؽ  فنن التاري  سـقافد لف  ٓ يبايعأكف 

 يزيد- لؿ يبايعا  أهنؿا بـ الزبقر    كؿا شفد لؾح ـقـ وطبد اهللمجربًاأكف لؿ يبايع إٓ 

لحؽؿــف   شـــرطـالؿعاويــة  فنهنؿــا قــد  ال ـــريعةبؿبايعتفؿــا  فالح ـــ والح ـــقـ  

وشفدا لف باإلسالم واإليؿان الؿـتػل طـف طـد طؾؿاء اإلمامقة  لـذلؽ كجـد أن أقـرب 

يبـايعقا  شديًدا  بؾ إهنؿ لـؿ  اطماًضاطؾك هذه البقعة  اطمضقاالؿؼربقـ لإلمامقـ قد 

 إلك البقعة  ومـ دون أدكك اطماض مـفؿا!! أسـرطابقـؿا كجد أن اإلمامقـ قد 

  ففذا يمكد صحة البقعـة  ويزيـد مــ شـروطبقـفؿا طؾك  طؼد الصؾحأما ما يؼال طـ  

  مـــافؼ  ي ــعك جاهــًدا إلــك كــافريؿؽـــ أن يعؼــد صــؾح مــع  وإٓ كقــػ  شـــرطقتفا

مـ طؾك كػ ف  وطؾك ديـف  وطؾك ديـ الـاس  يل طاقؾ وأيتخريب الديـ  وهدمف؟! 

 حصـؾصؾح هـذا الـذي ســقطبؼ  ويـدوم؟! وهـذا مـا  وأيبصؾح مع هؽذا رجؾ؟! 

 فعاًل  فؼد كؽث معاوية جؿقع بـقد الصؾح كؿا يدطل اإلمامقة-

 الـبل صؾح  مع مع معاوية  الح ـ  صؾح تابقفوإن مـ الظؾؿ واإلجحاف  
ل جعػر ال بحاين يف كتابف: إجقبة الفادية إلك سقاء   حقث قاالحديبقةمع قريش يف 

(: مفالح ـــ والح ـــقـ إمامــان معصــقمان  كاكــا يمديــان واجبفؿــا 33ال ــبقؾ )ص:

طؼـد ووضقػتفؿا  ولؿ يؽقكا يبحران طـ الحؽؿ  فؽاكـت وضقػتفؿـا أحقاًكـا تتؿرـؾ يف 
= 
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جـاء إلـك  مإن حجـر بــ طـدي  :قال طؾل الؽقراين يف كتابف جـقاهر التـاري 

 :قائاًل لف  وطاـرٕن معاوية كؼض ال ؛بطالن الصؾحوأراد مـف أن يعؾـ   الح ـ

فمكــا الحـؼ الـذي   مـ العدل إلك الجـقر أخرجتـا  قبؾ ما رأيت متلقددت أين )

وقبؾــا   مــ أكػ ــا الدكقـةوأططقــا   ودخؾـا يف الباصؾ الذي كـا هنرب مـف  كـا طؾقف

 - ـفؾؿ يؼبؾ الح ( التل لؿ تؾؼ بـا  ة ـقالخ

 أبـا ) :فؼـآ  مع طبقـدة بــ طؿـرو  (*) ـ ـقطؾك الحفخرج مـ طـده ودخؾ  

واطصــا   أصعــا القـقم !وتـركتؿ الؽرقـر  وقبؾتؿ الؼؾقـؾ  يتؿ الذل بالعزشـر  طبد اهلل

عتؽ مـ أهؾ الؽقفـة شـقواجؿع إلقؽ   وما رأى مـ هذا الصؾح دع الح ـ  الدهر

ال ياــعر ابـــ هـــد إٓ وكحـــ كؼارطــف فــ  وصــاحبل هــذه الؿؼدمــة وولـــل  و قرهــا

[(وٓ سبقؾ إلك كؼض بقعتـا  إكا قد بايعـا وطاهدكا :ـ ـقفؼال الح !قف ـقبال
(1)

(*)- 

                                                           

الـبـل  جـدهؿا   شلهنؿا يف ذلؽ شلنالرقرة والجفاد  وأحقاًكا أخرى تتؿرؾ يف الصؾح =

 يف الحديبقة[- وصالحيف بدر وأحد وإحزاب   قاتؾ  الذي إكرم 

 بقتـفلفـا طــ الحؽـؿ  وجؾـس يف  لؿ يتــازلطـدما صالح قريش  وذلؽ ٕن الـبل  

مؽرًمـا إلـك طاصـؿة دولتـف )الؿديــة  معزًزايـتظر الفبات والصدقات مـفا  إكؿا رجع 

 الخاتؿة- مـفا دطقتف  ورسالتف يؼقدالؿـقرة(  

الؼقى   مقازيـسـرطان ما تحقل إلك كصـر وفتح مبقـ  قؾب  ممقتفؿا هق إٓ صؾح  

ولـق جـزء  حؼـؼ الح ــ  ففـؾالــاس إلـك ديــ اهلل أفقاًجـا   ودخؾمؽة   فػتحت

 الؿؼاركة والؿؼابؾة؟!  لتصح ي ـقر مؿا حؼؼف الـبل 

(  طـ مققػ الح ـقـ مـ 173قال جعػر ال بحاين يف كتابف: إجقبة الفادية )ص: )*(

 الح ـقـ طؾك الصؾح بلدكك اطماض[-  لؿ يعمضصؾح أخقة الح ـ مع معاوية: م

(  مقسقطة كؾؿات الح ـقـ  لجـة الحديث يف معفد باقر العؾقم 4.453( جقاهر التاري   طؾل الؽقراين )5)

 (-4.515(  أك اب إشـراف  البالذري )137)ص:

  فؼامـت ققامـة الاــقعة طؾقـف ولـؿ الحديبقةيقم  م طؾك الؿعصق اطمض طؿر  )*(

إلـك  وي عكالؿعصقم )الح ـ(   يذم حجر بـ طديتؼعد إلك يقمـا هذا  بقـؿا كجد 

  مؿـدوح ,لـقٓ فطــة الح ــ والح ــقـ ,بؽؾ ما أوب مــ قـقة   إفاال صؾحف

عة الاـــق مقــزانطــدهؿ  مرضـــل طـــف  ولــف قــرب يف الاــام يزوروكــف لؾتــربك! ففــذا هــق 

 إطقج يف التعامؾ مع إحداث والاخصـقات!
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 ع١ٝػـٝايسٚاٜات اي

الصـادق )كؼاًل طــ اإلمـامقـ   وأوردت كتب اإلمامقة روايات هبذا الخصقص 

 :إلقؽ ما أوردوه ( والؽاضؿ

 :الرواية إولك 

حــدثـل   أخربكــا محؿــد :مالجعػريــات :قــال  يف م ــتدركف ســـلروى الـــقري الطرب

 :قـال  طــ أبقـف ( الصـادق)طـ جـده جعػـر بــ محؿـد   طـ أبقف  حدثـا أبل  سـكمق

مـا كـان  :فؼالقا ٕحدهؿا  بـ الحؽؿ يصؾقان خؾػ مروان  ـ  ـقمكان الح ـ والح

 (-ؾك صالة إئؿةما كان يزيد ط  ٓ واهلل :فلققل ؟إذا رجع إلك البقت يصؾلأبقك 

 ( الؽـاضؿ)بــ جعػـر  سـكبنسـاده طـ مق :د فسؾ اهلل الراوكدي يف كقادره ـقال

مرؾف[ ( )طـ أبقف 
(1)

- 

 :الرواية الراكقة

قـال جعػـر   روى الراوكدي بنسـاده طـ محّؿد بـ محّؿد بــ إشـعث الؽـقيف

ـُ  (:الصادق) ـُ َواْلُحَ ْق ـِ اْلَحَؽـؿِ  ْروانَ َمـَخْؾَػ  ُيَصّؾقانِ  ()كاَن اْلَحَ  فؼـالقا   ْبـ

  :فؼال ؟ما كان أبقك يصّؾل إذا رجع إلك البقت :ٕحدهؿا
ِ
ما كاَن َيزيُد َطؾك  !ٓ َواهلل

َصالة[
(2)

- 

 :الرواية الرالرة

 بــ جعػـر طــ أخقـف مق وصـحقحة  قال الخؿقـل يف رسـائؾف
ّ
بــ جعػـر  ســكطؾـل

ـٌ  َصّؾكم :قال ( الؽاضؿ) ـٌ َوُحَ ْق وكحـ كصّؾل معفؿ[  َمْروانَ َػ َخؾْ  ()َحَ 
(3)

- 

                                                           

 (-5.315( م تدرك القسائؾ  مقرزا ح ـقـ الـقري الطربسـل )5)

 (-١55( مقسقطة كؾؿات اإلمام الح ـقـ  لجـة الحديث يف معفد باقر العؾقم )ص:1)

ــل )( 4) ــامؾل )1.57١الرســائؾ  الخؿقـ ـــقعة  الرب١.415(  القســائؾ  الع ــث الا وجــردي (  جــامع أحادي

مقسقطة كؾؿات اإلمـام الح ــقـ  لجــة الحـديث (  554(  الـقادر  فسؾ اهلل الراوكدي )ص:5.315)

 (-١55يف معفد باقر العؾقم )ص:
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 مل ٜٓهس أحد َٔ عًُا٤ اإلَا١َٝ صال٠ ايطبطني خًف َسٚإ

أن الح ــ  أكؽـرأو   يف مجؿقع هذه الروايات صعـمـ طؾؿاء اإلمامقة مـ  أجدلؿ 

وهـؿ ,وإكؿـا وجـدت بعسـفؿ  (!مروان بــ الحؽـؿ)ـ لؿ يؽقكا يصؾقان وراء  ـقوالح

 :إٓ طؾك هذيـ التخريجقـ أطررولؿ   لصالةهذه ا تخريجمـ سعك إلك  ,قؾة

 -صالهتؿا كاكت تؼقة :إول 

مقسـقطة  :وهذا ما أشارت إلقف لجــة الحـديث يف معفـد بـاقر العؾـقم يف كتاهبـا 

  مصالتف :لفذه الروايات تحت طـقان باًبافؼد وضعت   ـ ـقكؾؿات اإلمام الح
[تؼّقةً خؾػ مروان بـ الحؽؿ 

(1)
- 

ضـاهر مــ خـالل الروايـات الـقاردة يف البـاب طــ اإلمــام  هـذا الؼـقل وبطـالن 

ــاقر) ــا يصــؾقان وراء مــروان  (الب ــل تـػــل أهنؿــا كاك ــة)والت وواحــدة مـــ هــذه  ( تؼق

  وهـل روايـة ابــ سـعد يف صبؼاتـف  الروايات أوردهتا الؾجــة كػ ـفا يف البـاب كػ ـف

 (البـاقر) سـؿعت أبـا جعػـر  أخـربين ب ـام  مأخربكـا شـبابة بــ سـقار :وإلقؽ كصفا

ــقل ــان الح ـــ والح :يؼ ــروان  يصــؾقانـ  ـــقك ــػ م ــادرانخؾ ــان   الصــػ يتب وك

[؟!هذه أفتؼقة -مروان وهق طؾك الؿـرب حتك يـزل ي بـ  ـقالح
(2)

- 

 مأخربكــا أبــق بؽــر  :وفقفــا  روايــة ابـــ ط ــاكر يف تاريخــف ,أيًســا,ويــرد هــذا الؼــقل 

أكبلكـا أبقالح ــ   أبقطؿر بـ حققية  أكبلكا أبقمحؿد الجقهري أكبلكا  محؿد بـ طبدالباقل

  سـقار أكبلكـا شـبابة بــ  ثـا محؿـد بــ سـعد  ـ بـ ففؿ ـقحدثـا الح  أحؿد بـ معروف

صـؾ  :فؼـال ؟طـ الصالة خؾػ بـل أمقة (الباقر) أبا جعػرسللت  :أخربين ب ام قال

ؿ يزطؿقن أن هـذا مــؽ اإن كاًس   يا أبا جعػر :قؾت :قال -كصؾل خؾػفؿفنكا   خؾػفؿ

وإن   يبتـدران الصـػ يصـؾقان خؾـػ مـروانـ  ــققد كان الح ـ والح :قال -تؼقة

[؟هذه أفتؼقة  وهق طؾك الؿـرب حتك يـزل لق بفـ  ـقكان الح
(3)

- 

                                                           

 (-١55( مقسقطة كؾؿات اإلمام الح ـقـ  لجـة الحديث يف معفد باقر العؾقم )ص:5)

(  تـاري  3.315الــبالء  الـذهبل )ســقر أطـالم (  43ترجؿة اإلمام الح ـقـ مـ صبؼات ابـ سـعد )ص:( 1)

 (-1.141اإلسالم )

 (-13.171( تاري  مديـة دماؼ  ابـ ط اكر )4)
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 ( التؼقـة)يحتان يف كػـل صـر (الباقر)هاتان الروايتان الصادرتان طـ الؿعصقم  :قؾت

حدة طــ واحـد مــ الؿعصـقمقـ تربـت ت تطقع لجـة باقر العؾقم أن تلب لـا برواية وا ففؾ

ففـل   بؾ رواية الؿعصقم تذهب إلك أطظؿ مــ ذلـؽ ؟تؼقةأهنؿا كاكا يصؾقان وراء مروان 

   ؟!العؾـل ال ببعد هذا  هذهتؼقة فلي   ي باكفر إلك أهنؿا كاكا اـقت

 - أهنؿا لؿ يـقيا آقتداء بف :الراين

روايـة ابــ سـعد يف )إولـك د طبـد العزيـز الطباصبـائل طؾـك الروايـة  ـقال طؾؼ 

وأكـك لــا أن   ح ـب مـا اصـطؾحقا طؾقـف مـؼطـعماإلســاد  :قائاًل مـا كصـف ( صبؼاتف

ولـؿ   بصـالتف تؾـؽ اطتـدوأكـف   آقتـداء بـف كقىأن مـ صؾك خؾػ أحد أكف  كعرف

[؟!فقؿا بعد يعدها
(1)

- 

 كروايـة  ويف  قـره مــ الروايـات  يف رواية ابــ ط ـاكر مقصقلاإلسـاد  :قؾت

  إلبـاين يف اــقكؿا أشار إلك ذلـؽ ال ( والحؿقدي  بةشـقابـ   البقفؼل  الاافعل)

ًٓ هذا   إرواء الغؾقؾ  -أو

أن  وأكـك لــا ؟!أن كعرف أهنؿا لـؿ يؽقكـا قـد كقيـا آقتـداء بـفوأكك لـا  :أما ثاكًقا

 ففـؾ ؟!أن كعـرف أهنؿـا قـد أطـادا صـالهتؿا وأكك لــا ؟كعرف أهنؿا لؿ يعتدا بصالتف

 ؟!ديؽ يا صباصبائل رواية واحدة تجقب ولق طؾـك سـمال واحـد مــ هـذه إسـئؾةل

 -صالهتؿا لؿ يعقدار إلك أهنؿا اـقفؽؾ روايات أهؾ ال ـة ت

ففـل تـذكر أن   مــ ذلـؽ أطظـؿر إلـك مـا هـق اــقفنهنـا ت عقةاــقالأما الروايات 

 :ل الؿعصـقمفػل رواية الجعػريات قـا !طؾك أهنؿا لؿ يعقدا أق ؿ باهلل الؿعصقم قد

مـا كـان   ٓ واهلل :فـلققل ؟إذا رجع إلك البقت يصؾلما كان أبقك  :مفؼالقا ٕحدهؿا

[(يزيد طؾك صالة إئؿة
(2)

- 

                                                           

(  تحؼقؼ: طبد العزيز الطباصبائل  اكظر أيًسا: مجؾة 4١( ترجؿة اإلمام الح ـقـ مـ صبؼات ابـ سعد )ص:5)

 (-51.53١تراثـا )

 (-5.315( م تدرك القسائؾ  مقرزا ح ـقـ الـقري الطربسـل )1)
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ما كان أبـقك يصـّؾل إذا  :مفؼالقا ٕحدهؿا :قال الؿعصقم  ويف رواية الراوكدي

  :فؼال ؟رجع إلك البقت
ِ
ما كاَن َيزيُد َطؾك َصالة[ !ٓ َواهلل

(1)
- 

مــا  تخــالػد طبــد العزيــز الطباصبــائل روايــة واحــدة ســـققجــد طـــدك يــا ت ففــؾ

 ؟!فنن كاكت طـدك مرؾ هذه الرواية فدلـا طؾقفا ؟!ذكركاه

أورده رًدا طؾـك ابــ كرقـر الـذي اسـتدل  مسـحؽأما طؾل الؽـقراين فؾـف تعؾقـؼ 

ـ  ــقمذكـر ابــ كرقـر أن الح ــ والح :فؼال الؽقراين ما كصف  بلحد هذه الروايات

()  وكلكـف  !الصـالة إذا رجعـا إلـك البقـت وٓ يعقـدان  خؾػ مـروان يصؾقانكاكا

[!طقة سؾطتفاـروكلن الصالة خؾػ القالل شفادٌة لف ب  كان معفؿا
(2)

- 

 :لؽـ الؿعصقمقـ مـ أهؾ البقت  لؿ يؽـ معفؿا ابـ كرقر يف البقت  كعؿ :قؾت

لديؽ  ففؾ !عقدا صالهتؿاأهنؿا لؿ ي أق ؿ باهللهؿ مـ  (والؽاضؿ  والصادق  الباقر)

بلهنؿـا كاكـا يعقـدان  بـاهللفقفـا واحـد مــ الؿعصـقمقـ  يؼ ـؿيا كقراين رواية واحدة 

 (*)؟!فنن كاكت طـدك مرؾ هذه الرواية فدلـا طؾقفا ؟!صالهتؿا

  :ال ابعة 

يف الصـالة والقضـقء   طؾـل رةســقكرقـرة طــ  أخباًراكؼؾت لـا كتب اإلمامقة 

وإلقـؽ كؿـاذج مــ  ( الـماويح)طـ وصػ حالف مع صالة  تتققػإٓ أهنا   و قرها

 :هذه الروايات

 -يصؾل الجؿعة خؾػ فاسؼ  طؾل بـ أبل صالب :الرواية إولك

خؾـػ أن طؾًقا قـد صـؾك الجؿعـة  :والؽؾقـل يف كافقف  يف هتذيبف سـلروى الطق 

طــ   طــ أبقـف  مطــ طؾـل بــ إبـراهقؿ :وإلقؽ كص الؽؾقـل  ثؿ أطاد صالتف فاسؼ

                                                           
 (-١55( مقسقطة كؾؿات اإلمام الح ـقـ  لجـة الحديث يف معفد باقر العؾقم )ص:5)

 (-4.3١3( جقاهر التاري   طؾل الؽقراين العامؾل )1)

طؾـك كـص يـدل  لـؿ يعرـر( أكـف 4.511طؾل الؽقراين يف كتابف: جقاهر التـاري  ) أقر )*(

اإلمــام  فؾعــؾاًل: مطؾــك حــال الــماويح يف الؿ ــجد الـبــقي بعــد صــؾح الح ـــ  قــائ

 كافذًة بدل سـة طؿر![- الح ـ أبؼك سـة جده 

 (  وإكؿا بالـص والخرب!لعؾ: يا كقراين  إن أخبار الاـريعة  ٓ تربت بـ )قؾت 
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إن أكاًسـا رووا طــ أمقـر  : قؾـت ٕبـل جعػـر :قـال  طـ زرارة  طـ حريز  حؿاد

يـا  :فؼـال ؟أربع ركعات بعد الجؿعة لؿ يػصؾ بقـفـ بت ؾقؿ صؾكأكف   الؿممـقـ

قــام أمقــر  فصـــرواكفؾؿــا ســؾؿ   صــّؾك خؾــػ فاســؼ  إن أمقــر الؿــممـقـ  زرارة

يـا  :فؼـال لـف رجـؾ جـبـف  ؾقؿفصؾك أربع ركعات لؿ يػصؾ بقـفـ بت   الؿممـقـ

إهنا أربع ركعات ماـبفات  :فؼال ؟صؾقت أربع ركعات لؿ تػصؾ بقـفـ  أبا الح ـ

فقاهلل ما طؼؾ ما قال لف[ -وسؽت
(1)

- 

كتبف طـ أحد الؿعصقمقـ هذه الحادثـة  أصحعل يف اـقكؼؾ لـا التاري  ال :قؾت 

ــدة ــا الػري ــت طؾًق ــل واجف ــاذا   الت ــف فؾؿ ــؾ حال ـــ كؼ ــػ ط ــع صــالة   تقق م

أو   أٓ يتققـع مــف أن يصـؾل وراء طؿـر وطرؿـان فاسؼومـ يصؾل وراء  ؟!الماويح

 -أم ضاهًرا وباصـًا  وٓ يفؿـا إن صالها خؾػفؿ ضاهًرا ؟!مـ كصبقهؿا أئؿة لؾصالة

واطتؿـدوها   مخـرون وح ـفا  بعض العؾؿاء صححفاويظفر مـ الرواية التل  

فسـاًل   مــ قبـؾ طـقام الــاس متابًعا ومراقًباكان   أن طؾًقا كقػيف كتبفؿ الػؼفقة 

يا أبا ) :رجؾ جـبف وسللففؿا إن صؾك أربع ركعات لؿ يػصؾ بقـفـ إٓ   طـ أئؿتفؿ

يعؼؾ أكف ٓ يصـؾل الـماويح  ففؾ ؟( صؾقت أربع ركعات لؿ تػصؾ بقـفـ  الح ـ

 ؟!ال مالوٓ يـؼؾ لـا هذا   مـ الزمان فأل ي لل طؼديـيف الؿ جد الـبقي صقال 

 -يصؾل بالـاس طؾك  قر صفر  طؾل :الرواية الراكقة

يف   رة طؾـلســقالتل كؼؾتفا لـا كتب اإلمامقة طــ  القحقدةولؿ تؽـ هذه الرواية  

يف  ســل  الطائػـة الطقشــقروى  :وإلقؽ كصفا  مـفا بؽرقر أخطربؾ ثؿة رواية   الصالة

طــ أبـل طبـد اهلل   طــ أبقـف  رزملطـ طبد الرحؿـ بـ الع  طـ طؾل بـ الحؽؿ  هتذيبف

فخـرج مـاديـف أن أمقـر   وكاكـت الظفـر  طؾـك  قـر صفـربالــاس   طؾـل صـؾكم :قال

لقبؾغ الااهد الغائب[  فلطقدوا   قر صفرصؾك طؾك   الؿممـقـ
(2)

- 

                                                           

ــل )5) (  وســائؾ الاـــقعة  الحــر العــامؾل 4.155(  هتــذيب إحؽــام  الطقســـل )4.433( الؽــايف  الؽؾقـ

(3.415-) 

 (-١.434(  وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )4.31سـل )( هتذيب إحؽام  الطق1)
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 :بؼقلـف  ومــفؿ محؿـد هـادي معرفـة  بعض طؾؿـاء اإلمامقـة الحـديث صحح 

وٓ مغؿــز يف طبــد الــرحؿـ   اإلســـادصــحقح مهــذا الحــديث ح ــب ققاطــد الػـــ 

[---العرزمل
(1)

  - 

مففـذا  :قائاًل   العصؿةوأكؿا أطاد أسطقاكة   الخرب لؿ يسعػفنكف  سـلأما الطق 

 ,أيًسـا,وقد تسـؿـ   ٓ يعؿؾ طؾقف  وما هذا حؽؿف  مخالػ لألحاديثخرب شاذ 

ك  قـر صـؾك بالــاس طؾـ  أن أمقر الؿـممـقـ :وهق  يف صحتف يؼدحمـ الػ اد ما 

 -](2) طصؿتفوقد أمــا مـ ذلؽ دٓلة   وضقء
 :قـائاًل   التؼقـةواكؿا طزف طؾك وتر   ,أيًسا,الخرب  لؿ يسعػوالحر العامؾل  

ــةموالحــديث محؿــقل  ــك التؼّق ــة طؾ ــؽ طـــ  ؛يف الرواي ــؾ ذل ــقن مر ــة يـؼؾ ّٕن العاّم

 
ّ
وطـ طؿر[  طؾل

(3)
- 

وطؾــك رأســفؿ   يف الخــربفــنهنؿ قــد صعـــقا   وأمــا  قــرهؿ مـــ طؾؿــاء اإلمامقــة 

لؿـافاتــف  لؾتصــديؼ مالخــرب  قــر قابــؾ :قــال  فبعــد تســعقػف لؾخــرب  د الخــقئل ـــقال

  اــقالمـ  تعجبل سـلوٓ يؽاد يـؼ  الؿذهب أصقلوطدم اكطباقف طؾك   العصؿة

أصقل الؿـذهب أهنؿـا كقـػ  يخالػلدى الظػر هبذه الرواية وأمرالفا مؿا  والؽؾقـل

 -(*)طؾك أصقلـا لطعـ الؿخالػقـيث الؿ تقجب يـؼالهنا يف كتب الحد

كقػ ولق كاكت لفذه الؼصة أي   طؾك أن مسؿقن هذه الرواية مؼطقع البطالن 

يف كتبفؿ واشتفرت بقـفؿ لتسؿـفا أكـرب  (*)لـؼؾفا أطدااه ومـااوهشائبة مـ الحؼقؼة 

لفـؿ ولـق كـذبا   ــرمـع حرصـفؿ طؾـك تـؼقصـف بؽـؾ مـا تق   صعـ وتاــقع طؾقـف

                                                           

 (-5.311( التػ ـقر إثري الجامع  محؿد هادي معرفة )5)

 (-4.31( هتذيب إحؽام  الطقسـل )1)

 (-١.434( وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )4)

 فلصـقلٕصـقلفؿ؟!  مخالػـةطؾؿـاء اإلمامقـة ٕهنـا  كتؿفـارواية مـ أمرال هذه  كؿ )*(

 الصحقحة! الؿعصقمؿذهب صارت مؼدمة طـدهؿ طؾك أخبار ال

  فـنن رووا إحاديـث يف ,يف كـؾ إحـقال,اإلمامقـة  ل ـاناسؿ أهؾ ال ـة طـ  ٓ ي ؼط )*(

 فالحال ٓ يتغقر!  لؿ يرووهاتصب طؾقفؿ  وإن  والؾعـاتحؼ طؾل وأهؾ بقتف فنن الطعقن 
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وكقػؿـا  -كتـبفؿ إٓ كـادًراوٓ مـؼقلـة يف   طــدهؿ ماـفقرةمع أهنا لق ت  ---ماءً واف

ففذه الرواية مـ السعػ وال ؼقط بؿؽان[ :كان
(1)

- 

أن  يفؿــلوإكؿـا   ضـعػقهٓ يفؿـل إن صحح طؾؿاء اإلمامقـة الخـرب أو  :قؾت 

ة واحـدة وقع فقف طؾل مـر  طابرعة قبؾ ال ـة طـ حدث اـقثؿة خرب كؼؾتف لـا كتب ال

 اطتزالـفأو   لصـالة الـماويح تحريؿفيف   مرؾ هذا الخرب طـ طؾل فليـ  يف حقاتف

 ؟! أو اكتؼاده لعؿر  الـاس يف هذه الصالة

 ٜصًٞ بايٓاع ع٢ً غري طٗس  عُس

 :أكـف قـال   طــ طؾـل  طـ دطائؿ اإلسالم  يف م تدركف سـلروى الـقري الطرب

  أيفـا الــاس :فؼـال  الصالة أقبـؾ طؾـقفؿ سـكقفؾؿا   صالة الػجرمصؾك طؿر بالـاس 

 اإلطـادةطؾـل  :فؼـال ؟تـرى فؿاذا :فؼال لف الـاس  جـبإن طؿر صؾَّك بؽؿ الغداة وهق 

إن الؼــقم بنمــامفؿ   وطؾــقفؿ طؾقــؽ اإلطــادةبــؾ  : فؼــال لــف طؾــل  وٓ إطــادة طؾــقؽؿ

صالة اإلمام ف د صالة الؿلمقمقـ[ ف دفنذا   يركعقن وي جدون
(2)

- 

يتصـقر  ففـؾ  يف حقاتـف واحدةلعؿر صالة قد أخطل فقفا مرة  يصححمـ  :تقؾ 

  ؟!طديدة سـقـكان يصؾقفا بالـاس  مبتدطةمـف أن ي ؽت طـ صالة 

 -يـفك طـ صالة السحك  طؾل :الرواية الرالرة 

  طــ محؿـد بــ إسـؿاطقؾ الؼؿـل  محؿد بـ يحقك يف كافقف طـ الؽؾقـلروى  

برجـؾ   ممر أمقر الؿـممـقـ :ابـ طؿقرة رفعف قال ػسـقطـ   طـ طؾل بـ الحؽؿ

كحـرت صـالة إوابـقـ  :وقـال  فغؿز جـبف بالـدرة  يف م جد الؽقفة يصؾل السحك

  [7,51مالعؾـؼ:(ہ ہ ہ ہ ڻ ڻ ۀ ۀ) :فؼال :قال ؟فلتركفا :قال  كحرك اهلل

هنًقا[  وكػك بنكؽار طؾل : فؼال أبق طبد اهلل
(3)

- 

يف  (السـحك)رجـاًل كـان يصـؾل  هنـكة بلن طؾًقـا قـد يحصـرهذه الرواية  :قؾت 

 (؟!الماويح)ثؿة رواية مرؾفا يـفك فقفا طؾل أحًدا كان يصؾل  ففؾ  م جد الؽقفة

                                                           

 (-53.454ث ال ـقد الخقئل لؾربوجردي )( شـرح العروة القثؼك )كتاب الصالة(  تؼرير بح5)

 (-5.3١1( م تدرك القسائؾ  الـقري الطربسـل )1)

 (-4.311( الؽايف  الؽؾقـل )4)
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 -صؾك أربع ركعات قبؾ الزوال  طؾل :الرواية الرابعة 

أن طؾًقـا قـد صـؾك أربـع ركعـات قبـؾ  :كؼؾت لــا كتـب اإلمامقـة خـربًا ذكـر فقـف 

طــ طبـد اهلل بــ   وق يف التقحقد طـ جعػر بــ طؾـل بــ أحؿـدروى الصد  الزوال

طــ   طــ محؿـد بــ أحؿـد بــ شـجاع  طـ محؿد بـ يعؼـقب الجعػـري  الػسؾ

طـــ   طـــ أبــل البخــمي  طـــ إســؿاطقؾ بـــ طبــد الجؾقــؾ  الح ـــ بـــ حؿــاد

 فصــؾك  يف صــػقـ كــزل  مإن أمقــر الؿــممـقـ :يف حــديث  طـــ أبقــف  الصــادق

زوال[أربع ركعات قبؾ ال
(1)

- 

  يف أحـد أيـام صـػقـ  هذا خرب كؼؾتف لـا كتب اإلمامقة طـ صالة طؾل :قؾت 

صـقال طؼـديـ وكصـػ  (الماويح)تغػؾ هذه الؽتب طـ كؼؾ حالف مع صالة  فؽقػ

فؾؿ تلخر مصـػق هذه الؽتب لحظة واحدة  ,حًؼا,فؾق كان ٓ يصؾقفا  ؟!مـ الزمان

   !طقتفا طـدهؿمـ باب إثبات بد ,طؾك إقؾ,طـ تدويـف 

 -كان يتقضل لؽؾ صالة  طؾل :الرواية الخام ة 

ــال ـــ الجعػريــات ق ــتدركف ط ــقري يف م  ــد :روى الـ ــا محؿ حــدثـل   مأخربك

أن  :طــ جـده  طــ أبقـف  طــ جـده جعػـر بــ محؿـد  طـ أبقف  حدثـا أبل  سـكمق

ٻ ٻ پ پ پ ) :ويؼـرأ يتقضل لؽؾ صالةكان   طؾل بـ أبل صالب

  -[5مالؿائدة:(پ

وقـد   يطؾـب بـذلؽ الػسـؾ  كـان أمقـر الؿـممـقـ  قال جعػر بـ محؿـد 

  وجؿقــع أصــحاب رســقل اهلل  وجؿــع أمقــر الؿــممـقـ  جؿــع رســقل اهلل
صؾقات بقضقء واحد[
(2)

- 

ــة الصــحابة  طـــ حــآت طؾــل دققؼــةؾ صـــقهــذه تػا :قؾــت  مــع   وبؼق

طــ   طؾـل تخؾـػ إٓ  ًئا إٓ وذكرتـفشــقفؽتب الحديث لـؿ تـمك لــا   القضقء

 !صالة الماويح جؿاطة

                                                           

 (-4.35( م تدرك القسائؾ  الـقري الطربسـل )5)

 (-5.174( م تدرك القسائؾ  الـقري الطربسـل )1)
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ًٝا  نإ ٜصًٞ ٚزا٤ اشبًفا٤  نباز عًُا٤ اإلَا١َٝ ٜكسٕٚ بإٔ عً

يؼر بـلن أمقـر الؿـممـقـ طؾًقـا كـان يصـؾل  سـكيػ الؿرتاـرففذا طؾؿ الفدى ال 

موأمـا  :مـا كصـف ( يف الصـالة خؾػفـؿ) :فؼد قال تحت طــقان  وراء الخؾػاء الرالثة

بنمامـف طؾـك  مؼتـد مـمتؿصالة  :بقـضـرفؼد طؾؿـا أن الصالة طؾك   الصالة خؾػفؿ

فنن ادطل طؾـك أمقـر   ٓ يـقيفاوإن كان   وآئتؿام مظفر لالقتداءوصالة   الحؼقؼة

  ٓ ك ـؾؿففنكـا   طؾـك ذلـؽ يـدلقافقجـب أن   لالقتداء كاوًياأكف صؾك  الؿممـقـ 

   -وٓ هق الظاهر الذي ٓ يؿؽـ الـزاع فقف

 قـر إٓ أكـف  -ٕكـف الظـاهر ؛م ـؾؿ لفـؿفذلؽ   مظفر لالقتداءطقا صالة وإن اد 

فؾؿ يبـؼ إٓ أن    وٓ يدل طؾك خالف ما يذهب إلقف يف أمره  فقؿا يؼصدوكف كافع

 ؟آقتداء بؿـ ٓ يجقز آقتداء بف إضفارفؿا العؾة يف  :يؼال

ٕن آمتـاع مـ  ؛مـ الحؾ والعؼد وتؿؽـفؿ  طؾك إمر  ؾبة الؼقميف ذلؽ  فالعؾة

وقد قؾـا فقؿا يمدي ذلؽ إلقف يف ما فقف كػاية[  مجاهرة ومـابذةإضفار آقتداء هبؿ 
(1)

- 

كان يصؾل وراء الخؾػـاء   بلن طؾًقا سـكيػ الؿرتاـرمـ ال إقرارهذا  :قؾت 

ٕكـف  ؛م ـؾؿ لفـؿفـذلؽ   مظفر لالقتداءموإن ادطقا صالة  :طـدما قال   الرالثة

 -طـدكا الؿفؿذا هق وه  الظاهر[

لـؿ يؽــ   مــ أكـف  يف هـذه الصـالة  أما ما ذهب إلقف مـ تحديد كقة طؾـل 

 سـكوالؿرت  دلقؾفنكف يحتاج إلك   وآئتؿام مظفًرا لالقتداءبؾ كان   لالقتداء كاوًيا

فؼقلـف هـذا  !أو طـ  قره يربت ذلؽ  بـص واحد طـ أمقر الؿممـقـ طؾل لؿ يلت

ومـا   ومـا يف إكػـس  ٕكـف ٓ يطؾـع طؾـك الـقـات ؛ًؿا بالغقـبرجٓ يعدو أن يؽقن 

   -تخػل الصدور أحد  قر اهلل

  طؾك إمر  ؾبة الؼقميف ذلؽ  فالعؾةم :بؼقلف  سـكالتل ذكرها الؿرت العؾةأما  

  [مجاهرة ومـابـذةٕن آمتـاع مـ إضفار آقتداء هبؿ  ؛مـ الحؾ والعؼد وتؿؽـفؿ

جؿاطــة مــع جؿاطــة  (الــماويح)كــان يصــؾل   طؾــك أكــف مخــر دلــقاًل ففــل تعطقـــا 

                                                           

 (-571 ,5١7( تـزيف إكبقاء  الاـريػ الؿرتسـك )ص:5)
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ٕن آمتـاع مـ إضفار آقتـداء  ؛لالقتداءمظفًرا فؿـ يصؾل الؿػروضة   الؿ ؾؿقـ

مساًفا إلك ذلؽ فنن  ؟!لؾ بب كػ ف ٓ يصؾل الماويح فؾؿاذا  مجاهرة ومـابذةهبؿ 

 -تـاهطـ إيراد ولق رواية واحدة تربت طؽس ما أثب طجزوااإلمامقة قد 

ًٓ  صالب ال ـجري  اـقوهذا ما شفد بف ال  أيــ كـان ) :قال فقـف  فؼد صرح سما

 ؟إماًما يف جؿاطة أو جؿعة كان هؾم :ثؿ أجاب قائاًل  ؟!( طؾل بـ أبل صالب يصؾل

  -ألػ كال ؟هؾ كان يصؾل يف بقتف  كال

ٕن طؾًقـا كـان حريًصـا طؾـك الجؿاطـة  ؛حالف حـال أخـريـ ملمقًماكان   أجؾ 

إكـف طؾـل بــ أبـل   والؿجتؿع لؿ يؽـ طؾل معؼًدا وٓ مـؽػًئا طؾـك كػ ـف  الجؿعةو

بـذور  لقؼتؾـعدورهـا يف ذاتـف ويف القاقـع  وتػعقـؾ  يـاـد الجؿاطـةصالب الذي كـان 

وهــق شــلكف   الؿحبــة والتقاصــؾ ويــزرع  والغائؾــة يف الصــدور إن وجــدت  الحؼــد

ة ضــريف حا ,مـع كـؾ إسـػ,وهذا الؿعـك لـؿ كجـده   وشلن كؾ م ؾؿ يف الحقاة

إذ تـرى الــاس   ويف حـرم طؾـل بــ أبـل صالـب ( فشــرالـجـػ إ)العؾؿ الـديـل 

وأن سـجادة الصـالة   خؾػ أئؿة لقس مـ طاداهتؿ الؾؼاء والتـقاص متػرققـ أوزاًطا

هل مــ ضـؿـ مـا يمكـد  الؿال والعؼارطـ أباء كؿا يتقارثقن  يتقارثفا إبـاءالتل 

 -ولقس لفا قرابة بالؿصؾحة العامة لإلسالم  العائؾلو صـلالؿجد الاخ

  ولؿ ي جؾ القاقع آسالمل إول مرؾ هذه الؿػارقات والؿظـاهر الـال ديـقـة

[ـ صؾقا خؾػ مروان بـ الحؽؿ ـقالح ـ والحفؾؼد تلرخ لـا أن 
(1)

- 

 أركـانٕهنا ركــ مــ  ؛معفؿ جؿاطة الققمقةكان يصؾل   إن طؾقًا :وإن قال قائؾ

فؾفــذا ال ــبب فنكــف لــؿ يؽـــ يصــؾقفا   أمــا الــماويح فنهنــا مـــ بــدع طؿــر   ســالماإل

فبقـــا  ؟!يصـؾقفاطؾـك أكـف لـؿ يؽــ  الـدلقؾلؽــ أيــ   سؾؿـا لؾؼائؾ بذلؽ :قؾـا ؟معفؿ

ًٓ  !والدلقؾ فؼط  الدلقؾ ,يا إمامقة,وبقـؽؿ  جـاء   خصقًصا وأكف قد ثبت طـ إئؿة قق

[(ومتعة الحج  وم ح الخػقـ  ب الؿ ؽرشـر) :فقفـ أحًدا ثالث ٓ أتؼلم :فقف
(2)

- 

                                                           

 (-11كرة الؿ ؾؿ  صالب ال ـجري )ص:( تذ5)

 (-5.451(  هتذيب إحؽام  الطقسـل )1.41( الؽايف  الؽؾقـل )1)
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 االتؽبقـر خؿً ـ :فقفا خؿ ة ٓ تؼقةم :قال فقف  ويف حديث صقيؾ طـ الع ؽري

  والؿ ـح طؾـك الخػـقـ  وتربقـع الؼبـقر  والتعػقـر يف دبـر كـؾ صـالة  طؾك الؿقت

ب الؿ ؽر[شـرو
(1)

- 

  :الرامـة

مــ أن طؾًقـا كـان   مـا ذهبــا إلقـف دتميـثؿة روايات كرقرة كؼؾتفا لـا كتب التاري  

ر اــقبؾ ثؿة روايـات أخـرى ت ( طؿر وطرؿان)طؾك هذه الصالة زمـ خالفة  مقافًؼا

 !وزمـ خالفتف  جؿاطة زمـ خالفتفؿا يصؾقفاإلك أكف كان 

خصقًصـا   هـذه الصـالة بدطقـةكظريـة اإلمامقـة يف  تـ ػوأمرال هذه الروايات 

ــا قــد أكؽــر طؾــك  طـــ إيــراد ولــق روايــة طجــزوابعــد أن  طؿــر )واحــدة تربــت أن طؾًق

طــ إيـراد ولـق  وطجـزوا  إقامتفؿا لفذه الصالة صقال طؼديـ مــ الزمـان (وطرؿان

  -جؿاطة مع جؿاطة الؿ ؾؿقـ يصؾقفار إلك أكف لؿ يؽـ اـقرواية واحدة ت

 :ؿ هذه الروايات طدة أق ام ـقويؿؽـ تؼ

 إقاَت٘ هلرٙ ايصال٠  ميدح عُس  عًٞ 9األٍٚ

 :الرواية إولك 

أكــا أبــق طؾــل   مأخربكــا أبــق  الــب بـــ البـــا :قــال  روى ابـــ ط ــاكر يف تاريخــف 

ـ محؿـد بــ طبـد اهلل بــ حؿـاد  ــقكـا أبـق الح  الح ـ بـ محؿد بـ ففـد العـالف

كـا   كا محؿد بـ أحؿـد بــ أبـل العـقام  ـ محؿد بـ طرؿان ـقكا أبق الح  الؿقصؾل

أي ,مـرَّ  :قـال  طـ إسؿاطقؾ بــ زيـاد  بـ صبقح كا محؿد  بـ داود السبل سـكمق

 بـ أبل صالب
ّ
 :فؼـال  يف شـفر رمسـان الؼـاديـؾوفقفـا   طؾـك الؿ ـاجد ,  طؾل

ر اهللُ ) [(م اجدكاكؿا كّقر طؾقـا   قربهطؾك طؿر  كقَّ
(2)

- 

                                                           

 (-1.334( م تدرك القسائؾ  الـقري الطربسـل )5)

(  التؿفقد  ابــ طبـد 5.١1(  اكظر أيًسا: الؿغـل  ابـ قدامة )33.131( تاري  مديـة دماؼ  ابـ ط اكر )1)

(  ربقع إبرار  3.31(  أسد الغابة  ابـ إثقر )51.135ؿال  الؿتؼل الفـدي )(  كـز الع١.557الرب )

 (-5.555الزمخاـري )
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 :الرواية الراكقة 

ممر طؾك الؿ ـاجد يف شـفر رمسـان  :قال  طـ طؾل  ---روى الؿحب الطربي 

  -كؿا كقر طؾقـا م اجدكا  كقر اهلل طؾك طؿر يف قربه :فؼال  الؼـاديؾ وفقفا

 :فؼـال  الؼرمن يف الؿ ـاجد ورأى الؼـاديـؾ تزهـر يف الؿ ـجد سؿع :ويف رواية

وخـرج الروايـة إخقـرة ابــ   خرجفؿا ابــ ال ـؿان أيًسـا -الحديث  اهلل لعؿر كقر

[---وأبق بؽر الـؼاش طـ ابـ إسحاق الفؿذاين  طبد كقيف
(1)

- 
 

 ع٢ً ايكٝاّ يف غٗس زَطإ  ٖٛ َٔ حسض عُس  عًٞ 9ايجاْٞ

 :الرواية إولك 

كـا   مأخربكا أبق طبد اهلل الحافظ :قال ( 4575)روى البقفؼل يف شعب اإليؿان  

  كا محؿد بـ طبقـد بــ أبـل هـارون  ببغدادأبق محؿد طبد اهلل بـ إسحاق الخرساين 

  طــ طؾـل  طـ إصبغ  طـ سعد بـ صريػ  طؿر ػ بـسـقكا   كا طبقد بـ إسحاق

أخربتف أن فقق ال ؿاء ال ـابعة   طؾك الؼقام يف شفر رمسان أكا حرضت طؿر) :قال

فنذا كان لقؾة الؼـدر   الروح :ي ؽـفا ققم يؼال لفؿ  حظقرة الؼدس :حظقرة يؼال لفا

الطريـؼ إٓ  فال يؿرون طؾك أحد يصؾل أو طؾـك  استلذكقا رهبؿ يف الـزول إلك الدكقا

الــاس طؾـك الصـالة حتـك  تحـرض  يا أبا الح ـ :فؼال لف طؿر  أصاب مـفؿ بركة

 -[(فلمر الـاس بالؼقام  بفؿ مـ الربكةصـقي

 :الرواية الراكقة 

مأخربكا أبق طبـد اهلل  (:4573)حديًرا مخر تحت الرقؿ  ,أيًسا,وروى البقفؼل  

 كا أبـق بؽـر   كا أبل  بالؽقفةباين ـقاكا أبق الح ـ طؾل بـ محؿد بـ طؼبة ال  الحافظ

كـا سـعد بــ   ػ بـ طؿـرسـقحدثـل أبل حدثـل   محؿد بـ طبقد بـ إسحاق العطار

أكـا واهلل ) :قـال طؾـل بــ أبـل صالـب :طـ إصـبغ بــ كباتـف قـال  صريػ إسؽقػ

                                                           

(  الؿـتظؿ يف تاري  إمـؿ والؿؾـقك  ابــ الجـقزي 1.417( الرياض الـسـرة يف مـاقب العاـرة  الطربي )5)

(3.5١1-) 
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 ؟ذلـؽ وكقػ  الؿممـقـ واهلل يا أمقر :فؼقؾ  طؾك الؼقام شفر رمسان حرضت طؿر

وفقفـا مالئؽـة   حظقـرة الؼـدس :أن يف ال ؿاء ال ابعة حظقرة يؼال لفـا فأخربت :قال

  لؾــزول إلـك الـدكقا فنذا كان لقؾة الؼـدر اسـتلذكقا الـرب   الروحاكققن :يؼال لفؿ

فال يؿرون بؿ جد يصؾل فقف وٓ ي تؼبؾقن أحـًدا يف صريـؼ إٓ دطـقا لـف   فقلذن لفؿ

 -فلمرهؿ بالؼقام ؟لـاس بالخقرأفال كعرف ا :قال طؿر -فلصابف مـفؿ خقًرا

ػ بــ ســقهذا حديث يـػرد بف طبقد بـ إسـحاق العطـار طــ  :قال اإلمام أحؿد

  وهق إن صح مع ما قبؾف مـ حديث الؿ ـد فػقفؿا إخبار طـ كزول الؿالئؽـة  طؿر

ويف كتــاب اهلل تعــالك بقــان   ودطــائفؿ لفــؿ  وت ــؾقؿفؿ طؾــك الؿ ــؾؿقـ لقؾــة الؼــدر

ودطــقات هــمٓء   بركاتــف هــذه الؾقؾــةبف صـــقجعؾـــا اهلل مؿـــ ي  كــزولفؿ وت ــؾقؿفؿ

وت ؾقؿفؿ بػسؾف ورحؿتف[  الؿالئؽة
(1)

- 

 :الرواية الرالرة 

طؾـك الؼقـام يف شـفر  طؿـر أكـا حرضـت :طـ طؾل قال :وروى الؿحب الطربي 

ي ـؽـفا   حظقرة الؼـدس :يؼال لفا  أخربتف أن فقق ال ؿاء ال ابعة حظقرة  رمسان

فـال   فنذا كان لقؾة الؼدر استلذكقا رهبـؿ يف الــزول إلـك الـدكقا  الروح :فؿققم يؼال ل

  يا أبـا الح ــ :فؼال طؿر  يؿرون بلحد يصؾل أو طؾك الطريؼ إٓ َأصابف مـفؿ بركة

خرجـف ابــ  -فلمر الـاس بالؼقـام  بفؿ الربكةصـقطؾك الصالة حتك ت فتحرض الـاس

ال ؿان يف الؿقافؼة[
(2)

- 

 :عةالرواية الراب

أكـا حّرضـت طؿـر طؾـك م :قال  د ح ـ الؼباكجل يف م ـده طـ طؾل ـقأورد ال

حظقـرة  :وأخربتف أّن فقق ال ـؿاء ال ـابعة حظقـرة يؼـال لفـا  الؼقام يف شفر رمسان

                                                           

ــاكجل (  اكظــر أيًســا: م ـــد اإل44١ ,4.443( شــعب اإليؿــان  البقفؼــل )5) مــام طؾــل  ال ـــقد ح ـــ الؼب

ــل )ص:4.411) ــات  البقفؼ ــل الفـــدي )113(  فســائؾ إوق ــال  الؿتؼ ــز العؿ ــدر ١.351(  كـ (  ال

 (-5.435الؿـرقر  ال ـققصل )

(  الؿـتظؿ يف تاري  إمـؿ والؿؾـقك  ابــ الجـقزي 1.417( الرياض الـسـرة يف مـاقب العاـرة  الطربي )1)

(3.5١1-) 
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يف  فـنذا كـان لقؾـة الؼـدر اسـتلذكقا رّبفـؿ   الـروح :ي ؽـفا ققم يؼال لفؿ  الؼدس

ّٓ دطـقا لـف فقلذن لفؿ فال يؿـرّ   الـزول إلك الدكقا ون بلحـد يصـّؾل أو طؾـك الطريـؼ إ

الــاس طؾـك الصـالة حّتـك  فتحـّرض  يـا أبـا الح ــ :فؼال طؿر  فلصابف مـفؿ بركة

فلمر الـاس بالؼقام[ ؟بفؿ الربكةصـقت
(1)

- 

 إَاّ يًٓاع يف صال٠ ايرتاٜٚح شَٔ عجُإ  عًٞ 9ايجايح

 :الرواية إولك 

وأبـق بؽـر بــ الح ــ   ق طبـد اهلل الحـافظمأكبـل أبـ :قـال  روى البقفؼل يف ســف 

ثـا الح ـ بـ   ثـا العباس الدوري  ثـا أبق العباس محؿد بـ يعؼقب :قآ ضـلالؼا

بــ أبـل  أمــا طؾـل) :طــ قتـادة طــ الح ــ قـال  ثـا الحؽؿ بـ طبـد الؿؾـؽ  اـرب

قـد  :فؼـال بعسـفؿ  يـ لقؾة ثؿ احتـبساـرط  بـ طػان طرؿانيف زمـ   صالب

[يؼـتفؽان   أبق حؾقؿة معاذ الؼاره أمفؿثؿ   ـػ فتػرغ ل
(2)

- 

 :الرواية الراكقة

أكبل   مأخربكا أبق الح ـ بـ الػسؾ الؼطان ببغداد :قال  وروى البقفؼل يف ســف

ثــا أحؿـد بــ طبـد اهلل بــ   ثـا أبق طامر طؿرو بـ تؿـقؿ   ـكمحؿد بـ أحؿد بـ طق

  ئب طــ أبـل طبـد الـرحؿـ ال ـؾؿكطـ ططاء بـ ال ا  ثـا حؿاد بـ شعقب  يقكس

يـ اــربالــاس ط يصـؾلفلمر مـفؿ رجاًل   يف رمسان دطا الؼراء) :قال  طؾلطـ 

وروى ذلؽ مـ وجف مخر طـ طؾل[ (-هبؿ يقتر  وكان طؾل :قال  ركعة
(3)

- 

 :الرواية الرالرة

طــ أبـل   طـ ططاء بــ ال ـائب  ؾسـقبة يف مصـػف طـ ابـ فشـقروى ابـ أبل  

يف رمسان[ قام هبؿمأكف  : طـ طؾل  رحؿـ ال ؾؿلطبد ال
(4)

- 

                                                           
 (-4.411ام طؾل  ال ـقد ح ـ الؼباكجل )( م ـد اإلم5)

 (-1.113(  معرفة ال ــ وأثار  البقفؼل )1.37١( ال ــ الؽربى  البقفؼل )1)

(  تحػـة إحـقذي  1.317(  اكظر أيًسا: الجقهر الـؼـل  الؿـارديـل )1.375( ال ــ الؽربى  البقفؼل )4)

 (-4.333الؿباركػقري )

 (-1.1١١ )( الؿصـػ  ابـ أبل شـقبة الؽقيف3)



 
 

  325صال٠ ايرتاٜٚح ناْت تكاّ شَٔ خالف١ عًٞ 9 ايجايج١اسبكٝك١ 

 ٜعني ايكسا٤ يصال٠ ايرتاٜٚح شَٔ خالفت٘  عًٞ 9ايسابع

 :الرواية إولك 

الماويح فػقؿا أكبل أبق طبد اهلل بــ فـجقيـة  (وأما)م :قال  روى البقفؼل يف ســف 

ؿـد بــ طبـد اهلل أكبل أح  ال ـل  ـكثـا أحؿد بـ محؿد بـ إسحاق بـ طق  الديـقري

أكبل الح ـ بـ صالح طــ   ثـا الحؽؿ بـ مروان ال ؾؿك  ثـا سعدان بـ يزيد  البزاز

 يصؾل بالـاسأمر رجاًل أن  بـ أبل صالب طؾلأن  :أبل سعد البؼال طـ أبل الح ـاء

واهلل أطؾؿ[  ويف هذا اإلسـاد ضعػ -يـ ركعةاـرخؿس ترويحات ط
(1)

- 

 :الرواية الراكقة 

بــ محؿـد بــ  ســكثــا مق  ـ ــقمأخربكا أبق الح :قال  فؼل يف ســفوروى البق 

 بـ طبد اهلل
ّ
  ثـا هاـام بــ طّؿـار  بـ ماهان الرازي ببغداد  ـكثـا أحؿد بـ طق  طؾل

 كـان طؾـل بــ) :قـال  ثــا طرفجـة الرؼػـل  طـ أبل طبد اهلل الرؼػل  ثـا مروان بـ معاوية

 -ولؾـ اء إماًما  ويجعؾ لؾرجال إماًما  يلمر الـاس بؼقام شفر رمسان  أبل صالب

فؽـت أكا إمام الـ اء[ :قال طرفجة
(2)

-   

  :الرواية الرالرة 

 طؾًقـا أمـرمإن  :قال  روى الؿتؼل الفـدي يف كـزه طـ طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك 

ابـ أبل لقؾك أن يصؾل بالـاس يف رمسان[
(3)

- 

                                                           

(  تحػـة إحـقذي  1.317(  اكظر أيًسا: الجقهر الـؼـل  الؿـارديـل )1.375( ال ــ الؽربى  البقفؼل )5)

 (-4.333الؿباركػقري )

(  4.413(  اكظر أيًسـا: م ــد اإلمـام طؾـل  ال ــقد ح ــ الؼبـاكجل )1.373( ال ــ الؽربى  البقفؼل )1)

ــرزاق ) ــد ال ــقوي )4.5١3البقفؼــل ) (  شــعب اإليؿــان 4.515مصـــػ طب (  3.43(  الؿجؿــقع  الـ

(  فؼـف ال ــة  ســقد سـابؼ ١.351(  كـز العؿال  الؿتؼـل الفــدي )134فسائؾ إوقات  البقفؼل )ص:

(5.111-) 

 (-١.351( كـز العؿال  الؿتؼل الفـدي )4)
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 اٜٚحناْٛا أ١ُ٥ يصال٠ ايرت  بعض أصخاب عًٞ 9اشباَظ

  الرواية إولك:

 أكبـل أبـق طبـد اهلل   مأكبل أبق زكريـا بــ أبـل إسـحاق :قال  وروى البقفؼل يف ســف

ــا محؿــد بـــ طبــد القهــاب  محؿــد بـــ يعؼــقب ــق   أكبــل جعػــر بـــ طــقن  ثـ أكبــل أب

فقصــؾل خؿــس ترويحــات   يممـــا ســقيد بـــ  ػؾــة يف رمســان) :قــال  بصـــقالخ

أكـف كـان   وكـان مــ أصـحاب طؾـلشـؽؾ  ورويـا طــ شـتقر بــ  يـ ركعةاـرط

[(ركعة ويقتر برالث يـاـربعيف شفر رمسان  يممفؿ
(1)

- 

 :الرواية الراكقة

هـؾ  :مسـللت ططـاء :قال  بة يف مصـػف طـ أبق بؽر بـ طقاششـقروى ابـ أبل  

ــال ؟كــان طؾــل يصــؾل هبــؿ يف رمســان ــار أصــحابكــان  :ق ــق   طؾــل زاذان خق وأب

يف الؿ جد يف رمسان[ ويممقن  فؿالبخمي و قرهؿ يدطقن أهؾق
(2)

- 

 ٜػٗدٕٚ بإٔ جدِٖ نإ ٜصًٞ ايرتاٜٚح مجاع١  ذز١ٜ عًٞ 9ايطادع

طــ   طـ أبقـف  طـ زيد بـ طؾل :د ح ـ الؼباكجل يف م ـده هذه الرواية ـقأورد ال

أن   الـذي يصـؾل بالــاس صـالة الؼقـام يف شـفر رمسـان أمـرمأكـف  : طؾـلطـ   جده

  ويـراوح مـا بـقـ كـؾ أربـع ركعـات  ي ـّؾؿ يف كـؾ ركعتـقـ  عـةرك يـاــرطهبؿ  يصؾل

اف[صـرحقـ آك مخر الؾقؾهبؿ مـ  يقتروأن   فقرجع ذو الحاجة ويتقضل الرجؾ
(3)

- 

 :أققل 

مــ أن طؾًقـا كـان   مـا ذهبــا إلقـف صـحةهذه أصـاف مـ الروايـات تـذهب إلـك  

خصقًصـا   رأيــا وتؼقيـف ففـل تعسـد  طؾقفا ماجًعا  هبا فرًحا  هبذه الصالة اضـقً را

 !طـ اإلتقان بروايات تخالػفا طجزواوأن اإلمامقة قد 

                                                           

  تحػـة إحـقذي  (1.317(  اكظر أيًسا: الجقهر الـؼـل  الؿـارديـل )1.375( ال ــ الؽربى  البقفؼل )5)

 (-4.333الؿباركػقري )

 (-1.1١5( الؿصـػ  ابـ أبل شـقبة الؽقيف )1)

 (-51١(  م ـد زيد بـ طؾل )ص:7.331( م ـد اإلمام طؾل  ال ـقد ح ـ الؼباكجل )4)
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 ؟طؾك صحة هذه الروايات الدلقؾما هق  :وقال معاكدلؽـ لق جاء لـا  

ــف  ــع هــذه الروايــات بســعػلــق ســؾؿـا  :فـؼــقل ل ــلت هبــا إٓ   جؿق ــؿ ك ــل ل الت

امقة أن يربتـقا أن طؾًقـا طؾؿاء اإلم تحديـإكـا قد  ؛طؾك صحة ما ذهبـا القف كنشارات

فال ـاكت   أو قال ببدطقتفا صقال طؼديـ مــ الزمـان  طؾك هذه الصالة اطمضقد 

 - دكا طؾل ـقوهذا ما ٓ كرضاه ل  طان أخرسشـقطـ الحؼ 
التل استدل هبـا  الرالثالروايات  ففؾ :لؽـ ال مال أن مقجف إلك الؿعمض 

 ؟!(*)مـفـا بلصـحلماويح زمـ خالفتـف طـ صالة ا  طؾؿاء اإلمامقة طؾك هنل طؾل

ــؾ   ٓ أقــقل روايــات ؟!أو تردهــا  مـفــا تخالػفــا أضــعػطـــدكؿ روايــات  وهــؾ ب

  ؟!واحدة فؼط بروايةكطالبؽؿ 

هـذه  تخـالػطؾؿاء اإلمامقة مـ أكـف ٓ تقجـد طــدهؿ روايـات  ولقؼقـ ولذلؽ 

ـ التحؼقـؼ بعقـد طـ  مجؿؾ إكاائلفقفا بؽالم  الطعـفؼد حاول بعسفؿ   الروايات

  العـامؾل سـكوهق ما ذهب إلقف جعػر مرت  ومـ دون أن يعطل بدياًل طـفا  العؾؿل

قـد   هـق أكـف  مإن ضاهر الـص الـذي تحـدث طــ طؾـل أمقـر الؿـممـقـ :بؼقلف

فنن   الؽذب بال ريبوهذا مـ  -يف صالة الماويح أطاد الػصؾ بقـ الرجال والـ اء

 ضــكأكـف لـؿ يؽــ لقر :مؿـا يعــل  ة الـماويحصـال وطقةاـرملؿ يؽـ يرى   طؾًقا

فساًل طــ أن ياـارك يف    ل ـة رسقل اهلل مخالًػاويعتربه   بدطةبالعؿؾ بؿا يراه 

                                                           

طؾؿاء اإلمامقة ومـفجفؿ آكتؼائل يف التعامؾ مع روايات أهؾ ال ـة خقر دلقؾ طؾك  )*(

هـذه الصـالة  ففـؿ قـد اطتؿـدوا طؾـك هـذه الروايـات  بدطقةبطالن استدٓلتفؿ طؾك 

  طؾـك ,وكلهنـا مــ الؿ ـؾؿات,واحـدة مـفـا  إســادمـ دون الحـديث طــ  الرالث

 يف ال ـد والؿتـ- إشؽآتالر ؿ مـ كؾ ما فقفا مـ 

ًٓ طـ ذلؽ فنهنؿ قد   أكػ فؿ يف الطعـ يف أساكقد روايات أهؾ ال ـة طؾك  أجفدواوبد

حتك بعض الروايات الاــقعقة  ضعػقاكتبفؿ  بؾ  أصحكرقر مـفا يف  الر ؿ مـ وجقد

يف هذه الصالة  فبالرجقع إلك بعض مـ كتبفؿ طـ صالة  معتؼدهؿالتل ٓ تتالئؿ مع 

الماويح مـ أمرال كتب: )كجؿ الديـ الطب ـل  وجعػر الباقري  وجعػر ال بحاين(  

 -آكتؼائلتتسح الحؼقؼة  ويتسح هذا الؿـفج 
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ــف  تـظقؿــف ــة ل ــد  ---أو يف التفقئ قــدر  الػ ــادمـــ م ــتقى  التخػقــػإٓ إذا كــان يري

اإلمؽان[
(1)

-   

إلك التخـريج لفـا  وإكؿا سعك  لؿ يطعـ العامؾل يف صحة هذه الروايات :قؾت 

فعــدما   الؿ ـبؼة ببدطقـة هـذه الصـالة طؼقدتـفمـطؾًؼـا مــ   بتخريجات  قر مقفؼـة

 يحصــرالصـحقح الأيـ الـص  :قؾـا  صالة الماويح[ وطقةاـرمملؿ يؽـ يرى  :قال

  ؟!وطقتفااـرمطؾك أكف لؿ يؽـ يرى 

الــص  يــأ :قؾــا  [بدطـةبالعؿـؾ بؿـا يـراه  ضــكلقرمإكف لؿ يؽــ  :وطـدما قال 

 ؟!أهنا بدطة  الذي يؼقل فقف طؾل يحصـرالصحقح ال

  هـذه الصـالة بتـظـقؿقـد قـام   بنمؽاكقـة أن يؽـقن طؾـل أقـربـؾ إن العـامؾل  

فـ ـلل   قـدر اإلمؽـان[ الػ ـادمــ م ـتقى  التخػقػمإٓ إذا كان يريد  :طـدما قال

  ؟!ذنالؽذب يف الرواية إ فليـ  ما دام هذا آحتؿال قائًؿا :العامؾل

مــا دام أكــف كــان يصــؾل   الــماويح جؿاطــة  إذا مــا صــؾك طؾــل الغريــبومــا  

  ســـكيػ الؿرتاــرالتـل أشــار إلقفـا ال لؾعؾـةالصـالة الققمقـة وراء الخؾػـاء الرالثــة 

ٕن آمتـاع مــ إضفـار  ؛مـ الحؾ والعؼد وتؿؽـفؿ  طؾك إمر  ؾبة الؼقمم :بؼقلف

[مجاهرة ومـابذةآقتداء هبؿ 
(2)

 ؟!

حقث قـال محؿـد بـاقر   لؾؼتال مع الخؾػاء الراشديـ ػ ـقالأكف حؿؾ وما دام  

 الَّذي مرؾـف الخؾػـاء الّراشـدون :الصدر
ّ
والـذي كـان يؼـقم طؾـك   مإّن الحؽؿ ال ـّل

يف حروب  جـدًياإذ حارب   لؾّدفاع طـف حؿؾ طؾل الّ قػ  أساس اإلسالم والعدل

[( ---رأبل بؽ)الّردة تحت لقاء الخؾقػة إول 
(3)

- 

 -مـ الصالة خؾػفؿ أطظؿػ والؼتال مع الخؾػاء  ـقإن حؿؾ ال :قؾت 

                                                           

 (-3١ ,11.53الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )( 5)

 (-571 ,5١7( تـزيف إكبقاء  الاـريػ الؿرتسـك )ص:1)

(  5.515تؼرير بحث ال ـقد محؿد بـاقر الصـدر ل ــقد كـاضؿ الحـائري ) ,( اكظر كتاب: مباحث إصقل4)

حـقاجز الـػ ــقة لؾتؼريـب( الاــق  محؿـد رضـا - مؼـال باسـؿ: )اإلمـام الصـدر وطـالج الكتاب التؼريـب

 الـعؿاين-
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ــف   ــايع وســالؿومــا دام أك موحــقـ رأى أن  :قــال الؿرجــع مل كاشــػ الغطــاء  ب

ــقـ  ــاين,الؿتخؾػ ــة إول والر ــل الخؾقػ ــذٓ  ,أطـ ــد صـــكأقب ــة  اـــريف ك الجف كؾؿ

بــايع   روا ولــؿ ي ــتبدواولــؿ ي ــتلث  ع الػتــقحســـقوتق  وتجفقــز الجـــقد  التقحقــد

  محافظــة طؾــك اإلســالم أن تتصــدع وحدتــف  طؿــا يــراه حًؼــا لــف ســـكوأ   وســالؿ

ويعقد الـاس إلك جاهؾقتفؿ إولك[  وتتػرق كؾؿتف
(1)

(*)- 
 

 اسبفاظ ع٢ً بٝط١ االضالّ

 ي ـؽتطـ أمقٍر لؿ يػعؾفا ولؿ  وسؽت  أمقًرا فعؾطـد اإلمامقة قد   فعؾل 

وطـدم تػـرق   والحػاظ طؾك بقسـة اإلسـالم  التؼقة)بدطقى   طـفا أي م ؾؿ طادي

                                                           

 (-574( أصؾ الاـقعة وأصقلفا  محؿد ح ـقـ كاشػ الغطاء )ص:5)

( بـلن طؾًقـا وأصـحابف 5.17شفد جعػر مرتسـك العامؾل يف كتابف: مختصــر مػقـد ) )*(

ة التـل دولة الخالفة  قائاًل: ملؼد كاكت الػم تلسـقسالؿؼربقـ قد شاركقا الخؾػاء يف 

دطائؿـف  وتؼريـر أحؽامـف  وترســق الديـ   تلسـقسهل فمة  تؾت وفاة رسقل اهلل 

وشـرائعف  وسـقاساتف وققؿف  فؽؾ ما يؼال ويؿارس يف هذه الػمة سقف يصبح جزًءا 

وحده هق  الباصؾمـ الديـ  وستتداولف إجقال  حًؼا كان أو باصاًل--- وحتك ٓ يبؼك 

مــ  والخؾـص  ٕمقـر الؿـممـقـ كـان ٓ بـدلؾتـداول  سـقد الؿققـػ  والؿطـروح 

يف هـذا التلســقس  وأن يطرحـقا لؾــاس الحـؼ الـذي ي ـعك  يااركقاأصحابف مـ أن 

أخرون  إما لتجاهؾف وآبتعاد طـف  أو لؾعبث والتالطب بف--- ولذلؽ دخؾ طؿار  

 ؿــارطالدولــة  فتــقلك  مـاصــبوســؾؿان  وحذيػــة  ومالــؽ إشــم  وأضـــراهبؿ يف 

كــان قائــًدا لؾجقــقش الػاتحــة  يف فــتح هناوكــد  وحذيػــةالؿــدائـ   وســؾؿانالؽقفــة  

 إشـمالؿعروف بػتح الػتقح  وكان هق ال ـبب يف زوال مؾـؽ إكاســرة- وشـارك 

يف الحـروب معفـؿ  وشــمت طقــف فقفــا فؼقـؾ لــف إشـم  وٓ شــؽ يف أن ذلـؽ كــان 

ي ـعك لحػـظ التـقازن   -- وقـد كـانأو بتقجقف مــف-   مـ أمقر الؿممـقـ برضـك

يف بقـان م ـائؾ  وياـاركمجال ـفؿ   يحســريف العالقة مع الخؾػـاء  وكـان  والفدوء

 إمقر  حتك لؼد كرر ققل طؿر: )لقٓ طؾل لفؾؽ طؿر([-  معسالتالديـ  وحؾ 
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طــ مــع طؿـر  سـؽقتف) :مــ أمرـال  (*)(ومراطـاة مصـؾحة العامـة  جؿع الؿ ـؾؿقـ

  (*)بقــد طائاــة وحػصــة طـــ ســؿ الـبــل  وســؽقتف  مـــ كتابــة الؽتــاب لؾـبــل 

                                                           

( 5.١5شـرح أصقل الؽايف لؾؿازكدراين )قال أبق الح ـ الاعراين طـد تعؾقؼف طؾك  )*(

 مصـؾحة  ومراطـاة ال ـؽقت والتؼقـةقت طؾل وإئؿة ما كصف: مإّكا ٓ كـؽـر طـ سؽ

العامة إذا استؾزم مخالػة اإلمام  قر الؿعصـقم الفـرج والػـتـ وقتـؾ الؿ ـؾؿقـ كؿـا 

مـع معاويـة    مع الخؾػاء  والح ـ بـ طؾل  والح ــقـ  أمقر الؿممـقـ سؽت

 زماهنؿ---[- خؾػاءأئّؿتـا مع  سائروكذلؽ 

تداول اإلمامقة الققم وبؼقة مـ طؾك فسائقاهتؿ  وجؿؾة مـ إصداراهتؿ  أمًرا يتعؾـؼ ي )*(

  وهق أن كاًل مـ أبـل بؽـر الخطقرة  فراحقا يروجقن إلك أمر شديد الـبل  بؿقت

  ففق لؿ يؿت مقتـة صبقعقـة  وحـاولقا إثبـات ذلـؽ الـبل  سؿاوطؿر وابـتقفؿا قد 

   ولقي أطـاقفا  لؾقصقل إلك ما يريدوه-طـ صريؼ جؿع أخبار مـ هـا ومـ هـاك

طؾك الر ؿ مـ التؼدم الؽبقر الذي تافده بؿا يتعؾؼ بـ )إدلة  ,الققم,وجرائؿ الؼتؾ  

بؼـراءة  فؽقـػطؾك الؿحؼؼقـ يف أحقان كرقر تحديد هقيـة الؼاتـؾ   يصعبالجـائقة(  

 مـ أن لؾقصقل إلقف!!  طاـرة قرونروايات قد صدرت قبؾ 

 مامقة هذه إسئؾة الربيئة: اإل وك ال 

   أم ٓ؟! الجريؿةطؾك طؾؿ هبذه  أهؾ بقت الـبل  هؾ كان 

يف كــؾ أوقاتــف  وخصقًصــا أيامــف  وهــل الؿالزمــة لؾـبــل  طؾؿتفــا فاصؿــة  ففــؾ 

( الؿاـفقرة  و قرهـا الػدكقـةلؿ تاـر إلقفا يف خطبتفا ) فؾؿاذاإخقرة؟! فنن طؾؿت هبا  

إلـك هـذا  ـ مفؿا بحرـا يف أققالفـا فؾــ كجـد أي إشـارة مـفـا مـ خطبفا وأققالفا  فـح

 إمر العظقؿ والجؾؾ!! إكؿا كؼؾ طـفا أهنا كاكت تطالب وبادة بػدك  وبالبقعة لزوجفا-

لتطالب  طؾك حؿار: ما إهؿ أن تطالب  بػدك وأمقالفا  وتسع ولديفا فال مال هـا 

 الـؽراء؟!  ةالجريؿلألمة هذه  أم تؽاػبالبقعة إلك زوجفا  

وهــق الؿــالزم  ٓ يعؾــؿ؟! فــنن كــان الجريؿــة  أم ٓيعؾــؿ هبــذه  كــان طؾــل  وهــؾ 

مــات يف  قالــت اإلمامقــة إكــف ,يف كــؾ أوقاتــف وخصقًصــا أيامــف إخقــرة   لؾـبــل

 طؾؿتؿ أكتؿ بذلؽ بعد كؾ هذه الؼرون؟! فؽقػ  ,حجر طؾل

الــذي طـاش بعــد  مـــ طؾـل  لـؿ ك ـؿعسـؽت؟! فنكـــا  فؾؿــاذايعؾـؿ:  وإن كـان  

ًٓ واحًدامـ الزمان   ربع قرن الـبل   وهـق مــ الحدث الؿزلـزلياـقر إلك هذا  قق

   لحظة بؾحظة!!شفد وفاتف 
= 
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طـ هذا الػعؾ الاـقع  وٓ يافر بالؼقم ويػسـحفؿ  يعؼؾ أن ي ؽت طؾل  ثؿ هؾ  =

لـذيـ يرضـك أن ي ؾؿ أمقر اإلسالم والؿ ؾؿقـ ٕمرال هـمٓء ا وكقػأمام إمة؟! 

؟!  ـدرهؿيلمـ طؾـك كػ ـف وطؾـك بؼقـف أهؾـف مــ  وكقػكبقفؿ  وبـت كبقفؿ؟!  قتؾقا

 طؾقف قتؾ وصـل بعد أن صار الحؽؿ بقده؟! أيصعبفؿـ يؼتؾ كبل وبـت كبل  

  أم ٓ؟! فـنن كاكـا يعؾؿـان  الجريؿـةيعؾؿـان هبـذه  كـان الح ــ والح ــقـ  وهؾ 

طؼـقد؟! فؿفؿـا بحرــا يف  أربعـةرـر مــ ٕك سؽتا  وهؿا قد طاشا بعد الـبل  فؾؿاذا

 بف!!  يعتدما ياـقر إلك ذلؽ بخرب  لـ كجدأققالفؿا يف كتب الاـقعة قبؾ ال ـة  فنكـا 

لـؿ تخـرب  فؾؿـاذا؟! فنن طؾؿت هبا  الجريؿة  أم ٓتعؾؿ هبذه  كاكت أم سؾؿة  وهؾ 

 قبؾ أن يؼتؾ؟!   مؼتؾ الح ـقـهبا إمة  كؿا ذكرت تػاصـقؾ 

ن أحد مـ أصحاب طؾل الؿؼربقـ  أمرال: )طؿار  والؿؼداد  وسؾؿان  وأبل كا وهؾ 

ســؽتقا؟! فــنن  فؾؿــاذا  أم ٓ؟! فــنن كــاكقا يعؾؿــقن  الجريؿــة( يعؾؿــقن هبــذه ذر 

ي ؽت هـمٓء   فؽقػ  ,كؿا يدطل اإلمامقة,ٕكف ملمقر بال ؽقت  طؾل  سؽت

 فقة )كـز إمقال(؟!طـ م للة فؼفقة خال لؿ ي ؽتالذي  وطؾك رأسفؿ أبق ذر 

: )لق سؾؽ إكصار وادًيا  أو شعبًا  لؽــت مـع كان إكصار الذيـ قال طـفؿ الـبل  وهؾ 

 سؽتقا؟! فؾؿاذا  أم ٓ؟! فنن كاكقا يعؾؿقن  الجريؿةإكصار(  يعؾؿقن هبذه 

مــ  الصـػقةأن هـذه  وٓ يعؼؾأن جؿقع همٓء ٓ يعؾؿقن هبذه الجريؿة؟!  فال يعؼؾ 

؟! همٓء الذيـ قـال طــفؿ رب العـزة يف فق ؽتقن يعؾؿقن ما أصاب كبقفؿ  الباـر

ــز:  ــف العزي ــؿ كتاب ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )محؽ

 ؟![534مالبؼرة:(ڄ ڄڃ

الـذي  خصقًصـا طؾـل ,وهـؿ يعؾؿـقن هبـا  جريؿة العصــروإن ثبت سؽقهتؿ طـ  

ٕن  ام بالؼتؾ مـ وز مـ ق أطظؿيقم الؼقامة  فقزرهؿ  ,يدطل لف اإلمامقة طؾؿ الغقب

طـ أكاس قـامقا  ف ؽتقإهنؿ  اقا إمة  مـ أقر الخائـ طؾك خقاكتف كان كػاطؾفا  

 إمقر- مؼالقدجريؿة يف التاري   بؾ سؾؿقا لفؿ  بلباع

ديــا يجب أخذه مــ أقـقال وأفعـال هـمٓء الؿزكـقن بــص الؼـرمن  والـذيـ  فحؼقؼة 

ٓ يـرى الغائـب  ٓ أن تمخـذ طــ  طاصـروا الحدث وطاياقه  فـنن الاـاهد يـرى مـا
= 
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وسـؽقتف وهـق   وسؽقتف طـ الفجقم طؾك بقت زوجتف  سؽقتف طـ  صب الخالفة

  وتزويجـف ابـتـف لعؿـر  وطـدم مطالبتـف بـنرث زوجتـف  لحبؾ مـ رقبتف لؾبقعـةيجر با

وإخػائـف   رة الغاصبقـ ـقرتف بسـقو  وثـائف طؾك الغاصبقـ  وصالتف وراء الغاصبقـ

ورضــاه   اضـــقً يح قااـــرورضــاه ب  و  ــؾف لرجؾقــف يف القضــقء  لؾؼــرمن الصــحقح

يف إمـر إذا مـا  الغريبوما   اؽؾةالؿوما   رسـقالفؿا  ( و قرها كرقر  ---بالتحؽقؿ

ومدحـف   وصالتف لؾماويح إماًمـا  صالتف لؾماويح ملمقًما) :أضػـا إلك جؿقع ذلؽ

طــ  ي ـؽتفؿــ  --- (و ---و  واختقاره الؼـراء لصـالة الـماويح  لعؿر طؾك بدطتف

خصقًصا وأن التخريج  !ويػعؾ ما هق دوهنا وٓ حرج  ؽتسـقفنكف   العظام إول

 !(*)(وحدة الؿ ؾؿقـ  بقسة اإلسالم  التؼقة) :ضـروحا جاهز

الـماويح وراء  ـ  ــقإذا مـا صـؾك الح ــ والح الؿاـؽؾةوما  الغريبوما  

 (!مـروان بــ الحؽـؿ)ما دام أهنؿا كاكـا يصـؾقان الؿؽتقبـة وراء   طؿر أو طرؿان 

   ؟!فؿـ يصؾل وراء مروان ٓ يصؾل وراء طؿر وطرؿان

إذا ما صؾك بؼقة إئؿة الؿعصقمقـ الماويح وراء حؽـام  ؽؾةالؿاوما  الغريبوما 

مـا دام   وآئتؿـام لالقتداء مظفريـأم   بنمامتفؿ طؾك الحؼقؼة مؼتديـ ممتؿقـ بـل أمقة

ــان  ــام ال ــجاد ك ــفأن اإلم ــادي يف بقت ـــ  يـ ــقم)يف إذان ب ـــ الـ ــر م روى  ( الصــالة خق

الصـالة )بــ يــادي يف بقتـف  (زيـ العابـديـ)مكان أبل  :طـ الباقر قال  يف هتذيبف سـلالطق

ومـا أشـبف هـذيـ  :ســلقـال الطق -ولـق رددت ذلـؽ لـؿ يؽــ بـف بـلس ( خقر مـ الــقم

إلجؿـاع الطائػـة   التؼقـةفنهنـا محؿقلـة طؾـك   الخربيـ مؿا يتسـؿـ ذكـر هـذه إلػـاظ

                                                           

إلـقفؿ  فـ ـبقاطؾـقفؿ اإلمامقـة كرقـًرا   كذبأو  قره مـ إئؿة  الذيـ  جعػر الصادق =

 بعض روايات ال ؿ-

(: مبايع طؾل الخؾػـاء 53.3١قال جعػر مرتسـك العامؾل يف كتابف: مختصـر مػقد ) )*(

ــا ــةخؾػفــؿ  وأكؽحفــؿ طؾــك ســبقؾ  وصــؾك--- مؽرًه بـتــف لعؿــر بـــ --- وزوج االتؼق

 [-اإلكراهالخطاب طؾك سبقؾ 
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[طؾك ترك العؿؾ هبا
(1)

أكـف يف أو يتؼل الحؽام إلك هذه الدرجـة بحقـث  يخاففؿـ  ؟!(*)

 ؟!يتصـقر مــف أن يصـؾل الـماويح معفـؿ أفـال  ببطالهنايرفع يف إذان طبارة يعتؼد  بقتف

 !إلك هذه الصالة الؿفرولقـفؿرؾ هذا الاخص تجده أول 

يف هـذه الروايـات  إشـؽالمولؽـ هــاك  :وزاد العامؾل يف الطقـ بؾة طـدما قال 

يف الصــالة  :أي  رمســانر قــد فعــؾ ذلــؽ يف ققــام شــف  أن طؾًقــا :وهــق أهنــا تــذكر

وكـان   بدطـةكـان يعتـرب ذلـؽ   ومـ الؿعؾقم أن طؾًقا -الؿعروفة بصالة الماويح

 الصؾقات الققمقةإكؿا كان يف   أن ما فعؾف :فالصحقح هق ؟يػعؾف فؽقػيؿـع طـف 

ٓ يف صالة الماويح[
(2)

- 

إلــك ٕكــف يػتؼــر  ؛وجــقاب العــامؾل هـــا ٓ يختؾــػ طـــ جقابــف ال ــابؼ :قؾــت 

وذلـؽ   وذر الرماد يف العققن  يبغل مـف إقـاع أتباطف إكاائلففق مجرد كالم   الدلقؾ

مكـان  :يحة مــ أن فعؾـف هـذا كـان يف ققـام شـفر رمسـانصــرو واضحةٕن الرواية 

  ويجعـؾ لؾرجـال إماًمـا  شـفر رمسـان بؼقـاميـلمر الــاس   طؾقل بـ أبل صالـب

[(إمـام الـ ـاء فؽــت أكـا) :قال طرفجة -ولؾـ اء إماًما
(3)

حقلفـا  فـال أطـرف كقـػ -

 ؟!إلك الصؾقات الققمقة ,بؼدرة قادر,العامؾل

                                                           

(  ال ـــرائر  ابـــ ١5.55١(  البحــار )3.515(  القســائؾ )5.511(  التفــذيب )5.41١( آستبصــار )5)

 (-4.515إدريس )

وطـدم تسـعقػف لفـذه إخبـار طؾـك أن محؿقلة طؾك التؼقـة( : يدل ققل الطقســل )قؾت )*(

لؽل يـدفعقا مرـؾ  لجموا كعادهتؿ إلك التؼقةة   ولؽـ طؾؿاء اإلمامقصحقحةهذه إخبار 

هذه إخبار التل ٓ تقافؼ هقاهؿ  وصار إجؿاع الطائػة أصـاًل ومصـدًرا شــرطقًا يـرد بـف 

 - قر حجة ما لؿ يـسؿ إلقف ققل الؿعصقمطـد اإلمامقة اإلجؿاع ققل الؿعصقم  مع أن 

 (-71 ,1.73امؾل )( الصحقح مـ سـقرة الـبل إطظؿ  ال ـقد جعػر مرتسـك الع1)

(  4.413(  اكظر أيًسـا: م ــد اإلمـام طؾـل  ال ــقد ح ــ الؼبـاكجل )1.373( ال ــ الؽربى  البقفؼل )4)

ــرزاق ) ــد ال ــقوي )4.5١3(  شــعب اإليؿــان  البقفؼــل )4.515مصـــػ طب (  3.43(  الؿجؿــقع  الـ

فؼـف ال ــة  ســقد سـابؼ (  ١.351(  كـز العؿال  الؿتؼـل الفــدي )134فسائؾ إوقات  البقفؼل )ص:

(5.111-) 
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  لــؿ يؽـــ طؾــل فؾؿــاذا  فــنن كــان مؼصــقد الروايــة الصــالة الققمقــة :وأيًســا 
كان الخؾػاء يعقـقن  وهؾ ؟!باطتباره الخؾقػة وأمقر الؿممـقـ  يصؾقفا بالـاس بـػ ف

فتخريجات  -فلكا لؿ أسؿع بذلؽ ؟!ل وإماًما لؾـ اءإماًما لؾرجا الؿؽتقبةيف الصالة 

وطـدم   تخـبطفؿالعامؾل و قره مـ طؾؿـاء اإلمامقـة لفـذه الصـالة خقـر دلقـؾ طؾـك 

 - أمرهؿ فقفا استؼامة

 :التاسعة

ًٓ ولق سؾؿـا   ففـذا ٓ يعــل   لؿ يؽـ يصـؾل الـماويح جؿاطـة  بلن طؾًقا جد

   ا طؾك طؿـرإكؽارً  أو أن بػعؾف هذا  قفاأو أكف يـؽر طؾك مـ يصؾ  (*)طـده بدطقتفا
مـع اطتؼـادهؿ   أن مــ الصـحابة مــ لـؿ يؽــ يصـؾقفا جؿاطـة :فؼد جاء يف التـاري 

فبعسـفؿ   ومـا اطتؼـدوه  وهذا ما أشار إلقف طؾؿاء أهؾ ال ــة   فعؾ طؿربصحة 

أهنـا بالجؿاطـة والـبعض أخـر يعتؼـد   بـآكػراد أفسـؾصـالة الؾقـؾ مـ يعتؼد أن 

ـــفؿ   ؾأفســ ــؾ م ــفولؽ ــذا   أدلت ــا هب ـــ وضــع أبقاًب ـــفؿ م ــا م ــذلؽ كجــد أن بعًس ل

وإلقؽ أسؿاء هـذه   وساق تحت كؾ باب طدًدا مـ إخبار والروايات  الخصقص

   :إبقاب كؿا أوردها البقفؼل يف ســف

 -بآكػراد أفسؾصالة الماويح و قرها مـ صالة الؾقؾ زطؿ أن مـ  :باب ,

 -الجؿاطة أفسؾزطؿ أهنا بمـ  :باب ,

لؾؼرمن امـ زطؿ أهنا بالجؿاطة أفسؾ لؿـ ٓ يؽقن حافظً  باب ,
(1)

- 

                                                           

( طــ سـمال جـاء فقـف: 4١1أجاب جعػر ال بحاين يف كتابف: إجقبـة الفاديـة )ص: )*(

أوٓدهـؿ مــ الؿتعـة؟(  فؽـان مــ ضـؿـ  ومــ هـؿتزوج إئؿة زواج متعـة؟  هؾ)

  الحرمـةدلـقاًل طؾـك  الـمك  فؾـقس لـؿ يتؿتعـقاجقابف  ما كصف: مكحـ كػـمض أهنـؿ 

 ٓ المك[- الػعؾهق  وإكؿا الدلقؾ

 لؿ يؽـ يصؾل  لق ثبت حًؼا أكف ققلؽ هذا طؾك طؾل  صبؼوكحـ كؼقل لؾ بحاين:  

 -المكالماويح جؿاطة  فالدلقؾ هق الػعؾ ٓ 

 (-371 ,1.373ال ــ الؽربى  أحؿد بـ الح ـقـ البقفؼل )( 5)
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 أقٛاٍ عًُا٤ أٌٖ ايط١ٓ

ــد أن   ــؾوٓ أري ــاره  أصق ــك الؼ ــذه  د ـــربطؾ ــار تحــت ه ـــ أخب ــا ورد م ــؾ م ك

 :أن أكؼؾ لف مراء بعض فؼفاء أهؾ ال ـة يف هذه الصالة ,فؼط,إكؿا أود   إبقاب

 -أو تطقًطا مبتـدأ  سـةالعؾؿاء يف كقهنا  اختؾػم :الؼاريطؿدة يف  العقـلقال  ,

ــديـ ال ــد ال أمــا أدااهــا بالجؿاطــة   ســـةكػــس الــماويح  :يرســـرفؼــال اإلمــام حؿق

 -فؿ تحب

   -ٓ يجقز تركفا سـةأن الماويح  :وروى الح ـ طـ أبل حـقػة 

ــال الاــفقد  ــق الصــحقح :وق ــف)ويف   ه ــع الػؼ ــماويح  (:جقام ــدةال   ســـة ممك

  -ؾةسـقإن الجؿاطة ف :ٕصحابـا (الروضة)ويف   واجبةلجؿاطة فقفا وا

طؾـك  ســةإن إقامتفـا بالجؿاطـة  :ٕصحابـا طــ أكرـر الؿاـاي  (الذخقرة)ويف  

 -الؿ جد ؾةسـقفومـ صؾك يف البقت فؼد ترك   الؽػاية

  وسـالؿ  ابــ طؿـر)فعؾفـا   ٓ يـلثؿلـق صـؾك إك ـان يف بقتـف  (:الؿب قط)ويف  

[(وإبراهقؿ  وكافع  والؼاسؿ
(1)

- 

  صالة الـماويح حؽؿفـا) :  طبد الرحؿـ الجزيري تحت طـقاناـقوقال ال ,

 وخـالػ  مــ إئؿـة ثالثـةمهل ســة طـقـ ممكـدة لؾرجـال والـ ـاء طــد  (:ووقتفا

الؿالؽقة[
(2)

- 

ققــام رمســان يجــقز أن يصــؾك يف م :د ســابؼ يف فؼــف ال ـــةســـق  اـــقوقــال ال ,

 أفسـؾولؽـ صالتف جؿاطـة يف الؿ ـجد   اكػرادن يصؾك طؾك كؿا يجقز أ  جؿاطة

طـد الجؿفقر[
(3)

- 

وورد طؾك الؾجـة الدائؿة لؾبحـقث العؾؿقـة واإلفتـاء طـدد مــ هـذه إسـئؾة  ,

 :وجقاهبؿ طؾقفؿا لتعؿ الػائدة  أذكر مـفا هذيـ ال مالقـ  هبذا الخصقص

                                                           

 (-1.153) العقـل( طؿدة الؼاري  5)

 (-335 ,5.357ومذهب أهؾ البقت  الجزيري  الغروي )( الػؼف طؾك الؿذاهب إربعة 1)

 (-5.113( فؼف ال ـة  الاـق  سـقد سابؼ )4)
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 (صالة الماويح)طـدما يؿر شفر رمسان وحان وقت  :سمالم :ال مال إول 

وأحـب أن   وأكا ل ت إماًما ولؽـ ملمقم  هؾ أذهب إلك الؿ جد أم أصؾل يف بقتل

  فقـف ذكـب طؾـل هـؾوإذا صؾقت يف بقتل   وأفسؾ قراءب طـ استؿاطل  أقرأ الؼرمن

   ؟كؼصد صالة الماويح فؼط

لؽــ صـالهتا مـع   كافؾـةلؽقهنـا  البقـتطؾقؽ يف صـالهتا يف  ٓ حرج :الجقاب 

ــ ـــقً تل  أفســؾام يف الؿ ــجد اإلم ــالـبل اس ــل   وأصــحابف  ب ــقل الـب   ولؼ
 :وقال لف بعسـفؿ  ٕصحابف لؿا صؾك هبؿ الماويح يف بعض الؾقالل إلك ثؾث الؾقؾ

رواه  «ف كتب اهلل لف ققـام لقؾتـفصـرمـ قام مع اإلمام حتك يـ» ؟:لق كػؾتـا بؼقة لقؾتـا

 -](1)ل ذر أحؿد وأصحاب ال ــ بنسـاد ح ـ مـ حديث أب
يف شـفر  (صـالة الـماويح) يصـؾلهؾ يجقز لؾرجؾ أن  :سمالم :ال مال الراين

 ؟وٓ يذهب إلك الؿ جد يف بقتفرمسان الؿعظؿ 

الجؿاطـة  ؾةسـقفلؽـ تػقتف   البقتصالة الـافؾة كالماويح يف  يجقز :الجقاب 

ـــا ـــعل إلقف ـــة يف   وال  ـــك صـــالة الػريســـة جؿاط ـــرص طؾ ـــف أن يح ويجـــب طؾق

د[الؿ ج
(2)

- 

 

 أقٛاٍ عًُا٤ اإلَا١َٝ بٗرا اشبصٛص

وهذا ما أشارت إلقف أققال طؾؿاء اإلمامقة طــدما تحـدثقا طــ صـالة الـماويح  

 :وإلقؽ بعًسا مؿا قالقه  طـد أهؾ ال ـة

مومؿا ضـ اكػـراد اإلمامقـة بـف الؿــع مــ آجتؿـاع يف  :سـكد الؿرت ـققال ال ,

ٕن  ؛وأكرـر الػؼفـاء يـقافؼفؿ طؾـك ذلـؽ  وكراهقة ذلـؽ  صالة كقافؾ شفر رمسان

كؿا يصـؾل مـع  بقتفمـ قدر طؾك أن يصؾل يف  :أكف قال أبل يقسػالؿعؾك روى طـ 

وكـان  :قـال  وكذلؽ قال مالؽ -اإلمام يف شفر رمسان فلحب إلل أن يصؾل يف بقتف

                                                           

 (-111 ,3.115( فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  أحؿد بـ طبد الرزاق الدويش )5)

 (-3.111( فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  أحؿد بـ طبد الرزاق الدويش )1)
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أكـا  :وقـال مالـؽ  وٓ يؼقمـقن مـع الــاس  فقنصـريـربقعة و قر واحد مـ طؾؿائـا 

   -إٓ يف بقتف  وما قام الـبل  ذلؽ أفعؾ

وهذا كؾـف حؽـاه   إلل أحبصالة الؿـػرد يف ققام شفر رمسان  :وقال الاافعل

الطحاوي يف كتاب آختالف[
(1)

-   

أحـب إلـل  الؿـػردصالة  :مقال الاافعل :يف الخالف سـل  الطقاـقوقال ال ,

ــف ـــ داود طؾــك الاــافعل يف هــذه الؿ ــللة وشـــع -مـ فقفــا ال ـــة  خــالػ :فؼــال  اب

 -واإلجؿاع

ــق  :أصــحاب الاــافعل يف ذلــؽ طؾــك قــقلقـ واختؾــػ  ــاس وأب ــق العب فؼــال أب

وتلولقا قـقل   صالة الماويح يف الجؿاطة أفسؾ بؽؾ حال :إسحاق وطامة أصحابف

  كافؾـة ســ لفـا الجؿاطـة وهـل العقـدان :بانضــرالـافؾة  :إكؿا قال :الاافعل فؼالقا

 -والـقتر  مرؾ ركعتـل الػجـر الجؿاطةكافؾة لؿ ت ـ لفا و -وآست ؼاء  والخ قف

 -وما سـ لف الجؿاطة أوكد مؿا لؿ ت ـ لف الجؿاطة

ركعـات  :يعــل  أحـب إلـل مــف الؿـػردوأما ققام شفر رمسان فصالة  :ثؿ قال 

  -أوكد مـ ققام شفر رمسان آكػرادالػجر والقتر التل تػعؾ طؾك 

 آكػـرادصالة الـماويح طؾـك  :هر كالمف فؼالمـفؿ مـ قال بظا :والؼقل الراين 

  :صقـاـرمـفا يف الجؿاطة ب أفسؾ

   -أن ٓ تختؾ الجؿاطة بتلخره طـ الؿ جد :أحدهؿا

  ويؼـرأ أكرـر مؿـا يؼـرأ إمامـف  مـػـرًدافقصـؾل   أن يطقؾ الؼقام والؼراءة :والراين

وإن   إلـليف شـفر رمسـان ففـق أحـب  بقتـفوقد كص يف الؼديؿ طؾك أكف إن صـؾك يف 

واختار أصحابف مذهب أبل العباس وأبل إسحاق[ -فح ـ جؿاطةصالها يف 
(2)

- 

صــالة الــماويح جؿاطــة طـــد أهــؾ ) :وقــال جعػــر ال ــبحاين تحــت طـــقان ,

وطؾقـف طؿؾفـؿ   مالؿافقر طـد أهؾ ال ـّة هق جقاز إقامتفا جؿاطة :ما كصف ( ال ـّة

                                                           

 (-553( آكتصار  الاـريػ الؿرتسـك )ص:5)

 (-5.11١,141( الخالف  الطقسـل )1)
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َّٓ أّكفــؿ   طــرب الؼــرون ــقاإ ــرادفقؿــا هــق إ اختؾػ ــال   فســؾ مـــ الجؿاطــة وآكػ ق

 مـف :الاافعل
ّ
 -  صالة الؿـػرد أحّب إلل

ــق  :أصــحاب الاــافعل يف ذلــؽ طؾــك قــقلقـ واختؾــػ  ــاس وأب ــق العب فؼــال أب

 -بؽّؾ حال أفسؾ الجؿاطةصالة الماويح يف  :إسحاق وطاّمة أصحابف

ؾـك وأّن صـالة الـماويح ط  والؼقل الراين مـفؿ مــ قـال بظـاهر كـالم الاـافعل

  :صقـاـرمـفا يف الجؿاطة ب أفسؾ آكػراد

   -أن ٓ تختؾ الجؿاطة بتلّخره طـ الؿ جد :أحدهؿا

 -ويػرد أكرر مّؿا يػرد إمامف اأن يطقؾ الؼقام والؼراءة فقصؾَّل مـػردً  :والراين

صـالهتا يف بقتـف  إفسـؾيف أّن  واختؾػـقا  اّتػؼ العؾؿاء طؾـك اسـتحباهبا :قال الـقوي

فؼـال الاـافعل وجؿفـقر أصـحابف وأبـق حـقػـة وأحؿـد   يف جؿاطة يف الؿ جد مـػرًدا أم

ــرهؿ ــة و ق ـــ الخطــاب   إفســؾ صــالهتا جؿاطــة :وبعــض الؿالؽق ــر ب ــف طؿ ــا فعؾ كؿ

 -وأشبف بصالة العقد  ٕكّف مـ الاعائر الظاهرة ؛والصحابة واستؿر طؿؾ الؿ ؾؿقـ طؾقف

  ؿاطــة واجبـة طؾـك الؽػايــةإّن صـالة الـماويح يف الج :وبـالغ الطحـاوي فؼــال 

  يف البقــت فــرادىإفســؾ  :وقــال مالــؽ وأبــق يقســػ وبعــض الاــافعقة و قــرهؿ

َّٓ الؿؽتقبة» :لؼقلف   -مّتػؼ طؾقف  «أفسؾ الصالة صالة الؿرء يف بقتف إ

   -إّن التجؿقع فقفا بدطة :قالت العمة :وقال الاقكاين

 (ؾــك الؿـذاهب إربعــةالػؼـف ط) :وقـد فصــؾ طبـد الــرحؿـ الجزيـري يف كتابــف

 :إققال طؾك الـحق التالل

أّمـا بـاقل الـقافـؾ فـنن   الجؿاطـة يف صـالة الـماويح م ـتحبة :الؿالؽقـةقالت  

فقؽـقن مؽروًهـا إذا صـؾَّقت   وتارة يؽقن جائًزا  صالهتا جؿاطة تارة يؽقن مؽروًها

  ؾقــفأو كاكــت بؿؽــان يؽرــر تــردد الـــاس ط  وصــؾَّقت بجؿاطــة كرقــريـ  بالؿ ــجد

وكحقه يف إمؽـة التـل ٓ  الؿـزلووقعت يف   وتؽقن جائزة إذا كاكت بجؿاطة قؾقؾة

   -يمدد طؾقفا الـاس
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وتؽـقن   تؽقن الجؿاطة سـّة كػاية يف صـالة الـماويح والجــازة :الحـػقةوقال 

وإّكؿـا تؽـره الجؿاطـة يف   مؽروهة يف صالة الـقافـؾ مطؾًؼـا والـقتر يف  قـر رمسـان

ــؽ إذا زا ــالثذل ـــ ث ــدون ط ــقٓن  -د الؿؼت ــا ق ــر رمســان فػقف ــة يف وت ــا الجؿاط أّم

  أّكفا  قـر م ـتحبة ولؽـّفـا جـائزة :وثاكقفؿا  أّكفا م تحبة فقف :أحدهؿا  مصححان

   -وهذا الؼقل أرجح

ــت  ــافعقةوقال ــقف  :الا ــؼاء والؽ  ــديـ وآست  ــة يف صــالة العق ــا الجؿاط أّم

   -والماويح ووتر رمسان ففل مـدوبة

ــف الجؿاطــة :الحـابؾــة وقالــت  ـّ فق ــا الـقافــؾ فؿـفــا مــا ت ــ وذلــؽ كصــالة   أّم

ــديـ ــماويح والعق ــف الجؿاطــة  آست ــؼاء وال ــاح فق كصــالة التفجــد   ومـفــا مــا تب

هذه هل أققال أهؾ ال ـّة ومرااهؿ[ -ورواتب الصالة الؿػروضة
(1)

- 

ّة  : ـل  كجؿ الديـ الطباـقوقال ال , ببعقـد طــ رأي لـقس  ,أيًسـا,مولـبعض ال ــ

فالؿ ـللة  -ويف البقت فرادىوبعسفؿ حبّبفا   جؿاطة كرهفافالاافعل  -الؿققػ اإلمامل

 -جؿاطةحتك طـد أهؾ ال ـّة وإن كان رأي الؽرقر مـفؿ إقامتفا   قر متّػؼ طؾقفا تؿاًما

مراء لعـدد مــ طؾؿـاء أهـؾ ال ــة يف هـذه   ــل  كجـؿ الـديـ الطباـقثؿ كؼؾ ال 

   :مـفا وإلقؽ ق ًؿا  الصالة

فؾـق تركفـا أهـؾ الؿ ـجد   لؽـ طؾـك الؽػايـة  بجؿاطةوال ـّة إقامتفا  :الؿقصؾل *

 -ئقـ ـقم لؿ يؽقكقاوصّؾقا يف مـازلفؿ  أفرادوإن تخّؾػ طـ الجؿاطة   أسااوا

إن كــان الرجــؾ ٓ   كظــر مـػــرًداوإفســؾ أن يصــؾِّقفا جؿاطــة أو  :البغــقي * 

 جؿاطـةفػعؾفـا   أو يخاف الـقم والؽ ؾ  ػفأو تختّؾ الجؿاطة بتخؾّ   يح ـ الؼرمن

ّٕن  ؛أفسـؾالجؿاطـة  :أحـدهؿا :وجفـانء مـ ذلؽ فػقـف شـلوإن لؿ يؽـ   أفسؾ

 بـ كعب
ّ
   -طؿر بـ الخّطاب جؿعفؿ طؾك ُأبل

                                                           

 (-475 ,5.473( اإلكصاف يف م ائؾ دام فقفا الخالف  الاـق  ال بحاين )5)
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  ؛أفسؾ مـػرًدا :والراين
ّ
صّؾك لقالل يف الؿ جد ثّؿ لؿ يخرج بـاقل   ّٕن الـبل

ّٓ الؿؽتقبـةفـن  صـّؾقا يف بقـقتؽؿ» :وقـال  الافر  -«ّن أفسـؾ صـالة الؿـرء يف بقتـف إ

   أصّح وإّول 
ّ
 -ة أن تػرض طؾقفؿاـقخ  وإّكؿا لؿ يخرج الـبل

سللت مالًؽا طـ ققـام الرجـؾ يف رمسـان أمـع الــاس  :صاحب الؿدّوكة الؽربى *

  بقتـفإْن كـان يؼـقى يف  :فؼال ؟بقتفأحّب إلقؽ أم يف 
َّ
ولـقس كـّؾ الــاس   ففـق أحـّب إلـل

د  قـر   فقؼـقم بلهؾـف فصــريـوقـد كـان ابــ هرمـز  -طؾك ذلؽيؼقى  وكـان ربقعـة وطـدَّ

 -وأكا أفعؾ مرؾ ذلؽ :قال مالؽ -وٓ يؼقم مع الـاس فصـريـواحد مـ طؾؿائفؿ 

[أفسؾالماويح يف البقت  :الطحاوي * 
(1)

-  

وأختؿ هبذا الؼقل ٓبـ أبل الحديد الذي صالؿا اطتؿـد طؾؿـاء اإلمامقـة طؾـك  ,

 كافؾـةالػؼفاء أيفؿا أفسؾ يف  اختؾػموقد  :قال ما كصف  ف إللزام أهؾ ال ـة هباأققال

ٕن  ؛الجؿاطـة أفسـؾ :فؼال قـقم ؟فرادىطؾقفا أم صالهتا  آجتؿاع :شفر رمسان

ٕكـف ربؿـا يؽ ـؾ  ؛ؾتف لؿ ي ـ يف الؿؽتقبـةسـقولقٓ ف  ؾةسـقولف ف  آجتؿاع بركة

   -يف آكػراد ويـاط طـد مااهدة الجؿع

فنلحاقفـا   ٕهنا ســة لق ـت مــ الاـعائر كالعقـديـ ؛أفسؾ آكػراد :وقال ققم

وقد جرت العادة بلن يدخؾ الؿ جد جؿع مًعا ثؿ لـؿ يصـؾقا   بتحقة الؿ جد أولك

   -التحقة بالجؿاطة

فسؾ صالة الؿتطقع يف بقتـف طؾـك » :أكف قال  وروى الؼائؾقن هبذا الؼقل طـ الـبل

 -«كػسؾ صالة الؿؽتقبة يف الؿ جد طؾك صالتف يف البقت   جدصالة الؿتطقع يف الؿ

أن أفسؾ الـقافؾ ركعتان يصؾقفؿا الؿ ـؾؿ يف زاويـة بقتـف ٓ  : وقد روي طـف

   -يعؾؿفؿا إٓ اهلل وحده

ــالقا ــاء والتصـــع :ق ـــ الري ــد م ــت الصــالة أبع ــرادى كاك ــا إذا صــؾقت ف   وٕهن

  يؿ الصـالة ولـزوم اإلثـؿ بػعؾفـافلمـا تحـر  آخـتالف يف أيفؿـا أفسـؾ :وبالجؿؾة

 -فؿؿا لؿ يذهب إلقف إٓ اإلمامقة

                                                           

 (-515 ,533( دراسات فؼفقة يف م ائؾ خالفقة  الاـق  كجؿ الديـ الطب ـل )ص:5)
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خرج لـقاًل يف شـفر رمسـان يف خالفـة طرؿـان بــ   أن طؾًقا :وقد روى الرواة

كـقر اهلل  :فؼـال  فرأى الؿصابقح يف الؿ اجد والؿ ـؾؿقن يصـؾقن الـماويح  طػان

ـ بحؿـؾ الؾػـظ طؾـك ولؽـ  عة يروون هذا الخرباـقوال !قرب طؿر كؿا كقر م اجدكا

معـك مخر[
(1)

-   

                                                           

 (-51.1١1د )( شـرح هنج البال ة  ابـ أبل الحدي5)
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 أدا٤ صال٠ ايٓاف١ً مجاع١ جا٥ص٠ عٓد بعض اإلَا١َٝ 

ء مـ الـقافؾ طـدا شـليف  الجؿاطة ذهب معظؿ طؾؿاء اإلمامقة إلك أكف ٓ تجقز 

وأقـقال   والبحث يف رواياهتؿ  إٓ أكف طـد الرجقع إلك كتبفؿ  آست ؼاء والعقديـ

فؼـد ذكـرت ممس ـة مل البقـت إلحقـاء الـماث يف   ذلـؽ يخـالػكجد ما   طؾؿائفؿ

مقـال يف  :مـا كصـف  د محؿـد العـامؾل ــقلؾ  مـدارك إحؽـام :تعؾقؼتفا طؾك كتـاب

أو صؾك متـػؾ   لـافؾةلق صؾك مػمض خؾػ متـػؾ كافؾة مبتدأة أو قساًء  :الذكرى

ظـاهر أو متـػؾ براتبة خؾػ راتبـة أو  قرهـا مــ الـقافـؾ ف  بالراتبة خؾػ الؿػمض

 بـالجقازوقـد ورد  -لـقس إجؿاطًقـاوهذا الؽالم يمذن بـلن الؿــع  -الؿتلخريـ الؿـع

 :مـفا  روايات

طــ أبـل طبـد   طـ طبد الرحؿـ بــ أبـل طبـد اهلل الصحقح  يف اـقما رواه ال ,

 (-فنين أفعؾف  والـافؾةصؾ بلهؾؽ يف رمسان الػريسة ) :أكف قال لف  اهلل

 تـممطــ الؿـرأة   أكف سـلل أبـا طبـد اهلل) :الؿطـ هاام بـ س الصحقحويف  ,

  (-فلما يف الؿؽتقبة فال  الـافؾةيف  تممفـ :فؼال ؟الـ اء

تـمم الؿـرأة الـ ـاء يف الصـالة ) :قـال   الحؾبل طـ أبل طبد اهلل وصحقحة ,

تـممفـ يف الـافؾـة وٓ تـممفـ يف   ويؼؿــ طــ يؿقـفـا وشـؿالفا  مـفـ اوتؼقم وسطً 

 (-الؿؽتقبة

طــ الؿـرأة تـمم   سـللت أبـا طبـد اهلل) :سـؾقؿان بــ خالـد قـال حقحةوص ,

 (-الحديث --فلما الؿؽتقبة فال  الـافؾةإذا كـ جؿقًعا أمتفـ يف  :فؼال ؟الـ اء

اسـتحباب الجؿاطـة يف ومـ هـا يظفر أن ما ذهـب إلقـف بعـض إصـحاب مــ  

مـة كؼـؾ يف مـع أن العال  فقفـا كـص طؾـك الخصـقص لؿ يردوإن  -صالة الغدير جقد

ولــؿ كؼــػ طؾــك مــا   الجؿاطــة فقفــا اســتحبابالتــذكرة طـــ أبــل الصــالح أكــف روى 

ذكره[
(1)

- 

                                                           

(  اكظر أيًسـا هـذه إخبـار يف: ذكـرى الاــقعة يف 451.شـرح ص:3مدارك إحؽام  ال ـقد محؿد العامؾل )( 5)

 (-515 ,513:ص 1ق1(  مصباح الػؼقف  مقا رضا الفؿداين )3.375أحؽام الاـريعة  الافقد إول )
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 :وهذا ما أشار إلقف جؿع مـ طؾؿاء اإلمامقة 

ممـ مااهقر الػتاوى أكـف ٓ يجـقز آقتـداء يف  :قال الافقد إول يف الذكرى ,

 :مرـؾ  جـقازهات ما يتسؿـ إٓ أن يف الرواي  وقد سبؼ ذلؽ وما استرـك مـف  الـافؾة

صــؾ بلهؾــؽ يف ) :قــال   مــا رواه طبــد الــرحؿـ بـــ أبــل طبــد اهلل طـــ الصــادق

تـمم الؿـرأة الـ ـاء ) : وروى الحؾبل طـف (-فنين أفعؾف  رمسان الػريسة والـافؾة

 -](1) وكذا يف رواية سؾقؿان بـ خالد طـف ( يف الـافؾة
مـفـا   ة يف الـقافـؾ طـدا مـا اسـترـلموٓ تجـقز الجؿاطـ :وقال الؿقرزا الؼؿـل ,

وقـد تؼـدم الؽـالم   ائطاــرومـفـا صـالة العقـديـ مـع اخـتالل ال  صالة آست ؼاء

ويظفـر مــ الاـفقد يف الـذكرى  -وذهب إلقف طؾؿااكا أجؿـع :قال يف الؿـتفك  فقفؿا

كـالم الؿحّؼـؼ يف مــ  الؿخـالػويظفـر وجـقد  :ققـؾ -لق ت بنجؿاطّقةأّن الؿ للة 

والؿتـّػؾ والؿػمض بالؿتـّػؾ  الؿتـّػؾ بالؿػمضيجقز أن يلتّؿ  :فنّكف قال  ائعاـرال

 -وققؾ مطؾًؼا[  يف أماكـ

طـ طبد الرحؿـ بــ   أبان صحقحة :مـفا  مويدّل طؾك الجقاز روايات :ثؿ قال

فـنين   صّؾ بلهؾؽ يف رمسان الػريسة والـافؾة) :قال   طـ الصادق  أبل طبد اهلل

خبار التل يف جقاز إمامة الؿرأة لؾـ اء يف الـافؾة[وإ ( أفعؾف
(2)

- 

فبعد إيراده لؾروايات الـاهقة طــ صـالة الـافؾـة     مقا رضا الفؿدايناـقأما ال ,

طبـد  كصـحقحة الجـقازمبـنزاء هـذه الروايـات أخبـار أخـر تـدل طؾـك  :قال  جؿاطة

فـنكك   ؾـةصـؾ بلهؾـؽ يف رمسـان الػريسـة والـاف) :قـال  طـ الصادق  الرحؿـ

قال  ؟طـ الؿرأة تمم الـ اء  سلل أبا طبد اهلل) :هاام بـ سالؿ وصحقحة ( أفعؾف

 :قـال  الحؾبـل طــ أبـل طبـد اهلل وصـحقحة ( أما الؿؽتقبة فال  تممفـ يف الـافؾة

  ويؼؿــ طــ يؿقـفـا وشـؿالفا  مــفـ اوتؼـقم وسـطً   تمم الؿرأة الـ ـاء يف الصـالة)

ــممف ــة وٓ ت ــممفـ يف الـافؾ ــةت ــال وصــحقحة ( ـ يف الؿؽتقب ــد ق ـــ خال  :ســؾقؿان ب

                                                           

 (-3.357( ذكرى الاـقعة يف أحؽام الاـريعة  الافقد إول )5)

 (-4.515(  ـائؿ إيام يف م ائؾ الحالل والحرام  الؿقرزا الؼؿل )1)
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ــا أمــتفـ يف  :فؼــال ؟طـــ الؿــرأة تــمم الـ ــاء  ســللت أبــا طبــد اهلل) إذا كـــ جؿقًع

[(فلما الؿؽتقبة فال  الـافؾة
(1)

- 

 اضتخباب صال٠ ازبُاع١ يف ّٜٛ ايػدٜس

يف  جؿاطـةبؾ ذهب جؿؾة مـ طؾؿـاء اإلمامقـة إلـك الؼـقل باسـتحباب الصـالة  

 :وإلقؽ بعًسا مؿا ذكروه ( غديريقم ال)

فعـ جؿؾة مـ إصحاب   صالة الغديرموأما  :  مقا رضا الفؿدايناـققال ال ,

واسـتدل طؾقـف   بؾ طـ بعض ك ـبتف إلـك الؿاـفقر  فقفا الؼقل باستحباب الجؿاطة

ومـا طــ الؿؼـعـة مــ حؽايـة مـا   بؿا حؽل طـ أبل الصالح مـ ك ـبتف إلـك الروايـة

فاجتؿعقا   الصالة جامعة :أكف أمر أن يـادى :ومـ جؿؾتف  الغدير يقم  وقع لؾـبل

ــقـوصــؾقا  ــرب  ركعت ــؿ رقــك الؿـ ــاتوكػــك بؿرؾفؿــا   ث ــقاًل إلثب ــاب  دل ــف مـــ ب مرؾ

[الؿ امحة
(2)

- 

م ـللة )الؿ ـائؾ الؿـتخبـة  :د محؿـد صـادق الروحـاين يف كتابـف ــقوقال ال , 

وٓ فـرق يف ذلـؽ   بـذر وشـبفةوإن وجبت   ع الجؿاطة يف الـقافؾاـرمٓ ت (:453

 -وأن تؽــقن إحــداهؿا كافؾــة  بـقـ أن يؽــقن كــؾ مــ صــالب اإلمــام والؿــلمقم كافؾـة

فنن الجؿاطـة   وصالة الغدير  وصالة العقديـ  مـ ذلؽ صالة آست ؼاء وت ترـك

[وطة فقفااـرم
(3)

- 

ء مــ الـقافـؾ شــليف  الجؿاطـةع اــرمٓ ت :  محؿد تؼل هبجتاـقوقال ال , 

ــديـ يف ط  دا صــالة آست ــؼاءطــ ــؿ تتحؼــؼ  صـــروصــالة العق ــة إذا ل ائط شـــرالغقب

إذا أب هبــا  صــالة الغــديرالجؿاطــة يف  اســتحبابوٓ يبعــد   القجــقب طؾــك إضفــر

[(رجاء الؿطؾقبقة)
(4)

- 

                                                           

 (-55.4١5(  مدارك العروة  طؾل پـاه آشتفاردي )513:ص 1ق1( مصباح الػؼقف  مقا رضا الفؿداين )5)

 (-513:ص 1ق1( مصباح الػؼقف  مقا رضا الفؿداين )1)

 (-51١( الؿ ائؾ الؿـتخبة  ال ـقد محؿد صادق الروحاين )ص:4)

 (-135( تقضـقح الؿ ائؾ  الاـق  محؿد تؼل هبجت )ص:3)
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مياـؿؾفا  :  ا ـا مجتبـك العراقـلاــقال  مجؿـع الػائـدة :وقال محؼؼ كتـاب ,

خصقًصـا يف هـذه الصـالة يف هـذا    قب يف الجؿاطةالممع   وٓ إجؿاع فقف  ضاهًرا

  لؿـــ لــؿ يعــرف هــذه أيــات ثقاهبــالحصــقل   وٕكــف يحصــؾ الـػــع أكرــر  القــقم

  ؾة هـذا القـقمســقويـبغـل الخطبـة بنضفـار ف -شـعائر اإليؿـانوهبـا يظفـر  -بآقتداء

ف الـدرهؿ فقـ :فنكـف روي يف هـذه  وإفطـار الصـقام  والتصـدق  والتـزيـ  والتصافح

بللػ ألػ درهؿ[
(1)

- 

بعـض   صــل  محؿـد بـاقر الخالاــقال  مػتـاح الؽرامـة :وكؼؾ محؼؼ كتاب ,

وقــد روى أبــق  (:التــذكرة)موقــال يف  :ومؿــا كؼؾــف  أقــقال طؾؿــاء اإلمامقــة يف ذلــؽ

  -الجؿاطة والخطبة استحبابالصالح هـا 

  طـةً جـقاز فعؾفـا جؿاإّن الؿافقر بـقـ إصـحاب  (:مجؿع الربهان)وقال يف 

وٓ   بحقـث ياـؿؾفا ضـاهًرا  لعدم الؿـع مـ الجؿاطة يف الـافؾة مطؾًؼا  ولقس ببعقد

ــف ــب يف   إجؿــاع فق ــقمخصقًصــا يف هــذه  الجؿاطــةمــع الم ق   الصــالة يف هــذا الق

وهبــا يظفـر شــعار   لؿـــ لـؿ يعــرف هـذه أيــات بآقتـداء الرـقابولحصـقل كرــرة 

 -اإليؿان

 -وأن يجفر فقفا بالؼراءة  جؿاطةً ك ي تحّب أن تصؾّ  (:الغـقة)ويف  

[فسؾفاوالجفر بالؼراءة مـ كؿال   فقفا آجتؿاعأّن  (اإلشارة)ويف  
(2)

(*)-  

  :أققل 

تخـالػ مـا أجؿـع طؾقـف اإلمامقـة مــ أن  الصـحقحةإخبار آققال وكؾ هذه  

  شـديد حـرجلـذلؽ فنهنـا قـد وضـعتفؿ يف   ء مـ الـقافؾشـلٓ تجقز يف  الجؿاطة

 ؛وال بب الرئقس يف ذلـؽ  التؼقةأو رمقفا يف سؾة   طـ ضاهرها ففاصـرحاولقا فؼد 

                                                           

 (-41.شـرح ص:4( مجؿع الػائدة  الؿحؼؼ إردبقؾل )5)

 (-157 ,151.شـرح ص:7( مػتاح الؽرامة  ال ـقد محؿد جقاد العامؾل )1)

 -طقد الغديرأخرى طـدما كتحدث طـ  أققالستلب  )*(
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وهـذا مـا  ( صالة الماويح)يف   طؾك صحة ما ذهب إلقف طؿر دلقاًل ٕهنا ستؽقن 

 :أشار إلقف طدد مـ طؾؿائفؿ

  قطًعـا التؼّقـةإّن إولـك محؿقلـة طؾـك م :قال محؿـد بـاقر القحقـد البفبفـاين ,

وكقن ذلؽ مـ بدع الرـاين أشـفر   الجؿاطة يف كافؾة شفر رمسان ّمةشعار العالؽقن 

[عة تركفااـقولذا صار شعار ال  مـ الاؿس
(1)

- 

لؾؿؼاومـة مـع  صـالحقتفؿابعـدم  :موطـ الصحقحقـ :وقال الؿحؼؼ الـراقل ,

مع أهنـؿ بعـد  ؟!كقػ  لؾعامةومرجقحقتفؿا طـف بالؿقافؼة الؼطعقة   لؾاذوذ  ما مر

يـا  :وضـجقا وقـالقا !ووارمسـاكاه !واطؿـراه :أصـقاهتؿطـفـا رفعـقا   مـع إمقر

[طؿر قرت سـة   أهؾ اإلسالم
(2)

- 

موأّمــا مــا رواه التّفــذيب طـــ طبــد الــّرحؿـ  :  محؿــد تؼــل الت ــمياـــقوقــال ال ,

 ( فـنكّل أفعؾـف  صّؾ بلهؾؽ يف رمسان الػريسة والـافؾة) :قال  طـ الّصادق  ّي صـرالب

حّتـك إّن أمقـر ) بدع طؿرفاإلمامة يف كقافؾ شفر رمسان مـ   التؼقّةطؾك  فال بّد مـ حؿؾفا

[!(واطؿراه :لّؿا أراد يف أّيام ققامف طـ مـعفؿ طـ ذلؽ كادوا  الؿممـقـ
(3)

- 

ممع طدم مؼاومتفا لألخبار الؿتؼّدمة أّكفا محؿقلة طؾـك  :وقال الؿقرزا الؼؿل ,

[التؼّقة
(4)

- 

مولؽــؽ خبقـر بعـدم جـقاز آطتؿـاد طؾـك  :اين  مقا رضـا الفؿـداـقوقال ال ,

لـؿ بحقـث   لؾتؼقـة اوكـقن الؿؼـام مـقردً   طـفا إطراض إصحابهذه إخبار بعد 

والتجل إلك الرخصة يف أن يصؾقا فقفا جؿاطة[  ي ع إمقر اإلكؽار
(5)

- 

[بؾ هق مقافؼ لؾتؼقةم :بؼقلف  وهذا ما ذهب إلقف صاحب الجقاهر ,
(6)

-  

                                                           

 (-١.155ائع  محؿد باقر القحقد البفبفاين )( مصابقح الظالم يف شـرح مػاتقح الاـر5)

 (-١.53( م تـد الاـقعة  الؿحؼؼ الـراقل )1)

 (-1.114( الـجعة يف شـرح الؾؿعة  الاـق  محؿد تؼل الت مي )4)

 (-4.515(  ـائؿ إيام يف م ائؾ الحالل والحرام  الؿقرزا الؼؿل )3)

 (-513:ص 1ق1( مصباح الػؼقف  مقا رضا الفؿداين )1)

 (-54.531( جقاهر الؽالم  الاـق  الجقاهري )5)
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موإمــا حؿــؾ هــذه  :بالتؼقــةقــال  ـلؽاشــاين فؼــال مـؽــًرا طؾــك مــلػــقض اأمــا ا ,

والتقفقـؼ بـقـ إخبـار   ولؿ أجد أحًدا تعرض لفـذه الؿ ـللة  (*)التؼقةإخبار طؾك 

وفتاوى إصحاب[
(1)

- 

 :وأققل أيًسا 

ــاره  ــزي الؼ ــػ   اكظــر طزي ــبكق ــة تـؼؾ ــد اإلمامق ــاهقؿ طـ ــدير   الؿػ ــقم الغ  فق

  أطقـاد الؿ ـؾؿقـ أفسـؾيتحقل إلك طقد مـ  ,ؿ ؾؿقـيف دٓلتف بقـ ال الؿختؾػ,

  -(*)وإن لؿ يرد فقفا كص طؾك الخصقص  جؿاطةفتصح فقف الصالة 

                                                           

لفــؿ مـــ  ٓ يــروقيعؾؼــقن طؾقفــا كــؾ مــا  شــؿاطة ,طـــد اإلمامقــة,أصــبحت التؼقــة  )*(

( يؼــقل طـــ قــقل 51.١1إخبــار  ففــذا الحــر العــامؾل يف كتابــف: وســائؾ الاـــقعة )

 التؼقة!!محؿقل طؾك (  بلكف هؿ إخقاكـا بغقا طؾقـاطؾل: )

( يؼقل: مإن طؾًقا زوج ابـتـف أم كؾرـقم لعؿـر إكؿـا 31.517بحاره ) والؿجؾ ـل يف , 

 ![-التؼقة وآضطراركان طؾك سبقؾ 

إجقبـة الفاديـة إلـك سـقاء ال ـبقؾ  كؼـد وتحؾقـؾ  وقال جعػر ال بحاين يف كتابـف: , 

مإن إئؿـة الؿعصـقمقـ : (17لؽتاب: أسئؾة قادت شباب الاــقعة إلـك الحـؼ )ص:

معقــة هبـدف الحػـاظ طؾـك الاــقعة   تصــرفاتطؾـك  أجـربوا قـد مـ أهؾ البقـت 

 جائز شـرًطا- ,قطًعا,تؾؽ القيالت وهل تصـرفات  وتجـقبفؿ

طؾك أبـائفؿ  أو أهنؿ  وضعقا أسؿاء الخؾػاءقد  ومـ جؿؾة تؾؽ التصـرفات: أهنؿ  

  حتك يؼؾؾقا مـ الزواجمع بعض كبار الصحابة طـ صريؼ  طالقات طائؾقةقامقا بعؼد 

 تؾؽ السغقصات ---[-

ــذي   ــق ال ــذا وه ــػ يحــدث ه ــروونولؽـــ كق ــف  ي ــة  طـ ــقل يف هنــج البال  ــف يؼ أك

 لؿا ولقت طـفا[-  قتاللالعرب طؾك  تظاهرت(: مواهلل لق 34)ص:

كؾفا  صالع إرضلق لؼقتؿ واحًدا وهؿ  ,واهلل,(: مإين 511وققلف يف الـفج )ص: , 

 ما بالقت وٓ استقحات[-

(: مواهلل مـا يبـالل ابــ أبـل صالـب أوقـع 531أمالل الصـدوق )ص: وهق الؼائؾ يف , 

 طؾك الؿقت  أم وقع الؿقت طؾقف[-

 (-١.5111( القايف  الػقض الؽاشاين )5)

 (-طقد الغديرستؽقن لـا وقػة صقيؾة يف الصػحات الؼادمة مع ) )*(
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ــًرا  الؾقــؾ التــل أكــد طؾقفــا كبقـــا إكــرم كافؾــةأمــا   جؿاطــة  صــالهابــؾ   كرق

فــنذا صــالها   تحــريؿٓ هنــل   طؾــقفؿ تػــرضة أن اـــقخ  وهنــك طـفــا  بلصــحابف

ًٓ  بدطـة (اإلمامقـة)هنا تصبح يف كظر أهـؾ البـدع فن  الـاس جؿاطة ففـذا هـق  !وضـال

 !إطقجمقزان اإلمامقة 
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   ع١ٝ اجتٗد فٝٗا عُسغـسايرتاٜٚح َطأي١ 

 إال إٔ اإلَا١َٝ قد ْفدٛا فٝٗا 

وخصقًصا ما يتعؾؼ ,مفؿة مـ جؿقع ما صرح  كتقجةفنكـا كخؾص إلك  :وختاًما 

طقة شـــرٓ تعــدو أن تؽــقن م ــللة  (لــماويحصــالة ا)أن  :وهــل  ,بالـؼطــة الرامـــة

  اجتفد فلصـاب فؾـف أجـران)ومـ   كؿا اجتفد  قره يف  قرها   فقفا طؿر اجتفد

أحـد  طدم اطماضفقفا هق   إصابتفودلقؾ   (*)(ومـ اجتفد فلخطل فؾف أجر واحد

طؾـل بــ  :أهؾ البقت وطؾك رأسـفؿ رمقزومـ    طؾقف مـ مجؿقع صحابة الـبل

 -صقال طؼقد مـ الزمـ   أبل صالب

بالدرة مـ ٓ يصؾقفا مـع جؿاطـة  بسـري ولؿ  طؾك أدائفا أحًدا يجرب لؿ  فعؿر

بـقـ أن يصـؾقها  مخقـرونبؾ الؿ ؾؿقن جؿقًعا   فالصحابة زمـف وبعد زمـف  الؿ ؾؿقـ

ولـؿ   بـؾ لـق طـاش الؿ ـؾؿ صـقال حقاتـف  أو أن يصؾقها فرادى  إفسؾجؿاطة وهق 

أو   بـؾ لـق لـؿ يصـؾ كافؾـة الؾقـؾ  طؾقـف فال إثؿ  ؿاطة ولق لؿرة واحدةالماويح ج يصؾ

 -فسؾ طظقؿ يػقتفإٓ أكف   فال ترريب وٓ إثؿ طؾقف  كقافؾ شفر رمسان

مفـالخالُف يف صـالة  :لذلؽ كجد أن جعػَر ال بحاين يؼقل طـ صالة الماويح 

  لعـداَء والبغسـاءالماويح لقَس خالًفـا يف جـقهِر الـديـ وُأصـقلف حّتـك ي ـتقجَب ا

ٌر يف مؼابؾ الؿ ائؾ الؽرقرة الؿّتػؼ  ـقوهق أمٌر ي  فقؿا ُروَي طـف خالٌف وإكَّؿا هق 

طؾقفا بقـ الؿذاهب اإلسالمقة[
(1)

- 

                                                           

(: 5.134)قال الاـق  طؾل كاشػ الغطاء يف كتابف: الــقر ال ـاصع يف الػؼـف الــافع  )*(

: )إذا وهـق ققلـف  بـالؼبقل تؾؼـاه الخاصـة والعامـةمالـص الـبـقي الؿاـفقر الـذي 

 اجتفد الحاكؿ  فنن أصاب فؾف أجران  وإن أخطل فؾف أجر واحد([-

وقال محؿد جقاد مغـقـة يف كتابـف: فؼـف اإلمـام جعػـر الصـادق طـرض واسـتدٓل(  , 

ؾ واقعة حؽًؿا يصـقبفا مـ أصـاب  فؼفاء اإلمامقة طؾك أن هلل يف ك ت الؿ(: م5.53)

 ---[-أجران  ولؾؿصـقب أجرويخطئفا مـ أخطل  ولؾؿخطئ 

 (-14الاـق  جعػر الباقري )ص: ( اكظر: صالة الماويح سـة ماـروطة أو بدطة محدثة؟5)
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  والتػخــقؿ  والتطقيــؾ  ٓ تحتــاج إلــك كــؾ هــذا التفقيــؾ (الــماويح) فؿ ــللة 

فجعؾـقا مــ   ا كرقـًرافقفـ كػخـقافـنهنؿ قـد   والتسخقؿ الذي قام بـف طؾؿـاء اإلمامقـة

ــا مـــفؿ يف   والرســائؾ الؿصـــػاتفــللػقا مـــ أجؾفــا   قبــة الحبــة بــؾ ٓ كجــد خطقًب

طؾـك  حرصفٓ ب بب   ؾ مؿؾصـقطـفا بنسفاب وتػ ويتحدثرمسان ويف  قره إٓ 

وإكؿـا مــ أجـؾ   ,يف البدع إلك شحؿتل أذكقف  ارقٕكف ,طـف  البدعاإلسالم وكػل 

لت ـتؼقؿ لـف أمـقر   دكا طؿر بـ الخطابسـقهذه إمة  والتافقر يف فاروق الطعـ

ــف ــؾ ال ـــة   مذهب ــقز أه ـــ والتاــفقر والت ــؼقط لرم ـــ دون الطع ــا ,فؿ وخصقًص

 !وٓ م تؼبؾ لفؿ  تؼقم لؿذهبفؿ فال قائؿة ,طؿر

أبل )طـ  ب قءوكقػ أهنؿ يتحدثقن   كتبفؿويؼرأ   فسائقاهتؿلذلؽ فؿـ يتابع  

كقػ أن هـمٓء الرمـقز الـذيـ  يتعجب  كؾؾ أو مؾؾ مـ دون (وطرؿان  وطؿر  بؽر

بقـؿـا ت ـؿع   طــفؿ هبـذه الطريؼـة الؼبقحـة يتحـدث  وطزوا ديــف   الـبل واصـرك

ــال أبــل لملــمة الؿجق ــاء الجزيــؾ ٕطــدائفؿ مـــ أمر  قاتــؾ ســـلوتؼــرأ الؿــدح والرـ

 !الؿرتدومالؽ بـ كقيرة الؽافر   طؿر

ولق لؿرة واحدة أسؿاء مـ   كصـربطؾك  وٓ  سؿعؽفنكف ٓ يؿر طؾك  :وأيًسا 

وسعقا إلـك   اإلسالم حاربقاالذي  (وابـ أبل سؾقل  وأبل لفب  أبل جفؾ) :أمرال

 وحؼقؼـةففـذه هـل صـقرة   مرات ومرات قتؾفبؾ حاولقا    إجفاض دطقة الـبل

  -واتباطفؿ لؾؼرمن  الذي يدطل أتباطف اكت اهبؿ إلك اإلسالم  هذا الؿذهب

 اديبســروٓ كتاًبا أصػر أو أحؿـر يف   شاردة وٓ واردة لؿ يمكقا لذلؽ فنهنؿ 

 وتاــقيف  مـــ أجــؾ الطعـــ يف هــذه الرمــقز  وكؼبــقا فقــف  قــؿ والـجــػ إٓ وبحرــقا

 -فؾفؿ مـ اهلل ما ي تحؼقن  وأمام الـاس  أمام أتباطفؿ  صقرهتؿ

 َكاز١ْ بني صال٠ ايرتاٜٚح ٚصال٠ ازبُع١

صـالة )و   طــد أهـؾ ال ــة (صـالة الـماويح)بـقـ لق حاولـا أن كعؿـؾ مؼاركـة  

ــا طؾــك حؼــائؼ مفؿــة (الجؿعــة ــة لققػـ ــد اإلمامق فصــالة الــماويح التــل ســعك   طـ

طؾـك إمـام واحـد بعـد أن  ,ؾســقيف الاـفر الػ,الــاس فقفـا  يجؿعإلك أن  طؿر
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عة سعقا إلك أن ٓ تجتؿع إمـة يف يـقم طقـدها اـقكجد أن أئؿة ال  متػرققـوجدهؿ 

وٓ يف   لتعطقؾفـا لـقس يف كتـاب اهلل ًصاشــرفقضـعقا   طؾك صعقد واحـد (لجؿعةا)

ٓ  التػرقةمـ أجؾ  ,كائبف يف وجقب الصالة وأاإلمام حسقر اشماط ,  سـة كبقف

 -فاتان ما بقـ طؿؾ الطرفقـ  الجؿع

مع العؾؿ أن رب العزة قد ذكر هذه الصالة يف محؽـؿ كتابـف يف ميـات تتؾـك إلـك  

 ( سـقرة الجؿعـة)بؾ خصص لفا جؾ يف طاله سقرة كامؾة تحت اسـؿ   امةيقم الؼق

 ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ): قال تعالك

 -[7مالجؿعة:(ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ  ٺٺ 

وطؾك رأسفؿ طؾل بــ أبـل   مع صحبف الؽرام  وقد صالها الـبل إكرم

 -مجتؿعقن طؾقفا  والصحابة  ومات الـبل  صالب 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ): بعض مياهتاوب بب  

طؾــك  التاـــقعاإلمامقــة أشــد  شـــع  [55مالجؿعــة:(ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک

مـع العؾـؿ أن   (*)بالؾفق والتجـارة واكاغؾقاقائًؿا   ٕهنؿ تركقه ؛ صحابة الـبل

عل أو ال ــل أهنـؿ قـد اــقلــا التـاري  ال ولؿ يربـت  ذلؽ قد صدر طـفؿ مرة واحدة

 -مرة ثاكقة بعد كزول أيات اكرروه

فؿعظؿفـؿ ٓ   بقـؿا ٓ كجد لفذه الصالة طـد اإلمامقة أي اهتؿام أو طـاية تذكر 

لاـؽف يف صـحة  بقتـففـنن أكرـرهؿ يعقـدها يف   وإن صؾقها جؿاطة  يصؾقهنا جؿاطة

                                                           

قبـؾ كـزول ,تـركفؿ لؾصـالة واكاـغالفؿ بالتجـارة  اإلمامقة طؾك الصـحابة  طاب )*(

إلك مراكز الاـقعة الديـقة: )قؿ  الـجػ  كربالء  ماـفد---   إٓ أن مـ يذهب ,أية

  مػتقحةالعجاب  فالؿحالت  العجبو قرها( يف وقت صالة الجؿعة  فنكف سـقجد 

والاـراء طؾك قدم وساق  طؾك الر ؿ مـ أهنا تؼام يف  والبقعبالـاس   تعجوإسقاق 

 الخــالف ـبب طــدهؿ ب  قـر معظؿـةبعـض الؿاـاهد والؿراكـز- جؿقـع ذلـؽ ٕهنــا 

يف هـذه  واختؾػـقاطؾك تعظـقؿ زيـارة الؼبـقر والؿاـاهد   اتػؼقاالجاري حقلفا  ففؿ 

  الاعقرة التل كص طؾقفا كتاب ربـا!
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وإلقـؽ أشـفر إقـقال   كبقـًرا اختالًفـافقفـا  اختالففؿوهذا كاتج طـ  !أدائفا جؿاطة

 :فقفا طـدهؿ

 -مطؾًؼا التحريؿ ,5

  -التخقري القجقب ,1

 -التعقـل القجقب ,4

 -ط أن يؽقن اإلمام فؼقًفااـرب القجقب ,3

 -بقـ الحؽؿ بالقجقب والحؽؿ بالحرمة التققػ ,1

  ؟ط فقفا أم ٓشـرهؾ هق  اإلمام وكائبفوقد وقع الخالف يف هذه الصالة يف أن  

   :أوردها محؿد العامؾل الؽاضؿل وإلقؽ طزيزي الؼاره هذه إققال كؿا

  :الؼقل إولم 

يف وجـقب الجؿعـة كؿـا هـق ضـاهر قـقل الؿحـدثقـ  طدم اشماط اإلمام وكائبف 

 -كالؽؾقـل والصدوق

 :الؼقل الراين 

  بؾ ت ـتحب  يف وجقب الجؿعة العقـل وبدوكف ٓ تجب اشماط اإلمام وكائبف 

 -الـفايةيف  سـل  الطقاـقوهذا الؼقل مـ قب لظاهر ال

 :الؼقل الرالث 

وهـذا   يف اكعؼاد الجؿعة مـع حسـقر اإلمـام ٓ مـع  قبتـفاشماط اإلمام وكائبف  

 - يف الـفاية والعالمة  يف كتبف لؾافقد الراينالؼقل مـ قب 

  :الؼقل الرابع 

وطـد تعذر إمريـ يؽػـل   يف اكعؼاد الجؿعة مع اإلمؽاناشماط اإلمام وكائبف  

 -ٕبل الصالح الحؾبلوهذا الؼقل   صػات إمام الجؿاطةمـ تؽامؾت لف 
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 :الؼقل الخامس 

وبـدون ذلـؽ ت ـؼط   اشماط اإلمام وكائبـف مطؾًؼـا مـع حسـقر اإلمـام و قبتـف 

وهـق   وابــ إدريـس  لؾـديؾؿلوهـذا الؼـقل مـ ـقب   الجؿعة وتعقـ صالة الظفـر

وطــ   ؾيف بعـض أجقبتـف طؾـك بعـض الؿ ـائ ســكد الؿرت ــقالمحؽل طـ ضاهر 

 -يف الذكرى والافقد  وجفاد التحرير  يف الؿـتفكالعالمة 

طؾقفــا بعــض إقــقال إُخــرى مـفــا ويتػــرع   هــذه أصــقل إقــقال والقجــقه

 :  الؼقل

لؽـفـا إذا اكعؼـدت   بقجقب صالة الجؿعة تخققًرا بقـفا وبقـ الظفر ابتـداءً  ,5

 -  ائط تعقـتاـرجامعة لؾ

ومـع  قـره   عة مع الػؼقف طؾك وجف التعقـقـوجقب صالة الجؿومـفا وجف  ,1

[وجف التخققر بقـفا وبقـ الظفرطؾك 
(1)

- 

 :وأختؿ فلققل 

ڀ ڀ ڀ ) :أمـا الؽتـاب فؼقلـف تعـالك  إن الجؿعة فريسة بالؽتاب وال ـة 

 بـمك البقـعوإمر   لقجقبفء ٓ يؽقن إٓ اـلوإمر بال عل إلك ال  [7مالجؿعـة:(ڀ

  -أيًسا وجقبفدلقؾ طؾك  [7عة:مالجؿ(ٺ ٺٺ)الؿباح ٕجؾف 

  مخطبــا رسـقل اهلل :قـال  وأبـل سـعقد الخـدري  وال ـة حديث جابر  
وتؼربــقا إلــك اهلل بإطؿــال   تقبــقا إلــك ربؽــؿ قبــؾ أن تؿقتــقا  أيفــا الـــاس» :فؼــال

  والعالكقـة تجـربوا  ــروتحببـقا إلـك اهلل بالصـدقة يف ال  الصـالحة قبـؾ أن تاـغؾقا

يف   واطؾؿقا أن اهلل تعالك كتب طؾـقؽؿ الجؿعـة يف يـقمك هـذا  ققاوترز  واصـروتـ

أو   فؿـ تركفا هتاوكًا هبا واستخػاًفا بحؼفا ولف إمام جائر  يف مؼامل هذا  شفري هذا

فـنن تـاب   أٓ فال صقم لف إٓ أن يتقب  أٓ فال صالة لف  طادل فال جؿع اهلل شؿؾف

[«تاب اهلل طؾقف
(2)

- 

                                                           

 (-44( راجع كتاب: حؼائؼ إحؽام يف رسآت اإلسالم  محؿد العامؾل الؽاضؿل )ص:5)

 (-3.571( الؿعجؿ إوسط  الطرباين )1)
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طؾـك أطـقاد  مسؿعـا رسـقل اهلل  :قآ  وابـ طؿر وو حديث ابـ طباس 

أو لقختؿـ اهلل طؾك قؾـقهبؿ ولقؽـقكـ   لقـتفقـ أققام طـ ترك الجؿعة» :مـربه يؼقل

[«مـ الغافؾقـ
(1)

-  

 أحادٜح أٌٖ ايبٝت يف صال٠ ازبُع١

وإلقؽ ما ورد طـ أهؾ البقت مـ أحاديـث اسـتػاد مـفـا بعـض طؾؿـاء اإلمامقـة  

ــا  عــةصــالة الجؿ وجــقب ــا مـف ــاين يف رســائؾف بعًس ــد أورد الاــفقد الر ــائاًل   فؼ  :ق

  -جًدا كرقرةوهل   مإخباُر الؿتـاولُة بعؿقمِفا لَِؿقضِع الـزاعِ 

  :فؿـفا 
ّ
طبـد  :الجؿعُة حـّؼ واجـب طؾـك كـّؾ ُمْ ـؾٍِؿ إٓ أربعـةً » : ققُل الـبل

   أو امرأة  مؿؾقك
ّ
  -«أو مريض  أو صبل

َفرَض اهلُل طؾك الــاِس مــ الجؿعـِة ) :قال  ـ الباقرزرارَة ط صحقحةُ  :ومـفا 

ـَ صالةً  اإلك الجؿعِة خؿً   وهـل   مـفا صالة واحـدة فرضـفا اهلُل يف جؿاطـةٍ   وثالثق

  والعبدِ   والؿ افرِ   والؿجـقنِ   والؽبقرِ   طـ الصغقرِ  ؛وَوَضَعفا طـ ت عةٍ   الجؿعةُ 

   (-فرسخقـومـ كان طؾك رأِس   وإطؿك  والؿريضِ   والؿرأةِ 

إّن اهلل تعـالك ) :قـال  ٍر ومحّؿِد بــ ُم ـؾٍؿ طــ الصـادقصـقأبل ب صحقحةُ  :ومـفا

مـفـا صـالة واجبـة طؾـك كـّؾ م ـؾٍؿ أْن   َفَرَض يف كـّؾ سـبعِة أّيـاٍم خؿً ـا وثالثـقـ صـالة

   والؿرأةُ   والؿ افرُ   والؿؿؾقكُ   الؿريُض  ؛إٓ خؿ ةً   َيْاَفَدها
ّ
   (-والصبل

ـِ حازٍم طـ أبل طبِد اهلل صحقحةُ  :ومـفا  ُيَجّؿـُع الؼـقُم َيـْقَم ) :قال  مـصقِر ب

ــا زاد ــاكقا َخؿ ــًة فؿ ــِة إذا ك ــؿ  الجؿع ــَة لف ــال جؿع ـْ َخؿ ــٍة ف ــ
ــؾَّ مِ ــاكقا أق  -وإن ك

  والؿؿؾـقكُ   الؿـرأةُ  :ٓ ُيْعَذُر الـاُس فقفا إٓ خؿ ـة  والجؿعُة واجبة طؾك كّؾ أحدٍ 

   والؿريُض   والؿ افرُ 
ّ
 (-والصبل

إذا كـاكقا سـبعًة يـقَم الجؿعـِة َفْؾقَُصـؾَّقا ) :قال  ُطَؿَر بـ يزيَد طـف صحقحةُ  :ومـفا

   -ّٕن ُمطؾَؼ الَجؿاطِة ٓ ُياتَرُط فقفا العدُد الؿخصقُص  ؛الجؿعة :يعـل ( يف َجؿاطةٍ 

                                                           

 (-4.١3(  ســ الـ ائل )1.١3 ـد اإلمام أحؿد )(  م4.51( صحقح م ؾؿ )5)
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ـِ ُم ؾٍؿ طــ أحـِدِهؿا  صحقحة :ومـفا  سـللُتف طــ ُأكـاٍس يف ) :قـال محّؿِد ب

ـْ   كعـؿ :قـال ؟ؾَّقَن الجؿعَة جؿاطـةً هؾ ُيَص   قريةٍ  ـْ لفـؿ َمـ ُيَصـؾَّقَن أربًعـا إذا لـؿ َيُؽـ

   (-َيْخُطب

إذا ) :يؼقل  سؿعُت أبا طبد اهلل :الػسؾ بـ طبد الؿؾؽ قال صحقحة :ومـفا 

فنْن كـان لفـؿ َمــ َيْخطـُب َجّؿعـقا إذا   كان ققم يف قريٍة َصؾَّقا الجؿعَة أربَع ركعاٍت 

ـِ لَِؿؽاِن الُخطبتقـ  كاكقا خؿ َة َكَػرٍ   (-وإّكؿا ُجِعَؾْت َرْكَعَتْق

ـِ ُم ـؾٍؿ طــ أبـل جعػـرٍ صـقأبل ب صحقحةُ  :ومـفا َمــ تـرك ) :قـال  ٍر وُمحّؿِد ب

  (-الجؿعَة ثالَث ُجَؿٍع ُمتقالقٍة َصبَع اهلُل طؾك َقؾبف
ّ
   :أخبار كرقرة  ويف معـاها طـ الـبل

  -«َتفاُوًكا هبا صبع اهلُل طؾك َقْؾبِفَمـ ترك ثالَث ُجَؿٍع » : ققلف :مـفا 

ٍة ختؿ اهلُل طؾـك َقْؾبِـف » :ويف حديٍث مَخرَ   ـْ َ قِر ِطؾَّ
ـْ َتَرَك ثالَث ُجَؿٍع ُمَتَعّؿًدا مِ َم

  -«بِخاَتؿ الـػاِق 

ـّ اهلُل طؾك قؾقهبؿ ثؿ » : وققلف  ـّ أققام طـ َوْدِطفؿ الُجُؿعات أو َلَقْختِؿ لقـتفق

ـّ مـ الغا ـَ َلَقؽقُك  -«فِؾق

طؾـك صـالِة الجؿعـِة حّتـك   حـدّثـا أبـق طبـد اهلل :زرارَة قال صحقحةُ  :ومـفا 

   -«إّكؿا َطـَْقُت ِطـَْدُكؿ  ٓ» :قال ؟َكْغُدو طؾقؽ :فؼؾُت   َضـَـُْت أّكف ُيِريُد أن َكلتَِقفُ 

   :ثؿ قال الافقد الراين 

ٓلـةِ  الصـحقحةُ ففذه إخباُر   شـّؽ وٓ  ٓ َيُاـقُبفال التـ  الطـُرِق القاضـحُة الدَّ

 والحــّث   بصــالِة الجؿعــةِ  إمــرِ يف  َتُحــقُم َحقَلفــا ُشــبفة مـــ ُصــُرِق أهــِؾ البقــِت 

والتَقّطـِد طؾـك تركِفـا بـالطبِع طؾـك   وإيجابِفا طؾك كّؾ ُم ؾٍؿ طدا مـا اسـُترـل  طؾقفا

 تعـالك,الَؼؾب الذي هق طالمُة الُؽػـِر 
ِ
ك يف كتابـف كؿـا كّبـف طؾقـف تعـال ,والعقـاُذ بـاهلل

زاعِ   ذكَر َ قِرها مـ إخباِر الُؿَقّثَؼِة وَ قِرها وَتَرْكـا -العزيز ودفًعـا   َحْ ًؿا لؿـاّدِة الـِـّ

   -لؾابفِة العارضِة يف الطريِؼ 

وٓ ٓطتبـاِر   ِط اإلمام وٓ َمــ كََصـبَفاـرلِ ولقس يف هذه إخباِر َمَع َكرَْرتِفا َتعّرض 

َيَ ُع الُؿْ ؾَِؿ الذي َيخـاُف اهلَل تعـالك  فؽقَػ   يسِة الُؿَعظََّؿةِ ُحُسقِره يف إيجاب هذه الػر
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وإيجابِفـا طؾـك كـّؾ ُمْ ـؾٍؿ أن   هبذه الػريسةِ  إذا سؿع َمقاقَِع أمِر اهلل ورسقلِف وأئّؿتِف 

  وأمـر  ؟بعِض الُعَؾؿاِء فقفـا بخالِف وَيتََعؾََّؾ   إلك  قِرها وُيفِؿَؾفا  ُيَؼّصَر يف أمِرها
ِ
اهلل

ڑ ک ک ک ک گ ) :ومراطاُتـف أولـك  أحـّؼ  تعالك وَرُسـقلِف وخاّصـتِف 

[[54مالـقر:(گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
(1)

- 

 ع اهللػـسحي١ َٔ األ١ُ٥ يصـسطبايف١ 

لؽــ ثؿـة أخبـار أخـرى   صـالة الجؿعـة وجـقبر إلـك اــقكؾ هـذه إخبـار ت 

  مامقـةاطتؿـدها كرقـر مــ طؾؿـاء اإل  حسـقر اإلمـام أو كائبـف تاـمطففل   تخالػفا

  :الذي يطرح كػ ف هـا فال مال  طؾك أساسفا هذه الصالة فعطؾقا

ووضـع   حؼ ططؾ اإلمام هـذه الاـعقرة الرابتـة بــص الؼـرمن وال ــة بلي وجف 

أفـال يعـد  ؟!ط الذي لؿ يامصف قبؾف خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ محؿـد اـرهذا ال

ــا بالــديـ ؿـــ أططــك الحــؼ لإلمــام ف ؟!ع رب العــالؿقـشـــروتغققــر يف   هــذا تالطًب

 يف طؿر والتافقر  هذا ال ؽقت طـ إئؿة ثؿ لؿاذا ؟!طاـرلقامط مرؾ هذا ال
   ؟!يف م ائؾ كرقرة هل دون هذه الؿ للة بؿػاوز ,فؼط,

قد اكتفك زمــ  يعاـرالتإن  :فـؼقل لفؿ  طقناـرإهنؿ معصقمقن وم :فنن قالقا 

چ چ ڇ ڇ ڇ چ ) :قـال تعـالك  بـص الؼـرمن الؽـريؿ    الـبل

ــدة:(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ــاة الرســقل إطظــؿ اـــرفــال ت  [4مالؿائ يع بعــد وف

  ءشــلولقس بعد الؽؿـال   والديـ قد كؿؾ  ٓكتفاء دور القحل والـبقة  محؿد

   -وٓ تبديؾ  وٓ كؼص  فال مدخؾ ٕحد فقف بزيادة

ّٝس األش١َٓ ٚاألَه١ٓ ّٝس ايفت٣ٛ ٚاختالفٗا حبطب تػ  تػ

 دطـــل   إكــف ابتــدع صــالة الــماويح :ويؼقلــقن طؿــر ولؾــذيـ يعقبــقن طؾــك  

عة وطؾؿائفؿ يف الديـ يف م ـائؾ ٓ اـقأكؼؾ لفؿ ما أحدثف أئؿة ال ,طزيزي الؼاره,

 -يختؾػ حؽؿفا وحالفا طـ صالة الماويح

                                                           

 (-5١1 ,5.537( رسائؾ الافقد الراين )5)
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ة يف الػؽـر اإلسـالمل قـراءة  :فؼد تحدث اإلمامل حقدر حب اهلل يف كتابف حجقة ال ــ

ومـا هـق دور إئؿـة والػؼفـاء   اريخل بقـ إلغاء إحؽام وتعديؾفاوتؼقيًؿا طـ الؿـفج الت

 :وإلقؽ هذه الـؼاط  فؼد أشار إلك طدة كؼاط كؾقة مقرًدا شقاهد طديدة طؾقفا  يف ذلؽ

 -الؿـفج التاريخل بقـ إلغاء إحؽام وتعديؾفا ,5

 -مطالعة تاريخقة طابرة يف الؿـفج التاريخل يف ففؿ ال ـة ,1

 -تاريخقة ال ـة يف الجفقد الػؼفقةكؿاذج مـ  ,4

 املٓٗج ايتازخيٞ بني إيػا٤ األحهاّ ٚتعدًٜٗا -0

 :إلغاء الحؽؿ كؾقًا ,5

ــلّن  :ولــذلؽ أمرؾــة مرــؾ الؼــقل  إكؿــا جــاء كتقجــة القضــع  (تعــدد الزوجــات)ب

وأن اإلسـالم   الذي كاكت طؾقف الؿرأة مكـذاك صـلآقتصادي وآجتؿاطل والاخ

ففـق يؼصـد مــ إربـع طـدم   دد مطؾًؼـا لؽــ باـؽؾ تـدريجلكان بصدد إلغاء التع

وهذا يعـل أكـف بؿـرور إيـام سـقف يصـبح   الزيادة ٓ تؼرير جقاز أكرر مـ القاحدة

 -الؿذكقرة اسة التدريجقة ـقالالزواج  قر متعدد اك جاًما مع 

أو جفـاد  ( الجفـاد آبتـدائل)وش بـلن ســرأو كؿا قال الـدكتقر طبـد الؽـريؿ  

فؾـقس لـف معــك   ٓ آسـتؼرار  سســقمرحؾـة التل :يعات ما ي ـؿقفاـرقة مـ تالدط

 -  س كؾًقاسـقلذهاب مرحؾة التل ؛الققم

 :قؼ الحؽؿ وتؼققدهسـقت ,1

يـ مــ أن الروايـات الـقاردة صـرالؿعا الػؼفاءومرال ذلؽ ما يذهب إلقف بعض  

كـان  ضـرٍف وإكؿـا صـدرت يف   لق ـت مطؾؼـة (اإلكرـار مــ الـ ـؾ)يف الحث طؾـك 

 الحـروبحقث كاكت الؽررة العدديـة يف   يحتاجقن لؾعديد قؾة قؾقؾةالؿ ؾؿقن فقف 

ٓ   لفـذه الـصـقص حقـئـذ فـال معــكأما وقد كرر الؿ ؾؿقن   مصدًرا لؾؼقة والعزة

  لؿ تعد هل الؿعقار الـفائل يف مقازيـ الؼقى يف الحروب الؽررة العدديةؿا وأن سـق

فذه الـصـقص ققـدت اسـتحباب اإلكرـار مــ الـ ـؾ يف حـال فنن الؼراءة التاريخقة ل

 -فللغت يف الحؽؿ صبقعة اإلصالق  حاجة الؿجتؿع إلك ذلؽ
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تــاول الؿؾـح )كؿا يذهب بعض الػؼفاء الؿتلخريـ إلك أن روايات اسـتحباب  

حقـث كـان   لؾـبالد الحـارة الؿـاخقـةإكؿا جاءت متـاسبة مع الظـروف  (قبؾ الطعام

وإٓ كاكـت لفـذه الؽؿقـة لؾؿؾـح لـق تـاولفـا   ابف وأهـؾ بقتـفوأصـح  يعقش الـبل

 -فالحؽؿ خاص هبذا الؼقد  ةسـراإلك ان يف البالد الباردة م

  :تقسعة الحؽؿ ,4 

صقة شـــريـ مـــ أن أدلــة صـــرومرــال ذلــؽ مــا يــذهب إلقــف بعــض الػؼفــاء الؿعا 

إذ لـؿ  ؛إكؿا جاءت طؾـك أسـاس القضـع التـاريخل مكـذاك (ثبقت الفالل) الراية يف

فؾــق   بــالقؼقـ وإكؿــا العــربة  يؽـــ هـــاك مـــ ســبقؾ لؾقؼــقـ بــدخقل الاــفر إٓ ذلــؽ

بـؾ صـار القؼـقـ   لؿا ضؾت الراية ال ـبقؾ القحقـد إلثبـات الاـفقر العؾقمتطقرت 

صقة الرايــة طؾــك آطتبــار شـــرفتحؿــؾ   ط الحؼقؼــلاـــربــدخقل الاــفر هــق ال

إلك  قر ذلـؽ   مـ خصقص الرايةوهذا ما يقسع وسائؾ إثبات الافقر   التاريخل

   -مؿا يعطل القؼقـ

  :قؼف مًعاسـقتقسعة الحؽؿ وت ,3

حقـث إن الؼـراءة التاريخقـة وسـعت مــ دائرتـف لقتعـدى  ( آحتؽار)مـ مرال  

تـلثقره  وسـعتبـؾ   فؾؿ تؾـغ آحتؽـار  ال تة التل ذكرها الػؼف اإلسالمل صـرالعـا

بحالـة كقهنـا مــ  ,مـراًل ,ر التؿر والزبقـب كؿا أهنا ققدت مـ حرمة احتؽا  ودائرتف

مرؾ الزبقـب يف أكرـر أو   فؾق خرجت طـ هذه الحال  ة لؾؿجتؿعسـقإسا صـرالعـا

 (- الاطركج)وطؾك الخط طقـف مرال  -ل ؼطت حرمة احتؽارها  كؾ البؾدان الققم

أكــف مـــ  قــر الصــحقح الؼــقل بــلن  :وهــل  مـــ هـــا كتقصــؾ إلــك كتقجــة هامــة 

ومحاولـة هتقيـؾ يف  ؛ففـذا خؾـؾ يف ففؿفـا ؛إلغـاء إحؽـامت ـاوق دوًمـا التاريخقة 

ومــ   ي تطرق إلغاءه إلثبـات طــقان مخـر (الاطركج)ٕن مـ يؾغل طـقاكقة  ؛حؼفا

ي تطرق إلغاءه إلثبات طدم التابف بال ـالصقـ ولبـاس  (لبس ال قاد)ُيؾغل طـقاكقة 

جـاء لؾحـد مــ التاـبف  كراهتـفأو   لـبس ال ـقاد تحـريؿإن  : قر الؿـممـقـ يف ققلـف

 -ٓ أن إمر إلغاء تام وطدم بؼاء حجر طؾك حجر  وهؽذا  قـسـقبالعبا
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 َطايع١ تازخي١ٝ عابس٠ يف املٓٗج ايتازخيٞ يف فِٗ ايط١ٓ -1

ثؿـة كؿـاذج تؼـدم الـقطل التـاريخل  :كؿاذج مـ تاريخقة ال ــة يف الروايـات ,أ 

   -عقةاـقال وكؼدم بعض الـؿاذج  الـص صـريف ط اضـرً حا

   :ومـ أمرؾة ذلؽ

  ًٓ   :الـفل طـ أكؾ لحقم الحؿقر :أو

طــ أكؾفـا يـقم   رسـقل اهلل هنـك) : فؼد جـاء يف روايـة طــ اإلمـام البـاقر 

وإكؿا الحـرام   الـاس حؿقلةٕهنا كاكت  ؛وإكؿا هنك طـ أكؾفا يف ذلؽ الققت  خقرب

 (-ما حرم اهلل يف الؼرمن

ع الؿ ـؾؿقن يف ســرفل  ؾؿقـ كاكقا جفدوا يف خقـربإن الؿ ) :ويف رواية أخرى 

وكان ذلؽ إبؼاًء   إهنا حرام :ولؿ يؼؾ  بنكػاء الؼدور فلمرهؿ رسقل اهلل   دواهبؿ

   -إلك  قرها مـ الروايات ( طؾك الدواب

 :بـاء الجدران حقل الب اتقـ :اثاكقً  

 ؟لكـؾ مـفـاسللتف طـ رجؾ يؿر طؾك ثؿرة فق) :فؼد جاء يف رواية طؾل بـ جعػر 

 (-أن ت م الحقطان برفع بـائفا  قد هنك رسقل اهلل  كعؿ :قال

أكف سئؾ طؿـا يلكـؾ ) : لؽـ يف رواية أخرى طـ م عدة بـ زياد طـ الصادق 

  ورةضـرٓ يلكؾ أحد إٓ مـ  :فؼال  الـاس مـ الػاكفة والرصب مؿا حقلفؿ حالل

أن  رسـقل اهلل  هنـكورة ســرومــ أجـؾ ال  وٓ يػ د إذا كـان طؾقفـا فــاء محـاط

   (-لؽل يلكؾ مـفا كؾ أحد  يبـك طؾك حدائؼ الـخؾ والرؿار بـاء

طـ رفـع الجـدران حـقل الب ـاتقـ مؿـا يػفـؿ  فالـص إول يػقد هنل الـبل  

ولـؿ  ورة صارئـةســرلأما الـص الراين فقبـقـ أن الـفـل الـبـقي كـان   مـف قاطدة طامة

هنك طـ رفع الجدران مطؾًؼـا ٕجـؾ  إن الـبل  :ا ققؾإٓ إذ  إلفًقا ثابًتا احؽؿً يؽـ 

 -حالة بعض الؿارة الؿسطريـ
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  :الػرار مـ القباء :ثالرًا

  سـللت طــ القبـاء :قـال   حقث جاء يف صحقحة الحؾبل طــ أبـل طبـد اهلل

ــة الؿ ــة أخــرى  صـــريؽــقن يف كاحق  صـــرأو يؽــقن يف م  فقتحــقل الرجــؾ إلــك كاحق

طــ ذلــؽ لؿؽــان  رســقل اهلل  هنــكإكؿـا   ٓ بــلس) :لقــا  فقخـرج مـــف إلــك  قـره

 :فؼـال رسـقل اهلل   ففربـقا مــف  فققـع فـقفؿ القبـاء  كاكت بحقـال العـدو (*)ربقئة
  (-«كراهقة أن يخؾق مراكزهؿ  الػار مـف كالػار مـ الزحػ»

طــ الطـاطقن   سلل بعض أصـحابـا أبـا الح ــ :ويف خرب أبان إحؿر قال 

أتحـقل   فػل الؼرية وأكـا فقفـا :قال ( كعؿ) :قال ؟كا فقفا أتحقل طـفاوأ  يؼع يف بؾدة

فنكــا  :قؾـت ( كعؿ) :قال ؟أتحقل طـفا  فػل الدار وأكا فقفا :قال ( كعؿ) :قال ؟طـفا

إن ) :قـال ؟الػرار مـ الطاطقن كالػرار مــ الزحـػ :قال كتحدث أن رسقل اهلل 

فقؼـع   يف كحـق العـدو الرغـقرقكـقن يف إكؿا قـال هـذا يف قـقٍم كـاكقا يؽ رسقل اهلل 

   (-ذلؽ فقفؿ :فؼال رسقل اهلل   مـفا يػرون  فقخؾقن أماكـفؿ  الطاطقن

  :حبس لحقم إضاحل :رابًعا 

طــ إخـراج لحـقم  كـفـككـا ) : حقث جاء يف خرب الصدوق طـ أبل طبد اهلل 

وقؾ   ؼد كرر الؾحؿفلما الققم ف  وكررة الـاس  لؼؾة الؾحؿ ؛إضاحل بعد ثالثة أيام

   (-فال بلس بنخراجف  الـاس

أن  هنــك  كــان الـبــل) : ويف صــحقحة محؿــد بـــ م ــؾؿ طـــ أبــل جعػــر 

 (-فلما الققم فال بلس بف  تحبس لحقم إضاحل فقق ثالثة أيام مـ أجؾ الحاجة

سـللتف طــ ) :قـال  ويف صحقحة محؿد بـ م ؾؿ إخرى طــ أبـل طبـد اهلل 

ء لحاجــة اــلٓ يخـرج مـفـا ب :كــا كؼـقل :فؼـال  ل يف مــكإخـراج لحـقم إضـاح

   (-فال بلس بنخراجف  فلما الققم فؼد كرر الـاس  الـاس إلقف

كــا ضـــا أن الحؽـؿ بـالحبس إلفـل   ومـ القاضح أكف لقٓ البقان الالحـؼ هـذا 

   -لؽـ تبقـ هبذا أكف كان مرحؾًقا  دائؿ

                                                           

 والربقئة: هل العقـ أو الجاسقس- )*(
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  :الـفل طـ بقع الرؿار قبؾ صؾقطفا :خامً ا 

أكف سئؾ طـ الرجؾ يامي الرؿرة الؿ ؿاة مـ أرض فتفؾـؽ   فعـ الصادق 

فؽـاكقا   قـد اختصـؿقا يف ذلـؽ إلـك رسـقل اهلل ) :فؼال  ثؿرة تؾؽ إرض كؾفا

طــ ذلـؽ البقـع حتـك تبؾـغ  هنـاهؿفؾؿـا رمهـؿ ٓ يـدطقن الخصـقمة   يذكرون ذلؽ

  (-ولؽـ فعؾ ذلؽ مـ أجؾ خصقمتفؿ  ولؿ يحرمف  الرؿرة

 صـدر طــ الـبـل  يعاــرتفذه الروايات و قرها تدلـا طؾـك وجـقد ضـاهرة ف 
التعؿــقؿ واإلصــالق  ٓ تؼبــؾبحقــث  ضروففــا الخاصــةكاكــت لفــا  وأهــؾ البقــت 

  دون تعـديالت تتخطـك الؼقـقد الؾػظقـة  الزماين والؿؽـاين وإفـرادي وإحـقالل

 ثابـتإلفـل  :إلك ق ؿقـ ,مـ حقث الؿبدأ,مؿا يؽاػ طـ اكؼ ام كصقص ال ـة 

 -كبقي كابع مـ ققاطد إلفقة طؾقا ومرحؾل  تبؾقغل

 مناذج َٔ تازخي١ٝ ايط١ٓ يف ازبٗٛد ايفك١ٝٗ -2

عقة التل تقحل بػؽرة تاريخقة ال ـة واقعًقا ما جـاء يف اـقلعؾ أقدم الـصقص ال 

بـقـ  جـدل قـديؿفؼـد وقـع   يف كتـاب آطتؼـادات (هـ4١5)  الصدوق اـقكالم ال

وتبـك فريؼ مـ اإلمامقة  ؟هؾ هل سؿعقة أم طؼؾقة م ائؾ الطبيف أن  طؾؿاء الؽالم

   -فقؿا رأى فريؼ مخر  قر ذلؽ    الؿػقداـقسؿعقتفا مرؾ ال

اطتؼادكـا يف إخبـار الـقاردة يف الطـب أهنـا ) :اق يؼـقل الصـدوق ــقويف هذا ال 

سـائر فـال يجـقز اسـتعؿالف يف   هـقاء مؽـة والؿديــةمـفـا مـا ققـؾ طؾـك  :طؾك وجقه

إذ   ما طرف مـ صبع ال ائؾ ولؿ يتعد مقضـعف ومـفا ما أخرب بف العالؿ   إهقية

ويعزز الؿػقد هذا الؽالم باحتؿال أن دواًء لؿـطؼـة مـا ٓ  ---(-كان أطرف بطبعف مـف

   -يـػع يف مـطؼة أخرى أو لؼقٍم دون ققم

 بظـروفبعـض كصـقص الطـب الـقاردة يف ال ــة  صـروهذا كالم واضح يف ح 

لؽـ هذه الطريؼة يف معالجة الـصقص لؿ   أو صباع أشخاص معقـقـ  مؽة والؿديـة

   -عةاـقتؽـ سائدة أبًدا يف مـفج آجتفاد طـد ال
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تربت الحسـقر التـدريجل لؾـقطل التـاريخل يف  متلخرةوثؿة كؿاذج كرقرة   هذا

ا طؾـك لعـدم ققـام بحرــ ؛عقة أيًسـااــقال الـؿـاذجوكؼـدم هــا بعـض   الجفقد الػؼفقة

 :آستؼصاء

  :الؿرال إول 

مطفري الؿـفج التاريخل لحؾ التعارض يف روايات  سـكي تخدم الافقد مرت 

الزيـارة إكؿـا  وجـقبفقرى أن الـصـقص الدالـة طؾـك   ( ـ ـقزيارة اإلمام الح)

لفـذا كاكـت  ؛ع مفدًدا بخطر آكؼراض وطـدم القجـقداـقكقن الت ضرفصدرت يف 

 -الؿذهب وإبؼاًء لف حًقاالزيارة بعًرا لفذا 

  فؼـد صـدرت يف الحـآت العاديـة  قـر آسـترـائقة آسـتحبابأمـا كصـقص  

طؾـك أسـاس مــفج الػفـؿ التـاريخل  الؿتعارضةوهبذا يؿؽـ الجؿع بقـ الـصقص 

  -تاريخل صاره بظرفكصقص القجقب   ـرالذي يػ

  :الؿرال الراين

ــك أن الـصــقص ا ــلخريـ إل ــاء الؿت ــذهب بعــض الػؼف ــك ي ــة طؾ اســمقاق )لدال

وإكؿـا الحؽـؿ   يف الحرب لؿ تؼع طؾك سبقؾ بقان الحؽؿ اإللفـل الرابـت (ىسـرإ

ــرمن الؽــريؿ ــف يف الؼ ــت مـصــقص طؾق ڑ ک ک ک ک گ گ گ ) :اإللفــل الراب

احفؿ دون ســرى بـنصالق سـرت أية التعامؾ مع إصـرحقث ح  [3ممحؿد:(گڳ

ــؾ ــؾ  مؼاب ــع مؼاب ــا   أو م ــة   ســمقاقلالوٓ إشــارة فقف ــا جــاءت ال ـــة الـبقي وإكؿ

رة الحـروب كاكـت ســقوهـق أن   قائؿ مكذاك ضرف تاريخلطؾك أساس  بآسمقاق

ٓ كحؽـٍؿ   طت ال ــة آسـمقاقشـرفؿـ باب الؿعامؾة بالؿرؾ   طؾك هذه الطريؼة

 -بؾ ٓطتبارات تعقد إلك صبقعة الحرب مكذاك  ثابت يف الحروب إلفل

  :الؿرال الرالث 

كـان حؽًؿـا  (بـاب الديـة)إلـك أن كظـام العاقؾـة يف  الؿتـلخريـب بعـض الػؼفـاء يذه

أما   ي ققًياسـرحقث يؽقن التالحؿ إ  تاريخقًا طؾك أساس كظام الحقاة الؼبؾقة والزراطقة

 -فال يجري هذا الـظام  فال تاؿؾ هذه الؿ للة العقائؾ الققم ضـركا الحاصـريف مرؾ ط
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  :الؿرال الرابع 

يف أواخــر حقاتــف إلــك أن الروايــات الــقاردة يف تحــريؿ  الخؿقـــلد  ـــقاليــذهب  

ٕن الاـطركج كاكـت يف  ؛وإكؿا صـدرت  ٓ يؼصد مـفا تحريؿف بعـقاكف (الاطركج)

ًٓ فعؾـك تؼـدير خروجفـا طـفـا تغـدو   مٓت الؼؿـارذلؽ الزمان مــ  حتـك مـع  حـال

 -الـفلورود روايات يف 

  :الؿرال الخامس

ٓ تاـؿؾ  (تحـريؿ الربـا)إلـك أن كصـقص  يـصــرالؿعااء يذهب بعـض الػؼفـ 

ٕكـف هـق الـذي كـان سـائًدا يف ذلـؽ  (؛آسـتفالكل الربـا)بؾ يراد مـفا   الربا مطؾؼ

فـال يتؿ ـؽ   فؽان كادًرا لؿ تتحدث طـف الـصـقص (آسترؿاري الربا)أما   الزمان

   -ًدا مكذاكه بؿا كان مقجقصـربؾ ٓبد مـ ح  بالدٓلة الؾغقية لؾربا فح ب

  :الؿرال ال ادس 

إكؿـا  (الراية يف الفالل)يـ إلك أن أدلة اشماط صـرالؿعا الػؼفاءيذهب بعض  

إذ لـؿ يؽــ هــاك مــ سـبقؾ لؾقؼـقـ   جاءت طؾـك أسـاس القضـع التـاريخل مكـذاك

فؾق تطقرت العؾقم لؿـا ضؾـت الرايـة   وإكؿا العربة بالقؼقـ  بدخقل الافر إٓ ذلؽ

صقة الرايـة شــرفتحؿؾ   الحؼقؼل طاـرالالقؼقـ بدخقل الافر هق  بؾ صار  اصً شـر

   -طؾك آطتبار التاريخل

 :الؿرال ال ابع 

إكؿـا  (تحريؿ حؾـؼ الؾحقـة)يـ إلك أن كصقص صـرالؿعا الػؼفاءيذهب بعض  

ٕن العـرب كاكـت تـرى يف حؾؼفـا مرؾـة تقجـب سـخرية  ؛التـاريخل ضرففـاكان لفا 

ا الـصــقص ٕجــؾ ذلــؽ العــرف التــاريخل ٓ ٕجــؾ فحرمتفــ  الـــاس واســتفزائفؿ

 -لزالت الحرمة ,ضـركا الحاصـركؿا يف ط,فؾق زال هذا العرف   حرمٍة ذاتقة فقفا
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 :الؿرال الرامـ 

يـ إلــك أن الروايــات الــقاردة يف الحــث طؾــك صـــرالؿعا الػؼفــاءيــذهب بعــض  

قن فقـة قؾـة كان الؿ ـؾؿ ضرٍف وإكؿا صدرت يف   لق ت مطؾؼة (اإلكرار مـ الـ ؾ)

حقــث كاكــت الؽرــرة العدديــة يف الحــروب مصــدًرا لؾؼــقة   قؾقؾــة يحتــاجقن لؾعديــد

ؿا وأن ســـقٓ   أمــا وقــد كرــر الؿ ــؾؿقن فــال معـــك لفــذه الـصــقص حقـئــذ  والعـزة

  -لؿ تعد هل الؿعقار الـفائل يف مقازيـ الؼقى يف الحروب العدديةالؽررة 

 :الؿرال التاسع 

تؾؼـل )تلخريـ إلك أن الروايات القاردة يف الـفل طــ الؿ الػؼفاءويذهب بعض 

إذ كـان يؼصـد   التاريخل ضرففاكان لفا  (الركبان والؼقافؾ التجارية خارج الؿديـة

فؿــ جفـة ٓ تعـرف الؼافؾـة   اء البسائع مــ الؼقافـؾ ثـؿ بقعفـا داخـؾ البؾـدشـرهبا 

بـؾ   ا إلفًقا مطؾًؼاطقً شـر افؾق ت حؽؿً   ومـ جفة يحتؽر ال قق  بإسعار يف البؾد

   -لف ضرف تاريخل

 :شـرالؿرال العا 

 (اسـتحباب تــاول الؿؾـح)الؿتـلخريـ إلـك أن روايـات  الػؼفاءويذهب بعض  

حقـث كـان   الؿـاخقـة لؾـبالد الحـارة الظـروف قبؾ الطعام إكؿا جـاءت متـاسـبًة مـع

اإلك ـان وإٓ كاكت لفذه الؽؿقـة لؾؿؾـح لـق تـاولفـا   وأهؾ بقتف  يعقش الـبل 

   -فالحؽؿ خاص هبذا الؼقد  ةسـريف البالد الباردة م

 :اـرالؿرال الحادي ط 

ــذهب بعــض   ــلخريـوي ــك أن  الؿت ــؾ يف الحــج)إل ــة التظؾق لق ــت هبــذا  (حرم

الدطـة  مظـاهرحقث التظؾقؾ مظفر مـ   وإكؿا يراد هبا ما كان متعارًفا مكذاك  الاؽؾ

ؿؼصـقد تـرك مظـاهر الـمف والدطـة ٓ فال  والراحة يؼقم بـف إثريـاء وأهـؾ الـمف

 -جاز ,كاصـركؿا يف ط,فنذا خرج التظؾقؾ طـ ذلؽ   التظؾقؾ بالؿعـك الحريف
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 :اـرالؿرال الراين ط 

بؿرــؾ التؿــر  (آحتؽــار صـــرح)الؿتــلخريـ أن كصــقص  الػؼفــاءيــرى بعــض  

ا التــل تؼــقم طؾقفــ صـــرإكؿــا يــراد هبــا احتؽــار العـا  ---والزبقــب والحـطــة والاــعقر

فؾـق   ال تة صـرٓ خصقص هذه العـا  الحقاة آقتصادية يف مجال الطعام أو مطؾًؼا

 -كذلؽ جاز احتؽارها صـرلؿ تعد هذه العـا

 :اـرالؿرال الرالث ط 

 لظــرٍف إكؿــا كــان  (تحــريؿ صـــع التؿاثقــؾ)إلــك أن  الؿتــلخريـيــذهب بعــض  

يعة قطـع اــردت الفلرا  حقث كان الؿ ؾؿقن حديرل طفد بعبادة إصـام ؛تاريخل

  هـذه الرؼافـة كؾًقـا فـال معــك لؾحؽـؿ بـالتحريؿ زالـتأما الققم حقـث   طالقتفؿ هبا

 -بعض الـصقص بذلؽ ٓ جؿقًعا صـرح ,د الخؿقـل ـقكال ,ويرى بعسفؿ 

 :اـرالؿرال الرابع ط 

إكؿا جاءت ٕكف  (الـفل طـ لبس ال قاد)إلك أن كصقص  يـصـرالؿعايؿقؾ بعض 

قن ســـقاكــدثر العبا فــنذا  ٓ لؽراهــٍة يف لب ــف بؿــا هــق هــق قـســـقالعبار كــان مكــذاك شــعا

 -التاريخل الخاص ضرفففؾف   وسؾطاهنؿ لؿ يعد هـاك مقضقع لفذا الـفل

  :اـرالؿرال الخامس ط 

الـفــل طـــ الطــقاف خــارج مؼــام )إلــك أن كصــقص  الػؼفــاءويــذهب بعــض  

أمـا يف   كـان الطـائػقن قؾـةحقـث   اإلمـام البـاقر صــرإكؿـا جـاءت يف ط (إبراهقؿ

يف الطـقاف خـارج  الرخصـةفجـاءت كصـقص   الصادق حقث كرر الطائػقن صـرط

 -وهذا سبقؾ لؾجؿع بقـ الروايات الؿتعارضة يف هذه الؿ للة  الؿؼام

 :اـرالؿرال ال ادس ط 

ٕهنــا كاكــت  ؛ٓ معـــك لــف (التخققــر يف أصـــاف الديــة)يــذهب بعســفؿ إلــك أن  

ٓ أن   وهؽـذا  فؾؾت ـفقؾ طؾـك أهـؾ البؼـر صؾـب مــفؿ البؼـر  ذاكمتؼاربة الؼقؿة مك

 -طًقاشـرالتخققر ثابت بقـفؿا 
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 :اـرالؿرال ال ابع ط 

ذم أو مدح بعـض إقـقام أو البؾـدان مختصـة يذهب بعسفؿ إلك أن كصقص  

فذم أهؾ الؽقفة خاص بتؾؽ الجؿاطة التـل كاكـت تؼطــ الؽقفـة  ( بظرففا وزماهنا

طؾؼ أهؾفا إلك يقم الؼقامةٓ ذم لؿ  مكذاك
(1)

-   

 ت إٔ تفسض عًٝهِػـٝخ

 ضــروفك ــتػقد مـــ جؿقــع مــا ذكــره حقــدر حــب اهلل أن ثؿــة أحؽاًمــا صــدرت يف 

ففـل يؿؽــ أن   أو الحالة العامة لؾؿجتؿـع يف ذلـؽ الققـت  خاصة اقتستفا الؿصؾحة

 -طـ الـبل بالـفلوإن كان قد صدر فقفا كص   تتبدل وتتغقر يف ضروف مغايرة
أن  ةاــقخلـؿ يـداوم طؾقفـا  وهذا هق الحاصؾ مـع صـالة الـماويح فـالـبل  

تػرض طؾك إمة فقعجزوا
(2)

أما بعـد اكتؼالـف إلـك   هنل تحريؿلؿ يـف طـفا   ففق  

مـــ   وهــذا مــا ففؿــف طؿــر والصــحابة  الؿحــذورفؼــد زال  الرفقــؼ إطؾــك 

 -فداومقا طؾقفا  ققلف

أو طــ   يح طــ الـبـل صـرياتقا لـا بـص صحقح  طؾك أن كتحدى اإلمامقةوكحـ 

  هنـل تحـريؿطـفـا  هنـكقـد  حقن فقـف بـلن الـبـل صــري  واحد مـ أئؿة أهؾ البقـت

 -ر إلك ذلؽ ٓحًؼااـقكؿا سـ  يح يف م ائؾ كرقرةصـرال الـفل بقـؿا ثبت طـف 

أن تػـرض طؾـك  ةاــقختركفـا  وقد شفد بعـض طؾؿـاء اإلمامقـة بـلن الـبـل  

مثبـت  :أشفد أن طؾًقا ولل اهلل يف إذان :د طؾل الافرستاين يف كتابف ـققال ال  مةإ

يف الـصقص الصحقحة التل رواها الػريؼـان مــ أن الـبـل يؿتــع مــ التعبـد بـبعض 

مـــ أن  خقًفــاأو   طؾـك إمــة مـــ الػتــة خقًفــابــؾ بـبعض الؿ ــتحبات   الؿباحـات

 :رالفعؾك سبقؾ الؿ  يماخذ اهلل إمة بذلؽ

 -تػرضطؾقفؿ مـ أن  خقًفايػ اـريف م جده ال رمسانشفر  كافؾةالـبل  ترك 

                                                           

 (-5١4 ,533( اكظر: حجقة ال ـة يف الػؽر اإلسالمل قراءة وتؼقيؿ  حقدر حب اهلل )ص:5)

 (-5.557مام أحؿد )(  م ـد اإل1.533(  صحقح م ؾؿ )5.111( اكظر: صحقح البخاري )1)
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إرجـاع مؼـام   فؼـد تـرك  «لقٓ ققمِؽ حـديرق طفـد بالجاهؾقـة» : وققلف 

 -مـ آختالف وطدم قبقلفؿ حؽؿف خقًفاإبراهقؿ إلك البقت 

ؿ مـع أهنـ  تـرك معـاقبتفؿ  فـالـبل  وكذلؽ الػرار مــ الزحـػ يف يـقم أحـد 

 -[(*)بقسة الديـوطؾة المك هل الحػاظ طؾك   (*)ي تحؼقهنا باإلجؿاع

يعف مـدار الؿالكـات اــرمإّن الاـارع الؿؼـّدس وإن كـان يـدور ت :وقال أيًسا , 

ّٓ أّن الؿقاكَع ملخقذٌة أيًسا يف طؿؾقة الت ومـ ذلؽ مـا   يعاـروالؿصالح والؿػاسد إ

 
ّ
وجـقب صـالة الؾقـؾ يف لقـالل شـفر رمسـان يع اـرأّن مالك ت :روتف إّمة طـ الـبل

 مع ذلؽ لؿ ي  مقجقد
ّ
ـّ الـبل طـدم مــ  خقفف طؾـك إمـةوهق   ع ذلؽ لؿاكعاـرّ لؽ

فـقؿؽـ الؼـقل أّن   الافادة الرالرةومـ هذا الؼبقؾ   ةصـقثّؿ القققع يف الؿع آمترال

 -[التخبط والتؼفؼرطؾك إمة مـ  اطفا مع وجقد مالكفا خقفً اـرّ الـبل لؿ ي

عة طـــ أمقــر شـــقمومـــ إمرؾــة طؾــك ذلــؽ مــا رواه الػريؼــان ســـة و :وقــال , 

يف رحبـة م ـجد  واقًػـا الؿـاءب اــرلئـ ي ؛طقةشـرورة ضـرأّكف رأى  :الؿممـقـ طؾل

وكـذلؽ مــ هـذا   (*)ب واقًػـااــردفًعا لتقهؿ كرقر مــ الؿ ـؾؿقـ حرمـة ال ؛الؽقفة

 ؛مع أّكف مـفل طــف أثـاء الطعام الؿاء بشـرالؼبقؾ ما ورد طـ بعض الؿعصقمقـ أّكف 

 -ب الؿاء أثـاء الطعامشـردفًعا لتقهؿ حرمة 

                                                           

  قـال تعـالك يف   بـؾ هـق مــ اهلل لؿـ فر مــ الؿعركـة مــ الـبـل  العػقلؿ يؽـ  )*(

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ )محؽــؿ كتابــف: 

 -[511ممل طؿران:(﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

ٓ أطرف كقػ تؽقن الؿحافظة طؾك بقسة اإلسالم بلكاس ارتدوا طــ اإلسـالم بعـد  )*(

الـديـ  ويف إخقـر تؿؽــقا  هـدم  سعقا إلـك فراريـ  مـافؼقـإطظؿ   وفاة الرسقل

 ؟!مـصبف  وإزاحة وصـقف طـ وقتؾف مـ سؿ الـبل 

 سمال كقجفف إلك طؾؿاء اإلمامقة: )*(

طـدما شـرب الؿاء واقًػـا  وشــرب الؿـاء ,فعاًل مااهبًا لػعؾف  لؿ يػعؾ طؾل  لؿاذا 

هـذه  باــرطقةكرقـر مــ الؿ ـؾؿقـ  لتـقهؿ  دفًعا   مع )صالة الماويح(,أثـاء الطعام

الصالة؟! فؿا إهؿ لألمـة  معرفـة جـقاز )شــرب الؿـاء واقًػـا  وشــرب الؿـاء أثــاء 

 ؟! بطالهنا  وبقان البدعالطعام(  أم كاػ 
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طؾـك  شفر رمسان خقًفالـقافؾ بعض أيام   ومـ هذا الؼبقؾ أيًسا ترك الـبل 

[ر ـقطإمة مـ القققع فقؿا هق 
(1)

- 

طــ مقافؼـة  يتققـػكـان   أن الـبـل وقد روت كتـب اإلمامقـة طــ طؾـل  

وإلقؽ   طؾك إمة وجقهباأن ي تؾزم مـ ذلؽ  ةاـقخؾك بعض أسئؾتفؿ الصحابة ط

 :بعًسا مـفا

ھ ھ ے ) :ملؿا كزلـت :أكف قال روى الـقري يف الؿ تدرك طـ طؾل  ,

 ؟أيف كـؾ طـام  يـا رسـقل اهلل :قال الؿممـقن -[73ممل طؿران:(ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

ۓ ) :فـلكزل اهلل  لقجبـت  كعـؿ :ولـق قؾـت  ٓ :فؼـال -فلطادوا طؾقف مرتقـ  ف ؽت

[[515مالؿائدة:(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
(2)

- 

 بــ أبـل  ــقوروى صاحب م ـد اإلمام طؾل ال ,
ّ
د ح ــ الؼبـاكجل طــ طؾـل

فؼـام   «إّن اهلل كتـب طؾـقؽؿ الحـج» :فؼـال  مخطب رسـقل اهلل :قال  صالب 

 ؟يـا رســقل اهلل أيف كـّؾ طــام :فؼــال  اقة بـــ مالـؽســر :وققــؾ  طؽاشـة بـــ محّصــ

وما يممـؽ أن  !ويحؽ» : فؼال رسقل اهلل  طـف حّتك طاد مّرتقـ أو ثالًثافلطرض 

فـاتركقين كؿـا   ولـق تـركتؿ لؽػـرتؿ  ولق وجبت مـا اسـتطعتؿ  كعؿ لقجبت :أققل

فـنذا   فنّكؿا هؾؽ مـ كان قـبؾؽؿ بؽرـرة سـمالفؿ واخـتالففؿ طؾـك أكبقـائفؿ  تركتؿ

[«ء فاجتـبقهشـلؿ طـ وإذا هنقتؽ  ء فلتقا مـف ما استطعتؿاـلأمرتؽؿ ب
(3)

- 

  :وأختؿ فلققل 

متعـة ) :مــ أمرـال ومـ هـذا كخـرج بـتقجـة أن مـا اجتفـد بـف طؿـر وطرؿـان  

  (*)وزيادة إذان الرالث يـقم الجؿعـة  وجعؾ الطالق ثالًثا يف مجؾس واحد  الحج

                                                           

 (-131,175  ال ـقد طؾل الافرستاين )ص:«أشفد أن طؾًقا ولل اهلل يف إذان بقـ الاـرطقة وآبتداع( »5)

 (-١.54( م تدرك القسائؾ  الـقري الطربسـل )1)

 (-1.31( م ـد اإلمام طؾل  ال ـقد ح ـ الؼباكجل )4)

  بِْدَطة الجؿعة(: ماطَؾْؿ أّن إذان الراين يقم 1.5574قال الافقد الراين يف رسائؾف ) )*(

 وُيصؾَّل الظفريـ بلذاٍن وإقامتقـ َسقاء صؾَّك يف أّول الققت أم ٓ  كقػ كان- 
= 
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اقتســتفا حاجــة الؿجتؿــع  ورةضـــرو لؿصــؾحةمــا كــان إٓ  (والؿػاضــؾة يف العطــاء

 -كؿا يحاول اإلمامقة ترويج ذلؽ  الديـ وتخريبف هدملقس هدففؿ و  حقـفا

تعـدد )مــ مــع   قـال بـلققال طؾؿـاء اإلمامقـة القـقم وٓ أطرف لق أن طؿـر  

وإباحـة  ( اإلكرار مــ الـ ـؾ)والؿـع مـ  ( الجفاد آبتدائل)وإيؼاف  ( الزوجات

وتحؾقـؾ  ( لاـطركجا)وتحؾقـؾ  ( الربا آسـتفالكل)وإباحة  ( لحقم الحؿقر)أكؾ 

طؾؿاء  مققػؽقن سـق فؿاذا  و قرها ( ---صـع التؿاثقؾ)وإمر بـ  ( حؾؼ الؾحقة)

   ؟!اإلمامقة مـف

 ْٚٗٝ٘ عٔ َطا٥ٌ عدٜد٠ يٝظ َٔ بٝٓٗا صال٠ ايرتاٜٚح ذبسِٜ ايٓي 

  جد فقفـا م ـائؾ تتعؾـؼ بالعبـاداتســقفنكـف   عة وال ـةاـقإن مـ يتتبع كتب ال 

ــــؾ  اربوالؿاــــ  والؿؽاســــب ــــاكح  والؿبك ــــس  والؿ ــــاكـ  والؿـ   والؿالب

إٓ   طـفـا هنـكأو   الـبـل إكـرم حرمفـاقد   وأمقر أخرى طديدة  ---والؿراكب

طــ صـالة كقافـؾ  أو هنـل مــف   تحـريؿ (*)ضـعقػمـ بقـفا ولق بخرب  ٓ كجدأكـا 

  وسلكؼؾ لؽ طزيزي الؼاره كؿـاذج مــ هـذا التحـريؿ ( الماويح)رمسان جؿاطة 

   :لتتسح الصقرة  عة وال ـةاـقوالـفل مـ كتب ال

   مناذج َٔ ذبسِٜ ايٓي

كـؾ م ـؽر » :وقـال  والؽقبـة والغبقـراء  ـرالخؿر والؿق رسقل اهلل  حرم ,

 -«حرام

                                                           

 اهلليف ِخالل إذان واإلقامة: ) وٓ يؼقُل   =
ّ
أشـفُد أّن (  وإذا قـال: )أشـفُد أّن طؾًقـا ولـل

 (؛ ّٕن إذان الَؿعفقَد هق مقرد الـّص[-(  ٓ يؼقل: )محّؿًدا رسقل اهلل

 ٓ ي ــتؾزميف التحــريؿ والـفــل  مــا ذكرتــف مـــ أخبــار صــادرة طـــ الـبــل إكــرم  )*(

ــا  ــا جؿقًع ــف صــحتفا وثبقهت ــف طـ ــا ورد طـ ــا ســؼت م ـــقعقة    إكؿ ــب الا يف الؽت

صــحقًحا كــان أم  وذكرتــفلـــا شـــقًئا إٓ  لــؿ تــمكوال ـــقة  ٕبــقـ لؾؼــاره أن الؽتــب 

 (-الماويحطـ صالة ) ضعقًػا  إٓ ما يتعؾؼ بتحريؿ أو هنل الـبل 
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ـــؾَّ   رســـقل اهلل وحـــرم , ـــرَ   اب م ـــؽرشــــرك ــــ الخؿ ـــفا  ولع   و ارَس

  وسـاققفا  ومكـَؾ ثؿـفـا  اوماـميف  وبائَعفا  والؿحؿقلَة إلقف  وحامؾفا  وحارَسفا

 -وشارهبا  هاصـروطا

 -وكؾ ذي كاب مـ القحش  كؾ ذي مخؾب مـ الطقر  رسقل اهلل وحرم ,

 -الؿ قخ جؿقعفا  رسقل اهلل وحرم ,

 -وكؽاح الؿتعة  يقم خقرب لحقم الحؿر إهؾقة  رسقل اهلل وحرم ,

ر العـبـل صـقعخرج مـف ال  بة ما أسؽر خاصةشـرمـ إ رسقل اهلل  وحرم ,

 -وبؼل ما طداه تحت اإلصالق  إذا  ؾك ولؿ يذهب ثؾراه بالـصقص

 -بققًطا مـفا الدكاكقر بالدراهؿ إلك أجؾ رسقل اهلل  وحرم ,

   -بقع الرؿرة قبؾ أن يبدو صالحفا رسقل اهلل  وحرم ,

  -مفر البغل رسقل اهلل  وحرم ,

د والاـعر والصـقف فـال فلمـا الجؾـ  مـ الؿقتـة لحؿفـا رسقل اهلل  وحرم ,

 -بلس بف

 -كبقذ الجر رسقل اهلل  وحرم ,

أو إلـك   طؾـك كـؾ م ـؾؿ وم ـؾؿة أن يـ ـب إك ـاًكا لـف رسقل اهلل  وحرم ,

 -أو يدطل ك بف إلك شخص أو قبقؾة وهق كاذب   قره وهق لقس كذلؽ

 -حرمفا كذلؽ طؾك مقالقفؿ  الصدقة طؾك بـل هاشؿ رسقل اهلل  وحرم ,

إكؿـا  :وقالـت فرقـة أخـرى  فؿـ هـاك لؿ يلكؾف  السب ل اهلل رسق وحرم ,

 -ولق حرمف لـفاكا طـف  طافف

 -اتخاذ أكقة مـ الذهب والػسة رسقل اهلل  وحرم ,

 -آكتفاب رسقل اهلل  وحرم ,

والؿػـدم   وثقاب الؿعصـػر  ة ـقوالؼ  التختؿ بالذهب رسقل اهلل  وحرم ,

 -والـؿقر

 -ٕهنا تؽقن باختقار الـاضر ؛الـظرة الراكقة رسقل اهلل  وحرم ,
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 -ثؿـ ال ـقر رسقل اهلل  وحرم ,

 -الؿصؿت مـ الحرير رسقل اهلل  وحرم ,

 -مـ مال الؿ ؾؿ طؾك الؿ ؾؿ رسقل اهلل  وحرم ,

وتـزويج الؿالطــة بعـد   الؿقاقعة يف شفر رمسان هنـاًرا رسقل اهلل  وحرم ,

ــزويج يف العــدة  الؾعــان ــزوج  قاقعــة يف اإلحــراموالؿ  والت ــزوج أو ي   والؿحــرم يت

وتزويج الرجؾ امـرأة قـد صؾؼفـا لؾعـدة   كةاـروتزويج الؿ  والؿظاهر قبؾ أن يؽػر

وتـزويج   وتزويج الذمقـة طؾـك الؿ ـؾؿة  وتزويج إمة طؾك الحرة  ت ع تطؾقؼات

ؼـدر وتزويج إمة طؾك مـ ي  وتزويج إمة مـ  قر إذن مقٓها  الؿرأة طؾك طؿتفا

ــرة ــزويج الح ــك ت ــؿة  طؾ ــؾ الؼ  ــبل قب ـــ ال  ــة م ــمكة  والجاري ــة الؿا   والجاري

والؿؽاتبة التل قد أدت بعض الؿؽاتبة  والجارية الؿاماة قبؾ أن ت تربئفا
(1)

- 

  مناذج َٔ ْٗٞ ايٓي 

لـذلؽ   هصــرجـًدا مــ الصـعقبة ح باب واسعفنكف  أما ما يتعؾؼ بـفل الـبل  

الـذي  الؿــاهلوأبـدأ بحـديث   يف كتب اإلمامقة مـ مـاهل فنين سلركز طؾك ما ورد

 -ه الػؼقفسـرمـ ٓ يح :أورده الصدوق يف كتابف

  طــ الصـادق جعػـر بــ محؿـد  ـ بـ زيـد ـقطـ الح  طـ شعقب بـ واقد ,

 :قال  طـ أمقر الؿممـقـ طؾل بـ أبل صالب  طـ مبائف  طـ أبقف

 -إكف يقرث الػؼر :وقالطـ إكؾ طؾك الجـابة   رسقل اهلل هنك ,

والتـخــع يف   وطـــ ال ــقاك يف الحؿــام  طـــ تؼؾــقؿ إضػــار بإســـان وهنــك ,

 -الؿ اجد

                                                           

(  الرسـائؾ العاــر  4.531(  آستبصـار  الطقســل )5.133( اكظر هذه إخبـار يف: الؽـايف  الؽؾقــل )5)

(  3.1١1(  الروضـة البفقـة  الاـفقد الرـاين )1.431(  تحريـر إحؽـام  الحؾـل )11١الطقسـل )ص:

(  هدايــة إمــة  الحــر العـــامؾل 57.1١(  الــقايف  الؽاشـــاين )3.311روضــة الؿتؼــقـ  الؿجؾ ـــل )

(  جـقاهر الؽـالم  51.33ل )(  م ـتـد الاــقعة  الـراقـ1.541(  الحدائؼ الـاضرة  البحـراين )51.١)

(  م ــتدرك القســائؾ  الـــقري 11.317(  وســائؾ الاـــقعة  الحــر العــامؾل )45.171الجــقاهري )

(53.51-) 
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ٓ تجعؾقا الؿ اجد صرًقا حتك تصؾقا فقفـا  :وقال  طـ أكؾ سمر الػلرة وهنك ,

 -ركعتقـ

 -أو طؾك قارطة الطريؼ  أن يبقل أحد تحت شجرة مرؿرة وهنك ,

 -وأن يلكؾ وهق متؽئ  باؿالفأن يلكؾ اإلك ان  وهنك ,

إذا ا ت ـؾ أحـدكؿ يف فسـاء  :وقـال  أن تجصص الؿؼابر ويصؾك فقفـا وهنك ,

  بـ أحـدكؿ الؿـاء مــ طــد طـروة اإلكـاءاـروٓ ي  مـ إرض فؾقحاذر طؾك طقرتف

 -فنكف مجتؿع القس 

 -فنكف مـف يؽقن ذهاب العؼؾ  أن يبقل أحدكؿ يف الؿاء الراكد وهنك ,

 -أو أن يتـعؾ وهق قائؿ  الرجؾ يف فرد كعؾ اـلؿأن ي وهنك ,

إذا دخؾـتؿ الغـائط  :وقال  أن يبقل الرجؾ وفرجف باد لؾاؿس أو لؾؼؿر وهنك ,

 -فتجـبقا الؼبؾة

 -بةصـقطـ الركة طـد الؿ وهنك ,

 -طـ الـقاحة وآستؿاع إلقفا وهنك ,

   -طـ اتباع الـ اء الجـائز وهنك ,

   -بالبزاق أو يؽتب بف اهلل  ء مـ كتابشـلأن يؿحك  وهنك ,

يؽؾػــف اهلل يــقم الؼقامــة أن  :وقــال  أن يؽــذب الرجــؾ يف رايــاه متعؿــًدا وهنــك ,

 -يعؼد شعقرة وما هق بعاقدها

مـ صقر صقرة كؾػف اهلل يقم الؼقامة أن يـػ  فقفـا  :وقال  طـ التصاوير وهنك ,

   -ولقس بـاف 

 -ء مـ الحققان بالـارشـلأن يحرق  وهنك ,

 -إكف يققظ لؾصالة :وقال  طـ سب الديؽ كوهن ,

   -أن يدخؾ الرجؾ يف سقم أخقف الؿ ؾؿ وهنك ,

   -يؽقن مـف خرس القلد :وقال  أن يؽرر الؽالم طـد الؿجامعة وهنك ,

   -أن ي تـجل الرجؾ بالروث والرمة وهنك ,
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فنن خرجت لعـفا كؾ مؾـؽ   أن تخرج الؿرأة مـ بقتفا بغقر إذن زوجفا وهنك ,

 -ء تؿر طؾقف مـ الجـ واإلكس حتك ترجع إلك بقتفاشـلل ؿاء وكؾ يف ا

أن يحرقفــا  طؾــك اهلل  افــنن فعؾــت كــان حًؼــ  أن تتــزيـ لغقــر زوجفــا وهنـك ,

 -بالـار

أن تتؽؾؿ الؿرأة طـد  قر زوجفا أو  قر ذي محرم مـفا أكرر مـ خؿـس  وهنك ,

 -كؾؿات مؿا ٓبد لفا مـف

 -ة ولقس بقـفؿا ثقبالؿرأة الؿرأ شـرأن تبا وهنك ,

   -أن تحدث الؿرأة الؿرأة بؿا تخؾق بف مع زوجفا وهنك ,

فؿــ   وطؾـك ضفـر صريـؼ طـامر  أن يجامع الرجؾ أهؾف م تؼبؾ الؼبؾـة وهنك ,

   -فعؾ ذلؽ فعؾقف لعـة اهلل والؿالئؽة والـاس أجؿعقـ

 -زوجـل أختؽ حتك أزوجؽ أختل :أن يؼقل الرجؾ لؾرجؾ وهنك ,

مـ أتاه وصدقف فؼـد بـره مؿـا أكـزل اهلل طؾـك » :ن العراف وقالطـ إتقا وهنك ,

   -«محؿد

 -وهل الطـبقر والعقد  طـ الؾعب بالـرد والاطركج والؽقبة والعرصبة وهنك ,

   -طـ الغقبة وآستؿاع إلقفا وهنك ,

 -طـ الـؿقؿة وآستؿاع إلقفا وهنك ,

   -طـ إجابة الػاسؼقـ إلك صعامفؿ وهنك ,

  -قـ الؽاذبةطـ القؿ وهنك ,

  -ب طؾقفا الخؿراـرطـ الجؾقس طؾك مائدة ي وهنك ,

 -أن يدخؾ الرجؾ حؾقؾتف إلك الحؿام وهنك ,

   -طـ الؿحادثة التل تدطق إلك  قر اهلل  وهنك ,
 -طـ تصػقؼ القجف وهنك , 

 -ب يف مكقة الذهب والػسةاـرطـ ال وهنك ,

   -ا لؾـ اء فال بلسفلم  طـ لبس الحرير والديباج والؼز لؾرجال وهنك ,
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 -تصػر أو تحؿر :يعـل  أن تباع الرؿار حتك تزهق وهنك ,

ومـا أشـبف   والزبقـب بالعــب  بقع التؿـر بالرصـب :يعـل  طـ الؿحاقؾة وهنك ,

 -ذلؽ

 -وأن ي ؼك الخؿر  وأن يامى الخؿر  طـ بقع الـرد وهنك ,

   -وكتابة الربا  طـ أكؾ الربا وشفادة الزور وهنك ,

 -ـ بقٍع وسؾػط وهنك ,

 -طـ بقعقـ يف بقع وهنك ,

 -طـ بقع ما لقس طـدك وهنك ,

   -طـ بقع ما لؿ تسؿـ وهنك ,

 -طـ مصافحة الذمل وهنك ,

 -طـ أن يـاد الاعر أو يـاد السالة يف الؿ جد وهنك ,

 -ػ يف الؿ جد ـقأن ي ؾ ال وهنك ,

 -ب وجقه البفائؿضـرطـ  وهنك ,

مــ تلمـؾ طـقرة أخقـف » :وقـال  أخقف الؿ ؾؿأن يـظر الرجؾ إلك طقرة  وهنك ,

 -«الؿ ؾؿ لعـف سبعقن ألػ مؾؽ

   -الؿرأة أن تـظر إلك طقرة الؿرأة وهنك ,

 -أو يـػ  يف مقضع ال جقد  ابشـرأن يـػ  يف صعام أو  وهنك ,

ومـرابط   وإوديـة  وإرحقـة  والطـرق  أن يصؾل الرجـؾ يف الؿؼـابر وهنك ,

   -وطؾك ضفر الؽعبة  اإلبؾ

 -طـ قتؾ الـحؾ وهنك ,

 -طـ القسؿ يف وجقه البفائؿ وهنك ,

فؾقس مــ اهلل  مـ حؾػ بغقر اهلل » :وقال  أن يحؾػ الرجؾ بغقر اهلل وهنك ,

 -«ءشـليف 
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مـ حؾػ ب قرة مــ » :وقال أن يحؾػ الرجؾ ب قرة مـ كتاب اهلل  وهنك ,

   -«ـ شاء فجروم  فؿـ شاء بر  فعؾقف لؽؾ مية مـفا كػارة يؿقـ  كتاب اهلل

   -ٓ وحقاتؽ وحقاة فالن :أن يؼقل الرجؾ لؾرجؾ وهنك ,

 -أن يؼعد الرجؾ يف الؿ جد وهق جـب وهنك ,

 -طـ التعري بالؾقؾ والـفار وهنك ,

 -طـ الحجامة يقم إربعاء والجؿعة وهنك ,

  فؿــ فعـؾ ذلـؽ فؼـد لغـك  طـ الؽالم يـقم الجؿعـة واإلمـام يخطـب وهنك ,

 -لف ومـ لغك فال جؿعة

 -طـ التختؿ بخاتؿ صػر أو حديد وهنك ,

   -ء مـ الحققان طؾك الخاتؿشـلأن يـؼش  وهنك ,

 -طـ الصالة طـد صؾقع الاؿس وطـد  روهبا وطـد استقائفا وهنك ,

وأيــام   ويــقم الـحــر  ويــقم الاــؽ  يــقم الػطــر :ام ســتة أيــامصـــقطـــ  وهنــك ,

   -يؼاـرالت

بقا بليـديؽؿ فنكــف شــرا» :وقـال  فـائؿب الباـــرب الؿـاء كؿـا تاــرأن ي وهنـك ,

 -«أفسؾ أواكقؽؿ

   -ب مـفااـرطـ البزاق يف البئر التل ي وهنك ,

 -أن ي تعؿؾ أجقر حتك يعؾؿ ما أجرتف وهنك ,

  فؿـ كان ٓبد فاطاًل فال يفجر أخاه أكرـر مــ ثالثـة أيـام  طـ الفجران وهنك ,

   -بف فؿـ كان مفاجًرا ٕخقف أكرر مـ ذلؽ كاكت الـار أولك

   -طـ بقع الذهب بالذهب زيادة إٓ وزًكا بقزن وهنك ,

   -احرقا يف وجقه الؿداحقـ الماب :طـ الؿدح وقال وهنك ,

مـ كظر إلك طقرة أخقـف الؿ ـؾؿ » :وقال  أن يطؾع الرجؾ يف بقت جاره وهنك ,

أو طقرة  قر أهؾف متعؿًدا أدخؾف اهلل تعـالك مـع الؿــافؼقـ الـذيـ كـاكقا يبحرـقن طــ 

 -«إٓ أن يتقب  ولؿ يخرج مـ الدكقا حتك يػسحف اهلل  طقرات الـاس
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مـ لبس ثقًبا فاختال فقف خ ـػ اهلل » :وقال  فاـقأن يختال الرجؾ يف م وهنك ,

فخ ـػ اهلل بـف وبـداره   ٕكف أول مــ اختـال ؛فؽان قريـ قارون  بف مـ شػقر جفـؿ

 -«يف جربوتف ومـ اختال فؼد كازع اهلل   إرض

مــ كتؿفـا أصعؿـف اهلل لحؿـف طؾـك راوس » :وقال  طـ كتؿان الافادة كوهن ,

 -«الخالئؼ

مــ مــع الؿـاطقن جـاره مـعـف اهلل » :وقال  أن يؿـع أحد الؿاطقن جاره وهنك ,

 -«ومـ وكؾف إلك كػ ف فؿا أسقأ حالف  خقره يقم الؼقامة ووكؾف إلك كػ ف

وكؼــض   بطــؾ صــقمف مـــ ا تــاب امــرًءا م ــؾًؿا» :وقــال  طـــ الغقبــة وهنــك ,

وجاء يـقم الؼقامـة تػـقح مــ فقـف رائحـة أكـتـ مــ الجقػـة يتـلذى هبـا أهـؾ   وضقاه

 -«فنن مات قبؾ أن يتقب مات م تحاًل لؿا حرم اهلل   الؿققػ
مـ خان أماكـة يف الـدكقا ولـؿ يردهـا إلـك أهؾفـا ثـؿ » :وقال  طـ الخقاكة وهنك ,

 -«هق طؾقف  سبانويؾؼك اهلل و  أدرك الؿمتؿات طؾك  قر مؾتل

مـــ أم ققًمــا بــنذهنؿ وهــؿ بــف » :وقــال  أن يــمم الرجــؾ ققًمــا إٓ بــنذهنؿ وهنــك ,

بؼقامــف وقراءتــف وركقطــف   وأح ـــ صــالتف  فاقتصــد هبــؿ يف حســقره  راضــقن

 -«ءشـلوٓ يـؼص مـ أجقرهؿ   فؾف مرؾ أجر الؼقم  وسجقده وقعقده

ثؿ كـزل   لؿ أو أطان طؾقفامـ تقلك خصقمة ضا» (:صؾك اهلل طؾقف وملف) وقال ,

 -«رصـقبؾعـة اهلل وكار جفـؿ وبئس الؿ اـرأب :بف مؾؽ الؿقت قال لف

كـان   صؿًعا فقـف  أو تخػػ وتسعسع لف  مـ مدح سؾطاكا جائًرا» : وقال ,

 -«قريـف يف الـار

ومــ بــك  -مـ ولك جائًرا طؾك جـقر كـان قـريـ هامـان يف جفــؿ» : وقال ,

وهق كار تاتعؾ ثؿ تطـقق   حؿؾف يقم الؼقامة مـ إرض ال ابعة  بـقاًكا رياًء وسؿعة

   -«ء مـفا دون قعرها إٓ أن يتقبشـلويؾؼك يف الـار فال يحب ف   يف طـؼف

  وحـرم طؾقـف ريـح الجــة  مـ ضؾؿ أجقـًرا أجـره أحـبط اهلل طؿؾـف» : وقال ,

إرض ومــ خـان جـاره شـربًا مــ   رة خؿ ـؿائة طـام ــقوإن ريحفا لققجد مــ م
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  جعؾف اهلل صقًقا يف طـؼف مـ تخقم إرض ال ابعة حتك يؾؼك اهلل يقم الؼقامـة مطقًقـا

 -«إٓ أن يتقب ويرجع

أو مثـر طؾقـف حـب الـدكقا   ب طؾقـف حراًمـاشــرمـ قرأ الؼـرمن ثـؿ » : وقال ,

أٓ وإكــف إن مــات طؾــك  قــر تقبــة   وزيـتفــا اســتقجب طؾقــف ســخط اهلل إٓ أن يتــقب

 -«فال يزايؾف إٓ مدحقًضا  ؼقامةحاجف يقم ال

ــامرأة م ــؾؿة» : وقــال , ــة  أٓ ومـــ زكــك ب ة ســـقأو مجق  اكقةصـــرأو ك  أو يفقدي

طؾقف فـتح اهلل يف قـربه ثالثؿائـة بـاب تخـرج مـفـا  اصـرً أو أمة ثؿ لؿ يتب مـف ومات م  حرة

ه تـلذى فـنذا بعـث مــ قـرب  ففق يحـمق إلـك يـقم الؼقامـة  وثعبان الـار  وطؼارب  حقات

   -«فقعرف بذلؽ وبؿا كان يعؿؾ يف دار الدكقا حتك يممر بف إلك الـار  الـاس مـ كتـ ريحف

مـ لؿ يرض بؿا ق ؿ اهلل لف مـ الـرزق وبـث شـؽقاه ولـؿ يصـرب » : وقال ,

   -«إٓ أن يتقب  وهق طؾقف  سبان ويؾؼك اهلل   لؿ ترفع لف ح ـة  ولؿ يحت ب

لــف يــقم  يؼــقل اهلل   ا ففــق طـــد اهلل زانمـــ ضؾــؿ امــرأة مفرهــ» : وقــال ,

  وضؾؿــت أمتــل  زوجتــؽ أمتــل طؾــك طفــدي فؾــؿ تــقف بعفــدي  طبــدي :الؼقامــة

فـنذا لـؿ تبـؼ لـف ح ــة أمـر بـف إلـك الــار   فقمخذ مـ ح ـاتف فقدفع إلقفا بؼدر حؼفا

ًٓ   بـؽرف لؾعفد    -«إن العفد كان م مو

ومـلواه جفــؿ وبـئس   لجــةمــ مذى جـاره حـرم اهلل طؾقـف ريـح ا» : وقال ,

 -«ع حؼ جاره فؾقس مـاضـقومـ   رصـقالؿ

 -«مـ صافح امرأة تحرم طؾقف فؼد باء ب خط مـ اهلل » : وقال ,
فقؼـذفان   طانشـقمـ التزم امرأة حراًما قرن يف سؾ ؾة مـ كار مع » : وقال ,

   -«يف الـار

يقم الؼقامة  اـرويح  فؾقس مـا  اء أو بقعشـرومـ  ش م ؾًؿا يف » : وقال ,

 -«ٕهنؿ أ ش الخؾؼ لؾؿ ؾؿقـ ؛مع القفقد

ًفا صــرمـفـا  أيؿا امرأة مذت زوجفا بؾ ـاهنا لـؿ يؼبـؾ اهلل » : وقال ,

 ًٓ وقامــت   وإن صـامت هنارهــا  فضـــقوٓ ح ـــة مـــ طؿؾفـا حتــك تر  وٓ طـد
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وكاكـت يف   وحؿؾـت طؾـك جقـاد الخقـؾ يف سـبقؾ اهلل  وأطتؼت الرقـاب  لقؾفا

  -«ل مـ يرد الـارأو

بــدد اهلل طظامــف يــقم   أٓ ومـــ لطــؿ خــد امــره م ــؾؿ أو وجفــف» : وقــال ,

ًٓ حتك يدخؾ جفـؿ اـروح  الؼقامة    -«إٓ أن يتقب  مغؾق

ــال , ــات يف ســخط اهلل» : وق ــف الؿ ــؾؿ ب ــف  ــش ٕخق ــات وو قؾب   ومـــ ب

 -«وأصبح كذلؽ حتك يتقب

الـــاس طؾــؼ بؾ ــاكف مــع  مـــ شــفد شــفادة زور طؾــك أحــد مـــ» : وقــال ,

 -«الؿـافؼقـ يف الدرك إسػؾ مـ الـار

   -«ففق كالذي خاهنا  مـ اشمى خقاكة وهق يعؾؿ» : وقال ,

ًئا مــ حؼـف حـرم اهلل طؾقـف بركـة شـقومـ حبس طـ أخقف الؿ ؾؿ » : وقال ,

   -«إٓ أن يتقب  الرزق

   -«أٓ ومـ سؿع فاحاة فلفااها ففق كالذي أتاها» : وقال ,

  مـ احتاج إلقف أخقه الؿ ؾؿ يف قرض وهق يؼدر طؾقف فؾؿ يػعـؾ» : وقال ,

 -«حرم اهلل طؾقف ريح الجـة

وحؿؾت طؾـك مـا ٓ يؼـدر طؾقـف   أٓ وأيؿا امرأة لؿ ترفؼ بزوجفا» : وقال ,

 -«وهق طؾقفا  سبان وتؾؼك اهلل   لؿ يؼبؾ اهلل مـفا ح ـة  وما ٓ يطقؼ

فعؾقف كـؾ   ذي حؼ حؼف وهق يؼدر طؾك أداء حؼفمـ يؿطؾ طؾك » : وقال ,

 -«يقم خطقئة طاار

جعــؾ اهلل ذلــؽ   أٓ ومـــ طؾــؼ ســقًصا بــقـ يــدي ســؾطان جــائر» : وقــال ,

ي ـؾطف اهلل طؾقـف يف كـار جفــؿ   ال قط يقم الؼقامة ثعباًكا مـ كار صقلف سبعقن ذراًطـا

  -«رصـقوبئس الؿ

وثبـت   امتـ بـف أحـبط اهلل طؿؾـفومـ اصطـع إلك أخقف معروًفا فـ» : وقال ,

 -«ولؿ ياؽر لف سعقف  وزره

   -«وهق الـؿام  والؼتات  والبخقؾ  حرمت الجـة طؾك الؿـان» : وقال ,
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أٓ ومـ تـقلك طرافـة قـقم أتـك يـقم الؼقامـة ويـداه مغؾقلتـان إلـك » : وقال ,

«[طـؼف
(1)

(*)-  

 :أققل 

 :ومـفــا  تحريؿقــة مـفــا :اإكؿــ  ٓ ي ــتؾزم مـــ هــذه الؿـــاهل جؿقًعــا التحــريؿ 

إٓ أكـف   مـا هـق مختؾـػ فقـف :ومـفـا  ما هق متػؼ طؾقـف بـقـ العؾؿـاء :ومـفا  تـزيفقة

يتعؾـؼ بـالـفل  ضـعقًػاوإن كـان   طؾك الر ؿ مـ ذلؽ لؿ يربت مـ بقـفـا خـرب واحـد

 (-الماويح)طـ صالة 

  الصـدوق طؾـك مـا رواه صـرففل ٓ تؼت  والؿـاهل يف كتب اإلمامقة كرقرة جًدا 

   :وها أكا أذكر بعًسا مـفا لتتسح الصقرة

,  
ّ
  عةاــقّ وبالؿ  وبالؿ تلصـؾة  وبالبخؼاء  أن يسّحك بالؿصّػرة  هنك الـبل

 -وهل الؿخؾققة بغقر قرن  وتؽره الجؾحاء ؛اء ـروبالؽ

 -أن يسحك بؿريسة رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن يسّحك بلطسب الؼرن وإُذن رسقل اهلل  وهنك ,

 -طؾك ذكقر أمتف الذهب والحرير رسقل اهلل  وهنك ,

 -أو اثـتقـ  ثالًثا :وقال  اباـرطـ العبة القاحدة يف ال رسقل اهلل  وهنك ,

وطـ بقع الرؿـار حّتـك   وطـ بقع الغرر  طـ بقع الؿسطرّ  رسقل اهلل  وهنك ,

 ----تدرك

أكــؾ  وطـــ  طـــ أكــؾ لحــقم الحؿــر إهؾقــة يــقم خقــرب رســقل اهلل  وهنــك ,

   -الخقؾ والبغال

 -وأكؾ ثؿـف  طـ أكؾ الفر رسقل اهلل  هنكو ,

                                                           

 (-54 ,3.4( مـ ٓ يحسـره الػؼقف  الصدوق )5)

هذا الحـديث فؼـال: حـدثـل  صقلقال شعقب بـ واقد: سللت الح ـقـ بـ زيد طـ  )*(

هـذا  جؿـعأكـف    ــقـ  بــ طؾـل بــ أبـل صالـبجعػر بـ محؿد  بـ طؾـل بــ الح

 بقده-  طؾل بـ أبل صالب وخط رسقل اهلل إمالء الحديث مـ الؽتاب الذي هق 
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 -طـ الديـ بالديـ رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن ي تؼبؾ الؼبؾة ببقل أو  ائط رسقل اهلل  وهنك ,

أو يؽؾؿـف حتـك   أن يجقب الرجؾ مخر وهق طؾك الغائط رسقل اهلل  وهنك ,

 -يػرغ

 - طؾك حػرتفأن يزاد يف الؼرب رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن يؼعد طؾقف  وأن يبـك طؾقف  أن يجصص الؼرب :رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ الخاب والؿرقب رسقل اهلل  وهنك ,

ــا  طـــ ثــالث أن يصــؾل هبـــ رســقل اهلل  وهنــك , إذا  :وأن يؼــرب فقفــا مقتاك

   -ؼتسـقوإذا ت  وحتك تؼقم  صؾعت الاؿس حتك ترتػع

 -رجؾ ثقًبا واحًدا يلخذ بجقاكبف طـ مـؽبقفأن يؾبس ال رسقل اهلل  وهنك ,

 -وطـ بقع الحصاة  طـ بقع الؿالم ة والؿـابذة : رسقل اهلل وهنك ,

وأمـر   وقالئدها الجـزاريـ  وجؾقدها  أن يعطك جاللفا رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن يتصدق هبا

 :قـال  طـ لحقم إضـاحل بعـد ثالثـة أيـام ثـؿ أذن فقفـا رسقل اهلل  وهنك ,

 -قا مـ لحقم إضاحل بعد ذلؽ وادخرواكؾ

 -أن تحؾؼ الؿرأة رأسفا  رسقل اهلل وهنك ,

وبقــع مـا لــقس   ب الػحـؾ ـــقكبقـع ط  طـــ بقـع الغــرر : رسـقل اهلل وهنـك ,

 -لـفقف طـف  وبقع الحؿؾ يف بطـ أمف  طـده

 -طـ ال قم ما بقـ صؾقع الػجر إلك صؾقع الاؿس رسقل اهلل  وهنك ,

ّٓ أمـة قـد   فنّكفـا إن لـؿ تجـده زكـت  طـ ك ـب اإلمـاء هلل رسقل ا وهنك , إ

 -ُطرفت بصـعة يد

فنّكـف إن لـؿ يجــد   طــ ك ـب الغـالم الصـغقر الـذي ٓ يح ــ صــاطة وهنـك ,

 -قسـر
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اء اــرإٓ أن يؽـقن ال  اينصــرطـ مااركة القفـقدي والـ رسقل اهلل  وهنك ,

 -والبقع بقد الؿ ؾؿ

أن كلخــذ » :قــال ؟ومــا الؿخــابرة :قؾــت -ابرةطـــ الؿخــ رســقل اهلل  وهنــك ,

 -«---إرض بـصػ أو برؾث أو ربع

 -أن يبقع الرجؾ طؾك بقع أخقف  رسقل اهلل وهنك ,

 -طـ الخاب والؿزفت  رسقل اهلل وهنك ,

ــك , ــاء ي ــتعذب مـفــا اهلل  رســقل وهن ــك شــػقر بئــر م أو هنــر   أن يتغــّقط طؾ

 -أو تحت شجرة فقفا ثؿرهتا  ي تعذب

 -طـ كؾ ذي كاب ومخؾب رسقل اهلل  كوهن ,

 -ام القصالصـقطـ  اهلل  رسقل وهنك ,

 -طـ إضاطة الؿال رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن يااب الؾبـ بالؿاء لؾبقع رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن يحتؽر الطعام رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن يقكؾ ويحؿؾ الـخؾة كعتفا وققايؿفا رسقل اهلل  وهنك ,

العقـقن الحـارة التـل  :وهـل  طــ آستاـػاء بالحؿـات اهلل رسـقل  وهنك ,

 -فنهنا مـ فقح جفـؿ  تؽقن يف الجبال التل تقجد مـفا رائحة الؽربيت

  -ب الػحؾ ـقطـ ثؿـ ط رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ بقع حبؾ الحبؾة رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ بقع الؿالم ة والؿـابذة رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ بقع الحصاة  رسقل اهلل وهنك ,

 -طـ بقعتقـ يف بقعة رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ تقلف القالدة بقلدها رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن تبـك الحقطان طؾك الؿديـة لؿؽان الؿاّرة رسقل اهلل  وهنك ,

   -أن يصؾل الرجؾ وهق طاقص شعره اهلل  رسقل وهنك ,
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 -طـ بقع ال ؾؿ قبؾ حؾقلف اهلل  رسقل وهنك ,

 -طـ الجعة رسقل اهلل  كوهن ,

 -والـحؾة  والصقام  دصـروال  طـ قتؾ الفدهد رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن يتغّقط تحت شجرة فقفا ثؿرهتا اهلل  رسقل وهنك ,

 -طـ مفر البغل رسقل اهلل  وهنك ,

أو   ب أحد مــ الؿ ـؾؿقـ خـالء تحـت شـجرةسـرأن ي رسقل اهلل  وهنك ,

  -ئؽة الؿقكؾقـ هبالؿؽان الؿال  كخؾة قد أثؿرت

فؿـ أكؾ هذه البؼؾة الخبقرة فال يؼـرب   طـ الرقم لريحف  رسقل اهلل وهنك ,

 -فلما مـ أكؾف ولؿ يلت الؿ جد فال بلس  م جدكا

 -وأكف مـ الجػاء  أن ي تـجل الرجؾ بقؿقـف رسقل اهلل  وهنك ,

ا إٓ أن يؽـــقن طـــدوً   أن يخـــرج ال ـــالح يف العقـــديـ رســـقل اهلل  وهنـــك ,

 -اضـرً حا

 -أن يتخؾؾ بالؼصب والريحان رسقل اهلل  وهنك ,

إهنــ  :وقـال  والؼصـب  وأس  طــ التخؾقـؾ بالرمـان رسقل اهلل  وهنك ,

   -يحركـ طرق إكؾة

   -ويمك الػؼراء  طـ صعام ولقؿة يخص هبا إ ـقاء رسقل اهلل  وهنك ,

  -ػسـقطـ أن ي تخدم ال رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن يبات طؾك سطح  قر محجر رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن يدخؾ بقًتا مظؾًؿا إٓ بؿصباح رسقل اهلل  وهنك ,

أن يؼــقل  :وهــق  وهــل الؿؿاكحــة  طـــ كؽــاح الاــغار  رســقل اهلل وهنــك ,

 -طؾك أن ٓ مفر بقـفؿا  زوجـل ابـتؽ حتك أزوجؽ ابـتل :الرجؾ لؾرجؾ

 -فنن لؽؾ ققم كؽاًحا  كذا وكذا أن يؼال لإلماء يا بـت رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن يدخؾ الرجؾ طؾك الـ اء إٓ بنذن أولقائفـ رسقل اهلل  وهنك ,

   -الـ اء أن يتبتؾـ ويعطؾـ أكػ فـ مـ إزواج رسقل اهلل  وهنك ,
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 -ج بػرجسـرأن يركب  رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ إدب طـد الغسب رسقل اهلل  وهنك ,

أو مـــ   يطّؿــح الّرجــؾ ببقلــف و الفــقاء مـــ الّ ــطحأن  رســقل اهلل  وهنــك ,

 -الّالء الؿرتػع

   -طـ البزاق و الؼبؾة  رسقل اهلل وهنك ,

 -طـ ركقب البحر و هقجاكف  رسقل اهلل وهنك ,

إّكـف » :قـال ؟ولـؿ  يـا رسـقل اهلل :ققؾ -أن يتخطَّك الؼطار  رسقل اهلل وهنك ,

َّٓ وما بقـ البعقر إلك    -«طانشـقالبعقر  لقس مـ قطار إ

   -كقـاـرأن يؾؼك ال ؿ يف بالد الؿ  رسقل اهلل وهنك ,

إٓ   ب الـاقة وولدها صػؾسـرأن ي :وهق  طـ الؽاقف رسقل اهلل  وهنك ,

 -وهنك أن يـزى حؿار طؾك طتقؼة  أن يتصدق بقلدها أو يذبح

 -ابسـروهق أجرة ال  ب الػحؾ ـقطـ ط رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ بقع الؿسطريـ اهلل رسقل  وهنك ,

 -طـ أكؾ لحؿ الػحؾ طـد وقت ا تالمف رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن يمكؾ ما تحؿؾف الـؿؾة بػقفا وققائؿفا رسقل اهلل  وهنك ,

 -إن الؾقؾ أمان لفا :وقال  طـ إتقان الطقر بالؾقؾ رسقل اهلل  وهنك ,

 -ـ ثالثة حقطانوٓ ط  أن يـام طؾك ال طح بغقر حجرة رسقل اهلل  وهنك ,

 -ما خال الؽالب  طـ تحريش البفائؿ رسقل اهلل  وهنك ,

 -الـ اء أن يتبتؾـ ويعطؾـ أكػ فـ طـ إزواج رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ الجؿاع م تؼبؾ الؼبؾة وم تدبرها رسقل اهلل  وهنك ,

 -ورةضـرطـ أن يبقل الرجؾ يف الؿاء الجاري إٓ مـ  رسقل اهلل  وهنك ,

ًٓ لؾعّؿـة  رسقل اهلل  وهنك , طــ تـزويج الؿـرأة طؾـك طّؿتفـا وخالتفـا إجـال

 -فنذا أذكت يف ذلؽ فال بلس  والخالة

   -طـ أكؾ الؿدر رسقل اهلل  وهنك ,
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   -وكررة ال مال  وإف اد الؿال  طـ الؼقؾ والؼال رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ الـطاف وإربعاء رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن تتبع طـ طقرات الـ اء رسقل اهلل  وهنك ,

 -الرجؾ بقـ الؿرأتقـ ولق كاكتا محرمقـ اـلطـ أن يؿ رسقل اهلل  وهنك ,

  وأن يرفع فقفا إصـقات  أن تؼام الحدود يف الؿ اجد رسقل اهلل  وهنك ,

أو   أو يبـاع فقفـا  ويرمـك فقفـا بالـبـؾ  ػ ــقأو ي ؾ فقفـا ال  وأن تـاد فقفا السالة

 -أو يربي كبؾ   الؼبؾة مـفا سالحأو يعؾؼ يف  يامى

 -طـ البزاق يف الؼبؾة رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ رصاكة إطاجؿ يف الؿ اجد رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ وصئ الحبالك حتك يسعـ رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ الؼرد يباع أو يامى رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ قتؾ الحققان لغقر أكؾف رسقل اهلل  وهنك ,

  -طـ آستحطاط بعد الصػؼة رسقل اهلل  هنكو ,

وطــ   وطـ أبـل الحؽـؿ   ـكطـ أبل طق ؛طـ أربع كـك رسقل اهلل  وهنك ,

 -إذا كان آسؿ محؿًدا  وطـ أبل الؼاسؿ  أبل الؿالؽ

 -كقًئا :أي  أن يمكؾ الؾحؿ  ريًسا رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ تؽػقـ الرجال يف الحرير رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ بقع الرؿار حتك تزهل رسقل اهلل  وهنك ,

َّٓ طؾك أجرة م رسقل اهلل  وهنك ,  -وصةاـرطـ أجرة الؼاري الَّذي ٓ يؼرأ إ

وطــ   هناكـا أن كتخـتؿ بالـذهب :وأمـر ب ـبع  طــ سـبع رسـقل اهلل  وهنك ,

   --ب يف مكقة الذهب والػسةاـرال

 -طـ بقع العذرة رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ الؿرؾة والـفبك اهلل  رسقل وهنك ,
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وطؾك مــ   طؾك ال ؽران يف سؽره :أن ي ؾؿ طؾك أربعة رسقل اهلل  وهنك ,

وطؾـك   اــروطؾـك مــ يؾعـب بإربعـة ط  وطؾك مـ يؾعـب بـالـرد  يعؿؾ التؿاثقؾ

 -أصحاب الاطركج

 -ء مـ الحققانشـلأن يحرق  رسقل اهلل  وهنك ,

اتـــؾ وٓ يعـــقـ يف الحـــرب طؾـــك طــــ قتـــؾ مــــ ٓ يؼ رســـقل اهلل  وهنـــك ,

 -الؿ ؾؿقـ

 -طـ قتؾ مـ ٓ يؼاتؾ يف مؽة رسقل اهلل  وهنك ,

قخ الـذيـ ٓ يؼـاتؾقن اــقطــ قتـؾ الـ ـاء والصـبقان وال رسقل اهلل  وهنك ,

  -وٓ يعقـقن الؿؼاتؾقـ ولق بالتدبقر والػؽر

ــؾ الع ــػاء رســقل اهلل  وهنــك , ــان  والقصــػاء  طـــ قت   والؿؼعــد  والرهب

وأصحاب الصقامع الذيـ ٓ تدخؾ لفؿ يف حرب الؿ ؾؿقـ بلي كحق
(1)

- 

 :أققل

فلما إذا أردكـا   تحديًدا عةاـقكتب الأوردهتا مـ  هذه جؿؾة مـ مـاهل الـبل  

ــؾ ال ـــة ــب أه ـــ كت ــا م ــد مـف ــؾ الؿزي ــك   كؼ ــا إل ــاج مـ ــر يحت ــنن إم صــػحات ف

مــ دون ,يف كتـبفؿ طؾـك إيـراد كؿـاذج مؿـا ورد  صــرلـذلؽ فـنين سلقت  وصػحات

 :لتتسح الصقرة ,تؽرار مؿا كؼؾتف مـ كتب اإلمامقة

إٓ يـقم   طــ الصـالة كصـػ الـفـار حـقـ تـزول الاـؿس رسـقل اهلل  هنك ,

 -الجؿعة

                                                           

ـ أمرــال: الؿؼـــع  الصــدوق )ص:5) خبــار يف كتــب اإلمامقــة  مــ (  طقــقن أخبــار الرضــا  الصــدوق 354( اكظــر هــذه ٕا

ــل )1.11) حؽـــام  الطقســ ــك 1.135الربقـــل )(  الؿحاســــ  3.115(  هتـــذيب ٕا كتصـــار  الؿرتســ (  ٓا

ففـام  الاـفقد الرـاين )4.4١1(  مختؾػ الاـقعة  الحؾـل )355)ص: حؽـام  54.11(  م ـالؽ ٕا (  تحريـر ٕا

ردبؾــل )5.545العالمــة الحؾــل ) (  الــقايف  5.75(  روضــة الؿتؼــقـ  الؿجؾ ـــل )١.51(  مجؿــع الػائــدة  ٕا

مــة  الحــر 5.51١الؽاشــاين ) ــة ٕا (  الحــدائؼ  11.131(  وســائؾ الاـــقعة  الـــقري )5.53العــامؾل )(  هداي

(  م ـــتـد ١.31(  ريــاض الؿ ـــائؾ  الطباصبــائل )54.115(  مػتـــاح الؽرامــة  العـــامؾل )3.511البحــراين )

ــقعة  الـراقـــل ) ــل 1.17(  جـــقاهر الؽـــالم  الجـــقاهري )5.171الاــ (  م ـــتدرك القســـائؾ  الــــقري الطربســ

 (-  51.44) ( 1.334)  (4.3١1طؾل  ال ـقد ح ـ الؼباكجل ) (  م ـد اإلمام51.73)
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 -إقعاء الؼردة  طـ اإلقعاء رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن يسحك لقاًل  رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن يتزطػر الرجؾ رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن يؿـع كػع البئر رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن تعزل طـ الحرة إٓ بنذهنا رسقل اهلل  وهنك ,

   -طـ الحبقة يقم الجؿعة واإلمام يخطب رسقل اهلل  وهنك ,

يغؾط   أن يرفع الرجؾ صقتف بالؼرمن قبؾ العااء وبعدها رسقل اهلل  وهنك ,

 -أصحابف وهؿ يصؾقن

حّتــك   أهؾــف لــقاًل إذا جــاء مـــ الغقبــةأن يطــرق الرجــؾ  رســقل اهلل  وهنــك ,

 -يمذهنؿ

 -طـ ال دل يف الصالة رسقل اهلل  وهنك ,

 -ء مـ الدواب صربًاشـلأن يؼتؾ  رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ أكؾ الؿصبقرة الااة تربط ثؿ ترمك بالـبؾ رسقل اهلل  وهنك ,

وهــل  وطـــ الؿزابـــة  طـــ التؿــر بــالتؿر إٓ مــراًل بؿرــؾ رســقل اهلل  وهنــك ,

 -وطـ الرصب بالتؿر  الجزاف بالؽقؾ مـ جـ فا

 -حاين قبؾ أن تؼبضصـقبقع العجقة بال رسقل اهلل  وهنك ,

وهؽـذا كـؾ صــػ سـؾػ   طـ بقع الطعام حتـك يؼـبض رسقل اهلل  وهنك ,

 -صفشـرفقف مـ صعام أو طرض أو  قره لف أن يؼبسف أدكك مـ 

 -ويبدو صالحف  مـ العاهة طـ بقع الرؿار حتك يـجق رسقل اهلل  وهنك ,

ٕن  ؛طـ بقع الـخؾ والتؿر بؾًحا شديًدا لؿ تر فقـف صـػرة رسقل اهلل  وهنك ,

 -العاهة قد تلب

 -طـ بقع القٓء وطـ هبتف رسقل اهلل  وهنك ,

 -وإحؿر  وإبقض  سـرطـ كبقذ الجر إخ رسقل اهلل  وهنك ,

 -أو يبقل يف مغت ؾف  أن يؿتاط أحدكا كؾ يقم رسقل اهلل  وهنك ,
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 -طـ الجاللة يف اإلبؾ أن يركب طؾقفا رسقل اهلل  وهنك ,

 -ب يف القجفسـرطـ القسؿ يف القجف وال رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن يـتعؾ الرجؾ قائًؿا رسقل اهلل  وهنك ,

اويالت والخػـقـ إٓ  ــرطـ لبس الؼؿقص وإقبقـة وال رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن ٓ يجد كعؾقـ

 -أن يتؿ ح بعظؿ أو بعر رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ الؼزع يف الرأس رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ معاقرة إطراب رسقل اهلل  وهنك ,

إكؿا ي ـتخرج بـف مــ   ًئاشـقإكف ٓ يرد » :وقال  طـ الـذر رسقل اهلل  وهنك ,

 -«البخقؾ

 -طـ الػؼاع رسقل اهلل  وهنك ,

 -مـ ك ؽؽؿ بعد ثالًثا أن تلكؾقا رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ طقـ بقعتقـ يف بقعة رسقل اهلل  وهنك ,

 -ئة ـقطـ بقع الحققان بالحققان ك رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ بقع الذهب بالقرق ديـًا رسقل اهلل  وهنك ,

 -والذهب بالذهب إٓ سقاًء ب قاء  طـ الػسة بالػسة رسقل اهلل  وهنك ,

لصـربة بالصـربة مــ الطعـام وٓ يـدرى مـا كقـؾ أن تباع ا رسقل اهلل  وهنك ,

 -هذا

صـاع البـائع  :طـ بقع الطعام حتـك يجـري فقـف الصـاطان رسقل اهلل  وهنك ,

 -وصاع الؿامى

 -ئة ـقطـ بقع الرصب بالتؿر ك رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ بقع التؿر بالتؿر كقاًل  رسقل اهلل  وهنك ,

 -يةصـرطـ الـجش والت رسقل اهلل  وهنك ,
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وطــ بقـع الرؿـر   وطــ بقعفـا ال ــقـ  طـ كراء إرض رسقل اهلل  وهنك ,

 -حتك يطقب

 -طـ بقع إرض البقساء سـتقـ أو ثالًثا رسقل اهلل  وهنك ,

 -ياتد :أي  طـ بقع ال ـبؾ حتك يبقض رسقل اهلل  وهنك ,

   -طـ آدهان إٓ  ًبا رسقل اهلل  وهنك ,

 - معاصـ اإلبؾأن يصؾك يف رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ الؽالئ بالؽالئ رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ سؾػ جر مـػعة رسقل اهلل  وهنك ,

ف ــللتف طـــ   طـــ كــراء إرض بــبعض مــا يخــرج مـفــا رســقل اهلل  وهنــك ,

 -ٓ بلس :فؼال  كرائفا بالذهب والقرق

   -طـ بقع الطعام حتك ي تقو رسقل اهلل  وهنك ,

 -ة يف الؿ جد الحرامسـقتؽؾؿ بالػارأن ي رسقل اهلل  وهنك ,

 -طشـرطـ بقع و رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ تؾؼل ال ؾع حتك يفبط هبا إلك إسقاق رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ رفع الصقت يف الؿ جد رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ الؿرؾة ولق بالؽؾب العؼقر رسقل اهلل  وهنك ,

 -ػتـةطـ آستقصاف لخقف ال رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ التادق يف الؽالم  رسقل اهلل وهنك ,

 -الؿ تـؼع يف الحقض :يعـل  طـ بقع بؼع الؿاء  رسقل اهلل وهنك ,

 -أن تـؽح الؿرأة بالؿرأة لقس لقاحدة مـفؿا مفر رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ الحؾػ بأباء والطقا قت رسقل اهلل  وهنك ,

   -ويبؼك الـاس خؾػف أن يؼقم اإلمام فقق رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن تـؽح الؿرأة طؾك قرابتفا مخافة الؼطقعة رسقل اهلل  وهنك ,
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 -طـ ال قاك بعقد الريحان رسقل اهلل  وهنك ,

وطــ صـالة   طـ صالة بعد الصبح حتك تطؾـع الاـؿس رسقل اهلل  وهنك ,

 -حتك تغرب الاؿس صـربعد الع

 -باـقطـ كتػ ال رسقل اهلل  وهنك ,

 -أو  روهبا  أن يتحرى صؾقع الاؿس قل اهلل رس وهنك ,

 -ويجؾس فقف  مـ مؼعده ,أخاه :يعـل,أن يؼقؿ الرجؾ  رسقل اهلل  وهنك ,

 -أن يؿـع فسؾ الؿاء رسقل اهلل  وهنك ,

 -طـ قػقز الطحان رسقل اهلل  وهنك ,

وهل التل تذبح فتؼطع الجؾد وٓ   طاناـقيطة الشـرطـ   رسقل اهلل وهنك ,

 -ثؿ تمك حتك تؿقت  إوداجتػري 

وهنـك طــ الؿصـبقرة وطــ   طــ الؿجرؿـة وطــ أكؾفـا رسـقل اهلل  وهنك ,

أكؾفا
(1)

- 

                                                           

ــؾؿ )5) ــار يف: صــحقح م  ــر هــذه إخب ــاري )5.511( اكظ ــام أحؿــد 3.3١(  صــحقح البخ (  م ـــد اإلم

(  7.171(  ال ـــ الؽـربى  البقفؼـل )5.131(  ســـ أبـل داود )5.137(  ســ ابــ ماجـف )5.55)

 (-51.134(  كـز العؿال  الؿتؼل الفـدي )55.511(  الطرباين )4.1١5مصـػ طبد الرزاق )
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 أٚ ٢ٜٗٓ عٔ صال٠ ايرتاٜٚح ملاذا مل حيسّ زضٍٛ اهلل 

أو يـفـك   لـؿ يحـرم لؿـاذا :دوًمـا ويتؽرر  الؿفؿ الذي يطرح كػ ف هـا ال مال 

يعؾؿ جقًدا أن طؿـر بــ  ,بعؾؿف لؾغقب,هق و ( الماويح)طـ صالة  كبقـا محؿد 

مــ  اطـماضوستتبعف الصحابة طؾك ذلـؽ مــ دون   طفا مـ بعدهسـقاـرالخطاب 

 ؟كاماًل  شفًراوأن هذه الصالة ستؼام يف م جده كؾ طام   أحد مـفؿ

طفا شــرهـق مــ  حقـث أكـف    كبقرة حدثت زمــف إشؽالقةخصقًصا وأن ثؿة 

  ثــؿ تركفــا   ــص هبــؿ الؿ ــجداطــة طــدة أيــام حتــك هبــؿ جؿ صــالهافؼــد   لؾصــحابة

وتـاقؾتــف   ح بــفصـــرففــذا مــا   طؾــقفؿ تػــرضة مـــ أن اـــقلفــذا الــمك الخ وتعؾقؾــف

أخـربين طـروة  :قال  فعـ ابـ شفاب   قره  ولؿ يـؼؾ طـف  الؽتب يف أصح إساكقد

ــف ــة أخربت ــقل اهلل  :أن طائا ـــ  مأن رس ــة م ــؾ  جــقفخــرج ذات لقؾ يف  فصــؾكالؾق

مــفؿ فصـؾقا  فـاجتؿع أكرـر  فلصـبح الــاس فتحـدثقا  رجال بصالتف فصؾك  الؿ جد

فخــرج رســقل   مـــ الؾقؾــة الرالرــة فؽرــر أهــؾ الؿ ــجد  فلصــبح الـــاس فتحــدثقا  معــف

حتـك خـرج   طجـز الؿ ـجد طــ أهؾـففؾؿا كاكت الؾقؾة الرابعة   بصالتف فصؾقا اهلل

فنكـف لـؿ  :أمـا بعـد» :ثـؿ قـال  س فتافدالػجر أقبؾ طؾك الـا سـكفؾؿا ق  لصالة الصبح

«[فتعجزوا طـفا ت أن تػرض طؾقؽؿاـقخلؽـل   يخػ طؾل مؽاكؽؿ
(1)

- 

ـَ يف م ـــجد  يصـــّؾقَكفافـــنن الصـــحابة قـــد اســتؿروا  :وأيًســا  أوزاًطـــا متػـــّرقق

فعــ جـابر بــ   طـ هذا التجؿع مـ دون هنل مـف  بققهتؿأو جؿاطة يف   الـبل

كـان مــل الؾقؾـة   يـا رسـقل اهلل :فؼال بـ كعب إلك الـبل  مجاء أبل :طبد اهلل قال

إكـا ٓ كؼـرأ  :قؾــ  ك ـقة يف داري :قـال -«؟ومـا ذاك يـا أبـل» :قال -ء يف رمسانشـل

فؽـان  :قـال  ثـؿ أوتـرت  فصؾقت هبـ ثؿاين ركعات :قال  بصالتؽ فـصؾلالؼرمن 

[ًئاشـقولؿ يؼؾ   شبف الرضا
(2)

- 

                                                           

(  م ــد ابــ 1.347(  ال ــ الؽـربى  البقفؼـل )1.5١3(  صحقح م ؾؿ )5.111( صحقح البخاري )5)

 (-5.414(  صحقح ابـ حبان )1.5١3(  صحقح ابـ خزيؿة )1.413راهقيف )

 (-4.445(  م ـد أبل يعؾك )5.171( صحقح ابـ حبان )1)



 
 

  411صال٠ ايرتاٜٚح ناْت تكاّ شَٔ خالف١ عًٞ 9 ايجايج١اسبكٝك١ 

أن   فؽـان مــ إولـك بـف  كؿـا يـدطل اإلمامقـة بدطةفؾق كاكت هذه الصالة  

ًٓ   يًحا ٓ يؼبؾ التلويـؾ والمديـد بـلي شـؽؾ مــ إشـؽالصـرطـفا هنًقا  يـفك  :فـلو

يخصص لفذا  :وثاكًقا  والصالة فقف يف هذه إيام  يـفاهؿ طـ الحسقر إلك م جده

  ؿ مـا يػعؾـقهلقبقـ لفؿ طظ  أو يف  قرها مـ إيام  خاصة يقم الجؿعة خطبةالـفل 

طــ  وي ـؽت  يعؾـؿ  والـبـل  فؿا ذكب هذه إمة يسؾفا طؿر طـ سقاء ال ـبقؾ

 -(*)!هذا اإلضالل

طؾـك إقامتفـا  يتجـرأوذم مــ   يح العبـارةصــرطـفا ب هناهؿقد  فؾق أن الـبل  

   ؿح لـف الصـحابةسـق وهؾ ؟يجرا طؿر طؾك إقامتفا ففؾ  مـ بعده ذًما شديًدا
دائًؿـا مـا يصـعد  ففـق   أفعال ماـاهبة يف الـفـل ن لؾـبل خصقًصا وأ ؟!بذلؽ

ــرب ــادي  الؿـ ــادي الؿـ ــر وقــت الصــالة,الصــالة جامعــة  :ويـ لقخــربهؿ   ,مـــ  ق

كؿـا   إكؽـار البـدعء أهـؿ مــ شــلوٓ أطتؼـد أكـف ثؿـة   تتعؾؼ بديـفؿ مفؿةبؿ ائؾ 

ـ روى البخاري وم ؾؿ يف صـحقحفؿا طـ  مع الخاتؿ الذي كان يؾب ف  فعؾ

ويجعـؾ فصـف يف   اصـطـع خاتًؿـا مــ ذهـب مأن الـبـل  :أن طبد اهلل حدثـف :كافع

وأثـك   فحؿد اهلل فرقك الؿـرب  الـاس خقاتقؿ مـ ذهب فاصطـع  بطـ كػف إذا لب ف

«[فـبذ الـاس  فـبذه  وإين ٓ ألب ف  إين كـت اصطـعتف» :فؼال  طؾقف
(1)

- 

روى م ؾؿ   ؿ مـ ذهب يف يدهمع الرجؾ الذي كان يؾبس خات  أو كؿا فعؾ 

مــ ذهـب يف يـد  خاتًؿـارأى   مإن رسـقل اهلل :قـال  يف صحقحف طــ ابــ طبـاس

فؼقؾ « ؟مـ كار فقجعؾفا يف يده جؿرةيعؿد أحدكؿ إلك » :وقال  فـزطف فطرحفرجؾ 

                                                           

  جؿاطـةبلصـحابة  الـبـل  لـؿ يصـؾفاة يف الاــريعة كرقـرة  وجؿقعفـا كقافؾ الصـال )*(

  بقـؿا كجده قد صؾك كافؾة رمسان هبؿ جؿاطة ٕكرر مـ لقؾة  ثؿ ,ولق لؿرة واحدة,

هذه الـافؾة دون  قرها بصـالة  فتخصـقصفأن تػرض طؾقفؿ   خاـقة تخؾػ طـفؿ 

ٓ يػعـؾ    والـبـل الاــرع طؾك أن ثؿة وجة لفا مـ كاحقة خقر دلقؾالجؿاطة  لفق 

 ,وهـؿ أطـرف بـبـقفؿ مــ  قـرهؿ,الاـرع  وهذا مـا شـجع الصـحابة  يخالػشـلء 

 بالحصـك  وهذا ما لؿ يػعؾقه يف أي وقت مخر- ورمقفلؾقققف طؾك بابف 

 (-1.557(  م ـد اإلمام أحؿد )5.537(  صحقح م ؾؿ )3.14( صحقح البخاري )5)
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 ائً شــقٓ مخـذ  :فؼـال -خـذ خاتؿـؽ واكتػـع بـف :لؾرجؾ بعد ما ذهـب رسـقل اهلل 

 -](1)صرحف رسقل اهلل 
  ثـؿ رفـع هبؿـا يديـف  باـؿالف وحريـًرا  بقؿقــف ذهًباطـدما أخذ   أو كؿا فعؾ 

«[طؾك ذكقر أمتل حرامهذان » :فؼال
(2)

-  

 ففـق   (*)لحقم الحؿر إهؾقـةيقم خقرب طـدما هنك طـ أكؾ   أو كؿا فعؾ 
لقعـرف   برجؾـففلكػلها  الؼدورمـ   وإكؿا دكا  لؿ يؽتػ بالـفل طـ ذلؽ بؾ اكف

 - ع اهللشـرجؿقع أن ما قامقا بف محرم يف ال
روى الطــرباين يف   طـــدما رأى رجــاًل يؾــبس الحريــر طؾــل  أو كؿــا فعــؾ 

 :فؼـال  مرأيت طؾًقا ورأى رجاًل طؾقـف بـرد يـتألٕ :قال  ءضـلطـ أبل الق  إوسط

  أمـا إين لـؿ أح ـدك طؾقـف) :وقـال  فاؼف فجؿع بقـ صـػتقف :قال ؟اأخال فقف حريرً 

طـ الحرير والديباج[ هنك ـل سؿعت رسقل اهلل ولؽ
(3)

- 

مأٓ  :فؼـال  يف الققم الراين مـ أيـام خالفتـف طــدما صـعد الؿــرب أو كؿا فعؾ طؾل 

فـنّن   أططاه مـ مال اهلل ففق مردود يف بقـت الؿـال مالوكّؾ   طرؿان اقتطعفاإّن كّؾ قطقعة 

ومؾـؽ بـف اإلمـاء لرددتـف   بف الـ ـاء تزّوجواهلل لق وجدتف قد   ءشـلالحّؼ الؼديؿ ٓ يبطؾف 

[ؼضـقأفالجقر طـف   ومـ ضاق طـف الحّؼ   فنّن يف العدل سعة  إلك حالف
(4)

- 

                                                           

 (-1.571(  صحقح ابـ حبان )1.313لؽربى  البقفؼل )(  ال ــ ا5.537( صحقح م ؾؿ )5)

 (-5.133(  م ـد أبل يعؾك )١.555(  ســ الـ ائل )5.75( م ـد اإلمام أحؿد )1)

طـ أكؾ لحقم الحؿر إهؾقة  كجد أن روايات اإلمامقة تاـقر  الـبل  شدة هنلمع  )*(

(  طـ الباقر  5.135) ممبد  فؼد جاء يف رواية يف الؽايف هنلإلك أن هذا الـفل لقس 

طــ أكؾفـا يف ذلـؽ الققـت؛  هنـكطـ أكؾفا يقم خقرب  وإكؿـا  رسقل اهلل  هنكقال: م

 ما حرم اهلل يف الؼرمن[- الحرامٕهنا كاكت حؿقلة الـاس  وإكؿا 

(: مإن الؿ ؾؿقـ كاكقا جفدوا يف خقرب  فلســرع 5.135ويف رواية أخرى يف الؽايف ) 

  إهنـا حـرامالؼـدور  ولـؿ يؼـؾ:  بنكػـاء هؿ رسـقل اهلل الؿ ؾؿقن يف دواهبؿ  فـلمر

 وكان ذلؽ إبؼاًء طؾك الدواب[-

 (-3.553( الؿعجؿ إوسط  الطرباين )4)

 (-535(  دروس تربقية مـ ال ـقرة العؾقية  الخامـئل )ص:5.35( هنج البال ة )3)
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هـذه الؿــاهل التـل أوردكاهـا يف الصـػحات ال ـابؼة مــ  ففـؾ  ويساف إلك ذلـؽ

 اــلوطــ أن يؿ  وطـ ال قاك يف الحؿام  مطـ تؼؾقؿ إضػار بإسـان :أمرال هنقف 

وطــ أن يصـؾل الرجـؾ   وطـ سـب الـديؽ  أو أن يتـعؾ وهق قائؿ  جؾ يف فرد كعؾالر

وطــ أن يتخؾـؾ   والـحؾـة  والصـقام  دصــروال  وطـ قتؾ الفدهد  وهق طاقص شعره

وطـ أن يبـات طؾـك   ػسـقوطـ أن ي تخدم ال  وأس  والرمان  بالؼصب والريحان

وطـ أن يطّؿح الّرجؾ ببقلـف   صباحوطـ أن يدخؾ بقتًا مظؾًؿا إٓ بؿ  سطح  قر محجر

وطــ أن يمكـؾ مـا   وطــ أكـؾ لحـؿ الػحـؾ طــد وقـت ا تالمـف  و الفقاء مـ الّ طح

وطــ أن يؿتاــط أحــدكا كــؾ   وطــ إتقــان الطقــر بالؾقــؾ  تحؿؾـف الـؿؾــة بػقفــا وققائؿفــا

 (؟! الماويح)طـ بدطة  يـفكأم أن   أهؿ  و قرها كرقر[  ---يقم

   ْٗاْٞ زضٍٛ اهلل

  أمام الصـحابة خقًفـا طالكقةأن يـفك طـ هذه الصالة  وإن لؿ ي تطع الـبل  

سـؽقت  تربيـركؿا يحـاول طؾؿـاء اإلمامقـة ,أو حػاًضا طؾك بقسة اإلسالم   أو تؼقة

خصقًصـا  ؟!هبـذا الـفـل ف طؾًقـا صــقأن يخـرب و  ي ـتطع أفؾؿ  ,الؿعصقمقـ

كؼؾــت   طؾًقــا  ا الـبــل كرقــرة خصــف مــاهٍ وأن ثؿـة أخبــار طديــدة تتحــدث طـــ 

 :ر إلك بعسفا هـاشـقسل  عة قبؾ ال ـةاـقيف كتب ال طـف

وأن أفـمش   طــ لـبس الؼّ ـل الؿـرجؿ  رسـقل اهلل هنـاين :قال طؾـل  ,

وأن أضع َحؾَس دابتل طؾك ضفرها حتـك أذكـر اسـؿ   َحْؾَس دابتل الذي يؾل ضفرها

 -اهلل خـس فنذا ذكر اسؿ  طاًكاشـقفنن طؾك كؾ ذروة   اهلل

وٓ أققل هنـاكؿ طــ   طـ لبس ثقاب الافرة اهلل  رسقل هناين :وقال طؾل  ,

 -لباس الؿعصػر الؿػدم

  طــ التخـّتؿ بالـذهب ,وٓ أقـقل هنـاكؿ, اهلل  رسـقل هنـاين :وقال طؾل  ,

وطــ قـراءة الؼـرمن وأكـا   وطـ الؿالحـػ الؿؼّدمـة   ـلوطـ الرقاب الؼ  والح د

 -أو ساجد  راكع
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  يف الصـالة صــكطــ تؼؾقـب الح :طـ أربـع اهلل  رسقل هناين :وقال طؾل  ,

وأن أخـص يـقم   وأن أحتجؿ وأكـا صـائؿ  مـ خؾػل سـلوأن أصؾل وأكا طاقص رأ

 -الجؿعة بالصقم

 -طـ الؿغـقات والـقاحات اهلل  رسقل هناين :وقال طؾل  ,

 -قسطكطـ الخاتؿ يف ال بابة وال اهلل  رسقل هناين :وقال طؾل  ,

 -طـ الجؾقس طؾك الؿقاثر اهلل  رسقل هناين :وقال طؾل  ,

  -أن أكام إٓ طؾك وتر اهلل  رسقل هناين :وقال طؾل  ,

ــل  , ــال طؾ ــاين :وق ــر يف الـجــقم اهلل  رســقل هن ـــ الـظ ــباغ   ط ــرين بنس وأم

 -الطفقر

 -ب يف إكاء مـ فّسةشـرأن أ اهلل  رسقل هناين :وقال طؾل  ,

 :ولب ـتقـ  وأكؾتقـ  وقراءتقـ  طـ صالتقـ اهلل  رسقل هناين :وقال طؾل  ,

  حتك تغرب الاؿس صـروبعد الع  هناين أن أصؾل بعد الصبح حتك ترتػع الاؿس

وأحتبـل يف ثـقب واحـد   وهنـاين أن ألـبس الصـؿاء  وأن مكؾ وأكا مـبطح طؾك بطـل

 -لقس بقـ فرجل وبقـ ال ؿاء ساتر

وأن أفـمش َحْؾـَس   طــ لـبس الؼّ ـل الؿـرجؿ  اهلل رسقل هناين :وقال طؾل  ,

 -وأن أضع َحؾَس دابتل طؾك ضفرها حتك أذكر اسؿ اهلل  دابتل الذي يؾل ضفرها

  والجعــة  والـؼقــر  والحـــتؿ  طـــ الــدباء اهلل  رســقل هنــاين :وقــال طؾــل  ,

 -والؿقررة   ـلوالؼ  ولبس الحرير  وحؾؼة الذهب

 -أن كحبس لحقم إضاحل فقق ثالث اهلل  رسقل هناين :وقال طؾل  ,

 -فنهنا مؾعقكة  أن أصؾل بلرض بابؾ اهلل  رسقل هناين :وقال طؾل  ,

وطـ لحقم الحؿـر إهؾقـة يـقم   طـ الؿتعة اهلل  رسقل هناين :وقال طؾل  ,

خقرب
(1)

- 

                                                           

حاديــث الاـــقعة  الربوجــردي (  جــامع أ5.333( اكظــر هــذه إخبــار يف هــذه الؽتــب: الؽــايف  الؽؾقـــل )5)

 =(  كاـػ الؾرـام  الػاضـؾ 1.73(  هدايـة إمـة  الحـر العـامؾل )1.551(  القايف  الؽاشاين )3.411)
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 :أققل

  صـحتفاطـ هذه الصالة خقر دلقـؾ طؾـك   ففذا ال ؽقت الؿطبؼ مـ الـبل 

  قد صالها هبـؿ جؿاطـة يلت هبا مـ كػ ف لقٓ أكف قد رأى الـبل  لؿ وأن طؿر

 -صحقح أو ضعقػأي هنل طـفا بخرب  ولؿ يربت طـف 

 

                                                           

(  مػتـــاح 1.51(  الحـــدائؼ  البحـــراين )11.531(  وســـائؾ الاــــقعة  الــــقري )51.17١الفــــدي ) =

رك القســـائؾ  الــــقري (  م ـــتد1.17(  جـــقاهر الؽـــالم  الجـــقاهري )55.115الؽرامــة  العـــامؾل )

(  ١.54)  (3.134)  (1.311(  م ـــد اإلمــام طؾــل  ال ـــقد ح ـــ الؼبــاكجل )51.73الطربســـل )

(  م ــتدرك الحــاكؿ 4.547(  ســــ الممــذي )1.3١(  صــحقح م ــؾؿ )5.3١م ـــد اإلمــام أحؿــد )

(3.557-) 
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 توطئة:

خـالل  مــ (صـالة الـماويح)مــ   بعد أن تبقـ لـا حؼقؼة مققـػ الصـحابة

أي اطـماض طــ أحـد  لؿ يـردوالتل أثبتـا فقفا أكف   طرضـا لؾحؼائؼ الرالث ال ابؼة

ــر ــك طؿ ـــفؿ طؾ ــك رأســفؿ   م ــل وال ــبطقـ  :وطؾ ـــقالح ـــ والح)طؾ    (ـ 
 طبـداهلل بــ :وترجؿـان الؼـرمن  وطؾك رأسفؿ حرب إمة  و قرهؿ مـ رمقز أهؾ البقت

 ؾك رأسـفؿ الؿؼـربقـ مــ طؾـلوط  هذا فساًل طـ جؿفقر الصحابة   طباس
مع العؾؿ أهنؿ قـد اطمضـقا طؾـك  ( وسؾؿان  وأبل ذر  والؿؼداد  طؿار) :مـ أمرال

  -فقفا الؽؾؿة العؾقاوكاكت لفؿ   يف  قرها طؿر 

بؼقلـف جـؾ   مـ الذيـ أرشدكا ربـا إلك اتباطفؿ بنح ان اإلجؿاعبعد هذا   إذن 

ـــــاله ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) :يف ط

  ٹ   ٹ   ٹٹ  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  ٺ   ڀ   ڀ ڀ ڀ

كائـًا مــ   هذا إجؿاطفؿوزن ٕي ققل يخالػ  وٓققؿة  ٓ  [511مالتقبـة: (ڤ ڤ

  -قائؾفيؽقن 

صـالة )وكـتفـل مــ مقضـقع   طؾك هذا الباب كغؾؼوهبذا الحديث ك تطقع أن  

وٓ قـقل   كـالم الؽؾل لذلؽ الجقؾ الؿبـارك فـال اإلجؿاعٕكف بعد هذا  (؛الماويح

 -ٕحد بعدهؿ

 ٜعات اإلضال١َٝ دعا٣ٚ ٚحكا٥لػـسدٚز املعصَٛني يف حفظ ايت

بؼقـة  أخبـارفـنين أود أن أكؼـؾ   طــد اإلمامقـة طؾقــا حجـةومـ أجؾ أن ٓ تبؼك  

أود أن أكؼؾ إلك الؼـاره  أخبارهؿوقبؾ أن أكؼؾ   الؿعصقمقـ الؿتعؾؼة هبذه الصالة

  يعات اإلســالمقةاـــرالت حػــظتتؿرــؾ يف  أدوارقــة مـــ مــا ك ــبف إلــقفؿ طؾؿــاء اإلمام

أم أهنـا   لفا كقع تحؼؼ طؾك أرض القاقـع هؾلــظر بعد ذلؽ   والذبِّ والدفاع طـفا

ــال ال ؟فار ــة دطــاوىمجــرد  ــقاناـــقق ــاقري تحــت طـ ــِت ) :  جعػــر الب أهــؾ البق

مقّحـٍد  موٓ يخػك مؼاُم أهؾ البقت طؾـك م ـؾؿٍ  (:وطقِة الماويحاـريمكدوَن طدَم م
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 ()وأنَّ اهلَل   يعات اإلسالمقة وذبِّفـؿ ودفـاطفؿ طـفـااـرودوُرهؿ يف حػظ الت  قط

َرهؿ تطفقًرا طصَؿفؿ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) :حقـُث يؼـقُل   وصفَّ

  -[44مإحزاب:(ک ک ک ک

الؿـروي يف أُمفـات كتـب  (حديث الرؼؾـقـ)كؿا ورَد يف   الؽتاب الؽريؿ قركاءُ وأكَّفؿ 

 حقــُث   الؿ ــؾؿقـ
ِ
إكَّــل تــارٌك فــقؽؿ مــا إْن َتؿ ــؽتُؿ بــف لـــ تســّؾقا » : قــاَل رســقُل اهلل

  كتــاب الّؾــِف حبــٌؾ مؿــدوٌد مـــ ال ــؿاء إلــك إرض :أحــُدهؿا أطظــُؿ مـــ أخــر  بعــدي

 الحقَض   وطمب أهَؾ بقتل
َّ
   -«فاكظروا كقػ تخؾِّػقين فقفؿا  ولـ َيػمقا حتك يردا طؾل

  الـجـقُم أمـاٌن ٕهـؾ إرض مــ الغـرق» : طـف (حديث ال ػقـة)وجاَء يف  

   -«وأهُؾ بقتل أماٌن ُٕمتل مـ آختالف

  
ٌّ
ـَ طؾـل هـؿ ) :ومـققَعفؿ بـالؼقل دوَر أهـؾ البقـت  ويصُػ لـا أمقـُر الؿـممـق

  وضـاهُرهؿ طــ بـاصـفؿ  يخربُكؿ حؾُؿفؿ طـ طؾؿفؿ  ومقُت الجفؾ  طقُش العؾؿ

وهـؿ دطـائُؿ   وٓ يختؾػـقَن فقـف  حـؼَّ ٓ يخـالػقن ال  وصؿُتفؿ طــ حؽـِؿ مــطِؼفؿ

  طــ مؼامـف الباصـُؾ واكـزاَح   هبؿ طاَد الحؼُّ إلك كصابف  ووٓئُج آطتصام  اإلسالم

ـَ طؼَؾ وطايٍة ورطايةٍ   واكؼطع ل اُكف طـ مـبتف    (-ٓ طؼَؾ سؿاٍع ورواية  طؼؾقا الدي

ٕنَّ أهـَؾ  ؛يعاــرالطـرق إلـك معرفـة حؼـائؼ الت أقـرَب مـ هـا كاَن صريُؼ أهؾ البقـت 

 مديــةوٕنَّ كؾَّ ما ُيدلقن بف مــ أحاديـث إكَّؿـا هـق مـلخقٌذ مــ بـاب   البقت أدرى بؿا فقف

   وبالتالل ملخقٌذ طـ مديـة العؾؿ   طؾل فصـقِّ و  طؾؿ الـبل الخاَتؿ
ِ
   (-)وطـ اهلل

وحـديُث أبـل حـديُث   حـديرل حـديُث أبـل) : يؼقُل اإلمام جعػٌر الصـادُق  

  ـ حــديُث الح ـــ ـــقوحــديُث الح  ـ ـــقوحــديُث جــّدي حــديُث الح  جــّدي

ـَ  ـَ حـديُث رسـقِل   وحديُث الح ــ حـديُث أمقـر الؿـممـق وحـديُث أمقـر الؿـممـق

 -)(*)](1)ققُل الّؾف   وحديُث رسقِل الّؾفِ   الّؾف
                                                           

ؽ (  كؿـا ســبقـ ذلـطؾـك اإلمـام جعػـر الصـادق ) الؿؽذوبـةهذا مـ إحاديث  )*(

 ٓحًؼا-

 (-15( صالة الماويح  سـة ماـروطة أو بدطة محدثة؟ الاـق  جعػر الباقري )ص:5)
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صالؿا سؿعـاه وك ؿعف كؾ يقم مـ طؾؿـاء  اإلكاائل الؿجؿؾهذا الؽالم  :قؾت 

ــة ــللة   اإلمامق ــا أصــؾقا لؿ  ــة)فؽؾؿ ــة  طؼائدي ــة  أو فؼفق ــقا يف  ( أو تاريخق أو وقع

ولؽــ طــدما   يلتقن هبذا الؽالم طؾك رأس ما يؽتبقكـف  أو طجزوا طـ حؾ  ماؽؾة

يًعا تبخـر الؿـاء يف ســر يتبخـرفـجد أن هذا الؽالم   والك التطبقؼ  كرجع إلك القاقع

   -ػصـقحر ال

التـل  (صـالة الـماويح)هق مققػ إئؿـة مــ  طؾك ما قؾـاه وشاهدوخقر مرال  

ٕهنا تعد طـده م ـللٌة ماـقبٌة بجاكـب  ؛  الباقري هذه الؿؼدمة مـ أجؾفااـقساق ال

طؼائدي
(1)

خصقًصـا وأن   تجاهفـافؾـؿ كجـد لألئؿـة أي مققـػ حؼقؼـل وواقعـل   

 الـاس طؾـك  مـ أول يقم جؿع طؿر  كاماًل  شفًراالؿ ؾؿقـ قد ابتؾقا هبا كؾ طام 

 !وإلك أن تؼقم ال اطة  إمام واحد ٕدائفا

 ٓ تتـاسـبففـل   فؿا أورده اإلمامقة لف مـ مقاقـػ  دكا طؾل ـقفؿا يتعؾؼ ب 

ففـؿ لـؿ ي ـتطقعقا أن     جعػـر البـاقرياــقإصالًقا مع الصـقرة التـل صـقرها لـف ال

طؿــر )واحــد طؾــك هــذه الصــالة صــقال زمـــ خالفــة الخؾقػتــقـ  اطــماضيربتــقا لــف 

 -يـ طاًمااـرالتل دامت أكرر مـ ط (نوطرؿا

خالفتـف مــ دون أن يؽؾـػ  طاصـؿةأما زمــف فـنن هـذه الصـالة كاكـت تؼـام يف  

بـؾ إن أكـقاع  !يحػظفؿـا لـف التـاري  حؼقؼقـقـأو فعـؾ   كػ ف ردع الـاس طـفا بؼـقل

 خقفـفبـدطقى   وهق ساكت طـفا  طقة كاكت تحدث زمـ خالفتفاـرال الؿخالػات

ح بـف صــروهـذا مـا   مخالػـة (13)حتك وصؾ طددها إلك   جـده مـ أن يتػرق طـف

ًٓ  الــقٓةمقــد طؿؾــت  :بؼقلــف  هــق بـػ ــف   فقفــا رســقل اهلل خــالػقاقبؾــل أطؿــا
ولـق حؿؾـت الــاس طؾـك تركفـا   ل ــتف مغقريـ  لعفده ـسـقكاق  لخالفف متعؿديـ

 جــديلتػـرق طــل   وحقلتفا إلك مقاضعفا وإلـك مـا كاكـت يف طفـد رسـقل اهلل

مــ  وفـرض إمـامتلعتل الـذيـ طرفـقا فسـؾل شــقمــ  قؾقـؾأو   حتك أبؼك وحدي

                                                           

 (-11( صالة الماويح  سـة ماـروطة أو بدطة محدثة؟ الاـق  جعػر الباقري )ص:5)



 
 

١ٝ خبصٛص ٖرٙ مل ٜسد ْٗٞ صخٝح صـسٜح عٔ َعصَٛٞ اإلَا9َ ايسابع١اسبكٝك١ 

 ايصال٠

401 

 ,يحشـر,طـ أن يعزل قاٍض  طجزبؾ إكف   ---](1) وسـة رسقل اهلل كتاب اهلل 

  كجد حػظ طؾل فليـ ؟!يعات اإلسالمقةاـربحػظ جؿقع الت فؽقػ  طـ مـصبف
فؿــ لـؿ  ؟!  جعػر البـاقرياـقف الكؿا ادطاه ل  يعات وذبِّف ودفاطف طـفااـرلفذه الت

ي ـتطقع حػـظ  ففـؾ !وابـتـف  وزوجتـف  ومــ لـؿ يحػـظ بقتـف !يحػظ مـصبف اإللفل

   ؟!الديـ

لفؿا طؾك أي مققـػ  فؾؿ كعرر   (ـ ـقالح ـ والح)ال بطان  اإلمامانأما  

صـقال   عةاــقٓ يف كتـب ال ــة وٓ ال  حؼقؼل مـ هذه الصالة ي جؾف التاري  لفؿا

لفؿــا طؾــك أي مقاقــػ بــارزة تحػــظ لـــا  لــؿ كعرــروأيًســا  !مـــ الزمــان نكصــػ قــر

ٓ  بلدلـة وبـراهقـفؾقظفـره لــا   فؿـ لديف مـا يخـالػ ققلــا !يعات اإلسالمقةاـرالت

 -باعارت صـاكة وركاكة

                                                           

 (-5.471,475(  اكظر أيًسا: آحتجاج  الطربسـل )١.1١الؽايف  الؽؾقـل )( 5)
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 َٛاقف ايتطع١ املعصَٛني َٔ ٖرٙ ايصال٠

 فالغريـب  رهؿ فقفابؼقة الؿعصقمقـ لؾـظر إلك أخبا مقاقػفؾؿ يبؼ لـا إٓ أن كتتبع 

مـا   أين وقػت طؾك مـ يؼقل مـ طؾؿاء اإلمامقة طـ أخبار الؿعصقمقـ يف هـذه الصـالة

بـف أخبـارهؿ[ تؽـاثرتموقـد  :كصف
(1)

 (البدطـة)هـذه أهـؾ البقـِت مردع  :أو مــ يؼـقل  

طـ اإلتقان هبا[  وأكدوا طؾك هنل الـبل الخاَتؿ  الدخقؾة طؾك اإلسالم
(2)

-   

جًدا  طدد محدودإٓ طؾك  لؿ أطررفنين   لؾحؼقؼة ولؾقاقع اكبمجوهذا الؽالم  

مـــ الروايــات التــل اســتدل هبــا طؾؿــاء اإلمامقــة بخصــقص هنــل إئؿــة طـــ هــذه 

صـالة الـماويح بـقـ ال ــة  :يف كتابـف  ـل  كجؿ الديـ الطباـقفؼد أورد ال  الصالة

مــا  ( ؿاطــةوأهــؾ بقتــف مـــ الــماويح ج  مققــػ الـبــل) :تحــت طـــقان  والبدطــة

يف الدٓلـة طؾـك مـا ٓ تــفض أو أهنـا   ضعقػةومعظؿفا إما   روايات سبعمجؿقطف 

   :وهذا ما سـربتف مـ خالل طرضـا لفذه الروايات  يعتؼدون

 :الرواية إولك 

  بــ طبقـد  ــكطــ محؿـد بــ طق  يف كافقف طـ طؾل بـ إبـراهقؿ روى الؽؾقـل 

 :قـال  طــ أبـل طبـد اهلل  د بــ زرارةوطبقـ  طـ أبـل العبـاس البؼبـاق  طـ يقكس

  إذا صؾك العتؿـة صـؾك بعـدها  يزيد يف صالتف يف شفر رمسان  مكان رسقل اهلل

  ثـؿ يخـرج أيًسـا فقجقـمون ويؼقمـقن خؾػـف  فقؼقم الـاس خؾػـف فقـدخؾ ويـدطفؿ

«[ٓ تصؾ بعد العتؿة يف  قر شفر رمسان» :وقال :قال -فقدطفؿ ويدخؾ مراًرا
(3)

-   

 وضـعػف  يف مـرمة العؼـقل  ـلالؿجؾ صححفالرواية فؼد  ب ـديتعؾؼ  ما :قؾت 

لؿـا رواه  تؽـرارالروايـة فؿـا هـق إٓ مـتـ أمـا  -ٕكف لؿ يقرده يف صـحقحف ؛البفبقدي

 -يف بعض لقالل رمسان  أهؾ ال ـة طـ فعؾ الـبل

                                                           

(  اكظر أيًسـا: الحـدائؼ الــاضرة  15ة والبدطة  الاـق  كجؿ الديـ الطب ـل )ص:( صالة الماويح بقـ ال ـ5)

 (-51.115البحراين )

 (-15( صالة الماويح  سـة ماـروطة أو بدطة محدثة؟ الاـق  جعػر الباقري )ص:1)

 (-15ـل )ص:(  اكظر: صالة الماويح بقـ ال ـة والبدطة  الاـق  كجؿ الديـ الطب 3.513( الؽايف  الؽؾقـل )4)
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أن  ( )قال فقفا الؿعصقم جعػر الصادق  هؾ :فؿا يفؿـا مـ هذه الرواية هق 

فال  ؟!طؾك مـ يصؾقفا أكؽرأو  ؟!يف طؿر صعـأو  ؟!محرمةأو أهنا  ؟!بدطةويح الما

 -اء يف الروايةشـقذكر لؽؾ هذه إ

 :الرواية الراكقة

  طـ أحؿد بـ الح ـ  طؾل بـ الح ـ بـ فسال يف هتذيبف طـ سـلروى الطق 

  طـ أبل طبـد اهلل  طـ طؿار  طـ طؿرو بـ سعقد الؿدايـل طـ مصدق بـ صدقة
  لؿا قدم أمقر الؿـممـقـ :فؼال ؟مسللتف طـ الصالة مـ رمسان يف الؿ اجد :قال

ٓ صـالة يف شـفر رمسـان يف  :أن يــادي يف الــاس  الؽقفة أمر الح ــ بــ طؾـل

بؿـــا أمـــره بـــف أمقـــر   فــــادى يف الــــاس الح ــــ بــــ طؾـــل  الؿ ـــاجد جؿاطـــة

 !واطؿــراه :صــاحقا  فؾؿــا ســؿع الـــاس مؼالــة الح ـــ بـــ طؾــل  الؿــممـقـ

 ؟مـا هـذا الصـقت :قـال لـف  إلك أمقر الؿـممـقـ  فؾؿا رجع الح ـ !واطؿراه

ــال ــر الؿــممـقـ :ق ــا أمق ــاس ي   ي ــراه :حقنصـــقالـ ــراه !واطؿ ــر  !واطؿ ــال أمق فؼ

[(قؾ لفؿ صؾقا) : الؿممـقـ
(1)

-   

 والروايـة -فال حاجة لؾتؽـرار  أشبعـا هذه الرواية بحًرا يف الحؼقؼة الرالرة :قؾت 

 !صعـأو   حرمةأو   بدطةر إلك اـقٓ ت ,أيًسا ,

 :الرواية الرالرة

ملؿـا دخـؾ  :قـال  طـ الصادق والرضا  يف تذكرة الػؼفاء روى العالمة الحؾل 

ــة  أيفــا الـــاس» :فؼــال   رمســان اصــطػ الـــاس خؾــػ رســقل اهلل   هــذه كافؾ

ف ٓ جؿاطـة يف واطؾؿـقا أكـ  ولقعؿـؾ مـا طؾؿـف اهلل يف كتابـف  فؾقصؾ كؾ مـؽؿ وحده

فتػرق الـاس[  «كافؾة
(2)

- 

                                                           

 (-4.31( هتذيب إحؽام  الطقسـل )5)

(  كؼؾف الؿحؼؼ الحؾل يف الؿعترب  اكظر: صالة الماويح بقـ ال ـة 3.114( تذكرة الػؼفاء  العالمة الحؾل )1)

 (-13والبدطة  كجؿ الطب ـل )ص:



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

404 

ولؿ يـ ـبفا   سـًدافالحؾل لؿ يقرد لفا   اإلرساللؾرواية ب بب  ٓ اطتبار :قؾت

  -الفجري ال ابعمع العؾؿ أكف مـ أطالم الؼرن   مصدرإلك 

أما متـفا فنكف ٓ يختؾػ يف معـاه طــ مـتـ الروايـة إولـك التـل تحـدثت طــ حـال 

 ؟!يف طؿر  الطعـوٓ   لؾتحريؿوٓ   لؾبدطةفال ذكر   رمسان مع كقافؾ  الـبل

 :الرواية الرابعة 

طــ أبـل   ائر كؼـاًل مــ كتـاب جعػـر بــ ققلقيـف ــرروى ابـ إدريس يف مخر ال 

 :أتـاه الــاس فؼـالقا الؽقفـةملؿـا كـان أمقـر الؿـممـقـ يف  :قال  وأبل طبد اهلل  جعػر

فؾؿــا   وهنــاهؿ أن يجتؿعــقا فقــف -ٓ :فؼــال ؟اجعـؾ لـــا إماًمــا يممـــا يف شــفر رمســان

فلتـاه الحـارث إطـقر يف  !( وارمسـاكاه  ابؽـقا يف رمسـان) :أم قا جعؾقا يؼقلقن

دطـقهؿ  :فؼال طــد ذلـؽ  ضج الـاس وكرهقا ققلؽ  يا أمقر الؿممـقـ :أكاس فؼال

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ) :ثـؿ قـال  لقصؾل هبـؿ مــ شـااوا  وما يريدون

[[551ء:مالـ ا(ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ
(1)

- 

وأيًسـا  -يف الحؼقؼـة الرالرـة بطالهناوأثبتـا   هذه الرواية قد أشبعـاها بحًرا :قؾت 

 !يف طؿر و الطعـأ  أو التحريؿ  البدطةٓ إشارات فقفا إلك 

 :الرواية الخام ة 

وٓ يجقز الـماويح يف )م : يف تحػ العؼقل طـ اإلمام الرضا روى الحراين 

[(جؿاطة
(2)

-   

  تحــػ العؼــقل :وكتــاب  ب ــبب آكؼطــاع واإلرســال ســاقطةروايــة ال :قؾــت 

و قره مـ طؾؿـاء اإلمامقـة   ـلي تدل الطب فال أطرف كقػ !ؾسـقمرامعظؿ رواياتف 

ــات بدطقــة  ــردونمــع العؾــؿ أهنــؿ  ( صــالة الــماويح)بلمرــال هــذه الروايــات إلثب  ي

 ؟!هبذا الخصقص الصحقحقـروايات يف 

                                                           

 (-151( م تطرفات ال ـرائر )باب الـقادر(  ابـ إدريس الحؾل )ص:5)

 (-357لحراين )ص:( تحػ العؼقل  ا1)
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 :الرواية ال ادسة 

مصـقم شـفر  :أكـف قـال  كعؿان طـ أبل طبد اهلل جعػر بـ محؿـد ضـلؼاروى ال 

يف لقالقـف   وما صالها رسقل اهلل  بدطةوالؼقام يف جؿاطة يف لقؾف   رمسان فريسة

وقد صؾك يف بعـض لقـالل شـفر رمسـان   ولق كان خقًرا ما تركفا  بجؿاطة الماويح

فؾؿـا  -عؾ ذلؽ ثـالث لقـالفػ  فؾؿا أحس هبؿ دخؾ بقتف  فؼام ققم خؾػف   وحده

ٓ   أيفا الــاس» :ثؿ قال  وأثـك طؾقف  فحؿد اهلل  أصبح بعد ثالث لقال صعد الؿـرب

إن الـذي صــعتؿ   تصؾقا  قر الػريسة لقاًل يف شفر رمسـان وٓ يف  قـره يف جؿاطـة

وكؾ ضاللة   وكؾ بدطة ضاللة  بدطةفنن الصالة ضحك   ضحكوٓ تصؾقا   بدطة

طؿـؾ قؾقـؾ يف ســة خقـر مــ طؿـؾ كرقـر يف » :ثؿ كزل وهـق يؼـقل  «ارسبقؾفا إلك الـ

«[بدطة
(1)

- 

  بـقـ اإلمامقـة مذهبـفالؿختؾـػ يف ,كعؿـان  ضــلفالؼا  مـؼطعةالرواية  :قؾت 

يروي طـ الصادق مـ  فؽقػ  مـ أطالم الؼرن الرابع ,هؾ هق إمامل أم إسؿاطقؾل

اطتؿـاد طؾؿـاء اإلمامقـة طؾـك ف  وبقـفؿا ما يؼارب مــ قـركقـ مــ الزمـان  دون سـد

  -اإلفالسوأمرال هذه الؽتب ما هق إٓ دلقؾ   أمرال هذه الروايات

كتـب فنكـا كجد أن كـؾ مــ   لؽـ طؾك الر ؿ مـ بطالن وهتافت هذه الروايات 

أو   هبذه الروايـات كؾفـا ي تدلفنكف   مـ طؾؿاء اإلمامقة طـ صالة الماويح ويؽتب

جؾفا
(2)

   -ٕخقرة التل استدلقا هباوإلقؽ الرواية ا  

                                                           

 (-5.154( دطائؿ اإلسالم  الؼاضـل كعؿان الؿغربل )5)

(  5١5(  البدطة  ال ـبحاين )ص:55( اكظر: صالة الماويح بقـ ال ـة والبدطة  كجؿ الديـ الطب ـل )ص:1)

(  دراسات 145(  آكصاف يف م ائؾ دام فقفا الخالف  ال بحاين )ص:75البدطة  مركز الرسالة )ص:

ــة يف ــة  الطب ـــل )ص:فؼفق ــل  الافرســتاين )511 م ــائؾ خالفق ــػ ســمال 1.534(  وضــقء الـب (  أل

(  الحــدائؼ  البحــراين 51.114(  مـفــاج الرباطــة  حبقــب اهلل الخــقئل )4.353واشــؽال  الؽــقراين )

(  جـقاهر 5.534(  مـتفك الؿطؾب  العالمة الحؾل )4.551(   ـائؿ إيام  الؿقرزا الؼؿل )5.111)

 (-55.43١(  مداراك العروة  آشتفاري )54.535الجقاهري ) الؽالم 
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 :الرواية ال ابعة

طــ زرارة   ـ بلساكقده ـقطـ محؿد بـ طؾل بـ الح  يف هتذيبف سـلروى الطق 

  أهنؿ سللقا أبا جعػـر البـاقر وأبـا طبـد اهلل الصـادق :ؾسـقومحؿد بـ م ؾؿ والػ
ن كـا  إن رسـقل اهلل :فؼـآ ؟طـ الصالة يف شفر رمسان كافؾـة بالؾقـؾ يف جؿاطـة

ثؿ يخرج مـ مخـر الؾقـؾ إلـك الؿ ـجد   ف إلك مـزلفصـرإذا صؾك العااء أخرة اك

فػعؾـقا ذلـؽ   ففرب مـفؿ إلـك بقتـف وتـركفؿ  فاصطػ الـاس خؾػف  فقؼقم فقصؾل

أيفـا » :ثـؿ قـال  وأثـك طؾقـف  فحؿد اهلل  طؾك مـربه الرالثفؼام يف الققم   ثالث لقال

وصــالة   بدطــةســان مـــ الـافؾــة يف جؿاطــة إن الصــالة بالؾقــؾ يف شــفر رم  الـــاس

وٓ تصؾقا صالة   يف شفر رمسان لصالة الؾقؾ أٓ فال تجتؿعقا لقاًل   بدطة السحك

وكـؾ ضـاللة سـبقؾفا إلــك   بدطـة ضـاللةأٓ وإن كـؾ   ةصــقمعفـنن تؾـؽ   السـحك

«[قؾقؾ يف سـة خقر مـ كرقر يف بدطة» :ثؿ كزل وهق يؼقل  «الـار
(1)

- 

 يسٚا١ٜ ايٝت١ُٝٚقفات َع ٖرٙ ا

أكف القحقـد  :متـفا مؿقزاتومـ   هذه الرواية صحةأجؿع طؾؿاء اإلمامقة طؾك  

يحتقي طؾـك إشـارة مــ  ,عقةاـقال ـقة وال,مـ بقـ جؿقع الؿتقن القاردة يف الباب 

أو إلك أهنـا مــ    طؿرإٓ أكف ٓ إشارة فقفا إلك   هذه الصالة بدطقةإلك   الـبل

 - زمـ الـبل ففل تتحدث طـ  بدطف
  حؼقؼل معؾـ مـ الؿعصقم تجاه هذه الصالة لؿققػوهذا يعـل أكف ٓ وجقد  

لؽــ طؾـك   اق إجابتف طؾك سـمال ورده مــ خؾـص أصـحابفسـقوإكؿا هل واردة يف 

 :  فنين أود أن أقػ معفا بعض الققػات  الر ؿ مـ ذلؽ

 :إولك 

  ردت يف هـذا البـابجؿقـع الروايـات التـل و متـقنهـذه الروايـة يخـالػ  متـ 

إن الصالة بالؾقـؾ يف شـفر رمسـان مــ   أيفا الـاسم» :هذا الؿؼطع مـفا اوخصقًص 

                                                           

ــف  الصــدوق )5) (  القســائؾ  الحــر 4.31(  هتــذيب إحؽــام  الطقســـل )1.543( مـــ ٓ يحســـره الػؼق

 (-١.31العامؾل )
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أٓ فال تجؿعقا لقاًل يف شفر رمسـان   بدطةوصالة السحك   بدطةالـافؾة يف جؿاطة 

بدطــة أٓ وإن كــؾ   ةصـــقمعفــنن تؾــؽ   وٓ تصــؾقا صــالة الســحك  لصــالة الؾقــؾ

قؾقـؾ يف ســة خقـر مــ ) :ثؿ كـزل وهـق يؼـقل  إلك الـاروكؾ ضاللة سبقؾفا   ضاللة

جؿقع الروايـات التـل روهتـا كتـب أهـؾ  كصقصفعـد الرجقع إلك   «[كرقر يف بدطة

فنكـا ٓ   بـؾ حتـك كصـقص اإلمامقـة مـفـا  الصـحقحقـال ـة وطؾك رأسفا روايـات 

يف  أقحـؿوهـذا يـدلؽ بقضـقح طؾـك أن هـذا الــص قـد   كجد لفذا الـص ذكًرا فقفا

 -الرواية ٕ راض معقـة

فبعـد   وطؾك رأسفؿ جعػـر ال ـبحاين  وهذا ما أشار إلقف بعض طؾؿاء اإلمامقة 

روايـات أئؿـة أهـؾ  تختؾـػم :قـائاًل   طـ بؼقـة الـصـقص باختالففإيراده لـصفا أقر 

  يف أن الـبل إكرم يحةصـرفرواياهتؿ   البقت طـ بعض ما رواه أصحاب ال ــ
لؿا خـرج بعـض الؾقـالل إلـك   وأكف  قافؾ رمسان بالجؿاطةطـ إقامة ك يـفككان 

ارهؿ طؾـك صــرولؿـا أحـس إ  طــف فـفـاهؿ  ائتؿ بف الـاس  الؿ جد لقؼقؿفا مـػرًدا

واكتػك بنقامتفا يف البقت[  آئتؿام ترك الصالة يف الؿ جد
(1)

- 

بـؾ   يف الـفـل حصــرفلموأما ما ورد مــ صـرق الخاصـة  :وقال ال بحاين أيًسا 

[ةصـقبدطة ومعيف كقن التـػؾ جؿاطة يف رمسان  يحصـرق ه
(2)

- 

 آخـتالف  ح ـ بـ زيـ الديـ العامؾل يف مـتؼك الجؿان طـ اـقوتحدث ال 

مــ ٓ  :فػـل كتـاب  الؿتـ اختالًفامثؿ إن يف مقاضع مـ  :قائاًل   يف متـ هذه الرواية

كــان  :فؼــآ  ةطـــ الصــالة يف شــفر رمســان كافؾــة بالؾقــؾ جؿاطــ)ه الػؼقــف ســـريح

 ( يف القــقم الرالــث  فؼــام ثــالث لقــالفػعؾــقا ذلــؽ ) :وفقــف ( إذا صــؾك الـبــل

«[ةصـقفنن تؾؽ مع» :وفقف  ويف آستبصار مرؾف  «فال تجتؿعقا» :وفقف
(3)

- 

                                                           

 (-5١4( البدطة  مػفقمفا  حدها ومثارها  جعػر ال بحاين )ص:5)

 (-5١5ال بحاين )ص: ( البدطة  مػفقمفا  حدها ومثارها  الاـق 1)

 (-1.131( مـتؼك الجؿان  ح ـ بـ زيـ الديـ العامؾل )4)
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 :الراكقة 

طـدة قـد صـؾك كقافـؾ رمسـان   أن الـبـل :عةاـقالرابت يف روايات ال ـة وال 

أكـف صـالها    مإن الرابت مــ فعـؾ الـبـل :ال بحاينقال جعػر   يف الؿ جدلقال 

أقامفـا يف   وأكـف  ---ركعـات ثؿـانوهل ٓ تزيد طـ   يف مخر الؾقؾ أربعأو  لقؾتقـ

[(يـاـروال ابع والع  والخامس  لقؾة الرالث) :لقال متػرقة
(1)

- 

يؼـقل طبـد   هبـؿ الؿ ـجد  ـصحتـك   مــ الصـحابة  ػقرجؿع  خؾػفوصؾك  

  أّكـف خاناــقالمروى  :الػؼف طؾك الؿـذاهب إربعـة :ي يف كتابفالرحؿـ الجزير
ــؾ  ــالخــرج مـــ جــقف الؾق ـــ رمســان لق ــة  م ــث) :وهــل ثــالث متػرق ــة الرال   لقؾ

  بصـالتف فقفـا وصؾَّك الـاس  وصؾَّك يف الؿ جد ( يـاـروال ابع والع  والخامس

  أزيـز ـؿع لفـؿ فؽـان ي  بقـقهتؿويؽؿؾقن باققفا يف   ركعات ثؿانوكان يصؾَّل هبؿ 

[كلزيز الـحؾ
(2)

- 

  :الصحقحقـوهذا ما أشارت إلقف روايات 

 :رواية البخاري 

أخربتـف أن  مإن طائاـة  :قـال  طــ طـروة  روى اإلمام البخاري يف صحقحف 

وصؾك رجال بصـالتف   خرج لقؾة مـ جقف الؾقؾ فصؾك يف الؿ جد  رسقل اهلل

فلصـبح الــاس   فصـؾك فصـؾقا معـف  فـاجتؿع أكرـر مــفؿ  فلصبح الــاس فتحـدثقا

ــر  فتحــدثقا ـــ  فؽر ــةأهــؾ الؿ ــجد م ــة الرالر فصــؾك   فخــرج رســقل اهلل  الؾقؾ

الؿ ــجد طـــ أهؾــف حتــك خــرج لصــالة  طجــز الؾقؾــة الرابعــةفؾؿــا كاكــت   بصــالتف

فنكف لؿ يخػ   أما بعد» :ثؿ قال  الػجر أقبؾ طؾك الـاس فتافد سـكفؾؿا ق  الصبح

فتــقيف رســقل   «طؾــقؽؿ فتعجــزوا طـفــا ت أن تػــرضقاـــخولؽـــل   طؾــل مؽــاكؽؿ

   -وإمر طؾك ذلؽ[  اهلل

                                                           

(  اإلكصـاف يف م ـائؾ دار فقفـا الخـالف  5١7( البدطة  مػفقمفا  حدها ومثارها  الاـق  ال ـبحاين )ص:5)

 (-5.471ال بحاين )

 (-5.333( الػؼف طؾك الؿذاهب إربعة  طبد الرحؿـ الجزيزي )1)
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إن رســقل اهلل صــؾك ذات لقؾــة يف  :موروى أيًســا يف بــاب التفجــد :روايــة ثاكقــة

ثـؿ اجتؿعـقا مــ   فؽرـر الــاسثؿ صؾك مـ الؼابؾـة   فصؾك بصالتف كاس  الؿ جد

قـد رأيـت » :فؾؿا أصبح قال   فؾؿ يخرج إلقفؿ رسقل اهلل  الؾقؾة الرالرة والرابعة

  «طؾـقؽؿ ت أن تػـرضاــقخفؾؿ يؿـعـل مـ الخـروج إلـقؽؿ إٓ أين   الذي صـعتؿ

 -وذلؽ يف رمسان[

  :رواية م ؾؿ 

  مأن رســقل اهلل :طـــ طائاــة  طـــ طــروة  م ــؾؿ يف صــحقحفاإلمــام  روى 
قا ثـؿ اجتؿعـ  فؽرر الــاسثؿ صؾك مـ الؼابؾة   صؾك ذات لقؾة فصؾك بصالتف كاس

قـد » :فؾؿـا أصـبح قـال   فؾؿ يخرج إلـقفؿ رسـقل اهلل الرالرة أو الرابعةمـ الؾقؾة 

  «طؾـقؽؿ ت أن تػـرضاــقخفؾؿ يؿـعـل مــ الخـروج إٓ أين   رأيت الذي صـعتؿ

   -وذلؽ يف رمسان[ :قال

خـرج مــ   أن طائاـة أخربتـف أن رسـقل اهلل :أخربين طروة ---م :رواية ثاكقة 

فلصـبح الــاس يتحـدثقن   فصـؾك رجـال بصـالتف  الؿ ـجد جقف الؾقؾ فصـؾك يف

  فصـؾقا بصـالتف الراكقـةيف الؾقؾـة   فخـرج رسـقل اهلل  مـفؿ فاجتؿع أكرر  بذلؽ

فخـرج فصـؾقا   الؾقؾـة الرالرـةالؿ جد مــ  فؽرر أهؾ  فلصبح الـاس يذكرون ذلؽ

رسـقل  الؿ جد طـ أهؾف فؾـؿ يخـرج إلـقفؿ طجز الؾقؾة الرابعةفؾؿا كاكت   بصالتف

حتك خرج   فؾؿ يخرج إلقفؿ رسقل اهلل  الصالة :فطػؼ رجال مـفؿ يؼقلقن  اهلل

فنكـف لـؿ   أمـا بعـد» :فؼـال  الػجر أقبـؾ الــاس ثـؿ تاـفد سـكفؾؿا ق  لصالة الػجر

صـالة الؾقـؾ فتعجـزوا  ت أن تػرض طؾـقؽؿاـقخولؽـل   يخػ طؾل شلكؽؿ الؾقؾة

«[طـفا
(1)

- 

 :أققل 

 :تزدحؿ يف الذهـ هـا واإلشؽآتفنن إسئؾة   ؼفعؾك ضقء هذه الحؼائ 

                                                           

 (-5١١ ,5١1تاب: البدطة  مػفقمفا  حدها ومثارها  الاـق  ال بحاين )ص:( كؼاًل طـ ك5)



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

410 

يـقحك   يعؼـؾ أكـف فـال  مـ ال ؿاء بقحلًئا إٓ شـقٓ يػعؾ   فـبقـا إكرم 

فصــالة كقافــؾ شــفر رمســان جؿاطــة يف  !أو يبتــدع بدطــة  ةصـــقبؿعبــلن يؼــقم إلقــف 

 ـجد إلـك الؿ  طؾقفا بقـ الصحابة إٓ بعد خروج الـبلمتعارًفا الؿ جد لؿ يؽـ 

 !لبدطـة ٓ يعرففـا الــاس يمسـس  أن الـبـل الؿعؼـقل فؿـ  قر  وصالهتؿ خؾػف

   !قاصًعا جازًما تحريؿًقا هنًقاوطـدما يـفك طـفا لؿ يؽـ هنقف طـفا   ومـ ثؿ يـفك طـفا

يعؼؾ أكف يصؾقفا يف الؿ جد  ففؾ  وضاللة بدطةيعؾؿ أهنا  فؾق كان  :وأيًسا 

وهق العـالؿ  ؟!صطػقن خؾػف لؾصالةسـقالصحابة  بلن ,طؾؿف بالغقب,وهق العالؿ 

 ؟! لعؿر لقؼقؿفا يف م جده بعد وفاتـف حجة وذريعةهذه ستؽقن   بلن صالتف
لقـال فق تؿر طؾك أدائفا جؿاطـة ثـالث   يعؾؿ بلهنا بدطة وضاللة  يعؼؾ أكف وهؾ

ع أن يؼطـ  فؽان مـ إولـك بـف ؟!ركعات ثؿانويف كؾ لقؾة يصؾقفا هبؿ   أو أربع

وبعـد أن رأى الصـحابة قـد اصـطػقا خؾػـف   ركعـةبؾ مـ أول   لقؾةمـ أول  صالتف

إن الصــالة بالؾقــؾ يف شــفر رمســان مـــ   أيفــا الـــاس» :فقؼــقل لفــؿ  لقرتؼــل الؿـــرب

فـال   يصؾقهنا خؾػـف الؾقاللٓ أن يمكفؿ كؾ هذه   «وضاللة بدطةالـافؾة يف جؿاطة 

مــ حقـث   يف الـبل صعـل هذا الرواية فػ !البقان طـ وقت الحاجة تلخقريجقز 

   !أو ٓ يدري  يدري واضعفا

  :الرالرة

 بائً ـا يائً ـافحاول   يف الـفل  الـبل تلخرة سـقجعػر ال بحاين إلك ق تػطـ 

ففـق   يف الؾقؾة إولـك أو الراكقـة سؽقتفوأما  ---م :فؼال  أن يجد مربًرا لفذا التلخقر

أجؾ صرح الردع والـفل طـ اإلتقان هبـا جؿاطـة كاكت مـ  ولعؾفا  خاصةلؿصؾحة 

كــل ٓ يؼــع يف بؼعــة   تتـاقؾــف الجؿــاهقرمـــ الـــاس حتــك  مــأل طظــقؿبحســقر 

[ان ـقالـ
(1)

-  

يح طؾــك هــذا التــلخقر  قــر صـــرصــحقح  بــدلقؾلــؿ يــلت لـــا ال ــبحاين  :قؾــت 

  الـبـل حؽؿـةوتحؼؼـت   طؾك أرض القاقع (لعؾ)وقد تحؼؼت هذه الـ  (!لعؾ)
                                                           

 (-5١1( البدطة  مػفقمفا  حدها ومثارها  الاـق  ال بحاين )ص:5)
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إلـك   مـ اكتؼالف سـتانفؿا هل إٓ  !(ان ـقالـكل ٓ يؼع يف بؼعة ) :ا التلخقريف هذ

ويف أرجــاء جزيــرة   م ــجدهالرفقــؼ إطؾــك إٓ وصــالة الــماويح صــارت تؼــام يف 

 يعؼؾ أن كبقـا محؿد وهؾ ؟!كان هذا هق سببف التلخقريعؼؾ أن هذا  ففؾ !العرب
   ؟!يؽقن هؽذا تؼديره لألمقر  حؽقؿ الحؽؿاء

 هذا اإلكؽـاريعقد ثؿ   طؾقفؿ هذه الصالة يف أول لقؾة  أكؽرأن  الؿاؽؾةوما  

ويف خطبـة   يف الصـؾقات الؿؽتقبـة  مختؾػـة مـقاصـويف   ومـرات ---طؾقفؿ مرات

فؿا ذكره  ؟!ويف  قرها مـ الؿقاصـ ---,التل يجتؿع فقفا معظؿ الصحابة,الجؿعة 

خصقًصـا وح ـب مـا أورده هـق   كلتلخقر الـفل يسحؽ الرؽؾ سببال بحاين مـ 

أفـال  ( يـاـروال ابع والع  والخامس  لقؾة الرالث) :صالها يف لقال متػرقة  أكف

والؾقؾــة   خصقًصــا بــقـ الؾقؾــة الخام ــة,الزمـــل بــقـ الؾقــالل  الػــارقيؽــقن هــذا 

  ؟!ٓ لتجؿعفؿ  هذا الؿأل العظقؿ لتػرقومدطاة  سبًبا ,يـاـرال ابعة والع

 :الرابعة

بـقـ مـا رواه أصـحابـا طــ أمقـر الؿـممـقـ  وآخـتالفم :ل جعػر ال ـبحاينقا 

  طـ إقامتفا جؿاطـة  الـبل هنكفعؾك إول   خان واضحاـقوما رواه ال  طؾل

  أن تػرض طؾقفؿ ةاـقخاإلقامة جؿاطة   وطؾك الراين ترك الـبل  بدطةوأسؿاها 

[؟يتبعأحؼ أن  قـالؼقلفلي   إذن  يعةاـرمع كقهنا مقافؼة لؾديـ وال
(1)

- 

  مــ  قـرهؿ  رة كبقفؿ ـقٕهنؿ أطرف ب ؛يتبعققل أهؾ ال ـة أحؼ أن  :قؾت 

ـــ  ــؿ م ــف رووإهنــؿ ه ــف و وحػظــقا  أحادير ـــقتراث ــة وٓ    رتفس ــقس لإلمامق ول

طة بـقـ مـا رواه  ــقفؿؼاركـة ب !طؾـك هـذا الـماث طقـالففؿ   ٕئؿتفؿ فسؾ يف ذلؽ

تتســح   مــع مــا رواه اإلمامقــة طـــف  يف كتــبفؿ  أهــؾ ال ـــة طـــ الـبــل إكــرم

 -الصقرة باؽؾفا الجؾل

فجؿقــع مــا يرووكــف أهــؾ ال ـــة يف كتــبفؿ هــق طـــ خــاتؿ إكبقــاء والؿرســؾقـ  

بقـؿـا ٓ كجـد  قـر   يف مصــػ لبؾغـت إلـقف  ولق جؿعت أحاديرف  محؿد

                                                           

 (-5١١ ,5١1( البدطة  مػفقمفا  حدها ومثارها  الاـق  ال بحاين )ص:5)
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ــف (513) والتــل   قــةيف الؽتــب إربعــة الؿعتؿــدة طـــد اإلمام  حــديًرا مرويــة طـ

مـفـا حـديث  يصـح فـال  التحؼقـؼ وطــد  ألـػ حـديث (31)زادت أحاديرفا طؾك 

بقـؿـا كجـد أن أحاديـث جعػـر   واحد ح ـب ققاطـد اإلمامقـة يف الجـرح والتعـديؾ

 ! ألػ حديث (14)قد تجاوزت الـ  () الصادق

 :الخام ة

 ؟!ـصهـذا الـ كتؿـانجـقفا طؾؿاء أهؾ ال ــة مــ سـقالتل  الؿصؾحةثؿ ما هل  

كتبـف  أصـحيف  (أو كعؿت البدطـة  كعؿ البدطة) :يف الماويح  فؿـ يـؼؾ ققل طؿر

 ؟! أن يـؼؾ مرؾ هذا الـص طـ الـبل اـكيخ ففؾ ( البخاري)

 :ال ادسة 

فؿـا   بـدعكاكـت   الـبـل صــرأن يف ط :ر ــقلؿ تـذكر لــا كتـب التـاري  أو ال 

  لـاس أن يؼعقا فقفا بعـد وفاتـفيحذر ا  فؼد كان   بعد وفاتفضفرت البدع إٓ 

وكان الصحابة يرجعـقن إلقـف يف كـؾ   يعاـرت صـركان ط  هصـرفع  ٓ زمـ حقاتف

  وخقـر شـاهد طؾـك ذلـؽ حـديث جـابر  العبـاداتخصقًصا يف   صغقرة وكبقرة
  والذي كان فقف الصـحابة  الحجيف كتاب  صحقحفالطقيؾ الذي رواه م ؾؿ يف 

 -مـ أكػ فؿ يجتفدونوٓ    الحجطـ مـاسؽفؿ يف  ي للقكف

 :ال ابعة 

وطـــ صــالة  ( الــماويح)قــد هنــك طـــ صــالة   ر إلــك أن الـبــلاـــقالروايــة ت 

يف  لؾـفقـقـمـا هـل الؿـاسـبة يف جؿعـف  :فال ـمال هــا  يف مجؾـس واحـد (السحك)

إلـك هـذا الققـت  (السـحك)الـفـل طــ صـالة   ترك الـبل ولؿاذا ؟!وقت واحد

 فؾؿـاذا  وإن لـؿ يربـت ؟!قد هنك طـفا قبـؾ هـذا الققـت  ثبت أكف وهؾ ؟!تحديًدا

أو   إكؽــار الؿـؽــر تــلخقر  فؾــؿ يؽـــ مـــ طادتــف  ســؽت طـفــا كــؾ هــذا الققــت

   ؟! مع أي خطل يبدر مـ أحد مـ الصحابة الت اهؾ
هـذه  كـذبوهـذا خقـر دلقـؾ طؾـك   فال أجقبة طـد اإلمامقـة طؾـك هـذه إسـئؾة

  !طؾك ل ان الؿعصقمقـ الؿؾعقكقـابف ضـرارة بـ سـ ـ وأالرواية التل وضعفا زر
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 طفاشــرإكؿا هل صـالة قـد    أحد مـ الصحابة لؿ يبتدطفافصالة السحك  

طؾـك أدائفـا  وداوم  وصالها زمــ حقاتـف   خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ كبقـا محؿد

مكــان  :قـال  روى اإلمـام أحؿـد يف م ــده طــ أبـل سـعقد الخـدري   أصـحابف

ويـــدطفا حتـــك كؼـــقل ٓ   ٓ يـــدطفاحتـــك كؼـــقل  الســـحكيصـــؾل   ســـقل اهللر

يصؾقفا[
(1)

-   

  مإن رسـقل اهلل :قـال  يف م ـده طـ طؾل بـ أبـل صالـب ,أيًسا,وروى 
كان يصؾل مـ السحك[
(2)

- 

  أحاديــث الـبــل الصــحقحقـوطؾــك رأســفا   أهــؾ ال ـــة كتــبوكؼؾــت لـــا 
فـنهنؿ   رة هذه إحاديث يف كتـبفؿ الحديرقـةولقف  يع ال ؿاوياـرالؿتعؾؼة هبذا الت

 -(*)خاصة أبقاًباقد بقبقا لفا 

                                                           

(  م ــد ابــ الجعـد  1.313(  م ـد أبـل يعؾـك )5.175(  ســ الممذي )4.11( م ـد اإلمام أحؿد )5)

  (-117ص

 (-5.١7( م ـد اإلمام أحؿد )1)

إحاديـث الـقاردة يف  جؿـع الحـاكؿ(: موقـد 4.33قال ابـ حجر يف فتح البـاري ) )*(

رواة  طــدديف جــزء مػــرد وذكــر لغالــب هــذه إقــقال م ــتـًدا  وبؾــغ  الســحكصــالة 

 [-العاـريـ كػً ا مـ الصحابةالحديث يف إثباهتا كحق 

يف كتـب أهـؾ  ( طــ الـبـل السـحكردت الؽرقر مــ إحاديـث الؿربتـة لصـالة )و 

خاصـة  ومــ هـذه الؽتـب:  أبقاًبـاال ـة  ولؽررهتا فؼـد بـقب طؾؿـاء أهـؾ ال ــة لفـا 

بــاب كتــاب الصــالة  بــاب الصــالة يف الرــقب القاحــد ( )1.14مصــحقح البخــاري )

ــاب صــالة الســحك يف الحســـر(  صــحقح م ــؾؿ ) ــف  ب ــا ب ــاب  (1.513مؾتحًػ )ب

(  ال ـــ السـحك)بـاب صـالة  (1.511) مالـؽ(  مقصـل السحكاستحباب صالة 

 (4.34(  مصــػ طبـد الـرزاق )السـحك)باب صـالة ( 5.53١الؽربى  الـ ائل )

)بــاب أي ســاطة تصــؾك  (1.17١(  مصـــػ ابـــ أبــل شـــقبة )الســحك)بـاب صــالة 

)بـاب صـالة  (5.44١(  ســـ الـدارمل )السـحك  بـاب مـا يؼـرأ يف صـالة السحك

(  ســ أبل داود السحك)باب ما جاء يف صالة  (5.347(  ســ ابـ ماجف )السحك

)باب مـا جـاء يف صـالة  (5.171(  ســ الممذي )السحك)باب صالة  (5.1١7)
= 
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  :الرامـة

صــالة الســحك طـــد أهــؾ ال ـــة  طقةاـــرباطــماف طؾؿــاء اإلمامقــة يف كتــبفؿ  

 صـالة السـحكماتػـؼ أصـحابـا طؾـك أن  :قال الؿحؼؼ البحـراين  طؾقفا وإجؿاطفؿ

جؿقـع  وخالػ  طة ٓ يجقز فعؾفاصالة السحك بد :  يف الخالفاـققال ال  بدطة

   ----سـةإهنا  :يف ذلؽ فؼالقا الػؼفاء

فـنهنؿ   خالًفا لؾجؿفقرصالة السحك بدطة طـد طؾؿائـا  :وقال العالمة يف الؿـتفك

  يف الصـحقح طــ اـقيف الؿـتفك طؾك ذلؽ بؿا رواه ال واستدل -طؾك استحباهبا أصبؼقا

طـــ الصــالة يف رمســان  ()ســللـاهؿا  :ؾ قــالقاســـقوالػ  ومحؿــد بـــ م ــؾؿ  زرارة

ثـؿ   وأثــك طؾقـف  فحؿـد اهلل  قـام طؾـك مــربه  إن الـبـل :فؼـآ ؟كافؾة بالؾقؾ جؿاطة

وصـالة   إن الصالة بالؾقـؾ يف شـفر رمسـان الـافؾـة يف جؿاطـة بدطـة  أيفا الـاس» :قال

قا صـالة وٓ تصـؾ  أٓ فال تجتؿعقا لـقاًل يف شـفر رمسـان لصـالة الؾقـؾ  بدطةالسحك 

  «وكؾ ضـاللة سـبقؾفا إلـك الــار  أٓ وإن كؾ بدطة ضاللة  ةصـقفنن ذلؽ مع  السحك

«[قؾقؾ يف سـة خقر مـ كرقر يف بدطة» :ثؿ كزل وهق يؼقل
(1)

- 

وأصبـؼ الجؿفـقر طؾـك   مصالة السـحك  قـر م ـتحبة :قال الؿحؼؼ الحؾل ,

                                                           

)بــاب الؿحافظــة  (3.14(  م ــتدرك الحــاكؿ )3.113(  ســــ الـ ــائل )الســحك =

)بـاب  (4.33ربى  البقفؼـل )وهل صالة إوأبقـ(  ال ــ الؽـ السحكطؾك صالة 

وفســؾفا ومــا ورد فقفــا(   الســحكذكــر إحاديــث الرابتــة طـــ الـبــل يف طــدد صــالة 

ومـا فقفـا مــ ال ـــ   السـحك)جـامع أبـقاب صـالة  (1.113صحقح ابـ خزيؿة )

يف ال ـػر(  صـحقح ابــ حبـان  السـحكيف جؿاطـة  بـاب صـالة  السحكباب صالة 

)بـــاب صـــالة  (1.55ـ الـــدارقطـل )(  ســـالســـحك)فصــؾ يف صـــالة  (5.15١)

  (  الطــرباينالســحك)بــاب يف صــالة  (3.١13يف جؿاطــة(  كـــز العؿــال ) الســحك

( الؿعجـــــؿ الؽبقـــــر 3.414( الؿعجـــــؿ إوســـــط )1.11الؿعجـــــؿ الصـــــغقر )

 (- 3.573(  م ـد أبل يعؾك )5.55١(  م ـد اإلمام أحؿد )13.314)

 (-5.33( الحدائؼ الـاضـرة  الؿحؼؼ البحراين )5)
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ام ثالثـة أيـام مــ صــق :أوصاين خؾقؾـل بـرالث) :لؿا رواه أبق هريرة قال  استحباهبا

ومرؾف طـ أبل الدرداء[ ( وأن أوتر قبؾ أن أرقد  وركعتل السحك  كؾ شفر
(1)

- 

ا ب ــبب خقــًرا كرقــرً حــرم طؾؿــاء اإلمامقــة طؾــك أكػ ــفؿ وطؾــك أتبــاطفؿ  :قؾــت 

يف » : د الؿرسـؾقـ كبقــا محؿـدســقققلفؿ ببدطقة صالة السـحك التـل قـال طـفـا 

 :قـال  طـ كؾ مػصؾ مـف صدقة يتصدقفعؾقف أن   مػصاًل اإلك ان ثالثؿائة وستقن 

ء تـحقـف طــ اــلأو ال  الـخامة يف الؿ جد تـدفـفا :قال ؟ومـ يطقؼ ذلؽ يا كبل اهلل

«تجزئؽ فركعتا السحكفنن لؿ تؼدر   الطريؼ
(2)

-  

يصبح أحدكؿ وطؾك كؾ سالمك مــف » :أكف قال  طـ الـبل   وطـ أبل ذر 

وأمـر بؿعـروف وهنـل طــ   وتؽبقـرة وت ـبقحة صـدقةفؽؾ هتؾقؾة وتحؿقدة   صدقة

«السحكمـ كؾ ذلؽ ركعتا  وتجزه  مـؽر صدقة
(3)

- 

التـل رواهـا زرارة بــ  (*)الروايـة القتقؿـةودلقؾفؿ طؾك بدطقـة هـذه الصـالة هـذه 

 !طؾك ل ان إئؿة الؿعؾقنسـ ـ 

  :التاسعة 

  اــقال ؼألحـفؼـد   بلكـف هـق مــ ابتـدع صـالة السـحك يتفؿ اإلمامقة طؿر  

ــل البقا ــف ضـــلطؾ ـــ الؿطــاطـ   اط الؿ ــتؼقؿصـــرال :يف كتاب دكا ســـقبحــؼ طــدًدا م

  درًء الحــد طـــ الؿغقــرة  مجعــؾ الطــالق ثالًثــا يف مجؾـس واحــد :ومـفــا  طؿـر

[(صالة السحك)و  ابتدع صالة الماويح جؿاطة
(4)

- 

                                                           

 (-1.11( الؿعترب  الؿحؼؼ الحؾل )5)

(  صـحقح ابــ 1.417(  صـحقح ابــ خزيؿـة )1.11١(  ســ أبـل داود )1.413( م ـد اإلمام أحؿد )1)

 (-3.111حبان )

 (-1.117( صحقح ابـ خزيؿة )4)

جـًدا  قـال  بؾػظ مختصـر( طـ )زرارة والػسـقؾ( 4.314رواها الؽؾقـل يف كافقف ) )*(

 اكتفك- «[- صالة السحك بدطة»قال:  هلل فقف: مإن رسقل ا

 (-1١ ,4.3( الصـراط الؿ تؼقؿ إلك م تحؼل التؼديؿ  زيـ الديـ العامؾل البقاضـل )3)
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كاكـت  (*)(صالة السـحك)أن بدطة  :عقةاـقإٓ أكـا كجد مـ خالل هذه الرواية ال

 -وٓ دخؾ لعؿر بابتداطفا   طؾك زمـ الـبل

  :ةشـرالعا 

أكـؽ ٓ تجـد وصـًػا بالبدطـة لصـالة  :هـذه الروايـة بطـالنومـ الاـقاهد طؾـك 

عة يف  قـر هـذه الروايـة اــقيف جؿقع كتب ال ـة وال  صادًرا طـ الـبل (الماويح)

 !القتقؿةعقة اـقال

يف جؿقـع كتـب   صادًرا طـ الـبل (السحك)وٓ تجد وصًػا بالبدطة لصالة  

 بالبدطـة  يصـػفا فؽقـػ !(*)القتقؿـةعقة اــقعة يف  قـر هـذه الروايـة الاـقال ـة وال

   ؟!كؿا أسؾػـا  وهق مـ صالها وأمر الـاس هبا

طــ الـبـل مرويـة  , قـر هـذه الروايـة,فؾقلت لـا طؾؿاء اإلمامقة برواية واحـدة  

الــماويح ) :فقفــا صــالب  ـ يصــػيف أي كتــاب مـــ كتــب الؿ ــؾؿق  إكــرم

  -(*)بالبدطة (والسحك

                                                           

هـق مــ شــرع هـذه  يف الؿباحت الؼادمـة أن الـبـل إكـرم  ,إن شاء اهلل,سـربت  )*(

 ولغقره فقفا- الصالة  وٓ دخؾ لعؿر 

مــ ,طؾؿاء اإلمامقة  لجللتل تصػ صالة السحك بالبدطة  الروايات ا اكتػاءب بب  )*(

إلـك كتـاب: دطـائؿ اإلسـالم لؾؼاضــل كعؿـان )اإلسـؿاطقؾل(  ,باب حػظ ماء القجف

فـؼؾقا مـف هذه الرواية طـ أبل جعػر الباقر: مأكـف قـال لرجـؾ مــ إكصـار سـللف طــ 

: رسقل اهلل ققمؽ إكصار  سؿعقا ققل  ابتدطفافؼال: إن أول مـ  السحكصالة 
فقـدخؾقن  ضـحك  فؽاكقا يلتقن مـ ضــقاطفؿ «صالة ألػصالة يف م جدي تعدل »

 طـف[- فـفاهؿ الؿ جد فقصؾقن  فبؾغ رسقل اهلل 

ـ كاحقة ال ـد ب بب  ساقطة: الرواية قؾت  كؼطاعم فال يحتاج مـا إلك  متـفاواإلرسال  أما  ٓا

 فسؾٕكصار درجة أهنؿ ٓ يػرققن بقـ وصؾت  ػؾة ا ففؾتعؾقؼ صقيؾ ففق ضاهر البطالن  

ـ الـافؾة؟!  وقت  قر )السحك( ٕخذ الح ـات  ففؿ مـ مجاوري  وألؿ يجدواالؿؽتقبة ط

 الؿ جد الـبقي  ويف إمؽاهنؿ التـػؾ فقف يف أي وقت ٓ هنل فقف مـ الؾقؾ أو الـفار؟! 

ة )السحك( مــ بـاب طؾؿاء اإلمامقة بعًسا مـ الروايات ال ـقة الؿتعؾؼة بصال اكتؼك )*(

هذه الصـالة   بدطقةطؾك الـاس  يف محاولة يائ ة مـفؿ إلثبات  الؿاا بة والتاقيش

 ومـ هذه الروايات: 
= 
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وإلقـؽ   بروايات مـ كتب اإلمامقـة (السحك)بؾ كحـ ك تطقع أن كربت صالة  

 ( قـرب اإلســاد)مطبد اهلل بــ جعػـر يف  :عةاـقهذه الرواية كؿا وردت يف وسائؾ ال

  بــ جعػـر ســكطــ أخقـف مق  طـ جده طؾل بــ جعػـر  طـ طبد اهلل بـ الح ـ
ة اــروأمامـف امـرأة تصـؾل بقـفؿـا ط يصـؾل السـحكسـللتف طــ الرجـؾ يؽـقن  :قال

لقؿض يف صالتف[  ٓ بلس :قال ؟أذرع
(1)

- 

                                                           

ما رواه البخاري وم ؾؿ ب ـدهؿا طـ مجاهـد  قـال: مدخؾـت أكـا وطـروة بــ الزبقـر   =

ـــ طؿــر جــالس إلــك حجــرة طائاــة وإذ أكــاس يصــؾقن يف  الؿ ــجد  فــنذا طبــد اهلل ب

 [-بدطة- قال: ف للـاه طـ صالهتؿ؟ فؼال: السحكصالة  الؿ جد

وما رواه ابـ أبل شـقبة طـ الحؽـؿ بــ إطـرج  قـال: مسـللت ابــ طؿـر طــ صـالة  

 [-بدطة  كعؿت البدطة؟ فؼال: السحك

 وٕهؾ ال ـة بقان وتقجقف لفذه الروايات  وإلقؽ بعًسا مؿا قالقه:  

(: مقال طقاض و قـره: إكؿـا أكؽـر ابــ 4.31قال اإلمام ابـ حجر يف فتح الباري ) , 

  ويميده مخالػف لؾ ـةٓ أهنا  جؿاطةوصالهتا  الؿ اجد طؿر مالزمتفا وإضفارها يف 

ما رواه ابـ أبل شـقبة طـ ابـ م عقد: )أكف رأى ققًما يصؾقهنا فلكؽر طؾقفؿ وقـال: إن 

 ([-بققتؽؿكان وٓبد فػل 

(: مهذا قـد حؿؾـف الؼاضــل ١.143ؿ )وقال اإلمام الـقوي يف شـرح صحقح م ؾ , 

 ٓ أن أصـؾ  وآجتؿاع لفا هـق البدطـة الؿ جدو قره طؾك أن مراده أن إضفارها يف 

 صالة السحك بدطة[-

: وطؾــك كــؾ إحــقال  لــقس الؿفــؿ طـــدكا مـــ قــال ببدطقــة هــذه الصــالة مـــ قؾــت 

رسـقل  ثبـت أن هـؾ  لؽـ الؿفؿ طـدكا هـق: ,طؾك فرض الت ؾقؿ أكف قال,الصحابة 

 ؟! ببدطقتفاقد قال  هذه إمة محؿد 

(  هدايـة إمـة إلـك 4.1١4(  كاـػ الؾرـام  الػاضـؾ الفــدي )1.517( وسائؾ الاـقعة  الحر العـامؾل )5)

(  هنايـــة التؼريـــر  الؾـؽـــراين 3.5١4(  الحـــدائؼ  البحـــراين )1.515أحؽــام إئؿـــة  الحـــر العـــامؾل )

(  م ــائؾ طؾــل بـــ جعػــر  طؾــل بـــ اإلمــام جعػــر 5.175(  جــامع الؿــدارك  الخقك ــاري )5.33١)

(  م ـــتـد الاــــقعة  الؿحؼـــؼ الـراقـــل 1.153) (   ــــائؿ إيـــام  الؿقـــرزا الؼؿـــل11١الصـــادق )ص:

ـــف  الفؿـــداين )١.411(  جـــقاهر الؽـــالم  الجـــقاهري )3.353) (  البحـــار 55.35(  مصـــباح الػؼق

 (-3.313(  جامع أحاديث الاـقعة  الربورجردي )١1.441)
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ولـؿ أطرـر طؾـك   هبا كرقر مـ طؾؿاء اإلمامقة يف كتـبفؿ الػؼفقـة استدلالرواية  :قؾت

يف   ــلؾإٓ محاولة مـ الحر العامؾل والؿج  أو يف متـفا  سـدهاأحد مـفؿ قد صعـ يف 

ضرف ٓ مػعـقل  (السحك)ملػظ  :فؼال إول  التؼقةأو رمقفا يف سؾة   لقي طـؼ كصفا

ًٓ مطؾًؼا[ التؼقةويحتؿؾ  -أو مػعقل مطؾؼ  بف لق كان مػعق
(1)

- 

يصـؾل يف  :أي  ضرف السحك ( يصؾل السحك) :مققلف :وقال الراين يف بحاره 

[لؾتؼقةفالتؼرير   لسحكاولق كان الؿراد صالة   وطةاـرهذا الققت صالة م
(2)

(*)- 

  :اـرالحادية ط 

وخصقًصـا فقؿـا يتعؾـؼ بؼـقل   جعػر ال بحاين يف روايات الصـحقحقـ شؽؽ 

 ياــؽؽم :قــائاًل   طـفــا[ فتعجــزواأن تػــرض طؾــقؽؿ  تاـــقخمولؽـــل  : الـبــل

 -[مقضقطةفقحتؿؾ ققًيا أهنا    اإلك ان يف صحة اكت اب هذه الجؿؾة إلك الـبل

أحد مـ طؾؿـاء اإلمامقـة يف صـحة اكت ـاب هـذه الجؿؾـة إلـك  ياؽؽلؿ  :قؾت 

يح طؾك ذلـؽ  قـر صـر صحقحولؿ يلت ال بحاين بلي دلقؾ  !الرواية  قر ال بحاين

ففذا الؿؼطع مــ الروايـة قـد أجؿـع طؾـك روايتـف جؿقـع مــ  !والتخرصات الظـقن

ــل ــك رأســفؿ ال  يف رمســان  روى أحــداث صــالة الـب ـــقوطؾ  البخــاري)خان ا

صــحقحقفؿايف  (وم ــؾؿ
(4)

ـــص   ــذا ال ــرادهؿ ه ــؾ إضــافة إلي ــد أوردوا   ب ــنهنؿ ق ف

                                                           
 (-1.517( وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )5)

 (-١1.443( بحار إكقار  الؿجؾ ـل )1)

  إن الؿ ــتحبةلؿــاذا كــؾ هــذه الســجة حــقل صــالة الســحك وهــل مـــ الصــؾقات  )*(

صالها العبد فؾف إجر والرقاب  ومـ تركفا فال ترريب طؾقف  وهـذا مـا ذكـره طؾؿـاء 

( تحـت 5.151ـقد سـابؼ يف كتابـف فؼـف ال ــة )أهؾ ال ـة يف كتـبفؿ  قـال الاــق  سـ

فـال   فؿـ شاء ثقاهبا فؾقمدهـا  وإٓ م تحبةطـقان )حؽؿفا(: مصالة السحك طبادة 

 طؾقف يف تركفا[- ترريب

  فؿـ شاء الصالة خقر مقضقع: »وطـ الصادق طـ مبائف  قال: مقال رسقل اهلل  , 

 «[-استؽرراستؼؾ  ومـ شاء 

(  م ـــد اإلمــام أحؿــد 5.554(  مقصــل مالــؽ )1.533(  صــحقح م ــؾؿ )5.111( صــحقح البخــاري )3)

(  1.534(  ابــ خزيؿـة )4.33(  مصـػ طبد الـرزاق )1.371(  ال ــ الؽربى  البقفؼل )5.557)

 (-1.15١(  الؿعجؿ إوسط  الطرباين )5.414ابـ حبان )
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طؾـقؽؿ[ ؽتُب ســقُ محتـك ضـــُت أكَّـف  :مــ أمرـال  كصقًصا أخرى شبقفة بف
(1)

مولـق   

طؾقؽؿ ما قؿتؿ بف[  كتب
(2)

  الؽـذبطؾـك هـذا  تقاصـموايعؼؾ أن الجؿقع قد  ففؾ  

 (*)؟!هذا الؽذب أحد  قر ال بحاين يؽتاػوأكف لؿ 

مــ الروايـة يف جؿقـع  إولفنكؽ ت تدل بالؿؼطع   يا جعػر آكتؼائقةوما هذه  

أمــا   ٕن فقــف مصــؾحة لؿــذهبؽ (؛الــماويح)كتبــؽ التــل تتحــدث فقفــا طـــ صــالة 

  التـل مــ أجؾفـا تـرك الصـالة جؿاطـة العؾـة  الؿؼطع الراين الذي ذكر فقف الـبـل

فعؾقـؽ إمـا أن تلخـذ  ؟!ذه الصـالةرأي مـذهبؽ يف هـ يـ ػٕكف  ؛فقف تاؽؽفنكؽ 

  !(*)الفقىفال معـك لفذه آكتؼائقة إٓ   كؾفا تمكفاأو أن   بالرواية كؾفا

 ففـؾ  ء مــ ديــؽشــلوأيًسا يا مـ تدطل اتباع إئؿة مـ أهـؾ البقـت يف كـؾ  

أو   أو ورد طــفؿ تربيــًرا ؟يف الروايــة مزيـدةإن هــذه العبـارة  :ثبـت طــفؿ أهنــؿ قـالقا

 ؟أهؾ ال ـة تعؾقؾ قر   الصالة جؿاطة بالـاس  الـبل لمك صحقًحا تعؾقاًل 

                                                           

 (-1.5١١)(  صحقح م ؾؿ 3.77( صحقح البخاري )5)

 (-1.5١١(  صحقح م ؾؿ )١.531( صحقح البخاري )1)

أن تػـرض طؾـقؽؿ  خاــقت: مولؽــل كؿا ذكر البخاري يف صـحقحف قـقل الـبـل  )*(

(  ولـق كـان مــ الـذيـ كعـؿ البدطـةيف الـماويح ) طـفا[  ذكر قـقل طؿـر  فتعجزوا

 يتالطبقن بالـصقص ل ؽت طـفا  ولؿا أوردها يف صحقحف-

( أو كعؿ البدطة  فؼد ذكروا طبارة طؿر: )ل وهذا ما قام بف جؿقع مـ ذكر طبارة الـب 

( يف كتبفؿ  هذه العبارة التل لقٓ كتب أهـؾ ال ــة وأمـاكتفؿ يف الـؼـؾ كعؿت البدطة)

 لؿا سؿع هبا اإلمامقة صقال حقاهتؿ-

الؿؼاصع مـ روايات أهؾ ال ـة طـد ال بحاين وطـد  قره مــ طؾؿـاء اإلمامقـة  اكتؼائقةإن  )*(

رها هــا  إٓ أين أود أن أشــقر إلـك مـقرًدا واحـًدا مـفـا فؼـط  فطالؿـا كرقرة ٓ يؿؽـ حصــ

مــ روايتـل البخـاري وم ـؾؿ  والـذي جـاء فقـف:  بـالؿؼطع الرـاينطؾؿاء اإلمامقـة  استدل

 الؿؼطـع إوليف  صعــقا  فؿـ أ سبفا أ سبـل(  إٓ أهنؿ جؿقًعا قـد فاصؿة بسعة مـل)

أبـل  خطب بــتوالذي جاء فقف: مإن طؾقًا  طؾل ٓبـة أبل جفؾ  خطبةالذي يتحدث طـ 

 ٓ تغسـبفؼالـت: يـزطؿ ققمـؽ أكـؽ  جفؾ ف ؿعت بذلؽ فاصؿة  فلتت رسقل اهلل 

 لبـاتؽ  وهذا طؾل كاكح بـت أبل جفؾ--- الحديث[-
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 التاـؽقؽيف   وكالم ال بحاين هذا يجعؾ الباب مػتقًحـا لؽـؾ مــ هـب ودب 

أو  مزيــدةإهنــا  :فقؼــقل طـفــا  هـقاهأو طبــارة يف أي روايــة ٓ تتػــؼ مــع   يف أي جؿؾـة

أن  :ف ٓسـتطاطقا الؼـقلكػ ـ الؿــفجولق أراد طؾؿاء أهـؾ ال ــة اكتفـاج  !مقضقطة

مــ حـديث رزيـة  ( ؾبـف القجـع)و (اهجر)و (ح بـا كتاب اهلل) :طبارات مـ أمرال

 ؟!يؼبـؾ ال ـبحاين هبـذا ففـؾ !يقم الخؿقس الذي رواه البخاري مزيدة أو مقضقطة

 (*)؟!ٕن يف هذه العبارات كقع صعـ يف طؿر  ؛أم أكف يرفض

يف تؿامقة  ياؽؽفؿـ   ذه التاؽقؽاتأن يصدر مـ اإلمامقة أمرال ه  رابةوٓ  

مــ   يف مقاضع بعض أيات يف ال ـقر تالطبقايف أن الصحابة قد  وياؽؽ  الؼرمن

طؾـقفؿ أن يؼقلـقا  بؿ ـتغربفؾـقس  ( اكؿال الـديـ) :ومية  (*)(التطفقر) :مية :أمرال

 !بؿرؾ هذا الؼقل

                                                           

( لقٓ كتب أهـؾ ال ــة لؿـا كعؿت البدطة( أو )كعؿ البدطةكؿا أشـركا إلك أن طبارة ) )*(

 قاهتؿ  ففذا يـطبـؼ تؿاًمـا طؾـك حادثـة رزيـة يـقم الخؿـقس سؿع هبا اإلمامقة صقال ح

( 5.311يف ماــرطتف )محؿـد مصـػ مح ــل  ميـة اهللحقث اطـمف مؼـًرا الؿحؼـؼ 

أي أثر لفذه القاقعة طـدهؿ حتك ولق كان إثر سـًدا ضـعقًػا  أو مطعقًكـا فقـف   باكتػاء

تروي ما  ب ـد ضعقػ طـد الاـقعة  ولق ٓ روايةأكف  طجقب الحالوذلؽ بؼقلف: ممـ 

يف مرضف بعد رد أمره بنتقان الؼرصاس والدواة: أن  قالف طؿر ومـ تبعف لرسقل اهلل 

ح ـبـا كتـاب ( )كؾتـا الجؿؾتـقـ بؿعــك واحـد( ) ؾبف القجـع( أو قد )يفجرالرجؾ )

  (  كؿا كؼؾف أهؾ ال ـة يف صحاحفؿ  وكتبفؿ[-اهلل

 :أققل 

لؿا طرف اإلمامقة طـ هـذه  ة الـبل إكرم سـقر حػظتلقٓ كتب أهؾ ال ـة التل  

وفؼفف  فؾؿا طرف  سـقرة طؾل  حػظتال ـقرة شـقًئا  بؾ لقٓ كتب أهؾ ال ـة التل 

اإلمامقة طـ ذلؽ شـقًئا  وخقر شاهد طؾك ذلؽ كتاب )هنج البال ة(  فؿـ يرجع إلك 

 ملخقذ مـ كتب أهؾ ال ـة-  معظؿفامصادره وأساكقده ف ـقجد أن 

(: مروى البخــاري  والممــذي  وصــاحب 41.143ل الؿجؾ ـــل يف بحــاره )قــا )*(

جامع إصقل طـ ابـ شفاب طـ خارجة بـ زيد بــ ثابـت أكـف سـؿع زيـد بــ ثابـت 

يؼقل: فؼدت مية يف سقرة إحزاب حقـ ك خت الصحػ قد كـت أسؿع رسقل اهلل 
= 



 
 

١ٝ خبصٛص ٖرٙ مل ٜسد ْٗٞ صخٝح صـسٜح عٔ َعصَٛٞ اإلَا9َ ايسابع١اسبكٝك١ 

 ايصال٠

421 

كعـؿ ) : طؿر فؽؿا أن البخاري قد روى يف كتابف ما كؼؾ إلقف مـ ققل :وأيًسا 

وهـق قـادر طؾـك فعـؾ   أو يـ ـبفا لغقـره  أو يتالطب فقفا  ولؿ يحذففا (هذه البدطة

فـال   مــ دون زيـادة أو كؼصـان  فنكف قد روى ما كؼؾ إلقف طــ الـبـل ؛جؿقع ذلؽ

لديـف أطظـؿ إذا مـا حـذف قـقل  الؿصؾحةبؾ إن   مصؾحة لديف يف الحذف أو الزيادة

 بؿحابـاةصقًصا وهق متفؿ مـ قبؾ طؾؿـاء اإلمامقـة خ ( هذه كعؿ البدطة) : طؿر

قال محؿـد صـادق الـجؿـل   والتؽتؿ طؾك أخباره التل فقفا كقع صعـ فقف   طؿر

التـل صـدرت مــ البخـاري كاجؿـة  الخقاكـةمهذه  (:تؼطقع الحديث) :تحت طـقان

تجــاه أمقــر الؿــممـقـ طؾــل بـــ أبــل  يؽـــفوالتطــرف الــذي كــان  التعصــبطـــ روح 

أو    مــ مـاقـب طؾـل مـؼبةفقف  حديثأي  ي ؼط ويؼطعلذلؽ تراه و  صالب

أو   فقحذف صـدر الحـديث أو ذيؾـف  وجفالة ٕحد مـ الخؾػاء مـؼصةيؽاػ طـ 

أو الؿـؼصة[  الؿـؼبة تخػكيعؿد إلك قطعف مـ وسطف حتك 
(1)

-  

ثقـ مفـنذا كـان إمـام الؿحـد :بؼقلف  د هاشؿ الفاشؿل ـقال ,أيًسا,وهذا ما أشار إلقف 

وخقاكـة إماكـة لؿجـرد إخػـاء   التحريػوهق شؽؾ مـ أشؽال   إحاديث بتؼطقعيؼقم 

[؟ؽقن الحال بالـ بة لؾػسائح إطظؿسـقفؽقػ   بجفؾ طؿرما ياعر 
(2)

-   

أن تػــرض طؾــقؽؿ  تاـــقخمولؽـــل  :طؾــك صــحة هــذه الجؿؾــة وخقــر دلقــؾ 

بعـد  (لـماويحا)طؾـك صـالة   الصـحابة وإجؿـاع اجتؿـاعهـق   طـفـا[ فتعجزوا

 -مـ أحد مـفؿ اطماضإلك الرفقؼ إطؾك مـ دون   اكتؼال الرسقل إطظؿ

                                                           

ٻ ٻ ٻ  ٱ ٻ)فقجدكاها مع خزيؿة بـ ثابت إكصاري  فالتؿ ـاهايؼرأ هبا   =

 يف سقرهتا مـ الؿصحػ- فللحؼـاها [14إحزاب:م(پ پ پپ

سـقاق   أو أدخؾقها يف تـاسبفأهنا  زطؿقايف مقضع  وضعقها( أيًسا مية التطفقرفؾعؾ ) 

الدكققية  وقد ضفـر مــ إخبـار طـدم ارتباصفـا  مصالحفؿالزوجات لبعض  مخاصبة

 [-البطالنب ضاهر بؼصتفـ  فآطتؿاد يف هذا الباب طؾك الـظؿ والمتق

 (-551أضقاء طؾك الصحقحقـ  محؿد صادق الـجؿل )ص:( 5)

 (-411( حقار مع فسؾ اهلل حقل الزهراء  ال ـقد هاشؿ الفاشؿل )ص:1)
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 :اـرالراكقة ط 

لق ـت   معظؿ روايات الباقر والصادق الؿروية يف كتب اإلمامقـة طــ الـبـل 

وذلـؽ لبعـد الؿـدة الزمـقـة بـقـ   اإلرسـالطؾـك أهـؾ ال ــة لسـعػفا ب ـبب  بحجة

وخصقًصـا إذا   والتل ٓ تؼؾ طـ كصػ قرن مــ الزمـان   وٓدهتؿا ووفاة الـبل

 -كؿا هق الحال مع هذه الرواية  بروايتف اكػردواما 

ــٌر   ــام جعػ ــقل اإلم ــة م تاــفًدا بؼ ــذا أحــد اإلمامق ــا ه ــك كالمـ وإن أشــؽؾ طؾ

وحديُث جّدي حـديُث   وحديُث أبل حديُث جّدي  محديرل حديُث أبل :الصادُق 

ـــقالح ــديُث الح  ـ  ـــقوح ــر   ُث الح ــــ حــدي  ــديُث أمق ـــ ح ــديُث الح  وح

ـَ  ـَ حديُث رسقِل الّؾف  الؿممـق   وحديُث رسـقِل الّؾـفِ    وحديُث أمقر الؿممـق
   -](1)ققُل الّؾف 

 :فـؼقل لف

  ضـعقػ ,وكؼؾف طـف أخـرون,بروايتف الؽؾقـل يف كافقف  اكػردهذا الحديث الذي 

طبـد و  طؾـك الؿاـفقر[ ضـعقػم :فبؼقل  يف مرمة العؼقل  ـلكؾ مـ الؿجؾ ضعػففؼد 

 -ولؿ يقرده البفبقدي يف صحقحف  حف ٕصقل الؽايفشـرـ الؿظػر يف  ـقالح

يف   ــلجؿقع إحاديث التل أوردهـا الؿجؾ ضعػأما محؿد مصػ مح ـل فؼد 

 اــرثؿاكقـة طمأورد فقـف  :قـائاًل   الـذي يحـقي هـذا الحـديث ( 14)بحاره يف البـاب الــ 

ويف هـذه    بـؾ طــ رسـقل اهلل  بـبرائفؿ ٓ يحدثقنا أن إئؿة ومدلقل أكرره  خربًا

أطرضـا طـفا[   قر معتربة سـًداوحقث أهنا   الروايات جزئقات أخرى
(2)

(*)- 

                                                           

 (-5.14( الؽايف  الؽؾقـل )5)

 (-5.١3( ماـرطة بحار إكقار  محؿد مصػ مح ـل )1)

التـل تاــقر الـك أن  ( بجؿقـع الروايـات5.١3مصـػ مح ــل يف ماــرطتف ) شؽؽ )*(

طـد الؿفدي  وٓ تظفـر إٓ حـقـ ضفـقره  قـائاًل  أخػقتمعظؿ إحؽام الاـرطقة قد 

 لـؿ تصـؾما كصف: موطؿدة اإلشؽال طؾك هذا القجـف أن إحؽـام الاــرطقة الػؼفقـة 

طؾـك تحصــقؾفا بقجـف-  وٓ كؼـدر إلقـا معاـر الؿقجـقديـ يف طصــر  قبـة اإلمـام 

ئدة لفذه إحؽام الؿخزوكة وأي فابـا   يتعؾؼ حقاة إئؿة ٓ الؿقجقديـ يف وتؼصـقر
= 
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أن كـاًل مــ  أثبتــافــحـ يف كتابــا هـذا قـد   سـد هذا الخرب ضعػفباإلضافة إلك 

الصـالة صـقال  هـذه ببدطقـةلؿ يربـت طــفؿ الؼـقل  ( ـ ـقوالح  والح ـ  طؾل)

إن الصالة بالؾقـؾ   أيفا الـاس) :ولؿ يـؼؾ طـفؿ أهنؿ قد ك بقا مرؾ هذا الؼقل  حقاهتؿ

  - الك الـبل (بدطة السحكوصالة   بدطةيف شفر رمسان مـ الـافؾة يف جؿاطة 
مـا دام أن   هبـذا الؼـقل ( الباقر والصادق)أتك الصادقان  مـ أيـ :هـا فال مال 

 ؟!ؿ مرؾ هذا الؼقلمباءهؿ لؿ يرد طـف

 :احتؿآنفرؿة  

  إلقفؿـا ك ـبقهقـد   ابفضــرمــ أمرـال زرارة بــ سـ ــ وأ الؽذابقـأن  :إول 

   !وهق إرجح وإققى

هــذا الخــرب طـــ  كتؿــقاقــد   ( ـ ـــقوالح  والح ـــ  طؾــل)أن إئؿــة  :الرــاين

 !لبـاقر والصـادقوتؿ تـاقؾف فقؿا بقـفؿ إلـك أن وصـؾ إلـك ا  وطـ إمة جؿعاء  اتباطفؿ

فؽقـػ يؿؽــ أن يؼـع فقـف أمرـال هـمٓء   يعة ما ٓ كرضـاه ٕكػ ــااـروكتؿان م ائؾ ال

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) :لؼقلـف تعـالك   إئؿـة إطـالم

﮴﮵  ﮳  ﮲   -[517مالبؼرة:(ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ 

ــل فؾقظفــِر العــالُؿ  البــدعُ مإذا ضفــرت  : د الؿرســؾقـ محؿــدســـقوقــال  يف أمت

[لعـُة اهللؿـ لؿ يػعْؾ فعؾقِف ف  طؾَؿف
(1)

ٕن  ؛طظؿك يف حؼ هـذه إمـة خقاكةففق يعد   

حتك تـاقؾتفا إجقـال كـابر   هذا قد سؿحقا لفذه البدطة أن ت تػحؾ وتؽرب ب ؽقهتؿ

والؿ ـجد   يف الؿ ـجد الـبـقي الؿاليـقـفصـار يصـؾقفا   بصـحتفامعتؼدة   طـ كابر

 !ساًل طـ بؼقة أرجاء الؿعؿقرةهذا ف  كؾ طام شفًرا كاماًل   الحرام

                                                           

 ألـػ مؾقـقنســة ولعؾـف يف  ألـػمـفـا يف أكرـر مــ  يحرمـقنطـد إئؿة والؿؽؾػـقن  =

كؿــا  مــدة قؾقؾــةســـة--- وإكؿــا تظفــر وتصــؾ إلــك الؿؽؾػــقـ حــقـ ضفــقر الؿفــدي يف 

 ذكرهتا الروايات؟![- 

 (-5.13( الؽايف  الؽؾقـل )5)
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  طؼائـدًيابعًدا  (الماويح)خصقًصا وأن بعض طؾؿاء اإلمامقة مـ جعؾ لصالة  

بـقـ الؿدرسـتقـ حـقل  الخالفممـ هـا كعرُف أنَّ كؼطَة  :  جعػر الباقرياـقال قال

  تحتؿُؾ وجفـات الـظـر الؿتعـددة وح ـب  فؼفقًة محسةلق ت م للًة  (الماويح)

إذ باإلمؽــان آخــتالف حــقل ذلــؽ   ُر يف طــدد ركعــات كافؾــة الؾقــؾكؿــا هــق إمــ

وإكَّؿـا كؼطـُة   بالطريؼة التل تدرج رأي الجاكبقـ يف الؿصـبِّ الػؼفـل الؿتــقع أراء

 (الـماويح)وطقة اــروتتعؾـُؼ بلصـؾ م  طؼائـدي بجاكـبالخالف هـا م للٌة ماقبٌة 

سة[ـراهبذه الؽقػقة الجديدة التل لؿ تتصؾ جذوُرها بال يعة الؿؼدَّ
(1)

(*)-  

  :اـرالرالرة ط 

ًٓ لؽـ ثؿة   لق سؾؿـا بصحة هذه الخرب سـًدا ومتـًا   :وهق  مفؿ إشؽا

  ,داب ققؾـت فقـفســراهلل أطؾؿ يف أي دهؾقز أو ,تؽػل هذه الرواية القتقؿة  هؾ 

تؽػـل يف بقـان رأي  وهـؾ ؟!لتحذير إمة مـ هذه البدطة ذلؽ الزمان وهـذا الزمـان

ـ الـذيـ  ــقيعؼـؾ أن إئؿـة مــ أوٓد الح فـال ؟!يف هذه الصالة  ل إطظؿالـب

يؽتػـقن يف الـفـل طــ   مـ الزمان قركقـطاشقا بقـ ضفراين هذه إمة ما يؼارب مـ 

  ؟!مـفؿ فؼط اثـقـالؿروية بال ـد كػ ف طـ   القتقؿةهذه البدطة هبذه الرواية 

  والع ـؽري  والفـادي  والجـقاد  رضـاوال  والؽـاضؿ  ال ـجاد)بؼقة إئؿة  فليـ

كؾ طـام شـفًرا  يؼقؿقاطـ الـفل طـ هذه الصالة التل كاكت تؼام حقث كاكقا  (والؿفدي

                                                           

 (-15ة الماويح سؿة ماـروطة  أم بدطة محدثة  الاـق  جعػر الباقري )ص:( صال5)

طد جعػر البـاقري م ـللة الـماويح مــ الؿ ـائؾ العؼائديـة وهـق لـؿ ي ـتطع إثبـات  )*(

بدطقتفا بخرب واحد صحقح صــريح  بقـؿـا كجـده يسـعػ يف كتابـف صـالة الـماويح  

ؿاــفقر: )فعؾــقؽؿ ب ـــَّتل ( الحــديث ال531ســـة ماـــروطة أو بدطــة محدثــة؟ )ص:

ـقا طؾقفـا بالـقاجـذ(  بـدطقى أكـف مــ  ـَ  طسُّ ـَ الؿفديق أخبـار وُسـَِّة الخؾػاِء الراشدي

يـتفـل بجؿقـع أسـاكقده  جؿقًعا إلـك راٍو واحـد  قائاًل: ماكتفاء أساكقد الحديث أحاد

ل التـ أخبـار أحـادالؿتؼدمة إلك رجٍؾ واحد وهق )العرباض بـ سارية(  فقؽقن مـ 

يؿؽـــ أن تؽــقن معتؿــدة باــؽؾ أساســـل يف مجؿــؾ الؼســايا الاـــرطقة  وخصقًصــا 

 [- العؼائدية الح اسةالؼسايا 
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واحـدة فؼـط ٓ أقـقل  بروايةفؽان طؾك إقؾ أن يـؼؾ الـفل طـ كؾ واحد مـفؿ  !كاماًل 

 !أمام رب العالؿقـ يقم الؼقامة ذمتفؿلقرباوا   ةاـرأو ط ---اثـقـ

 صحةطؾك  دلقؾخقر  الؿؽذوبةصار كتب اإلمامقة طؾك هذه الرواية القتقؿة فاقت 

ــماويح)صــالة  ــر ال ـــة ( ال ــق كاكــت هــذه الصــالة طؾــك  ق  اتاـــرطلقجــدكا   فؾ

 -كؿا أكؽروا وطابقا طؾك  قرها مـ الؿ ائؾ  تـؽرهاالروايات طـ الؿعصقمقـ 

ام أمرـال هـذه ٓكعـد كلسـباب  و قرهـا ---والخـقف بالتؼقـةوٓ يتحجج أحـد  

  لفـا صــرطــ جؿقـع هـمٓء إئؿـة روايـات ٓ طـد وٓ ح تـقاتراتفؼد   الروايات

ــرهؿ لعـــوطـــ   الؼــرمن تحريــػاحة طـــ صـــرتتحــدث وبؽــؾ    الصــحابة وتؽػق

و قرها  ---إلك الدكقا لالكتؼام ورجعتفؿ  أكػ فؿ طؾك إكبقاء والؿرسؾقـ ؾسـقوتػ

فقفـا أضـعاف مسـاطػة  يتؼـقاب طؾـقفؿ أن هذه إخبـار التـل كـان مــ القاجـ  كرقر

 !مـ هذه الؿ للة الػؼفقة اتؼائفؿ

كؿـا   مـ دون خقف أو تؼقـة خالفقةطـفؿ روايات يف م ائؾ فؼفقة  تقاترتبؾ  

 الؿ ـحوالـفـل طــ   الؼبـقروزيـارة   والخؿـس  الؿتعـةهق الحال يف رواياهتؿ طـ 

  و قرهـا كرقـر  ---(*)قاسوالـفل طـ الؼ  الرجؾقـ يف القضقء و  ؾ  طؾك الخػقـ

  ؟!يف جؿقع هذه يتؼقاولؿ  (الماويح)اتؼقا يف  فؾؿاذا

                                                           

أحــد أئؿــة الؿــذاهب إربعــة ب ــبب  لعـــيف  ولــؿ يتــؼجعػــر الصــادق   يــمددلــؿ  )*(

   وإلقؽ هاتقـ الروايتقـ كؿا رواهؿا الؽؾقـل يف كافقف: الؼقاساستخدامف 

)أبـا اهلل  لعــمحؿد بـ حؽقؿ  طـ أبـل الح ــ مقســك:---  (: مطـ5.15)إولك  

( كان يؼقل: قال طؾل وقؾت- قال محؿد بـ حؽقؿ لفاام بــ الحؽـؿ: واهلل مـا حـقػة

 [-الؼقاسأردت إٓ أن يرخص لل يف 

: مطـــ ســؿاطة بـــ مفــران  طـــ أبــل الح ـــ مقســـك: م--- مــا لؽــؿ (5.13الراكقــة ) 

كان يؼقل:  لعـ اهلل )أبا حـقػة( --- بالؼقاسؾؽؿ ؟ إكؿا هؾؽ مـ هؾؽ مـ قبولؾؼقاس

 قال طؾل وقؾت أكا  وقالت الصحابة  وقؾت---[- 
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  :اـرالرابعة ط 

  فال مجال لردهـا  اإلسـاد صحقحةإن هذه الرواية  :وإن قال قائؾ مـ اإلمامقة 

 :فـؼقل لف  طقةاـروكؾ هذه الؿخالػات ال  حتك وإن كان يف متـفا كؾ هذا الخؾؾ

الؿعؼـقل  تخالػٕهنا  ؛جًدا وارديف هذه الرواية  الدسأو  إن احتؿالقة الؽذب 

يف  دسوكرـرة مـا   طؾـقفؿ كـذبوقد شفد إئؿة الؿعصقمقـ بؽررة مـ   والؿـؼقل

بـؾ مــ بـقـ هـمٓء   جـؾ طؾؿـاء اإلمامقـة ,أيًسـا,وهذا ما أقر بـف   كتب أصحاهبؿ

والتـل   هـذه الؽتـبيف الـدس التـل كـان يـتؿ فقفـا  الػـقةالعؾؿاء مـ بقـ لـا الطريؼة 

وهـذه   لتؿريـر الؽـذب مؽذوبـةلؿتـقن  أساكقد صحقحةكاكت تتؿ طـ صريؼ وضع 

 -أن تؽقن واحدة مـ هذا الؿدسقس لؾاؽالرواية ٓ مجال 

 :طـ هذه الؿ للة الحؼائؼوإلقؽ يف هذه العجالة بعض 

 :كررة الدس والؽذب يف كتب اإلمامقة :إولك 

وإلقــؽ   وكبــار طؾؿــاء اإلمامقــة  ,كػ ــفؿأ,أقــر هبــذه الحؼقؼــة الؿعصــقمقن  

 :أققالفؿ

 :اطماف الؿعصقمقـ هبذا الدس والؽذب :إول

مإّكـا أهـؾ بقـت صـادققن ٓ كخؾـق  (:)جعػر الصادق اهلل  قال اإلمام أبق طبد 

[ ---طؾقـا طـد الـاس بؽذبفوي ؼط صدقـا   يؽذب طؾقـا كّذابمـ 
(1)

- 

 :قـال ( )ن يـدس يف كتـب أبقـف البـاقر أن الؿغقرة كـا :وشفد اإلمام الصادق 

وكــان   ويلخــذ كتــب أصــحابف  طؾــك أبــل الؽــذبمكــان الؿغقــرة بـــ ســعقد يتعؿــد 

فقـدفعقهنا   أصحابف الؿ تمون بلصحاب أبـل يلخـذون الؽتـب مــ أصـحاب أبـل

ثـؿ    وي ــدها إلـك أبـل  الؽػـر والزكدقـةفقفـا كتـب  يـدسفؽـان   إلك الؿغقـرة

                                                           

(  معجـؿ رجـال الحـديث 15(  اكظر أيًسا: كؾقات طؾؿ الرجال  ال بحاين )ص:1.174( رجال الؽاـل )5)

ؾباســــل (  الرســـائؾ الرجالقـــة  الؽ117:ص)(  رجـــال الخاقـــاين 4.153(  أطقـــان الاــــقعة )3.111)

 (-1.171(  صرائػ الؿؼال  الربوجردي )4.1١7)
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فؽؾ ما كـان يف كتـب أصـحاب  -عةاـقيف ال يبرقهامرهؿ أن ويل  يدفعفا إلك أصحابف

الؿغقرة بـ سعقد يف كتبفؿ[ دسففذاك مؿا   مـ الغؾق  أبل
(1)

- 

كـان يختؾـػ  يفقديـةولعــ   ملعـ اهلل الؿغقرة بــ سـعقد :وقال يقًما ٕصحابف 

طؾـك أبـل ف ـؾبف  كـذبإن الؿغقـرة   يتعؾؿ مـفا ال حر والاعقذة والؿخاريؼ  إلقفا

فقاهلل مـا كحــ إٓ   أذاقفؿ اهلل حر الحديد ؟طؾل مالفؿققًما كذبقا وإن    اإليؿاناهلل

أبرأ إلـك اهلل مؿـا قـال أبـق الخطـاب لعــف  :إلك أن قال ---طبقد الذي خؾؼـا وصطػاكا

[الحديث  ---اهلل
(2)

- 

بؾ تعـداه الـك كتـب أصـحاب  ( الباقر)الدس طؾك كتب أصحاب  صـرولؿ يؼت 

وهذا ما أكـده أحـد   أصحابف مـ دس الؿغقره يف كتب أبقف يـبفان الذي ك (الصادق)

 الخطاب كذب طؾـكمإن أبا  :قال يقكس بـ طبد الرحؿـ  أصحاب إئؿة الؿؼربقـ

مــ  يدسـقنوكذلؽ أصحاب أبل الخطـاب  -اهلل أبا الخطاب لعـ   أبل طبد اهلل

 تؼبؾـقا طؾقــا فـال   هذا يف كتـب أصـحاب أبـل طبـد اهلل يقمـاهذه إحاديث إلك 

[ ---ومقافؼة ال ـة  فنكا إن تحدثـا حدثـا بؿقافؼة الؼرمن  خالف الؼرمن
(3)

- 

 :فؼـال  اخـتالففؿوروي طـ الػقض بـ الؿختار أكف شؽك ٕبـل طبـد اهلل كرـرة  

فلكـاد أن   إين ٕجؾس يف حؾؼفـؿ بالؽقفـة ---عتؽؿشـقالذي بقـ  آختالفمما هذا 

إن   هـق مـا ذكـرت يـا فـقض : فؼـال أبـق طبـد اهلل ؟أشؽ يف اختالففؿ يف حديرفؿ

فــال يخــرج مـــ   وإين أحــدث أحــدهؿ بالحــديث ---طؾقـــا بالؽــذب أولعــقاالـــاس 

وذلؽ أهنـؿ ٓ يطؾبـقن بحـديرـا وبحبــا مـا طــد   طؾك  قر تلويؾف يتلولفطـدي حتك 

[!وكٌؾ يحب أن يدطك رأًسا  الدكقاوإكؿا يطؾبقن   اهلل
(4)

- 

                                                           

(  51.5١7(  قــامقس الرجــال )57.411(  اكظــر أيًســا: معجــؿ رجــال الحــديث )1.375( الؽاـــل )5)

 (-511(  الؿقضقطات يف أثار وإخبار  الح ـل )ص:355كؾقات يف طؾؿ الرجال  ال بحاين )ص:

 (-51.5١7(  قامقس الرجال )57.415ل الحديث )(  اكظر أيًسا: معجؿ رجا1.375( الؽاـل )1)

(  كؾقـات 7.547(  قامقس الرجال )51.17١(  اكظر أيًسا: معجؿ رجال الحديث )1.371( الؽاـل )4)

(  اإلمامـة اإللفقـة  محؿـد ســد 4١(  تقضـقح الؿؼـال  الؽــل )ص:15يف طؾؿ الرجال  ال بحاين )ص:

(5.11-) 

 (-3.3١(  أطقان الاـقعة  إمقـ )١.145معجؿ رجال الحديث )(  اكظر أيًسا: 5.433( الؽاـل )3)
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يف وقــقع الــدس والتزويــر يف كتــب أصــحاب  يحةصـــريــات هــذه الروا :قؾــت 

بـلن كتـب أصـحاهبؿ قـد  ,أكػ ـفؿ,وهق اطـماف خطقـر مــ الؿعصـقمقـ   إئؿة

 -مؾئت بالؽػر والزكدقة

 :اطماف طؾؿاء اإلمامقة هبذا الدس والؽذب :الراين 

مإن  :قـائاًل   د الطباصبائل يف مقزاكف طـ مرويات الصادق والباقر ـقتحدث ال , 

مــ  لـؿ ي ـؾؿحديرفؿا و قرهؿا مــ مبائفؿـا وأبـائفؿـا مــ أئؿـة أهـؾ البقـت أيًسـا 

وقـد ذكـرا ذلـؽ    كحديث رسـقل اهلل الدس والقضعولؿ يخؾص مـ   الدخقؾ

ًٓ مـ القضاطقـ كــ   مـ كالمفؿا يحصـراليف  وابــ   الؿغقـرة بــ سـعقد)وطدا رجا

وطــ   رقـرة مرويـة طــفؿبعـض إئؿـة روايـات ك وأكؽـر ( و قرهؿا  أبل الخطاب

بعــرض إحاديــث الؿـؼقلــة طـــفؿ طؾــك   عتفؿشـــقوأمــروا أصــحاهبؿ و   الـبــل

وترك ما خالػف[  وأخذ ما وافؼف  الؼرمن
(1)

- 

التل أثرت طؾـك مرويـات  الدس والتزويرطـ حركة  وقال محؿد باقر الصدر ,

حاديـث بـقـ إ آخـتالف والتعـارضمـ جؿؾـة مـا كـان سـبًبا لحصـقل م :عةاـقال

ٕهـؾ البقـت طؾـك مـا ـ والؿعـاديـ ضــقالؿغرالتل قام هبا بعض  الدس أيًسا طؿؾقة

إئؿـة  صــروقـد وقـع كرقـر مــ ذلـؽ يف ط  ر ــقكؼؾف لـا التاري  وكتب الماجؿ وال

أصـحاهبؿ إلـك وجـقد  تـبـفأكػ فؿ طؾك ما يظفر مـ جؿؾـة إحاديـث التـل وردت 

وطؿؾقة التـبقف إكقدة مـ إئؿة   ٕحاديثفقؿا يروون مـ ا  الدس والتزوير حركة

[الدسطؾك وجقد حركة 
(2)

- 

مإخبار الؿقجـقدة يف كتبــا مـا يـدل طؾـك  :ويؼقل الؿحؼؼ الؼؿل يف ققاكقـف ,

فقفا[ يدسقنوأهنؿ كاكقا   أيديفؿ بؽتب أصحابـا لعبتأن الؽذابة والؼالة قد 
(3)

- 

                                                           

 (-1.131( تػ ـقر الؿقزان  ال ـقد الطباصبائل )5)

,3.47( بحقث يف طؾؿ إصـقل  تؼريـرات بحـث الصـدر يف إصـقل  بؼؾـؿ ال ــقد محؿـقد الفاشـؿل )1)

31-) 

 (-1.111( الؼقاكقـ  الؼؿل )4)
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 اــرواكت  ئؿة مــ أهـؾ بقتـفمكذب طؾك إ :الع ؽري سـكد مرت ـقوقال ال , 

ــب الحــديث الؿؽــذوبالحــديث  ــف يف كت ــك رســقل اهلل وإئؿــة مـــ أهــؾ بقت   طؾ

[---الحؼ بالباصؾ والصحقح بالزائػ واختؾط
(1)

- 

 واسـتؿر  وأشار محؿد باقر الحؽقؿ الك أن الدس والقضع كان زمــ إئؿـة ,

رض حــديرفؿ حقــث تعــ  والتزويــر يف حــديرفؿ  والقضــع  الــدسم :قــائاًل   بعــدهؿ

ويؿؽــ أن كالحـظ هـذه   طــفؿ العصقر الؿتـلخرةفساًل طـ   لذلؽ يف زمـ إئؿة

الظاهرة بقضقح مـ خالل مراجعة ترجؿة بعض إشخاص يف كتب الرجال[
(2)

- 

 :بؼقلــف  مـــف الــدخالء ت ــؾؾالؿؽؿـــ الــذي  الح ـــلوبــقـ هاشــؿ معــروف  ,

  ٕهــؾ البقــتبــالقٓء  ع جؿاطــة تظــاهروااـــقطؾــك الت أخطــر الــدخالءوكــان مـــ م

اسـتطاطقا خاللفـا أن   مدة صقيؾة مــ الـزمـ  واكدسقا بقـ الرواة وأصحاب إئؿة

ــاقر والصــادق ــامقـ الب ـــ اإلم ــقا م ــعواصؿــلن   يتؼرب ــقفؿ جؿق ــرواة إل فقضــعقا   ال

ويف أصــقل كتــب   بــقـ أحاديــث إئؿــة ودســقهامـــ إحاديــث  كبقــرة مجؿقطــة

[الرواياتر إلك ذلؽ بعض اـقكؿا ت  الحديث
(3)

- 

 الؿعؼـقلوقد تجاوزت أطداد الروايـات التـل وضـعفا الؿغقـرة وأتباطـف الحـد  

 يف أخبار جعػـر بــ وضعتم :بؼقلف  وهذا ما أشار هاشؿ معروف  حتك بؾغت أٓف

عة اــقبقـ صػقف ال صقياًل وضؾ هق وأتباطف زمـًا   حديثألػ  (اـراثـل ط)محؿد 

امـتألت حـالفؿ إٓ بعـد أن  يـؽاـػولـؿ   يمددون معفـؿ إلـك مجؾـس إئؿـة 

كتب الحديث إولك بؿروياهتؿ[ أصقل
(4)

- 

وأشار أحؿد الؼبـاكجل إلـك أن هـذه إحاديـث الؿقضـقطة قـد ت ـؾؾت إلـك  ,

موإذا طرفــا أن  :بؼقلف (  ـلوالؿجؾ  والؽؾقـل  الصدوق)كتب أطالم الؿذهب كـ 

كـاكقا   الؿـحرفـةع الؿـذاهب مــ أتبـاو قـره ات الـرواة مــ الغـالة كـالؿغقرة اـرط

                                                           

 (-4.155الع ؽري ) ( معالؿ الؿدرستقـ  ال ـقد مرتسـك5)

 (-417( طؾقم الؼرمن  محؿد باقر الحؽقؿ )ص:1)

 (-53١( الؿقضقطات يف أثار وإخبار  هاشؿ معروف الح ـل )ص:4)

 (-511( الؿقضقطات يف أثار وإخبار  هاشؿ معروف الح ـل )ص:3)



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

430 

 بإباصقـؾالطاهريـ إلك الـاس بعد تحريػفا وخؾطفـا  إئؿةيـؼؾقن إحاديث طـ 

 ودّوكـقا ( ــلوالؿجؾ  والؽؾقــل  الصدوق)حقث جاء الؿحدثقن كـ   والخرافات

دون تؿحقصفا و ربؾتفا[  وإحاديث القاردة طـ أهؾ البقت  جؿقع الروايات
(1)

- 

العؼائديـة بـقـ  والـزاطـات  الػؼفقة الخالفاتأن أكرر  :لؼباكجلويعتؼد أحؿد ا 

عقة مــ جفـة أخـرى تؿتـد اــقوبقـ طؾؿـاء الطائػـة ال  الؿذاهب اإلسالمقة مـ جفة

بجذورها إلك الروايات الؿقضقطة والؿحّرفة القاردة يف الؿصادر الحديرقة
(2)

-   

هنـؿ وضـعقا وذلـؽ ٕ  أن ثؿة صعقبة كبقـرة يف كاـػ هـذا الـدس :والؿاؽؾة 

مإن كرقـًرا مــ إحاديـث لـؿ تصـدر طــ  :قـال الغريػـل  أساكقد صحقحة لرواياهتؿ

إما بالـدس يف كتـب أصـحاهبؿ   كذابقن وك بقها إلقفؿ رجالوضعفا  وإكؿا  إئؿة

كـل   إســاًدا صـحاًحا وضعقا لفا أو ٕكررها وبالطبع ٓبد وأن يؽقكقا قد  أو بغقره

[دس والتدلقسال تؼبؾ ح بؿا فرضتف طؿؾقة
(3)

- 

لؿـا  أسـاكقد معتـربةمجعؾ أولئؽ الؿزورون لألحاديث  :وقال أحؿد الؼباكجل 

ف ـقف   كـذابقـٕهنؿ لق كاكقا قد كؼؾقا تؾؽ إحاديث طـ أشخاص  ؛زوروه مـفا

ٓ يـخدع هبؿ يقكس بـ طبد الرحؿـ مع مؼامف العؾؿل الرفقع[
(4)

- 

 :أسالقب خبقرة يف الدس :الراكقة 

كؿـا وصـػ ذلـؽ   يف الـدس خبقرـةء الؽـذابقـ كاكـت لفـؿ أسـالقب وإن همٓ 

شخًصا واحًدا مـ أصحاب أبـل الخطـاب مـراًل  ---م :بؼقلف  د أحؿد الؼباكجل ـقال

فؾق فرضـا أّن يف كتـاب أبـان بــ   لق تـ خفكان قد استعار كتاب أبان بـ تغؾب مـف 

وكتـب   بـقـ تؾـؽ الؿائـةحديًرا مـزّوًرا  ـ ـقخؿفؼد دسَّ   حديث مائةتغؾب يقجد 

وكان هذا  -لتؽرقرهثؿ دفعف إلك القّراققـ   كتاب أبان بـ تغؾب :طؾك  الف الؽتاب

بقعف لؾؿاميـ[ حقث يؼقمقن بتؽرقر الؽتاب ومـ ثؿَّ  القّراققـهق طؿؾ 
(5)

- 

                                                           
 (-١( هتذيب أحاديث الاـقعة  أحؿد الؼباكجل )ص:5)

 (-١أحؿد الؼباكجل )ص:( هتذيب أحاديث الاـقعة  1)

 (-541ققاطد الحديث  الغريػل )ص:( 4)

 (-111( هتذيب أحاديث الاـقعة  أحؿد الؼباكجل )ص:3)

 (-114( هتذيب أحاديث الاـقعة  احؿد الؼباكجل )ص:1)
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كاكقا يلخذون أصـاًل  فتارةم :بؼقلف    البفبقدي إلك هذه إسالقباـقوأشار ال

ويدسـقن مــ خاللفـا   طديـدة ك ـًخاوي تـ ـخقن مــف   ا ماـفقًراأو كتاًبـ  معروًفا

ـــ مقضــقطاهتؿ ــقائفؿ  أحــاديرفؿ م ــا ٕه ــاهتؿ صبًؼ ــقن كؾؿ ــام   أو يحرف ــد إتؿ وبع

مــ  ســربؿح  يف الاـفر الػـالين  قـره طؾـك فـالن)الـ خة ي جؾقن طؾك ضفرهـا 

ؾقهنـا يف أو يجع  ثؿ يػرققن هذه الـ   الؿدسقس فقفا يف دور الـقراققـ (-أصحابف

 -مـ الؿحدثقـ السعػاءمتـاول 

ويؽتبــقن طؾــك   صــحقػة كامؾــة فقفــا الغؾــق وإكاذيــب يختؾؼــقنكــاكقا  وتــارة 

هــذه الـ ــ  الؿػتعؾــة يف كتــب  يدســقنثــؿ  ( كتــب فــالن) ( أصــؾ فــالن)ضفرهــا 

كلهنــا مقروثــة مـــ أكــابر   أو يبقعقهنــا بليــدي الصــبقان والعجــائز إمقــقـ  الــقراققـ

الؿحدثقـ[
(1)

- 

  روايـات لتؿريـر بـاصؾفؿ واختؾؼـقا  أحاديث زوروافؼد   بؾ إهنؿ لؿ يؽتػقا بذلؽ

ــقدي ــال البفب ــًذا  :ق ــدهؿموتـػق ــاذيبفؿ لؿؽائ ــا ٕك ــث يف جــقاز   وترويًج زوروا أحادي

روايـات تجـقز الروايـة طــ الغـالة  واختؾؼـقا  إخذ طـ الـ   مـ دون تحؼقؼ وتبـقـ

جؿاطـة مــ   الؿؽائـد أخبـثوهـل   ذه الؿؽقـدةهب فاكخدع  والؽذابقـ مـ دون تحرج

  الؿـزورة يف مملػـاهتؿ إكاذيـبفـلوردوا تؾـؽ   الؿااي  ال اذجقـ والرواة الؿغػؾقـ

يح بقن أهنؿ يح ـقن صـًعا[  ترهاهتؿ وأساصقرهؿ اـرواجتفدوا يف ك
(2)

- 

 طــ طـدة  روى الؽؾقـل يف الؽـايف  ثؿ أورد البفبقدي هذه الرواية تلكقًدا لؼقلف 

مقؾـت ٕبـل جعػـر  :قـال  ـقلفســقطـ أبل خالد   مـ أصحابـا طـ أحؿد بـ محؿد

وأبــل طبــد   إّن ماــايخـا رووا طــ أبــل جعػـر  جعؾـت فــداك :( الجــقاد)الرـاين 

فؾّؿـا مـاتقا صـارت   فؾـؿ تـروا طــفؿ  فؽتؿقا كتـبفؿ  وكاكت التؼّقة شديدة  اهلل

[(هبا فنّكفا حّؼ  حدثقا) :فؼال  تؾؽ الؽتب إلقـا
(3)

يف  والعفدةم :بؼقلف  طؾقفا معؾًؼا  

                                                           

 (-33( معرفة الحديث  محؿد باقر البفبقدي )ص:5)

 (-37( معرفة الحديث  البفبقدي )ص:1)

 (-5.14( الؽايف  الؽؾقـل )4)
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  هبـذا الحـديث الؿتػـردطؾك أحؿد بـ محؿد بـ خالـد الربقـل  إكذوبةرواية هذه 

بالقجادة كرقًرا[ الؿموكةولذلؽ كراه يروي طـ الـ   
(1)

- 

حقدر حب اهلل صريؼة الدس التل كاكت تجـري يف  صـروقد فصؾ اإلمامل الؿعا

قـد اسـتخدم كتـب  والـدسمإن تقـار الجعـؾ  :قائاًل   ربقـكتب أصحاب إئؿة الؿؼ

حتـك وجـدكا شـقاهد طؾـك أن بعـض كبـار طؾؿـاء   فقفـا لقـدس  أصحاب إئؿة

الـصـقص الؿدسقسـة طــ  تؿققـزطـ  طجزقد  (هـ4 ,5ق)الحسقر  صـرعة طاـقال

مرـؾ   ولفـذا فسـؾ سـؾقك صريـؼ آحتقـاط يف التعامـؾ مـع هـذه الـصـقص   قرها

تؼريًبــا  صـــرمعالاــخص  الؿاــؽؾةمؿــا يــدل طؾــك طؿــؼ   الــرحؿـيــقكس بـــ طبــد 

 ؟!بلمرالـا فؽقػ  لظاهرة تحريػ الؿصادر الؼديؿة

طــ  ةصــقطكاكـت تـتؿ بطريؼـة  الـدسوتمكـد بعـض الاـقاهد طؾـك أن طؿؾقـة  

ولـقٓ ذلـؽ لؿـا طجـز   ســد صـحقح بـاختالقفـدس الروايـات كـان   الحؾ تؼريًبا

والطريؼـة التـل كـان   الؽـاذباػ اسؿ الرواي أمرال يقكس بـ طبد الرحؿـ طـ ك

وأثـــاء   أن الـ ــخة الصــحقحة مـــ الؽتــاب كاكــت تمخــذ وت تـ ــ  :يــتؿ تطبقؼفــا

ثؿ تحال إلك الـقراققـ الـذيـ   الؽاذبةآستـ اخ كان يساف إلقفا بعض الروايات 

فتظفر الؽتـب يف ك ـخفا الجديـدة   كاكقا ي تـ خقن الؽتب ويقزطقهنا يف أسقاقفا

بـؾ ربؿـا أرجـع القضـاطقن   الـ ـ  الصـحقحة اعضـق ,طرب ذلؽ,ويتؿ   حرفةالؿ

دون أن يدري هق كػ ف[ كاذبةلؿـ استعاروا مـف الـ خة إصؾقة ك خة 
(2)

-  

 :وختاًما أققل

ومــ قبؾـف طؾـك   طؾـك جعػـر الصـادق الؿؽذوبـةٓ تؽـقن هـذه الروايـة  لؿاذا 

ووضـع   تـب أصـحاب إئؿـةيف ك دسـتالروايات التـل  مٓفواحدة مـ  الـبل

 (*)؟!يف ديـفا وتاؽقؽفا  صحقح إلضالل إمة إسـادلفا 

                                                           
 (-37( معرفة الحديث  البفبقدي )ص:5)

(  مؼدمـة كتـاب: 171كظرية ال ـة يف الػؽر اإلمامل الاـقعل التؽـقن والصــقرورة  حقـدر حـب اهلل )ص:( 1)

 (-11الافقد الخالد الح ـقـ بـ طؾل  مية اهلل كعؿت كجػ مبادي )ص:

ًٓ لؾاـق  سؾقؿ4.531كؼؾ البحراين يف درره الـجػقة ) )*( ان البحراين  جـاء فقـف: (  قق
= 
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 :اـرالخام ة ط

أود أن أسـلل   والؽذب طؾك إئؿة الدسبعد هذا العرض الؿقجز طـ طؿؾقة  

موٓ يخػـك  :صدقت يا بـاقري طــدما قؾـت هؾ :  جعػر الباقري هذا ال مالاـقال

  يعات اإلسـالمقةاــرالت حػـظودوُرهـؿ يف   قط مؼاُم أهؾ البقت طؾك م ؾٍؿ مقّحدٍ 

[ ---وذبِّفؿ ودفاطفؿ طـفا
(1)

وبطـرق   فعؿؾقة الدس كاكت تجري طؾك قدم وساق  

يغطـقن   الؽـقن ذراتوإئؿة الذيـ تـلتؿر بـلمرهؿ   يف كتب أصحاب إئؿة  فـقة

 !ءشــلالذي ائتؿـفؿ طؾقـف ٓ يعــقفؿ يف   وكلن ديـ جدهؿ محؿد  كقم طؿقؼيف 

   ؟!يحػظقا تراث إمة فؽقػ  ففؿ لؿ ي تطقعقا أن يحػظقا تراثفؿ

ويبـقـ لــا   طؽ ـففؾقربـت لــا   ومـ يعمض طؾقـا مـ اإلمامقة طؾك هذا الؼقل 

قدمقا ٕتبـاطفؿ مــ  وماذا ؟ قدم الؿعصقمقن لحػظ تراثفؿ وتراث جدهؿ ماذا

ــقل  ــة,حؾ ــة وواقعق ــ ,حؼقؼق ل طصــػت لتجــاوز هــذه الؿاــاكؾ والؿعســالت الت

لتحريـر هـذا الـماث مؿـا   ة طؾك  قر هـدى ـريؿـة وي يتخبطقنفجعؾتفؿ   بماثفؿ

 !؟دس وكذبوقع فقف مـ 

مإن مـا قـد يتـقهؿ مــ كـقن أئؿتــا  :طــدما قـال    مـتظـرياــقال صـدق وهؾ 

() طؾقــا   ــرأمـر يع  يؼّؾبقن الحؼ بلدكك خقف مـ الـاس  ـاـقم تقح ضعػاء

ورفع الباصؾ يف كـؾ مـقرد اكحـرف   هؿ كان طؾك بقان الحؼوإن بـاء ؟!كقػ -قبقلف

 -ر الحؼ ـقالـاس طـ م

والجؿاطــة يف صــالة   ب يف الؿقاريــثصـــقأٓ تــرى كقــػ أكؽــروا الؼــقل والتع 

وأمرال ذلـؽ مّؿـا اسـتؼّر طؾقـف فؼـف أهـؾ   والطالق ثالًثا  وصالة السحك  الماويح

[؟يحصـرقاصع الخالف بؾ ان 
(2)

- 

                                                           

جـائزان طؾـك  قـر الؿعصـقم  والخـرب  الؽذب والخطلمإن خرب العدل قد يؽذب؛ إذ  =

 [- بؿعؾقم الصدقالصحقح لقس 

 (-15( صالة الماويح  سـة ماـروطة أو بدطة محدثة؟.الاـق  جعػر الباقري )ص:5)

 (-4.11ري )( دراسات يف وٓية الػؼقف وفؼف الدولة اإلسالمقة  الاـق  الؿـتظ1)
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الؿ ــتقى ٕكـــا قـد أثبتــا يف هـذا الؽتـاب  ؛د أكـف صـدق يف ذلـؽٓ أطتؼـ :قؾـت 

 !وطدم تلثقره طؾك القاقع  لإلكؽار الؿدطك الفزيؾ

تؽـقُن  بدطةمإنَّ لّؾِف طـَد كؾِّ  :التل قال فقفا  الؽؾقـل يف روايتف هذه وهؾ صدق 

  لفاٍم مـ الّؾـفيـطُؼ بن  يذبُّ طـف  مقكاًل بف ولًقا مـ أهِؾ بقتلبعدي ُيؽاد هبا اإليؿاُن 

ـُ الحؼَّ  ـَ   ويـقُره  ويعؾ فـاطتربوا يـا أولـل   ويعبِّـُر طــ السـعػاء  ويرُد كقَد الؽائـدي

وتقكؾقا طؾك الّؾف[  إبصار
(1)

- 

 ؟!وطـ بؼقـة البـدع ( الماويح)فليـ هذا الذب مـ أهؾ البقت طـ بدطة  :قؾت 

الؽػـار , (وطرؿـان  وطؿـر  أبـل بؽـر)اإللفقة إلك أمرال  اإلمامةفؿـ ي ؾؿ مـصب 

  يجر مـ رقبتف بالحبؾ لؾبقعـة ومـ ؟!يعتؼد مـف أن يؼػ أمام بدطفؿ ففؾ  ,طـدهؿ

يتققع مـف  ففؾ  ٓبـتف أن تغتصب ضـكير ومـ ؟!يتققع مـف أن يؼػ أمام البدع ففؾ

ــدع ــام الب ــػ أم ـــ ؟!أن يؼ ــؿ وم ــؿ  يصــؾل وراءه ـــ الحؽ ــروان ب ووراء   ووراء م

يتــازل طــ مـصـب الخالفـة  ومــ ؟!يؼـػ أمـام البـدع يتققـع مــف أن ففؾ  الػ اق

يــادي  ومــ ؟!يتققع مـف أن يؼػ أمـام البـدع ففؾ  ,طـد اإلمامقة,لؿعاوية الؽافر 

يعـقش  ومــ ؟!يتققع مـف أن يؼػ أمام البـدع ففؾ ( الصالة خقر مـ الـقم)يف بقتف بـ 

ح صــرخـاف أن يي ومــ ؟!يتققع مـف أن يؼـػ أمـام البـدع ففؾ  صقال حقاتف يف تؼقة

أن يؽـقن ولًقـا  ضـكير ومـ ؟!يتققع مـف أن يؼػ أمام البدع ففؾ  بنمامتف طؾك الؿأل

ــف أن يؼــػ أمــام البــدع ففــؾ  لؾعفــد ٕحــد الحؽــام الظؾؿــة   ---ومـــ ؟!يتققــع مـ

 -إلك أن يـؼطع الـػس --- ومـ  ---ومـ

 :اـرال ادسة ط 

وأهنـا مرويـة   اب إئؿـةيف كتـب أصـح دسـفا لق سؾؿـا أن هذه الرواية لؿ يـتؿ 

خصقًصـا وأن   يتطرق إلقفا مـ كاحقة أخرى الاؽإٓ أن   ابفضـرحًؼا طـ زرارة وأ

  عقة وال ــقة طؾـك حـد ال ـقاءاــقء مـ الؽتب الؿصـػة الشـلٓ وجقد لف يف  متـفا

 -لؾؿؼطقع بف مـ إخبار كؿا أثبتـا مخالػتفو

                                                           

 (-511( صالة الماويح  سـة ماـروطة أو بدطة محدثة؟.الاـق  جعػر الباقري )ص:5)
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فؾتؿريـر   رواة الخـرب أكػ ـفؿففق يتعؾـؼ بـ  وهذا الاؽ ققي ٓ يؿؽـ تجاهؾف 

مـا خـالػ العامـة فػقـف ) :هذا الخـرب ولـق مــ بـاب اختؾؼقايف هذا الصالة  طؼقدهتؿ

كؿا أّن الؽّذاب قد   العادل قد يؽذب) :خصقًصا وأن اإلمامقة يؼرون بلن  (الرشاد

 :  محؿـد ال ــداــققـال ال  وهذا ما أشار إلقف أكرر مـ طالؿ مـ طؾؿائفؿ ( يصدق

بؾ قـد   بصقرة الطريؼ الصحقح ُزّيػ ل ـدهقد   ن الؿدسقس والؿقضقعمقد يؽق

ــف  :أي  أطالئًقــا صــحقًحايؽــقن  فالســعقػ آصــطالحل يؼابــؾ   يف صــقرتف ُزّورأّك

بـؾ إّن هـذا آحتؿـال مقجـقد حّتـك يف   وإن احتؿؾ فقف ذلؽ  الؿدّلس والؿقضقع

[ ---دقكؿا أّن الؽّذاب قد يصالعادل قد يؽذب إذ   كػ ف الصحقح
(1)

- 

وإن لـؿ ) :البحـراين تعؾقًؼـا طؾـك قـقل اإلمـاماهلل    سؾقؿان بــ طبـداـقوقال ال 

 الؽـذب والخطـلإذ  ؛يؽـذبقـد  العـدلمإن خـرب  :مـا كصـف ( يؽـ كؿا بؾغف وكحـقه

الصدق[ لقس بؿعؾقموالخرب الصحقح   جائزان طؾك  قر الؿعصقم
(2)

- 

 :اـرال ابعة ط 

فؾـؿ  ؟!يف هـذه الروايـات  طؿـر بــ الخطـاب اسؿأيـ كجد  :إخقر هـا وال مال

سـقاًء الؿرويـة   يرد اسؿف وٓ لؿرة واحدة يف جؿقع روايات إئؿة الؿرتبطة هبذه الصـالة

وٓ   روا إلـك بـدطقتفااــقأن إئؿة ي فال يعؼؾ ؟!أو طـ  قره   طـ طؾل بـ أبل صالب

مــ كاـػ  أطظـؿؿبتدع يف كاػ ال مصؾحتفؿخصقًصا وأن  !مبتدطفاروا إلك اسؿ اـقي

 -خالفتف طقةشـروبالتالل إسؼاط   طدالتفوذلؽ مـ أجؾ إسؼاط   البدطة

يف وصـػ هـذه   ويف هذا إشارة واضحة إلك أن العبارة التل استخدمفا طؿر 

ء  ــلر ال ـقمـ قبؾ إئؿة بالتػ  ـرلؿ تػ (كعؿت البدطة)أو  (كعؿ البدطة) :الصالة

احة صــر اسـؿفوإٓ ٕطؾــقا   رها القـقم ــقمقـة تػكؿا يحـاول طؾؿـاء اإلما  لؾبدطة

 -(*)طـدهؿ اجتفاديةففل ٓ تعدو إٓ أن تؽقن م للة  !طؾك الؿأل

                                                           

 (-115( بحقث يف مباين طؾؿ الرجال  محاضـرات ال ـقد محؿد ال ـد  لؿحؿد صالح التربيزي )ص:5)

 (-4.531( الدرر الـجػقة مـ الؿؾتؼطات الققسػقة  الؿحؼؼ البحراين )1)

لؼــقل طؿــر: )كعؿــت البدطــة هــذه(  مـفــا: مــا ذكــره شـــق    ـــقراتتػٕهــؾ ال ـــة  )*(
= 
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تتؿرؾ يف أن أكرر التفؿ التـل وجففـا طؾؿـاء اإلمامقـة إلـك  :وثؿة مالحظة مفؿة 

  إلــك إذان (*)(الصــالة خقــر مـــ الـــقم) :مـــ قبقــؾ اهتامــف بنضــافة طبــارة  طؿــر

كفقئـة مــ هقئـات  (التؽػقـر) :وإدخالـف  مـف (حل طؾك خقر العؿؾ) :ارةوحذف طب

ــف لصــالة  الصــالة ــة  (*)(الســحك) :وابتداط ــقـ) :وإضــافتف لؽؾؿ ــة  (مم ــد فاتح بع

ٓ كجد أن واحًدا مـ الؿعصقمقـ قد اهتؿف هبـا صـقال الؼـرون الرالثـة التـل   الؽتاب

                                                           

 )بِْدَطـًة( َوَثَبـَت 5.435اإلسالم ابـ تقؿقة يف مجؿقع الػتاوى ) =
َ
ل (  بؼقلف: مَوَما ُسـؿِّ

ْرِع َفَلَحُد  ِة الاَّ ـِ "ُحْ ـُُف بَِلِدلَّ َْمَرْي ْٕ ا َأْن ُيَؼاَل: َلْقَس بِبِْدَطِة فِل الـ "ا ِزٌم: إمَّ َٓ ـِ َوإِْن فِقِف  ي دِّ

ك  ـْ َحْقُث الؾَُّغةُ َكاَن ُيَ ؿَّ
 - َكَؿا َقاَل ُطَؿُر: )كِْعَؿت اْلبِْدَطُة َهِذِه( ---[-بِْدَطًة مِ

يف الــماويح لؿــا جؿــع  (: مقــال طؿــر 1.13١قــال الاـــق  ابـــ بــاز يف فتــاواه ) , 

فعؾفـا  الـاس طؾك إمام واحد وقال: )كعؿت البدطة هذه( مع أن الماويح سـة ممكـدة

رسقل اهلل وحث طؾقفا ور ب فقفا  فؾق ت بدطة بؾ هـل ســة  ولؽــ سـؿاها طؿـر 

 ؛ ٕهنا فعؾت طؾك  قر مرال سابؼ[- بدطة مـ حقث الؾغة

وقال الاـق  أحؿـد بــ طبـد الـرزاق الـدويش يف فتـاوى الؾجــة الدائؿـة لؾبحـقث  , 

 ه( فؿـراده : )كعؿـت البدطـة هـذ(: موأما قـقل طؿـر 3.573العؾؿقة واإلفتاء )
جؿاطة يف صػة م تؿرة  وإكؿا    لؽقهنا لؿ تصؾ يف طفده بدطة مـ حقث الؾغةأهنا 

ثـالث لقـال أو أربًعـا جؿاطـة ثـؿ تـرك  مخافـة أن تػـرض طؾـقفؿ  فؾؿـا  صؾك هبؿ 

 [- أمـ مـ فرضفا طؾقفؿ وأمر هبا طؿر  تقيف

قر مـ الــقم( إلـك إذان  ( بـل أمقة بندخال طبارة )الصالة خالرضاالؿعصقم ) اهتؿ )*(

  طـــ أبــل طـــ أصــؾ زيــد الـرســـل( 3.33روى الـــقري الطربســـل يف م ــتدركف )

   ولقس ذلؽ مـ أصؾ إذان[-بدطة بـل أمقةالح ـ قال: مالصالة خقر مـ الـقم 

 (  روى الصـدوق يف الػؼقـفالسـحكبابتداع صـالة ) إكصاراهتؿ الؿعصقم )الباقر(  )*(

قـال: مسـللتف  لقاحد بـ الؿختار إكصاري  طـ أبل جعػر (  طـ طبد ا5.511)

( فؼال: أول مـ صالها ققمؽ  إهنؿ كاكقا مـ الغافؾقـ فقصؾقهنا السحكطـ صالة )

مــر طؾــك رجــؾ وهــق يصــؾقفا  فؼــال    وقــال: إن طؾًقــا ولــؿ يصــؾفا رســقل اهلل 

ن أهنـك طبـًدا أكـق :ما هذه الصالة؟ فؼال: أدطفا يا أمقر الؿممـقـ؟ فؼـال  :طؾل

 إذا صؾك[-
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وكذب طؾؿاء اإلمامقة طؾـك  افماءاتوإكؿا هل مـ   طاشقها بقـ ضفراين هذه إمة

 -وهذا ما سـربتف إن شاء اهلل بعد صػحات   طؿر

 :وختاًما أققل

والصـقرة الـفائقـة لؿققـػ   ال ـبعوضحت الصقرة الحؼقؼقـة لفـذه الروايـات 

  وذريتـف  وطؾك رأسفؿ طؾل بــ أبـل صالـب ( الماويح)جؿعاء مـ صالة  إمة

ــك مجــال  ــال يبؼ ــاكقا  لؾاــؽف ــع ك ـــ أن الجؿق ــريـ ب  ـ هبــاضـــقرام   طقتفااـــرمؼ

بــؾ مئــات الؿقاقــػ الؿعارضــة   اتاـــروإٓ لققػـــا طؾــك ط  مجتؿعــقـ طؾقفــا

 -كؿا هق ثابت مع  قرها  طؾقفا الؿعمضةو

طؾـك  ,كا سـابًؼاشــركؿـا أ,الصـحابة  اطماضـاتكرـرت  :فعؾك سـبقؾ الؿرـال 

مـع   تؿـام يف مــكواإل صـروالؼ  فقؿا يتعؾؼ بؿتعة الحج ( طؿر وطرؿان)الخؾقػتقـ 

إٓ   معـدودة وأيام  محدد مؽانالعؾؿ أن هاتقـ الاعقرتقـ يتعبد هبؿا الؿ ؾؿقن يف 

  -الصحابة الؿعمضقن لصالحأن أمرها قد استؼر يف الـفاية 

  شـفًرا كـاماًل  ,مؽـة والؿديــة,أما الماويح التل كاكت تؼام يف أقدس إماكـ 

إلــك يقمـــا هــذا مـــ دون  اســتؿرتفؼــد   كــؾ طــام مـــ بــدايات الخالفــة اإلســالمقة

وذلؽ ٕكف لؿ يربت أي اطماض أو إكؽار طؾقفا مــ طؿـقم إمـة مــذ القـقم  !تققػ

ــف طؿــر ــذي جؿــع فق ــا  إول ال ــاس طؾقف ــا هــذا  الـ ــك يقمـ ــق كــان ثؿــة   وإل ول

طؿـر )ولصـار حالفـا حـال رأي   حؼقؼقة لمكتفـا إمـة مــ دون رجعـة اطماضات

  -)*(ٓ كجد لفؿا أثًرا إٓ يف الؽتب  رتقـيف الاعق (وطرؿان

                                                           

ًٓ مـ بعـده أالؿعصقم الصادق إلك أشار  )*( كتحـال أطــ هـذا الـديـ  يـػـقنكف ترك رجا

 مرال: )بريد العجؾل  وأبق بصـقر  وزرارة  ومحؿـد بــأمـ  الغالقـ  وتلويؾ الؿبطؾقـ

ا كـان أبقـف ن الصـادق ذكـر أققاًمـمأ :(5١.511روى الحـر يف وسـائؾف ) فؼد م ؾؿ( 

وكاكقا طقبة طؾؿف  وكذلؽ الققم هؿ طـدي م تقدع   ؿ طؾك حالل اهلل وحرامفائتؿـف

صــرف هبـؿ طــفؿ ال ـقء   سقءا  إذا أراد اهلل بلهؾ إرض وأصحاب أبل حؼً  يسـر

ا  هؿ الذيـ أحققا ذكر أبل  هبؿ يؽاػ اهلل كؾ بدطة  هؿ كجقم شـقعتل أحقاء وأمقاتً 
= 
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 ريــــــؤاٍ أخــــض

مـــ ولــد  ()مؿؽـــ أن يطــرح بخصــقص إئؿــة الت ــعة  ســمالويبؼــك  

 ؟!أم ٓ  كاكقا يصؾقهنا جؿاطة مع جؿاطة الؿ ؾؿقـ هؾ :وهق  ـ ـقالح

يف أهنـؿ كـاكقا يصـؾقهنا جؿاطـة مـا دام لـؿ  ريـبأو  شـؽفلكا ٓ يخالجـل أدكـك 

كؿـا ثبـت   يحصــرطؾقفـا بخـرب صـحقح  اطـماضٓ طـفؿ وٓ طـ مبائفؿ أي  يربت

فنذن ما الؿاكع إن   فنن ثبت ذلؽ وهق ثابت إن شاء اهلل !يف  قرها كرقرةطـفؿ أخبار 

ومـ يخالػــا يف ذلـؽ ويؼـقل إهنـؿ ٓ  ؟!قؾـا إهنؿ كاكقا يصؾقهنا جؿاطة يف الؿ جد

 -بالدلقؾفعؾقف   يصؾقهنا

كحــ قـد أثبتــا بروايـات طديـدة أن إئؿـة كـاكقا يصـؾقن  :رـالفعؾك سـبقؾ الؿ 

ر اــقولـديـا هــا بعـض الروايـات التـل ت  مع جؿفقر الؿ ؾؿقـ الخؿسالصؾقات 

وإلقـؽ بعًسـا مــ   مـع الؿ ـؾؿقـ يف الؿ ـجد الجؿعـة يصؾقنإلك أن إئؿة كاكقا 

 :هذه الروايات

 :الرواية إولك

طـ طؾل بــ   طـ أحؿد بـ محؿد  يحقك يف كافقف طـ محؿد بـ الؽؾقـلروى  

 : قؾت ٕبل جعػـر البـاقر :طـ حؿران بـ أطقـ قال  طـ جؿقؾ بـ دراج  حديد
مـع هــمٓء يـقم الجؿعـة وهـؿ يصـؾقن يف الققـت فؽقــػ  كصـؾلمجعؾـت فـداك إكـا 

                                                           

  ثـؿ بؽـك  فؼؾـت: مــ هـؿ؟ تلويؾ الغالقـو  اكتحال الؿبطؾقـيـػقن طـ هذا الديـ  =

ا: )بريـد العجؾـل  وأبـق وطؾقفؿ رحؿتـف أحقـاء وأمقاًتـ  فؼال: مـ طؾقفؿ صؾقات اهلل

 -بصـقر  وزرارة  ومحؿد بـ م ؾؿ([

 (صـالة الـماويح)قـ طؾك الديـ لؿ يرد طـفؿ أي هنل طـ ـن حتك همٓء الؿمتؿأٓ إ

طؾــك  جؿــاعاإلؿ  فؿــا يعـــل هــذا خبــارهمـــ كؼــؾ مـــ أصــقال حقــاهتؿ  ومـــ خــالل 

) طؾـل  الح ــ  الح ــقـ   مـ جؿقع إصراف لة الخطقرةلطـ هذه الؿ  ال ؽقت

بؼقة إئؿة  وخقاص اتباطفؿ(  أٓ يعـل أهنا صالة شـرطقة أجؿعت طؾقفا إمـة مــ 

    دون خالف؟! 
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قـد أمركـا أن كصـؾل  :فؼـال لـف  فخرج حؿران إلك زرارة  صؾقا معفؿ :فؼال ؟كصـع

قـؿ حتـك  :فؼـال لـف حؿـران  ما يؽـقن هـذا إٓ بتلويـؾ :زرارة فؼال  معفؿ بصالهتؿ

إن حؿـران زطـؿ أكـؽ   جعؾـت فـداك :فؼال لـف زرارة  فدخؾـا طؾقف :قال  ت ؿع مـف

ويف ,  ـ ــقكـان طؾـل بــ الح :فؼـال لــا  فلكؽرت ذلؽ  أمرتـا أن كصؾل معفؿ

 بـ الح
ّ
  ــقالح)ـ  ــقك خة بدل طؾل

ّ
فـنذا   يصـؾل معفـؿ الـركعتقـ ,(ـ بــ طؾـل

[ركعتقـفلضاف إلقفؿا   فر قا قام
(1)

(*)- 

  :الرواية الراكقة 

ػ بــ طؿقـرة ســقيف هتذيبف طـ أحؿد طـ طؾل بـ الحؽـؿ طــ  سـلالطقروى  

مكقــػ تصـــع يــقم  : ٕبــل جعػــر البــاقر :قالــت :مل قــالســـرطـــ أبــل بؽــر الح

  عفـؿم فلصـؾلثؿ أخـرج   أصؾل يف مـزلل :قؾت ؟كقػ تصـع أكت :قال ؟الجؿعة

[كذلؽ أصـع أكا :قال
(2)

- 

 :الرواية الرالرة 

ــقريروى   ـــ   مطـــ دطــائؿ اإلســالم :يف م ــتدركف ســـلالطرب الـ ــل ب طـــ طؾ

ويصـؾل   وٓ يعتـد هبـا  تؼقـةمـع أئؿـة الجـقر  الجؿعـة يافدأكف كان  : ـ ـقالح

[---الظفر لـػ ف
(3)

- 

 :الرواية الرابعة 

باب حسقر الجؿاطة خؾػ مـ استح) :يف م تدركف تحت باب الـقريوروى  

 :قــال   ر اإلمـام ــقطــ تػ ( والؼقـام يف الصـػ إول معـف  ٓ يؼتـدى بـف لؾتؼقـة

                                                           

 (-3.415(  وسائؾ الاـقعة  العامؾل )4.433( الؽايف  الؽؾقـل )5)

يف تسـعقػ وتصـحقح إحاديـث  فؿــفؿ مــ طـد هـذا الحـديث  تـاقساهتؿضـؿـ مـ  )*(

( كؿا ذكر الؿازكدراين يف كتابف: مباين الػؼف الػعال يف الؼقاطد الػؼفقة إساســقة صحقًحا)

 (-51.11١( كؿا ذكر الؿجؾ ـل يف مرمة العؼقل )ضعقًػا(  ومـفؿ مـ طده )1.131)

 (-3.411(  وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )4.135( هتذيب إحؽام  الطقسـل )1)

 (-5.31( م تدرك القسائؾ  الـقري الطربسـل )4)



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

440 

  وقد دخؾ خؾػ بعـض الؿخـالػقـ إلـك الصـالة  عتفشـقإلك بعض   مكظر الباقر

إلقؽ يـا ابــ  أطتذر :فؼصده وقال  قد طرف ذلؽ مـف  عل بلن الباقراـقوأحس ال

قـال لـف   لقٓ ذلـؽ لصـؾقت وحـدي  أتؼقففنين   خؾػ فالن مـ صالب  رسقل اهلل

مـا   يـا طبـد اهلل الؿـممـ  لـق تركـت تعتـذرإكؿا كــت تحتـاج أن   يا أخل : الباقر

إمامـؽ  وتؾعــ  تصـؾل طؾقـؽ  ـ ال ـبعضــقزالت مالئؽة ال ؿاوات ال ـبع وإر

ة لـق وأن اهلل تعالك أمـر أن تح ـب لـؽ صـالتؽ خؾػـف لؾتؼقـة ب ـبعؿائة صـال  ذاك

[(فعؾقؽ بالتؼقة  صؾقتفا وحدك
(1)

- 

  مع الؿخـالػقـ يصؾقن الجؿعةر إلك أن إئؿة كاكقا اـقهذه الروايات ت :قؾت 

ولـق كاكـت ,لدى اإلمامقة روايـة واحـدة  ففؾ  ويحرقن أتباطفؿ طؾك الصالة معفؿ

 ؟!مع جؿفقر الؿ ؾؿقـ ٓ يصؾقهناتذهب إلك أن إئؿة كاكقا  ,مؽذوبة

   -ـ اإلمامقة إدلة واإلثباتاتفبقــا وبق

كــاكقا يعقــدوهنا يف  أهنــؿأو   كــاكقا يصــؾقهنا تؼقــة إهنــؿ :ء قــقلفؿشـــلوٓ يعـقـــا يف 

 الفـقةهـذه  (التؼقـة)فـ   فقف طؾقفؿ كذبفجؿقع ذلؽ مؿا   يزيدون طؾقفا أهنؿأو   البقت

  معتؼـداهتؿال حقؼة التل يرمل فقفا اإلمامقـة كـؾ مـا ٓ يـتالئؿ مـع أهـقائفؿ ومقـقلفؿ و

 !والتـل ٓ تـتالئؿ مـع مـا يصـػقن بـف أئؿـتفؿ  والؿؿؾـة  صارت مـ إمقر الؿؿجقجة

ومــ جفـة أهنـؿ كـاكقا   الظؾؿـة ال ـالصقـفؿـ جفة أهنؿ كـاكقا واقػـقـ باـدة يف وجـف 

 (!الصالة خقر مـ الـقم)إلك درجة أن أحدهؿ كان يـادي يف بقتف بـ  يخافقن

فات ومقاقـػ صــرلؿعرفـة حؼقؼـة ت كؼاطـدةوثؿة رواية مفؿـة يؿؽــ أن تلخـذ 

 ٓ أتؼلمثالث  :فؼد ثبت طـفؿ أهنؿ كاكقا يؼقلقن  عاـرإئؿة يف مختؾػ م ائؾ ال

[(ومتعة الحج  وم ح الخػقـ  ب الؿ ؽرشـر) :فقفـ أحًدا
(2)

ففـذا يعــل ثبـقت   

قا وهـذا يعــل أهنـؿ كـاك  يعةاــرالتؼقة فقؿـا طـدا الرالثـة مــ إمـقر الؿؿـقطـة يف ال

 -الرالثةٕهنا لق ت مـ  ؛جؿاطة (الماويح)يصؾقن 

                                                           

 (-5.315( م تدرك القسائؾ  الـقري )5)

 (-5.451(  هتذيب إحؽام  الطقسـل )1.41( الؽايف  الؽؾقـل )1)
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 خامت١ اسبكا٥ل األزبع

 :ك تطقع أن كصؾ إلك حؼائؼ مفؿة مـ خالل ما تؿ طرضف 

لعـدة   الماويح جؿاطة يف جؿع مـ أصحابف صؾكقد  ثبت أن الـبل  ,5

  ؿهنل تحـريطـفا  لؿ يـفففق   أن تػرض طؾك إمة ةاـقخثؿ تققػ طـ ذلؽ   لقال

أو طــ   يح طـ الـبل صـرطؾك أن يلتقا لـا بـص صحقح  كتحدى اإلمامقةوكحـ 

 -هنل تحريؿقد هنك طـفا  حقن فقف بلن الـبل صـري  واحد مـ أئؿة أهؾ البقت

لحــقم   رســقل اهلل حــرمم :أكــف قــال  طـــ الـبــل بقـؿــا كؼــؾ طـــ طؾــل  

[وكؽاح الؿتعة  الحؿر إهؾقة
(1)

- 

  هبــا طؿــر  أمــرالؿقجــب ٕدائفــا جؿاطــة  العــذرزوال و  بعــد وفاتــف ,1
  -متػرققـطؾك إمام واحد بعد أن كاكقا يصؾقهنا   فجؿع الصحابة

وطؾك رأسفؿ طؾل بـ أبل   أحد مـ الصحابة طؾك طؿر  لؿ يعمض ,4

 -إقامتف لفذه الصالة صقال فمة حؽؿف صالب 

 تؼـامالة الـماويح وكاكـت صـ  ٕكرر مـ طؼـد مــ الزمـان حؽؿ طرؿان  ,3

مـــ أحــد مـــ  مـــ دون اطــماض (مؽــة والؿديـــة)فــمة حؽؿــف يف أقــدس مؽــاكقـ 

 -طؾقفا  الصحابة

طؾـك  وطؾك رأسفؿ طؾل بـ أبل صالـب   كرقر مـ الصحابة اطمض ,1

إٓ أكـف لـؿ يربـت  ( واإلتؿام يف مــك  متعة الحج) :طؿر وطرؿان يف م ائؾ مـ أمرال

 -مقضقعأو  ضعقػحتك يف خرب   اويحطـفؿ ذلؽ يف صالة الم

بـاطماف طؾؿـاء , الؽقفـةيف  زمـ خالفـة طؾـل  تؼامكاكت هذه الصالة  ,5

 -يح مـف طؾقفاصـرحؼقؼل و مـ دون اطماض ,اإلمامقة

ر إلــك اـــقولــق بخــرب ي ـ  ـــقالح ـــ والح  طـــ ســبطل الـبــل لــؿ يربــت ,3

 !مـ الزمـ صقيؾةا إقامتفا فمة ـرصطؾك الر ؿ مـ أهنؿا طا  طؾك هذه الصالة اطماضفؿا

                                                           

 (-3.115( هتذيب إحؽام  الطقسـل )5)
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طـ بؼقة إئؿة خرب واحد يعتد بف يف الـفل طـ هذه الصـالة طؾـك  ولؿ يربت ,١

فإخبــار طـــفؿ   لؿــا يؼــارب مـــ قــركقـ مـــ الزمــان  هتؿ لفــاصـــرالــر ؿ مـــ معا

 -سـدي ضعػأو   دٓلل إشؽالوٓ تخؾق طـ   معدودة

هـذه الصـالة صـقال هـذه الػـمة الزمـقـة  طـ إقامة اـرإئؿة آثـك ط سؽقتإن  ,7

مـع العؾـؿ   فال يعؼؾ بؿـ أوكؾ إلقفؿ حػظ الديـ ال ؽقت طـفا  صحتفاخقر دلقؾ طؾك 

وهـذا هـق   لفـا إمساءما هق إٓ  ف ؽقهتؿ  طـ أمقر هل دوهنا يف إهؿقة لؿ ي ؽتقاأهنؿ 

إئؿـة  سـؽقتطـ  قال اإلمامل حقدر حب اهلل  ديدهنؿ يف التعامؾ مع الؿ ائؾ الخالفقة

بـؾ طــ   إئؿة طـ إفتاء طائاـة ب ؽقتمالتؿ ؽ  :ما كصف  أم الؿممـقـ طائاة إفتاءطـ 

إفتـاء طائاـة وإجؿـاع  :أي,وقـد كـان إمـران   أهؾ ال ـة طؾك جقاز تؼؾقد الؿـرأة إتػاق

فؿ  ولـؿ يصـدر  وم ـؿعمـ أهؾ البقـت  بؿرمى ,أهؾ ال ـة طؾك الجقاز ولـق   ءشــلمــ

[اإلمساءمؿا يدل بؿجؿقطف طؾك   ء مـفشـل لقصؾـا صدر
(1)

- 

طؿا يحدث القـقم  ـضـق قر راوهذا الخؿقـل يعمف بلن الؿعصقمقـ لق كاكقا  

 كعتؼـدم :قـائاًل   الـاس مــ اتباطفـا يحذرواأن  لؽان لزاًما طؾقفؿ  مـ أطراف وســ

  ٔتقـةيحقط بـزمـفؿ وإزمـان ا وإئؿة   عة بلن طؾؿ الـبل الؽريؿاـقكحـ ال

ويف   ظفر يف أوسـاط الؿ ـؾؿقـ مــ أطـراف وســـ يف الؿ ـتؼبؾســقبؿا  أطؾؿوهق 

ع يف الؿجتؿعـات اــقر التـل ست ــقوالعـادات وال   الغقبة الؽـربى لإلمـام صـرط

ع مــ أطـراف يف سـقاــقطؿا  ـضـق قر راولق كان الـبل وإئؿة   اإلسالمقة وتروج

 -الـاس مـ اتباطفا واكتاارها يحذروان أ لؽان لزاًما طؾقفؿ  الؼرون التالقة

يف جؿقع إزمـة  (*)جؿقع إطراف العؼالئقةمـ طدم فعؾفؿ ذلؽ بلن  وك تـبط 

وهـذا   الاارع طـ أي طـرف ويف أي زمـان طدم ردعولذا فاستـباصـا هق   حجةهل 

لؽؾ طرف طؼالئل ويف أي زمان[ إمسائفيؼقدكا إلك 
(2)

- 

                                                           

 (-115ايا وإشؽالقات  حقدر حب اهلل )ص:( الؿرأة يف الػؽر اإلسالمل الؿعاصـر قس5)

ضــرب   أم ٓ؟! أم أن طـرف طؼالئـلصالة جؿاطة يف الؿ ـاجد  هؾ أداءٓ أطرف  )*(

 ؟!العرف العؼالئلبالػموس هق  الراوس

 (-5.43١( اكظر: الػؼف وآجتفاد  فقض طؾل رضا  ترجؿة ح ـ صايف )1)
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 مفــتفؿ  التؼقـةملـق كاكـت  :اــلـل الؿرط ــقوقال الؿحؼؼ إسـؿاطقؾ الح 
ب يف صـــقوالعــقل والتع  والــماويح جؿاطــة يف شــفر رمســان  يف الؿتعتــقـ ٓتؼــقا

ات أو اــروكحقهـا ط  وروايـات التؽػقـر يف الصـالة  والؿ ح طؾك الخػ  اإلرث

عتفؿ اــقهـذه إحؽـام ل وأطؾــقا  أحـًدا يف كـؾ ذلـؽ لؿ يتؼـقالؽـ رأيـاهؿ   مئات

طـــ  ففـذه قريـــة طؾــك أن إحاديـث التــل تــروى طــ رســقل اهلل  ---ةبؽـؾ جــرأ

فذلؽ   طـفا ولؿ يردطقا  يحصـررد طؾقفا مـ أئؿة العمة  لؿ يردصريؼ الصحابة إذا 

ة بؿـا يـروى سـقطؾك حؽؿ الؼ استافدواوربؿا   وقبقلفؿ إياها  بؿرابة تؼريرهؿ لفا

طـ صريؼ الصحابة[
(1)

  - 

أكف كان يؼصـد هبـا أكـف  ( كعؿت البدطة) :ؿر لؿؼقلة ط تصقريح ب  ,51

  ولؿ يجـزم بلهنـا بدطـة  لؿ يؼطع ففق  ( كعؿت البدطة)أهنا بدطة ففل  لق فرضـا

لذلؽ فـنهنؿ اتبعـقه طؾقفـا مــ دون   وهذا ما ففؿف جؿفقر الصحابة مـ ققلف وفعؾف

 -اطماض مـ أحد مـفؿ

لفـؿ  طؾك جؿعفققلف بدطة  مواطؾؿ أكف يتعقـ حؿؾ :لذلؽ قال اإلمام الصـعاين 

ــزامفؿ  طؾــك معــقـ ــذلؽ وإل ــف أراد أن   ب ــف   بدطــة الجؿاطــةٓ أك  جؿــعقــد  فنك

هبؿ[
(2)

- 

  أحؿـد بــ طبـد الـرزاق الـدويش يف فتـاوى الؾجــة الدائؿـة اــقأو كؿا قال ال 

  فؿـراده ( كعؿـت البدطـة هـذه) :موأما ققل طؿر  :لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء
  جؿاطـة يف صـػة م ـتؿرة  لؽقهنا لـؿ تصـؾ يف طفـده  الؾغة بدطة مـ حقثأهنا 

  مخافـة أن تػـرض طؾـقفؿ  ثالث لقال أو أربًعا جؿاطة ثؿ تـرك  وإكؿا صؾك هبؿ

 -](3)أمـ مـ فرضفا طؾقفؿ وأمر هبا طؿر   فؾؿا تقيف

                                                           

الاـــريعة  الؿحؼــؼ إســؿاطقؾ بـــ أحؿــد الح ـــقـل ( إجؿاطــات فؼــف الاـــقعة وأحــقط إقــقال مـــ أحؽــام 5)

 ([-55الؿرطاـل )ص:

 (-1.51( سبؾ ال الم  محؿد بـ إسؿاطقؾ الصـعاين )1)

 (-3.573( فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  الاـق  أحؿد بـ طبد الرزاق الدويش )4)
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طؿـر بــ الخطـاب مــ  لـؿ ي ــم :طـدما قـال  وهذا ما ذهب إلقف ابـ طبد الرب 

ولؿ يؿـع مــ   يحبف ويرضاه  وما كان رسقل اهلل   رسقل اهلل فسـذلؽ إٓ ما 

فؾؿـا    وكان بـالؿممـقـ راوًفـا رحقًؿـا  أن تػرض طؾك أمتف ةاـقخالؿقاضبة إٓ 

وطؾـؿ أن الػـرائض ٓ يـزاد فقفـا وٓ يــؼص بعـد   طؾؿ طؿر ذلؽ مــ رسـقل اهلل

ولـؿ   ره اهلل وفسؾف بـفء ذخشـلوذلؽ   ---أقامفا لؾـاس وأحقاها وأمر هبا  مقتف

ولؽؾ واحد مــفؿ   إلك كؾ خقر بالجؿؾة سبًؼاوأشد  أفسؾوإن كان   يؾفؿف أبا بؽر

مـا فعـؾ طؿـر  ي تح ــوكان طؾل بـ أبل صالب   خص هبا لق ت لصاحبف فسائؾ

[---كقر شفر الصقم :ويؼقل  مـ ذلؽ ويػسؾف
(1)

- 

 :أققل

فـالؽرة   ك مظاهرهـافؾؼد باكت الحؼقؼة وضفـرت بـلجؾ  أن حصحص الحؼ 

  يح طــ الـبـلصــربـفل واضـح و كطالبفؿفـحـ   أن يف مؾعب طؾؿاء اإلمامقة
طؾك إقامتفـا جؿاطـة طــ  اطماضأو   يـفك فقف طـ هذه الصالة كؿا هنك طـ  قرها

فؽؿـا اإلثبـات يحتـاج إلـك   أو طـ واحد مـ أئؿـة أهـؾ البقـت  واحد مـ الصحابة

 -دلقؾ كذلؽ الـػل يحتاج إلك  دلقؾ

 :نان مفؿاساف إلك هذه الحؼائؼ مبحرسـقو 

ــة ال :إول  ــماويحاـــقالؿحاججــة بلدل ــات صــالة ال  :تحــت قاطــدة  عة يف إثب

 (-الت امح يف أدلة ال ــ)

  -()مؼابؾ بدع جعػر الصادق ح ـات   بدع طؿر :الراين 

                                                           

 (-١.517( التؿفقد  ابـ طبد الرب )5)
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 ة ـــــتوطئ

ــا  ــا الؿتعؾــؼ باهتــام طؾؿــاء اإلمامقــة ٕهــؾ ال ـــة طؿقًم ــر   ويف ختــام بحرـ وأمق

هـــذه   بآبتـــداع يف الـــديـ  خصقًصـــا  طؿـــر بــــ الخطـــاب دكاســــق الؿـــممـقـ

أو الحػـاظ   وإزهـاق الباصـؾ  آهتامات الباصؾة لـقس الغـرض مـفـا إحؼـاق الحـؼ

ــ ــديـطؾ ــف  ك ال ــداع فق ــر هــق الطعـــ يف   وطــدم آبت وإكؿــا  رضــفؿ إول وإخق

وبالتالل الؼقل بعدم   طدالتفوتاقيف صقرتف وسؿعتف أمام الـاس إلسؼاط   طؿر

يف البـدع   ـارققنفـنن هـمٓء الؼـقم   فػل حؼقؼة إمـر  استحؼاقف لؿـصب اإلمامة

 -طـ حؿؾفا الجبال تـقءيعة ـراومخالػاهتؿ لؾ  وخرافاهتؿ  فبدطفؿ  إلك أذان

 :فؿع وققففؿ طؾك جؿقع الحؼائؼ التل طرضـاها يف هذا الؽتاب وطؾك رأسـفا 

ومعـرفتفؿ   أو مـ أهؾ البقت طؾك هذه الصـالة  ٕحد مـ الصحابة ٓ اطماض أكف

  مــ دون اطـماض حؼقؼـل مــف طؾقفـا  الجقدة بلهنا كاكت تؼام زمـ خالفة طؾل

لن جؿقـع أدلـتفؿ التـل سـاققها إلثبـات بـدطقتفا ٓ تــفض يف بـ ,أيًسـا,ومعرفتفؿ 

مــ دون   طؾـك صعــفؿ يف طؿـر واصـروأ  إٓ أهنؿ استؿروا يف  قفؿ  آستدٓل

لؾبحـث ولـق طــ  ,ولـق قؾـقاًل ,ومــ دون أن يجفـدوا أكػ ـفؿ   طلشـرأي م قغ 

 -طذر يربر فعؾف هذا

  روهـا تحـت طــاويـ شـتكومر  الؽرقـرة بدطفؿفنهنؿ قد سقققا   ويف الؿؼابؾ 

 الؼقاطـدوطؾـك رأس هـذه   وأهؾ بقتف   لفا ققاطد ك بقها إلك الرسقل فابتدطقا

التـل هـل مــ الؼقاطـد الؿ ـتدّل  ( الت ـامح يف أدلـة ال ـــ) :قاطدة تحـت م ـؿك

كؿا شفد بذلؽ أبق الح ــ تقاترها بؾ ٓ يبعد   الؿ تػقسة (مـ بؾغ)طؾقفا بلخبار 

إصــػفاين
(1)

ــل   ــف  د ح ـــ الصــدر ـــقوصــػفا ال والت ــد شــاع العؿــؾ  :بؼقل موق

وإن اشـتد ضـعػفا ولـؿ يـجـرب[  يف ال ـــ بالسعاف
(2)

 :  إكصـارياــقوقـال ال  

                                                           

 (-553ك حؼائؼ إصقل  تؼرير بحث إصػفاين لؾ بزواري )ص:( وسـقؾة القصقل إل5)

(  431(  مػاتقح إصـقل  ال ــقد محؿـد الطبطبـائل )ص:1١3( هناية الدراية  ال ـقد ح ـ الصدر )ص:1)

 (-5.135(  رسائؾ يف دراية الحديث  أبق الػسؾ حافظقان )1الحبؾ الؿتقـ  الاـق  البفائل )ص:
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فإخبـار السـعقػة يف مؼـام آسـتحباب   يف ال ــ السعقػةمجقاز العؿؾ بإخبار 

[الصحاحبؿـزلة 
(1)

-  

 (ايتطاَح يف أدي١ ايطٓٔ) 9قاعد٠

لتؿريـــر بـــدطفؿ  أساًســـاالؿبتدطـــة اطتؿـــدها طؾؿـــاء اإلمامقـــة ففـــذه الؼاطـــدة  

ات بــؾ مئــات مـــ م ــائؾفؿ اـــرفخرجــقا تحــت مظؾتفــا ط  يعةاـــرومخالػــاهتؿ لؾ

  اـــقيحــدثـا ال  وقــقل طؾؿــاء اإلمامقــة فقفــا  وطـــ هــذه الؼاطــدة وأدلتفــا  الػؼفقــة

بـقـ  الؿافقر (الت امح يف أدلة ال ــ) :ممعـك :قائاًل ما كصف  إكصاري يف رسائؾف

وط اــربؿعـك طدم اطتبار ما ذكروه مــ ال  الت امح يف أدلة ال ــ والعامةأصحابـا 

والسـبط يف الروايـات الدالـة طؾـك   والعدالـة  مــ اإلسـالم :لؾعؿؾ بلخبار أحـاد

 -ال ــ فعاًل أو ترًكا

فقفـا طــد أهـؾ  يت ـامحأن أخبار الػسائؾ  :كؼؾ كؾؿات إطالم وطـ الذكرى 

 -الػريؼقـفصار هذا الؿعـك مجؿًعا طؾقف بقـ  :قال  ويف طدة الداطل -ؿالعؾ

وطـ القسـائؾ ك ـبتف إلـك  -فؼفائـاك بتف إلك  خـا البفائل اـقوطـ إربعقـ ل

وطـ بعض إجؾـة  -أيًسا الؿؽروهاتًحا باؿقل الؿ للة ٕدلة صـرم  إصحاب

 -الؿحؼؼقـك بتف إلك العؾؿاء 

 :قائاًل   طؾؿاء اإلمامقة طؾك هذه الؼاطدةثؿ ذكر إكصاري أدلة 

  :معـك تقاترهاالتل ٓ يبعد دطقى  الؿ تػقسةإخبار  

 مـ بؾغـف طــ الـبـل) :قال   مصححة هاام بـ سالؿ طـ أبل طبد اهلل :فؿـفا
  -(*)لؿ يؼؾف  وإن كان رسقل اهلل  كان أجر ذلؽ لف  ء مـ الرقاب فعؿؾفشـل

                                                           

 (-555إكصاري )ص:( رسائؾ فؼفقة  الاـق  5)

مــ هـذا  والحـديث صـحقحمال ـقد ح ـ مل الؿجدد هـذه الروايـة  قـائاًل:  صحح )*(

 والتؼل إصػفاينيف مرمة العؼقل   الؿجؾ ـل شـق  اإلسالمالقجف كؿا صـرح بذلؽ 

هـذه  الؿحؼـؼ إكصـارييف الػصـقل الغرويـة  وطـد  وأخقهيف هداية الؿ مشديـ  

- اكظــر: محــديث [الؿاــفقراتالبحــار: هــذا الخــرب مـــ    وقــال يفمصــححةالروايــة 
= 
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مــ ) :قـال  أيًسـا  طـ أبل طبـد اهلل  لف ,قحةكالصح ,ح ـة أخرى :ومـفا 

  (-كؿا بؾغفء فصـعف كان لف أجره وإن لؿ يؽـ شـلًئا مـ الرقاب طؾك شـقسؿع 

ء مــ الرـقاب شـلمـ بؾغف ) :طـ أبل طبد اهلل قال  الؿروي طـ صػقان :ومـفا 

  (-لؿ يؼؾف  كان لف أجر ذلؽ وإن كان رسقل اهلل  ء مـ الخقر فعؿؾ بفشـلطؾك 

  مـ بؾغف طــ الـبـل) :قال  خرب محؿد بـ مروان طـ أبل طبد اهلل :ومـفا 
  وإن كـان الـبـل  كان لف ذلؽ  فػعؾ ذلؽ صؾب ققل الـبل  ء مـ الرقابشـل

 (-لؿ يؼؾف

مــ ) :يؼـقل  سـؿعت أبـا جعػـر :قـال  خرب مخر لؿحؿد بــ مـروان :ومـفا 

وإن لـؿ يؽــ   أوتقـف  الرـقابفػعؾـف التؿـاس ذلـؽ   بؾغف ثـقاب مــ اهلل طؾـك طؿـؾ

 (-كؿا بؾغفالحديث 

مــ ) :الؿحؽل طـ ابـ صاووس يف اإلقبال أكـف روى طــ الصـادق قـال :ومـفا 

 (-كؿا بؾغفوإن لؿ يؽـ إمر   ء مـ الخقر فعؿؾ بف كان ذلؽ لفشـلبؾغف 

 : قائاًل   أهؾ ال ـةهذه الؼاطدة مـ كتب  أدلة  إكصاري اـقثؿ كؼؾ ال 

ما طـ طبد الرحؿـ الحؾقاين أكف رفـع إلـك جـابر بــ طبـد اهلل  لعامةاومـ صريؼ  

ؾة فلخـذ هبـا وطؿـؾ هبـا ســقمـ اهلل ف مـ بؾغف» : قال رسقل اهلل :قال  إكصاري

 -«وإن لؿ يؽـ كذلؽ  إيؿاًكا باهلل ورجاء ثقابف أططاه اهلل ذلؽ

 صـحةع وهـذه إخبـار مـ  وجقه آطماض طؾك آستدٓل بإخبار :ثؿ قال 

[الػحقلوتؾؼقفا بالؼبقل بقـ  لتعاضدها  بعسفا  ـقة طـ مالحظة سـدها
(1)

(*)- 

                                                           

مجؾــة ,الت ـامح يف أدلـة ال ـــ ســًدا ودٓلــة  ال ــقد ح ــ الح ــقـل مل الؿجـدد  =

 (-13١ال ـة إولك )ص: (1)طؾقم الحديث العدد 

 (-543( رسائؾ فؼفقة  الاـق  إكصاري )ص:5)

(  البحـار 5.51ئؾ )(  القسـا11مالؿحاســ  لؾربقـل )ص: :راجـع هـذه الؿصـادر )*(

(  1.35) , (1.١3)(  أصــقل الؽــايف 5.7(  جــامع أحاديــث الاـــقعة )1.115)

(  ثــــقاب 513(  اإلقبــــال )ص:353(  التقحقــــد )ص:31طقــــقن إخبــــار )ص:
= 
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 الت ـامحيف جقاز  ٓ فرقم :ما كصف  أما الؿحؼؼ الـراقل فؼال طـ هذه الؼاطدة 

ــادات ــقـ العب ــامالت  ب ــقد  والؿع ــقـ أن  -اسات ـــقوال  واإليؼاطــات  والعؼ وٓ ب

أو اسـتحباب   أو دطاء  أو صقم  كصالة  ؼاًل طؿاًل م ت السعقػةيؽقن مػاد الرواية 

أو طؾك وجف التؼققد[  صقةاـرء يف أثـاء طبادة طؾك وجف الجزئقة أو الشـل
(1)

-   

ًٓ بخصـقص هـذه الؼاطـدة   هـؾم :قـائاًل   وأجـاب طــف  ثؿ صرح الؿحؼؼ ت اا

أو تؽـقن مـذكقرة يف كتـاب   صريؼــايامط يف الرواية التل يت امح هبا أن تؽقن مـ 

ًٓ   ـ كتب أصـحابـام  :الظـاهر ؟بؽـؾ روايـة ٓ يعؾـؿ كـذهبا الت ـامحبـؾ يجـقز   أو

   -لعؿقمات الت امح  الراين

ٕن الظـاهر  ؛الؿخـالػقـوٓ يـافقف إخبار الـاهقة طـ أخذ إحؽام مـ أخبار  

ــا ــتـاد إلقف ـــ آس ــل ط ــا الـف ــذلؽ  مـف ــقس ك ــؽ ل ــات   وذل ــك رواي ــتـاد إل ــؾ اس ب

   -أصحابـا[

 :قـائاًل   عل أن يجتفـد يف هـذه الؼاطـدة بـػ ـفاــقا الؿحؼؼ لؾعامل الوجقز هذ 

بؾ يجقز ذلؽ لف مــ   يتققػ جقاز الت امح لؾعامل طؾك تؼؾقد الؿجتفد أم ٓ هؾم

ــد ــر تؼؾق ٕن  ؛وهــق كــذلؽ -إول :يـصـــرحؽــل طـــ بعــض ماــايخـا الؿعا ؟ ق

ئر إحؽــام ففــق ك ــا  فقــف مختؾــػ  طلشـــرالت ــامح يف أدلــة ال ــــ أيًســا حؽــؿ 

  -يف ذلؽ يت امح تؼؾقًدا يف إطؿال الؿ تحبة قؾد مجتفدهفنذا   طقة الػرطقةاـرال

  الؿجتفد يف كؾ م للة م للة بؿا ت امح فقف الؿجتفد يػتل لفولقس تؼؾقده أن  

 فقت ـامح العـامل  م ـللة الت ـامح إذا أفتـك هبـا مجتفـده أصـؾيف  تؼؾقـدهبؾ يجـقز 

 -قف ثقابف استحباًبا[ويػعؾ ما بؾغ إل  أيًسا

ــاء   ــب الػؼف ــراه يف كت ــا ي ــدة ح ــب م ــذه الؼاط ــؾ هب ــامل أن يعؿ ــؾ جــقز لؾع ب

  بؾ ما يذكره القطـاظ يف مجـالس وطظفـؿ  و قر الؿجتفديـ مـ العؾؿاء  إمقات

                                                           

( 5ح 5١بــاب  5(  وســائؾ الاـــقعة  الحــر العــامؾل )31إطؿــال  الصــدوق )ص: =

 (-7  ١  3  5  3  4وٓحظ إحاديث )

 (-374يام  الؿحؼؼ الـراقل )ص:( طقائد ا5ٕ)
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  بــاء العـامل طؾـك الت ـامح تؼؾقـًدا يف ال ـــ والؿؽروهـات جـقازمثؿ ٓزم  :قائاًل 

  مـ العؾؿـاء  قر الؿجتفديـبؾ   إمقاتكتب الػؼفاء  جقاز طؿؾف فقفا بؿا يراه يف

 ضـعقػوبؿا يدل طؾقف خرب   القاطظقـوبؿا ي ؿعفا مـ   طؾك الؽقػقة التل ذكروها

ولق لؿ يعؾؿ حجقتف ما لؿ يعؾؿ أو يظـ خالفف أو كذبف[
(1)

-   

 :اــلد الؿرط ــققـال ال  فتاوى الػؼفـاء ,حتك,وأدخؾ بعسفؿ تحت هذه الؼاطدة 

ه ســر  جعػـر كاشـػ الغطـاء قـدس اــقن كؼقل بؿا قالف العالمة إكرب الؿرحقم المإٓ أ

[فتقى الػؼقفتاؿؾ حتك  (مـ بؾغ)ح الؼقاطد بلن روايات شـريف مؼدمة 
(2)

- 

 :مــفؿ  خاصـة يف خصـقص هـذه الؼاطـدة رسـائؾطؾؿـاء اإلمامقـة  صـػوقد  

حؿـد بـاقر إح ـائل   ماـقوال    ح ـ باقر قره با لاـقوال    إكصارياـقمال

 -  محؿد بـ محؿد صادق[اـقوال  الـجػل

لـذلؽ   طــد اإلمامقـة الؿفؿـةة وسـقهذه الؼاطدة مـ الؼقاطد إسا  إذن :قؾت 

ر شــقوأود هــا أن أ  يف آطتؿاد طؾقفا يف كرقر مـ م ائؾفؿ الػؼفقة تقسعقافنهنؿ قد 

  ,كؿرـال,ؼاطـدة إلك م للة واحدة مـ م ـائؾفؿ التـل خرجـت طؾـك ضـقء هـذه ال

 -يف إذان (أشفد أن طؾًقا ولل اهلل) :وهل الؿتعؾؼة برفع طبارة الافادة الرالرة

ًٝا ٚيٞ اهلل) 9ايػٗاد٠ ايجايج١  ٖٚرٙ ايكاعد٠  (أغٗد إٔ عً

فبعد أن طجز طؾؿاء اإلمامقة طـ إيجـاد روايـة واحـدة طــ واحـد مــ معصـقمقفؿ 

وإن كاكـت   يف إذان (أشـفد أن طؾًقـا ولـل اهلل) :الافادة الرالرةح فقفا برفع طبارة صـري

لتربيـر  (الت ـامح يف أدلـة ال ـــ) :لجـموا إلـك قاطـدةهذه الرواية ضعقػة أو مقضـقطة 

 :وإلقؽ بعًسا مـ أققالفؿ هبذا الخصقص  رفعفؿ هذه العبارة الؿبتدطة يف إذان

 (فادة الرالرـةلؾا) :د طؾل الؿقالين التربير لعؾؿاء اإلمامقة ذكرهؿ ـقحاول ال ,

الرالـث فقؿـا الطريـؼ وهـق م :ما كصـف  الدلقؾ الراكقي :فؼال تحت طـقان  يف إذان

 -قاطدة الت امح يف أدلة ال ــ :كحـ فقف

                                                           

 (-373( طقائد إيام  الؿحؼؼ الـراقل )ص:5)

 (-41١ ,1.413( الؼصاص طؾك ضقء الؼرمن وال ـة  تؼرير بحث ال ـقد الؿرطاـل لعادل العؾقي )1)
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أن مــ  :طؾؿااكا وفؼفااكا الؽبار مــ كصـقص مػادهـا استخرجفاقاطدة وهذه 

يعطـك فنكـف   الرـقاب ذلـؽ ؾصـقطؾك طؿؾ فعؿؾ ذلؽ العؿؾ برجاء تحبؾغف ثقاب 

مـا بؾـغ  قـال  وإن لؿ يؽـ رسـقل اهلل  ما بؾغف صحقًحا ذلؽ الرقاب وإن لؿ يؽـ

   -هذا الاخص

أفتـك الػؼفـاء والـصقص القاردة يف هذا الؿقرد التل ي تػاد مـفا هذه الؼاطـدة  

ومـع طـدم اكطبـاق   فقفـا كـص خـاصطـدم ورود  مـع  اءشـقكرقر مـ إباستحباب 

[اءشـقطؿقمات أو مطؾؼات طؾك تؾؽ إ
(1)

-   

  بلدلـة ال ـــ الت ـامحبؼاطـدة العؿـؾ بقـ إصـحاب هـق الؿافقر م :ثؿ قال 

[كرقر مـ إمقريػتقن باستحباب وطؾك أساس هذه الؼاطدة 
(2)

- 

ـ :طؾـك أسـاس قاطـدة (الافادة الرالرة) :ومـ الذيـ برروا ,   الت ـامح يف أدلـة ال ــ

 :طؾك استحباهبا بعدة وجقهدل ك تمؿؽـ أن م :حقث قال  محؿد محؿد صادق الصدر

ــف ال :أهؿفــا مـــ وجــقد  (عةاـــقراجــع وســائؾ ال)  الصــدوق اـــقمــا أشــار إلق

واهتؿفــا بالقضــع  اكتؼــدها وهــق وإن كــان قــد  تــلمر بــذلؽفعــاًل  روايــات مػؼــقدة

  إلقفا (مـ بؾغ)بسؿ أخبار  وتربت كربوًيا  إٓ أهنا تربت صغروًيا بافادتف  والؽذب

 -فقربت آستحباب

 -«إكؽـؿ كؾؿـا ذكرتؿـقين فـاذكروا طؾًقـا» : ما ورد بؿسؿقن طــ الـبـل :مـفا

أيًسـا   طؾلي تحب لـا ذكر   إذن  يف إذان أكقًدا  وكحـ قد ذكركا رسقل اهلل

 (- مـ بؾغ)بعد ضؿ إخبار 

  مخالػة لؾتؼقةوربؿا كاكت   إهنا تالػة خالل ما تؾػ مـ الؽتب :كؾ ما يف إمر

ــ ــة بالـ  ــابؼقـ بة إلــكومحرج ــا ال  ـــرقــدس ) طؾؿائـ ـــقكال (هؿس     الصــدوقا

إكـف  :وقؾــا  وصعـقا يف صـحتفا  وحذفقها مـ كتب الحديث  والؿػقد  سـلوالطق

[(الت امح يف أدلة ال ــ) :يؽػقـا مـفا م للة
(3)

- 

                                                           
 (- 11( الافادة بالقٓية يف إذان  ال ـقد طؾل الؿقالين )ص:5)

 (-31قد طؾل الؿقالين )ص:( الافادة بالقٓية يف إذان  ال ـ1)

 (- 171 ,1١3( ال ػقر الخامس  طباس الزيدي )ص:4)
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م ـتـد  :  أحؿـد الـراقـل يف كتابـفاــق  طبد الحؾقؿ الغزي كالم الاـقكؼؾ ال ,

  لؾت ـامح يف أدلتـفوطؾك هذا فال بعد يف الؼقل باستحباهبا فقف م :لحقث قا  عةاـقال

كقـػ وتـراهؿ كرقـًرا يجقبـقن طــ   ٓ يؿـع طــ إثبـات ال ـــ هبـا  أخبارها وشذوذ

[آستحبابفقحؿؾقهنا طؾك   بالاذوذإخبار 
(1)

-  

ــامر هاشــؿ حبقــب العؿقــدي ـــقواســتدل بالؼاطــدة ال , ــائاًل   د ث ٓ مجــال م :ق

يـ لؽػايـة إخبـار الـقاردة صــرطـة الؿػقضـة طؾـك فؼفـاء اإلمامقـة الؿعالتعؿقؿ بد

ٕن مجـرد  ؛  والعالمة والاـفقد و قـرهؿاـقطؾك ل ان الوإن كاكت شاذة   بالهنا

 الؿطؾقبقـةمـ احتؿال الصدق الؿقجب ٓحتؿال  ٓ يؿـعرواهتا  شذوذها أو كذب

وإذان   لـدى الػـريؼقـ (الت ـامح يف أدلـة ال ـــ) :قاطدةيف أمر م تحب لجريان 

[مـ ال ــ الؿ تحبة بال خالف
(2)

- 

يف  شـاذةمطؿـؾ وفتـقى جؿؾـة مــ إكـابر بلخبـار  :  محؿـد ســداـققال ال ,

 (---الت ــامح) :مـــ بــاب قاطــدة بالاــاذفؽقــػ بالعؿــؾ   أبــقاب فؼفقــة طديــدة

فقؿـــا وصـــػ بالاـــذوذ  ػؾـــة صــــاطقة  بؼاطـــدة الت ـــامحفالقسقســـة يف العؿـــؾ 

واضحة[
(3)

- 

موٓ  :قـائاًل   يف الاـفادة الرالرـة  ـل  طؾل الافرستاين رأي الؿجؾاـقكؼؾ ال ,

كــان ٓ ي ــتبعد الؼــقل بلّكفــا مـــ إجــزاء الؿ ــتحبة   ـــل  الؿجؾاـــقيخػــك أن ال

 (فقدل طؾك استحباب ذلؽ طؿـقًما) :وأّن فتقاه يف ققلف ---هبا الااذهلقرود إخبار 

 طؾك أساس 
ّ
اّلتـل ت ـّقغ لـبعض الػؼفـاء أن  (يف أدّلـة ال ـــ الت ـامح) :قاطدةمبـل

يحتجقا بإخبار الؿرسؾـة[
(4)

- 

                                                           

 (- 511( الافادة الرالرة الؿؼدسة  الاـق  طبد الحؾقؿ الغزي )ص:5)

( مؼالة لؾ ـقد ثامر هاشؿ حبقب العؿقدي بعـقان: مع الصدوق وكتابف الػؼقف  مجؾة طؾـقم الحـديث  العـدد 1)

 (-511الراين  ال ـة إولك )ص:

 (-441( الافادة الرالرة  تؼرير بحث الاـق  محؿد ال ـد  لؾاـق  طؾل الاؽري )ص:4)

 (-431طؾل الافرستاين )ص:( أشفد أن طؾًقا ولل اهلل يف إذان بقـ الاـرطقة وآبتداع  3)
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فقـرّده   بالاـذوذموأّما رمقفؿ أخبار الاـفادة الرالرـة  :د طؾل الؼائـل ـقّ قال ال ,

[(الت امح يف أدلة ال ــ)بـ ما ت الؿ طؾقف العؾؿاء مـ جرب الخرب السعقػ 
(1)

- 

  قـر الؿعتـربةمقد ورد يف بعض الروايـات  :قيةقال الخؿقـل يف أداب الؿعـ ,

 اهلل :أن يؼال بعد الافادة بالرسالة يف إذان
ّ
ويف بعـض   مـّرتقـ  أشفد أن طؾًقـا ولـل

محؿـد ومل  :ويف بعـض مخـر  مـّرتقـ  أشفد أن طؾًقا أمقر الؿـممـقـ حًؼـا :الروايات

 طاتمقضــق  الصــدوق هــذه الروايــات مـــ اـــقوقــد جعــؾ ال -محؿــد خقــر الربيــة

والؿاـفقر بـقـ العؾؿـاء رضـقان اهلل طؾـقفؿ طـدم آطتؿـاد هبـذه   وكّذهباالؿػّقضة 

الت ـامح ) :وجعؾ بعض الؿحّدثقـ هذه الافادة جزًءا م تحًبا مــ جفـة  الروايات

الؼربـة وإن كان أدااها بؼصد   الصقابوهذا الؼقل لقس ببعقد طـ   (يف أدّلة ال ــ

ب بعد الافادة[ّٕكف ي تح ؛أولك وأحقط الؿطؾؼة
(2)

- 

 :أققل

طؾؿـاء اإلمامقـة طؾــك  تحايـؾتبـقـ لــا مــ خـالل طرضــا لفـذه الؿ ـللة كقـػ  

والتل خالػقا فقفا إذان الذي كان يرفع   بدطتفؿ الؿـؽرة يف إذان لتؿريرأتباطفؿ 

ففــذه العبــارة   فاســدة وققاطــد  كاذبــة بــدطاوى   د الؿرســؾقـ محؿــدســـقزمـــ 

د طــ واحـد مــ معصـقمقفؿ صـاروا يرفعقهنـا كـؾ يـقم خؿـس الؿـؽرة التل لؿ تـر

 !مرات يف إذان ويف اإلقامة مـ دون خجؾ أو حقاء

الاـفادة الرالرـة يف إذان حؼقؼـة أم ) :مـذ طؼد مـ الزمـان يف كتـابل تحديتفؿوأكا قد  

  طؾك أن يلتقا برواية واحدة طؾـك هـذه الاـفادة الؿزطقمـة طــ واحـد مــ أئؿـتفؿ (افماء

   !وإلك يقمؽ هذا فال حقاة لؿـ تـادي  أو مؽذوبة مقضقطةك لق كاكت هذه الرواية حت

ــا فال ــمال ـــ  لؿــاذا :الؿركــزي هـ ــا م ة بعًس ــة ٕهــؾ ال ـــ ٓ يخــرج طؾؿــاء اإلمامق

ٓ يخـرج طؾؿـاء  ولؿـاذا ؟!م ائؾفؿ الػؼفقة الؿعـمض طؾقفـا تحـت مظؾـة هـذه الؼاطـدة

   ؟!أم أن الؿ للة اكتؼائقة هقائقة  طؾقفا بعض إجتفاداتف الؿعمض اإلمامقة لعؿر 

                                                           

 (-331طؾل الافرستاين )ص:( أشفد أن طؾًقا ولل اهلل يف إذان بقـ الاـرطقة وآبتداع  5)

 (-331طؾل الافرستاين )ص:شفد أن طؾًقا ولل اهلل يف إذان بقـ الاـرطقة وآبتداع  ( أ1)
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ــائؾ   ــذه الؿ  ـــ ه ــة م ــلكاقش جؿؾ ــذا الؿبحــث س ــتفؿويف ه ــا  الؿ ـــقفقف دكا س

  لقتبقـ لؾؼاره أن ثؿة إمؽاكقـة كبقـرة إلدخالفـا تحـت مظؾـة هـذه الؼاطـدة  طؿر

 -وإن كاكت بـػ فا ٓ تحتاج إلك مظؾة

 

   نجري َٔ ايتِٗ املٛج١ٗ إىل عُس

 ذبت َظ١ً ٖرٙ ايكاعد٠ ميهٔ ربسجيٗا

ــاب   أن كــدخؾ تحــت هــذه الؼاطــدة كــؾ الؼســايا  اإلكصــاف والعــدلإن مـــ ب

وأن ٓ تخسـع هـذه الؼاطـدة إلـك آكتؼائقـة   وصفاشــروالؿ ائؾ التل تـطبؼ طؾقفـا 

يؿؽـ تخريجفـا   فؿعظؿ التفؿ التل وجففا طؾؿاء اإلمامقة إلك طؿر  والؿزاجقة

   :وإلقؽ كؿاذج مـ هذه التفؿ  لؼاطدةتحت مظؾة هذه ا  ـرب فقلة وي

 -ابتداطف لصالة الماويح :التفؿة إولك

  -إضافتف لعبارة الصالة خقر مـ الـقم إلك أذان الػجر :التفؿة الراكقة

  -ابتداطف لصالة السحك :التفؿة الرالرة

 -ابتداطف لؾتؽتػ يف الصالة :التفؿة الرابعة

 -بعد فاتحة الؽتاب  ممقـ :إضافتف لؾػظة :التفؿة الخام ة

ٓ   بـف ارتبـاطلفـا  ,صالة الماويح,واحدة مـفا فؼط   الخؿسففذه التفؿ  

وإكؿا ٕكف هق مـ جؿع الـاس طؾك أدائفا جؿاطـة بعـد   مـ كاحقة أكف هق مـ ابتدطفا

 -الؿاكعزوال 

وذلـؽ   وطـدواًكا ضؾًؿـافؼـد أهتـؿ فقفـا   هبا  فال ارتباط لف  الباققة إربعأما  

كؿـا   يحةصــرالصـحقحة ال بإدلـة  هنا مـ ال ــ الرابتـة طــ كبـل هـذه إمـةٕ

 -تبقـ ذلؽ مـ خالل البحثسـق

أكـف هـق مــ  فـرضوطؾـك   صحة ك بتفا جؿقًعا إلك طؿـر  فرضلؽـ طؾك  

الت ـامح يف ) :فنكف يؿؽـ تخريجفـا جؿقًعـا تحـت مظؾـة قاطـدة  الـاس طؾقفا شجع
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وقــد ادطـك بعـض طؾؿــاء   الؼاطـدة تـطبـؼ طؾقفـا وطشـــرٕن جؿقـع  (؛أدلـة ال ـــ

 :  إكصـارياــققـال ال  أن هذه الؼاطدة معؿقل هبا طـد أهؾ ال ـة أيًسـا :اإلمامقة

أكـف رفـع إلـك جـابر بــ طبـد اهلل  :ما طــ طبـد الـرحؿـ الحؾـقاين العامةمومـ صريؼ 

طؿـؾ هبـا فلخـذ هبـا و  ؾةســقمـ اهلل ف مـ بؾغف» : قال رسقل اهلل :إكصاري قال

«[وإن لؿ يؽـ كذلؽ  إيؿاًكا باهلل ورجاء ثقابف أططاه اهلل ذلؽ
(1)

- 

  وإثبـات اكطبـاق الؼاطـدة طؾقفـا  مـاقاتـا لفذه الؿ ائؾ لقؽ طزيزي الؼارهإو

 (-أشفد أن طؾًقا ولل اهلل) :كؿا فعؾ طؾؿاء اإلمامقة مع الافادة الرالرة

                                                           

 (-543( رسائؾ فؼفقة  الاـق  إكصاري )ص:5)



 

 

 

 

 

 

 

 

  التَنة األوىل

 ويح ابتداعُ لصالة الرتا

 

 

 

 

 

 

 





 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

460 

 توطئة:

قـد اتػـؼ طؾقفـا  جؿاطـةأن صالة كافؾة رمسان  :تبقـ لـا مـ خالل هذه الدراسة

وطؾك رأسفؿ أطؿـدة   أو اكتؼاد مـ أحد مـفؿ اطماضومـ دون   جؿفقر الصحابة

يف إذان التل لـؿ  (أشفد أن طؾًقا ولل اهلل) :مـ رفع طبارة العؽسطؾك   أهؾ البقت

وإكؿـا    الصـحابة مـ أو واحد  وٓ طـ واحد مـ إئؿة   تربت ٓ طـ الـبل

كؿـا شـفد بـذلؽ أحـد كبـار طؾؿـاء الؿـذهب   الؿػقضـة الغـالة مبتـدطاتهل مــ 

  قــد وضـعقا أخبــاًرا ,لعــفؿ اهلل, (*)والؿػقضــةم :  الصـدوقاـــققـال ال  اإلمامقـة

 :اهتؿ بعـدويف بعـض روايـ  مرتقـ (محؿد ومل محؿد خقر الربية) :وزادوا يف إذان

ومــفؿ مــ روى بـدل   مرتقـ (أشفد أن طؾًقا ولل اهلل)  أشفد أن محؿًدا رسقل اهلل

  -مرتقـ (أشفد أن طؾًقا أمقر الؿممـقـ حًؼا) :ذلؽ

ــل اهلل  ــا ول ــا  وٓ شــؽ يف أن طؾًق ــممـقـ حًؼ ــر الؿ ــف أمق ــدً   وأك ــف  اوأن محؿ  ومل

وإكؿـا ذكـر   إذانولؽــ لـقس ذلـؽ يف أصـؾ   خقـر الربيـة ,صؾقات اهلل طؾـقفؿ,

أكػ فؿ يف جؿؾتـا[ الؿدل قن  الؿتفؿقن بالتػقيضذلؽ لقعرف هبذه الزيادة 
(1)

- 

                                                           

ففـق خؾـؼ الـدكقا   وفـقض إلقـف فرقة ضالة قالت بلن اهلل خؾؼ محؿًدا الؿػقضة:  )*(

 - طؾلذلؽ إلك  فقض  وققؾ: بؾ خؾؼ الخالئؼ

طــ أبـل هاشـؿ الجعػـري قـال: مسـللت أبـا  (11.131بحـاره )روى الؿجؾ ـل يف  

  والؿػقضـة ماــركقنطـ الغالة والؿػقضة فؼال: مالغالة كػـار   الح ـ الرضا 

  أو تـزوج إلـقفؿ  أو زوجفـؿ  أو واصـؾفؿأو  واكؾفـؿ  أو خالطفؿ  أو جال فؿمـ 

خـرج مــ   أطـاهنؿ باـطر كؾؿـة  أو صدق حديرفؿطؾك أماكة  أو  ائتؿـفؿ  أو أمـفؿ

 [- ووٓيتـا أهؾ البقت ووٓية الرسقل   وٓية اهلل

 مـ شاصرهؿ باطر كؾؿة خرج مـ وٓية اهللم تلمؾ أخل الؼاره ققل الرضا:أققل:  

أطـاكقهؿ وشـاصروهؿ   وقاركف بػعؾ الاــقعة القـقم  ف ـتجدهؿ قـد ووٓية الرسقل[

بحـؼ مــ أدخـؾ  ظـقؿجـد خطقـر  واإلثـؿ طولقس باطر كؾؿة  فإمر بجؿؾة كامؾة 

 الافادة الرالرة يف إذان-

  -(5.114مـ ٓ يحسـره الػؼقف  الصدوق ) (5)
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مــ قبـؾ الصـدوق و قـره مــ   وآكتؼاد الاديد  وبعد هذا التاخقص الدققؼ 

مــ أذان  اختػـتفنهنا قد   طؾؿاء اإلمامقة لؾذيـ كاكقا يرفعقن هذه العبارة يف أذاهنؿ

إٓ أكف بعد أن ت ؾؿ الااه إسـؿاطقؾ الصـػقي   عة لؼروناـقال همٓء الؿـحرفقـ مـ

فؾــؿ ترفــع هــذه العبــارة يف إذان   إلــك إذان مـــ جديــد أطادهــاالحؽــؿ يف إيــران 

فـنن  ( الفجـري شــرالؼـرن العا)جًدا  متلخرةعل بصقرهتا الحالقة إٓ يف أزمان اـقال

 -ف طؾؿاء اإلمامقةوباطما  لفذه البدطة هق إسؿاطقؾ الصػقي أسسمـ أول 

   :وإلقؽ بعض أققالفؿ

  (ٖـ0022- 814)باعرتاف عًُا٤ اإلَا١َٝ ايدٚي١ ايصف١ٜٛ 

 ٖٞ أٍٚ َٔ زفع ٖرٙ ايعباز٠ يف األذإ

الاــاه إســؿاطقؾ الصــػقي أن  أول مــا فعؾــفمإن  :د ح ـــ إمــقـ ـــققــال ال , 

[( ---أشفد أن طؾًقا ولل اهلل) :أضاف إلك إذان
(1)

- 

وأمقـر  أن تؽقن الخطبـة باسـؿ الرسـقل  إسؿاطقؾموقرر الااه  :وقال أيًسا 

   -ومـ ثؿ اسؿف  اـروإئؿة آثـك ط  الؿممـقـ طؾل بـ أبل صالب

طؾـك راوس  بت أطــاقفؿســرف  اع لألوامرصـقبعض الخطباء آك رفضوقد  

ــاء أخــرون صـــقفل  إشــفاد ــالخقفب الخطب ــالػرار  والفؾــع ب   فــالذ بعســفؿ ب

فخطبـقا باسـؿ إئؿـة   بقـؿا اكصاع بعسـفؿ لألمـر القاقـع  رون أكػ فؿوأخػك مخ

[(أشفد أن طؾًقا ولل اهلل) :وأدخؾقا يف إذان طبارة  اـرآثـك ط
(2)

- 

متغؾغؾـت بعـض أفؽـار وبـدع  :الطباصبـائل سـلـ الؿدر ـقوقال الدكتقر ح , 

 :ؾــك ذلــؽوكؿرــال ط  علاـــقواتخــذت لفــا مؽاًكــا يف كظــام الؿــذهب ال  الؿػقضــة

  الصـدوق بلهنــا مـــ اـــقح الصـــروهــل التـل ي  إلــك إذان الاــفادة الرالرـةإضـافة 

أو  اطـماضبالر ؿ مـ   عةاـقوتؼؾقًدا لؾ شعاًراوالتل أصبحت   وشعاراهتؿ بدطفؿ

 -عةاـقطدم مقافؼة الؽرقر مـ فؼفاء ال

                                                           
  (-1.53  ح ـ إمقـ )«م تدركات أطقان الاـقعة( »5)

  (-5.4١  ح ـ إمقـ )«م تدركات أطقان الاـقعة( »1)
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  :  محؿد سؾقؿاناـقثؿ قال محؼؼ الؽتاب ال

يلمر هبـا الاـاه لؿ تؽـ مذكقرة يف إذان قبؾ أن  الرةإضافة الافادة الريبدو أن  

طــ   ةضـرأما ما كؼؾ التـقخل يف كاقار الؿحا ( هـ 713)طام  (*)إسؿاطقؾ الصػقي

أشـفد أن ٓ   اهلل أكرب :سؿعت رجاًل مـ الؼطعقة يمذن) :أبل الػرج إصػفاين ققلف

محؿـد وطؾـل خقـر   ولـل اهللأشفد أن طؾًقـا   أشفد أن محؿًدا رسقل اهلل  إلف إٓ اهلل

  ر إلـك هـذا الؿ ـؾؽ طــد الؿػقضـةاــقفالظـاهر أكـف ي ( فؿـ أبك فؼـد كػـر  اـرالب

 (-والصدوق أيًسا يـ ب لفؿ العبارة الراكقة

وبعـد   عقة مفجـقرة مــذ خؿ ـة قـرونشـقإن الافادة هل سـة  :فؼد ققؾ حقـفا 

  يتفؿ بالت ــ ـ ٓ يؼقلفايف إذان لدرجة أن م شاطت هذه الافادةمـ الزمان قرن 

ال ـؽقت والتؼقـة  طؾقفا مـ الـاحقـة الػؼفقـة مثـروايعمضقن  حتك إن الػؼفاء الذيـ

مـ طاد كرقر  مخر مـ الزمانبعد قرن ولؽـ   لؿققػفؿر العقام  ـقخقًفا مـ سقء تػ

ويــذكر الؿقــرزا   ةســـقا ـقربؿــا ب ــبب تغقــر الظــروف ال  إلــك طــدم ذكرهــا عةاـــقال

  جعػـر اــقال عة الؽبقراـقإن فؼقف ال :الافادة بالقٓية :باري يف رسالتفمحؿد اإلخ

يف مــع الاـفادة الرالرـة  أرسؾ إلك فتحؾل شاه الؼاجـاري يطؾـب مــف كاشػ الغطاء

عة أن يؼـعـقا اــقالفــد ال ويف الـصػ الرـاين مــ كػـس الؼـرن حـاول طؾؿـاء  إذان

[فاؾقا إٓ أهنؿبحذففا  عةاـقال
(1)

- 

 (عقة ومفــاق التطــقراـــقالؿرجعقــة الديـقــة ال) :يف كتابــف أحؿــد الؽاتــبكؼــؾ و ,

واصـًػا فقـف كقػقـة إدخـال الصـػقيقـ لؾاـفادة   عل طؾـل الـقردياـقكالم الؿػؽر ال

أدخـؾ م :قـائاًل   يف زمـ متلخر جـًدا (كربالء)عقة شـقالرالرة إلك إذان يف أهؿ مديـة 

وضؾـت الؿـدن   الفجـري شــرالؼـرن العا إلك إذان يف (الافادة الرالرة) الصػقيقن

                                                           

طؾًقا ولـل ذهب إلك هذا الؼقل كؿا ذكر ال ـقد طؾل الافرستاين يف كتابف: )أشفد أن  )*(

 مقســك الؿقسـقي ال ــقد( كؾ مـ: م55اهلل يف إذان بقـ الاـرطقة وآبتداع )ص:

يف كتابـــف:  ال ــــقد ح ــــ إمـــقـ([ و م511يف كتابـــف: )الاــــقعة والتصـــحقح )ص:

 ([-1.53)م تدركات أطقان الاـقعة )

 (- 34ـل الطباصبائل )ص:( تطقر الؿباين الػؽرية لؾتاـقع يف الؼرون الرالثة إولك  ح ـقـ الؿدرس5)
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 (م5١51)حتـك طـام   هـذه العبـارة تـرفضبالخصـقص  (كربالء)ومديـة   العراققة

واسـتؿع إلـك الؿـمذن يف   الديـ الؼاجاري بزيارة إلك العراق صـرطـدما قام الااه كا

فـلمر بنحسـار الؿـمذن  (الاـفادة الرالرـة) بـدونـ وهـق يـمذن  ــقمـارة م ـجد الح

 فلصـاع  فقف (الافادة الرالرة)ازًما بلن يعقد إذان مرة أخرى طؾك أن يدخؾ ج وأمره

ذلؽ حتك الققم يف العتبات الؿؼدسة[ واستؿر  الؿمذن
(1)

-   

أمًرا  استح ـقاوالحؽام قد  ال الصقـمكجد أحقاًكا أن  :  مـتظرياـقوقال ال ,

 :مــ قبقـؾ  لـديـوجعؾقه جـزًءا مــ ا  طًقاشـرثؿ فرضقه طؾك الـاس بقصػف حؽًؿا 

ى يف  ــرالذي يؼقم بف أهؾ ال ـة بقضع باصـ الؽػ القؿـك طؾـك ضـاهر الق التؽػقر

عة يف اـــقكحـــ ال ػفاســـقكالتــل   لإلمــام طؾــل والاــفادة بالقٓيــة  ققــام صــالهتؿ

إذان[
(2)

-   

 صال٠ ايرتاٜٚح أٚىل َٔ ايػٗاد٠ ايجايج١ يف اشبطٛع إىل ٖرٙ ايكاعد٠

فعؾـك  ( الت ـامح يف أدلـة ال ـــ) :وطؾك أسـاس قاطـدة تؿام اإلكصافإن مـ  

طؾـك  ,يف رمسـانالماويح  إقامتف لصالة  طؿردكا  ـقليربروا طؾؿاء اإلمامقة أن 

خصقًصـا وأن  ,  ولـقس الـبـل  طؿـر دكا ســقبتـداًء أن الذي قام هبا االػرض 

طؾـك اهلل  مــ ثـقابممــ بؾغـف  (:مـ بؾـغ) :وط هذه الؼاطدة الؿـطؾؼة مـ أخبارشـر

وإن لـؿ يؽــ الحـديث كؿـا   أوتقـف الرـقابطؿؾ فعؿؾ ذلؽ العؿـؾ التؿـاس ذلـؽ 

 جؿاطـةفقتحصؾ الؿ ؾؿ مـ صالتف كافؾـة رمسـان   تـطبؼ طؾقفا اكطباًقا تاًما  بؾغف[

  الخطك إلـك الؿ ـجد وثقاب  الجؿاطة وثقاب  الصالة ثقاب) :يف الؿ جد طؾك

  ؟!الرقاب مـ ثقاب بعد هذا ففؾ ( الصالة يف الؿ جد وثقاب

                                                           

 (-33( الؿرجعقة الديـقة الاـقعقة ومفاق التطقر اإلمام محؿد الاـقرازي كؿقذًجا  أحؿد الؽاتب )ص:5)

( اكظــر كتــاب: فؼــف الحجــاب يف الاـــريعة اإلســالمقة قــراءات جديــدة  بحــث لؾاـــق  أحؿــد طابــديـل 1)

 (-111)ص:
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 ايتٝجاْٞ ايطُاٟٚ ٜعٝب ع٢ً اإلَا١َٝ زفعِٗ ٖرٙ ايعباز٠ يف األذإ

 يـ صـــروأود أن أخـتؿ كالمـل طـــ الاـفادة الرالرــة بـؼـؾ كــالم أشـفر الؿ تب

لب مــ ســقطـ الافادة الرالرة ٓرتباط كالمف بؿـا  ,ح ب ت ؿقة اإلمامقة لفؿ,

كـؾ الحؾـقل طــد مل  :ؿاوي يف كتابـفقـال التقجـاين ال ـ  وإلقؽ كـص ققلـف  هتؿ

عة القــقم هــق زيــادة جــزء يف إذان اـــقمإن مــا يـتؼــد طؾقــف ال :مــا كصــف  الرســقل

ففـؿ مجؿعـقن طؾـك أن ذلـؽ لـقس  (أشـفد أن طؾقًـا ولـل اهلل) :واإلقامة بؼقلفؿ

ــؿ يؽـــ طؾــك طفــد الرســقل  وٓ جــزًءا مـــ اإلقامــة  جــزًءا مـــ إذان    ول
  الؼقل بلكف يبطؾ إذان واإلقامة إذا ققـؾ بـقـة الجزئقـةطؾك  ,أيًسا,ومجؿعقن 

 -عة ومراجعفؿاـقهذا ما يؼقلف طؾؿاء ال

ومــا دام الحــؼ هــق رائــدكا وقــقل اهلل ورســقلف هــق ققلـــا ورضــاهؿا هــق هــدفـا 

فالبـد أن ك تح ــ مــ   وما دمــا كقاجـف كؼـد بعـض العؾؿـاء مــ إخقاكــا  ومبتغاكا

 -وأن ك تؼبح مـفا ما ك تؼبحف مـ  قركا   قركا ما ك تح ـف مـ أكػ ـا

واستؽرركا طؾقف زيادتـف   اكتؼدكا طؿر بـ الخطابوإذا كـا فقؿا سبؼ مـ أبحاث  

حــل طؾــك خقــر ) :مـــف فصــؾوحذفــف  ( الصــالة خقــر مـــ الـــقم) :يف إذان فصــؾ

 -(*)(العؿؾ

 ٕكف بدطة لؿ تؽـ مقجقدة طؾـك طفـد ؛ًطاشـروٓ يصح   بلن ذلؽ باصؾ :وقؾـا 

بـلن ذلـؽ يـذكر اسـتحباًبا  (أهؾ ال ــة والجؿاطـة) :ولؿ كؼتـع بؼقل   رسقل اهلل

 :فقؼال لف  وألذ راحتف  يف صالة الػجر فؼط طـدما يؽقن اإلك ان يف أطز كقمف

مع   لحرف طؾك الؼقام واإلستعداد ٕداء فريسة الصالة (الصالة خقر مـ الـقم) 

ٕن  ؛ قـر أكــا رفســاه -والـدفاع طـفـا  لةالعؾؿ أكف كالم جؿقؾ يحاول تربير الؿ ـل

                                                           

ففـق بـريء مـفؿـا بـراءة الـذئب مــ دم هاتقـ التفؿتقـ يف حؼ سـقدكا طؿر   ٓ تصح )*(

(  كؿا أثبتـا ذلؽ يف كتابقـا: )الصـالة خقـر مــ الــقم يف إذان حؼقؼـة أم يقسػ )

 اهتام( و)حل طؾك خقر العؿؾ يف إذان حؼقؼة أم وهؿ(- 
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مـا لـؿ يػعؾـف ) :وقؾــا  ومـا تاـتفقف إكػـس  ٓ تخسع لـمراء وإهـقاءالـصقص 

 (-بدطةرسقل اهلل ففق 

فـال   وكحتج طؾقفؿ بـػس الحجـة  عة أيًسا كػس الؽالماـقوطؾك هذا كؼقل لؾ 

 !وطـد  قركا هؿزة وصؾ  تؽقن الباء طـدكا حرف جريؿؽـ أن 

ٕكـف لـؿ يؼؾـف  ؛هـق زائـد (أشفد أن طؾًقـا ولـل اهلل) :طؾك هذا كعمف بلن جزءو 

 - مـ أهؾ البقتولؿ يػعؾف إئؿة الطاهرون   ولؿ يلمر بف   رسقل اهلل
ولق فعؾـقه   لقجدكا لذلؽ بعض الؿخارج والتعؾقالت  ولق فعؾقه أو أمروا بف 

يبطؾـقا إذان واإلقامـة إذا ذكـر عة ومـراجعفؿ أن اــقلؿا جاز لعؾؿاء ال  أو أمروا بف

   -كؿا تؼدم ذكره  ذلؽ الػصؾ بـقة الجزئقة

أهـؾ )ٓ أن ك ـتـؽر طؾـك   مـا أن كؼقل كؾؿة الحؼ سـلواإلكصاف والعدل يؼت

ــلب كحـــ مرؾــفاـــلب (ال ـــة ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) :ء وك

ٓ تخؾـط بـقـ   يـا أخـل :وقد قال لل قائـؾ مــفؿ  [33مالبؼرة:(ھھ ھ ے ے

 (؟!أشفد أن طؾًقا ولل اهلل)وبقـ  (خقر مـ الـقمالصالة )

ولؽـ هـل   وطؾل ولل اهلل حًؼا  فالصالة خقر مـ الـقم حًؼا ؟وما الػرق :قؾت 

 - وما فعؾف رسقل اهلل ػتضـقأُ أجزاء 
وأكـت كػ ـؽ اطمفـت بـذلؽ يف   ولؽـ وٓية اإلمام طؾل كزل هبا الؼرمن :قال 

الذي لـؿ يجعؾفـا يف   لؾقم طؾك رسقل اهللفا :قؾت ( ثؿ اهتديت) :كتابؽ إول

 !فؾقس كؾ ما كزل بف الؼرمن يمذن بف لؾصالة  ر ؿ كزول الؼرمن هبا إذان

طقة اإلضـــافة يف إذان شــــرولـــقس اطـــمايف أكـــا بـزولفـــا يف الؼـــرمن يؽ ـــبفا  

وأشـفد أن   أشـفد أن ٓ إلـف إٓ اهلل) :ففؾ يصح أن يمذن أحد بؼقلـف مـراًل  !واإلقامة

وأشـفد أن   وأشـفد أن إبـراهقؿ خؾقـؾ اهلل  وأشـفد أن كقًحـا كبـل اهلل  م صػقة اهللمد

فؽـؾ  ؟وأشـفد أن محؿـًدا حبقـب اهلل  روح اهلل  ــكوأشفد أن طق  كؾقؿ اهلل سـكمق

 (؟ٕكف كزل بف الؼرمن ؛هذا صحقح
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ـــف  ـــمذن ب ـــا أن ك ـــة إذان   ٕن رســـقل اهلل ؛ولؽــــ ٓ يجـــقز لـ ـــا كقػق طؾؿـ

فعؾقــا   وأشفد أن محؿًدا رسقل اهلل  أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل :فؼال  ؼطبالافادتقـ ف

  -[3:اـرمالح(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ) :أن كؿترؾ لؼقل اهلل تعالك

عة ٓ يـذكرون يف إذان وٓ يف اإلقامـة بـلن اــقصحقح أن بعض العؾؿـاء مــ ال

ذكرون ذلـؽ وقـد يـ  ولؿ أسؿعفؿ يذكروكـف  وقد صؾقت مع بعسفؿ  طؾًقا ولل اهلل

 -يف قؾقهبؿ فذاك أمر مخر

يف إخالص وطؼقدة مــ ٓ يـذكر ذلـؽ  ياؽؽقنعة الذيـ اـقولؽـ هـاك مـ ال 

   -يف إذان واإلقامة

ٕن ل ـاكف  ؛وإن صارحـل بلكف ٓ يؼدر طؾك تركفا ,والحؿد هلل,اقتـع خصؿل 

   -تعقد طؾك ذلؽ مـذ كعقمة أضافره

ٕن  ؛هـذا ٓ يعجبفؿعة سقف اـقبعض الأققل ققلل هذا وأكا طؾك يؼقـ مـ أن 

[…الـاس  اية ٓ تدرك ضـكوٕن ر  اإلك ان بطبعف طدو ما جفؾ
(1)

(*)-   

                                                           

 (-5١1 ,5١5( كؾ الحؾقل طـد مل الرسقل  محؿد التقجاين ال ؿاوي )ص:5)

ما قال: )وأكا طؾك يؼقـ مـ أن بعض الاـقعة سـقف طـدكذوب  صدق التقجاين وهق )*(

طؾؿـاء الاــقعة  قـال ال ــقد هاشـؿ   سـبهـذه  أثارت أققالف فؼـد  هذا( ٓ يعجبفؿ

وقد ٓ يؽـقن م(  ما كصف: ١الفاشؿل يف كتابف حقار مع فسؾ اهلل حقل الزهراء )ص:

 ؽاتـبأحؿـد ال  أو مقســك الؿقسـقيمــ قبقـؾ  أن تظفر طقــات ريًبا طؾك ساحتـا 

 شـبفات القهابقـةوأضـراهبؿ مـ الاخصـقات الؿغؿقرة التل ترقر بقـ الحقـ وأخر 

 يف قالب خاص-

يؼصـد بـف ,وحـديرل العفـد بالتاــقع  بعـض الؿ تبصــريـكؿا ٓ ك تبعد أن يطالـب  

والتخؾـل طــ مظـاهر   بنلغـاء الاـفادة الرالرـةيف بعض مملػـاهتؿ إخقـرة  ,التقجاين

 -[العزاء الح ـقـل

وورد ال مال أب إلك ال ـقد محؿد محؿـد صـادق الصـدر  طؾـك مـا ذكـره الاــق   

(: ميف هـذه الػـمة كـزل 1١7:طباس الزيدي الؿقاحل يف كتابف: ال ػقر الخـامس )ص

وقـد التقجـاين  ( لؾـدكتقر كؾ الحؾقل طـد مل الرسقلإلك إسقاق الؿملػ إخقر)
= 
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طؾـك الؿـذهب  باطتبارهـا مــ الزوائـدوأكؽرهـا  الافادة الرالرـةتعرض الؿملػ إلك  =

 الذي يجب تـؼقتف مـ هؽذا أمقر  فؿا رأي سؿاحتؽؿ بذلؽ- 

قريـب فلجاب ال ـقد طؾك هذا ال مال بعد كالم ما يؾل: وأكـا كــت أقـقل إلـك وقـت  

ًٓ مـ ذهب لؽان قؾقاًل يف حؼف   ولؽـــل أسـتطقع أن أن بلكـا لق طؿؾـا لؾتقجاين تؿرا

 [-…مـ كالمل  ػر اهلل لـا ولف أسحب هذه الؿبالغة



 

 

 

 

 

 

  التَنة الثاىية

  :إضافتُ لعبازة

  (الصالة خري مً اليوو)

 إىل أذاٌ الفجس
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  :الترقيب :التفؿة الراكقة

 :جـقاهر الؽـالم :تابـف  محؿد ح ــ الـجػـل يف كاـققال ال (:الترقيبمعـك ) 

الصـالة خقـر مــ ) :ققل  كؿا هق مافقر بقـ أهؾ الؾغة والػؼف  يف إذان الترقيبم

[(الـقم
(1)

-  

كؿـا   بلكف هق مـ أضاف هذه العبارة إلك إذان  وقد اهتؿ إمام الؿتؼقـ طؿر 

ـ  ــقوطؾـك رأسـفؿ طبـد الح  ح بذلؽ العديد مـ طؾؿـاء اإلمامقـة الؿتـلخريـصـر

وسار طؾك دربـف الؿـحـرف   هذه الػرية مـ بقـفؿ اـرلديـ الذي تقلك كرب كف اشـر

تـلولفؿ  :ومـفـام (:تلويالت أخر لؾصـحابة) :فؼد قال تحت طـقان  طدد كبقر مـفؿ

فقا فقــف فـظؿــقا يف ســؾؽ فصــقلف فصــاًل لــؿ يؽـــ أيــام صـــرحقــث ت  يف أذان الصــبح

  -الـقمالصالة خقر مـ  :أٓ وهق كداء ممذهنؿ   رسقل اهلل

فقؿا دلت طؾقـف إحاديـث  الخؾقػة الراينواكؿا أمر بف   بؾ لؿ يؽـ أيام أبل بؽر 

[الؿتقاترة مـ صريؼ العمة الطاهرة
(2)

(*)- 

ففـذه العبـارة ثابتـة يف أذان    دكا طؿـرســقوآفـماء طؾـك  الؽذبوهذا مـ  

فؼـد وردت   قددكا طؿر فقفا ٓ مـ قريب وٓ مـ بع ـقوٓ دخؾ ل   الـبل إكرم

ٓ مجـال إليرادهـا هــا   طقتفا وســقتفاشــرمؿـا يربـت  بلحاديث كرقرة جـًدا  طـف

التل أوردهـا أصـحاب كتـب الروايـة  إبقابإٓ أين سلكتػل بنيراد أسؿاء   لؽررهتا

                                                           

 (-5.113( معجؿ فؼف الجقاهر )5)

(  تحؼقـؼ الـدكتقر: طبـد الجبـار 553الػصقل الؿفؿة يف تللقػ إمة  طبد الح ــقـ شــرف الـديـ )ص: (1)

 -صفران ,شـرارة  إيران 

رواه اإلمـام  ضـعقػهـق أثـر  دلقؾ اإلمامقة القحقد يف إلصـاق هـذه التفؿـة بعؿـر  )*(

أن الؿـمذن جـاء  بؾغـفوحدثـل طـ مالـؽ: أكـف (  جاء فقف: م5١يف مقصئف )ص:مالؽ 

الصـالة خقـر مــ يمذكـف لصـالة الصـبح  فقجـده كائًؿـا فؼـال: ) طؿر بـ الخطابإلك 

  فاإلمامقـة تركـقا أبقاًبـا كامؾـة تحـقي [فلمره طؿر أن يجعؾفا يف كداء الصـبحالـقم(  

  وتؿ ـؽقا هبـذا إثـر سـقل إطظـؿ أطداًدا كرقرة مـ الروايـات الؿرويـة طــ الر

 ! السعقػ لؾطعـ فقف 
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 (الترقيـب)والؿبقــة لؽـقن   مـ أهؾ ال ـة يف كتبفؿ الجامعة ٕحاديـث الرسـقل

 - الرسقل سـة سـفا
 -[(5.53١)مســ أبل داود - الترقيبيف  باب *

 -[(5.314)مالبقفؼل - يف  قر أذان الصبح الترقيبباب كراهقة  *

 -[(5.131)مســ الدارمل - يف أذان الػجر الترقيبباب  *

 -[(5.551) مســ الممذي- يف الػجر الترقيبباب ما جاء يف  *

 -[(1.54) مســ الـ ائل- يف أذان الػجر الترقيب *

 -[(5.315,311) مســ البقفؼل- يف أذان الصبح ترقيبال *

 -[(5.331) ممصـػ طبد الرزاق- الصالة خقر مـ الـقمباب  *

 -[(5.111) مصحقح ابـ خزيؿة- يف أذان الصبح الترقيبباب  *

 -[(5.333) ممصـػ طبد الرزاق- يف إذان واإلقامةالترقيب باب  *

 جسزٚاٜات األ١ُ٥ تجبت ايتجٜٛب يف أذإ ايف

 :وإلقؽ بعًسا مـفا  بؾ هل ثابتة حتك بروايات إئؿة مـ أهؾ البقت 

 :الرواية إولك 

  الصالة خقر مـ الــقم :مإذا كـت يف أذان الػجر فؼؾ :قال  طـ أبل طبد اهلل 

 هـذا يف إكؿـا   الصـالة خقـر مــ الــقموٓ تؼؾ يف اإلقامـة   بعد حل طؾك خقر العؿؾ
 

[إذان
(1)

- 

 :راكقةالرواية ال 

[الـداء والترقيب يف إذان مـ ال ـةم :قال  طـ أبل طبد اهلل 
(2)

- 

                                                           

 (-1ح 3.511(  وسائؾ الاـقعة )555( الؿعترب )ص:5)

 (-4ح 3.515(  وسائؾ الاـقعة )5.513(  آستبصار )5.515( التفذيب )1)
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 :الرواية الرالرة 

إكؿـا   ٓ)م :فؼـال  سللتف طـ إذان قبؾ صؾقع الػجر :قال  طـ أبل الح ـ 

ــاس  :قؾــت ( إذان طـــد صؾــقع الػجــر أول مــا يطؾــع ــد أن يــمذن لؾـ فــنن كــان يري

  بالصـالة خقـر مــ الــقمولؽــ فؾقؼـؾ ويــادي   ذنفـال يـم :قال  بالصالة ويـبففؿ

فنذا صؾع الػجر أذن[  يؼقلفا مراًرا  الصالة خقر مـ الـقم
(1)

- 

 :الرواية الرابعة 

بالصـالة خقـر يــادي يف بقتـف  (زيـ العابديـ)مكان أبل  :قال طـ أبل جعػر  

 -ولق رددت ذلؽ لؿ يؽـ بف بلس  مـ الـقم

فنهنـا   ـ الخربيـ مؿـا يتسـؿـ ذكـر هـذه إلػـاظوما أشبف هذي :سـلقال الطق 

إلجؿاع الطائػة طؾك ترك العؿؾ هبا[محؿقلة طؾك التؼقة 
(2)

(*)-  

 -ائر كؼاًل مـ كتاب محؿد بـ طؾل بـ محبقب ـرورواه ابـ إدريس يف مخر ال 

 :الرواية الخام ة 

  ٓ إلـف إٓ اهللأشـفد أن   اهلل أكرب  اهلل أكرب :إذان :أكف قال  طـ أبل طبد اهلل 

إذا كــت يف أذان  :ثـؿ قـال  مـرة  ٓ إلف إٓ اهلل :وقال يف مخره -أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل

  اهلل أكرب :وقؾ بعد  حل طؾك خقر العؿؾ :بعد (الصالة خقر مـ الـقم) :الػجر فؼؾ

يف  إكؿـا هـق ( الصـالة خقـر مــ الــقم) :وٓ تؼـؾ يف اإلقامـة  ٓ إلـف إٓ اهلل :اهلل أكرب

إذان[
(3)

-   

                                                           

 (-3باب 3.11(  م تدرك القسائؾ  الـقري الطربسـل )111( إصقل ال تة طاـر كتاب زيد الـرسـل )ص:5)

 (-4.515(  ال ـرائر )١5.55١(  البحار )3.515(  القسائؾ )5.511(  التفذيب )5.41١( آستبصار )1)

وطـدم تسـعقػف لفـذه إخبـار طؾـك أن هـذه محؿقلـة طؾـك التؼقـة( يدل ققل الطقسـل ) )*(

لؽل يدفعقا مرـؾ هـذه  لجموا كعادهتؿ إلك التؼقة  ولؽـ طؾؿاء اإلمامقة صحقحةإخبار 

ار التل ٓ تقافؼ هقاهؿ  وصار إجؿاع الطائػة أصاًل ومصـدًرا شــرطقًا يـرد بـف قـقل إخب

  - قر حجة ما لؿ يـسؿ إلقف ققل الؿعصقمطـد اإلمامقة اإلجؿاع الؿعصقم  مع أن 

 (-557 ,١5.55١( بحار إكقار  الؿجؾ ـل )4)



 
 

احملاجج١ بأدي١ ايػـٝع١ يف إثبات صال٠ ايرتاٜٚح ذبت قاعد9٠ )ايتطاَح يف أدي١ 

 ايطٓٔ( ايصال٠

473 

ة ٓ يؿؽـ ٕحـد سـقعة قاـقإن تعدد الروايات التل تربت الترقيب طـد ال :قؾت 

هذا التعدد لادة رسقخف طــدهؿ وٓكتػـاء إمؽـان   طـفا ضـكيتغاأو أن   يـؽرهاأن 

واإلقـرار   اضـطرهؿ إلـك آطـماف بـف يخـالػفؿأو مع مــ   التعؿقة طـف فقؿا بقـفؿ

 -بقجقده

حقـث   يـدطك محؿـد ســد  ح هبا مية مـ مياهتؿصـرو الحؼقؼةذه ومؿـ أطؾـ ه

كػصـؾ  (الترقيـب)مإن الروايات الـقاردة يف  :ما كصف (الافادة الرالرة) :قال يف كتابف

[إسـادها الؿتصؾكا صـرقد وصؾ إلك ط  متعددةمـ فصقل إذان 
(1)

- 

 ايتجٜٛب أٚىل َٔ ايػٗاد٠ ايجايج١ يف اشبطٛع إىل ٖرٙ ايكاعد٠

ًٓ أن طبارةفؾ  يف    قـر ثابتـة طــ الـبـل (الصالة خقر مـ الـقم) :ق سؾؿـا جد

فـنن مــ تؿـام    طؿـردكا ســقإلك إذان مـ قبؾ  ػتضـقأوأهنا   كتب أهؾ ال ـة

ففؿـا يف الحؽـؿ سـقاء  ( الاـفادة الرالرـة) :ةســقمعفـا كؼ عامـؾالتؿ أن يت اإلكصاف

ة الترقيـب يعتـرب ســقفؾؿـاذا يف ق  إذ ٓ اخـتالف بقـفؿـا  بح ب الظـاهر الؿػـمض

 (الاـفادة الرالرـة)بقـؿـا يف   وبدطـة  واكتفاًكا لحرمات الديـ  وتجاوًزا  إمر تعدًيا

 (-الت امح بلدلة ال ــ) :يتؿ التعامؾ معفا بؼاطدة

 ,كؿا ٓ يخػك طؾك الؿـصػقـ,والدافع لف   واضح وبقـ ضؾؿ !وهذا لعؿر اهلل 

  وأحؽامـف قس الدافع لف الحرص طؾك أمر الـديـول  الاخص لؾاخص طداوةهق 

 -بذلؽ اإليفامكؿا يحاولقن 

 بٗرٙ ايصٜاد٠  ٚذزٜت٘ مل ٜجبت عِٓٗ أِْٗ اتُٗٛا عُس  عًٞ

أن  :إن مؿا يـبغل أن يعؾـؿ أن مــ أبـرز مـا يـذكر يف إثبـات هـذا إمـر وتحؼقؼـف 

بدطـة مرفقضـة  (الصـالة خقـر مــ الــقم)لؿ يعترب يف ما كؼؾ طـف أن   دكا طؾلسـق

 (13)قـد أشـاروا يف روايـاهتؿ بقجـقد  ,كؿـا كؼؾــا طــفؿ,فاإلمامقة   يـبغل تغققرها

إٓ أكـــا لــؿ كجــد مـــ ضــؿـفا   تغققرهــا زمـــ خالفتــف  مخالػــة لــؿ ي ــتطع طؾــل

                                                           

 (-1١الافادة الرالرة  مية اهلل محؿد سـد )ص:( 5)
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 ( الصالة خقر مــ الــقم) :زيادتف يف إذان فصؾ  التفؿتقـ الؿقجفتقـ إلك طؿر

  -(*)(العؿؾ حل طؾك خقر) :وحذفف مـف فصؾ

 :وهذا يدل طؾك واحد مـ أمريـ

وأكــف ســـة مـــ ســــ  ( الترقيــب)طقة اـــرب  دكا طؾــلســـق إمــا إقــرار :إول 

 - الرسقل
أو مـا يقجـب   مخالػـةإٓ أن طؾًقـا لـؿ يـر فقـف   طؿـر أو أكف مــ فعـؾ :الراين 

 الت ـامح :قاطـدةوهـذا يجعـؾ مــ تطبقـؼ   بف واستح ــف ووافؼـف ضـلور  اإلكؽار

  -ققًيابؾ   أمًرا مؿؽـًا (الترقيب)طؾك 

دكا طؿـر هبـذه ســق لؿ يتفؿقاالؿعصقمقـ بؼقة إئؿة يـبغل أن يعؾؿ أن  :وأيًسا 

 روايـةوٓ يف   يـ ـب إلـقفؿ كتـاببف طـ صريؼفا وب ـببفا ٓ يف  ولؿ يطعـقا  التفؿة

قـد  ,عةاــقكؿـا يـدطل ال,إمـامتفؿ الػعؾقـة فـمة طؾك الـر ؿ مــ أن   وردت طـفؿ

الطعـ بتحؼقؼ هـذه التفؿـة فقـف  إثباتوطؾك الر ؿ مـ كقن   الرالثة قرون جاوزت

 وأحـؼ  مــ  قـرهؿ هبـا أولـكففؿ بؽؾ الؿؼايقس   لالهنؿ وتؼقية  إلمامتفؿ إثبات

  فـنهنؿ وجفـقا التفؿـة إلـك  قـره  بؾ ثبت طـفؿ طؽس ذلؽ  مـفؿ بآطتـاء بنثباهتا

هذا الحـديث  ,ائع اإلسالمشـرحؼؼ الحؾل يف ومـفؿ الؿ,كؼؾ طؾؿاء اإلمامقة  فؼد

الصالة خقر )م :قال   طـ أبل الح ـ سـلطـ أصؾ زيد الـر  طـ اإلمام الؽاضؿ

أن يـبـف إذا أراد الرجـؾ  وٓ بـلس  ولقس ذلؽ مــ إذان  بدطة بـل أمقة (مـ الـقم

[فنكا ٓ كراه أذاًكا  وٓ يجعؾف مـ أصؾ إذان  يـادي بذلؽ الـاس لؾصالة
(1)

- 

                                                           

مــ ســ ققـام  أول(  قـال الؿمرخـقن: مإن طؿـر 45.1١يف بحاره )قال الؿجؾ ـل  )*(

مــ ضــرب يف الخؿـر ثؿـاكقـ   وأولشفر رمسان يف جؿاطة وكتب بف إلـك البؾـدان  

مــ حؿـؾ الـدرة  وأولمـ طـس يف طؿؾـف بـػ ـف   وأولوأحرق بقت روياد الرؼػل  

د مـــ قاســؿ العؿــال وشــاصرهؿ أمــقالفؿ  وهــق الــذي هــدم م ــج وأولوأدب هبــا  

وزاد فقــف وأدخــؾ دار العبــاس فقؿــا زاد  وهــق الــذي أخــر الؿؼــام إلــك  رســقل اهلل 

 إلك مخر ما ذكره[- …مقضعف الققم وكان مؾتصًؼا بالبقت 

 =( اطتؿد كرقر مـ طؾؿاء اإلمامقة طؾك هذا الحديث يف كتبفؿ إلثبات بدطقة: )الصالة خقـر مــ الــقم(  ومــ 5)
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   طؿـردكا ســقىء يـرب قـقل الؿعصـقمففـذا   فنن صح هذا الحـديث :قؾت 
  وطدها فصاًل مـ فصقل إذان ( الصالة خقر مـ الـقم) :يف ابتداع ويتفؿ بـل أمقة

كؿـا هـق   وققل الؿعصقم مؼدم طؾك ققل  قره  مـ بـل أمقة لقس  طؿردكا سـقو

بلكـف  طؿـردكا ســقالؿعصقم يـتفؿ  حديث طـعة اـقطـد طؾؿاء ال ففؾ  ثابت طـدكؿ

   (؟الصالة خقر مـ الـقم) :ابتدع

 ١ـــــاملطاَٚ

وكؿــا   يف إذان (الاــفادة الرالرــة)عة الحجــة بعــدم وجــقد اـــقبعــد أن ألؼــؿ ال 

عة ســؾقك اـــقأراد ال (الاــفادة الرالرــة يف إذانأســطقرة ) :أوضــحـا ذلــؽ يف كتابـــا

وذلـؽ  ( الصالة خقـر مــ الــقم) :للةصريؼ الؿ اومة مع أهؾ ال ـة بخصقص م 

طـ صريؼ  ض الطرف طـ هذه الؿ للة يف مؼابؾ أن يغض أهؾ ال ــة صـرففؿ طــ 

 (-الافادة الرالرة) :ةسـقق

الصـحقح مومــ  :عل إطؾك محؿد محؿـد صـادق الصـدراـقيؼقل الؿرجع ال

لصالة خقر مــ ا) :إٓ أكف لؿ يؽـ فقف أيًسا  أن أذان بالل لؿ تؽـ فقف الافادة الرالرة

 (-حل طؾك خقر العؿؾ) :وقد كان فقف (الـقم

كحـ ذلؽ أيًسا[ قبؾـابتطبقؼ أذاهنؿ طؾك أذان بالل  قبؾ العامةفنن  
(1)

- 

                                                           

(  4.4١3(  كاــػ الؾرــام  الػاضــؾ الفـــدي )5.51ؼ الحؾــل )هــذه الؽتــب: شـــرائع اإلســالم  الؿحؼــ =

(  طـدد مــ إمـقر 4.37(  جقاهر الؽالم  الاـق  محؿد ح ـ الـجػـل )3.473الحدائؼ  البحراين )

ــز الؿصــطػك )ص: ــة  مرك ــل ورد وصــػفا بالبدط ــقري )555الت ــد 3.33(  الؿ ــتدرك  الـ (  أصــؾ زي

(  البحـــار  الؿجؾ ــــل 111يـــد الـرســــل )ص:كتـــاب ز,(  إصـــقل ال ـــتة طاــــر13الـرســــل )ص:

ــت )ص:١3.531,35) ــؾ البق ــع ٕه ــقم  إصــدار الؿجؿ ـــ الـ ــر م ــاب الصــالة خق ــاض 11(  كت (  ري

(  فؼف الصـادق  1.115(  مصباح الػؼقف  مقا رضا الفؿداين )4.431الؿ ائؾ  ال ـقد طؾل الطباصبائل )

إذان يف مصـادر الاــقعة وال ــة  مركـز  (  حل طؾك خقر العؿؾ جزء مــ3.417محؿد باقر الروحاين )

 (-71الؿصطػك )ص:

 -(171–1١3ال ػقر الخامس  طباس الزيدي )ص: (5)
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مـع أهـؾ ال ــة لـقس طؾـك أسـاس إدلـة  يتعـامؾقنعة اــقكؿا بقـا أن ال :أققل 

تؿ أو ففـؾ سـؿع ( وكمك وتمكـقن) ( طـدكا وطـدكؿ)وإكؿا طؾك أساس   طقةاـرال

كـمك  :وقـال ؟مرـؾ هـذه الؿ ـاومة عةاــقسـاوم الرأيتؿ أحًدا مـ طؾؿاء أهؾ ال ــة 

ٓ تجـد ولــ   ٓ واهلل (؟أشفد أن طؾًقا ولـل اهلل) :إذا تركتؿ (الصالة خقر مـ الـقم)

تتؼــرر أحؽامــف طؾــك وفــؼ مؼــررات  مــذهًبا ذيؾًقــافؿــذهب أهــؾ ال ـــة لــقس   تجــد

 -الؿذاهب إخرى

 ايباطٌجا٤ اسبل ٚشٖل 

مـــ  خقًفــاوذلــؽ   عة إلــك طــدم رفــع إذاناـــقبــؾ وصــؾت الحالــة بــبعض ال 

وهذا ما ذكره الدكتقر التقجاين يف  ( الافادة الرالرة) :وفقف  التاـقع طؾقفؿ طـد رفعف

أحاديـث عة مــ اــقملـق تخؾـص الؿ ـؾؿقن ال :حقـث قـال  أجقبقا داطل اهلل :كتابف

ولـق تخؾـص   وذريتف مـ إئؿة الطـاهريـلتؼديس اإلمام طؾل التل وضعت  الغؾق

أمـا وإن كـاًل   الؿ ؾؿقن جؿقًعا مـ هذا وذاك لقجدوا أكػ فؿ متقحـديـ متؼـاربقـ

ًٓ   ومـا تؾؼـاه مــ أسـالفف  مـفؿا متاـبث بؿـا طــده فـنن شـبح   وٓ يريـد طـفـا حـق

ًٓ ووهًؿا ٓ يؿؽـ ٕي مـ الػريؼقـ تحؼقؼفسـقالقحدة   -ظؾ خقا

 :عة القـقم طؾـك الاـفادة الرالرـةاــقأ ؾـب ال ارصــرإ :ك ذلؽب مراًل طؾضـروأ 

ــا ولــل اهلل) ر ــؿ اتػــاق كــؾ الؿراجــع مـــ دون   يف إذان واإلقامــة (أشــفد أن طؾًق

وأهنا إذا ققؾت بـقة الجزئقة بطـؾ   استرـاء طؾك أهنا لق ت جزًءا مـ إذان أو اإلقامة

  ر ؿ بقاين لفؿ صقؾة أربـع ســقات  ٓ يمكقهنا أبًدافنهنؿ  ؛إذان واإلقامة مع ذلؽ

وٓ طؾـك طفـد أمقـر الؿـممـقـ طؾـل كػ ـف الـذي   بلهنا لؿ تؽـ طؾك طفد رسقل اهلل

وإهنـا   وٓ طؾك طفد إئؿة مـ ولده الذي تقاصؾ لرالثة قرون  حؽؿ خؿ ة أطقام

  ومـ وضـعفؿ ,لعـفؿ اهلل,زيادة مـ الؿػقضة هل  ,  الصدوقاـقكؿا يؼقل ال,

بـؾ هـؿ الؿدل ـقن   عةاــقوأن الؿػقضة لق قا مـ ال  مـ أصؾ إذانولق ت هل 

 -أكػ فؿ يف جؿؾتـا[
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 ع١ٝ ال تسفع األذإػـٝقٓا٠ املٓاز ايفطا١ٝ٥ اي

ــف  ــقل  وي ــتؿر التقجــاين يف كالم ــلن  :فقؼ ــار  :محطــةموتجــدر اإلشــارة ب الؿـ

والتـل إذا   انالتل تبث يف كؾ أكحاء العالؿ تػطـت إلك هذه الزيـادة يف إذ الػسائقة

وكؾ مـ وراءها مـ قبؾ ماليـقـ مــ أهـؾ ال ــة   طؾك الؿـار فتجر الؿصائبققؾت 

عة لبـان قبؾ شـقحارهبا  ـقحذفت فوإذا   والجؿاطة الؿتتبعقـ لفا يف كؾ بؼاع الدكقا

واكتػت بـاإلطالن الـذي   حذفت الؿـار كؾ إذانوٕجؾ ذلؽ فؼد   عة العالؿشـق

وتؼارب الاـعقب إلـك رفـض مــ   ذي تحقل بؿرور الزمـوال  يظفر طؾك الااشة

ون صــرعة ياــقوال  فال ـة يرفسقن هذه الزيـادة  ار مـ جاكب مخرصـرأو إ  جاكب

[لؾتـازل طـفا م تعدونعة اـقوٓ ال  لؼبقلفا م تعدونوٓ ال ـة   طؾقفا
(1)

- 

 ٌٖ دبد َٔ أٌٖ ايط١ٓ َٔ ال ٜسفع عباز٠ 

 ؟إيف األذ ،ايصال٠ خري َٔ ايّٓٛ

أن يرفـع خـاف مـ أهؾ ال ـة يف ماارق إرض ومغارهبـا مــ  هؾ تجد :قؾت 

  ؟أو استحك مـ هذا الرفع  يف إذان (الصالة خقر مـ الـقم) :طبارة

الاـفادة ) :لؿاذا الخقف مـ رفـع :ويبحث طـ إجابة  هذا ال مال يطرح كػ ف 

 (صـالة خقـر مــ الــقمال) :مـ رفـع وٓ كجد مرؾ هذا الخقف  عةاـقطـد ال (الرالرة

   ؟طـد ال ـة

 :والجقاب واضح

ففل مـ العبارات التل ٓ أصؾ    قر مقجقدةطؾك أن العبارة إولك  الدلقؾإكف 

 -طل لػعؾفاشـروٓ م قغ   لفا

 -واضح وسـدها  فدلقؾفا كاهضأما الراكقة  

 -والباصؾ لجؾج  الحؼ أبؾج :فؽؿا قالقا  والحؼ أحؼ أن يتبع 

                                                           

 -(5١أجقبقا داطل اهلل  محؿد التقجاين )ص: (5)
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 تٓبٝ٘ َِٗ

 (ذانالاـفادة الرالرـة يف إسـطقرة أ) :بـقفؿ يف كتابــاأطـ بؽرة  اإلمامقة يـاتحد

 مقضـقطةحد الؿعصقمقـ ولق كاكـت هـذه الروايـة أتقا برواية واحدة طـ لن يأطؾك 

ولــ   ولـؿ ي ـتطقعقا  ذانيف فصـقل إ (الاـفادة الرالرـة)يربتـقن فقفـا   مؽذوبةو أ

 -ي تطقعقا إلك ذلؽ سبقاًل 

ولل  ان طؾقً أشفد أ)ن هذا الػصؾ نٓ فإو  التـزل معفؿذا مـ باب وجاء صؾبـا ه

ًٓ لولـؿ يـ  ذاكـفأيف  كـرم الـبل إ لؿ يرفعف ( اهلل ذان ولـق برفعـف يف إ  مر بـال

ضـؿـ  ,مــ يؽـقن اكائـً ,حد أن يدخؾف أ لـ كؼبؾكـا نلذلؽ ف  لؿرة واحدة يف حقاتف

  كؿـؾن الـديـ قـد ٕ  كرامـة وٓ الحـائطب بؼقلـف طـرض سـربؾ ي  ذانفصقل إ

   ؟!ع بعد الـبل اـرمـ م ففؾ  والقحل قد اكؼطع  يع ال ؿاوي قد اكتفكاـروالت





 

 

 

 

 

 

 

 

  التَنة الثالثة
 ابتداعُ لصالة الطحى
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 توطئة:

هق زيـ الديـ العـامؾل   صالة السحك بابتداع  دكا طؿرسـقإن أول مـ اهتؿ 

فتحـت   فؾؿ أطرر قبؾف طؾك مـ اهتؿ طؿـر هبـذه التفؿـة  (هـ ١33الؿتقو ) ضـلالبقا

ولــؿ يػعؾفــا رســقل  (الســحك)وصــالة   ابتــدع صــالة الــماويح جؿاطــة) :طـــقان

طـدًدا كبقـًرا مــ   اط الؿ ـتؼقؿصـرال :يف كتابف ضـل  طؾل البقااـقال ألحؼ  (اهلل

درًءا   مجعؾ الطالق ثالًثا يف مجؾـس واحـد :ومـفا   دكا طؿرسـقبحؼ الؿطاطـ 

[(صالة السحك)و   ابتدع صالة الماويح جؿاطة  (*)لؾحد طـ الؿغقرة
(1)

- 

 :طـدما قـال  أكف يف الؽتاب كػ ف ك ب ابتداطفا إلك معاوية :ومـ أدلة تخبطف ,

قام فصـؾك   السحكأمقر الؿممـقـ وقت  كعلأن معاوية لؿا بؾغف  :ابتداطفاموسبب 

                                                           

(: مشفد جؿاطة طؾك )الؿغقـرة بــ شـعبة( أكـف زكـك 5.54١قال إمقـل يف  ديره ) )*(

طؾقـف  بـؾ أقامـف طؾـك الاـفقد بتفؿـة  الحـدطؿـر  ولـؿ يؼـؿبامرأة محصـة ذات بعؾ  

 [-الرابعالؼذف  ٕن ثالثة مـفؿ قد شفدوا  ولؿ يافد 

 أققل: 

حد  ططؾ(  ففذا الااهد الذي زياد بـ أبقفالرابع هق أخق معاوية مـ الزكك: ) الااهد 

طؾـك )بـالد فــارس(  وائتؿــف طؾــك  طؾــل بــ أبـل صالــب  وٓهاهلل يف الؿغقـرة  قـد 

ئفؿ  وأبؼاه الح ـ طؾك وٓيتفا  قال الاـق  راضـل مل ياســقـ يف أمقال الـاس ودما

بــ طؾـل طؾـك  الح ــ(: مكان زيـاد ابــ أبقـف طامـؾ 513كتابف: صؾح الح ـ )ص:

  بعرـف إلقفـا طبـد اهلل بــ طبـاس مــذ كـان طؾـك أبقفكاحقة فارس  وهق طؾقفا مـذ طفد 

 البصـرة[-

  خصقًصا وأن الروايـات تاــقر إلـك زوًرايقلل طؾل رجاًل يعرف أكف قد شفد  فؽقػ 

 محاكؿة الؿغقرة! حاضـًراأن طؾًقا كان 

طؾك ح اب ديـف   يداهـٓ ثالث لفؿا: إما أن يؼروا أن طؾًقا كان  أمريـفاإلمامقة بقـ  

مـ هتؿة الزكك  وأن زياًدا كان صـادًقا يف  بريًئاوإما أن يؼروا بلن الؿغقرة بـ شعبة كان 

 إمامقة أحؾك الؿريـ- أققالف  فاختاروا يا 

 (-1١ ,4.3( الصـراط الؿ تؼقؿ إلك م تحؼل التؼديؿ  زيـ الديـ العامؾل البقاضـل )5)
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حتـك رووا أن   يف فسـؾفا طــ الـبـل ثؿ أمـر بــل أمقـة بإحاديـث  ست ركعات

[:---الـبل قال
(1)

- 

حف شــروتحديـًدا طــد   حف لؾؽايف لبدطـة السـحكشـريف  الؿازكدراينوأشار  ,

فؿـ لؿ يػعؾ فعؾقـف لعــة   فؾقظفر العالؿ طؾؿف  إذا ضفرت البدع يف أمتل» :لحديث

سـقاًء « دع يف أمتـلإذا ضفـرت البـم» :قـائاًل مـا كصـف  مبتـدطفا لؿ يحددإٓ أكف   «اهلل

أو متعؾؼــة بزيــادة  ---ؿ القاجــب وتصــقيره ـــقكتج  كاكــت البــدع متعؾؼــة بالعؼائــد

كؿـا ذهـب إلقـف  ( الؿتعـة)وتحـريؿ  ( السـحك صـالة)كنثبات   إطؿال وكؼصاهنا

[---السالة والؿسؾةصائػة مـ الػرق 
(2)

- 

ـــاب , ـــة كت ـــتدل بعســـفؿ برواي ـــالم :واس ـــائؿ اإلس ـــان  ضــــللؾؼا  دط الـعؿ

موردت  :ذكـر مركـز الرسـالة  بلهنؿ هؿ مـ ابتدطقها إكصارٓهتام  (اإلسؿاطقؾل)

اإلمـام كؿـا ورد طــ   وطقة صالة السـحكاـرإخبار طـ صرق أهؾ البقت كافقة لؿ

أول مــ ابتـدطفا ) :فؼـال  سللف طـ صالة السحك إكصارأكف قال لرجؾ مـ  الباقر

  الة يف م جدي تعدل ألػ صـالةص» : سؿعقا ققل رسقل اهلل  ققمؽ إكصار

 فبؾغ رسـقل اهلل  فقدخؾقن الؿ جد فقصؾقن« اطفؿ ضحكضـقفؽاكقا يلتقن مـ 
[(فـفاهؿ طـف

(3)
-  

ففؿ لؿ ي تطقعقا   طؾؿاء اإلمامقة تخبطهذه إققال هل خقر دلقؾ طؾك  :قؾت 

  ةمعاوي اهتؿومـفؿ مـ    طؿر اهتؿفؿـفؿ مـ   مـ ابتدع هذه الصالة يحددواأن 

  ــكوٓ كـ  مـ دون تحديد الؿتفؿ التفؿةومـفؿ مـ ألؼك   إكصار اهتؿومـفؿ مـ 

والتـل جـاء   الؿرويـة طــ البـاقر والصـادق ,أكػـة الـذكر,رواية زرارة بـ سـ ـ 

                                                           

(  اكظـر أيًسـا: كتـاب 4.5١1( الصـراط الؿ تؼقؿ إلك م ـتحؼل التؼـديؿ  زيــ الـديـ العـامؾل البقاضــل )5)

 (-511إربعقـ  محؿد صاهر الاـقرازي )ص:

 (-1.141حؿد صالح الؿازكدراين )( شـرح أصقل الؽايف  م1)

ــل )4) ــان الؿغرب ــائؿ اإلســالم  الؼاضـــل الـعؿ ــالة 5.153( دط ــز الرس ــا وحــدودها  مرك ــة مػفقمف (  البدط

ــــل )7١)ص: ـــقري الطربس ـــائؾ  الـ ـــتدرك القس ـــبحاين 4.31(  م  ـــر ال  ـــا  جعػ ـــة مػفقمف (  البدط

 (-3.533(  جامع أحاديث الاـقعة  الربوجردي )534)ص:



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

484 

إن الصـالة   أيفـا الــاس :ثؿ قال  وأثـك طؾقف  فحؿد اهلل  طؾك مـربه  مفؼام :فقفا

فالروايـة   [بدطة السحكوصالة  -بدطةؾة يف جؿاطة بالؾقؾ يف شفر رمسان مـ الـاف

  طؾك زمـ رسقل اهللر إلك أن هذه البدطة كاكت اـقوت  لؿ تحدد مـ هق الؿبتدع
 !ولؿ تحدث زمـ طؿر 

طــدهؿ طؾـك مــ  ٓ دلقـؾفػل هذه إخبار خقر دلقؾ طؾك أن طؾؿـاء اإلمامقـة  

وإٓ   مبتدطـةهذه الصالة يح طؾك أن صـرصحقح  وٓ دلقؾ  هذه الصالة مبتدعهق 

  -التخبطلؿا وقعقا يف كؾ هذا 

 صال٠ ايطخ٢ ثابت١ عٓد أٌٖ ايط١ٓ بأحادٜح 

   صخٝخ١ عٔ ايٓي األنسّ

يزيد القؼقـ طـد الؿـرء بصـحة هـذه   الؽذبوهذا التخبط الؿخزي الدال طؾك  

ؽـؿ ووقػـا طؾـك ال  خصقًصا إذا ما رجعـا إلك كتب أهؾ ال ـة يف الحديث  الصالة

  بخصــقص هــذه الصــالة  الؽبقــر مـــ إحاديــث الصــادرة طـــ كبــل هــذه إمــة

ومــ هـذه الؽتـب التـل أوردت هـذه   خاصـة أبقاًبـافؼد بقب لفا العؾؿـاء  ولؽررهتا

بـاب الصـالة يف الرـقب   باب كتاب الصالة) (1.14) مصحقح البخاري :إبقاب

  [(السحكباب صالة باب استح) (1.513) مصحقح م ؾؿ  [(القاحد مؾتحًػا بف

الـ ـــائل   مال ـــــ الؽـــربى  [(الســـحكبـــاب صـــالة ) (1.511) مالـــؽممقصـــل 

بـاب صـالة ) (4.34) ممصــػ طبـد الـرزاق  [(السـحكباب صـالة )( 5.53١)

  السـحكبـاب أي سـاطة تصـؾك ) (1.17١) بةشــقممصــػ ابــ أبـل   [(السحك

صـــالة  بـــاب) (5.44١) مســـــ الـــدارمل  [(الســـحكبـــاب مـــا يؼـــرأ يف صـــالة 

مســـ   [(السـحكبـاب مـا جـاء يف صـالة ) (5.347) مســ ابـ ماجف  [(السحك

بـاب مـا ) (5.171) مســـ الممـذي  [(السحكباب صالة ) (5.1١7) أبل داود

 (3.14) مم ـتدرك الحـاكؿ  [(3.113) مســ الـ ائل  [(السحكجاء يف صالة 

  ــ الؽــربىمال ــ  [(وهــل صــالة إوابــقـ الســحكبــاب الؿحافظــة طؾــك صــالة )

 الســحكبــاب ذكــر إحاديــث الرابتــة طـــ الـبــل يف طــدد صــالة ) (4.33)البقفؼــل 
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جــامع أبــقاب صــالة ) (1.113) مصــحقح ابـــ خزيؿــة  [(وفســؾفا ومــا ورد فقفــا

 مصـحقح ابــ حبـان  [(ة بالؿحافظة طؾقفاصـقباب الق  وما فقفا مـ ال ــ السحك

بــاب صــالة ) (1.55) ـلمســــ الــدارقط  [(الســحكفصــؾ يف صــالة ) (5.15١)

مالؿعجؿ   [(السحكباب يف صالة ) (3.١13) مكـز العؿال  [(يف جؿاطة السحك

ـــط ( 1.11) الصـــغقر ـــر (3.414)الؿعجـــؿ إوس ـــؿ الؽبق  (13.314) الؿعج

  -[(3.573) مم ـد أبل يعؾك  [(5.55١) مم ـد اإلمام أحؿد  الطرباين[

يجد الؿرء مـدى   فذه الاعقرةفعؾك ضقء هذه الؿصادر الؽرقرة الؿربتة ل :قؾت 

والفــذيان الــذي بؾغــف طؾؿــاء اإلمامقــة يف تعــامؾفؿ مــع أهــؾ   وال ــخػ  اإلســػاف

كؾ هـذه الروايـات الؿربتـة  يمكقنفماهؿ   بؾ ويف تعامؾفؿ مع أبـاء مذهبفؿ  ال ـة

الفالؽتقـ   دطائؿ اإلسالم :أو برواية كتاب  زرارةويتؿ ؽقن برواية   لفذه الاعقرة

صـالة )الغقر بـدلقؾ طؾـك  يطالبقنبؾ  !(*),ـا الؽالم فقفؿا يف الحؼقؼة الرابعةفصؾ ,

طل الؿعترب طؾك اـرمطدم الدلقؾ ال :طـدما قال  كؿا فعؾ جعػر ال بحاين (السحك

  بـدلقؾإذ ٓ يطالب الــايف   بعدمفاوهذا يؽػل لؾؼقل  ( صالة السحك)وطقة اـرم

[الؿدطلبؾ الدلقؾ طؾك 
(1)

- 

                                                           

إخبـار طــ إئؿـة  استػاضـةببعض طؾؿاء اإلمامقـة أن يتحـدث طــ  لجرأةابؾغت  )*(

 طـ صالة السحك: الـاهقة

 بتحـريؿ استػاضـت(: مأٓ ترى أن إخبار قد 51.147قال البحراين يف حدائؼف ) , 

 )صالة السحك(  مع كقهنا صالة  والصالة خقر مقضقع[-

(: 531ا  حـدها  ومثارهـا )ص:وقال جعػـر ال ـبحاين يف كتابـف: البدطـة  مػفقمفـ , 

لؿاــروطقة صـالة السـحك  الـافقةالقاردة طـ صرق أهؾ البقت  الؿ تػقسةمإخبار 

[- ولـؿ يـلت إلثبـات …والؿصـرح يف بعسـفا أن العؿـؾ هبـا بدطـة ومعصــقة  مـفـا: 

 ذلؽ بغقر رواية زرارة  والدطائؿ- 

 (-531( البدطة  مػفقمفا  حدها  ومثارها  جعػر ال بحاين )ص:5)
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مصـالة السـحك طؾـك  :طــدما قـال  كف شفد ب ـقتفا طـد أهـؾ ال ــةمع العؾؿ أ 

أما طـد الؿالؽقة فنهنا   والحـػقة والاافعقة  كؿا طؾقف الحـابؾة سـةالؿافقر طـدهؿ 

[مـدوبة
(1)

 - 

بجــب مـؽـراهتؿ  ,لـق تـزلــا وقؾــا هبـا,هـل أمـقر إكؽـاروتراهؿ يعؿدون إلك  

ــل  ــاهتؿ الت ــب صػحــتومقبؼ ــقر إســقد كالاــعرة  هبــا الؽت ــد الر   البقســاء يف جؾ

ويصـقرون اإلسـالم متققًػـا طؾـك تغققرهــا   فقفـا ويـػخـقن  مــ أمرهـا فقسـخؿقن

يف الققــت الــذي تــراهؿ يغســقن الطــرف طـــ   واإلكؽــار طؾــك أصــحاهبا  وتبــديؾفا

مــ أهنـا   والؼـائؾقـ هبـا  بؾ ويدافعقن طـ أصحاهبا  العظائؿ الؿقجقدة يف مذهبفؿ

   -فال يؼدح يف قائؾفا وٓ ي ؼط صاحبفا  اصـقً تؿرؾ رأًيا شخ

ـــقـ !وهـــذا لعؿـــر اهلل  كؿـــا ٓ يخػـــك طؾـــك ,والـــدافع لـــف   ضؾـــؿ واضـــح وب

أمـر  الحـرص طؾـكولـقس الـدافع لـف   الاـخص لؾاـخصطـداوة هق  ,الؿـصػقـ

 -بذلؽ اإليفامكؿا يحاولقن   وأحؽامف الديـ

 ايكاعد٠صال٠ ايطخ٢ أٚىل َٔ ايػٗاد٠ ايجايج١ يف اشبطٛع إىل ٖرٙ 

ًٓ أن شـعقرة    قـر ثابتـة بلحاديـث صـحقحة يف  (صـالة السـحك)فؾق سؾؿـا جد

فـنن مــ   اطتؿد طؾـك روايـات ضـعقػة يف اسـتحباهبا  وأن طؿر  كتب أهؾ ال ـة

سقاء الحؽؿ  ففؿا يف ( الافادة الرالرة) ةسـقمعفا كؼعامؾ ؿ التأن يتتؿام اإلكصاف 

 -بح ب الظاهر الؿػمض

  ًٓ  العدل واإلكصافألقس مـ  ( صالة السحك)ببدطقة وسؾؿـا  ولق فرضـا جد

 ؟طفا اهلل وحـدّدهاشــرتعؿقؿ هذا الحؽؿ طؾك كؾ زيادة أدخؾت إلك العبادات التل 

وحؽؿـتؿ طؾـقفؿ   (صـالة السـحك)ابتـدطقا قـد  ,يف كظـركؿ, أهؾ ال ــةفنذا كان 

  يف مـذهبؽؿ طةالصؾقات الؿبتدات اـرتؼقلقن أكتؿ بع فؿاذا  طؾك أساسفا بالبدطة

  -,ر إلك جؿؾة مـفا يف الؿبحث التاللاـقسـ, ؟!التل لؿ يـزل اهلل هبا مـ سؾطان

                                                           

 (-551( البدطة  مػفقمفا  حدها  ومثارها  جعػر ال بحاين )ص:5)
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 اٍ ٚزدٙ ــــإغه

  لصالة السحك بخرب أم الؿممـقـ طائاة الؿـروي يف صـحقح م ـؾؿ الؿربتقناحتج 

ويزيد ما شاء اهلل تعالك[ أربًعاالسحك  يصؾل مكان رسقل اهلل  :ويف  قره
(1)

- 

يصؾك سبحة  رسقل اهلل  ما رأيتم : بؿا رواه م ؾؿ طـفا الـافقنواحتج  

لقــدع العؿــؾ وهــق يحــب أن  وإن كــان رســقل اهلل   الســحك قــط وإين ٕســبحفا

طؾقفؿ[ فقػرضأن يعؿؾ بف الـاس  ةاـقخيعؿؾ بف 
(2)

- 

ولرفع هذا التعـارض أكؼـؾ أقـقال طـدد مــ طؾؿـاء   الخربيـ تعارضوالظاهر  

 :أهؾ ال ـة يف ذلؽ

 أن الـبـل  :مقال العؾؿاء يف الجؿع بقـ هذه إحاديث :قال اإلمام الـقوي ,
كؿـا   طـفـا فقعجـزواأن يػرض طؾك إمـة  مخافةكان ٓ يداوم طؾك صالة السحك 

حت بـف طائاـة يف صــروكان يػعؾفـا يف بعـض إوقـات كؿـا   ثبت يف هذا الحديث

 -وأبا هريرة  هبا أبا الدرداء صـكوأو  وكؿا ذكرتف أم هاكئ  إحاديث ال ابؼة

 ٕن الـبـل  ؛كـان يصـؾقفا :ما رأيتـف صـالها ٓ يخـالػ ققلفـا :وققل طائاة 
يف وقـت  ٕكـف  ؛كان ٓ يؽقن طــدها يف وقـت السـحل إٓ يف كـادر مــ إوقـات

  يف الؿ ـجد و قـره سـروقد يؽقن يف الح  اضـرً حاوو وقت يؽقن   م افًرايؽقن 

فؾق اطتربت ما ذكركاه لؿا صادف   وكان يؼ ؿ لفـ  ت ع ك قةؾف وإذا كان يف بقت ف

ــد طائاــة إٓ يف  ــادروقــت الســحك طـ ــف صــالها يف تؾــؽ   مـــ إوقــات ك ــا رأت وم

 وطؾؿت بغقر رايـة أكـف كـان يصـؾقفا بنخبـاره   ما رأيتف :فؼالت  إوقات الـادرة
 -فال مـافاة بقـفؿا  فروت ذلؽ  أو بنخبار  قره

  يـقم الػـتح صـؾك سـبحة السـحك ثؿـان ركعـات أن الـبـل  :وطـ أم هـاكئ 

ــقـ ــؾ ركعت ـــ ك ــك  -ي ــؾؿ م ــظ بنســـاد صــحقح طؾ ــق داود هبــذا الؾػ ط شـــررواه أب

 -البخاري

                                                           

 (-1.511(  ابـ ماجف )5.513(  م ـد اإلمام أحؿد )1.513( صحقح م ؾؿ )5)

 (-557و 5.55١(  وأحؿد )175و 5.1١5(  والبخاري )1.513( أخرجف م ؾؿ )1)
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إن صـؾقت السـحك ركعتـقـ لـؿ تؽتـب » :قال رسقل اهلل   وطـ أبل ذر  

مــ وإن صـؾقتفا سـًتا كتبـت   الؿح ــقـوإن صؾقتفا أربًعا كتبت مــ   الغافؾقـمـ 

ا لـؿ يؽتـب لـؽ اــرً وإن صـؾقتفا ط  الػـائزيـوإن صؾقتفا ثؿان كتبت مــ   الؼاكتقـ

 -«بقًتا يف الجـةة ركعة بـك اهلل لؽ اـروإن صؾقتفا ثـتل ط  ذكبذلؽ الققم 

  وأكؿؾفا ثؿان ركعـات  وأن أقؾفا ركعتان  سـة ممكدةأن السحك  :وحاصؾفا 

ودون ثؿان[ كالهؿا أكؿؾ مـ ركعتقـ  وبقـفؿا أربع أو ست
(1)

- 

أو بخـرب  قـره   وتؽقن قـد طؾؿـت بخـربه  ما رأيتف يصؾقفا :مققلفا :وقال العقـل ,

  -ٓ ٕصؾفا كػقًا لؾؿداومةفقؽقن  -ما يداوم طؾقفا ؛أو الؿراد بؿا يصؾقفا  أكف صالها

 :أحـدهؿا :يحتؿـؾ طؾـك وجفـقـ ( فقػـرض طؾـقفؿ) :وقال ابـ الجقزي ققلف 

[مػروضفقعؿؾقا بف اطتؼاًدا أكف  :لراينوا -فقػرضف اهلل تعالك
(2)

- 

مأمـا الحـديث إول فـال تعـارض بقــف  :إلبـاين صــر  محؿـد كااــقوقال ال ,

فؿــ الجـائز أهنـا تؾؼـت ذلـؽ طــ بعـض   يصـؾل رأتـفٕكف لؿ يؼـؾ إهنـا  ؛وبقـ هذا

يف أحاديـث  كرقـرومرؾ هذا   فروتف طـف دون أن تـ بف إلقف  مؿـ رمه يصؾل الصحابة

   -ٕهنؿ كاكقا يصدق بعسفؿ بعًسا ؛لصحابةا

والجؿـع بقــف ) :فؼال بعـد أن ذكـر هـذا الحـديث  طقاض ضـلوهبذا جؿع الؼا 

طــ  اإلثبـاتويف   طـ ماـاهدهتا اإلكؽارأهنا أخربت يف  (كان يصؾقفا) :وبقـ ققلفا

[( قرها
(3)

- 

 :إدلـة الـافقـةره بعد إيراده لألدلة الؿربتة و ـقيف تػ سـلوأختؿ بؿا قالف إلق ,

أكرـر مـع أن روايـة اإلثبـات   مؼـدم طؾـك الــايف الؿربـتمومـ الؼقاطد الؿعروفة أن 

أهقن مـ تلويؾ تؾؽ[ وتلويؾفا  مـ رواية الـػل بؽرقر
(4)

- 

                                                           

 (-1.117(  شـرح صحقح م ؾؿ  الـقوي )3.4١( اكظر: الؿجؿقع  الـقوي )5)

 (-3.535( طؿدة الؼاري  العقـل )1)

 (-1.151( إرواء الغؾقؾ  محؿد كاصـر إلباين )4)

 (-14.531( تػ ـقر إلقسـل )3)
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  ::معـك التؽتػمعـك التؽتػ

 :وهـل  طؾـك هقئـة واحـدة يف الصـالةفؽؾفا أسؿاء تطؾؼ  ( التؽػقر أو الؼبض)

مإّن  : ــل  كجؿ الديـ الطباـققال ال ( ى يف الصالة ـروضع القد القؿـك طؾك الق)

  بـالتؽػقروضع القد القؿـك طؾك الاؿال يف الصالة هق الؿعّبر طـف طــد أهـؾ البقـت 

  بؿعـك وضع يـده طؾـك صـدره ,أو الدهؼان,وهق ملخقذ مـ تؽػقر العؾج لؾؿؾؽ 

امـ لف[والتط
(1)

- 

  طؾك الخؾقػتقـ أبل بؽـر وطؿـر  صًباالتفؿ  صبوكعادة طؾؿاء اإلمامقة يف  
فبعسـفؿ طـدها   فنهنؿ قد اهتؿقهؿا بلهنؿا هؿا مــ ابتـدع هـذه القضـعقة يف الصـالة

 :د الخـقئل ـققال ال  الراينوأ ؾبفؿ طدها مـ بدع الخؾقػة   إولمـ بدع الخؾقػة 

ــ الــمددمفــال يـبغــل  إمــا يف زمـــ    هصـــرف مـــ البــدع الؿ ــتحدثة بعــد طيف كقك

[إضفرولعؾف   الراينأو   كؿا ققؾ بف إولالخؾقػة 
(2)

-  

إن هـذا إمـر قـد اسـتحدث يف  :ققـؾم :العـامؾل ســكد جعػر مرت ـقوقال ال ,

أكــف اســتحدث يف زمـــ  ,ولعؾــف إضفــر,وققــؾ  -إولالصــالة مـــ زمـــ الخؾقػــة 

[--- الراينالخؾقػة 
(3)

- 

موالتؽتـػ  :لفذا كاكت الؿقاجفة :يف كتابف   جالل الديـ الصغقراـقوقال ال ,

[بدطة طؿروهق 
(4)

-  

قــال   طؾــك الـــاس فرضــفاقــد   فــادطك بعســفؿ أن طؿــر  يف  ــقفؿ وزادوا

[ ---يف الصالة (التؽتػ)الخؾقػة طؿر  وفرضم :الدكتقر كجاح الطائل
(5)

- 

                                                           

 (-5١4( دراسات فؼفقة يف م ائؾ خالفقة  الاـق  كجؿ الديـ الطب ـل )ص:5)

لصـالة  تؼريـر بحـث ا,شــرح العـروة الـقثؼك(  53أجقبة م ائؾ جـقش الصـحابة  طؾـل الؽـقراين )ص:( 1)

 (-51.311ال ـقد الخقئل لؾغروي )

 (-114)ص: ( مختصـر مػقد أسئؾة وأجقبة يف الديـ والعؼقدة  جعػر مرتسـك العامؾل  الؿجؿقطة ال ابعة4)

 (-557( لفذا كاكت الؿقاجفة  الاـق  جالل الصغقر )ص:3)

 (- 1.35١كظريات الخؾقػتقـ  الاـق  كجاح الطائل )( 1)
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يف  اختؾػــقافــنهنؿ   هــق مـــ ابتــدطفا  وبعــد أن اتػــؼ إكرريــة طؾــك أن طؿــر 

 :مــ قـال ومــفؿ  إهنا مـ بـدع القفـقد والـصـارى :مـ قال فؿـفؿ  ك بتفا إلك  قره

إهنا مـ بدع ال الصقـ مــ دون تحديـد مــ  :مـ قال ومـفؿ  إهنا مـ بدع الؿجقس

 :وإلقؽ ما ذكروه  هؿ

 :القفقد والـصارىأهنا مـ بدع  *

كؿـا يػعـؾ ذلـؽ   سع يؿقـف طؾك شؿالف يف صـالتفوٓ يم :  الؿػقداـققال ال ,

 :وٓ يؼـؾ بعـد فرا ـف مــ الحؿـد  السـالل الـاصبةوأتباطفؿ مـ  القفقد والـصارى

[الـصابوإخقاهنؿ  القفقدكؼقل  ( ممقـ)
(1)

(*)- 

وضـع )يعاتف السالة اـروت بدع طؿر مومـ :  أبق طؾل إصػفايناـقالوقال  ,

ــك إخــرى  ــد طؾ ــػ,الق ــا ,التؽت ــال   ء الصــالةأثـ ـــ أفع ــذه م ــقد والحــال ه القف

[والـصارى
(2)

 - 

وهـق يف الصـالة مــ فعـؾ  (التؽتـػ)موأبـدع  :  الـباصل العامؾلاـقوقال ال ,

[---القفقد والـصارى
(3)

- 

موأبــدع  :إربعــقـ :يف كتابــف رازياـــق  محؿــد صــاهر الؼؿــل الاـــقوقــال ال ,

[---رىالقفقد والـصاوهق مـ فعؾ   يف الصالة (التؽػقر)
(4)

- 

 :الؿجقسأهنا مـ بدع  *

ــف مـــ إبــداطات  :ممـاــل التؽػقــر ققــؾ : ـــل  كجــؿ الــديـ الطباـــقالقــال  , إّك

[ى العجؿسـرأأخذه مـ   الخؾقػة طؿر بـ الخّطاب
(5)

-  

                                                           
 (-513ة  الاـق  الؿػقد )ص:الؿؼـع( 5)

كالم الؿػقد ياـقر بصـريح العبارة إلك أن أهؾ ال ـة مـ )الـقاصب(؛ ٕهنؿ هؿ مــ  )*(

يسعقن أيؿاهنؿ طؾك شؿائؾفؿ يف الصالة  وهؿ مـ يؼقلقن بعـد فـرا فؿ مــ الحؿـد 

 )ممقـ(  وحؽؿ الـاصبل طـد اإلمامقة معروف  ففق حالل الدم  والؿال  والعرض- 

 (-51١حة الزهراء  أبق طؾل إصػفاين )ص:فر( 1)

 (-534(  أهؾ ال ـة: أهؾ سـة طؿر ولقس سـة الـبل  مركز الؿصطػك )ص:4.15الصـراط الؿ تؼقؿ )( 4)

 (-151( كتاب إربعقـ  محؿد صاهر الؼؿل الاـقرازي )ص:3)

 (-5١1( دراسات فؼفقة يف م ائؾ خالفقة  الاـق  كجؿ الديـ الطب ـل )ص:1)



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

514 

أن الخؾقػة الرـاين أمـر بندخالـف  :مويؼال :د مح ـ إمقـ يف أطقاكف ـقوقال ال ,

ء شــل :فؼـالقا  ف ـللفؿ  فؽػـروا أمامـف  لػـرسبلسـارى ايف الصالة لؿا جـلء إلقـف 

كعظؿ بف أمراءكا[
(1)

- 

الذي يػعؾف العامة اتباًطا لعؿر بــ  (التؽػقر)م :رازياـقد صادق ال ـقوقال ال ,

وكــان ذلــؽ مـــ   فلدخؾــف يف الصــالة  الؿجــقسوقــد أخــذه طؿــر طـــ   الخطــاب

ذلؽ[بعد ما لؿ يؽـ رسقل اهلل وٓ أهؾ بقتف لقػعؾقا  طؿر مبتدطات
(2)

- 

 :ال الصقـأهنا مـ بدع  *

أمـًرا ثـؿ  استح ــقاوالحؽام قد  ال الصقـمكجد أحقاكًا أن  :  مـتظرياـققال ال ,

 التؽػقـر :مــ قبقـؾ  وجعؾقه جزًءا مـ الديـ  طقًاشـرفرضقه طؾك الـاس بقصػف حؽًؿا 

ى يف ققــام  ـــرالــذي يؼــقم بــف أهــؾ ال ـــة بقضــع بــاصـ الؽــػ القؿـــك طؾــك ضــاهر الق

عة يف إذان[اـقكحـ ال ػفاسـقكالتل   لإلمام طؾل والافادة بالقٓية  الهتؿص
(3)

-   

 ؟بٗرٙ ايت١ُٗ َٔ اإلَا١َٝ  َٔ أٍٚ َٔ اتِٗ عُس

دكا ســقأحـًدا قـد اهتـؿ  لـؿ أجـدفـنين   مـ خالل تتبعل لفذه الػرية يف كتب اإلمامقـة

 ( هــ5155قو الؿتـ)صـاحب الجـقاهر   هبـذه التفؿـة قبـؾ الؿحؼـؼ الـجػـل  طؿر

وجؿقـع مــ   مـ هذه التفؿة بريء  فنن طؿر  الفجري اـرفنلك حد الؼرن الرالث ط

 خالفقـةفنهنؿ تحدثقا طـف كؿ ـللة   مـ طؾؿاء اإلمامقة (التؽػقر يف الصالة)تحدث طـ 

 : ــل  كجـؿ الـديـ الطباــقالقـال   وٓ  قره هبا  ٓ دخؾ لعؿر  عةاـقبقـ ال ـة وال

ـروا أمامـف بلسـارى العجـؿطــ طؿـر لّؿـا جـلء  حؽـلفنّكـف  :لـجػلمقال الؿحّؼؼ ا   كػَّ

فاستح ــ هـق فعؾـف   فلجابقه بلكّا ك تعؿؾف خسقًطا وتقاضًعا لؿؾقكــا  ف لل طـ ذلؽ

                                                           

 (-5.557طقان الاـقعة  ال ـقد مح ـ إمقـ )أ( 5)

 (-5.31شـرائع اإلسالم  الؿحؼؼ الحؾل )( 1)

( اكظــر كتــاب: فؼــف الحجــاب يف الاـــريعة اإلســالمقة قــراءات جديــدة  بحــث لؾاـــق  أحؿــد طابــديـل 4)

 (-111)ص:
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ع[اـــرو ػــؾ طـــ قــبح التاــبّف بــالؿجقس يف ال  مــع الّؾــف تعــالك يف الصــالة
(1)

ودلقــؾ   

أيــ  :فحــ ك ـللف ( حؽـل)ون الؿحؼؼ الـجػـل طؾـك هـذه التفؿـة بعـد كـؾ هـذه الؼـر

يف كتابـف  اــرلـؿ يففـق  ؟!الحؽايـةويف أي كتاب كجد هذه  ؟!حؽاهومـ الذي  ؟!حؽل

ــف خــربه هــذا ــك أي مصــدر است ــؼك مـ ــلخري   إل ـــ مت ــالـجػل م ــقم ف وكؿــا هــق معؾ

 !فال ققؿة لخربه هذا ما دام أكف لؿ ي ـده إلك مصدر  الؿتلخريـ

العظقؿـة لـؿ  الػريـةوتبعف طؾك هـذه   ػلأن جؿقع مـ كؼؾ كالم الـج والغريب 

كالببغـاء مــ دون ورددوه   كالمـف اجـمواففـؿ قـد   بؿصـدر لفـا أن يلتقاي تطقعقا 

   !والطامة الؽربى أهنؿ مـ كبار طؾؿاء الؿذهب ومحؼؼقه  مـ صدقف أو كذبفتحؼؼ 

  :أسؿاء بعًسا مـفؿ لقؽإو

ح العـروة شــر)ئل يف د أبل الؼاسـؿ الخـق ـقكٌؾ مـ ال  تبع صاحب الجقاهر ,

د صـادق  ـقوال ( مصباح الػؼقف) :  مقا رضا الفؿداين يف مقسقطتفاـقوال ( القثؼك

طــ طؿـر أكـف  حؽـلموقد  :قائؾقـ ( ائع اإلسالمشـر) :رازي يف تحؼقؼف لؽتاباـقال

فلجـابقه بلكـا ك ـتعؿؾف   ف ـئؾ طــ ذلـؽ  العجؿ كػروا أمامف بلسارىلؿا جلء إلقف 

[---فاستح ـ هق فعؾف مع اهلل تعالك يف الصالة  لؿؾقكـاخسقًطا وتقاضًعا 
(2)

- 

 ىســربلأكـف لؿـا جـلء  :إثـرمجـاء يف  :العـامؾل سـكد جعػر مرت ـقوقال ال ,

  ــرفؾؿا شاهدهؿ طؾك تؾؽ الفقئـة استػ  كػروا أمامف إلك طؿر بـ الخطاب الػرس

ًٓ تعظقًؿا وإج  فلجقب بلهنؿ هؽذا يصـعقن أمام مؾقكفؿ  طـ العؾة   فاستح ــف  ال

 -ٕكف تعالك أولك بالتعظقؿ[ ؛وأمر بصـعف يف الصالة

                                                           

هر الؽــالم  اكظــر: مجــقا ( 5١4( دراســات فؼفقــة يف م ــائؾ خالفقــة  الاـــق  كجــؿ الــديـ الطب ـــل )ص:5)

 (-55.57الجقاهري )

  1ق 1(  مصباح الػؼقـف )51.311الصالة  تؼرير بحث ال ـقد الخقئل لؾغروي ) ,شـرح العروة القثؼك( 1)

 ([-141(  هامش رقؿ )5.31(  شـرائع اإلسالم  الؿحؼؼ الحؾل )311مقا رضا الفؿداين )ص:
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 :قـال  طـدهؿ لفذه الػرية ٓ مصدروأن   دلقؾف بسعػوبعد أن أحس العامؾل  

  أن فؼفاءكـا إكؿـا يــذكرون هـذه الروايـة يف مصــػاهتؿ ٓ لالســتدٓل :ممـع مالحظـة

هبا[ آستئـاسوإكؿا ٕجؾ 
(1)

- 

 ؟ـ آستئـاس بالؽذبم تخجؾقنأٓ  :قؾت 

ة مــ دون أن يـلب سـقفؼد أصال الؽالم طـ هذه الؼ    صالب ال ـجرياـقأما ال ,

والـذي صــعت حقلـف   ممــ مظـاهر الصـالة الؿؾػتـة لؾـظـر :حقـث قـال  واحـد بدلقؾ

 -وضع القد طؾك القد يف الصالة :أي  التؽتػثؼافة لؾخالف بقـ أبـاء الديـ القاحد هق 

يف مدرســة أهــؾ ال ــة والجؿاطــة طؿــا رواه محــدثقهؿ طـــ  ػالتؽتــولـق كاــل  

صـؾقا كؿـا » : وكاكقا مصداق ققلـف  ففؿ قد أصابقا ال ـة يف ذلؽ  رسقل اهلل

 -«رأيتؿقين أصؾل

يف أن بعـض ) :التـاري  يحـدثـاكؿـا   ٕحد الصـحابة اجتفادء مـ شـكولؽـف كا 

  الراين طؿر بــ الخطـابمـ الػرس جلء هبؿ مصػدة أيديفؿ إلك الخؾقػة  ىسـرإ

فرــارت ثائرتــف يف اســتؼباح هــذا الخـــقع لــف   فــلوقػقا أمامــف باطتبــاره رئــقس الدولــة

ــل الب ــف مـــ بـ ــالقققف هبــا أمــام اهلل تعــالك :وقــال  اـــروٕمرال ــؼ ب   هــذه وقػــة تؾق

 (-سـة لدى العامة فلصبحت

ه إذا كـان وٓ أجـد م ـقً ا لـرد  ء برأيف يؿرؾ خسقًطا وخاقًطا هللشـلٓ   إذن 

طقة[اـريحؿؾ هذا العـقان مـ الـاحقة ال
(2)

- 

 : أققل 

 -«إذا لؿ ت تح فاصـع ما شئت» : قال رسقل اهلل 

وطؾـك رأسـفؿ   يـطبؼ اكطباًقا تاًمـا طؾـك هـمٓء إدطقـاء  فؼقل كبقـا محؿد 

 ( رازياــقوال  والفؿداين  والخقئل  الجقاهري) :أربعة مـ كبار محؼؼل اإلمامقة

فالحؼـد  !احصــرالبـقاح ال الؽـذبمبؾًغا أن يؽـذبقا كـؾ هـذا  الجرأةؾغت هبؿ فؼد ب

                                                           

 (-114)ص: رتسـك العامؾل: الؿجؿقطة ال ابعة( مختصـر مػقد أسئؾة وأجقبة يف الديـ والعؼقدة  جعػر م5)

 (- 33 ,31صالب ال ـجري )ص:كؼد الرؼافة الطائػقة طـد ال ـة والاـقعة  تذكرة الؿ ؾؿ ( 1)
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قؾقهبؿ إلك درجة أهنؿ رضقا ٕكػ فؿ أن ي ـطروا يف  أطؿكقد   والؽره لؾػاروق

وٓ   طؼـقلفؿ يحممـقاففـؿ لـؿ  !والتحريـػ  والتخريـػ  كتبفؿ مرؾ هـذا الـدجؾ

 ! يف الؿذهب اإلماملحتك أسؿاءهؿ الركاكة  يحممقابؾ لؿ   طؼقل أتباطفؿ

وكتـبفؿ الػؼفقـة وإصـقلقة   بـالتحؼقؼ والتـدققؼ اشـتفرواخصقًصا وأهنؿ قد  

فال تؿر طؾقفؿ صغقرة وٓ كبقرة إٓ وقػقا أمامفا صقياًل محؼؼـقـ   شاهدة طؾك ذلؽ

ٕن إمـر  ؛فؼد تبخرت هـذه التحؼقؼـات والتـدققؼات  ةسـقأما يف هذه الؼ  مدقؼقـ

  لتغقــرت الصــقرة تؿاًمــا ( طؿــر)بــدل  (قـــرب)ؾــق وضــعـا اســؿ ف (!طؿــر)يتعؾــؼ بـــ 

  -(*)مـ أول جؾ ة (قـرب)ولظفرت براءة   ولققػـا طؾك حؼقؼة تحؼقؼاهتؿ وتدققؼاهتؿ

فؿـــ الؿعقــب أن يصــؾ حــال هــمٓء الؿحؼؼــقـ هــذه الدرجــة مـــ اإلســػاف  

اء يف جـ) :فلدلتفؿ طؾك هذه التفؿة العظقؿـة تـدور حـقل هـذه العبـارات  والتفافت

                                                           

إلك كؿقذج مـ تحؼقؼـات وتـدققؼات ال ــقد الخـقئل  فػـل  ,طزيزي الؼاره,اكظر  )*(

: )روى الؽؾقــل (  وبعد إيـراده لفـذه الروايـة53.335شـرحف طؾك العروة القثؼك )

 (  كؿا يف القسائؾ قال: )قرأ رجـؾ طؾـك أبـل طبـد اهلل )سالؿ أبل سؾؿةب ـده طـ 
: وأكا أستؿع  حروًفا مـ الؼرمن لـقس طؾـك مـا يؼراهـا الــاس  فؼـال أبـق طبـد اهلل 

كّػ طـ هذه الؼراءة  اقرأ كؿا يؼرأ الـاس حتك يؼقم الؼائؿ  فنذا قام الؼائؿ قرأ كتـاب 

 (-ده وأخرج الؿصحػ الذي كتبف طؾل اهلل طؾك ح
  فـنّن الؿقجـقد يف ســدها: موهل كؿا تـرى ضـاهرة الدٓلـة  إكّؿـا الؽـالم يف قال معؾًؼا 

(  وهـق ثؼـة طؾـك سالؿ بـ مؽرمكؿا قّدمـاه الذي هق ) )سالؿ أبل سؾؿة(القسائؾ طـ 

ؿعجؿ والؿـذكقر يف التطبقؼ كؿا تعّرضـا لف يف ال الخطلإضفر  لؽـف ٓ يتؿ  بؾ هق مـ 

وهــق مجفــقل-  إب بــآبـ(  بتبــديؾ ســالؿ بـــ ســؾؿةيف الــقايف والحــدائؼ هؽــذا: )

)سـالؿ بــ أبـل والؿقجقد يف الطبعة الحديرـة مــ الؽـايف يف بـاب الــقادر مــ الؼـرمن: 

  قـد ضـعقػبـالجؿع بـقـ إب وآبــ ويف جـامع الـرواة أيًسـا كـذلؽ  وهـق  سؾؿة(

  الرؼة والؿجفقل والسعقػذن  يمدد الراوي إخقر بـقـ ضّعػف الـجاشـل والاـق   إ

 الرواية طـ آستدٓل[- فت ؼط

ــلثر قؾــت  ــدقؼ ب  أســارى الؿجــقس: كـــت أتؿـــك مـــ ال ـــقد الخــقئل أن يحؼــؼ وي

 يف هذه الرواية- حؼؼ ودقؼ)الؿزطقم( قبؾ أن ي تدل بف  كؿا 
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أيــ  :فـ ـللفؿ ( ويؼـال  ققـؾ  وقـد حؽـل  روي يف التـاري   يحدثـا التاري   إثر

ـــاري  ؟ويف أي أثـــر ؟ققـــؾ وقـــال ويؼـــال كجـــد أمرـــال هـــذه الخرافـــات   ويف أي ت

   ؟!والخزطبالت

فنكـف لـؿ  ؛بالؽـذبفرقتـف  كجكفؼد  (عة الػرقة الـاجقةاـقال) :أما صاحب كتاب 

هـل بدطـة ) :وإكؿا زاد طؾقف طبـارة مــ كق ـف  الـجػل يؽتػ بمديد ما قالف الؿحؼؼ

 طؿـرحرمـة التؽػقـر يف الَصـالة التـل َســّفا ) :قـائاًل تحـت طــقان  (وكعؿت البدطـة

 بإسارى مـ فـارسَأّكف أب  روي يف التاري موقد  :ما كصف ( اقتداًء بلسارى الػرس

ف ـللفؿ طــ   ّتػـقـفـرمهؿ متؽ  وُادِخؾـقا طؾـك الخؾقػـة طؿـر  بعد الػتح اإلسالمل

ًبا واحماًما لؿؾقكفؿ :فؼالقا  ذلؽ فُاطجـب   وهل ُسـٌّة يف فـارس  إّكفؿ يتؽّتػقن تادُّ

[!(وكعؿت البدطة  هل بدطة) :وقال  ذلؽ الخؾقػة وأقّر هبا
(1)

- 

  ذبد يعًُا٤ اإلَا١َٝ

طؾؿاء اإلمامقة طـ بؽرة أبقفؿ طؾك أن يلتقا لـا بؿصـدر واحـد ورد أتحدى فلكا  

أن يؽـقن هـذا الؿصـدر  ضــكوكر  التؽتـػ يف الصـالة ابتدعهق مـ   أن طؿر فقف

ـــب  ـــدوس  أو الـصـــارى  أو القفـــقد  الؿ ـــؾؿقـ)مــــ كت أو     ــــقأو ال  أو الفـ

   ؟!وهذا التحدي قائؿ إلك يقم الؼقامة  فال إشؽال يف إمر ( البقذيقـ

ووضـقًحا  احةصــربطريؼ مخر ٓ يؼؾ   بؾ يؿؽـ دفع هذه الابفة طـ طؿر 

  روايـة يف كتـب أهـؾ ال ــة يـاــرطفؼد اطمف طؾؿاء اإلمامقة بقجـقد   طـ إول

  وأكـف كـان يتؽتـػ فقفـا  يف الصـالة  تبقـ صػة صالة الـبل  مروية طـ الصحابة

ففـل مـع   مأّما إحاديث الؿـؼقلـة يف كتـب ال ــّة : ـل  كجؿ الديـ الطباـقال قال

ـــ  ــر ط ــارب  يف ال ـــد الســعػقطــع الـظ ــا رواه   (يـاـــرالع)تؼ ــا م ــدة فقف والعؿ

و قرهؿا[  ---م ؾؿوكذلؽ حديث   --- البخاري
(2)

- 

                                                           

 (-5.413الاـقعة الػرقة الـاجقة  الحاج سعقد أبق معاش )( 5)

 (-5١4( دراسات فؼفقة يف م ائؾ خالفقة  الاـق  كجؿ الديـ الطب ـل )ص:1)
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فنكــا لـؿ كعرـر يف ســد روايـة واحـدة   وطـد الرجقع إلك أساكقد هـذه الروايـات 

,طؾك ابتـداطفا ٓسـتطاع أن يـ ـبفا  حريًصا فؾق كان  ! مـفا ذكر ٓسؿ طؿر

كؿـا حـدث بـف  قـره   بحديث يحدث بـف الــاس  إلك رسقل اهلل , ـرب فقلة وي

  طبـد اهلل بــ م ـعقدو  ووائـؾ بــ حجـر  سفؾ بـ سـعد) :مـ أمرال  مـ الصحابة

  وجـابر  وأبل الـدرداء  وحذيػة بـ القؿان  و طقػة بـ الحارث  وقبقصة بـ هؾب

(وطائاة  وأبل هريرة  وطبد اهلل بـ الزبقر
(1)

! 

وكعـقذ بـاهلل   ورد كقـدهؿ يف كحـقرهؿ  كافقة لػسـحفؿ الصػعة الؿقجعةففذه 

 -ورهؿشـرمـ 

صـػة خصصـت ل  يف كتـب أهـؾ ال ــة أبقاًبـا كامؾـةفنن ثؿة   مـ ذلؽ وإهؿ 

   :وإلقؽ بعًسا مـ هذه إبقاب  التؽتػ

باب وضع القؿـك  ( 1.54)صحقح م ؾؿ )ى  ـرمباب وضع القؿـك طؾك الق 

ى يف  ــرالقد القؿـك طؾك الق باب وضع ( 5.557)ســ أبل داود )  ى ـرطؾك الق

ســـ )  باب يف أخـذ الاـؿال بـالقؿقـ يف الصـالة ( 1.1١)ســ الممذي )الصالة 

بة شـــقمصــػ ابــ أبـل )بـاب وضـع القؿـقـ طؾــك الاـؿال  ( 5.1١3)الـدارقطـل 

ى والرسـغ وال ـاطد  ــرباب وضع بطـ الؽـػ القؿــك طؾـك كـػ الق ( 5.315)

ى  ـــربــاب وضــع القــد القؿـــك طؾــك الق  (5.134)صــحقح ابـــ خزيؿــة ) اجؿقًعــ

ذكـر اإلخبـار طؿـا ي ـتحب لؾؿـرء مــ وضـع  ( 1.513)مقارد الظؿبن الفقرؿـل )

أحاديـث وضـع القؿـقـ  (1.53)صحقح ابـ حبـان )  القؿقـ طؾك الق ار يف صالتف

بــاب وضــع القــد القؿـــك طؾــك  ( 5.343)كصــب الرايــة لؾزيؾعــل )  طؾــك الاــؿال

بـاب وضـع  ( 3.551)ح صحقح م ؾؿ الـقوي شـر)رام ى بعد تؽبقرة آح ـرالق

 -[(1.5١5)فتح الباري ٓبـ حجر )ى  ـرالقد القؿـك طؾك الق

مـا هـل إٓ  (التؽتـػ)بابتـداع   دكا طؿـرســقكػفؿ مـ جؿقع ما ذكر أن اهتام  

وإٓ   إول الؿحؼؼ الـجػل صاحب كتاب الجـقاهر بطؾف  طظقؿ وهبتان  بقـة فرية

                                                           

 (-5.411( اكظر: فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  أحؿد بـ طبد الرزاق الدويش )5)
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يـا ) :والذي كان يؼقل  الػرس هازمكصدق أن طؿر  كقػ  يفا العؼالءفباهلل طؾقؽؿ أ

يف أهـؿ ركــ مــ  ويتـبعفؿ  يمك سـة الـبـل ( لقت بقـل وبقـ فارس جبؾ مـ كار

  -فنن صدقؽ فال طؼؾ لف  حدث العاقؾ بؿا ٓ يعؼؾ :فؽؿا ققؾ ؟!أركان اإلسالم

 جسأ٠ عًُا٤ اإلَا١َٝ ع٢ً تطعٝف زٚاٜات أٌٖ ايط١ٓ

لـــا مـــ خــالل مــا تؼــدم أن لعؾؿــاء اإلمامقــة جــرأة طظقؿــة طؾــك تســعقػ  تبــقـ 

  خصقًصا طـدما تؽقن هـذه الروايـات يف  قـر صـالح مـذهبفؿ  روايات أهؾ ال ـة

قـد اطتؿـد   ,يف كالمـف أكـػ الـذكر,  ـل  كجؿ الديـ الطباـقفؿراًل وجدكا أن ال

يف روايـات أهـؾ  عـصو  خرافتفطؾك الر ؿ مـ  (أسارى الػرس)كالم الـجػل طـ 

  ــلفؾـق كـان طــد الطب !وطؾـك رأسـفا روايتـل البخـاري وم ـؾؿ  يـاــرالعال ـة 

 تـ بأو رواية   طـ التؽتػ تـفك  مروية طـ الـبل إكرم ,فؼط,رواية واحدة 

  أن كجد لف بعـض التـلويالت ولحاولـا  لف العذر ٓلتؿ ـا  هذه البدطة إلك طؿر

لؽــ أن يسـعػ جؿقـع   يـاــرطؾـك كػـة الروايـات العكػة هذه الروايـة  ولرجحـا

 -بعقـف الظؾؿففذا هق   ببديؾهذه الروايات مـ دون أن ياب 

ففق طقـ    ـلمع روايات أهؾ ال ـة طؾك الطب الظالؿهذا التعامؾ  صـرولؿ يؼت 

يف مدرســة أهــؾ ال ـــة  التؽتــػمولــق كاــل  :مــا فعؾــف صالــب ال ـــجري طـــدما قــال

  ففـؿ قـد أصـابقا ال ــة يف ذلـؽ   طـ رسقل اهلل محدثقهؿ رواهوالجؿاطة طؿا 

 اجتفـادولؽــف كاشـئ مــ   «صؾقا كؿـا رأيتؿـقين أصـؾل» : وكاكقا مصداق ققلف

التاري [ يحدثـإحد الصحابة كؿا 
(1)

- 

بقجــقد جؿؾــة مـــ  اطمافــففعؾــك الــر ؿ مـــ   د الخــقئل ـــقوطــقـ مــا فعؾــف ال 

  طــ الصـحة مػتعؾـة وطاريـة ف بجرة قؾـؿ طـدهاإٓ أك  الروايات يف كتب أهؾ ال ـة

   الـبـل إطظـؿ صــر قر خػك أن طؿؾقـة التؽػقـر لـؿ تؽــ معفـقدة يف طم :قائاًل 
مػتعؾـة فنهنـا بلجؿعفـا   مـ الـصقص الؿرويـة مــ  قـر صرقــا كطؼت بف جؿؾةوإن 

                                                           

 (- 33 ,31صالب ال ـجري )ص:كؼد الرؼافة الطائػقة طـد ال ـة والاـقعة  تذكرة الؿ ؾؿ ( 5)
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  الصـبقانوكـان يعرفـف حتـك   ورة أكف لـق كـان لاـاع وبـانضـر  طـ الصحة وطارية

يخػـك مرـؾ هـذا  وكقـػ !ح مـ القاضـحات الؿتـقاترة ك ـائر أفعـال الصـالةوأصب

  --- صقؾة تؾؽ الػمة الطقيؾة وال ـقـ العديـدة  إمر الظاهر البارز الذي استؿر

  ة أو تحتفـا ــروأكـف فـقق ال  بقـ العامة يف كقػقـة وضـع القـديـ لؾخالفوأي وجف 

 -](1) هصـربعد ط تحدثةالبدع الؿ فال يـبغل المدد يف كقكف مـ   إذن
 :أحاول تؾخقصفا يف الـؼاط أتقة  مالحظاتٓ يخؾق كالم الخقئل هذا مـ 

 :إولك

فؾؽـؾ   بطالهنـا طــد  قـركؿ ٓ ي ـتؾزم  إن طدم ثبقت هذه الروايات طــ صـرقؽؿ

وٓ يحـؼ لمخـريـ   الخاصة الؿؼررة التـل ي ـتؼل مـفـا معارفـف وطؾقمـف صرقفمذهب 

خصقًصـا وأن أهـؾ ال ــة   قفا ما دامت مـطؾؼة مـ الؽتاب وال ــةوالتاؽقؽ ف الطعـ

صـحة هـذه   وقـد ثبـت طــدهؿ طــف   رة خاتؿ إكبقاء ـقهؿ أطؾؿ وأدرى إمة ب

   ؟!يف صحتفا لقاؽؽقافؿـ الخقئل و قره   الؼاصعة بإدلةالفقئة يف الصالة 

وإلقـؽ    ــةاحة ب ــقة التؽتـػ طــد أهـؾ الصــروقد اطـمف طؾؿـاء اإلمامقـة 

 :بعًسا مـ أققالفؿ

كدبـف بـقـ  اشـتفرى بـالقؿـك مّؿـا  ــرإّن قـبض القـد القم :قال جعػر ال بحاين ,

فؼفاء أهؾ ال ـّة[
(2)

- 

ى تحـت  ــروضـع القـد القؿــك طؾـك الق ي ــم :د محؿـد الغـروي ـققال ال ,

[بمـدوإكف  :وقال الؿالؽقة  باتػاق ثالثة مـ إئؿة سـةوهق   تف أو فققفاسـر
(3)

- 

ــر أو  :مقالــت الؿــذاهب ال ـــقة إربعــة :قــال محؿــد جــقاد مغـقــة , إن التؽػق

 قـر وتركـف   م ـتحبهق  :قالت  وهق وضع إحدى القديـ طؾك إخرى  التؽتػ

لؾصالة[ مبطؾ
(4)

- 

                                                           

 (-317 ,311.شـرح ص:51لعروة القثؼك  الصالة  تؼرير بحث ال ـقد الخقئل لؾغروي )شـرح ا( 5)

 (-5.553اإلكصاف يف م ائؾ دام فقفا الخالف  ال بحاين )( 1)

 (-5.41١الػؼف طؾك الؿذاهب إربعة ومذهب أهؾ البقت  الجزيري  الغروي )( 4)

 (-5.571فؼف اإلمام جعػر الصادق  محؿد جقاد مغـقة )( 3)
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 :الراكقة

فؿــ تركفـا فصـالتف   ما هـق إٓ هقئـة مــ هقئـات الصـالة (التؽتػ أو التؽػقر)

 -لؾصالة[  قر مبطؾموتركف  :جقاد مغـقةكؿا قال محؿد   صحقحة

  أحؿد بــ طبـد الـرزاق الـدويش يف اـققال ال  طؾؿاء أهؾ ال ـة قررهوهذا ما 

وضـع القـد القؿــك طؾـك  ال ــةم :فتاوى الؾجـة الدائؿـة لؾبحـقث العؾؿقـة واإلفتـاء

فـنذا صـؾك   ى ــرإذا تؼرر أن ال ـة هل وضع القد القؿـك طؾـك القـد الق ---ى ـرالق

ى لـقس  ــرٕن وضـع القؿــك طؾـل الق ؛صحقحةفصالتف  مرسؾ يديفخص وهق ش

وأمـا اقتـداء مــ يسـع يـده   واجباهتـاوٓ مــ   وصفاشـروٓ مـ   الصالة أركانمـ 

[ ---فصحقحى بؿـ يرسؾ يديف  ـرالقؿـك طؾك الق
(1)

-  

مــ  الفجؿـةوهـذه   الخاــوالؽـالم   والتعظـقؿ التفقيـؾفال ي تؾزم كؾ هذا  

قـال الخـامـئل   الصـالة مـبطالتحتـك طـدت مــ   اإلمامقة طؾك أهؾ ال ــة طؾؿاء

وأتــك بتؽبقــرة   مإذا بــدأ الؿصــؾل بالصــالة (:مــبطالت الصــالة) :تحــت طـــقان

فـنذا أتـك بقاحـد مـفـا أثــاء   تحرم طؾقف طدة أمقر حتك يـتفل مــ الصـالة  اإلحرام

البؽـاء  ,4 -لسـحؽا ,1 -تعؿـد الؽـالم ,5) :وهـل  صـالتف باصؾـةالصالة كاكت 

 -تغققـر صـقرة الصـالة ,5 -باــرإكـؾ وال ,1 -استدبار الؼبؾـة ,3 -ٕمقر الدكقا

 -ممـقـ :تعؿـد قـقل ,7 -التؽتػ ,١ -زيادة ركـ أو كؼصان ركـ طؿًدا أو سفًقا ,3

[(الحدث إكرب وإصغر ,51
(2)

-   

 :الرالرة

 (الاـفادة الرالرـة) طؾؿاء أهؾ ال ـة طؾك اإلمامقة رفعفؿ لعبـارة يعمضطـدما  

عة اــقيف ألػـاظ إذان الؿـؼقلـة يف كتـب ال  قـر ثابتـةمــ كقهنـا  كابعفنكف   يف إذان

بروايـات اإلمامقـة الؿرويـة طــ أئؿـتفؿ  ,أيًسـا,و قـر ثابتـة    وال ـة طـ الـبل

                                                           

 (-411 ,5.411فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  أحؿد بـ طبد الرزاق الدويش )( 5)

ــة الؿــراد  الاــفقد إول ) ( 7١مـتخــب إحؽــام  الخــامـئل )ص:( 1) ــا:  اي (  مجؿــع 5.575اكظــر أيًس

 (-4.33الػائدة  إردبؾل )
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مــ دون   طؾقفـا آطماضولغقركا مع طؾؿاء اإلمامقة  حؼ لـافؾذلؽ   الؿعصقمقـ

   -أن ياؽؽ أحد يف كقاياكا

 آطـماضفؽؿا أكف ٓ يحؼ لعؾؿـاء اإلمامقـة   يف الصالة (التؽتػ)أما ما يتعؾؼ هبقئة 

حـ ٓ يحـؼ لــا   لربقهتا طـدكا بإدلة الؼاصعة  هبا طؾقـا طؾـقفؿ إذا  آطـماضفؽـذلؽ فــ

وإلقــؽ   ـ أئؿـتفؿلربـقت هــذه الفقئـة طــدهؿ بروايـات طـ  القـديـ يف الصـالة أرسـؾقامـا 

 : ـل  كجؿ الديـ الطباـقبعًسا مـفا كؿا وردت يف كتاب اإلكصاف لؾ

  يف حديث أّكف لّؿا صـّؾك قـام م ـتؼبؾ الؼبؾـة مـتصـًبا  طـ أبل طبد الّؾف ,5م

 -جؿقًعا طؾك فخذيف قد ضّؿ أصابعف فلرسؾ يديف

إذا قؿـــت إلـــك الصــالة فـــال تؾصـــؼ قـــدمؽ ) :قــال طـــ أبـــل جعػـــر  , 1

ولقؽقكـا طؾـك   وٓ تاـتبؽ أصـابعؽ  وأرسؾ يديؽ  وأسدل مـؽبقؽ ---رىبإخ

ر ---فخذيؽ قبالة ركبتقؽ [(فنّكؿا يػعؾ ذلؽ الؿجقس ؛وٓ تؽػِّ
(1)

- 

 : ـلقال الطب  بروايات متعددة طـ أئؿتفؿ (التؽػقر)وأيًسا لربقت الـفل طـ  

ـ فعــؾ وتـراه مــ  طــ التؽػقــر تـفــكطــ أهــؾ البقـت  متعــّددةموردت روايـات  

 :الؿجقس

وحؽـك القؿــك طؾـك   الرجؾ يسع يده يف الصـالة :قؾت : طـ أحدهؿا ,5 

  (-ٓ تػعؾ  التؽػقرذلؽ ) :فؼال ؟ى ـرالق

ـر ---وطؾقـؽ باإلقبـال طؾـك صـالتؽ) :طـ أبل جعػـر  ,1  فنّكؿـا  ؛وٓ تؽػِّ

 (-يػعؾ ذلؽ الؿجقس

 بـ جعػر قال ,4 
ّ
 بــ الح  قال أخل :طؾل

ّ
وضـع الرجـؾ ) : ـ ــققال طؾل

  (-ولقس يف الصالة طؿؾ  طؾك إخرى يف الصالة طؿؾ يديفإحدى 

 بـ جعػر مطـ أخقف مق ,3 
ّ
بـ جعػـر[ وسـللتف طــ الرجـؾ يؽـقن يف  سـكطؾل

فـنن   ذلؽ ٓ يصؾح) :قال ؟أيسع إحدى يديف طؾك إخرى بؽّػف أو ذراطف  صالتف

 (-فعؾ فال يعقد لف

                                                           

 (-5١4)ص:( دراسات فؼفقة يف م ائؾ خالفقة  كجؿ الديـ الطب ـل 5)
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1,  
ّ
ٓ يجؿع الؿ ؾؿ يديـف يف صـالتف ) :قال :يف حديث إربعؿائة  طـ طؾل

 (-الؿجقس :يعـل  بلهؾ الؽػريتاّبف  ()وهق قائؿ بقـ يدي الّؾف 

ــف  البحــار طـــ جــامع البزكطــل ,5 فــنذا قؿــت يف ) :قــال  طـــ أبــل طبــد الّؾ

  ---(-وٓ تؽّػر ---صالتؽ فاخاع فقفا

ّكـف أ  طــ جعػـر بــ محؿـد  يصــركعؿـان الؿ ضــلدطائؿ اإلسالم لؾؼا ,3

ى  ــروٓ الق  ى ــرفال تسع يدك القؿــك طؾـك الق  إذا كـت قائًؿا يف الصالة) :قال

ًٓ   فنّن ذلؽ تؽػقر أهؾ الؽتاب ؛طؾك القؿـك فنّكـف أحـرى أن  ؛ولؽـ أرسـؾفؿا إرسـا

 (-ٓ ياغؾ كػ ؽ طـ الصالة

طــ أهـؾ  آستػاضـةبؾغـت حـّد   وقد وردت بـذلؽ روايـات متعـّددة :ثؿ قال

البقت[
(1)

(*)- 

                                                           

ــة  الطب ـــل )ص:5) (  5.531(  اإلكصــاف يف م ــائؾ دام فقفــا الخــالف  ال ــبحاين )571( دراســات فؼفق

 (-3اإلرسال التؽػقر بقـ ال ـة والبدطة )ص:

( طؾـك 5.553جعػر ال بحاين يف كتابف: اإلكصـاف يف م ـائؾ دام فقفـا الخـالف ) طاب )*(

 (  قائاًل: التؽتػحؼقؼة مققػفؿ مـ )لباب أهؾ البقت لؿعرفة  صرقفؿأهؾ ال ـة طدم 

َّٓ باب أئؿة أهؾ البقت  إبقابمـ فؼفاء أهؾ ال ـّة أكّفؿ صرققا جؿقع  العجبم  ![-  إ

 فـؼقل رًدا طؾقف: 

ــقد التؽتـػباب أهؾ البقت ٕخذ معالؿ ديــا  فؼد أخذكا هقئة ) صرقكحـ أول مـ   ( طــ س

هـق أفسـؾ مــ )البـاقر والصـادق(  فؼـد  طـ مـ ,أيًسا,  وأخذكاها أهؾ البقت محؿد 

   وإلقؽ بعض إحاديث القاردة طـف: طؾل بـ أبل صالب  جدهؿاأخذكاها طـ 

 الحديث إول:  

محـديث طؼبــة بـــ صــفبان: روى البقفؼــل ب ـــده طــ حؿــاد بـــ ســؾؿة  طـــ طاصــؿ 

  [1مالؽــقثر:(ژ ژ ڑ ڑ) : طـــ طؾــلالجحــدري  طـــ طؼبــة بـــ صــفبان  

 يف الصالة([- شؿالؽطؾك  قـؽيؿقال: )هق وضع 

 الحديث الراين: 

كـان محديث  زوان بـ جرير: روى البقفؼل طـ  زوان بــ جريـر  طــ أبقـف  قـال: )

  فـال يـزال إي ــرطؾك رسغف  القؿـكإذا قام إلك الصالة فؽّبر  ضـرب بقده  طؾل 

َّٓ أن يحّؽ جؾًدا أو يصؾح ثقبف([-  كذلؽ حّتك يركع  إ
= 
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  :قؾت 

وأن   طــ أئؿـتؽؿ ثبتوما   ما ورد يف كتبؽؿ كحممأن  العدل واإلكصاففؿـ  

وأن ٓ كحؽــؿ   مراءكــؿ فقفــا كصــادروأن ٓ   الؿ ــللة بلهقائـــا وأمزجتـــا كـــاقشٓ 

,فـػرضـفا طؾـقؽؿ  شـاذةوٓ أن كلب برواية   كؿا فعؾتؿ أكتؿ معـا  صالتؽؿ ببطالن

إسـحاق بــ طــ م :مــ أمرـال  ,الفالؽـة (الػـرسأسـارى )كؿا فرضتؿ طؾقـا رواية 

 :قـال ؟يف الصـالة يـده طؾـك ذراطـفأيسع الرجـؾ ) :قؾت لف  طـ أبل طبد اهلل  طؿار

وقـد أكـزل   دخؾـقا متؿـاوتقـ الصالةائقؾ كاكقا إذا دخؾقا يف سـرإن بـل إ ( ٓ بلس)

فـــنذا دخؾـــت الصـــالة فادخـــؾ فقفـــا بجؾـــد   خـــذ مـــا متقتـــؽ بؼـــقة :اهلل طؾـــك كبقـــف

[---(وققة
(1)

يف  يطعــولـؿ أقـػ طؾـك مــ   الؿعصـقممـع العؾـؿ أهنـا مرويـة طــ   

 صـرملؽـف قا :د طؾل الطباصبائل ـقال قال  لفا تلويالهتؿإكؿا وجدت بعض   سـدها

[التؼقةمع أكف محتؿؾ لؾقرود مقرد   لؿا مر مـ وجقه طديدة  طـ الؿؼاومة
(2)

- 

                                                           

 الحديث الرالث:  =

محديث ابـ جريـر السـبل: أخـرج أبـق داود طــ ابــ جريـر السـبل  طــ أبقـف  قـال: 

 -[طؾك الرسغ فقق ال ـرة( شؿالف بقؿقـفيؿ ؽ  طؾًقا )رأيت 

 الحديث الرابع: 

َوضـُع قـال: مالُ ــَّة حديث أبل جحقػة: روى أبق داود  طـ أبـل جحقػـة أّن طؾًقـا  

 ة[-يف الصالة تحت ال ـرّ الؽّػ طؾك الؽّػ 

(  ال ـــــ الؽـــربى  البقفؼـــل 5.535اكظـــر هـــذه إحاديـــث يف: ســـــ أبـــل داود ) 

(  5.553(  اإلكصـــاف يف م ـــائؾ دام فقفـــا الخـــالف  جعػـــر ال ـــبحاين )1.17)

 (-17اإلرسال التؽػقر بقـ ال ـة والبدطة  الطب ـل )ص:

جـامع أحاديـث الاــقعة  (  1.315(  م ـتدرك القسـائؾ  الــقري الطربســل )1.55تػ ـقر العقاشــل )( 5)

 (-1.377الربوجردي )

(  جـقاهر 7.51اكظـر أيًسـا: الحـدائؼ  البحـراين ) ( 4.151رياض الؿ ائؾ  ال ـقد طؾـل الطباصبـائل )( 1)

 (-55.57الؽالم  الـجػل )
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 تٓبٝ٘ َِٗ

 ؛ة يف م ـائؾ أخـرى طديـدة تتعؾـؼ بصـالهتؿطؾـك اإلمامقـ كعقـبكعؿ يؿؽـ أن  

 :ومـفا  ٕهنا مـ دون دلقؾ

طـــد كــؾ  قـــقهتؿطؾــقفؿ ب ــبب الــدطاء الــذي يرددوكــف يف  كعقــبيؿؽـــ أن  ,5

صـؾقاتؽ طؾقـف وطؾـك مبائـف يف هـذه   ابــ الح ــ لقلّقؽ الحّجةمالؾَّفّؿ كـ  :صالة

حّتـك ت ـؽـف   وطقـًا  ودلقاًل   اصـرً وكا  وقائًدا  وحافًظا  ويف كّؾ ساطة ولًقا  ال اطة

 -(*)وتؿّتعف فقفا صقياًل[  أرضؽ صقًطا

مـا روي يف  أفسـؾوٓ يعـد   طــ إئؿـة لـؿ يربـتبقـؿا هذا الدطاء يف الؼــقت  

ــقت ــال ال  الؼـ ــقت  وأفســؾم :ســـكيػ الؿرتاـــرق ــا روي يف الؼـ ــف إٓ اهلل )م ٓ إل

ــف إٓ اهلل العؾــل العظــقؿ  الحؾــقؿ الؽــريؿ ن اهلل رب ال ــؿاوات ال ــبع ســبحا  ٓ إل

  ـ ال ـبع ومـا بقــفـ ومـا فـققفـ ومـا تحـتفـ ورب العـرش العظـقؿضـقورب إر

[(والحؿد هلل رب العالؿقـ  وسالم طؾك الؿرسؾقـ
(1)

- 

مٓ إلف إٓ اهلل الحؾقؿ  :وهل  كؾؿات الػرجائر روى أن أفسؾ ذلؽ  ـرويف ال ,

ن اهلل رب ال ـــؿاوات ال ـــبع ورب ســبحا  ٓ إلـــف إٓ اهلل العؾــل العظـــقؿ  الؽــريؿ

  وسالم طؾك الؿرسؾقـ  ـ ال بع وما فقفـ وما بقـفـ ورب العرش العظقؿضـقإر

والحؿد هلل رب العالؿقـ[
(2)

- 

                                                           

ـــة  )*( ـــة يف الؿ ـــائؾ العؼائدي ـــقار اإللفق ـــف إك ـــزي يف كتاب ـــرزا جـــقاد التربي ســـلل الؿق

مروي بروايـة   هؾ هق الرأسووضع القد طؾك  الؿفدي( طـ الؼقام لذكر 553:)ص

 ؟ معتربة

  ولؽـف كؼؾ يف بعض الؽتب  ويـبغل العؿؾ رواية معتربةيف ذلؽ  ما وجدكافلجاب: م 

 [-رجاًء لؾرقاببف 

(  تحػــة إبــرار  1.53١(  القـــابقع الػؼفقــة  طؾــل أكــرب مرواريــد )4.44رســائؾ الاـــريػ الؿرتســـك )( 5)

 (-1.313) محؿد باقر شػتل

 (-5.11١ال ـرائر  ابـ إدريس الحؾل )( 1)
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مٓ يعتـرب  (:ما ي تحّب يف الؼــقت) :  محؿد تؼل هبجت تحت طـقاناـقوقال ال ,

بـؾ   طـاء وحؿـد وثــاءبؾ يؽػل فقف كّؾ ما تقّ ـر مــ ذكـر ود  يف الؼـقت ققل مخصقص

كؿـا يجـزه   أو ثـالث مـّرات  خؿـس (سـبحان اهلل)بـؾ   مـّرة واحـدة (الب ـؿؾة)تجزه 

   -وكحق ذلؽ ( الؾَّفؿَّ ا ػر لل) :ومرؾ ققل  آقتصار طؾك الصالة طؾك الـبل وملف

بـؾ وإدطقـة التـل   مــ إدطقـة فقـف ٓ ريب يف رجحان ما ورد طـفؿ   كعؿ 

ّٕكـف جـامع بـقـ الـذكر  ؛ؾك إمؽان الـدطاء بـالؼرمن كؿـا هـق إضفـربـاًء ط الؼرمنيف 

[وكؾؿات الػرج  الدطاء بالؼرمنومـ أفسؾ إدطقة   والؼرمن والدطاء
(1)

- 

برفع القديـ بعد الت ؾقؿ  تؽبقرهؿ ثالًثاطؾقفؿ ب بب  كعقبوأيًسا يؿؽـ أن  ,1

مقـال يف  :ا الؼؿـلقـال الؿقـرز  صـحقحةلعدم ثبقت ذلؽ برواية واحدة   يف الصالة

يرفـع   كـرب ثالًثـاوهق أكف إذا سـؾؿ   أفسؾ ما يؼال مؿا كؼؾ طـ أهؾ البقت :الؿـتفك

روى ذلــؽ ابـــ صــاووس يف فــالح   قبــؾ أن يرـــل رجؾقــف  يديــف إلــك شــحؿتل أذكقــف

 -بعد الت ؾقؿ[ بالتؽبقر ثالًثاوالذي تسؿـتاه هق رفع القديـ   ال ائؾ بروايتقـ

 دلـقاًل واحـًدا (هــ315الؿتـقو )ؿـتفـك العالمـة الحؾـل لؿ يذكر صـاحب ال :قؾت

الؿتـقو )ٓبـ صـاووس  (فالح ال ائؾ)أما كتاب إدطقة   طؾك هذه التؽبقرات الرالث

 -طؾك إسـاد لفاتقـ الروايتقـ ولؿ أطرر   قر م ـدةفؿعظؿ رواياتف  ( هـ553

ــة  ــاب إدطق ــرات يف كت   اـــقؾل (مصــباح الؿتفجــد) :وورد ذكــر لفــذه التؽبق

هذه التؽبقرات لققػـا طؾك روايات  فؾق صحت  إٓ إن لؿ يذكر لفا سـًدا  سـلالطق

  هالؽــةذكرهــا طؾــك أخبــار  صـــريؼتٓ أن   يف كتــب الحــديث والػؼــف تربتفــاطديــدة 

 -بطالهناففذا خقر دلقؾ طؾك طدم   وردت يف كتب إدطقة والزيارات

وقـقلفؿ بعـد ذكـر   يف إذانطؾقفؿ ب ـبب رفعفـؿ لؾاـفادة الرالرـة  وكعقب ,4

 :قال الافقد الرـاين يف رسـائؾف  ٕهنؿا مـ  قر دلقؾ (؛)يف إذان   اسؿ الـبل

َسـقاء   وُيصـؾَّل الظفـريـ بـلذاٍن وإقـامتقـ  بِْدَطة الجؿعةماطَؾْؿ أّن إذان الراين يقم 

   -كقػ كان  صؾَّك يف أّول الققت أم ٓ

                                                           

 (-5.157وسـقؾة الـجاة  الاـق  محؿد تؼل هبجت )( 5)
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 اهلل) :قامةيف ِخالل إذان واإل وٓ يؼقُل  
ّ
أشفُد ) :وإذا قال ( أشفُد أّن طؾًقا ولل

ّٕن إذان الَؿعفقَد هق مقرد الـّص[ (؛) :ٓ يؼقل ( أّن محّؿًدا رسقل اهلل
(1)

- 

أن الصـالة طؾـك « مػقـد صــرمخت» :العـامؾل يف كتابـف ســكجعػـر مرت أقـروقد  

  ـ فصــقلفكؿـا هـل الاـفادة الرالرــة لق ـت مـ  مــ فصــقل إذان لق ـت  الـبـل

تؿاًما كإخبار التل تحدثت طـ جقاز الصالة طؾـك   لؿ تؽـ يف فصقلفموإن  :قائاًل 

[(أشفد أن محؿًدا رسقل اهلل) :يف إذان بعد ققل (صؾك اهلل طؾقف وملف)الـبل 
(2)

- 

 : الرابعة

أمـقر أخـرى يؿؽـــ أن  ,أكػـة الـذكر,يسـاف إلـك روايـة إسـحاق بــ طؿـار  

 (التؽتــػ)اإلمامقــة فقؿــا يتعؾــؼ بصــحة  لؿحاججــة  ال ـــةي ــتدل هبــا طؾؿــاء أهــؾ 

هـق حـرام يف  ففـؾ ( ويف حؽؿـف  ره ــقيف تػ)يف التؽتـػ  اخـتالففؿ :مـفـا  طـدهؿ

ولؽؾ طـالؿ  ؟ٓ حرام وٓ مبطؾأم أكف  ؟ قر مبطؾأم أكف حرام  ؟لفا ومبطؾالصالة 

   -ح جؿؾة مـ طؾؿائفؿصـركؿا   مـفؿ ققل يف ذلؽ

 :قالفؿوإلقؽ بعًسا مـ أق

يف  (التؽػقــر)إصــحاب يف  اختؾــػم :الؿحؼــؼ البحــراين يف حدائؼــف قــال ,

بـــؾ كؼـــؾ   التحـــريؿفالؿاـــفقر بـــقـ إصـــحاب   يف حؽؿـــف (إول) :مقضـــعقـ

وكؼــؾ طـــ ابـــ الجـقــد أكــف جعــؾ تركــف     طؾقــف إجؿــاع الػرقــةاـــقوال ســـكالؿرت

  لؿحؼـؼ يف الؿعتـربا واختـاره  مؽروًهـاوطـ أبل الصالح أكف جعؾ فعؾـف   م تحًبا

[ره ـقتػيف  (الراين)
(3)

- 

بقــفؿ يف  الخالففؼد وقع  :وأما اإلمامقةم :مركز إبحاث العؼائدية قالقا يف ,

ذهب أكررهؿ إلك أن التؽتػ يف الصالة مبطـؾ لفـا  :إول :هذه الؿ للة طؾك أققال

فؿــ   اموذهب بعـض مــفؿ إلـك أكـف حـر :الراين -وطقتف فقفااـرلعدم الدلقؾ طؾك م

هق مؽروه ولقس حرام[ :الرالث -ولؽـ ٓ تبطؾ صالتف  افعؾف يؽقن مثؿً 
(4)

-  

                                                           
 (-1.5574( رسائؾ الافقد الراين )5)

 (-5.511( مختصـر مػقد  جعػر مرتسـك العامؾل )1)

 (-7.51( الحدائؼ  البحراين )4)

 (-4.15ؼائدية )مقسقطة مـ حقاة الؿ تبصـريـ  مركز إبحاث الع( 3)
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ــف حــرام يف  :إول :أقــقال ثالثــةعة اـــقمولػؼفــاء ال :وقــال محؿــد جــقاد مغـقــة , أّك

َّٓ إذا أتـك  ٓ حرام وٓ مبطؾأكّف  :الرالث -أكّف حرام  قر مبطؾ :الراين -ومبطؾ لفا  الصالة إ

وإن فعؾف بغقر هذا الؼصد فال بلس[  يعةاـرمطؾقب ومحبقب يف البف بؼصد أكّف 
(1)

-   

ٓ مإّن التؽتـػ يف حـد ذاتـف  :ما كصف  د الخقئل ـقالصالة لؾ :وورد يف كتاب ,

ؼ مؽروههق   كعؿ -وٓ مبطؾقتف  طؾك حرمتف دلقؾ كراهة لؽـ   كؿا ذهب إلقف الؿحؼِّ

 -هق وضع القديـ طؾك الػخـذيـباطتبار استؾزامف ترك الؿ تحب وة مجازية ضـقطر

َّٓ أّكــف اـــروأّمــا التؽتــػ بؼصــد العبقديــة والخســقع ففــق وإن كــان محّرًمــا ت ٓ يًعا إ

البطالن[ ي تقجب
(2)

- 

  اـــقوال  ملســاة الزهــراء :العــامؾل يف كتابــف ســـكوكؼــؾ كــؾ مـــ جعػــر مرت ,

ـ  ــقد حد محؿـ ــقأقـقال ال ؟لؿاذا كاكت الؿقاجفة :جالل الديـ الصغقر يف كتابف

 :تعؿـد قـقل) :د فسؾ اهلل مبطالت الصـالة ـقميعدد ال :فؼآ  التؽتػفسؾ اهلل يف 

  (-ؿا إذا قصد هبا الدطاءسـقٓ   وجف لؾصحةوإن كان   إحقططؾك  ممقـ

ؿا إذا قصـد ســقوٓ   طؾـك إحـقط ( التػؽقـر) :ثؿ يعـد مــ الؿـبطالت أيًسـا 

   -الجزئقة

واكتػـاء   يف فـرض طـدم قصـد الجزئقـة  ذلؽبـ طـدم الـبطالنوإن كان إقـقى 

 -خصقًصا إذا قصد بف الخسقع والخاقع هلل  يعاـرالت

فؾـقس لديـف دلقـؾ   إذن) :بؼقلف  العامؾل طؾك ققل فسؾ اهلل سـكثؿ طؼب مرت 

لؽـقن الؿ ـللة احتقاصقـة   تعؿـًدا ممـقـ :وٓ بؼقل ( التؽتػ)طؾك بطالن الصالة بـ 

يف  ممـقـ :بؾ ٓ مـاكع طــده مــ قـقل  لؾجقازالؿقؾ  وآحتقاط طـده ي تبطـ  طـده

وكـذلؽ الحـال   لقجـقد وجـف لؾصـحة طــده  الصالة حتك لق لؿ يؼصد هبا الـدطاء

[(مع طدم قصد الجزئقة  يف الصالة (لؾتؽتػ)بالـ بة 
(3)

- 

                                                           

 (-5.571فؼف اإلمام جعػر الصادق  محؿد جقاد مغـقة )( 5)

 (-3.311( كتاب الصالة  ال ـقد الخقئل )1)

(  لؿـاذا كاكـت الؿقاجفـة  الاــق  جـالل الـديـ 5.35ملساة الزهـراء  ال ــقد جعػـر مرتســك العـامؾل )( 4)

 (-557الصغقر )ص:
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  يف الصـالة (التؽتـػ)لؼـد أفتـك بجـقاز م :وقال العامؾل طـ فسؾ اهلل أيًسـا ,

[الخسقع والخاقعوهق إضفار   ًكا لجقازهوقد استـبط لف طـقا
(1)

- 

د  ـــق  جعػــر الاــاخقري طـــ الفجؿــة التــل وجفــت إلــك الاـــقتحــدث الو ,

تسـاطػت م :قـائاًل   ومـفا ما يتعؾؼ بـالتؽػقر  محؿد باقر الصدر ب بب بعض فتاويف

  الحؿؾة طؾك محؿـد بـاقر الصـدر بعـد صـدور رسـالتف العؿؾقـة الػتـاوى القاضـحة

وقـد اتخـذت الحؿـالت أسـؾقب   تعؾقؼات طؾك الؿـفاج قبؾ ذلؽ وكان قد أصدر

وكلهنا   وصقروا فتاواه وأفؽاره …فؽر جرائدوأن فؽره   بؼدرتف الػؼفقة التاؽقؽ

ــلثرة  ــالػؽر ال ـــلمت ــة ب ــديـ ثالث ــار أصــقل ال ـــ اطتب ــدًءا م ــقل   ب ــك الؼ ــارةإل  بطف

وطدم قتؾ الؿرتـد   إذا لؿ يؽـ بؼصد الجزئقة بالصالة (التؽتػ)وجقاز   الـقاصب

حقـث اهتـؿ بؿقافؼـة   واطتبار سفؿ الؿملػة قؾقهبؿ مــ إمـقر الؿتحركـة  الػطري

[كجزء مـ الؾعب بإلػاظ إلك  قرها مـ إمقر  طؿر يف هذه الؿ للة
(2)

- 

أثــارت م :قــال الاــاخقري  د مح ـــ الحؽــقؿ ـــقلؾ ,أيًســا,وهــذا مــا حــدث  ,

يف  القهابقـة :فلصـدروا كتاًبـا بعــقان  ـد الحؽـقؿ حــؼ بعـض الؿجفـقلق ـقمرجعقة ال

فتــاوى الحؽــقؿ م ــتغؾقـ بعــض الػتــاوى التــل يؿؽـــ مـــ خاللفــا خــداع ال ــذج مـــ 

طؾـك  إحـدى القـديـوهـق وضـع   (مبطؾقـة التؽػقـر)بعـدم كؼقلف   والتافقر هبا  الـاس

بعـد  (ممـقـ) :وكذلؽ طدم مبطؾقة ققل  ,أهؾ ال ـة,كؿا يتعارف طـد  قركا   إخرى

[أهؾ الؽتاب التل كاكت يف ذلؽ الققت مـ الغرائب وصفارة  ػاتحة لؾصالةال
(3)

- 

 :الخام ة 

ــة طؾــك أهــؾ ال ـــة   ويف بعــض  ( التؽتــػ)يف  اخــتالففؿطــاب طؾؿــاء اإلمامق

موالحاصـؾ  : ــلقـال كجـؿ الـديـ الطب  وجعؾـقا ذلـؽ دلـقاًل طؾـك بدطقتـف  هقئاتف

  مع اّتػـاقفؿ طؾـك طـدم وجـقب ذلـؽ  أققال ثالثةرأي العاّمة يف ذلؽ إلك  اختؾػ

                                                           

 (-14ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )ص: ( الافادة الرالرة يف إذان واإلقامة 5)

 (-11( مرجعقة الؿرحؾة و بار التغقر  جعػر الااخقري )ص:1)

 (-15( مرجعقة الؿرحؾة و بار التغقر  جعػر الااخقري )ص:4)
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 ,4 (-ٓ يؽره فعؾـف وٓ ي ـتحّب تركـف)إّكف جائز  ,1 -إّن ذلؽ مؽروه ,5 :كؿا يؾل

   -ولؿ كعرر طؾك مـ يرى وجقبف  ي تحّب فعؾف

مـفؿ[ إلك العقامّ بؾ ذلؽ مـ قب 
(1)

- 

: مومّؿـا يمّيـد بـؾ يمّكـد مققـػ العـمة الطـاهرة هـق اايًسـ  ــل  الطباـقالوقال  ,

طـد فؼفاء العاّمة يف كقػقّتف  وهؾ هق تحت الُ ّرة أو فققـف؟ وهـؾ هـق وضـع  آختالف

ى أو بالعؽس؟ إذ كقػ يؽقن سـّة ممّكدة ولـؿ يعؾـؿ كقػقّتـف! وكقـػ  ـرالقؿـك طؾك الق

 
ّ
 خػقــت الؽقػّقــة طؾــك الصــحابة مــع مــقاضبتفؿ طؾــك صــالة الجؿاطــة خؾــػ الـبــل

افؾ وصالة إمقات وإطقاد؟[خؿس مّرات يف الققم إضافة إلك الـق
(2)

- 

وأكـف   بقـ العامـة يف كقػقـة وضـع القـديـ لؾخالفوأي وجف م :وقال الخقئل ,

فـال   إذن  ة أو تحتفـا ــريف كقػقة وضع القديـ وأكف فـقق ال ؟!ة أو تحتفا ـرفقق ال

 -](3) هصـربعد ط البدع الؿ تحدثةيـبغل المدد يف كقكف مـ 
 :هرًدا طؾك ما ذكروأققل 

يف التؽتــػ إلــك  ,أكػ ــفؿ,طؾؿــاء اإلمامقــة  اخــتالفأثبتـــا يف الـؼطــة ال ــابؼة  

ًٓ هذا   مع العؾؿ أهنا لق ت مـ هقئات الصالة طـدهؿ  أققال ثالثة  -أو

  بدطـةالؿ ـللة الػؼفقـة إلـك  الػؼفاء سـبًبا يف تحـقلاختالف ؾق كان ف :أما ثاكًقا 

فقفـا تــازع كـف مـا مــ م ـللة إٓ وقـد ٕ ؛بـدع م ـائؾ الػؼـفأكرـر إذن لؾزم أن تؽقن 

ح بـذلؽ  قـر واحـد مــ طؾؿـاء صــروكؿـا   فقفا وجفات الـظر واختؾػت  العؾؿاء

ــة ــقض الؽاشــاين   اإلمامق ــال الػ ــقو )ق ـــ5175الؿت ــائفؿ (ه ــات طؾؿ  :طـــ اختالف

ًٓ  يـاـرطالقاحدة إلك الؿ للة يف  يختؾػقنتراهؿ م ًٓ  ثالثقـأو   قق بؾ   أزيدأو   قق

[متعؾؼاهتا أو يف بعض  فقفالؿ يختؾػقا  م للة فرطقةلؿ تبؼ  :ت أققللق شئ
(4)

- 

                                                           
مقســقطة مـــ حقــاة (  اكظــر أيًســا: 5١4( دراســات فؼفقــة يف م ــائؾ خالفقــة  كجــؿ الــديـ الطب ـــل )ص:5)

(  اإلكصــاف يف م ــائؾ دام فقفــا الخــالف  ال ــبحاين 4.15حــاث العؼائديــة )الؿ تبصـــريـ  مركــز إب

 (-33 ,31(  تذكرة الؿ ؾؿ  صالب ال ـجري )ص:5.553)

 (- 5١4( دراسات فؼفقة يف م ائؾ خالفقة  الاـق  كجؿ الديـ الطب ـل )ص:1)

 (-317 ,311.شـرح ص:51شـرح العروة القثؼك  الصالة  تؼرير بحث ال ـقد الخقئل لؾغروي )( 4)

 (-5.7( مؼدمة القايف  الػقض الؽاشاين )3)
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ــؾ هــذه   ــا مر ــق صبؼـ ــاحل  الؼاطــدة العقجــاءوطؾــك هــذا إســاس ل ــة مـ يف كاف

 -الذي ٓ يحؽؿ طؾقف بالبدطقة ر ـقسقى الـزر القيعة لؿا خؾص لـا مـفا اـرال

ــة  ــذه الحؼقؼ ــر مصــداق لف ــل  وخق ــة الحؾ ــف العالم ــا فعؾ ــق م ــدما جؿــع   ه طـ

يف  ,(هــ311)أي إلـك ســة ,اختالفاهتؿ مـ بدايـة ضفـقر فؼـف اإلمامقـة وإلـك زمــف 

مجؾـدات مــ  اـرطوبؾغ طدد أجزاء هذا الؽتاب  ( عةاـقمختؾػ ال) :كتاب أسؿاه

ولـق   الػؼفـاء فقفـا اخـتالفوأضفـر   وقد ضؿـف جؿقـع أبـقاب الػؼـف  الؼطع الؽبقر

اء اإلمامقة لؿ يمكـقا باًبـا مــ أبـقاب الػؼـف إٓ ف ـجد أن فؼف  تصػحـا هذا الؽتاب

يصــؾ هبــؿ الحــال يف بعــض الؿ ــائؾ بــلن يػتــل   فقــف اختالًفــا شــديًدا اختؾػــقاوقــد 

 -بالحرمةويػتل أخر   بالحؾقةأحدهؿ 

إلك ثالث م ائؾ مـ الؿػـروض  صـرٓ الح التؿرقؾوأود اإلشارة هـا مـ باب  

كؿـا قـال الخـقئل طــ ,الصـبقان فـا حتـك يعرف  أن تؽقن مــ القاضـحات البقــات

 :وإلقؽ هذه الؿ ائؾ  فقفا اختالًفا كبقًرا اختؾػقاإٓ أن اإلمامقة قد   ,التؽتػ

 األذإ 9املطأي١ األٚىل

وتعؾـــ طـــ أهــؿ   ر إلــك دخــقل وقــت الصــالةاـــقإذان شــعقرة مخصقصــة ت 

ٕئؿـة وزمــ ا  كاكـت ترفـع زمــ الـبـل  مــ شـعائر اإلسـالم والؿ ـؾؿقـ شعار

  وهذا يعــل أن فصـقل إذان وآقامـة  مرات يف الققم والؾقؾة خؿسالؿعصقمقـ 

متػـؼ   يجـب أن تؽـقن معروفـة ماـفقرة  الت وجزئقاتصـقوما يتعؾؼ هبؿا مـ تػ

عة اإلمامقة لـدطقاهؿ أهنـؿ اـقخصقًصا طـد ال  أو كزاع  طؾقفا مـ دون أدكك خالف

 -سػقـة أهؾ البقت ركبقاقد 

ؾ صـــقيف كرقــر مـــ تػا اختؾػــقافــنهنؿ قــد  ,تؿاًمــا,ت خــالف ذلــؽ لؽـــ الرابــ 

والؿتعؾؼـة بــ   وإلقؽ اختالفاهتؿ يف جزئقة واحدة مــف فؼـط  وجزئقات هذه الاعقرة

 (:طدد فصقل إذان واإلقامة)
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إذان   خؿ ة وثالثـقن فصـاًل مإذان واإلقامة  :سـل  الطائػة الطقشـقيؼقل  

 :ثـؿ قـال …وذكـر إذان واإلقامـة  فصاًل  اـرمة سبعة طواإلقا  فصاًل  اـرثؿاكقة ط

  :إهنا :وقالقا  يف فصقل إذان واإلقامة اختؾػ أصحابـاوقد 

 -سبعة وثالثقن فصاًل  ,أ 

 -ثؿاكقة وثالثقن فصاًل  ,ب 

 -اثـان وأربعقن فصاًل  ,ج 

فنكــف يؼــقل يف أول اإلقامــة أربــع  ســبعة وثالثــقـ فصــاًل فلمــا مـــ روى  :ويؼــقل 

 -ويؼقل يف الباقل كؿا قدمـاه ( اهلل أكرب) :مرات

 (ٓ إلف إٓ اهلل) :ػ إلك ما قدمـاه مـ ققلسـقي ثؿاكقة وثالثقـ فصاًل ومـ روى  

 -مرة أخرى يف مخر اإلقامة

ويف   فنكف يجعؾ يف مخر إذان التؽبقـر أربـع مـرات اثـقـ وأربعقـ فصاًل ومـ روى 

 (ٓ إلـف إٓ اهلل) :ا مرؾ ذلؽ أربع مـرات ويؼـقلويف مخرها أيًس   أول اإلقامة أربع مرات

 -فنن طؿؾ طامؾ طؾك إحدى هذه الروايات لؿ يؽـ ملثقًما  مرتقـ يف مخر اإلقامة

أشـفد أن طؾًقـا ولـل اهلل ومل ) :موأما ما روي يف شقاذ إخبـار مــ قـقل :وقال 

 كــان فؿـــ طؿــؾ هبــا  فؿؿــا ٓ يعؿــؾ طؾقــف يف إذان واإلقامــة (محؿــد خقــر الربيــة

[مخطًئا
(1)

- 

فنكــا كجـد   بؾ حتك هذه الافادة الرالرة التل ك ؿعفا كـؾ يـقم يف أذان اإلمامقـة 

 صــكالقؿـقـ إلـك أق صــكفـجد أققالفؿ فقفـا مــ أق  ٓ يصدقفقفا حًدا  اختالفاهتؿ

ـــ   الق ــار ـــ يؼــقل ب ــة)فؿـــفؿ م ــة القاجب ـــ  ( الجزئق ـــ يؼــقل ب ـــفؿ م ــا )وم حرمتف

أقـقال لعؾؿـاء اإلمامقـة يف  ةاــرطد طؾل الافرسـتاين  ـقؾتحصؾت لفؼد  ( الؿطؾؼة

   :وهذه إققال هل  يف إذان (أشفد أن طؾًقا ولل اهلل) :م للة رفع طبارة

 -ط اإليؿان ٓ جزء إذانشـرهبا طؾك أهنا  يمتك ,5م 

 -هبا طؾك أهنا شطر إذان وجزء مـف ك ائر إجزاء يمتك ,1

                                                           

 (-5.137(  الخالف )5.77(  الؿب قط )3.511(  مختؾػ الاـقعة )5١,57( الـفاية )ص:5)
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ففل كالؼـقت وآسـتغػار الؿ ـتحبان يف    كػ فاهبا ٕهنا م تحبة يف يمتك ,4

 -ولؽـ يؿؽـ أن يمتك هبؿا يف الصالة كذلؽ  كػ فؿا

وطـدم   صقة طــدهؿ مــ جفـةاــرهبا مـ بـاب آحتقـاط لؼـقة أدلـة ال يمتك ,3

فقػتـقن باإلتقـان هبـا   صقة مـ جفة أخـرىاـروصقلفا إلك حد يؿؽـ معف اإلفتاء بال

 -احتقاًصا

 -عةاـقٕهنا صارت شعاًرا لؾ ؛اإلتقان هبا نبرجحاالؼقل  ,1

ومــ جفـة أخـرى   لعـدم ثبـقت الروايـات فقفـا مــ جفـة  اإلتقان هبا يؽره ,5

 -ثبقت كراهة الؽالم يف إذان طـدهؿ

 -لتقهؿ الجزئقة فقفا  اإلتقان هبا حرمة ,3

ــة ,١ ــا حرم ــان هب ــا يف   اإلتق ــدم وروده ـــ صـــقلع ــقاردة ط ــة ال غ إذان البقاكق

 -صقمقـالؿع

 -أو كراهتفا لػقات الؿقآة بقـ فصقلفا حرمتفا ,7

ــ مطؾقبقــة ,51 ــان هبــا دفًع عة مـــ بــاب اـــقٓفــماءات الؿػــميـ طؾــك ال ااإلتق

الاعارية[
(1)

- 

 ايصٚاج َٔ ايهتاب١ٝ 9املطأي١ ايجا١ْٝ

يؼـقل محؿـد جـقاد   وهذه مـ الؿ ائؾ التل كرر فقفا الخالف بقـ طؾؿـاء اإلمامقـة

فؼفـاء  واختؾـػ  مــ الؽتابقـة صحة الـزواجطؾك  ال ـة إربعةمذاهب  ؼتاتػم :مغـقة

[عة فقؿا بقــفؿاـقال
(2)

مـع العؾـؿ أهنـا مــ الؿ ـائؾ الؿاـفقرة يف الػؼـف التـل يجـب أن   

مـ فؼف الجــس يف قـقاتـف  :قال الدكتقر أحؿد القائؾل يف كتابف  يؽقن اتػاقفؿ فقفا قاصع

   :وأبرز إققال  أققال ستةفػل الزواج مـفؿ مأما القفقد والـصارى  :الؿذهبقة

 -  بعدم الجقاز مطؾًؼاققل  -1

 -وبؿؾؽ القؿقـ  متعة ٓ دواًما بالجقازققل  -2

                                                           

 (- 514  ال ـقد طؾل الافرستاين )ص:«أشفد أن طؾًقا ولل اهلل يف إذان بقـ الاـرطقة وآبتداع( »5)

 (-5.443قة )تػ ـقر الؽاشػ  محؿد جقاد مغـ( 1)
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 -وطدم وجقد الؿ ؾؿة  بالجقاز يف حالة آضطرارققل  -3

 -طؾك كراهقةمطؾًؼا بالجقاز ققل  -4

 -  بدون كراهقةمطؾًؼا بالجقاز ققل  -5

الؿـذاهب اإلسـالمقة )أمـا   (اإلمامقـة) هـق طــد ؾ الـذي ذكرتـفصــقهذا التػ :ثؿ قال

ة[سـقاكقة والقفقدية دون الؿجقصـرمـ الـ (الجقاز)طؾك  (أجؿعقا)فؼد  (إخرى
(1)

- 

 صال٠ ازبُع١ 9املطأي١ ايجايج١

هـذه   اختالًفـا كبقـًرا فقفـااختؾػـقا فؼـد   صـالة الجؿعـةهق مـا حاصـؾ أن يف 

سـقرة  :وخصـص سـقرة كامؾـة لفـا ت ـؿك  يف كتابـف العزيـز الصالة التل ذكرها 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ): قال تعـالك  الجؿعة

عة اــقمع كؾ هذا كجد ال  [7مالجؿعـة:(ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 :وإلقؽ أشفر إققال طـدهؿ فقفا  طقتفاشـراختؾػقا يف 

 -التحريؿ مطؾًؼا ,5

 -القجقب التخقري ,1

 -القجقب التعقـل ,4

 -ن يؽقن اإلمام فؼقًفاط أاـرالقجقب ب ,3

 -التققػ بقـ الحؽؿ بالقجقب والحؽؿ بالحرمة ,1

 ؟ط فقفـا أم ٓشـرهؾ هق  اإلمام وكائبفوقد وقع الخالف يف هذه الصالة يف أن  

   :وهذه إققال هل

  :الؼقل إول 

كؿـا هـق ضـاهر قـقل الؿحـدثقـ   طدم اشماط اإلمام وكائبف يف وجقب الجؿعـة

 -كالؽؾقـل والصدوق

                                                           

(  فؼـف اإلمـام جعػـر الصـادق  محؿـد 131( فؼف الجـس يف قـقاتف الؿذهبقة  الـدكتقر أحؿـد الـقائؾل )ص:5)

 (-1.115جقاد مغـقة )
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 :الؼقل الراين 

  وبدوكف ٓ تجب بؾ ت ـتحب  اشماط اإلمام وكائبف يف وجقب الجؿعة العقـل 

 -يف الـفاية سـل  الطقاـقوهذا الؼقل مـ قب لظاهر ال

 :الؼقل الرالث 

وهـذا   اشماط اإلمام وكائبف يف اكعؼاد الجؿعـة مـع حسـقر اإلمـام ٓ مـع  قبتـف 

 -  العالمة يف الـفايةالراين يف كتبف و الؼقل مـ قب لؾافقد

  :الؼقل الرابع 

وطـد تعذر إمريـ يؽػـل   اشماط اإلمام وكائبف يف اكعؼاد الجؿعة مع اإلمؽان 

 -وهذا الؼقل ٕبل الصالح الحؾبل  مـ تؽامؾت لف صػات إمام الجؿاطة

 :الؼقل الخامس 

وبـدون ذلـؽ ت ـؼط   اشماط اإلمـام وكائبـف مطؾًؼـا مـع حسـقر اإلمـام و قبتـف 

وهـق   وابــ إدريـس  وهـذا الؼـقل مـ ـقب لؾـديؾؿل  الجؿعة وتعقـ صالة الظفـر

وطــ   يف بعـض أجقبتـف طؾـك بعـض الؿ ـائؾ ســكد الؿرت ــقمحؽل طـ ضاهر ال

 -والافقد يف الذكرى  وجفاد التحرير  العالمة يف الؿـتفك

مـفــا   ويتػــرع طؾقفــا بعــض إقــقال إُخــرى  هــذه أصــقل إقــقال والقجــقه

   :الؼقل

لؽـفـا إذا اكعؼـدت   بقجقب صالة الجؿعة تخققًرا بقـفا وبـقـ الظفـر ابتـداءً  ,5

 -  ائط تعقـتاـرجامعة لؾ

ومـع  قـره   ومـفا وجف وجقب صالة الجؿعة مع الػؼقف طؾك وجـف التعقـقـ ,1

طؾك وجف التخققر بقـفا وبقـ الظفر
(1)

- 

                                                           

 (-44( راجع كتاب: حؼائؼ إحؽام يف رسآت اإلسالم  محؿد العامؾل الؽاضؿل )ص:5)
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 ضف١ٓٝ ايٓجا٠

طؾـك  يعقبـقنأكؽ تراهؿ  ,ؽابرالؿعاكد الؿ وٓ طجب مع, إمقر العجقبةمـ  

  وأقـقى الصـقر  وأشـد الفقئـات  الغقر بؿا هق فقفؿ متحؼؼ طؾـك أطؾـك الـدرجات

اء والؿعايب التل يقاجفقن هبـا الغقـر شـقففق أحد إ  آختالف :ومـ تؾؽ إمقر

 م ائؾ الػؼفيف  آختالفويجعؾقن مـ هذا   وخصقًصا أهؾ ال ـة  مـ مخالػقفؿ

 -وصعـ يف أققام  سباب الؿمدية إلك إسؼاط أققالخصقًصا أحد إ

كؿـا ,فـقفؿ الطعقكـات  والذي يرقر العجب ويدفع الك الت اال أكؽ تجد هـذه 

فـنن آخـتالف طــدهؿ طؾـك أطؾـك   ومـفا آختالف الذي بقــاه  طؾك أشده ,قؾـا

بقـفا ٓ يؿؽـ الجؿع  طؾك صقر بقـفؿ تجدهبؾ الخالف   الدرجات يف م ائؾ الػؼف

 -التقفقؼ وٓ

إثباهتـا أدلـة قطعقـة وأشد مـا تـرى اخـتالففؿ حتـك يف الؿ ـائؾ التـل وردت يف  

فتجـد   والتل ورد فقفا سـقرة كامؾـة بحؼفـا ( صالة الجؿعة) :ومـفا  وميات تعقـقة

  يتققــػ فقفــا والرابــع  يؼــقل بؽراهقتفــاوثالــث   يحؾؾفــا ومخــر  يحرمفــا أحــدهؿ

 -اختالف الؿجتفديـجة وهؽذا تـقطت واختؾػت إحؽام كتق

فـنذا كـان هـذا هـق حـال أتبـاع أهـؾ البقـت   فلي اختالف أشد وأي تـافر أضفـر 

   ؟فؿا هق فسؾفؿ طؾك  قرهؿ  وسػقـة الـجاة مع هذا آختالف العظقؿ

عل فقــدطل الطعـــ يف الؿخــالػ لــف أكــف اـــقأفبعــد كــؾ هــذا الخــالف يتجــرأ ال 

أو اطـتـ  (طؾقـؽ كػ ـؽ) :حالـفأقـؾ مـا يؼـال لؿــ هـذا  ؟تسـاربمختؾػ وطــده 

 ـارق بؿـا تـتفؿ أو تطعـ فقفؿ وأكت   فؾقس مـ العؼؾ أن تـصح أخريـ  بـػ ؽ

 -سمال يـبغل بؽؾ طاقؾ أن يطرحف طؾك كػ ف  وتطعـ فقف بؿخالػؽ بف  قرك

ـــا ــــ  قف ـــا ط ـــؽ فاهنف ـــدأ بـػ   اب

 

ـــقؿ  ـــت حؽ ـــف فلك ـــت طـ ـــنذا اكتف  ف
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 تًفٛاأٌٖ ايط١ٓ اتفكٛا ٚأتباع ضف١ٓٝ ايٓجا٠ اخ

  عة يف الؿ ــللة القاحــدة إلــك أقــقالاـــقوهــذا الؽــالم يبــقـ مــدى اخــتالف ال 

فلهـؾ ال ــة اتػؼـقا يف م ـللة   واتػاق أهؾ ال ـة وبؼقة الؿـذاهب طؾـك قـقل واحـد

طؾك الر ؿ مـ طدم وجـقد معصـقم طــدهؿ   طؾك ققل واحد (الزواج مـ الؽتابقة)

 -  قر رسقل اهلل
وٓ أقــقل   أقــقال مــع وجــقد الؿعصــقم ســتةإلــك أقــقالفؿ  اختؾػــتعة اـــقوال 

 ؟فؿـ مـ هذه إققال هـق قـقل الؿعصـقم  معصقًما اـربؾ اثـا ط  معصقًما واحًدا

 ؟الؿتـاقسةمـ الؿعؼقل أن يؽقن لؾؿعصقم كؾ هذه إققال  وهؾ

طؾًؿـا أن هـذه   سـػقـة أهـؾ البقـت ُيركبــلأي هـذه إقـقال  !فاستحؾػؽؿ بـاهلل 

والؽـؾ يـدطل بـلن الحـؼ معـف   وذاك يحؾـؾ  ففذا يحرم   كؼقضإققال طؾك صريف

   -ٕكف ركب سػقـة أهؾ البقت ؛وهق كاج

 ؟!باملٛضٛع  َا دخٌ عُس

بقـ أهؾ ال ـة حالفا حال  خالفقةم للة  (التؽتػ)لق فرضـا أن  :وختاًما أققل 

لؿفـؿ لؽــ ا  عة أكػ ـفؿاــقوال  كرقر مـ الؿ ائؾ الخالفقة بقـ أهؾ ال ـة أكػ ـفؿ

يـتفؿ هـق تحديـًدا مـا  ولؿـاذا ؟!بالؿقضـقع  طؿر ما دخؾ :طـدكا وما كبحث طـف

ٓ يؽـقن  ولؿاذا ؟!مقضقًطاذلؽ بدلقؾ واحد حتك لق كان هذا الدلقؾ  لؿ يربتدام 

مـع العؾـؿ أن  ؟!أو أي شـخص مخـر  أو زيـد أو طؿـرو  أو معاويـة  مبتدطفا طرؿان

حتـك   كرقرة جًدا التؽتػيف   رسقل اهللالروايات القاردة يف كتب أهؾ ال ـة طـ 

 وناــرطى  ــريف وضع القد القؿـك طؾك الق  جاء طـ الـبلم :قال الاقكاين فقفا

صحابًقا وتابعًقا[ اـرثؿاكقة طحديًرا طـ 
(1)

- 

                                                           

 (-5.533ـقد سابؼ )(  فؼف ال ـة  الاـق  س1.115كقؾ إوصار  الاقكاين )( 5)
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 ايتهتف ٚقاعد٠ ايتطاَح يف أدي١ ايطٓٔ

أن  ( الت ـامح يف أدلـة ال ـــ) :أيًسا وطؾك أساس قاطـدة تؿام اإلكصافومـ  

إلـك  ,لـق سـؾؿـا أكـف هـق مــ أضـاففا ,إضـافتف هقئـة جديـدة   طؿـر دكا ـقلكربر 

طؾـك اخـتالف  (يف الصـالة الؼـبضأو   التؽػقـرأو   التؽتـػ)الصالة تحت م ـؿك 

وأكـف    ولقس الـبل  طؿردكا سـقبتداًء أن الذي قام هبا اطؾك فرض   الت ؿقات

  -الخاقع يف الصالة ثقابأراد مـفا 

 



 

 

 

 

 

 

  التَنة اخلامسة

  :إضافتُ للفظة

  (آمني)

 بعد فاحتة الكتاب
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 توطئة:

 الخالفقـةمــ الؿ ـائؾ  (ممـقـ) :ققل الؿصؾل طؼب الػراغ مـ قـراءة الػاتحـة 

يف  اختؾػـقامثـؿَّ اطؾـؿ أّن الؿ ـؾؿقـ  :د الربوجـردي ــققـال ال  عةاــقبقـ ال ـة وال

يف الجفــر بــف  واختؾػــقا  الػاتحــة اّتػؼــقا طؾــك اســتحبابف بعــد فالعاّمــة  التــلمقـ

 -واإلخػات

بـقـ قائـؾ  اختؾػـقاوإن   قد اّتػؼقا طؾك طـدم اسـتحبابف بعـد الػاتحـة واإلمامقة 

ــف  --- بالؽراهــة ــقـ مـــ ذهــب إلــك أّك وبــقـ قائــؾ  --- بالحرمــة التؽؾقػقــة محــّرموب

[-- -الصالة ب ببف كؿا هق الؿافقر بقـفؿ بطالنبالحرمة القضعّقة الراجعة إلك 
(1)

- 

كؿـا يػعـؾ   وٓ يسع يؿقـف طؾك شؿالف يف صـالتف --- م :  الؿػقداـقوقال ال ,

وٓ يؼــؾ بعــد فرا ــف مـــ   الـاصــبة الســاللذلــؽ القفــقد والـصــارى وأتبــاطفؿ مـــ 

[وإخقاهنؿ الـصابكؼقل القفقد  ( ممقـ) :الحؿد
(2)

-  

  دكا طؿـرـقسـأن أحًدا مـ طؾؿاء اإلمامقة الؿتؼـدمقـ قـد اهتـؿ  لؿ يربتلؽـ  
حالفـا حـال  خالفقـةوإكؿا كاكت تـاقش فقؿـا بقــفؿ كؿ ـللة   بنضافتفا إلك الػاتحة

  طؾـك طؿـر افـمواإٓ أن بعًسا مـ متلخري اإلمامقة قـد   بؼقة الؿ ائؾ الخالفقة
   :واهتؿقه بنضافتفا

 ---م :اط الؿ ـتؼقؿصــرال :يف كتابـف (هــ١33الؿتـقو )قال الـبـاصل العـامؾل  ,

[---ياكقة يفقديةسـرفقفا وهل كؾؿة  (ممقـ) :وزاد  مـفا الب ؿؾةوحذف 
(3)

- 

 :يف كتابـف (هــ517١الؿتـقو ) رازياــق  محؿـد صـاهر الؼؿـل الاـقوقال ال ,

ــقـ ــا وزاد الب ــؿؾةوحــذف ---م :إربع ــقـ) :مـف ــا (مم ــة   فقف ــل كؾؿ ـــروه ياكقة س

[---يفقدية
(4)

-   

                                                           

 (-437 ,1.433هناية التؼرير يف مباحث الصالة  تؼرير بحث الربوجردي لؾاـق  الػاضؾ الؾـؽراين )( 5)

 (-511الؿؼـعة  الاـق  الؿػقد )ص:( 1)

 (- 534(  أهؾ ال ـة: أهؾ سـة طؿر ولقس سـة الـبل  مركز الؿصطػك )ص:4.15الصـراط الؿ تؼقؿ )( 4)

 (- 151محؿد صاهر الؼؿل الاـقرازي )ص: ( كتاب إربعقـ 3)
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 :لفذا كاكت الؿقاجفـة :يف كتابف (صـرمعا)  جالل الديـ الصغقر اـقوقال ال ,

[بدطة طؿروهق  (ممقـ) :موققل
(1)

-  

وحــذف ---م :كظريــات الخؾقػتــقـ :يف كتابــف (صـــرمعا)وقــال كجــاح الطــائل  ,

  -(*)مـفا الب ؿؾة

                                                           

 (-557( لفذا كاكت الؿقاجفة  الاـق  جالل الصغقر )ص:5)

 - لؾب ؿؾة كذب دطقى الاـقعة حذف طؿر  )*(

الؿػـماة الؿقجفـة  الـتفؿ( يف الصالة حالفا حال بؼقة لؾب ؿؾة) حذف طؿر  هتؿة إن 

لاـقعة  وٓ دخؾ ل ـقدكا طؿر هبا بقـ ال ـة وا الخالفقةمـ الؿ ائؾ  ,أيًسا,إلقف  وهل

 هذه-  فريتفؿطـد همٓء الرالثة يقردوكف إلثبات  وٓ دلقؾٓ مـ قريب وٓ مـ بعقد  

  فؿـا بـال معصـقمل اإلمامقـة ( مــ فعـؾ طؿـر الب ـؿؾةوأيًسا: فـنن كـان حـذف ) 

يقافؼقكف طؾك ققلف؟! فؼد ثبت يف مرويات الاـقعة طـ معصقمقفؿ جقاز قراءة فاتحة 

(: 3.513(  قال البحراين يف حدائؼف )الب ؿؾةلؽتاب  و قرها مـ ال قر مـ دون )ا

مؿـا هـق ضـاهر الؿـافـاة لألخبـار  ,أيًسـا,مٓ يخػك أكـف قـد ورد جؿؾـة مــ إخبـار 

 : ,( قبؾ كؾ سقرةلؾب ؿؾةيؼصد هبا الؿربتة ) ,الؿتؼدمة

لت أبـا طبـد اهلل طـ محؿد بـ م ـؾؿ  قـال: سـل الصحقح: ما رواه الاـق  يف ومـفا* 

طـ الرجؾ يؽقن إماما فق تػتح بالحؿد وٓ يؼرأ )ب ـؿ اهلل الـرحؿـ الـرحقؿ( فؼـال: 

 - ٓ يسـره وٓ بلس

: ما رواه طـ زكريـا بــ إدريـس الؼؿـل  قـال: سـللت أبـا الح ــ إول طــ ومـفا* 

   (-ٓ يجفرالرجؾ يصؾل بؼقم يؽرهقن أن يجفر بـ )ب ؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ( فؼال: )

طـ طبد اهلل بـ طؾل الحؾبل  ومحؿد بــ طؾـل  الصحقح: ما رواه الاـق  يف ومـفا* 

الحؾبل طـ أبل طبد اهلل: أهنؿا سلٓه طـ مـ يؼرأ: )ب ـؿ اهلل الـرحؿـ الـرحقؿ( حـقـ 

يريد يؼرأ فاتحة الؽتاب  قال: كعؿ  إن شاء سـًرا  وإن شاء جفًرا- فؼآ: أفقؼرأها مـع 

 - ٓفؼال: ال قرة إخرى؟ 

طـ محؿد بــ م ـؾؿ طــ أبـل جعػـر قـال: سـللتف طــ  الصحقح: ما رواه يف ومـفا* 

الرجؾ يػتـتح الؼـراءة يف الصـالة أيؼـرأ: )ب ـؿ اهلل الـرحؿـ الـرحقؿ(؟ قـال: كعـؿ  إذا 

 ما بعد ذلؽ-  ثؿ يؽػقفافتتح الصالة فؾقؼؾفا يف أول ما يػتتح 
= 
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[(ممقـ) :وزاد
(1)

-  

                                                           

مع أبل طبـد اهلل فؼـرأ: )ب ـؿ  طـ م ؿع يف الح ـ أو الؿقثؼ  قال: صؾقتومـفا: *  =

اهلل الرحؿـ الرحقؿ  الحؿد هلل رب العالؿقـ(  ثؿ قرأ ال قرة التل بعـد الحؿـد  ولـؿ 

: )ب ـؿ اهلل ولـؿ يؼـرأيؼرأ: )ب ؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ(  ثؿ قام يف الراكقـة فؼـرأ الحؿـد 

 الرحؿـ الرحقؿ( ثؿ قرأ ب قرة أخرى- 

 أققل:  

(  الب ـؿؾة( يف )ابــ الجـقـدالعـالؿ الاــقعل الؽبقـر ) هذه الروايات هل م ـتـد قـقل 

(  بؼقلــف: مكؼــؾ 1.131الــذي كؼؾــف الؿحؼــؼ ال ــبزواري يف كتابــف: ذخقــرة الؿعــاد )

( يف الػاتحـة بعسـفا  ويف الب ـؿؾة( أكـف يـرى أن )ابـ الجـقدالافقد يف الذكرى طـ )

  قرها افتتاح لفا---[-

(  قـال البحـراين يف التؼقـةكعـادهتؿ مخـرج ) وقد أخرج طؾؿاء اإلمامقة هذه الروايات 

( التؼقـة(: موالظاهر طـدي أن هذه إخبـار إكؿـا خرجـت مخـرج )3.515حدائؼف )

 كؿا صـرح بف يف آستبصار---[-

( أققال  تقافؼ بعسفا مـا ذهـب إلقـف اإلمامقـة  قـال محؿـد )الب ؿؾةيف  وٕهؾ ال ـة 

 (:5.51١ ة )الػؼف طؾك مذاهب الخؿجقاد مغـقة يف كتابف: 

 الب ؿؾة؛ ٕهنا لق ت جزًءا مـ ال قرة-  تركمقال الحـػقة: ويجقز 

 ا مـ ال قرة ٓ تمك بحال-جزءً وقال الاافعقة: والب ؾؿة  

 ا مـ ال قرة  بؾ ي تحب تركفا بالؿرة-لق ت جزءً وقال الؿالؽقة: والب ؿؾة  

 ا وٓ يجفر[- مـ ال قرة  ولؽـ يخػت هب جزًءاوقال الحـابؾة: وإن الب ؿؾة  

العؾؿـاء طؾـك أن  اتػـؼ(: م1.551قال شـق  اإلسالم ابـ تقؿقة يف الػتاوى الؽربى ) 

 صالتف[- صحتصالتف  ومـ خافت  صحتمـ جفر بالب ؿؾة 

ـْ وقال أيًسا: م  َحاَبِة َم ا اْلَبْ َؿَؾُة: َفال َرْيَب َأكَُّف َكاَن فِل الصَّ ـْ  َيْجَفـرُ َوَأمَّ بَِفـا  َوفِـقِفْؿ َمـ

ـَ َكاُكقا َيْجَفـُروَن بَِفـا َأْكَرـُرُهْؿ ـبَِفا  َبْؾ َيْؼَرُاَها ِس  ٓ َيْجَفرُ اَن كَ  ِذي ًرا  َأْو ٓ َيْؼَرُاَها  َوَالَّ

ـَُّة الُؿَخاَفَتَة بِِف   َوُيَخافُِت بَِفا َتاَرًة   َيْجَفرُ َكاَن  ْكَر َقْد َتُؽقُن ال ُّ بَِفا ُأْخَرى  َوَهَذا ٕنَّ الذِّ

[- لَِؿْصَؾَحةٍ ُر بِِف َوَيْجفَ  ـَ  َراِجَحٍة مِْرَؾ َتْعؾِقِؿ اْلَؿْلُمقمِق

 (- 1.35١كظريات الخؾقػتقـ  الاـق  كجاح الطائل )( 5)
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 ال ديٌٝ عٓد اإلَا١َٝ ٜجبت ٖرٙ ايفس١ٜ

لـق  ي الؼـارهوأكـت طزيـز  هـذه بـدلقؾ واحـد فريتـفولؿ يلت أحد مــفؿ طؾـك 

فنكؽ لـ تجد مفؿا   بحرت يف جؿقع الؽتب طؾك وجف إرض طـ دلقؾ يربت ذلؽ

 :روايــات أهــؾ ال ـــة يف الصــحاح ويف  قرهــا أن قــقل تــقاترت فؼــد  صــال بحرــؽ

وإلقؽ بعًسـا مــ    ٓ مـ فعؾ طؿر  بعد فاتحة الؽتاب مـ فعؾ الـبل (ممقـ)

 مصـحقح م ـؾؿ  [(5.571) بخـاريمصـحقح ال :الؿصادر التل ذكرت هذه الحؼقؼـة

ــدارمل  [(33:ص) مم ـــد الاــافعل  [(1.144) مم ـــد أحؿــد  [(1.51)  مســــ ال

ـــذي  [(5.415) ـــل  [(5.157) مالؿ ـــتدرك  [(5.13) مســـــ المم  مســـــ البقفؼ

ــــف  [(1.35) ــــل داود الطقالق  [(15:ص) مصــــحقػة هؿــــام بـــــ مـب   ـــــلمم ـــــد أب

ــرزاق  [(31:ص) ــد ال ــل   [(1.71) ممصـــػ طب ـــ أب   [(1.133) بةشـــقممصـــػ اب

 مم ــد أبـل يعؾـك  [(5.114) مســ الـ ـائل الؽـربى  [(5.451) مم ـد ابـ راهقيف

ــــ خزيؿـــة  [(١7.55) ـــان  [(5.115) مصـــحقح اب ــــ حب   [(1.511) مصـــحقح اب

ــــر [ (1.513) مالؿعجــــؿ إوســــط  مم ـــــد الاــــامققـ  [(4.١7) مالؿعجــــؿ الؽبق

 مســـ ابــ ماجـف  [(1.45) مكــز العؿـال  [(5.413) مســ الدارقطـل  [(3.135)

  -[(1.73) مســ الـ ائل  [(5.151) مســ أبل داود  [(5.135)

وإلقـؽ بعًسـا   بؾ وضع بعض العؾؿاء أبقاًبا كامؾـة يف كتـبفؿ هبـذا الخصـقص 

صـحقح   بـبمقـبـاب الجفـر  ( 5.133)ســ ابــ ماجـف   ببمقـمباب الجفر  :مـفا

 - [(3.151)كتاب إم لؾاافعل   ببمقـب الجفر با ( 5.1١5)ابـ خزيؿة 

 ثابت يف صخاح أٌٖ ايط١ٓ (آَني) 9 ٜػٗد بإٔ قٍٛطـنيعبد اسب

 :أن قــقل ( م ــائؾ فؼفقــة) :ف الــديـ يف كتابــفشـــرـ  ـــقوقــد شــفد طبــد الح 

 :ملقس مـ مذهبـا قـقل :قائاًل   أهؾ ال ـة صحاحبعد فاتحة الؽتاب ثابتة يف  (ممقـ)

لؽقكـف   وٓ لإلمام  وٓ لؾؿلمقم  ٓ لؾؿـػرد  فاء الػاتحة مـ الصالةطـد اكت (ممقـ)

ًٓ واحـًداشــللقس مـفـا وٓ مــ الؼـرمن يف  ولـؿ يـروا فقـف أثـًرا مــ   ء إجؿاًطـا وقـق
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وقـد   شـعارهؿفنكـف مــ   بخـالف الجؿفـقر  ولؿ يـؼؾ طـ أحد مـ أئؿتــا  صريؼـا

[ ---صفؿشـرطؾك  صحاًحارووا فقف أخباًرا 
(1)

-  

 :أققل 

أن  ,وقؾقاًل ما يصـدق الؽـذوب,ف الديـ طـدما قال شـرـ  ـقطبد الح صدق 

  يف كتب أهؾ ال ـة صحاحطـد اكتفاء الػاتحة مـ الصالة ثابتة بلخبار  (ممقـ) :ققل

فؼـد وردت روايـة   [ولـؿ يـروا فقـف أثـًرا مــ صريؼــام :طـدما قـال  لؿ يصدقولؽـف 

ي تح ــفا  (الصـادق)الؿعصقم أبل طبـد اهلل باطماف طؾؿاء اإلمامقة طـ  صحقحة

طــ ابــ أبـل   ـ بــ سـعقد ــقمالح :وإلقؽ كـص الروايـة  بعد قراءة فاتحة الؽتاب

سللت أبا طبد اهلل طـ ققل الـاس يف صالة جؿاطة حقـ يؼـرأ  :قال جؿقؾطـ   طؿقر

[واخػض هبا الصقت  ما أح ـفا :قال  ممقـ :فاتحة الؽتاب
(2)

- 

الروايات الـقاردة طــ أئؿـتفؿ يف  أصحن هذه الرواية هل مـ وأستطقع الؼقل أ 

  جؿع كبقر مـ طؾؿـاء اإلمامقـة يف كتـبفؿ الػؼفقـة صحتفاوإلك   وأشار إلقفا  الباب

 :صـرومـفا طؾك سبقؾ الؿرال ٓ الح

 البفـائل العـامؾل  مالحبـؾ الؿتـقـ  [(1.141) الؿحؼؼ إردبقؾل  ممجؿع الػائدة

ــرة الؿ  [(1.114) ــادمذخق  يقســػ البحــراين  مالحــدائؼ  [(1.113) ال ــبزواري  ع

  عةاــقمم ـتـد ال  [(5.553) د طؾـل الطبطبـائل ــقال  مرياض الؿ ـائؾ  [(553.١)

  ممصـباح الػؼقـف  [(543:ص)  إكصاري اـقال  مكتاب الصالة  [(1.571) الـراقل

  الصــادق مفؼــف  [(3.135) الخـقئل  مكتــاب الصــالة  [(1.451) مقـا رضــا الفؿـداين

مكاـػ   [(1.5١5) الؿحؼـؼ الحؾـل  مالؿعتـرب  [(3.335) محؿد صـادق الروحـاين

  [(5.1١5) العالمــة الحؾــل  ممـتفــك الؿطؾــب  [(5.513) الػاضــؾ إبــل  الرمــقز

  [(573:ص)الاــفقد إول   مالــذكرى  [(5.55١) العالمــة الحؾــل  متــذكرة الػؼفــاء

ـــارع ـــذب الب ـــل  مالؿف ـــد الحؾ ــــ فف ـــان  [(5.453) اب ـــاين   مروض الجـ ـــفقد الر الا

  مكاــػ الؾرــام  [(4.431) د محؿــد العــامؾل ـــقال  ممــدارك إحؽــام  [(153:ص)

                                                           

 (- 13الؿ ائؾ الػؼفقة  ال ـقد شـرف الديـ )ص:( 5)

 (-1.31(  التفذيب )5.45١( آستبصار  الطقسـل )1)
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  مجقاهر الؽـالم  [(4.11١) الؿقرزا الؼؿل  م ـائؿ إيام  [(3.5١) الػاضؾ الفـدي

 ---[(5.171) مح ـــ الحؽــقؿ  مم تؿ ــؽ العــروة  [(51.7) محؿــد الجــقاهري

 -و قرها كرقر

دٓلتفا طؾك الؿعـك اضطر طؾؿاء اإلمامقة لؾبحـث طــ  وققة  هذه الرواية ولصحة

 :هل الؿخرج (مخالػة العامة)و  (التؼقة)وكعادهتؿ كاكت   تلويالت وتخريجات لفا

إلجؿـاع الطائػـة الؿحؼـة  (التؼقـة)ب مــ ضــرمكحؿؾـف طؾـك  :سـلقال الطق ,

طؾك ترك العؿؾ هبا[
(1)

- 

ــال الخــقئل , ــقـ  :وق ــؾ الؿتع ــك مب ــؾ طؾ ــق الحؿ ــع ه ــام الجؿ ــة)يف مؼ  (التؼق

[(لؾعامة)لؿقافؼتفا 
(2)

- 

وورد   يؼقلـقن بح ــفا العامـةممع كقن  :محؿد باقر القحقد البفبفاينوقال  ,

 -[خالففؿوأّن الرشد يف   ءشـليف كرقر مـ إخبار أّكفؿ ما هؿ مـ الحـقػّقة يف 

ذلؽ[ شعارهؿمولقس ذلؽ إٓ لؽقن العاّمة  :وقال أيًسا
(3)

-  

   -عة الؿذكقرة أسؿااهؿ سابًؼااـقجؿقع طؾؿاء ال (التؼقة)وذهب إلك الؼقل بـ  

 يف ايصال٠  (ايتأَني) 9اختالف عًُا٤ اإلَا١َٝ يف حهِ

ــؾ  صــحقحةوب ــبب  ــة حــقل  الخــالفوقــع   ,و قرهــا,جؿق ــقـ طؾؿــاء اإلمامق ب

يف  ,قل ممـقـأي ق,موردت الرخصة فقفا  :قال محؿد هادي معرفة  يف الصالة (التلمقـ)

جؿقؾ[ صحقحة
(4)

  :وإلقؽ بعًسا مـ أققالفؿ  ستة أققالحتك أوصؾفا بعسفؿ إلك   (*)

                                                           
 (-1.31(  التفديب )5.45١( آستبصار  الطقسـل )5)

 (-3.135( كتاب الصالة  الخقئل )1)

 (-3.133مصابقح الظالم يف شـرح مػاتقح الاـرائع  محؿد باقر القحقد البفبفاين )( 4)

 (-5.311( التػ ـقر إثري الجامع  محؿد هادي معرفة )3)

( ممـقـحاول طؾؿاء الاــقعة إيجـاد بـديؾ طــ قـقل: )أهؾ ال ـة   مخالػةومـ أجؾ  )*(

ًٓ طـفا بعبارة: )بعد فاتحة ا (  روى الحـر الحؿد هلل رب العالؿقـلؽتاب  فجااوا بد

ــامؾل يف وســائؾف ) ـــ (: م5.53الع ــقلـ إذا فر ــت م ــال: وٓ تؼ ــر  ق ــل جعػ ـــ أب ط

  ([-الحؿد هلل رب العالؿقـ(  فنن شئت قؾت: )ممقـقراءتؽ: )
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 (رضـقان اهلل طؾـقفؿ)إصـحاب  اختؾػم :قال الؿحؼؼ البحراين يف حدائؼف ,

وهـق الؿاـفقر   وبطالن الصالة بف (تحريؿف)بـ  :يف الصالة فؼقؾ (التلمقـ)يف حؽؿ 

ــدهؿ ــؾ ال  طـ ــف كؼ ــك إك ــة ســـكن والؿرتخااـــقحت ــة يف الـفاي ــرة والعالم ـــ زه  :واب

أن يؼـال بعـد  وٓ يجـقز :ه الػؼقـفســروقال ابــ بابقيـف يف مــ ٓ يح  اإلجؿاع طؾقف

   -ٕن ذلؽ كان يؼقلف الـصارى (؛ممقـ)فاتحة الؽتاب 

ومـال إلقـف   و قرهـا  طؼقـب الحؿـد (التلمقـ) يجقزأكف  :وكؼؾ طـ ابـ الجـقد 

والظـاهر أكـف الؿحؼـؼ   صــرخف الؿعاشـقطـ  الؿداركوكؼؾف يف   يف الؿعترب الؿحؼؼ

كؿا طرب طـف يف  قر مقضع مـ الؽتاب بذلؽ[ إردبقؾل
(1)

-   

ــاء  (ممــقـ)إصــحاب يف قــقل  واختؾــػم : ـــلوقــال العالمــة الؿجؾ , يف أثـ

ا ســرً سقاء كـان ذلـؽ   الصالة يؼطع (ممقـ)ققل  :  يف الخالفاـقفؼال ال  الصالة

وكحقه قال الؿػقـد  -لإلمام والؿلمقم وطؾك كؾ حال  مخر الحؿد أو قبؾفا  أو جفًرا

 -وادطقا طؾك ذلؽ اإلجؿاع سـكوالؿرت

ٕن  (؛ممـقـ)أن يؼـال بعـد فاتحـة الؽتـاب  وٓ يجقز :وقال ابـ بابقيف يف الػؼقف 

 -ذلؽ كان يؼقلف الـصارى

 ال إلقــفومــ -طؼقــب الحؿــد و قرهــا التــلمقـ جــقزوكؼــؾ طـــ ابـــ الجـقــد أكــف  

[الؿتلخريـوبعض   الؿحؼؼ يف الؿعترب
(2)

- 

ــال ال , ــل إكصــارياـــقوق ــة يف جــقاز  اختؾــػم :  محؿــد طؾ فؼفــاء اإلمامق

 :وهل  طؾك أققال (ققل ممقـ بعد الحؿد يف الصالة)التلمقـ 

  -طؾك وجف مطؾؼ بالجقازالؼقل  ,5 

  -بالؽراهةالؼقل  ,1 

 -البطالن يح بعدمصـريف الحرمة مع الت التققػ ,4 

 -اإلبطالآلتزام بالحرمة دون  ,3 

                                                           

 (-١.575الحدائؼ الـاضـرة  الؿحؼؼ البحراين )( 5)

 (-4.114ففؿ هتذيب إخبار  الؿجؾ ـل ) مالذ إخقار يف( 1)
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 -التحريؿآلتزام باإلبطال دون  ,1 

مًعا[ بالتحريؿ واإلبطالآلتزام  ,5 
(1)

- 

ـ فسؾ اهلل طؾـك قـقل  ـقبعد الػاتحة محؿد ح (التلمقـ) بجقازومؿـ قالقا  ,

لديـف فؾـقس   إذن ---م :حقث قـآ  وجالل الديـ الصغقر  العامؾل سـككؾ مـ مرت

ــك بطــالن الصــالة  ــؾ طؾ ــالتؽتػدلق ــقل   ب ــقـ)وٓ بؼ ــًدا (مم لؽــقن الؿ ــللة   تعؿ

بؾ بال ماكع طــده مــ قـقل   لؾجقازوآحتقاط طـده ي تبطـ الؿقؾ   احتقاصقة طـده

طـده[ لؾصحةلقجقد وجف   يف الصالة حتك لق لؿ يؼصد هبا الدطاء (ممقـ)
(2)

- 

أثـارت م :قـال جعػـر الاـاخقري  د مح ـ الحؽـقؿ ـقوهذا ما ذهب إلقف ال ,

يف  القهابقـة :د الحؽقؿ حـؼ بعض الؿجفقلقــ فلصدروا كتاًبا بعــقان ـقمرجعقة ال

م تغؾقـ بعض الػتاوى التل يؿؽـ مـ خاللفـا خـداع ال ـذج مــ   فتاوى الحؽقؿ

طؾـك  إحـدى القـديـوهق وضع   (مبطؾقة التؽػقر)بعدم كؼقلف   الـاس والتافقر هبا

بعـد  (ممقـ)وكذلؽ طدم مبطؾقة ققل  ,أهؾ ال ـة ,عارف طـد  قركاإخرى كؿا يت

[أهؾ الؽتاب التل كاكت يف ذلؽ الققت مـ الغرائب وصفارة  الػاتحة لؾصالة
(3)

- 

 ايتطاَح بأدي١ ايطٓٔ 9ٚقاعد٠ (آَني) 9قٍٛ

بعد فاتحـة الؽتـاب  (ممقـ) :ك تخؾص مـ كؾ ما ذكر أن رفع أهؾ ال ـة لعبارة 

فعـؾ الصـحابة  ويصـدقف   طــدهؿ مــ الروايـات طــ الـبـل رتـقاتلؿـا   صحقح

طؾك ذلؽ  وأقره  يف الصحقح (الصادق)عة اـقال معصقمما رواه  ويعسده  بعده

 -بعض طؾؿائفؿ

إهنـا  :وقؾــا  عة وتركـا كؾ ما ورد مـ أخبار يف هـذه الؿ ـللةاـقفؾق تـزلـا مع ال 

ففـق   الؾَّفـّؿ اسـتجب) :عــاهإذ م  وأكـف أدخؾفـا مــ بـاب الـدطاء   مـ فعؾ طؿر

                                                           

 (-553 ,5.554الؿقسقطة الػؼفقة الؿق ـرة  الاـق  محؿد طؾل إكصاري )( 5)

(  لؿـــاذا كاكـــت الؿقاجفـــة  جـــالل الـــديـ الصـــغقر 5.35ملســـاة الزهـــراء  جعػـــر مرتســــك العـــامؾل )( 1)

 (-557)ص:

 (-15( مرجعقة الؿرحؾة و بار التغققر  جعػر الااخقري )ص:4)
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  أيًسـا تؿـام اإلكصـاففؿــ   الرـقابوبالتـالل الحصـقل طؾـك  ( دطاء بآسـتجابة

كــربر أن  ( مـــ بؾــغ) :وأحاديــث ( الت ــامح يف أدلــة ال ــــ) :وطؾــك أســاس قاطــدة

 -بعد فاتحة الؽتاب (ممقـ) :إضافتف  طؿردكا  ـقل

والـذي   يف الاـفادة الرالرـةالعـامؾل رأي الخـقئل  ســكد جعػـر مرت ــقكؼؾ ال 

إذ ٓ يربـت هبـا إٓ   يف كػ ـفا  قـر تامـةمإن قاطدة الت ـامح يف أدلـة ال ـــ  :جاء فقف

وأجزائــف   لتؽــقن الاــفادة الرالرــة مـــ فصــقل إذان  الرــقاب دون آســتحباب

ٓ   إذ طؾـك تؼـدير ت ـؾقؿفا ففـل خاصـة بصـقرة بؾـقغ الرـقاب فح ـب  الؿ تحبة

 ,  والصـدوقاــقوهـق ال,حقث إن الـراوي   كؿا يف الؿؼام  مفبؾق ف مع بؾقغ طد

 -طؾك الافادة[ وطدم الرقاب  قد بؾغـا طـف الؼطع بؽذب تؾؽ الرواية

مإكــا ٓ كريـد أن كربـت بؼاطـدة  :قـائاًل   العـامؾل سـكد جعػر مرت ـقطؾقف ال فرد 

لـحصـؾ كؼقلفا بؾ كريد فؼط أن  ---الافادة الرالرة استحبابالت امح يف أدلة ال ــ 

كؿا ضفر مـ كالمف[ ( )د الخقئل  ـقوهذا ٓ يؿاكع فقف ال ---طؾك الرقاب
(1)

- 

 اسـتحبابٓ كريد أن كربـت بؼاطـدة الت ـامح يف أدلـة ال ـــ  ,أيًسا,وكحـ  :أققل

ــا يف روايــات أهــؾ ال ـــة, هــذه الؿ ــائؾ الخؿــس وأن   طؾــك فــرض طــدم ثبقهتــا حًؼ

  -لـحصؾ طؾك الرقابأو كػعؾفا  د فؼط أن كؼقلفابؾ كري  ---,هق مـ ابتدطفا طؿر

 :ويف الختام 

  ,كؿا ذكركـا فقؿـا سـبؼ مــ الؿباحـث,وهق ما كبحث طـف   إمر الذي يفؿـا 

الـدلقؾ  وأيـ كجـد ؟!يتفؿ هق دوًما ولؿاذا ؟!هبذه اإلضافات  طؿر ما دخؾ :هق

كؾؿا ضفـرت م ـللة سفام التفؿ تحديًدا   تقجف إلقف ولؿاذا ؟!الؿربت لفذه التفؿ

الـدفقـ طؾـك  حؼـدهؿألـقس يف هـذا خقـر دلقـؾ طؾـك  ؟!عةاــقبقـ ال ـة وال خالفقة

 ؟! مر ؿ أكقف الػرس الؿجقس

                                                           

 (-11 ,37( الافادة الرالرة يف إذان واإلقامة  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )ص:5)
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 ١ ـــــــتٛط٦

ل ــ قاطدة قـد إن أدلة الت امح يف ا :يؼقل فقف صاحبف  اطماضربؿا يرد طؾقـا  

  فال يحـؼ ٕحـد تعؿقؿفـا طؾـك جؿقـع الؿ ـائؾ  فقفا أكظار طؾؿاء اإلمامقة اختؾػ

 :فـؼقل جقاًبا طؾك هذا آطماض

كؼطـة ويف  قرها مـ الؼقاطد   بقـ اإلمامقة يف هذه الؼاطدة آختالفإن حؼقؼة  

طفؿ وهق خقر دلقؾ طؾك أن أئؿتفؿ الؿعصقمقـ لؿ يسـعقا أتبـا  يف الؿذهب ضعػ

 الؼقاطـدة يف البحث طــ صـقالاخ ٓجتفاداهتؿبؾ تركقهؿ   طؾك الؿحجة البقساء

  وكاـػ الؿبفؿـات التـل تـقاجففؿ  وإيساح م ائؾفؿ  والسقابط لحؾ مااكؾفؿ

وإلقـؽ   طؾـك هـذه الؼاطـدة اطماضـاهتؿوقد سجؾ طـدد كبقـر مــ طؾؿـاء اإلمامقـة 

 :أققال بعًسا مـفؿ

ـة مفال  :اـلد الؿرط ـققال ال , َّٓ مــ بـاب الت ـامح يف أدلَّ يؼال بآستحباب إ

  اــقبـقـ أطـالم إُصـقل كال محـّؾ خـالفوأّكف  ( مـ بؾغ) :ال ــ طؿاًل بروايات

   -وأخقكد الخراساين  إكصاري

ـة ال ـــ فؿـفؿ  طؾـك  :أي  آسـتحؼاقبؿعــك   مـ قال بؼاطدة الت امح يف أدلَّ

وذهب بعـض    طـ الؿعصقم بًتا ورودهلؿ يؽـ ثاكحق آستحؼاق لؾرقاب وإن 

ـّ الؿختـار   الؿؽروهـاتكالؿحّؼؼ الــائقـل طؾقـف الرحؿـة أّكـف كـذلؽ يف  طـدم ولؽـ

يعطك إجـر والرـقاب لؿــ طؿـؾ بؿـا  بؾ مـ باب التػّسؾ اإللفل   آستحؼاق

وهذا إّكؿا ي تػاد طــد الؿراجعـة إلـك   طـف لؿ يؽـ ثابًتاوإن   بؾغف طـ الؿعصقم

   وإن لـؿ يؼـؾ بـف رسـقل اهلل  رجاًء لؾرقابفؿـ طؿؾ طؿاًل  (مـ بؾغ) :ثأحادي
فـال   ٓ طؾـك كحـق آسـتحؼاق التػّسـؾيدّل هذا طؾك   فنّن اهلل سبحاكف يعطقف ذلؽ

ــت صــّحة  ــؿ يرب ــل ل ــة الت ــار العاّم ــؾ أخب ـــ مر ــٍذ م ــؾ حقـئ ــتحباب العؿ ــتػاد اس ي 

صدورها[
(1)

- 

                                                           

 (-471( أحؽام ال ـرقة طؾك ضقء الؼرمن وال ـة  تؼرير بحث ال ـقد الؿرطاـل لعادل العؾقي )ص:5)
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مــ دون   قغ ك بة الخرب إلك الؿعصقمٓ ي ---م :وقال العالمة الؿامؼاين ,

طــ الـبـل الؿختـار إصفـار  أدلـة ال ـــوورود اإلذن بالؿ ـامحة يف   معتربصريؼ 

[؛---مؿـقع
(1)

-  

ـة ال ـــ  :وقال الؿقرزا جـقاد التربيـزي , ٓ أسـاس مإّن قاطـدة الت ـامح يف أدلَّ

ٓ تـدل طؾـك أزيـد  فنّن الروايات القاردة يف الرقاب طؾك طؿـؾ بؾـغ فقـف الرـقاب  لفا

فـنن كـان الخـرب   البؾـقغ صبـؼمـ إططاء الرقاب البالغ لؿـ أتك بـذلؽ العؿـؾ طؾـك 

وإن كـان  قـر معتـرب يـمتك بـف رجـاًءا أو   الجـزميؽقن اإلتقان بف بـحـق  معتربًاالبالغ 

وأّكفا ٓ تعؿ  قر مقارد بؾقغ الخرب[  بعـقان آحتقاط
(2)

- 

كجـد بعـض ماـايخـا وأسـاتذة ماـايخـا   ؿكعـم :د طؾـل الؿـقالين ــقوقال ال ,

اسـتخراج واسـتـباط  :أي  يف هـذا آسـتدٓل ي تاـؽؾقنهـمٓء   الخقئلد  ـقكال

طؾك قاطدة الت ـامح  ٓ تدلويؼقلقن بلن هذه الروايات   الؼاطدة مـ هذه الروايات

[يف أدلة ال ــ
(3)

- 

ؾـك أهـؾ الػــ ٓ يخػك طم :  طبد الحؾقؿ الغزي طـ هذه الؼاطدةاـقوقال ال ,

وكذا مـا ذهـب   ؼفاضـقسعتفا و جفةأو مـ   قبقلفا وردها جفةبعسفؿ مـ  خالف

[يف كػ فا طدم تؿامقتفاإلقف بعسفؿ مـ 
(4)

- 

ــال ال , ـــقوق ــامح  :د الؿصــطػقي  ــدة الت  ــك أن قاط ــقـ  ماــفقرةموٓ يخػ ب

ح يف إن قاطدة الت ـام :دكا إستاذسـقكؿا قال  -الخالفولؽـ ٓ تخؾق مـ   الػؼفاء

بؾ تدل طؾك تػسؾ   وذلؽ لعدم دٓلة إخبار طؾقفا -ٓ أساس لفاأدلة ال ــ مؿا 

الباري وترحؿف طؾك العباد[
(5)

- 

                                                           

 (-115( اكظر: جدل ومقاقػ يف الاعائر الح ـقـقة  حقدر حب اهلل )ص:5)

 (-53شـرح ص:)ادة  الؿقرزا جقاد التربيزي ( أسس الؼساء والاف1)

 (-15( الافادة بالقٓية يف إذان  ال ـقد طؾل الؿقالين )ص:4)

 (-551( الافادة الرالرة الؿؼدسة  طبد الحؾقؿ الغزي )ص:3)

 (-74( مائة قاطدة فؼفقة  ال ـقد الؿصطػقي )ص:1)
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 زجا٤ املطًٛب١ٝ ٚاحملبٛب١ٝ 9ربسٜج املطا٥ٌ اشبُظ ذبت قاعد٠

ٓ  ( الت ـامح يف أدلـة ال ـــ) :إن هذا الخـالف بـقـ طؾؿـاء اإلمامقـة يف قاطـدة 

 :الؿ ـائؾ الخؿـس مظؾتفـايؿؽـــا أن كـدخؾ تحـت  د أخـرىققاطـيؿـع مـ وجقد 

رجـاء ) :ومـفـا قاطـدة ( قـقل ممـقـ  التؽتـػ  صـالة السـحك  الترقيب  الماويح)

  :وإلقؽ ما قالقه طـ هذه الؼاطدة ( والؿحبقبقة الؿطؾقبقة

ممــ الؿعؾـقم أن  (:رجـاء الؿطؾقبقـة) :تحت طـقان د الؿصطػقي ـقال قال ,

بـؾ    رـقاب إذا أتـك بـف ٓ بؼصـد أكـف وارد مــ قبـؾ الؿعصـقمكؾ أمر يرجك لف ال

إن العؿـؾ  :وطؾقف يؿؽــ أن يؼـال  ٓ إشؽال فقف قطًعا الؿطؾقبقة والؿحبقبقةبرجاء 

[ ---ٓ ماكع مـف  إذا وقع رجاءً  الخرب السعقػالؿ تحب الؿ تػاد مـ 
(1)

-  

الت ـامح يف أدلـة  :مآسـتدٓل بؼاطـدة :ـل الؿقالين ـقد طؾل الح ـقوقال ال ,

ما روي مـ أن مـ بؾغف ثقاب طؾك طؿؾ فعؿؾف رجاء ذلؽ الرـقاب كتـب لـف   ال ــ

بـقـ  الؿاـفقرقطًعـا طؾـك مبــك  ٓ إشـؽال فقـفوهـذا  -وإن لؿ يؽـ إمر كؿـا بؾغـف

ــذه  ؛أصــحابـا ـــ ه ــتخرجقن م ــام ي  ــديؿ إي ــذ ق ــا مـ ــار فؼفائـ ٕن أصــحابـا وكب

ــدة ــات قاط ــف :الرواي ــامح يف أدل ــــ الت  ــقن  ال  ــدة  ويػت ــذه الؼاط ــك أســاس ه طؾ

  -كرقر مـ إمقر باستحباب

  د الخـقئل رحؿـة اهلل طؾقـف ــقكال ماايخـاوأساتذة  ماايخـاكجد بعض   كعؿ 

اسـتخراج واسـتـباط الؼاطـدة مــ هـذه  :أي  يف هـذا آسـتدٓل ي تاـؽؾقنهمٓء 

   امح يف أدلـة ال ـــالت :ويؼقلقن بلن هذه الروايات ٓ تدل طؾك قاطدة  الروايات

برجــاء حصــقل وإكؿــا تــدل هــذه الروايــات طؾــك أن اإلك ــان إذا أتــك بــذلؽ العؿــؾ 

فحقـئـذ يـلب هبـذا   وإن لؿ يؽـ رسقل اهلل قالف  الرقابالخاص يعطك ذلؽ الرقاب 

مــ أيًسا كػتل بح ــ الاـفادة الرالرـة يف إذان   فؾقؽـ (رجاء الؿطؾقبقة)بـ العؿؾ 

  (-بقةرجاء الؿطؾق)باب 

                                                           

 (-74( مائة قاطدة فؼفقة  ال ـقد الؿصطػقي )ص:5)
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همٓء الؿحؼؼـقـ   وأساتذة أساتذتـاوأساتذتـا  ماايخـاإٓ أن هذا الؼقل ققل  

قاطــدة الت ــامح بلدلــة )وإٓ فالؿاــفقر بــقـ إصــحاب هــق العؿــؾ بـــ   الؿتــلخريـ

كرقر مـ إمقر[ باستحبابوطؾك أساس هذه الؼاطدة يػتقن  ( ال ــ
(1)

- 

مـ  ٓ تؿـعإذان واإلقامة  ققػقةتقمإن  :العامؾل سـكد جعػر مرت ـقوقال ال ,

اسـتـاًدا إلـك إخبـار التـل أشـار  ( رجاء الؿطؾقبقة)بـ اإلتقان بالافادة الرالرة فقفؿا 

ء يف شــلأو بعــقان اسـتحباب  ---والاـفقد  والعالمـة  ســلوالطق  إلقفا الصـدوق

 مــ بؾغـفكؼاطـدة  ---أو ٕجؾ  قر ذلؽ مـ أمقر ذكرهـا العؾؿـاء  ء مخرشـلضؿـ 

و قرها[ ---طؾك طؿؾ ثقاب
(2)

- 

طؾقفـا كرقـًرا  يبــقنطـد كرقر مـ طؾؿاء اإلمامقة  أصاًل بؾ أصبحت هذه الؼاطدة  

  :وإلقؽ أققال بعسفؿ هبذا الخصقص  العؿؾقة رسائؾفؿمـ فتاواهؿ يف 

ء مـ الـقافؾ طـدا شـليف  الجؿاطةع اـرمٓ ت :  محؿد تؼل هبجتاـققال ال ,

ائط القجـقب شــرالغقبة إذا لـؿ تتحؼـؼ  صـرالعقديـ يف ط وصالة  صالة آست ؼاء

   -طؾك إضفر

[(رجاء الؿطؾقبقة)إذا أب هبا  (*)(صالة الغدير)الجؿاطة يف  وٓ يبعد استحباب
(3)

- 

 (يـقم الـقـروز)صحقح ما روي طــ  هؾم :د الخامـئل هذا ال مال ـقُسئؾ ال ,

 ---(أو  أو دطـاء  كاكـت صالة)يجقز اإلتقان بتؾؽ إطؿال  وهؾ ؟وفسؾف وأطؿالف

 -[؟بؼصد القرود

                                                           

 (-43دة بالقٓية يف إذان  ال ـقد طؾل الح ـقـل الؿقالين )ص:( الافا5)

 (-34( الافادة الرالرة يف إذان واإلقامة  ال ـقد جعػر مرتسـك العامؾل )ص:1)

(  هـذه الصـالة صـالة الغـديرتجـقز يف ) الجؿاطـةمذهب اإلمامقـة: أن  طجائبمـ  )*(

يف كقافــؾ رمســان  رمــةبدطــة مح لفــا يف الــديـ  وتؽــقن ٓ أصــؾالؿبتدطــة التــل 

   وأهؾ بقتف!( الؿمكد طؾقفا مـ قبؾ الـبل الماويح)

 (-135( تقضـقح الؿ ائؾ  الاـق  محؿد تؼل هبجت )ص:4)
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ٓ   كعـؿ  مقصد الـقرود يف تؾـؽ إطؿـال محـؾ تلمـؾ وإشـؽال :فلجاب قائاًل  

[(رجاء الؿطؾقبقة)بلس باإلتقان هبا 
(1)

- 

مإن  :قـائاًل   د محؿـد الروحـاين طــ مـفجـف يف رسـالتف العؿؾقـة ــقتحدث ال ,

 :ذه الرســالة يبتـــل اســتحباهبا طؾــكالؿــذكقرة يف أبــقاب هــ الؿ ــتحباتكرقــًرا مـــ 

رجـاء )ولؿـا لـؿ تربـت طــدكا فتعـقـ اإلتقـان هبـا بــ  ( قاطدة الت امح يف أدلة ال ــ)

[(رجاء الؿطؾقبقة)وكذا الحال يف الؿؽروهات فتمك بـ  ( الؿطؾقبقة
(2)

- 

 :فال مال هـا

أفعــالفؿ   وبؼقــة الصــحابة  لعؿــر يــربروآ يحــؼ ٕهــؾ ال ـــة أن  لؿــاذا

ٕهنا صادرة  ؛يعةاـرما دام أن هذه الؼقاطد صحقحة يف ال  الؼقاطدت مظؾة هذه تح

   ؟!طـ أهؾ بقت الـبقة

 

                                                           

 (-1.541( أجقبة آستػتاءات  ال ـقد الخامـئل )5)

 (-5.١( مـفاج الصالحقـ  ال ـقد محؿد الروحاين )1)
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 جــــايٓتا٥

وكقـػ يتعـامؾقن مـع صـحابة   اكظر طزيزي الؼاره إلـك حـال طؾؿـاء اإلمامقـة 

  ويحػظقكـف  ويؽتبقكف  بف ياتغؾقنوأطظؿ ما   فنكؽ تجد أكرر ما لديفؿ   الـبل

لقتقصـؾقا بـذلؽ إلـك مـا هـق  ايـة   طؾـقفؿ الؿؽذوبـة الصحابة  مرالبإكؿا هق 

 -فؿسـقوكبت مبغ  صاهنؿ اهلل  لديفؿ مـ ال ب والرؾب لفؿ

  فؿـ وافؼفـؿ فقفـا ففـق الؿ ـؾؿ حًؼـا  ثؿ يختربون الـاس جؿقًعا هبذه الؿ للة 

 الؿبتـدع وإن الؿبطـؾيف هـذه الؿ ـللة ففـق  خـالػفؿومـ   الؿحؼ وإن فعؾ ما فعؾ

ومــ كـؾ ذلـؽ   وحـظ مــ التؼـقى ٓ يؼـدر قـدرهؿا  كان طؾـك جاكـب مــ الـقرع

 :ك تخؾص هذه الـتائج

وطؾـك    أي هتؿة مـ التفؿ التل وجففـا طؾؿـاء اإلمامقـة إلـك طؿـر لؿ تربت ,5

 ! صحقحصالة السحك[ بطريؼ واحد   ممقـ  الب ؿؾة  التؽتػ  مالترقيب :رأسفا

  قـد اهتـؿ طؿـر اــراإلمامقـة آثــك ط معصـقملأن واحًدا مـ  لؿ يربت ,1
 !بقاحدة مـ هذه التفؿ

الؼريبـل طفـد مــ زمــ   أن طالًؿا مــ طؾؿـاء اإلمامقـة الؿتؼـدمقـ لؿ يربت ,4

قــد اهتــؿ   الــ [ ----الحؾــل  ســـكالؿرت  ســـلالطق  الؿػقــد  مالصــدوق :الصــحابة

كرر افماًء الذيـ أصبحقا أ  الؿتلخريـ مخمطاتوإكؿا هل مـ  !هبذه التفؿ طؿر

 -مـ الؿتؼدمقـ  طؾك صحابة الـبل

أفال يؿؽــ لــا تخريجفـا    وطؾك فرض ثبقت كؾ هذه التفؿ بحؼ طؿر ,3

كؿـا خـرج  ( رجـاء الؿطؾقبقـة) :أو قاطـدة ( الت امح يف أدلة ال ـــ) :تحت قاطدة

خصقًصـا وأن جؿقعفـا لفـا شـقاهد  ؟!ات الؿ ائؾ يف مـذهبفؿاـرعة طاـقطؾؿاء ال

   -يف كتب أهؾ ال ـة  ت لؾـبلمـ روايا

وٓزًمـا مــ   مــ أصـقلفؿ أصـاًل يعـد   إن صعـ طؾؿاء اإلمامقـة يف طؿـر ,1

الؽــذب حتــك لــق ســؾؽقا مـــ أجــؾ ذلــؽ صريــؼ   ٓ يؿؽـــ تركــف  لــقازم مــذهبفؿ

 -وآفماء
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التــل  وإباصقــؾ  وآفـماءات  الؽــذبتبـقـ لؾؼــاره العزيـز أيًســا حجـؿ  ,5

فالحؼقؼـة    وي ـطروهنا يف كتـبفؿ بحـؼ صـحابة الـبـل  مقـةيتداولفا طؾؿـاء اإلما

   !التل ٓ يؿؽـ إكؽارها أن هذا الؿذهب ٓ ي تؼقؿ مـ دون هذا الؽذب وآفماء

وال بب يف ذلـؽ   الؽرقرة اختالفاهتؿيعقب طؾؿاء اإلمامقة طؾك أهؾ ال ـة  ,3

يف م ـائؾ  قنيختؾػـوهـا هـؿ   وطدم ركقهبؿ سػقـتفؿ  هق ابتعادهؿ طـ أهؾ البقت

لــذلؽ قــال طؾؿــااهؿ طـــ هــذه   هــل يف ضــاهر إمــر مـــ الؿ ــؾؿات طـــدهؿ

بـؾ اختؾػـقا أكرـر مــ اختالفـات   فقفـا واختؾػـقآ تقجـد م ـللة إٓ  :آختالفات

و قـره   سـل  الطائػة الطقشـقح بذلؽ صـركؿا   (ومالؽ  والاافعل  أبل حـػقة)

 -مـ طؾؿاء اإلمامقة

ــر ؿ مـــ أن  ,١ ــر)طؾــك ال ــبمقـ)و  يف الصــالة (التؽػق ــراءة فاتحــة  (الت بعــد ق

صـالة أهـؾ  بـبطالنإٓ إهنؿ قالقا   بقـ طؾؿاء الؿذهب اإلمامل خالففقف   الؽتاب

طبـادة أهـؾ ال ــة هبـذا الـركـ العظـقؿ مــ  بطـالنفقؾزم مـ هـذا الؼـقل   ال ـة هبؿا

   !أركان اإلسالم مـ زمـ أبل بؽر إلك أن تؼقم ال اطة

عة اــقطؾؿـاء ال يعقبالتل  الخالفقةالل البحث أن كؾ الؿ ائؾ ثبت مـ خ ,7

مـ  (التؼقة)فقفا طؾك أهؾ ال ـة ثابتة يف كتبفؿ بروايات صحقحة اضطرهتؿ لؾؼقل بـ 

   -أجؾ تخريجفا

اإلمامقـة بالروايـات التــل وردت يف  ٓ كؾــزمإن مــ العـدل واإلكصـاف أن  ,51

يف أئؿـتفؿ وٓ يف رواهتـؿ الـذيـ  كطعـ ٓوأن   ما أجؿعقا طؾقف تخالػكتبفؿ والتل 

كؿـا   يف طؾؿـائفؿ الـذيـ خـالػقا هـذا اإلجؿـاع ٓ كطعــوأن   رووا هذه الروايـات

ٓ أن يبحرقا لفؿ طــ   بالؿعقار كػ ف  طؾك اإلمامقة أن يتعامؾقا مع صحابة الـبل

  !مـ دون أدكك سبب الباصؾةويؽقؾقا لفؿ آهتامات   والفـات الزٓت

 :ختام أققلويف ال 

فقفا بخقـر  يطعـقنعة اـقهؽذا أصبحت هذه التفؿ الؿػماة أصاًل طـد طؾؿاء ال 

  فقـدوكقهنا يف كتـبفؿ  وطؾـك رأسـفؿ طؿـر   بعد إكبقاء صحابة الـبـل اـرالب
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فـال يؽـاد يخؾـق كتـاب مــ   ويعرضقهنا طؾـك فسـائقاهتؿ  يف مجال فؿ ويتداولقهنا

 -وجاء هبذه التفؿ الباصؾة الؿػماةدكا طؿر إٓ سـقكتبفؿ يتحدث طـ 

ومـا أحدثـف بـف   وإلقؽ أكؿقذًجا مـ هـمٓء العؾؿـاء وهـؿ يتبـاكقن طؾـك إذان 

مالؿـؼـقص مــ إذان  (:تـذكرة الؿ ـؾؿ) :قال صالب ال ـجري يف كتابف   طؿر

مـعفـا الخؾقػـة الرـاين حتـك ٓ يتؽـؾ الؿ ـؾؿقن طؾـك  (*)(حل طؾك خقر العؿـؾ)هق 

 ----ويتلخروا طـ الجفاد  ارها خقر إطؿالالصالة باطتب

                                                           

 ؾك خقر العؿؾ( مـ إذان-اهتامفؿ سـقدكا طؿر بحذف طبارة: )حل ط )*(

يف  ادطك طؾؿاء الاـقعة: أن طبـارة )حـل طؾـك خقـر العؿـؾ( كـان يرفعفـا الرسـقل  

 وألغـتمــف   فحذفتـفتـدخؾت  أيـاديإذان الذي شـرطف وقـرره لؾؿ ـؾؿقـ  إٓ أن 

ــل  ــدهؿ لتؾؼ ــا طـ ــك الاخصـــقة الحاضـــرة دائًؿ وجــقده  مــقجفقـ هتؿــة الحــذف إل

مـع كـقن القاقـع ياـفد  ( طؿـرٓ وهل شخصـقة ســقدكا )آهتامات مفؿا كاكت  أ

  ياـــقر إلــك هــذا إمــر أو يــدل طؾقــف  مؽــذوب  أو ضــعقػأي خــرب  أو اثــر  باكتػــاء

طـد أهؾ ال ـة تاـقر إلك هذه العبارة وتدل طؾقفا  صحقحةأي رواية  اكتػاءإضافة إلك 

  صـحقحه العبارة بخرب اطتبار أهنا مـ إذان  بؾ حتك طـد اإلمامقة لؿ تربت هذ طؾك

( حقـث قـال يف تعؾقؼتـف طؾـك 1.355)وهذا ما إشار إلقف مصػ مح ـل يف ماـرطتف 

مـــ  والؿعتــربةأحــد أبــقاب البحــار: )بــاب إذان واإلقامــة وفســؾفؿا(  مــا كصــف: م

( ولقس فقف جؿؾة: )حل طؾك خقـر العؿـؾ( 4١  44  14  3رواياتف ما ذكرت برقؿ )

 -[طجقبوهق 

كؾ البعد طـ أي صـؾة بـف   وبعقدمخالػة تامة لؾقاقع   مخالػ لعؿر  وأن اهتامفؿ 

  حتـك إكـف اخـذ يـ ـج إوهام  وتعؾؼت بـف الخقآتوأن الؼائؾ بف شخص قد طؾتف 

مخر   كقكبمـفا صقًرا ٓ وجقد لفا مطؾًؼا  فؾق اهتؿ بحذف هذه العبارة شخًصا مـ 

ن لؼقلـف كـقع وجـف  أمـا أن يـتفؿ بـف مـ الؿخؾققات  قر الباـرية لربؿا كـا مخؾقًقاأو 

مدطقـف  كـذبففـذا مؿـا ٓ يؼبـؾ مطؾًؼـا  مـع كقكـف دلـقاًل قطعًقـا طؾـك  سـقدكا طؿر 

ودطـقاه وطؾــك افمائــف وأكـف مػــمٍ فقؿــا ذكـر  ومــا أكرــر الؽـذب وآفــماءات يف هــذا 

 الؿذهب-
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حقث جاء رجؾ إلك طؿر بــ  ( الصالة خقر مـ الـقم)ولؼد زيد يف إذان كذلؽ 

 فؼــال  والخؾقػــة  ــاط بـقمــة طؿقؼــة فؾــؿ ي ــؿعف  الخطــاب يققظــف لصــالة الصــبح

 -(*)ف ؿعفا طؿر فلمر بنضافتفا يف أذان الصبح (الصالة خقر مـ الـقم) :الرجؾ

 !فصقل إذان إلك ما شاء اهلل لقصؾتتعالك يف طؿر الخؾقػة  لق مد اهلل وهؽذا 

وترجــع   رة ـــقالؿ تتعــدلحاهتؿ مـــ أجــؾ أن صـــقفؿتــك ي ــؿعـا طؾؿــاء اإلســالم 

   ؟!رة كؼقة إلك حقاة الؿ ؾؿقـ ـقال

ولـؿ   فرديـة ور بات  ةصـقشخ اجتفاداتالؿ ؾؿقـ لؿ ي ؾؿ مـ  أذان  فنذن 

فؿتـك كؽـقن   وأمرال ذلـؽ  أو كصؾل  أو كؼقؿ  رة فقؿا كمذنكرع حركة ال ـة الؿطف

[!ومتك ك ؾؿف الك إجقال كؼًقا ٓ شائبة فقف  إدٓء طؾك صريؼ هذا الديـ
(1)

-   

                                                           

ؼقؼـة أم اهتــام(  بتػصــقؾ دققـؼ أثبتــا يف كتابـــا: )الصـالة خقـر مـــ الــقم يف إذان ح )*(

الــاس طـفـا  وأهنـا ثابتـة طــ الـبـل  أبعـدهذه التفؿة يف حؼ سـقدكا طؿر  وأكف  بطالن

خاصـة يف كتـبفؿ   أبقاًبـابلخبار كرقـرة حتـك وضـع لفـا طؾؿـاء أهـؾ ال ــة   إكرم

 وإلقؽ بعًسا مـ هذه إبقاب:

 ([-5.53١يف الترقيب مســ أبل داود ) باب 

 ([-5.314  قر أذان الصبح مالبقفؼل )كراهقة الترقيب يف باب 

 ([-5.131الترقيب يف أذان الػجر مســ الدارمل ) باب 

 ([-5.551الترقيب يف الػجر مســ الممذي ) باب 

 ([-1.54الترقيب يف أذان الػجر مســ الـ ائل ) باب 

 ([- 5.315الترقيب يف أذان الػجر مال ــ الؽربى لؾبقفؼل ) باب 

 ([-5.331مـ الـقم ممصـػ طبد الرزاق )الصالة خقر  باب 

 ([-5.111الترقيب يف أذان الصبح مصحقح ابـ خزيؿة ) باب 

( حتك طـ أئؿة أهؾ البقت  فؼد كان يرفعفا اإلمام طؾل بـ الح ـقـ ) ثابتةبؾ هل  

(  ما كصف: مطـ الح ـقـ بــ سـعقد  طــ 5.511روى الطقسـل يف هتذيبف )يف بقتف  

ـ محؿد بـ م ؾؿ  طـ أبل جعػر قال: كان أبل )زيـ العابديـ( فسالة  طـ العال  ط

  ولق رددت ذلؽ لؿ يؽـ بف بلس[- بـ )الصالة خقر مـ الـقم( يف بقتفيـادي 

 (- 31صالب ال ـجري )ص:كؼد الرؼافة الطائػقة طـد ال ـة والاـقعة  تذكرة الؿ ؾؿ  ( 5)
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كؼًقـا ٓ شـائبة فلذان أهـؾ ال ــة وصـؾـا سـؾقًؿا  ( رمتـل بدائفا واك ؾت) :قؾت 

مــ  وخالًقـا  أذان الػجـر يف (الصـالة خقـر مــ الــقم) :مـا دام ترفـع فقـف طبـارة  فقف

فــلذاهنؿ هــق إذان  ( حــل طؾــك خقــر العؿــؾ)و  (أشــفد أن طؾًقــا ولــل اهلل) :طبــارب

فؽؾ حرف وكؾؿة فقف لفا أصـؾ    الرابت طـ خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ الصحقح

وٓ لغقـره    ٓ لعؿـر  فقف مـ أحد اجتفادفال    يربتفا طـ الـبل إكرم محؿد

   - مـ الصحابة
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 َكاز١ْ بني األذإ ايجابت عٔ األ١ُ٥ ٚأذإ اإلَا١َٝ ايّٝٛ

ػت إلقـف ضـقفؼد أ  والزيادات طـد حد آجتفاداتأذان اإلمامقة ٓ تتققػ فقف  

وٓ زالـت هـذه الزيـادات   مـا أكـزل اهلل هبـا مــ سـؾطان إضـافاتطؾك مـدى قـرون 

كؿـاذج مــ إذان  أربعةوأود يف هذه العجالة أن أكؼؾ ألػاظ   م تؿرة إلك يقمـا هذا

   :لقتبقـ صدق كالمـا

 -إذان الرابت طـ إئؿة :إول

 -إذان الذي يرفعف أكرر اإلمامقة الققم :الراين

 -الحبقب سـرإذان الذي يرفعف اإلمامل يا :الرالث

د أحؿـد الح ــ مــ قــاهتؿ الػسـائقة  ــقإذان الذي ترفعـف جؿاطـة ال :الرابع

 (-الؿـؼذ العالؿل)

 األذإ ايجابت عٔ األ١ُ٥ 9األٍٚ

والـذي ٓ   كتـب اإلمامقـة أصـحوالؿـروي يف   وهق إذان الرابت طــ إئؿـة 

بقــف وبـقـ أذان أهـؾ ال ــة  ٓ فرقوالذي  ( أشفد أن طؾًقا ولل اهلل) :ترفع فقف طبارة

  :وإلقؽ كصف ( حل طؾك خقر العؿؾ) :إٓ بقجقد طبارة مسافة هل

 -اهلل أكرب  اهلل أكرب  رباهلل أك  ماهلل أكرب

 -أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل  أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل

 -أشفد أن محؿًدا رسقل اهلل  أشفد أن محؿًدا رسقل اهلل

 -حل طؾك الصالة  حل طؾك الصالة

 -حل طؾك الػالح  حل طؾك الػالح

  -حل طؾك خقر العؿؾ  حل طؾك خقر العؿؾ

ٓ إلف إٓ اهلل[  ٓ اهللٓ إلف إ-- اهلل أكرب  اهلل أكرب
(1)

-   

 إذان الذي يرفعف أكرر اإلمامقة الققم :الراين

                                                           

 (- 1.353  الحر العامؾل )«وسائؾ الاـقعة( »1.17  الطقسـل )«هتذيب إحؽام( »5)
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ــقم يف معظــؿ م ــاجد وح ــذي ك ــؿعف الق ــذا إذان ال ــة يف  ـــقوه ـقات اإلمامق

وقـد   وفقـف زيـادات مـا أكـزل اهلل هبـا مــ سـؾطان  عةاــقالعراق و قرها مـ بؾدان ال

   :وإلقؽ كصف  حددهتا بعقـفا

  -طان الرجقؿاـقال شـرـ أطقذ باهلل م

 -ب ؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

يا أيفا الذيـ ممـقا   إن اهلل ومالئؽتف يصؾقن طؾك الـبل

  -اصؾقا طؾقف وسؾؿقا ت ؾقؿً 

 -الؾفؿ صؾ طؾك محؿد ومل محؿد

  -واهلل أكرب  وٓ إلف إٓ اهلل  والحؿد هلل  سبحان اهلل

 - أكربواهلل  وٓ إلف إٓ اهلل  والحؿد هلل سبحان اهلل

  -واهلل أكرب  وٓ إلف إٓ اهلل  والحؿد هلل  سبحان اهلل

 -وهلل الحؿد

 زيادة

 -اهلل أكرب  اهلل أكرب  اهلل أكرب  اهلل أكرب

   -أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل  أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل

 -صؾك اهلل طؾقف وملف  أشفد أن محؿًدا رسقل اهلل

 - طؾقف وملفصؾك اهلل  أشفد أن محؿًدا رسقل اهلل
 

  -أشفد أن طؾًقا ولل اهلل

 -أشفد أن طؾًقا وأوٓده الؿعصقمقـ حجج اهلل
 زيادة

 -حل طؾك الصالة  حل طؾك الصالة

 -حل طؾك الػالح  حل طؾك الػالح

  -حل طؾك خقر العؿؾ  حل طؾك خقر العؿؾ

 -اهلل أكرب  اهلل أكرب

   -ٓ إلف إٓ اهلل  ٓ إلف إٓ اهلل 
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  ؿممـقـ والؿممـات والؿ ؾؿقـ والؿ ؾؿاتإلك أرواح ال

قبؾفـا   ومـ مات طؾك اإليؿان أهدي ثقاب سـقرة الػاتحـة

الؾفؿ صؾ طؾك محؿد ومل   الصالة طؾك محؿد ومل محؿد

 -محؿد

 زيادة

  :أققل 

إذ  ؛ـقات ــقالذي يرفع يف الؿ اجد والح إذان كؿاذج واحد مـهذا أكؿقذج  

  هبـا طــ أخـريـيختؾـػ التـل  الخاصة طباراتف ذنكجد أن لؽؾ مم :إكـا وكؿا قؾـا

قـال  لـذلؽ  كـؾ مـمذنمـزاج  وهـل مموكـة إلـك  صــكٓ تعـد وٓ تحفاإلضافات 

 اــلـ الؿرط ــقد محؿـد ح ــقموقد حؽل طــ جـدي ال :د طؾل الافرستاين ـقال

 طؿا مختؾػةوفقف القٓية لعؾل بصقرة  االافرستاين أكف لؿا سافر إلك الفـد سؿع أذاكً 

م صــروأحتؿؾ أكف سـؿع مـا أكـا سـؿعتف يف العـام الؿـ  كان ي ؿعفا يف العراق وإيران

  وإمام الؿتؼقـ طؾًقا ولل اهلل  أشفد أن أمقر الؿممـقـ) :وهق  الفـدحقـ سػري إلك 

[(وخؾقػتف بال فصؾ  رسقل اهلل صـلوو
(1)

- 

 ايهالّ ايباطٌ جا٥ص يف أذإ اإلَا١َٝ

حتـك  جـقزوافـنهنؿ قـد   طؾـك مـذهب اإلمامقـةوهذه اإلضافات لق ت  ريبـة  

مذهب صـاحب الؿ ـتـد ومخـرون  :قال طؾل الافرستاين  يف إذان الؽالم الباصؾ

فقـف بـؾ جـّقزوا   الـتؽؾؿ يف إذانبجـقاز وقـالقا   إلك طدم لزوم الؿـقآة يف إذان

محبـقب فؽقػ والحال هذه إذا كان التؽؾؿ أثـاء إذان بؽالم   الباصؾ حّتك الؽالم

 -أٓ وهق الافادة بالقٓية لعؾل بـ أبل صالب  ولف رجحان ذابُّ وبإصالة

أن يؽقن التاـفد  ففؾ يعؼؾ  جائًزا و قر مخؾل بإذان الؽالم العادّي فنذا كان  

[؟!بالقٓية كالًما مخاًل و قر جائز فقف
(2)

- 

جديـدة  ٓ ت تغرب طزيزي الؼاره إذن إذا ما سـؿعت ألػاًضـا وطبـارات :قؾت 

                                                           

 (-35١  ال ـقد طؾل الافرستاين )ص: «أشفد أن طؾًقا ولل اهلل يف إذان بقـ الاـرطقة وآبتداع( »5)

 (-533  ال ـقد طؾل الافرستاين )ص:«أشفد أن طؾًقا ولل اهلل يف إذان بقـ الاـرطقة وآبتداع( »1)
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فالبــاب مػتــقح طـــدهؿ طؾــك   ,كؿــا ســـربت,يف أذان اإلمامقــة بــقـ فــمة وأخــرى 

ــا دام الؽــالم   اطقف لؿختؾــػ اإلضــافاتصـــرم ــػ  جــائًزا يف إذانالباصــؾ م  فؽق

ملـق أّن  :قـال  طـ أبـل طبـد اهلل  رصـقطـ أبل ب  بؾ رووا يف أصح كتبفؿ ؟!بغقره

 طؾ الافادةأطاد يف  اممّذكً 
ّ
 (مــ ذلـؽ وأكرر  والرالث  الؿرتقـ)ك الػالح أو يف حل

[(لؿ يؽـ بف بلسيريد بف جؿاطة الؼقم لقجؿعفؿ  اإذا كان إمامً 
(1)

- 

وبؿـا أّكـف   أدمل بصحة إذان واإلقامةالؽالم مٓ يؼدح  :د الخقئل ـققال ال 

  فقجـب الؿحافظـة طؾـك ذكرهـا  عة يف إذاناــقلؾ اشـعارً أصبحت الافادة الرالرة 

الـاس طؾك آلتزام هبا[ وحث
(2)

(*)- 

 اسببٝب ضـساألذإ ايرٟ ٜسفع٘ اإلَاَٞ ٜا 9ايجايح

تحت  اخطً وقد وضعت   طؾك مققعف (الحبقب سـريا)وهق إذان الذي يرفعف  

   :وإلقؽ كص أذاكف  طؾك إذان الؿافقر الؿتداول بقـ اإلمامقة زياداتف

  -طان الرجقؿاـقال شـرأطقذ باهلل مـ 

 - الرحؿـ الرحقؿب ؿ اهلل

يا أيفا الذيـ ممـقا صـؾقا   إن اهلل ومالئؽتف يصؾقن طؾك الـبل

  -اطؾقف وسؾؿقا ت ؾقؿً 

 -الؾفؿ صؾ طؾك محؿد ومل محؿد

  -واهلل أكرب  وٓ إلف إٓ اهلل  والحؿد هلل  سبحان اهلل

 -واهلل أكرب  وٓ إلف إٓ اهلل  والحؿد هلل  سبحان اهلل

وهلل   واهلل أكـــرب  وٓ إلـــف إٓ اهلل  والحؿـــد هلل  ســـبحان اهلل

 -الحؿد

 زيادة

                                                           
ستبصار»(  4.41١  الؽؾقـل )«الؽايف( »5)  (-1.31١« )القسائؾ»(  1.53« )التفذيب( »5.417  الطقسـل )«ٓا

 (- 1.453)تعؾقؼ الؿقرزا التربيزي(  ال ـقد الخقئل )« صـراط الـجاة( »1)

يقجـد مــ يػتـل  هـؾ(  ال مال التالل: )5.515« )صـراط الـجاة»سلل الخقئل يف  *()

 ؟(-صالة الؿقتبندخال )الافادة الرالرة( يف 

 ؛ ٕهنا دطاء(- صالة الؿقتبالافادة الرالرة يف  ٓ بلس: )فلجاب 
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 -اهلل أكرب  اهلل أكرب  اهلل أكرب  اهلل أكرب

 -وتؼدست أسؿااه  -أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل  أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل

 -أشفد أن محؿًدا رسقل اهلل 

 -أشفد أن محؿًدا رسقل اهلل 

  -أشفد أن أمقر الؿممـقـ طؾًقا ولل اهلل

أشـــفد أن أمقـــر الؿـــممـقـ طؾًقـــا وفاصؿـــة الزهـــراء وأبــــاءهؿ 

ولعـــة اهلل طؾــك   صــؾقات اهلل طؾــقفؿ  الؿعصـقمقـ حجــج اهلل

 -قتؾتفؿ وأطدائفؿ

 زيادة

 -حل طؾك الصالة  حل طؾك الصالة

 -حل طؾك الػالح  حل طؾك الػالح

  -حل طؾك خقر العؿؾ  حل طؾك خقر العؿؾ

   -اهلل أكرب  اهلل أكرب

 -ٓ إلف إٓ اهلل  ف إٓ اهللٓ إل

وصؾك اهلل طؾك محؿد وملف الطاهريـ ولعــة اهلل طؾـك أطـدائفؿ 

 -أجؿعقـ
 زيادة
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 د أمحد اسبطٔ َٔ طـٝاألذإ ايرٟ تسفع٘ مجاع١ اي 9ايسابع

 (املٓكر ايعاملٞ)قٓاتِٗ ايفطا١ٝ٥ 

القؿـاين )هذا إذان الذي ترفعف الجؿاطة التل تت ـؿك بجؿاطـة أحؿـد الح ــ 

هناًرا جفاًرا كؾ يقم ثالثـة  (الؿـؼذ العالؿل)وهل تبرف مـ طؾك فسائقتفا  ( لؿقطقدا

  :وإلقؽ كصف  أوقات

ـــ  ــاهلل م ــرجقؿاـــقال شـــرأطــقذ ب ــرحؿـ   طان ال ب ــؿ اهلل ال

 -الرحقؿ

يا أيفا الذيـ ممـقا صؾقا   إن اهلل ومالئؽتف يصؾقن طؾك الـبل

  -طؾقف وسؾؿقا ت ؾقًؿا

إئؿة والؿفديقـ وسؾؿ   مل محؿدالؾفؿ صؾ طؾك محؿد و

 -ت ؾقًؿا

ـــف إٓ اهلل  والحؿـــد هلل  ســـبحان اهلل ـــرب  وٓ إل وهلل   واهلل أك

  -الحؿد

 زيادة

 -اهلل أكرب  اهلل أكرب  اهلل أكرب  اهلل أكرب

 -أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل  أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل

 -أشفد أن محؿًدا رسقل اهلل

 -أشفد أن محؿًدا رسقل اهلل

 -أشفد أن طؾًقا وإئؿة مـ ولده حجج اهلل

 -أشفد أن طؾًقا وإئؿة مـ ولده حجج اهلل

 -أشفد أن الؿفدي والؿفديقـ مـ ولده حجج اهلل

 -أشفد أن الؿفدي والؿفديقـ مـ ولده حجج اهلل

 زيادة

 -حل طؾك الصالة  حل طؾك الصالة

 -حل طؾك الػالح  حل طؾك الػالح
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  -ل طؾك خقر العؿؾح  حل طؾك خقر العؿؾ

   -اهلل أكرب  اهلل أكرب

 -ٓ إلف إٓ اهلل  ٓ إلف إٓ اهلل

وصؾ يا رب طؾك محؿد ومل محؿد إئؿة والؿفديقـ وسؾؿ 

 -ات ؾقؿً 
 زيادة

 األذإ ايرٟ ٜسفع يف أذزبٝجإ

وهذه   ـقات اإلمامقة ـقففذه كؿاذج مـ إذان الذي يرفع الققم يف م اجد وح 

ـقاهتؿ  ـــقجؿقــع مــا يرفعقكــف يف مــدهنؿ وح تتبــعوإٓ لــق أردكــا   ةألػاضــف الؿاــفقر

طـــ  ,متػــاخًرا,تحــدث ميــة اهلل محؿــد ال ـــد  :فؿــراًل   العجــب العجــابلقجــدكا 

مإن إذان الــذي يرفــع القــقم يف أذربقجــان  :قــائاًل   إذان الــذي يرفــع يف أذربقجــان

أسؿاء جؿقع إئؿة آثــك ف يذكر فق  ةسـقعقة الدولة الؿ تؼؾة طـ الدولة الرواـقال

[ولقس طؾًقا فؼط  اـرط
(1)

- 

ا القــقم طؾــك أهــؾ صـــرً إن كــان رفــع أســؿاء جؿقــع إئؿــة يف إذان مؼت :قؾــت 

  فـال ي ـتبعد أن يرفـع يف  قرهـا مــ الـدول والبؾـدان  ـًدا أو بعـد  ـد ( أذربقجان)

فبـدأ   والبـدعبالخرافـات دائؿ خصقًصا إذا تعؾؼ إمر  تطقرعل يف اـقفالؿذهب ال

واكتفـك بـذكر أسـؿاء إئؿـة  ( محؿد ومل محؿـد خقـر الربيـة) :إذان بزيادة طبارة

 -لـا إيام وال ـقن الؼادمة مـ إضافات تخبئوٓ كعؾؿ ماذا   جؿقًعا

ــعائر الح  ــدأت الا ــا ب ـــقكؿ ــاءـقة   ــك الح بالبؽ ــفاده ـ  ـــقطؾ ــقم استا   ي

صبـؾ )أكـقاع البـدع والسـالٓت مــ تزخر بجؿقـع  مفرجاكاتواكتفت الققم بنقامة 

  ---ومفرجاكــات  حقة ـــروتاــابقف م  وتطبقــر  ب بالزكجقــؾضـــرو  ولطــؿ  وزمــر

 (البدطـة)وٓ زالـت اإلضـافات إلـك هـذه  ( و قرها مؿا تعجز إقـالم طــ وصـػف

فؽؾؿـا   ب مــ مـاء البحـراــركالذي ي  وبازدياد مسطرد  م تؿرة مـ دون اكؼطاع

 -ططًااب ازداد شـر

                                                           

 (-14محؿد ال ـد )ص: مية اهلل  «الافادة الرالرة سبب اإليؿان أم جزء إذان( »5)
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سـلل   ضـؿـ تاـفد الصـالة (الافادة الرالرة)وصؾ الحال باإلمامقة أن يدخؾقا  بؾ

الؿقرزا جقاد التربيزي طـ حؽؿ قراءة الافادة الرالرة يف الصؾقات القاجبـة والؿ ـتحبة 

مالاـفادة الرالرـة ٕمقـر  :أجـاب قـائاًل  ؟وهؾ تبطـؾ الصـؾقات بؼراءهتـا ؟بعد الافادتقـ

  عة وأتباع مذهب أهـؾ البقـتاـقالقٓية مـ شعائر الب  الؿممـقـ طؾل بـ أبل صالب

وٓ بـلس بـذكرها بعـد الاـفادتقـ يف جؿقـع   وٓ تمك يف إذان بعـقان شعار الؿذهب

فػـل الؿؼـام كـالم ٓ   وأمـا يف صـالة الػريسـة  وكـذا يف اإلقامـة  الصؾقات الؿ ـتحبة

وتذكر يف تعؼقباهتا[  وإحقط تركفا فقفا  يت ع لف الؿجال
(1)

- 
 

 ايػٗاد٠ ايسابع١

د طادل العؾـقي بـلن تسـاف  ـقفؼد صالب مية اهلل ال  وهذا خقر شاهد طؾك ما كؼقل

ملؿـا  :قـائاًل   مـرتقـ إلـك إذان (طصـؿة اهللفاصؿـة الزهـراء  أشفد أن) :الافادة الرابعة

ولؿــا كاكــت   العؼقــدةكــان إذان واإلقامــة لؾصــؾقات الققمقــة إطالًكــا وإطالًمــا يف بقــان 

عل الؿخؾص طــ طؼائـده اـقأن يعؾـ ال الراجح بؾ مـ  فال ماكع  الحقاة طؼقدة وجفاًدا

كؿـا   فقعؾـ لؾعالؿ يف كؾ يقم أكـف يـممـ بتقحقـد اهلل  الصحقحة يف أذاكف وإقامتف لؾصالة

بنمامتـف ويـممـ   طؾـل أمقـر الؿـممـقـ حجـة اهلل بقٓيةويممـ   يممـ برسقل اهلل وكبقتف

  يف أذاكـف وإقامتـف :أي  وصفارهتـا الزهـراءكؿا ياـفد بعصـؿة   اهريـأوٓده الط وإمامة

 (-) اـريف الؿعصقمقـ إربعة ط معتؼدهيخرب طـ 
  ٓ بؼصــد الجزئقــة (الرابعــةالاــفادة )فقؼــقل يف أذاكــف وإقامتــف بعــد الاــفادة الرالرــة 

مــ الػؼفـاء يف ذلـؽ واحـد  يخـالػـلوٓ أضـ أن   فـؼقل فقفا ما كؼقل يف الافادة الرالرة

 -وما جاء وراء الػؼف مـ الؿعاين الدققؼة  الؿباين الػؼفقة يجفؾوالعؾؿاء إٓ مـ 

فاصؿة الزهـراء  أشفد أن) :أن يؼقل الؿمذن والؿؼقؿ بعد الافادة الرالرة فقجقز 

أشـفد ) :أو يؾحؼ ذلؽ بالافادة الرالرة بعد ققلـف  أو مرة واحدة  مرتقـ (طصؿة اهلل

[(طصؿة اهللفاصؿة الزهراء وأن   أن طؾًقا ولل اهلل
(2)

- 

                                                           

 (- 551  الؿقرزا جقاد التربيزي )ص:«إكقار اإللفقة يف الؿ ائؾ العؼائدية( »5)

 (- 54  الاـق  محؿد فاضؾ الؿ عقدي )ص:«إسـرار الػاصؿقة( »1)
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مجــقز  :طـــدما قــال  الغؾــق والغــالة :وهــذا مــا أكــده مختــار إســدي يف كتــاب 

 أشـفد أن) :ار الػاصؿقـة قـقل الؿـمذن والؿؼـقؿ بعـد الاـفادةسـرإ :صاحب كتاب

[(طصؿة اهللفاصؿة الزهراء 
(1)

- 

 ايػٗاد٠ اشباَط١

  :أققل ٔية اهلل طادل العؾقي 

يف  ( فاصؿـة)فرفـع اسـؿ   وكػـذ صؾبـؽ  الحبقب قد سؿع كالمـؽ ـرسإن يا 

وأبـاءهؿ الؿعصـقمقـ  وفاصؿة الزهراءمأشفد أن أمقر الؿممـقـ طؾًقا  :بؼقلف  إذان

 -حجج اهلل[

مأشفد أن  :وهل  شفادة خام ةد أحؿد الح ـ فنهنؿ أدخؾقا  ـقأما جؿاطة ال 

 -مـ ولده حجج اهلل[ الؿفدي والؿفديقـ

 إلمامقة  اصة بالخرافات والؿقضقطاتكتب ا

يف  (الاــفادة الرابعــة)  صالــب ال ـــجري طؾــك مـــ يطالــب برفــع اـــقال طــاب 

 :فؼـال كاقًؿـا  بالرابعـةفؽقـػ  أصـاًل  دخقؾـة (الافادة الرالرة)ٕكف يعتؼد بلن  ؛إذان

 :وهـل ( الاـفادة الرابعـة) :مكؼؾ لل أخ يف اهلل أكف حصؾ طؾـك كتـاب تحـت طــقان

  صصــافــحـ قـد   وقـد أدخؾفـا الؿغـالقن يف إذان (طصؿة اهللفاصؿة  أنأشفد )

  فؼفــا وتخريـػتمبـع لتزيـد يف بالئــا  بالرابعـةوإذا   دخقؾـةٕهنا  ؛الرالرةبالافادة 

يعة اـريف تحديد معالؿ ال ضابطوهؾ يبؼك مـ  -وإحراج أتباع أهؾ البقت مـ جديد

 -[؟!يػةاـروال ـة ال

موإكـا طؾـك يؼـقـ أن  :قـائاًل   بالؿقضـقطات والخرافـات  اصـةثؿ شـفد بـلن كتـبفؿ 

  وتؿ ـًؽا بالقٓيـة كؿـا يؼقلـقن  ار طؾك مرؾ هذه إمقر ٓ يعـل حبًا ٕهؾ البقتصـراإل

ةاــقالت ت ــطقحبـؾ هـق    وآطتؿــاد طؾـك إحــالم  ع وإخراجــف مــ دائـرة الؼــرمن وال ــ

هبا كتبـا[  صتقطات التل والؿقض  والغؾق  وآجتفادات الػار ة  والؿـامات
(2)

- 

                                                           

 -(51١  مختار إسدي )ص:«الغؾق والغالة» (5)

 (- 33  صالب ال ـجري )ص:«تذكرة الؿ ؾؿ» (1)
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ت اـق  صالب طـ كتب الاـقإن ما ذكره ال :قؾت  بالخرافات عة مـ أهنا قد  صَّ

 وكؾ ما هق   والؿقضقطات
ّ
 فسـاًل   اشـتفرت بـقـ طـقاّم الــاس  ء حؼقؼٌة ثابتـةسـل

هذه  وطزل  هذا الماث لغربؾةتحرك وتقجف حؼقؼل  هؾ هـاكولؽـ   طـ طؾؿائفؿ

  ؟طؾك ضفقر هذه الؽتب الؼرونبعد مرور كؾ هذه   ّمات طـفالخرافات والطا

ففــذه الخرافــات ٓ زالــت ُتـَؼــؾ يف كتــب   لـــ تجــد ذلــؽ  كــاّل  :الجــقاب 

وك ـؿعفا كـؾ يـقم طؾـك   م ـؾؿاتالؿتلخريـ مدافعقـ ومــافحقـ طـفـا طؾـك أهنـا 

  -الػسائقاتأفقاه طؾؿائفؿ مـ طؾك 

 

 فتح باب االجتٗاد

   :ء جائزشـلعة فؽؾ اـقد مػتقًحا طـد الوما دام باب آجتفا 

يف إذان بؼصـد  فاصؿـة الزهـراءمهـؾ يجـقز ذكـر  :سئؾ مية اهلل جقاد التربيزي 

 ؟وهؾ يقجد دلقؾ طؾك جقاز ذكرها أو طدمف ؟آستحباب أو ٓ

ء يـذكر يف شــلوكـؾ   ولقس مرؾ الصالة ٓ يبطؾ إذانكالم أدمل  :فاجاب

[فال بلس بف  إذان ٓ بؼصد الجزئقة
(1)

- 

  د الافرسـتاين ــقح بـذلؽ الصـركؿا   جائًزايف إذان  الباصؾوما دام الؽالم 

فـنن هـذا  !ًئا جديـًداشــقفال  رابة إن سؿعت يف أذان اإلمامقة كؾ يقم بؾ كـؾ سـاطة 

ــف ســـلٓ تـؼ الؿــذهب ــل   طجائب ــك إذان   إضــافاتفوٓ تـتف ًٓ ,فلضــافقا إل  ,أو

وبعـد   ومـ ثؿ أدخؾقا إلقفـا اسـؿ طؾـل  ( د خقر الربيةمحؿد ومل محؿ) :طبارة

 :وأخقـًرا ولـقس مخـًرا طبـارة  ( فاصؿـة)ومــ ثـؿ اسـؿ   ذلؽ أسؿاء بؼقـة إئؿـة

,فــلدخؾقا   بــؾ لــؿ يؽتػــقا بــذلؽ  مـــ دون ذكــر أســؿائفؿ (الؿفــدي والؿفــديقـ)

 !يف إذان الؾعـ ,حتك

ػ ســقد أحؿد الح ـ ي ـقال فقؿؽـ بعد مقت  فال أدري ماذا تخبئ لـا إيام 
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  ال ادسـة)الافادة فتصبح طـدكا   أتباطف إلك أذاهنؿ اسؿف وأسؿاء مـ يلب مـ أبـائف

 -(*)(مفدًيا اـرإلك اثـل ط  ---والرامـة  وال ابعة

ــك إذان أســؿاء   ال ــابؼقـ والالحؼــقـ  مــراجعفؿوٓ ك ــتغرب إن أضــافقا إل

حتك كصؾ إلـك الاـفادة  ( والؼائؿة مػتقحة ---واكتفاًءا بال  تاين ----بدًءا بالؿػقد)

ــة ــة ال ــاطة  الؿائ ــث يتجــاوز وقــت إذان واإلقام ــؽ مـــفؿ !بحق   وٓ ي ــتبعد ذل

وهذا هـق   جديدة أشـع مـفا تجر إلك بدعفنهنا   طـدما ي ؽت طـفا العؾؿاء فالبدطة

 -الحاصؾ طـد اإلمامقة الققم

كـزل بـف جربيـؾ مــ  تـقققػلدهؿ حقن بلن إذان طـصـرأن اإلمامقة ي والغريب

عة اــقال اتػؼـتم :قـال جعػـر ال ـبحاين  د الؿرسـؾقـســقسبع سؿاوات طؾك قؾب 

 أكزلــف اهلل  ومـــ شــعائره  اإلمامقــة طؾــك أن إذان ومرؾــف اإلقامــة مـــ صــؿقؿ الــديـ

هـق الـذي فـرض   الصـالةوأن اهلل الذي فـرض   د الؿرسؾقـسـقسبحاكف طؾك قؾب 

  ٓ يف القؼظـة  أي ابـ أكرك يعفاـرتولؿ ياارك يف   لجؿقع واحدوأن مـال ا  إذان

[الؿ ؾؿةوهذا طـدهؿ مـ إمقر  ---وٓ يف الؿـام
(1)

- 

وأكـف   لـألذان عاـرالؿأئؿة أهؾ البقت طؾك أن اهلل سبحاكف هق  اتػؼتم :وقال أيًسا ,

ًٓ   وطؾؿف رسقل اهلل جربئقؾهبط بف  عف أحد[ياـرولؿ ياارك يف ت  وهق طؾؿف بال
(2)

- 

                                                           

ــر  ي تدل أتباع هذه الػرقة طؾك معتؼدهؿ بروايات طـ الؿعصقمقـ تؼقل بلن بعد اثــل *() طا

  وإلقـؽ مـا رووه يف ذلـؽ:---  طــ أبـل طبـد اهلل  طــ أبقـف اثـل طاــر مفـدًياإماًما سـقظفر 

 الباقر  طـ أبقف سـقد العابديـ  طـ أبقف الح ـقـ الزكل الافقد  طــ أبقـف أمقـر الؿـممـقـ 
يــا أبــا الح ـــ! »: لعؾــل  ,يف الؾقؾــة التــل كاكــت فقفــا وفاتــف , قــال: قــال رســقل اهلل 

وصـقتف حتك اكتفك إلك هذا الؿقضع  فؼـال: يـا  ر صحقػة ودواة- فلمأل رسقل اهلل أحسـ

  فلكـت يـا طؾـل أول بعدهؿ اثــا طاــر مفـدًياطؾل! إكف سـقؽقن بعدي اثـا طاـر إماًما  ومـ 

ـــا-- ــر إماًم ـــل طاــ ـــة»ماكظـــر: « آثـ ــل )ص:« الغقب ــر البصـــائر»(  515لؾطقســ « مختصــ

 (-474)ص:« اإليؼاظ مـ الفجعة»(  5.317« )إثبات الفداة»(  47)ص:

 (- 11  الاـق  جعػر ال بحاين )ص:«آطتصام بالؽتاب وال ـة( »5)

 -(13  ال بحاين )ص:«آطتصام بالؽتاب وال ـة» (1)
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ــام طـــد أهــؾ  وحــلمإن أصــؾ إذان  :د طؾــل الافرســتاين ـــقوقــال ال , ٓ مـ

أذن لـف بـف يف صـالتف بـالـبققـ  جربئقـؾوإن   طؾـك رسـقل اهلل جربئقـؾكزل بف   البقت

[الؿعراجوالؿالئؽة يف حديث 
(1)

-  

مإذان ورد مــ الاـارع الؿؼـدس هبـذه الؽقػقـة  :د طؾل الؿـقالين ـقوقال ال ,

فصــؾ أو كؼــص فصــؾ مـــ  فنضــافة  وبحــدود ماخصــة  بػصــقل معقـــة  خاصــةال

وكـزل بـف الـقحل طؾـك رسـقل   جربئقـؾمـا كـزل بـف  وخالف  عاـرالخالف إذان 

   -](2)اهلل
 كؼـصأو   فصـؾ إضـافةوأكف ٓ يجقز   بتقققػقتفإٓ أهنؿ طؾك الر ؿ مـ ققلفؿ  

فلضـافقا إلقـف طؾـك مـدى طؼـقد   ,كؿـا بقــا,فنهنؿ قـد تالطبـقا بـف كرقـًرا   فصؾ مـف

طــدهؿ فـنلك مـاذا  اتقققػًقـوٓ أطؾؿ لق لؿ يؽـ   إضافات ما أكزل اهلل هبا مـ سؾطان

ـقة التـل ٓ يـػـؽ طـام  ــقؽقن حالف حـال الاـعائر الحسـقفربؿا  ؟مول إلقف أمرهسـق

 !ػت إلقفاضـقإٓ وكجد شعقرة جديدة قد أ

إذان  بعــدم تقققػّقــةؾ ال ـــة فــنن اإلمامقــة يتفؿــقن أهــ :مـــ ذلــؽ وإ ــرب 

مإّن إثبات الاـفادة الرالرـة ومـا يؿاثؾفـا سـفؾ  :د طؾل الافرستاين ـققال ال  طـدهؿ

وذلـؽ ٕن  ـالبّقتفؿ يؼقلـقن  ؛وفؼ أصقل أهؾ ال ـة الػؼفقة وإصـقلقة والروائقـة

ع شــرأّكـف  :ويف مخـر  رمه أحـد الصـحابة مــامع وفـؼ شـروأّكف   إذان بعدم تقققػّقة

 مع أصحابف
ّ
 -صبؼ استاارة مـ الـبل

ًٓ شـربلّن إذان  :وققؾ  ػت إلقـف ضـقثؿ أُ  ( الصالة الصالة) :بؼقل الؿمّذن ع َأّو

 -وأن طؿر بـ الخطاب أضاف إلقف الافادة بالـبّقة  الافادة بالتقحقد

ف الــاس ــ ـَ هـق مـا َح َّ وكـالؼقل بالؿصـؾحة   ولفؿ أصقل ُاخرى كالؼقل بلّن الَحَ ـ

[ ---طقّتفا طـدهؿاـركّؾ هذه إصقل ت ّفؾ إمر لؾؼقل ب -باهفاوأش
(3)

- 

                                                           

 (-434ال ـقد طؾل الافرستاين )ص:  «أشفد أن طؾًقا ولل اهلل يف إذان بقـ الاـرطقة وآبتداع( »5)

 (-5١ال ـقد طؾل الؿقالين )ص:  «ية يف إذانالافادة بالقٓ» (1)

 (-15ال ـقد طؾل الافرستاين )ص:  «أشفد أن طؾًقا ولل اهلل يف إذان بقـ الاـرطقة وآبتداع( »4)
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فـنهنؿ  ,ح ب زطؿ الافرسـتاين,طـدهؿ  طدم تقققػقتفإٓ أكف طؾك الر ؿ مـ  

كبقـــا  رفعــفطـــدهؿ مـــذ أن  ثابتــةفػصــقلف   كؿــا تالطــب اإلمامقــة  لــؿ يتالطبــقا بــف

 -ن زيادة أو كؼصانمـ دو  وإلك يقمـا هذا ,بقـ الصحابة,أول مرة  محؿد

بلكـف قـد أضـاف إلـك إذان  متاخرو اإلمامقة طـدما اهتؿـقا طؿـر  كذب وقد 

   (-حل طؾك خقر العؿؾ) :وحذف مـف طبارة ( الصالة خقر مـ الـقم) :طبارة

  :اح يف كتابقـاصـرال الؽذبوقد بقـا هذا 

 -إلك إذان (قمالصالة خقر مـ الـ) :دكا طؿر بنضافة طبارةسـقأسطقرة اهتام  :إول

   -مـ إذان (حل طؾك خقر العؿؾ) :دكا طؿر بحذف طبارةسـقأسطقرة اهتام  :الراين

  والغريب أن صالب ال ـجري الؿطؾع طؾك حؼائؼ تالطب طؾؿاء اإلمامقـة يف أذاهنـؿ

حـ قـد  :ح بؼقلفصـركؿا   مـ هذا التالطب  صةوالذي يف حؾؼف  بالاـفادة   صصــامفــ

[ةدخقؾٕهنا  الرالرة
(1)

تعـالك يف طؿـر  لـق مـد اهللموهؽـذا  :فقؼقل  طؾك طؿر  يعقب  (*)

حاهتؿ صــقفؿتك ي ـؿعـا طؾؿـاء اإلسـالم  !فصقل إذان إلك ما شاء اهلل لقصؾتالخؾقػة 

ــاة الؿ ــؾؿقـ ـــقرة وترجــع ال ـــقمـــ أجــؾ أن تتعــدل الؿ ــك حق ــة ال ــنذن أذان  ؟!رة كؼق ف

[---فردية اتور بة صـقشخ اجتفاداتالؿ ؾؿقـ لؿ ي ؾؿ مـ 
(2)

-   

   :كؿا قال الااطر  أققل رًدا طؾقف 

 يــا أيفــا الرجــؾ الؿعؾــؿ  قــره 

 

ـــقؿ  هـــال لـػ ـــؽ كـــان ذا التعؾ

 ٓ تــــف طــــ خؾـــٍؼ وتـــلب مرؾـــف  

 

 طـــاٌر طؾقـــؽ إذا فعؾـــت طظـــقؿ 

ــا   ـــ  قف ــا ط ــدأ بـػ ــؽ فاهنف  اب

 

 فــنذا اكتفــت طـــف فلكــت حؽــقؿ 

 ففـاك يؼبؾ ما وطظـت ويؼتـدى 

 

 ويـػـــع التعؾـــقؿ بـــالرأي مــــؽ 

 -والحؿد هلل رب العالؿقـ  وسالم طؾك الؿرسؾقـ  فاهلل الؿ تعان طؾك ما يصػقن 

                                                           
 -(33  صالب ال ـجري )ص:«تذكرة الؿ ؾؿ» (5)

يف حؾؼ ال ـجري  ولؿا أقر   صةلؿا أصبحت  باصؾةأققل: لق لؿ تؽـ هذه الافادة  *()

 -دخقؾةلهنا ب

 (-31صالب ال ـجري )ص:  «كؼد الرؼافة الطائػقة طـد ال ـة والاـقعةتذكرة الؿ ؾؿ » (1)
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 هلا صـسبدع ال حد ٚال ح

فؾؿ تتققػ افـماءاهتؿ    دكا طؿرسـقطؾك   سبفؿصب طؾؿاء اإلمامقة جام  

فؿـا   لؿ يتققػ بحرفؿ يف بطقن الؽتب الصػراء لؾـقـؾ مــفو  وكذهبؿ طؾقف طـد حد

  ووافؼـف طؾقفـا جؿفـقر الصـحابة  فقفا وإن كان اجتفاده فقفا حًؼا اجتفدمـ م للة 

خـارج طــ   يف الـديـ متفًؿـا مبتـدًطافقبؼك طــدهؿ   إٓ وأصبحت مصدر صعـ فقف

 -ع رب العالؿقـشـر

كبقـًرا  طًاـاأن مذهبفؿ صـار  وكقػ  ويف الؿؼابؾ فنهنؿ ٓ يـظرون إلك أكػ فؿ 

ــقاع ــدع لؿختؾــػ أك ــنهنؿ   لؽـــ الؿاــؽؾة الؽــربى يف كــذابقفؿ  والســالٓت الب ف

وطؾـك   ضؾًؿا وزوًرا إلك أئؿة أهؾ البقـت ك بقهافنهنؿ   ولتؿرير بدطفؿ طؾك الـاس

 -(*)() الصادقرأسفؿ جعػر بـ محؿد 
 فؽقـػ  ــقان البـابعل مــ طاــقلذلؽ فربؿا ي تغرب الؼـاره ال ــل قبـؾ ال 

فـال يتجـرأ أحـد مــ أهـؾ ال ــة أن يـتفؿ  ؟!يف الديـ بآبتداعكتفؿ جعػًرا الصادق 

لؽـ مـا دام   ففق إمام جؾقؾ الؼدر مـ أئؿتـا الؿتبعقـ لؾؽتاب وال ـة  جعػًرا بذلؽ

فـنهنؿ  ( )كاسـبقـ هـذه البـدع إلقـف   طؾك بدطفؿ الباصؾـة يـصـرمطؾؿاء اإلمامقة 

خصقًصا أكؿا سـعرضف مـ بدع مـ ـقبة إلقـف   ولقس كحـ بآبتداعف هؿ مـ يتفؿقك

 - وٓ طـ رسقلف إمقـ  ولؿ تربت طـ رب العالؿقـ  م تـد يف الديـ لقس لفا
يعة اــرفـال يقجـد بـاب مــ أبـقاب ال  كرقـرة جـًدا ()الؿـ ـقبة إلقـف  فالبدع 

ر إلك اثـتقـ مــ شـقد هـا أن أوأو  سقاًء العؼائدية مـفا أو الػؼفقة إٓ وقد امتألت هبا

 :بدطفؿ الؿػماة طؾك جعػر الصادق

 (-أو يقم الغدير  طقد الغدير)بدطة  :إولك 

 (-طقد الـقروز)بدطة  :الراكقة 

                                                           

روايــات اإلمامقــة  معظــؿ( مـــ دون بؼقــة إئؿــة؛ ٕن جعػــر الصــادق ) اخــمت )*(

مـ قبة إلقف  وأيًسا فنن طؼقدهتؿ يف إئؿة تؼقل: بلن كؾ رواية تـ ب ٕحدهؿ  فنكـف 

 لقفؿ جؿقًعا  فنن رواياهتؿ تصدر طـ ماؽاة واحدة- إ ك بتفايؿؽـ 





 

 

 

 

 

 

 

 

  األوىل

 بدعة عيد الغديس 
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 توطئة:

طؾؿــاء اإلمامقــة مـــ جعــؾ حادثــة الغــدير العــابرة يف حقــاة اإلســالم  لــؿ يؽتــػ

فقفا حتـك جعؾـقا  كػخقابؾ   عل فؼطاـقمادة ٕصؾ الخالف ال ـل ال  والؿ ؾؿقـ

 :مـــ  فخصصــقا لققمفــا أطؿــآ مــا أكــزل اهلل هبــا مـــ ســؾطان  حبــةوهــل  قبــةمـفــا 

لـؿ يػعؾفـا  ( و قرهـا  ---وزيارة لؾؼبـقر  وصدقة  وهتـئة  و  ؾ  امصـقو  صالة)

طؾـل وولديـف )رأسـفؿ  وطؾك  وٓ واحد مـ صحبف الؽرام   قبؾفؿ ٓ رسقل اهلل

   (-ـ  ـقالح ـ والح
فؼـد ُكتـب طـفـا   وأكا ٓ أريد أن أدخؾ يف جدال مع اإلمامقة حقل هذه الحادثة 

التل  بدطفؿإٓ إكـل أود أن أضع الؼاره الؽريؿ يف صقرة   ما يؽػل لردها وتػـقدها

مــ ذي  ـراالرامـ ط)والؿصادفة يقم   يؼقمقن هبا يف الذكرى ال ـقية لفذه الحادثة

ــماويح)لقؼارهنــا مــع بدطــة  ( الحجــة  الؿـ ــقبتقـ  ( صــالة الســحك)و (صــالة ال

 - إلك أمقر الؿممـقـ طؿر بـ الخطاب ,ضؾًؿا,

 ايتعسٜف بّٝٛ ايػدٜس

مــ أطؿـال يف هـذا  ()وقبؾ أن أكؼؾ لؾؼاره مـا ك ـبقه إلـك جعػـر الصـادق  

أدت باإلمامقــة إلــك أن  ومــا جــرى فقــف مـــ أحــداث  أود تعريػــف هبــذا القــقم  القــقم

  ؾ طــ هـذا القـقمصــق  الؿػقد يف الؿؼـعة مــ تػااـقكاقاًل ما ذكره ال  يجعؾقه طقًدا

القـقم )مويقم الغدير هـق  :ما كصف ( صالة يقم الغدير وأصؾفا) :فؼد قال تحت باب

فقـف مرجعـف مــ حجـة الـقداع   كـزل رسـقل اهلل  (*)(مــ ذي الحجـة اـرالرامـ ط

 بالصـالةويــادى   مر أن يـصـب لـف يف الؿقضـع كـالؿـرب مــ الرحـالوأ  بغدير خؿ

ومــ تـبعفؿ لـدخقل الؿديــة مــ   فاجتؿع سائر مـ كان معف مــ الحجـاج  جامعة

                                                           

طؾؿاء اإلمامقة يف أي يقم مـ أيام إسبقع كان يقم الغدير  قال ال ـقد محؿد  يجفؾ )*(

(: مٓ إشــؽال يف أن الغــدير كــان يف الرــامـ 15.47جــقاد الاــبقري يف مجؾــة تراثـــا )

يف أكف يف أي يقم  اإلشؽالطاـر مـ ذي الحجة سـة طاـر مـ الفجرة الؿباركة  وإكؿا 

 كان؟[- إسبقعمـ أيام 
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  فحؿـد اهلل  ثـؿ رقـك الؿــرب  ركعتـقـفصـؾك   واجتؿع جؿفقر أمتف  أهؾ إمصار

ووصـاهؿ   فوكعـك إلـك إمـة يف الخطبـة كػ ـ  وأكـذر  وزجـر  ووطظ  وأثـك طؾقف

طؾـل بــ  دطاثؿ   حفا فقؿا يجب آكتفاء إلقف يف حقاتف وبعد وفاتفشـربقصايا يطقل 

  ثؿ أقبؾ طؾك الـاس بقجفف الؽـريؿ  فلمره أن يرقك معف الرحال   أبل صالب
ــف ــرض صاطت ــك ف ــررهؿ طؾ ــؿ  فؼ ــره لف ــال يف تؼري ـــؽؿ ) :وق ــؿ م ــك بؽ ــت أول أل 

ثـؿ    فلخذ إذ ذاك بعسد أمقـر الؿـممـقـ  فلجابتف الجؿاطة باإلقرار ؟( بلكػ ؽؿ

   :فؼال  أقبؾ طؾقفؿ أجؿعقـ

 صــرواك  وطـاِد مــ طـاداه  الؾفؿ وال مــ وآه  فؿـ كـت مقٓه فعؾل مقٓه) 

 (-واخذل مـ خذلف  هصـرمـ ك

وأوجـب لـف   وكاـػ بؼقلـف طــ فـرض صاطتـف  مــ بعـده فـص طؾقف باإلمامة 

ئاسة طؾقفؿ يف الحال بنيجاب اهلل تعالك ذلـؽ يح الؾػظ ما هق واجب لف مـ الرصـرب

إذ الؼصد إيـراد   ؾفا يف هذا الؿؽانصـقوالؼصة مافقرة ي تغـك بظفقرها طـ تػ  لف

 -الػرض مـفا[

اقتداًء برسقل   بصالة ركعتقـيف هذا الققم بعقـف  فجرت ال ـةم :ثؿ قال الؿػقد 

وايـات طــ الصـادققـ مــ مل وتطابؼـت الر  واحتذاًء ل ـتف يف أمتـف  يف فعؾف  اهلل

ولطػ لفؿ فقف بؽؿـال   اهلل تعالك بف الؿ ؾؿقـ سـر  يقم طقدمحؿد بلن يقم الغدير 

  -د الؿرسؾقـ طؾقف وملف ال المسـق وأطؾـ فقف خالفة كبقف  الديـ

  فقف شؽًرا هلل تعالك طؾك كعؿتف العظؿك مـ حػظ الديـ امصـقســف الفؽان مـ  

يف صـدره ســة  والغ ـؾ -يف رطايـة الؿـممـقـ  الرسـقل وهدايتف إلـك الؼـائؿ بعـد

إلك مخر كالمف[ ---وصالة ركعتقـ -لعظقؿ الؼربان فقف لرب العالؿقـ
(1)

- 

                                                           

 (-114( الؿؼـعة  الاـق  الؿػقد )ص:5)
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 جعًٛا َٔ اسبب١ قب١

ففؿ لؿ يؽتػقا مـ جعؾ حادثة يـقم   هذا هق معتؼد طؾؿاء اإلمامقة يف هذا الققم 

عل اــقٕصـؾ الخـالف ال ــل المادة   رة اإلسالم والؿ ؾؿقـسـقيف  العابرةالغدير 

 -حبةوهل  قبةفقفا حتك جعؾقا مـفا  كػخقابؾ   فؼط

خؾقػـة بعـد رسـقل   ب طؾل بـ أبـل صالـبصـقفادطقا أن يف هذا الققم تؿ تـ 

حتـك صـارت هـذه الحادثـة طــد   وتؿـت الـعؿـة  فبذلؽ فؼد كؿـؾ الـديـ   اهلل

يػ شـــر  بــاقر اـــققــال ال  مـــ أركــان أدلــتفؿ طؾــك اإلمامــة اســـقً أسا ابعســفؿ ركـًــ

فؼـد كؿـؾ   ومـ أسؿاها مـزلـة  شلًكا أهؿ إطقادمأما طقد الغدير ففق مـ  :شـلالؼر

أمقـر   فؼـد قؾـدت ال ـؿاء اإلمـام  وتؿت الـعؿة الؽربى طؾك الؿ ؾؿقـ  فقف الديـ

  وجعؾتـف  مــ بعـده  وكصبتف خؾقػـة لؾـبـل  روحقة وزمـقة  ققادة   الؿممـقـ

ويصـؾح مـا ف ـد مــ   يؼـقؿ إطقجـاج الـديـ  لة آجتؿاطقة يف اإلسـالمرائًدا لؾعدا

أمقر الؿ ؾؿقـ[
(1)

-   

وجدال مـع اإلمامقـة حـقل معـاين  كؼاشالدخقل يف  ,يف هذا الؽتاب,وأكا ٓ أريد 

وٓ حـقل صـحة اسـتدٓلفؿ هبـا طؾـك إمامــة   وٓ حـقل دٓٓهتـا  ألػـاظ هـذه الحادثـة

فؿـا   اء أهـؾ ال ــة مـا يؽػـل لردهـا ودحسـفافؼد كتـب طـفـا طؾؿـ  مـ طدمف طؾل

ح ـب ,أمر لؿ يتؿ مـاقاتف مـ قبؾ بؿصـػ م ـتؼؾ  مـاقاةيفؿـل يف هذا الؽتاب هق 

وتحديـد مــ هـق   طقة إطؿـال التـل تؼـام فقـفشــرو  هذا العقد طقةاـربيتعؾؼ  ,طؾؿل

 -ع إطؿال التل ي تحب الؼقام هبا يف هنارهشـرو  طفشـرأول مـ 

التـل يؼقمـقن هبـا يف  بـدطفؿأن أضـع الؼـاره الؽـريؿ يف صـقرة  ,ًساأي,وأود  

ًٓ مـا أكـزل اهلل هبـا مــ   الذكرى ال ـقية لفذه الحادثة ففؿ قد خصصقا لققمفا أطؿـا

  ---وزيــارة لؾؼبــقر  وصــدقة  وهتـئــة  و  ــؾ  امصـــقو  صــالة) :مـــ  ســؾطان

   -ؾ بقتفوٓ واحد مـ أه   لؿ يػعؾفا قبؾفؿ ٓ رسقل اهلل ( و قرها

                                                           

 (-513( الصحقػة الصادققة  الاـق  باقر شـريػ الؼرشـل )ص:5)
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وكتبقا طـ هذا العقد العديد مـ البحقث والؿصـػات 
(1)

صػحات  سقدوابؾ   

الذي وضعف كؾ  البابمـفا   ٕطؿال هذا الققم إبقابكتبفؿ الحديرقة بالعديد مـ 

بـاب ) :تحت طــقان  يف م تدركف سـلوالـقري الطرب  مـ الحر العامؾل يف وسائؾف

  والغ ـؾ فقـف  واستحباب صـقمف وتعظقؿـف  اوكقػقتف  استحباب صالة يقم الغدير

وقساء   واإلكرار فقف مـ العبادة والصدقة  وتذكر العفد الؿلخقذ فقف  واتخاذه طقًدا

(صالتف إن فاتت
(2)

- 

   ْص ايػدٜس َٔ ايٓصٛص اشبف١ٝ ع٢ً إَا١َ عًٞ

 حطب َعتكد عدد َٔ أعالّ َرٖب اإلَا١َٝ

يعة إلك أمر مفـؿ سـرر إشارة شـقن أؾ هذا البحث أود أصـقوقبؾ الدخقل يف تػا 

 وصـدطقا  وطظؿـقا مــ شـلهنا  يتعؾؼ هبذه الحادثة التـل هـقل اإلمامقـة مــ أمرهـا

ح ب معتؼـد   طؾك إمامة طؾل كًصا خػًقاوهل ٓ تعدو إٓ أن تؽقن راوسـا هبا  

   -وسلكؼؾ كص طؾؿقـ مـ أطالم الؿذهب اإلمامل يف ذلؽ  كبار طؾؿاء اإلمامقة

 :ـوهؿا كؾ م

 -سـكيػ الؿرتاـرطؾؿ الفدى ال ,5

 -سـلوأمقـ اإلسالم الطرب ,1

طاة إلثبات اإلمامة إلك صـػقـ     :فؼد صـَُّػا أكقاع إدلة الُؿدَّ

 -الـص الجؾل :إول 

 -الـص الخػل :الراين 

قفؿاسـقؾ ذلؽ صـقوتػ   طـدما كـؼؾ كصَّ
ل
 :تبقـ لـا باؽؾ واضٍح وجؾل

                                                           

 (-3.534( اكظر: طقد الغدير يف اإلسالم لألمقـل  الذريعة  م ا بزورك الطفراين )5)

 (-5.134(  م تدرك القسائؾ  الـقري الطربسـل )١.١7( وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )1)
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 ايفيف ايػ طـ٢ٜف املستػـسْص اي

ص طــدكا يف إصـؾ إلـك  :يف الاـايف ســكيػ الؿرتاـرقال ال   ق ـؿقـمويـؼ ـؿ الــ

   -دون الػعؾ الؼقلوأخر إلك   ويدخؾ فقف الؼقل الػعؾيرجع إلك  :أحدهؿا

وأققالـف الؿبقــة ٕمقـر   ففق ما دلت طؾقـف أفعالـف  فلما الـص بالػعؾ والؼقل 

ؼاقف مــــ التعظـــقؿ واإلجـــالل الدالـــة طؾـــك اســـتح  الؿـــممـقـ مــــ جؿقـــع إمـــة

 :----وآختصاص بؿا لؿ يؽـ حلصال لغقره

  :أحدهؿا :ق ؿقـدون الػعؾ يـؼ ؿ إلك  بالؼقلفلما الـص  

وإن كــا أن كعؾـؿ ثبقتـف   باضـطرارمراده مـف   ما طؾؿ سامعقه مـ الرسقل 

ًٓ والؿــراد مـــف  يح باإلمامــة صـــروهــق الـــص الــذي يف ضــاهره ولػظــف ال اســتدٓ

 :كؼقلف  الـص الجؾلوي ؿقف أصحابـا   الخالفةو
 -[سؾؿقا طؾك طؾل بنمرة الؿممـقـم *

  -[هذا خؾقػتل فقؽؿ مـ بعدي فاسؿعقا لف وأصقعقام *

   :والؼ ؿ أخر

 اضـطراًراطؾؿـقا الــص باإلمامـة مــف   ٓ كؼطع طؾك أن سامعقف مـ الرسقل 

ًٓ وٓ يؿتـــع طـــدكا أن يؽقكــقا طؾؿــقه  ومــا   قــث اطتبــار دٓلــة الؾػــظمـــ ح اســتدٓ

 -يح ـ أن يؽقن الؿراد أو ٓ يح ـ

   : فلما كحـ فال كعؾؿ ثبقتف والؿراد بف إٓ استدٓٓ كؼقلف 
 -[إٓ أكف ٓ كبل بعدي سـكأكت مـل بؿـزلة هارون مـ مقم *

 -[مـ كـت مقٓه فعؾل مقٓهم *

[الـص الخػلب مـ الـص هق الذي ي ؿقف أصحابـا سـروهذا ال 
(1)

- 

                                                           

(  وهـذا مـا قـرره شــق  الطائػـة الطقســل يف كتابـف: 53 ,1.51الاايف يف اإلمامة  الاـريػ الؿرتســك )( 5)

 (-5.145تؾخقص الاايف )
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 يف أعالّ ايٛز٣ ضـْٞص ايطرب

 :وأمـا الــص الؿخـتص بـالؼقل فقـؼ ـؿ ق ـؿقـ ---م :ففق  سـلأما كص الطرب 

 -والـص الخػل  الـص الجؾل

وإن   ورةضــرمـراده مــف   هق ما طؾؿ سـامعقه مــ الرسـقل :الجؾلفالـص  

ًٓ   كـا كعؾؿ أن ثبقتف ح باإلمامـة يصــروهق الـص الـذي فقـف الت :والؿراد بف إستدٓ

   : والخالفة هـا ققلف
 -[سؾؿقا طؾك طؾل بنمرة الؿممـقـم *

   :ومخًذا بقده  ًرا إلقفاـقوققلف صؾقات اهلل طؾقف وملف م

  -[هذا خؾقػتل فقؽؿ مـ بعدي فاسؿعقا لف وأصقعقهم *

   :ٕم سؾؿة  وققلف

  -[د الؿ ؾؿقـسـقو  اسؿعل واشفدي هذا طؾل أمقر الؿممـقـم *

 :ف وملف ال الم حقـ جؿع بـل طبد الؿطؾب يف دار أبل صالبوققلف طؾق

  -[ووزيري ووارثل وخؾقػتل مـ بعدي صـلأكت أخل ووم * 

وإن كان بعض   عة اإلمامقة خاصةاـقبـؼؾف ال تػردب مـ الـص قد سـروهذا ال 

   -ًئا مـفشـقمـ لؿ يػطـ لؿا طؾقف فقف مـ أصحاب الحديث قد روى 

ففق ما ٓ يؼطع طؾك أن سامعقف  الخػلأصحابـا الـص  وأما الـص الذي ي ؿقف 

وإن كــان ٓ يؿتـــع أن يؽقكــقا يعؾؿقكــف   ورةضـــرطؾؿــقا الـــص طؾقــف باإلمامــة مـــف 

 ًٓ   أما كحــ فـال كعؾـؿ ثبقتـف  مـ حقث اطتبار دٓلة الؾػظ  كذلؽ أو طؾؿقه استدٓ

  رمينقـــ) :بقـضــــرـ الــــص طؾـــك مـــب ســــروهـــذا ال  والؿـــراد بـــف إٓ أســـتدٓٓ

 (-وأخباري

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ) :فؼقلف  :الؼرمنفلما الـص مـ  

 -[11مالؿائدة:(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
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  :إخباروأما الـص مـ صريؼ 

  -[مـ كـت مقٓه فعؾل مقٓهم :يقم  دير خؿ  فؿرؾ ققلف

 -[سـكأكت مـل بؿـزلة هارون مـ مقم :وققلف

تؾؼتـف إمـة بـالؼبقل طؾـك و  عل والـاصـبلاــقففـذان الخـربان مؿـا رواهؿـا ال 

يف تلويؾـف واطتؼـاد  اختؾػـقاوإن كـاكقا قـد   وتبايـفا يف الؿذاهب  اختالففا يف الـِحؾ

الؿراد بف[
(1)

-   

                                                           

 ( باختصار- 415 ,5.415إطالم القرى بلطالم الفدى  الاـق  الطربسـل )( 5)
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 املطتفاد َٔ ٖرٜٔ ايكٛيني

ؿ لألدلـة طؾـك إمامـة  ــقطؾك أن ثؿـة تؼ سـلوالطرب  سـكيػ الؿرتاـراتػؼ ال 

 قرهؿــا مـــ طؾؿــاء اإلمامقــة وهــذا مــا ذهــب إلقــف  ( جؾقــة وخػقــة)طؾــل بـصــقص 

 :الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ

مـصـقص طؾـك إمامتـف فقجـب أن يؽـقن   مإن طؾًقا :يؼقل الؿحؼؼ الحؾل ,

[(وخػل  جؾل) :إما الـص طؾقف فؼ ؿان  إماًما
(1)

- 

دون الػعـؾ  ,أي طؾـك اإلمـام,مالــص بـالؼقل  :ويؼقل محؿـد جـقاد مغـقـة ,

[(وخػل  جؾل) :فقـؼ ؿ إلك ق ؿقـ
(2)

- 

 :وهؿا  الجؾقةـ مـ الـصقص صـقطؾك ك سـلوالطرب سـكالؿرت اتػؼوقد  

 -مسؾؿقا طؾك طؾل بنمرة الؿممـقـ[ *

   -مهذا خؾقػتل فقؽؿ مـ بعدي فاسؿعقا لف وأصقعقا[ *

 :وهؿا  الخػقةـ مـ الـصقص صـقطؾك ك واتػؼا 

   -ممـ كـت مقٓه فعؾل مقٓه[ *

 -[سـكمأكت مـل بؿـزلة هارون مـ مق *

كؿا يحـاول   طؾك إمامة طؾل لؿ تؽـ كًصا جؾًقاذا يعـل أن حادثة الغدير وه 

 -ح ب معتؼد همٓء إطالم الخػقةبؾ هل مـ الـصقص   البعض تصقيره

وٓ   ٓ هق مــ الـصـقص الخػقـة (كص الغدير)أما ح ب معتؼد أهؾ ال ـة فـ  

لؿفـاجريـ الصـحابة مــ ا جقـؾوخقر دلقؾ طؾك ذلؽ أن   هق مـ الـصقص الجؾقة

مـفا  لؿ يػفؿقا  وسربوا معاكقفا  وسؿعقا ألػاضفا  وإكصار الذيـ شفدوا الحادثة

وإٓ لؽـاكقا هـؿ ال ـباققن   ,الذيـ جااوا بعـدهؿ بؼـرون,ما ففؿف طؾؿاء اإلمامقة 

 - خؾقػة لفؿ بعد رسقل اهلل  ٓختقار طؾل

                                                           

 (-415الؿحؼؼ الحؾل )ص: الؿ ؾؽ يف أصقل الديـ ( 5)

 (-514الاـقعة يف الؿقزان  محؿد جقاد مغـقة )ص:( 1)
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ة إلـك الـذي كـان أولـك الــاس بالـدطق  خصقًصا وأن صـاحب إمـر طؾـل 

هبذه الحادثـة يـقم  لؿ ي تافد  وٕجؾف بـك بـاء الغدير  ٕكف صاحبفا ؛ذكرى الغدير

وٓ يـقم شـقرى   ولـؿ يربـت طــف ذلـؽ يـقم تقلقـة طؿـر   تؿت البقعة ٕبل بؽـر

فؾق كاكت حادثة الغدير دالة طؾك اإلمامة لؿا تـلخر   يحصـر صحقحبحديث   ال تة

 -إذ ٓ يجقز تلخقر البقان طـ وقت الحاجة  اطـ بقان حؼف إمام الـاس طؾـً   طؾل

طل اـرأصحاب الحؼ ال ( ـ ـقالح ـ والح)  الـبل اهبا سبط ولؿ ي تافد

 (طؾـل وأوٓده)أن أصحاب الحؼ  فال يعؼؾ  يف خالفة أبقفؿ ح ب معتؼد اإلمامقة

   ؟!فقلب أكاس مـ بعدهؿ بؼرون فقطالبقن بحؼفؿ  ي ؽتقن طـ الؿطالبة بحؼفؿ

 :مــ أمرـال  الؿؼـربقـ  أحـد مــ أصـحاب طؾـل ,أيًسـا,هبا   تافدولؿ ي 

 - (وأبل ذر  والؿؼداد  وسؾؿان  طؿار)
الذيـ قال طـفؿ رب العزة يف محؽؿ كتابف  (إكصار)هبا أحد مـ  ولؿ ي تافد 

  -[7:اـرمالح(ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی) :العزيز

ولق سؾؽ   مـ إكصار ملقٓ الفجرة لؽـت اْمَرًءا : وقال طـفؿ كبقـا إكرم 

ــا وشــعًبا ل ــؾؽت وادي إكصــار وشــعبفا ــاس وادًي ــاس   إكصــار شــعار  الـ والـ

الحديث[ ---دثار
(1)

-   

ٕن  ؛وأحرص طؾك الـديـ مــ اإلمامقـة  فجؿقع همٓء كاكقا أتؼك وأخقف هلل 

اإلسـالم طؾـك أطدائـف حتـك  صــروبتسحقاهتؿ العظقؿـة اكت  وبجفادهؿ  ب قاطدهؿ

صقال هذه ال ـقـ إلك شخص  قـر  بـقهأن ي ؾؿقا ما  فؿـ  قر الؿؿؽـ  ساد الدكقا

  أو يحرفف طـ م ـاره الصـحقح  يؿؽـ أن يفدمف  وطـد رسقلف  طـد اهلل ضـلمر

  !ويخرجف طـ جادة الحؼ

أن ي ؽت الجؿقع طـ أمر قد أمرهؿ بف رب العـزة مــ فـقق  ومـ  قر الؿؿؽـ 

ومــ بعـد ذلـؽ    طؾقفؿ بعد الـبلخؾقػة   ب طؾلصـقوهق تـ  سبع سؿاوات

 !  وذريتف طـ سدة الحؽؿ  يت الؿقا طؾك إبعاده

                                                           

 (-1.143(  ســ الممذي )1.131(  ســ الدارمل )1.543(  م ـد أحؿد )3.111( البخاري )5)
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 َا ْطبٛٙ إىل جعفس ايصادم َٔ أعُاٍ يف ٖرا ايّٝٛ

وإلقؽ طزيزي الؼاره بعًسا مؿا ك بقه إلك جعػر الصـادق مــ أطؿـال يف هـذا  

 :الققم

 :جعؾقا مـف طقًدا أفسؾ مـ طقدي الػطر وإضحك ,5

طقـد اهلل موهـق  :قال ( ) الصادقيف هتذيبف طـ جعػر  سـلالطق  اـقروى ال 

واسـؿف يف   يف هـذا القـقم وطـرف حرمتـف وتعقـدإٓ  كبًقا قط وما بعث اهلل   إكرب

ويف إرض يـــقم الؿقرـــاق الؿـــلخقذ والجؿـــع   ال ـــؿاء يـــقم العفـــد الؿعفـــقد

[ ---الؿافقد
(1)

- 

سـئؾت أبـا طبـد اهلل  :قـال  وروى الؽؾقـل طـ طبد الـرحؿـ بــ سـالؿ طــ أبقـف 

كعـؿ  :قـال ؟وإضـحك والػطـر قـر يـقم الجؿعـة  طقدلؾؿ ؾؿقـ  هؾم (:الصادق)

الققم الذي فقف كصب رسقل  :قال ؟وأي طقد هق جعؾت فداك :قؾت  أطظؿفا حرمة

 -مـ كـت مقٓه فعؾل مقٓه :وقال  طؾًقا أمقر الؿممـقـ  اهلل

  امصــقفقـف بال القـقم قـال تـذكرون اهلل وما يـبغل لـا أن كػعؾ يف ذلؽ  :قؾت 

  أمقـر الؿـممـقـ صــكأو  والذكر لؿحؿد ومل محؿد فنن رسقل اهلل  والعبادة
 اءهؿصــقأوتػعـؾ كـاكقا يقصـقن  إكبقـاءوكذلؽ كاكـت   طقًداأن يتخذ ذلؽ الققم 

[طقًدافقتخذوكف   بذلؽ
(2)

- 

مقإلقـف ه مــ ســرح قـال لؿــ (الصـادق)وروى ابـ صاووس يف اإلقبال أن جعػـر 

لــا  وجعؾـف طقـًدا  وأضفـر بـف مــار الـديـ  د اهلل بف اإلسـالمشـقمأتعرفقن يقًما  :عتفشـقو

 ؟دكاســقهـق يـا  الػطـرأيـقم   اهلل ورسقلف وابـ رسقلف أطؾـؿ :فؼالقا ؟عتـاشـقولؿقالقـا و

مــار يػان ويـقم شـروهذان يقمان جؾقالن   ٓ :قال ؟هق إضحكأفققم  :قالقا  ٓ :قال

الحديث[  ---مـ ذي الحجة اـروهق الققم الرامـ ط  ف مـفؿاشـرالديـ أ
(3)

- 

                                                           

 (-533 ,4.534( هتذيب إحؽام  الاـق  الطقسـل )5)

 (-3.537( الؽايف  الؽؾقـل )1)

 (-1.137ابـ صاووس ) ( إقبال إطؿال  ال ـقد4)
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شـلًكا مــ  أكـرب وأطظـؿ (طقد الغدير)يعترب  هؾم : تاين ـقد طؾل ال ـقسئؾ ال ,

 -[؟عةاـقكؿا هق متداول بقـ العديد مـ ال الػطر وإضحكطقدي 

[---يػاـربعد الؿبعث الـبقي ال كعؿ هق أطظؿ إطقادم :فلجاب 
(1)

- 

طقـد إن  :---  طبـد اهلل العاليؾـلاـقمقال ال :  محؿد جقاد مغـقةاـقوقال ال , 

اإلسالم بالذات[ أكؽره فؼد أكؽرفؿـ   جزء مـ اإلسالم الغدير
(2)

- 

  طقـد اهلل إكـربوهـق  :---ميـقم الغـدير :  جعػـر كاشـػ الغطـاءاـقوقال ال ,

لؾـاس[ طقًدا صـلقم كصب القاء أن يتخذوا يصـقوكاكت إكبقاء تلمر إو
(3)

- 

ــال ال , ـــقوق ــاقر ا ـــر  ب ـــليػ الؼرش ـــ  :ش ــدير م ــد الغ ــادمإن طق ــؿ إطق  أه

اإلمام أمقر الؿـممـقـ خؾقػـة مــ   فػل هذا الققم الخالد أقام الرسقل  اإلسالمقة

[---ومرجًعا ٕمتف  بعده
(4)

- 

  مــ أسـؿاها مـزلـةو  شـلًكا أهؿ إطقادمأما طقد الغدير ففق مـ  :وقال أيًسا ,

[ ---وتؿت الـعؿة الؽربى طؾك الؿ ؾؿقـ  فؼد كؿؾ فقف الديـ
(5)

-   

  لؾؿ ـؾؿقـ إطقـاد أطظـؿمففذا الققم مـ  :  ح ـ الؿصطػقياـقوقال ال ,

وأتـّؿ   وهـق بركـامج حقـاهتؿ الج ـؿاكّقة والروحاكّقـة  فقف ديــفؿ حقث أكؿؾ اهلل 

طؾقفؿ الـعؿ[
(6)

- 

   بـف طؾـل ٓحتػـؾ  قد مـ أطظؿ أطقاد الؿ ؾؿقـ حًؼالق كان هذا الع :قؾت 
خالل فـمة حؽؿـف التـل  واحدةولق لؿرة  الؽقفةيف طاصؿة خالفتف   والؿؼربقـ مـف

خرب واحد صحقح طــ  ,طؾك إقؾ,ولقصؾـا  سـقات خؿسامتدت إلك أكرر مـ 

اءهؿ صــقوأو إكبقـاءر إلـك أن اــقخصقًصا وأن روايـات اإلمامقـة ت  هذا آحتػال

                                                           

 (-337( استػتاءات  ال ـقد ال ـق تاين )ص:5)

 (-115( الاـقعة يف الؿقزان  محؿد جقاد مغـقة )ص:1)

 (-1.413( كاػ الغطاء طـ مبفؿات الاـريعة الغراء  الاـق  جعػر كاشػ الغطاء )4)

 (-5.431( حقاة اإلمام الرضا  الاـق  باقر شـريػ الؼرشـل )3)

 (-511 ,513الصادققة  الاـق  باقر شـريػ الؼرشـل )ص:( الصحقػة 1)

 (-51.554( التحؼقؼ يف كؾؿات الؼرمن الؽريؿ  الاـق  ح ـ الؿصطػقي )5)
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صـاحب فؿــ بـاب أولـك أن يحتػـؾ بـف   ويتخذوكف طقًدا  كاكقا يحتػؾقن هبذا الققم

الح ــ )ٓ لـف وٓ لقاحـد مــ أوٓده وطؾـك رأسـفؿ  لـؿ يربـتوهذا ما    الالن

 -مـ حقاهتؿ كصػ قرنصقال أكرر مـ   (ـ ـقوالح

ا والتـل تتحـدث طــ هـذ  بؾ كجد حتك روايات اإلمامقة الؿـ قبة إلـك إئؿـة 

وأكررهــا   ولـؿ تظفــر إٓ يف أزمــان متــلخرة  الصــحقحويـعــدم فقفــا   معــدودةالعقـد 

  -مـ قب إلك جعػر الصادق

لعؾـل طـدم احتػالـف هبـذا القـقم أن يؼقلـقا  بـررواوٓ ك تغرب مــ اإلمامقـة أن  

أو أكـف   طؾك بقسـة اإلسـالم حػاًضاأو أكف لؿ يحتػؾ بف   القد مب قطلؿ يؽـ  بلكف

 !(*)سؽت تؼقةٍ 

 :استحباب الغ ؾ يف يقم الغدير ,1

  ـؾ يـقم )تحـت طــقان  ( ) الصـادقطــ جعػـر  يف هتذيبف سـلروى الطق

ومــ   وهـق طقـد اهلل إكـرب  ام طؿر الّدكقاصـقام يقم  دير خؿ يعدل صـقم (:الغدير

ــقـ  ــف ركعت ــد زوال الّاــؿسصــؾَّك فق ــدار كصــػ  يغت ــؾ طـ ــزول مؼ ــؾ أن ت ـــ قب م

[---ساطة
(1)

- 

                                                           

رواه صــاحب  ,(1.375مصــػ مح ـــل يف ماـــرطتف ) ضــعػف, مؽــذوبيف خــرب  )*(

أمقـر  خالفـةيف بعض ســل  اتػؼ(  جاء فقف: مإكف 331كتاب: مصباح الؿتفجد )ص:

 خؿـس سـاطات((  فصعد الؿـرب خطقًبا طؾك مدار )والغديرـ طؾل )الجؿعة الؿممـق

 مـ هنار ذلؽ الققم  فبقـ لؾحاضـريـ فسؾ ذلؽ الققم  وما يـبغل فعؾف فقف[-

خؿـس أن يتحـدث طــ هـذا القـقم لؿـدة )  هـا: ألؿ يؽـ مـ إولك بعؾل ال مال 

ًٓ ( يقم بايع الـاس أبا بؽر لؾخالفة دقائؼ ( ضــقعفا يف خطبـة سـاطاتخؿـس مـ ) بد

 مـ خؿس وطاـريـ طاًما طؾك وقت البقان؟! مرور أكررطصؿاء بعد 

أن  اسـتبعاد(: م54.11١ال ـقد جعػـر مرتســك العـامؾل يف كتابـف: مختصــر مػقـد )قال  

 -[ يف خطبف لؿ يعفددون اكؼطاع  وهق ما  ساطات صقيؾةيف الـاس   يخطب طؾل
(  4.451اكظر أيًسـا: هدايـة إمـة إلـك أحؽـام إئؿـة  الحـر العـامؾل ) ( 4.534( التفذيب  الطقسـل )5)

 (-١.11مقسقطة أحاديث أهؾ البقت  الاـق  هادي الـجػل )



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

576 

موكحـ كذكر فقؿا بعد طـد ذكركـا صـالة يـقم الغـدير مـا يـدل  :يف هتذيبف وقال ,

وطؾقــف أيًســا إجؿــاع الػرقــة   إلقــف م ــتحب مـــدوبيف هــذا القــقم  الغ ــؾطؾــك أن 

يف ذلؽ[ ٓ يختؾػقنالؿحؼة 
(1)

- 

يقم الغدير سـة[   ؾم :  الؿػقداـقوقال ال ,
(2)

- 

ذا كـان صـبقحة ذلـؽ القـقم مفـن :د ابـ صاووس يف إقبـال إطؿـال ـقوقال ال ,

 ويتطقـب  وأفخرهـا ثقابـفوأن يؾـبس الؿـممـ أكظـػ   يف صـدر هنـاره وجب الغ ؾ

[:---ثؿ يؼقل  واكب اط يده  إمؽاكف
(3)

- 

 يغت ـؾمومــ صـؾك فقـف ركعتـقـ  :وقال طؾل بـ يقسػ بــ الؿطفـر الحؾـل ,

لفؿا قبؾ الزوال بـصػ ساطة[
(4)

- 

يعة اإلسـالمقة الؿؼدسـة اــرؿ ـتحبة يف الال إ  ـالم :  الؿـتظـرياـقوقال ال ,

وإفسؾ أن يؽقن قبؾ الظفر[  يقم طقد الغدير   ؾ :ومـ جؿؾتفا  كرقرة
(5)

- 

يـقم طقـد الغـدير    ـؾومحؿد طؾل هبجت   خقـ إراكلاـقوطد كؾ مـ ال ,

الؿ تحبة إ  المـ 
(6)

- 

 :ومائة ألػ طؿرة  جعؾقا لف صالة مخصقصة تعدل مائة ألػ حجة ,4

ممـــ صــؾك فقــف  :قــال ( ) الصــادقيف هتذيبــف طـــ جعػــر  ســـلروى الطق ,

طـــد زوال الاــؿس مـــ قبــؾ أن تــزول مؼــدار كصــػ ســاطة ي ــلل  يغت ــؾ ركعتــقـ

 اــروط (قؾ هـق اهلل أحـد)مرات  اـروط  يؼرأ يف كؾ ركعة سقرة الحؿد مرة  اهلل

ألـػ  مائـة) طـدلت طــد اهلل  ( اكـا أكزلــاه)مـرات  اــروط ( سـلمية الؽر)مرات 

                                                           

 (-5.553( هتذيب إحؽام  الطقسـل )5)

 (- ١.11( اكظر: مقسقطة أحاديث أهؾ البقت  هادي الـجػل )1)

 (-1.1١1( إقبال إطؿال  ال ـقد ابـ صاووس )4)

 (-555( العدد الؼقية لدفع الؿخاوف الققمقة  طؾل بـ يقسػ الؿطفر الحؾل )ص:3)

 (-55١( إحؽام الاـرطقة  الاـق  الؿـتظري )ص:1)

(  تقضـــقح الؿ ــائؾ  محؿــد تؼــل هبجــت 5.555( الؿ ــائؾ القاضــحة  الاـــق  محؿــد طؾــل إراكــل )5)

 (-541)ص:
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حاجة مـ حقائج الدكقا وحقائج أخـرة  وما سلل اهلل  ( ألػ طؿرة ومائة  حجة

بعـد  (*)تفؿاســققوإن فاتتـؽ الركعتـان والـدطاء   ت كائـة ما كاكت الحاجـةسـقإٓ ق

[ ---ذلؽ
(1)

- 

بعـد الغ ـؾ قبـؾ الـزوال  م ـتحبةيـقم الغـدير  صـالةم :قال العالمـة الحؾـل , 

[انركعتبـصػ ساطة وهل 
(2)

- 

مكؼـؾ يف الؿختؾـػ طــ التؼـل أّكـف قـال يف وصـػ  :  الجـقاهرياـقوقال ال , 

يف يقم الغـدير بـالخروج إلـك  آقتداء برسقل اهلل  ال ــ وكقدمـ  :صالة الغدير

قبــؾ أن تــزول الاــؿس بـصــػ ســاطة لؿـــ يتؽامــؾ  الصــالةوطؼــد  صـــرضــاهر الؿ

ا اـرً وسقرة اإلخالص ط  الحؿد يؼرأ يف كّؾ ركعة  بركعتقـ صػات إمامة الجؿاطة

وإذا سـّؾؿ دطـا   ا ويؼتـدي بـف الؿمتّؿـقناــرً ط ســلا وميـة الؽراــرً وسقرة الؼـدر ط

 فقخطـب خطبـةولقصـعد الؿــرب قبـؾ الصـالة   بدطاء هـذا القـقم وَمــ صـّؾك خؾػـف

والتـبقـف طؾـك طظـؿ   والصالة طؾك محّؿد وملف  مؼصقرة طؾك حؿد اهلل والرـاء طؾقف

والحّث طؾك امترال أمـر   وما أوجب اهلل فقف مـ إمامة أمقر الؿممـقـ  حرمة يقمف

فنذا اكؼست   واإلمام يخطب أحد مـ الؿلمقمقـوٓ يربح   اهلل سبحاكف ورسقلف فقف

وتػّرققا[  وهتاّكقا  تصافحقاالخطبة 
(3)

-  

قـال   ولقـقم الغـدير صـالة  فؼد جعؾقا لؾقؾة الغدير صالة  بؾ لؿ يؽتػقا بذلؽ 

لقؾـة طقـد  (لقؾة طقـد الغـدير) ةاـرالؾقؾة الرامـة طم :  طباس الؼؿل يف مػاتقحفاـقال

                                                           

  قـال العالمـة يف الؿـتفـك سـااهاقوٕهؿقة هذه الصالة طـدهؿ فنن فاتت اسـتحب  )*(

اسـتحّب قسـااها طؿـاًل بعؿـقم إمـر الـدّال طؾـك اسـتحباب  فاتت(: ملق 5.514)

قساء الـقافؾ  وبؿا رواه الاـق  طــ طؾـل بــ الح ــقـ العبـدي  طــ أبـل طبـد اهلل: 

 )وإن فاتتؽ الركعتان والدطاء قسـقتفؿا بعد ذلؽ([-

 (-4.534( هتذيب إحؽام  الاـق  الطقسـل )5)

 (-1.1١1( تذكرة الػؼفاء  العالمة الحؾل )1)

(  مػتاح الؽرامة  1.111(  اكظر أيًسا: مصباح الػؼقف  الفؿداين )51.155( جقاهر الؽالم  الجقاهري )4)

 (-151.شـرح ص:7ال ـقد محؿد جقاد العامؾل )
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 صـػةلفـذه الّؾقؾـة صـالة ذات  (اإلقبـال)د يف  ــقروى ال  يػةشــرالغدير وهـل لقؾـة 

 -ب الم واحد ة ركعةاـراثـتا طوهل   ودطاءخاصة 

وهـق   مل محؿـد وهق طقد اهلل إكرب وطقد  يقم طقد الغدير :اـرالققم الرامـ ط 

ّٓ وهق يعقد هـذا القـقم ويحػـظ أطظؿ واسـؿ   حرمتـف  إطقاد ما بعث اهلل تعالك كبقا إِ

واسـؿف يف إرض يـقم الؿقرـاق الؿـلخقذ   هذا الققم يف ال ؿاء يقم العفـد الؿعفـقد

والجؿع الؿافقد[
(1)

- 

  :الخطبة يف يقم الغدير مـ وكقد ال ـة ,3

ولقصـعد م :قـائاًل   ة صالة يقم الغدير إلـك الخطبـةأشار أبق الصالح الحؾبل يف صػ

والصـالة طؾـك   والرـاء طؾقـف  خطبة مؼصقرة طؾك حؿد اهلل فقخطبقبؾ الصالة  الؿـرب

وما أوجب اهلل فقف مـ إمامـة أمقـر   والتـبقف طؾك طظؿ حرمة يقمف  محؿد وملف الطاهريـ

ــر اهلل ســبحاكف ورســقلف   الؿــممـقـ ــال أم ــك امتر ــربحو  والحــث طؾ ـــ  ٓ ي أحــد م

[تصافحقا وهتاكلوا وتػرققافنذا اكؼست الخطبة   الؿلمقمقـ واإلمام يخطب
(2)

- 

لق ـــت إٓ ذكـــًرا هلل  الخطبـــةر فـــنن ضــــقوٓ  ---م :وقـــال الػاضـــؾ الفــــدي ,

ــقفؿ ــف صــؾقات اهلل طؾ ــًدا أو ذكــًرا لرســقلف ومل ــًدا أو تحؿق ــًرا   وتؿجق ومقطظــة وأم

ًطا يف كـؾ شــروالؽـؾ ح ــ مر ـقب   ق ذلـؽوكحـ  بالؿعروف وهنًقـا طــ الؿـؽـر

فقـف الـبـل  خطـبوقـد   إيام والح ــات تسـاطػ فقـف فشـرأويقم الغدير   وقت

 -](3)ف صـقوو

 :صالهتا جؿاطة ,1

أكـف  وطـابقا طؾـك طؿـر   يف الـقافـؾ الجؿاطـةع اــرومع إجؿاطفؿ بلكـف ٓ ت 

قـال   جقزهـا لصـالة الغـديرإٓ أن كرقًرا مـفؿ  ( الماويح)جؿع الـاس طؾك الـافؾة 

                                                           

 (-341( مػاتقح الجـان  الاـق  طباس الؼؿل )ص:5)

 (-51.144(  الحدائؼ الـاضـرة  الؿحؼؼ البحراين )551بل الصالح الحؾبل )ص:( الؽايف يف الػؼف  1ٕ)

ــام  الػاضــؾ الفـــدي )4) ــاح الؽرامــة  ال ـــقد محؿــد جــقاد العــامؾل )3.311( كاــػ الؾر .شـــرح 7(  مػت

 (-155ص:
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ركعتـان قبـؾ الـزوال  :وهـل  صـالة الغـديرم :محؿد بـ الح ـ بـ الؿطفـر الحؾـل

وميـة   والتقحقـد  الؼـدر :وكـاًل مــ  الحؿـد مـّرة :يؼرأ يف كـّؾ مـفؿـا  بـصػ ساطة

بعــد أن يخطــب اإلمــام هبــؿ ويعــّرففؿ فســؾ  جؿاطــة يف الصــحراءا اـــرً ط ســـلالؽر

أصـؾل صـالة يـقم الغـدير ) :وكّقتفـا  بة تصـافحقا وهتاكـلوافنذا اكؼست الخط  الققم

[(لـدهبا قربة إلك اهلل
(1)

- 

صالة الغـدير فعــ جؿؾـة مــ إصـحاب موأما  :  مقا رضا الفؿدايناـقوقال ال ,

واسـتدل طؾقـف بؿـا   الؿاـفقربؾ طـ بعض ك بتف إلـك   فقفا الؼقل باستحباب الجؿاطة

ومـا طــ الؿؼـعـة مــ حؽايـة مـا وقـع   الروايـةحؽك طـ أبـل الصـالح مــ ك ـبتف إلـك 

فـاجتؿعقا وصـؾقا   الصـالة جامعـة :ومـ جؿؾتف أكف أمـر أن يــادى يقم الغدير لؾـبل

[الؿ امحةمرؾف مـ باب  دلقاًل إلثباتوكػك بؿرؾفؿا   ثؿ رقك الؿـرب  ركعتقـ
(2)

- 

إن و  ع الجؿاطـة يف الـقافـؾاــرمٓ ت :د محؿـد صـادق الروحـاين ـقوقال ال ,

وٓ فرق يف ذلؽ بقـ أن يؽقن كؾ مـ صالب اإلمام والؿـلمقم   وجبت بـذر وشبفف

مـــ ذلــؽ صــالة آست ــؼاء وصــالة  وت ــترـك -وأن تؽــقن إحــداهؿا كافؾــة  كافؾــة

فقفا[ وطةاـرمفنن الجؿاطة   وصالة الغدير  العقديـ
(3)

- 

قافـؾ ء مــ الـشــليف  الجؿاطـةع اــرمٓ ت :  محؿد تؼل هبجـتاـقوقال ال ,

ــديـ يف ط  طــدا صــالة آست ــؼاء ــؿ تتحؼــؼ  صـــروصــالة العق ــة إذا ل ائط شـــرالغقب

إذا أب هبــا  صــالة الغــديروٓ يبعــد اســتحباب الجؿاطــة يف  -القجــقب طؾــك إضفــر

رجاء الؿطؾقبقة[
(4)

- 

كؿـا  (جؿاطـة)أن تصـؾك  وي تحبم :بؼقلف  وهذا ما ذهب إلقف الػاضؾ الفـدي ,

فقف يف مرجعف مــ حجـة  كزل رسقل اهلل  :لؼقل الؿػقد  إلشارةوا  والغـقة  يف الؽايف

 :ويـــادى  وأمــر أن يـصــب لــف يف الؿقضــع كــالؿـرب مـــ الرحــال  الــقداع وبغــدير خــؿ

                                                           

 (- 14( الرسائؾ الػخرية يف معرفة الـقة  محؿد بـ الح ـ بـ الؿطفر الحؾل )ص:5)

 (- 513:ص 1ق1  مقا رضا الفؿداين )( مصباح الػؼقف1)

 (-51١( الؿ ائؾ الؿـتخبة  ال ـقد محؿد صادق الروحاين )ص:4)

 (-135( تقضـقح الؿ ائؾ  الاـق  محؿد تؼل هبجت )ص:3)
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فاجتؿع سائر مـ كان معف مــ الحجـاج ومــ تـبعفؿ لـدخقل الؿديــة   بالصالة جامعة

   -ؿـربفصؾك ركعتقـ ثؿ رقك ال  فاجتؿع جؿفقر أمتف  مـ أهؾ إكصار

 :ويف الؿؼـعــة والؿفــذب  الؽــايفكؿــا يف  (الصــحراءيف )أن يصــؾل  وي ــتحب 

 -طؾك ما أخرب بف الؿػقد سـللؾتلولعؾفؿا   تحت ال ؿاء

وفاًقا لؾحؾبققـ[ (بعد أن يخطب اإلمام هبؿ)بجؿاطة ولقؽـ إذا صؾقت  
(1)

- 

اد وآكػـر  الجؿاطـةموُت ـتحّب فقفـا  :  جعػـر كاشـػ الغطـاءاــقوقال ال , 

 -كؿــا ذكــره بعــض الػؼفــاء  تحــت ال ــؿاء تلّســًقا الصــحراءوأن تؽــقن يف  -أحــقط

ويعّرففؿ اإلمام فسؾ الققم[  والُخطبة قبؾ الصالة أو بعدها
(2)

-   

وقد روى أبق الصالح  (:التذكرة)مقال يف  :د محؿد جقاد العامؾل ـقوقال ال ,

  -والخطبة استحباب الجؿاطةهـا 

ولـقس  فعؾفا جؿاطةً بقـ إصحاب جقاز  الؿافقرإّن  :(مجؿع الربهان)وقال يف 

  بحقـث ياـؿؾفا ضـاهًرا وٓ إجؿـاع فقـف مطؾًؼـامـ الجؿاطة يف الـافؾة  لعدم الؿـعببعقد 

 كرـرة الرـقابخصقًصا يف هذه الصالة يف هذا الققم ولحصقل  الجؿاطةمع الم قب يف 

   -ؿانلؿـ لؿ يعرف هذه أيات بآقتداء وهبا يظفر شعار اإلي

 -فقفا بالؼراءة يجفروأن   ي تحّب أن تصّؾك جؿاطةً  (الغـقة)ويف  

  -مـ كؿال فسؾفاوالجفر بالؼراءة   فقفا آجتؿاعأّن  (اإلشارة)ويف  

وٓ   فقفـا الجؿاطةحديث يعتؿد طؾقف يتسّؿـ  لؿ يصؾ إلقـا (:الؿختؾػ)ويف  

 -الخطبة

فقفا أصال[ اطةٓ كعرف م تـًدا لؾجؿ (والرياض  الحدائؼ)ويف  
(3)

(*)- 

                                                           

 (-3.311( كاػ الؾرام  الػاضؾ الفـدي )5)

 (- 4.1١3( كاػ الغطاء طـ مبفؿات الاـريعة الغراء  الاـق  جعػر كاشػ الغطاء )1)

(  تحؼقــؼ: الاـــق  محؿــد بــاقر 155.شـــرح ص:7( مػتــاح الؽرامــة  ال ـــقد محؿــد جــقاد العــامؾل )4)

 الخالصـل- بتصـرف-

  فؿــفؿ مــ يؼـقل: إن مــ آخـتالفهذه هل حؼقؼـة أتبـاع مـذهب أهـؾ البقـت يف  )*(

م ـتـًدا لؾجؿاطـة  ٓ يعـرف  ومخر يؼقل: إكف جؿاطةهذه الصالة أدااها  كؿال فسؾ
= 
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 :ويعدل مائة حجة ومائة طؿرة  جعؾقا صقم يقمف يعدل صقم ستقـ شفًرا ,5

يـقم  ـدير خـؿ  امصــقم :قـال ( ) الصـادقيف هتذيبف طـ جعػـر  سـلروى الطق ,

  ام طؿر الدكقا لق طاش إك ان ثـؿ صـام مـا طؿـرت الـدكقا لؽـان لـف ثـقاب ذلـؽصـقيعدل 

طؿرة مربورات متؼبالت[ ومائة  حجة مائة كؾ طام يف امف يعدل طـد اهلل صـقو
(1)

- 

  يف اـــقمويعســد هــذا الخــرب مــا رواه ال :قــال الؿحؼــؼ البحــراين يف حدائؼــف ,

دخؾـت طؾـك أبـل ) :قـال    الؿػقد و قره طـ أبل هارون العبـدياـقوال  الؿصباح

فؼال لل  صائًؿامـ ذي الحجة فقجدتف  اـريف الققم الرامـ ط ( الصادق)طبد اهلل 

إكـف يـقم طقـد  :قـال ؟هذا الققم صقمفؼقؾ لف ما ثقاب  :إلك أن قال ---هذا يقم طظقؿ

 صقم ستقـ شفًرا مـ إشفر ور ويقم صقم شؽًرا هلل وأن صقمف يعدل سـروفرح و

                                                           

اسـتحباب الجؿاطـة يف   وثالث يؼقل: مما ذهب إلقف بعض إصحاب مـ فقفا أصاًل  =

 كص طؾك الخصقص[- لؿ يرد فقفاجقد  وإن  صالة الغدير

  ---[- طؾك إققى جؿاطةورابع يؼقل: مٓ يجقز أن يمتك هبذه الصالة  

ومخرون يؼقلقن: موذكر بعض العؾؿاء أكف يخرج إلـك خـارج الؿصــر  وإكـف يـلب هبـا  

اإلمـام خطبـة مؼصـقرة طؾـك حؿـد اهلل والرــاء والصـالة طؾـك  يخطـبوأكـف  جؿاطة 

  وقـد مـر ٓ دلقؾ طؾك ما ذكرهمحؿد وملف  والتـبقف طؾك طظؿ حرمة هذا الققم  لؽـ 

 يف باب صالة الجؿاطة[- جؿاطةيف إتقاهنا  اإلشؽال

(  5.531اكظر إلك هذه إققال يف: )كؾؿة التؼقى  الاـق  محؿد أمقـ زيـ الديـ ) 

ـــقئل ) ــــقد الخ ـــاب الصـــالة  ال  ـــزدي 3.435كت ــــقد الق ـــقثؼك  ال  ـــروة ال (  الع

ـــك 4.31١) ـــد إطؾ ـــان الحـــالل والحـــرام  ال ــــقد طب (  مفـــذب إحؽـــام يف بق

(  1.41١(  تعؾقؼة طؾك العـروة الـقثؼك  ال ــقد ال ــق تاين )7.511ال بزواري )

  العـروة الـقثؼك ال ــقد (5١.157مدارك العروة  الاــق  طؾـل پــاه آشـتفاردي )

(  العـروة الـقثؼك  ال ــقد محؿـد 5.5١5القزدي  مع تعؾقؼات الػاضـؾ الؾـؽـراين )

 (-5.1١1صادق الروحاين )

 (-533 ,4.534( هتذيب إحؽام  الاـق  الطقسـل )5)
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[---(الحرم
(1)

(*)-  

مقـال لـل أبـق طبـد اهلل  :وروى الحر العامؾل يف وسائؾف طـ الؿػسؾ بـ طؿر قال ,

تـلمرين   ديســق ,إلـك أن قـال الؿػسـؾ,ذكر حديرًا يف فسـؾ يـقم الغـدير  ( الصادق)

  مدمإكــف القـقم الـذي تــاب اهلل فقـف طؾــك   إي واهلل  إي واهلل  إي واهلل :قـال ؟امفصــقب
مــ   إبـراهقؿوإكف الققم الـذي كجـك اهلل تعـالك فقـف   فصام شؽًرا هلل تعالك ذلؽ الققم

  طؾًؿـا  هـارون ســكمقوإكف الققم الذي أقـام   ك ذلؽالـار فصام شؽًرا اهلل تعالك طؾ

الصـػا  شـؿعقنف صــقو  ــكطقوإكف الققم الذي أضفر   فصام شؽًرا هلل تعالك ذلؽ الققم

لؾــاس   طؾًقـا  وإكـف القـقم الـذي أقـام رسـقل اهلل  ذلـؽ القـقم شـؽًرا هلل  فصام

  وققـام  امصــقوإكف لقـقم   ذلؽ الققم ف فصام شؽًرا هلل صـقوأبان فقف فسؾف وو  طؾًؿا

طان[اـقومر ؿة ال  وفقف مرضاة الرحؿـ  وصؾة اإلخقان  وإصعام
(2)

- 

 امصــق : مقال الّصادق (:يقم الغدير صالة) :وقال الحر العامؾل تحت طـقان ,

فقـف ركعتـقـ  صـؾَّكومــ   وهـق طقـد اهلل إكـرب  طؿـر الـّدكقا امصــقيقم  دير خؿ يعدل 

ؿس مـــ قبــؾ أن تــزول مؼــدار كصــػ ســاطة يؼــرأ يف كــّؾ ركعــة يغت ــؾ طـــد زوال الّاــ

مائـة طـدلت طــد اهلل   ااــرً ا طاــرً والؼـدر ط  ســلوميـة الؽر  واإلخالص  الحؿد مّرة

 -تفا بعـد ذلـؽســقوإن فاتتـؽ الّركعتـان والـّدطاء ق :قال  وذكر ثقابًا طظقًؿا  ألػ حّجة

[شؽًرا هلل مائة مّرة :ويؼقلثّؿ ي جد   أكّف يصؾَّل ركعتقـ قرب الّزوال :وروي
(3)

- 

                                                           

 (-51.144( الحدائؼ الـاضـرة  الؿحؼؼ البحراين )5)

 طرفـةطزيؿـة الــاس طــ صـقم يـقم  أن مــ طؾؿـاء اإلمامقـة مــ يؼؾـؾ مــ العجقب )*(

بحجــج واهقــة  ويحــرفؿ طؾــك صــقم طقــد الغــدير  قــال الاـــق  إراكــل يف م ــائؾف 

صقمف  كؿا  فقؽرهمسعًػا طـ الدطاء  يقم طرفة(: مإذا كان صقم 5.411القاضحة )

 طقد الغدير[- صقم ي تحب

 (-51.331( وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )1)

 (- 4.417ؽام إئؿة  الحر العامؾل )( هداية إمة إلك أح4)
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 :جعؾقا لققمف أدطقة خاصة ,3

ي ــتحب أن يــدطك هبــا بعــد   صقيؾــة جــًداأدطقــة  الصــادقوك ــبقا إلــك جعػــر  

مولـقؽـ مــ دطائـؽ يف  :قال  يف هتذيبف طـ الصادق سـلمـفا ما رواه الطق  الصالة

لإليؿان ان ممـقا بـربؽؿ ربـا إكـا سؿعـا مـاديا يـادي ) :أن تؼقل  دبر هاتقـ الركعتقـ

ئاتـا وتقفــا مـع إبـرار ربــا ومتــا مـا وطـدتـا سـقفبمـا ربـا فا ػر لـا ذكقبـا وكػر طـا 

   (-طؾك رسؾؽ وٓ تخزكا يقم الؼقامة اكؽ ٓ تخؾػ الؿقعاد

  وأشـفد مالئؽتـؽ  وكػـك بـؽ شـفقًدا  الؾفؿ إين أشـفدك) :ثؿ تؼقل بعد ذلؽ

رضـؽ بلكـؽ أكـت اهلل الـذي ٓ إلـف إٓ أكـت وسـؽان سـؿاواتؽ وأ  وحؿؾة طرشؽ

الؿعبقد الذي لقس مـ لدن طرشؽ إلك قـرار أرضـؽ معبـقد يعبـد سـقاك إٓ باصـؾ 

ٓ إلف إٓ أكت الؿعبقد فال معبقد سقاك تعالقـت طؿـا   مسؿحؾ  قر وجفؽ الؽريؿ

  وأشفد أن محؿًدا صؾك اهلل طؾقف وملف طبدك ورسـقلؽ  يؼقل الظالؿقن طؾًقا كبقًرا

إلـك مخـر  ( ---شفد أن طؾًقا صـؾقات اهلل طؾقـف أمقـر الؿـممـقـ وولـقفؿ ومـقٓهؿوأ

الدطاء[
(1)

- 

ــال ـــقوقــال ال , ـــ صــاووس يف اإلقب ــدطقاتمومـــ  :د ب ــا  ال ــقم الغــدير م يف ي

ورب   الؾفؿ رب ال ـؿاوات وإرض) :وجدكاه يف ك خة طتقؼة مـ كتب العبادات

  ورب الــقتر الرفقــع  اــػع الؽبقــرورب ال  ورب البحــر الؿ ــجقر  الـــقر العظــقؿ

إلـف مــ يف ال ـؿاوات   سبحاكؽ مـزل التـقراة واإلكجقـؾ والزبـقر والؼـرمن العظـقؿ

ٓ   جبار مــ يف ال ـؿاوات وإرض  وإلف مـ يف إرض ٓ إلف فقفؿا  قرك  ال بع

إلـك  (---مؾؽ مــ يف ال ـؿاوات وإرض ٓ مؾـؽ فقفؿـا  قـرك  جبار فقفؿا  قرك

مخر الدطاء[
(2)

- 

وهـل   بليـام معقــة الزيـارات الؿخصقصـةم :د محؿد باقر الحؽـقؿ ـققال ال ,

الزيـارات وتاـتؿؾ  أوسـعوهل  ( زيارة يقم الغدير) :إولك :زيارات معروفة أربع

                                                           

 (-533 ,4.534( هتذيب إحؽام  الاـق  الطقسـل )5)

 (-1.137( إقبال إطؿال  ال ـقد ابـ صاووس )1)
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وقد أورد العالّمـة   ---طؾك مجؿؾ الؿػاهقؿ والػسائؾ ذات العالقة بلمقر الؿممـقـ

ــة الؼؿــل  يف البحــار  ـــلالؿجؾ ــقم  والعالّم ــارة ي ــا أخــرى لزي ــاتقح كصقًص يف الؿػ

[(ممقـ الّؾف) :ومـفا كص زيارة  الغدير
(1)

(*)-  

 :يف هذا الققم  استحباب زيارة قرب طؾل ,١

يف   أحاديث تحث طؾك زيـارة قـرب طؾـل ,ضؾًؿا وزوًرا,وك بقا إلك أئؿتفؿ  

ميـا بــ  :لقـا  البزكطل طـ الرضـا صـريف هتذيبف طـ أبل ك سـلروى الطق  هذا الققم

فنّن اهلل يغػر لؽّؾ  ؛ طـد أمقر الؿممـقـيقم الغدير  سـرأيـؿا كـت فاح  صـرأبل ك

مـا أطتـؼ  ضـعػويعتؼ مـ الــار   سّتقـ سـةوم ؾؿ وم ؾؿة ذكقب   مممـ ومممـة

والــدرهؿ فقــف بــللػ درهــؿ إلخقاكــؽ   يف شــفر رمســان ولقؾــة الؼــدر ولقؾــة الػطــر

فقف كّؾ مممـ ومممـة[ سـرّ هذا الققم و فلفِسؾ طؾك إخقاكؽ يف  العارفقـ
(2)

- 

قـال ابــ   قريـب أو بعقـدزيارة أمقر الؿممـقـ يقم الغدير مــ  :وتحت طـقان ,

طـ أبل طبد اهلل محّؿد بــ أحؿـد الصـػقاين مــ   قخـاشـقمروى طدة مـ  :صاووس

أمقـر  إذا كـت يف يقم الغدير يف مافد مقٓكا :قال   أبل طبد اهللكتابف بنسـاده طـ 

فلوِم إلقف بعـد  يف بعد مـفوإن كـت   فادن مـ قربه بعد الصالة والدطاء  الؿممـقـ

الؾفؿ صّؾ طؾك ولّقؽ وأخل كبّقـؽ ووزيـره وحبقبـف وخؾقؾـف ) :الصالة وهذا الدطاء

ف شـرف وصػقتف وخالصتف وأمقـف وولّقف وأصـقّ تف ووسـره وخقرتف مـ أسـرّ ومقضع 

والــاصؼ بحجتـف والـداطل إلـك   وبـاب حؽؿتـف  ذّريتـف وأبـل  طمتف الذيـ ممـقا بـف

                                                           

 (- 1.574( دور أهؾ البقت يف بـاء الجؿاطة الصالحة  محؿد باقر الحؽقؿ )5)

,أكزل اهلل هبا مــ سـؾطان ما ,إطقة  طاـراتلق بحرـا يف كتب اإلمامقة لعرركا طؾك  )*(

 إضـافاهتؿطؾـقفؿ  وإمـا هـل مــ  مؽذوبـةطـ إئؿة مخصصة لفذا القـقم  ففـل إمـا 

 يف الديـ- وبدطفؿ

(  113 ,114اكظــر هــذه إطقــة يف كتــب مـــ أمرــال: الؿؼـعــة لؾاـــق  الؿػقــد )ص: 

(  الؿــــزار لؾؿاــــفدي 314 ,333مصــــباح الؿتفجــــد لؾاـــــق  الطقســـــل )ص:

 (- 345,345تقح الجـان  لعباس الؼؿل )ص:(  مػا175 ,1١1)ص:

 (-1.433( مقسقطة اإلمام طؾل بـ أبل صالب يف الؽتاب وال ـة والتاري   محؿد الريافري )1)
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د الؿ ـؾؿقـ وأمقـر الؿـممـقـ ســقّ طؾك سـتف وخؾقػتف طؾك ُأّمتف  ضـلوالؿا  يعتفشـر

ــؽ وأصــػقائؽ  ـــ خؾؼ ــك أحــد م ــا صــؾقت طؾ ــقـ وأفســؾ م ــر الؿحجؾ ــد الغ وقائ

[(إلك مخر الزيارة  ---اء أكبقائؽصـقوأو
(1)

- 

 :ف يف إرضجعؾقا يقمف يف ال ؿاء أشفر مـ ,7

كـّـا طــد   صــرمطــ أحؿـد بــ محّؿـد بــ أبـل ك :قـال  يف هتذيبف سـلروى الطق ,

فؼـال   فـلكؽره بعـض الــاس  فتـذاكروا يـقم الغـدير  والؿجؾس  اّص بلهؾف  الرضا

  مــف يف إرض أشفريف ال ؿاء  الغديرإّن يقم  :قال  أبقفحّدثـل أبل طـ  : الرضا

فقـف مائـة ألـػ قّبـة مــ   ولبـة مـ ذهـب  ا لبـة مـ فّسةصـرً ؾك قإط الػردوسإّن هلل يف 

فقـف أربعـة   ترابـف الؿ ـؽ والعــرب  ســرومائة ألػ خقؿة مـ يـاققت أخ  ياققتة حؿراء

وحقالقف أشـجار جؿقـع   وهنر مـ ط ؾ  وهنر مـ لبـ  وهنر مـ ماء  هنر مـ خؿر :أهنار

  تصـّقت بـللقان إصـقات  مـ ياققت وأجـحتفا  طؾقف صققر أبداهنا مـ لملم  الػقاكف

اهلل ويؼّدســقكف  ي ــبّحقنأهــؾ ال ــؿاوات  صـــرإذا كــان يــقم الغــدير ورد إلــك ذلــؽ الؼ

  فتطايُر تؾؽ الطققر فتؼع يف ذلؽ الؿـاء وتتؿـّرغ طؾـك ذلـؽ الؿ ـؽ والعــرب  ويفّؾؾقكف

ون وإكّفـؿ يف ذلـؽ القـقم لقتفـاد  فتــػض ذلـؽ طؾـقفؿ  فنذا اجتؿعت الؿالئؽة صـارت

فقا إلك مراتبؽؿ فؼـد أمــتؿ مــ صـراك :فنذا كان مخر ذلؽ الققم كقدوا ( )كرار فاصؿة 

   الخطل والزلؾ إلك قابؾ يف مرؾ هذا الققم تؽرمة لؿحّؿد
ّ
 -](2) وطؾل

 :لفا صـرعل يف هذا الققمٓ  طد وٓ حاـقإجقر التل يحصؾ طؾقفا ال ,51

 يغػرمإّن اهلل  :قال  بزكطل طـ الرضاال صـريف هتذيبف طـ أبل ك سـلروى الطق ,

مـا  ضـعػويعتـؼ مــ الــار   سّتقـ سـةوم ؾؿ وم ؾؿة ذكقب   لؽّؾ مممـ ومممـة

والدرهؿ فقف بـللػ درهـؿ إلخقاكـؽ   ولقؾة الؼدر ولقؾة الػطر رمسانيف شفر  أطتؼ

   -فقف كّؾ مممـ ومممـة سـرّ فلفِسؾ طؾك إخقاكؽ يف هذا الققم و  العارفقـ

                                                           

(-ممقسـقطة اإلمـام طؾـل بــ أبـل صالـب يف ١.41( اكظر: مقسقطة أحاديث أهـؾ البقـت  هـادي الـجػـل )5)

 (-1.411الؽتاب وال ـة والتاري   محؿد الريافري )

 (- 5.13( هتذيب إحؽام  الطقسـل )1)
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وإّكؽـؿ لؿّؿــ امـتحـ اهلل قؾبـف   كرقـًرا خقًرالؼد ُأططقتؿ  !يا أهؾ الؽقفة :ثّؿ قال 

 كاشػثّؿ يؽاػف   م تؼّؾقن مؼفقرون مؿتَحـقن يصّب طؾقؽؿ البالء صًبا  لإليؿان

واهلل لق طرف الـاس فسؾ هذا الققم بحؼقؼتف لصـافحتفؿ الؿالئؽـة   الؽرب العظقؿ

لـذكرت مــ فسـؾ هـذا القـقم ومـا  ه التطقيؾأكرولقٓ أّكل   مّرات اـريف كّؾ يقم ط

بعدد[ صـكيحأططك اهلل فقف مـ طرفف ما ٓ 
(1)

- 

مومــ  :قـال ( ) الصـادقطــ جعػـر  ,أيًسـا,يف هتذيبـف  سـلوروى الطق ,

فؾـؿ يـزل يعـد إلـك أن طؼـد بقـده   فقف مممـًا كان كؿـ أصعؿ فئاًما وفئاًمـا وفئاًمـا فطر

كـؾ لـف ثـقاب   ألػ كؾ فئـام مائة :قال  ٓ :قؾت ؟أتدري كؿ الػئام :ثؿ قال  ااـرً ط

وسـؼاهؿ يف يـقم  والصديؼقـ والافداء يف حـرم اهلل  الـبققـمـ أصعؿ بعددها مـ 

خؾـؼ يقًمـا  لعؾـؽ تـرى أن اهلل  :قـال بللػ ألـػ درهـؿوالدرهؿ فقف   ذي م غبة

التؼقـتؿ أن ولـقؽـ مــ قـقلؽؿ إذا  :ٓ واهلل ٓ واهلل ٓ واهلل ثـؿ قـال  أطظؿ حرمة مــف

إلقـا ومقراقـف   وجعؾـا مـ الؿقفقـ بعفده  الحؿد هلل الذي أكرمـا هبذا الققم) :تؼقلقا

ولـؿ يجعؾــا مــ الجاحـديـ   والؼـقام بؼ ـطف  الذي واثؼـا بف مــ وٓيـة وٓة أمـره

[(والؿؽذبقـ بققم الديـ
(2)

-   

مائـة   مإهنـا تعـدل طــد اهلل :وقال الػاضؾ الفـدي طـ الصالة يف هذا الققم ,

مــ حـقائج الـدكقا  حاجة وأن مصؾقفا ما سلل اهلل   طؿرة ومائة ألػ  حجة ألػ

لف[ تسـققوأخرة إٓ 
(3)

-  

 :ع طؾك العقالسـقور وفرح وتقسـرجعؾقه يقم  ,55

  وإدرار وجـقه الـرب  وجعؾقا مـ هذا الققم طقًدا يحتػؾ بف وبؾقؾتف بالعبـادة والخاـقع

ػسوالتقسع طؾ  وصؾة السعػاء   بةاــقواتخـاذ الزيــة والؿالبـس الؼ  والعـائالت  ك الــ

ؾة طظقؿة لؽؾ مــ أطؿـال سـقمواطؾؿ أكف قد ورد يف هذا الققم ف :  طباس الؼؿلاـققال ال

                                                           

 (- 5.13( هتذيب إحؽام  الطقسـل )5)

 (- 4.533( هتذيب إحؽام  الطقسـل )1)

 (-3.311( كاػ الؾرام  الػاضؾ الفـدي )4)
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عة أمقـر شــق وإفـراح  وآبتفـاج  ور ــروال  ـ الرقاب والتـزيـ واسـتعؿال الطقـب ـقتح

  طؾـك العقـال عســقوالتق  ْرحاموصؾة إَ   وقساء حقائجفؿ  والعػق طـفؿ  الؿممـقـ

ــممـقـ ــام الؿ ــر  وإصع ــممـقـ ومصــافحة  الصــائؿقـ وتػطق ــارهتؿ  الؿ يف  والتب ــؿ  وزي

  اهلل تعـالك طؾـك كعؿتـف العظؿـك كعؿـة القٓيـة وشـؽر  إلـقفؿ الفـداياوإرسال   وجقهفؿ

   -ومـ العبادة والطاطة  واإلكرار مـ الصالة طؾك محؿد ومل محؿد

  درهــؿ يف  قــره مـــ إيــام مائــة ألــػالؿــممـ أخــاه يعــدل  يعطــل فقــف ودرهــؿ 

الؿممـ فقف كنصعام جؿقع إكبقاء والصّديؼقـ[ وإصعام
(1)

-   

  يف فسـؾ يـقم الغـدير ,يف حـديث, الصـادقروى الحر يف وسائؾف طـ جعػـر  

  وصـالةطبـادة هـق يـقم  :قـال ؟فؿا يـبغـل لــا أن كعؿـؾ يف ذلـؽ القـقم :مقؾت :قال

َـّ اهلل بف طؾقؽؿ مـ وٓيتــا ورسـرو  د لفوحؿ  هلل وشؽر وإين أحـب لؽـؿ أن   لؿا م

تصقمقه[
(2)

- 

إحقاءه بـذكر    الصادقمفؼد كدب اإلمام  :شـليػ الؼرشـر  باقر اـققال ال 

كؿــا حــض طؾــك   والتصــدق طؾــك الػؼــراء والؿ ــاكقـ  مـــ الصــالة والصــقم  اهلل

 :ل كــؾ مـفؿــا لصــاحبفوأن يؼــق  بعســفؿ لــبعض  اســتحباب مصــافحة الؿ ــؾؿقـ

  الـذي طفـده إلقــا  وجعؾـا مـ الؿممـقـ بعفـده  الحؿد هلل الذي أكرمـا هبذا الققم)

ــة وٓة أمــره ــف مـــ وٓي ــا ب ــام بؼ ــطف  ومقراقــف الــذي واثؼـ ــا مـــ   والؼق ولــؿ يجعؾـ

[(والؿؽذبقـ بققم الديـ  الجاحديـ
(3)

- 

 :تعظقؿ إئؿة لفذا الققم ,51

زّفت مإذا كان يقم الؼقامة  :قال  قبال طـ اإلمام الرضاروى ابـ صاووس يف اإل 

يـقم ) :قـال ؟مـا هـذه إيـام :ققـؾ -أّيام إلك اهلل كؿا تزّف العروس إلك خدرها أربعة

بــقـ  الغــديروإّن يــقم  ( الغــديرويــقم   ويــقم الجؿعــة  ويــقم الػطــر  إضــحك

                                                           

 (-343( مػاتقح الجـان  طباس الؼؿل )ص:5)

 (-51.331( وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )1)

 (-513ق  باقر شـريػ الؼرشـل )ص:( الصحقػة الصادققة  الاـ4)



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

588 

فقـف  كّجـكذي وهـق القـقم الـ  بـقـ الؽقاكـب كالؼؿر (والجؿعة  والػطر  إضحك)

اهلل بـف الـديـ يف  أكؿـؾوهـق القـقم الـذي   فصامف شؽًرا هلل  إبراهقؿ الخؾقؾ مـ الـار

 
ّ
فصــام ذلــؽ   ؾتف ووصــايتفســـقوأبــان ف  طؾًقــا أمقــر الؿــممـقـ َطَؾًؿــا  إقامــة الـبــل

عة ومحّبل اـقتؼبؾ أطؿال ال ويقم  طاناـقمر ؿة ال ويقم  الؽؿال الققموإّكف   الققم

  الحبـاء والعطّقـة ويـقم  تحطقط الـقزر ويقم  تـػقس الؽرب يقموهق  ---مل محّؿد

 ويـقم  ي ـتجاب فقـف الـدطاء ويـقم  والعقـد إكـرب  الباارة ويقم  العؾؿ اـرك ويقم

 ويـقم  وطاــرط الؿاــرال ويـقم  لبس الرقاب وكزع ال قاد ويقم  الؿققػ العظقؿ

   -ممـقـعة أمقر الؿشـقالصػح طـ مذكبل  ويقم  كػل الفؿقم

  الرضـا ويـقم  إكرـار الصـالة طؾـك محّؿـد ومل محّؿـد ويـقم  ال بؼة يقموهق  

اسماحة  ويقم  صؾب الزيادة ويقم  قبقل إطؿال ويقم  طقد أهؾ بقت محّؿد ويقم

ــقم  الؿــممـقـ ــاجرة وي ــقم  الؿت ــقّدد وي ــقم  الت ــقم  القصــقل إلــك رحؿــة اهلل وي  وي

 يقموهق   تػطقر الصائؿقـ ويقم  العبادة ويقم  ترك الؽبائر والذكقب ويقم  التزكقة

الحديث[ ---التفـئة
(1)

- 

 :الؾعـ لظالؿل مل محؿد ,54

هبـا خقـار هـذه إمـة يف  يؾعــفؿـ بقـ إدطقة التل   الؾعـوكؿا هق ديدهنؿ يف  

مالؾفؿ إين أسللؽ بحؼ محؿد ومل محؿـد أن  :ما ذكره الؿػقد يف الؿؼـعة  هذا الققم

  وأكؽـر حرمتـف  تؾعـ مـ جحد حؼ هذا القـقموأن   ومل محؿدتصؾل طؾك محؿد 

الؾفـؿ فـرج طــ أهـؾ بقـت   وصد طـ سبقؾؽ إلصػاء كقرك فلبك اهلل إٓ أن يتؿ كقره

ًٓ كؿـا   واكاػ طـفؿ وهبؿ طـ الؿـممـقـ الؽربـات  كبقؽ الؾفـؿ امـأل إرض طـد

إكؽ ٓ تخؾػ الؿقعاد[ وطدهتؿوأكجز لفؿ ما   مؾئت ضؾًؿا وجقًرا
(2)

- 

                                                           

 (-1.151( إقبال إطؿال  ابـ صاووس )5)

(  القــابقع الػؼفقـة  طؾـل أصـغر 5.53١(  اكظر أيًسا: الؿفذب  ابــ الـرباج )113( الؿؼـعة  الؿػقد )ص:1)

 (-151(  البؾد إمقـ  الؽػعؿل )ص:345(  مػاتقح الجـان  طباس الؼؿل )ص:4.351مرواريد )
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 د ضبُد باقس اسبهِٝ جيٌُ أعُاٍ ٖرا ايّٝٛطـٝاي

دور أهـؾ البقـت يف بــاء الجؿاطـة  :د محؿـد بـاقر الحؽـقؿ يف كتابـف ــقال أجؿؾ

ــقم  الصــالحة ــائاًل   إطؿــال يف هــذا الق ــة وإطؿــال  :ق ــب إدطق موقــد ورد يف كت

   :يػاـرمجؿقطة مـ إطؿال يف هذا الققم ال

وقــد   الصــالة ,- 3 لزيــارة ٕمقــر الؿــممـقـا ,4 -الصــقم ,1 -الغ ــؾ ,5

الـدطاء وشـؽر الّؾـف تعـالك طؾـك هـذه الـعؿـة العظقؿـة  ,1 -ذكرت طدة صؾقات فقف

يف  الطقيؾـةد يف اإلقبـال مجؿقطـة مــ إدطقـة  ــقحقث ذكـر ال  وهل كعؿة القٓية

 -ور وآبتفـاج ــروإضفـار ال  ـ الرقـاب ــقوتح  الزيـة مرؾ الطقـب ,5 -هذا الققم

وإصعــام   والتقســعة طؾــك العقــال  وصــؾة إرحــام  وقســاء الحــقائج  اإلكػــاق ,3

زيارة اإلخقان ومصافحتفؿ ومماخـاهتؿ وإرسـال  ,١ -وتػطقر الصائؿقـ  الؿممـقـ

آهتؿــام بالعبــادة  ,51 -اإلكرــار مـــ الصــالة طؾــك محؿــد وملــف ,7 -الفــدايا لفــؿ

والطاطة[
(1)

- 

هـذا   مػـاتقح الجــان :بـاس الؼؿـل يف كتابـف  طاــقال ,أيًسا,وهذا ما فعؾف  ,

علشـقمـف بقت  ٓ يخؾقالؽتاب الذي 
(2)

- 

لؿـا   م ـتحّبةمصالة يقم الغـدير  :أما العالمة الحؾل فؼال يف مـتفك الؿطؾب ,

ـّ بـف مــ الفدايـة وإكؿـال الـّديـ وإتؿـام الـعؿـة   فقفا مـ الاؽر هلل تعالك طؾك ما مـ

   -وهل ركعتان

ويـدطق بالـدطاء   مّرة مائةشؽًرا هلل  :طؼقب الّصالة ويؼقل أن ي جد وي تحّب  

   -وّٕن فقف اطماًفا بالـعؿة  لرواية طّؿار   اـقالؿذكقر يف الؿصباح لؾ

  -ام سّتقـ شفًراصـقفنكف يعدل   الّصقاميف هذا الققم  وي تحّب  

  -فقف صؾة الرحؿ واإلخقان وي تحّب  

  - فقف زيارة أمقر الؿممـقـ وي تحّب  
                                                           

 (-1.144أهؾ البقت يف بـاء الجؿاطة الصالحة  ال ـقد محؿد باقر الحؽقؿ )( دور 5)

 (-341( مػاتقح الجـان  الاـق  طباس الؼؿل )ص:1)
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وهـق يـقم طظـقؿ  -وآسـتؽرار مــ الخقـر  والؿعـروف  فقف الصدقة وي تحّب  

ورد فقف أمقر كرقرة مـ الػسائؾ[
(1)

-   

 جعفس ايصادم َبتدع يف ايدٜٔ

بعد هذا العرض الؿقجز لألطؿال الؿبتدطة يف هـذا القـقم والتـل ك ـبفا طؾؿـاء  

يف  بآبتـداعكتفؿـف طــدكا خقـار إٓ أن  ٓ يبؼـك ( )اإلمامقة إلـك جعػـر الصـادق 

 لـؿ تربــتيف هـذا القــقم  ,طديــدة,خصقًصـا وأن مــا ك ـب إلقــف مــ أطؿـال   الـديـ

 صـحبفوٓ طــ واحـد مــ    ٓ طـ الـبـل إكـرم  يحصـربطريؼ واحد صحقح 

  طؾـل) :بؾ إهنا لؿ تربت حتـك طــ مبائـف وأجـداده الـذيـ سـبؼقه يف اإلمامـة  الؽرام

   (-لباقروا  وال جاد  ـ ـقوالح  والح ـ

كؿـا هـق حـال   وٓ مــ صائػقـة  لف بآبتداع يف الديـ لؿ يلت مـ فراغ فاهتامـا 

تعـرض  مـصـػطؾك رأيـا هذا كـؾ  قافؼـاسـقو   طؾؿاء اإلمامقة يف اهتامفؿ لعؿر

عتف أن يػعؾـقه يف شــقمـا أمـر بـف  ()وكربر لـف   ـركػ وإٓ كقػ  طؾقف هذه الحؼائؼ

وختؿــت   ألــؿ يؽتؿــؾ الــديـ ؟!ؽــؾ هــذه العبــاداتجــاء ب فؿـــ أيـــ ؟!هــذا القــقم

 ؟! يع بعد الـبلاـروت  عاـرأيقجد م ؟!يعات اإللفقةاـرالت
مـع هـذه البـدع  ( الـماويح)يف   بـقـ بدطـة طؿـر مؼاركـةولذلؽ فؾـق طؿؾــا  

شاسًعا بـقـ  بقًكافنكـا سـجد أن هـاك   يف هذا الققم  الؿـ قبة إلك جعػر الصادق

يف   لػعؾ الـبـل متبعوإكؿا هق   لؿ يلت بعبادة جديدة مـ طـده  فعؿر  آثـقـ

,وأيًسـا   يًحا يف أدائفـا جؿاطـةصــر هنًقـا  ما دام لؿ يربت طــف (الماويح)صالة 

  مـ دون استرـاء  طؾك فعؾف هذا جؿقع الصحابة وافؼففنكف قد  ,وهذا هق الؿفؿ

ٓء يجتؿعــقن طؾــك يعؼــؾ أن جؿقــع هــم ففــؾ  وطؾــك رأســفؿ أطؿــدة أهــؾ البقــت

 ؟!طؿر  يخافأم أن جؿقعفؿ  ؟!باصؾ

                                                           

 (-5.515( مـتفك الؿطؾب  العالمة الحؾل )5)
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 اإلَا١َٝ ِٖ َٔ اتِٗ جعفس ايصادم باالبتداع يف ايدٜٔ

ٓ ٕن كـؾ مـا جـاء بـف  ؛تؿاًمـا مختؾـػأما ما يتعؾؼ بجعػر الصادق فـنن إمـر  

ٓ بـؾ   طؾك ما جاء بف بقـ إمـة ٓ إجؿاع :وثاكًقا  يعة وٓ يف الديـاـرلف يف ال أصؾ

لـذلؽ فــحـ ك ـتبعد مــف   ,لبســقكؿـا ,طؾقف حتـك بـقـ اإلمامقـة أكػ ـفؿ  اعإجؿ

()  عة لـمويج اــقال كـذابلوكـرباءه مؿـا ك ـبف إلقـف   بباصـؾكؾ آستبعاد أن يلمر

ويخـالػ كبـل رب   ٕكف أكـرب وأطظـؿ مــ أن يبتـدع يف الـديـ ؛طؼائدهؿ وأفؽارهؿ

   -بؾ يخالػ مباءه وأجداده   العالؿقـ

التـل تؼـام يف  البـدعطؾـك هـذه  ارهؿصــروإتؿر طؾؿاء اإلمامقة يف  قفؿ وإن اس 

ففـذا   بدطقى أهنؿ متبعقن لجعػر الصادق لقرد كصـقص طــف يف كتـبفؿ  هذا الققم

  -التفؿة يف حؼف ولقس كحـيربتقن يعـل اهنؿ هؿ مـ 

 دال٥ٌ نرب األعُاٍ املٓطٛب١ يف ٖرا ايّٝٛ إىل جعفس ايصادم

 :ومـفا  هذه إطؿال ؾك كذبطوالدٓئؾ كرقرة  

 :الدلقؾ إول 

وطؾـك   إئؿـة صــرأكـا كجد أن كبـار طؾؿـاء اإلمامقـة مؿــ هـؿ قريبـل طفـد مــ ط

ٓ يصـححان إخبـار الـقاردة  (محؿد بــ الح ــ)خف شـقو    الصدوقاـقرأسفؿ ال

لؿتعؾؼـة إلقف الؿحؼؼ البحـراين فبعـد إيـراده لألخبـار ا أشاروهذا ما   يف ثقاب هذا الققم

الت ـامح  مـع مـا اشـتفر مــ  موالظاهر أن ما ذكركاه مـ هذه إخبار :قال  هبذه الصالة

ولـؿ   هذه الصالة بقـ قدماء إصحاب ومتـلخريفؿ اشتفارصار سببًا يف  يف أدلة ال ــ

حقث أكـف بعـد أن روى   بـ القلقدمحؿد بـ الح ـ  خفشـقالصدوق وبؿا ذكره  يعبموا

الؿـذكقر فقـف لؿــ  والرـقابيـقم  ـدير خـؿ  صالةوأما خرب ) :قال  ثقاب صقم الغدير

إكف مــ صريـؼ  :ويؼقل  ٓ يصححفخـا محؿد بـ الح ـ بـ القلقد كان شـقفنن   صامف

   اــقذلـؽ ال يصـححفوكـؾ مـا لـؿ  --- قر ثؼة كذابًاالفؿداين وكان  سـكمحؿد بـ مق

[( قر صحقح مموكففق طـدكا   مـ إخبار بصحتفولؿ يحؽؿ 
(1)

- 

                                                           

 (-1.71(  اكظر: مـ ٓ يحسـره الػؼقف  الصدوق )51.144( الحدائؼ الـاضـرة  الؿحؼؼ البحراين )5)
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  :كؼقل لؾبحراين 

هـذا  ثـقابفؾق كاكت أخبار  ؟!أم بالـصقص وإدلة بآشتفارتربت العبادات  هؾ

  ,والذي كان يحتػؾ بـف إكبقـاء والؿرسـؾقـ  الذي يعد أفسؾ أطقاد الؿ ؾؿقـ,الققم 

مــ طؾؿـقـ أكـرب فسـاًل طــ   عةاـقال طقاملؿا أكؽرها واحد مـ   ثابتة معروفة مافقرة

   -يعاـرالت صـرلؿذهب الؾذيـ كاكا أقرب طفًدا مـ  قرهؿ مـ طأطالم ا

لؿـا احتجـت يـا بحـراين أن   ولق كاكت أخبار ثقاب هذا الققم ثابتـة وصـحقحة 

د محؿـد بـاقر  ــقال شـؽؽولؿـا  (؟!الت امح يف أدلـة ال ـــ)تخرجفا تحت مظؾة 

بعـض أو   هـذه الروايـات صـحةطــ  قطـع الـظـرمومـع  :بؼقلف  الحؽقؿ يف صحتفا

أن هذا الققم مـ إيام التل اهتؿ هبا أهؾ البقـت اهتؿاًمـا  الؿمكدفنن مـ   ؾفاصـقتػا

واطتربوه طقًدا مـ أطقاد إمة والجؿاطة الصالحة[  خاًصا
(1)

بؾ حتك هذا الؿمكـد   

   -بطرق صحقحة طـد اإلمامقة أكػ فؿ كؿا سـبقـ لؿ يربت

مـا   ل التل تؼام يف هذا الققمطؾؿاء اإلمامقة طؾك إطؿا اطماضاتومـ ضؿـ  

طؾقـف يتسـؿـ  كعتؿـدإلقــا حـديث  ولـؿ يصـؾم :بؼقلـف  اطمض بـف العالمـة الحؾـل

بعدها بالؿـؼقل[ والدطاء  الصالةبؾ الذي ورد صػة   وٓ الخطبةفقفا  الجؿاطة
(2)

- 

ء شــلوٓ أي   الخطبـة وٓ  الصـقم وٓ  الـدطاء وٓ  الصالة ٓ :وكحـ كؼقل 

فؽؾفـا مؽذوبـة   يحصــرأن يربت يف هذا الققم بطريؼ واحد صحقح  مؿا ذكر يؿؽـ

ففق يقم ك ائر أيام الؿ ـؾؿقـ  ( حبة فجعؾقا مـفا قبة) :فؽؿا قؾـا فنهنا  ٓ أصؾ لفا

إلقـف  لت ـابؼء مـ الرقاب يف هذا القـقم شـلفؾق ثبت   ٓ مقزة لف طؾك  قره مـ إيام

  -اإلمامقة مخريفرهؿ مـ قبؾ  ق , وطؾك رأسفؿ طؾل,  صحابة الـبل

ــؾ هــل مـــ  ــدعب ــة  ب ــةالدول ــة)كؿــا هــل   البقيفق ــة  (الاــفادة الرالر ــدع الدول مـــ ب

  اإلســالمل يف قــؿ طـــ الؿعــز مـــ مل بقيــف اـــرممس ــة الـ فؼــد تحــدثت  (*)الصــػقية

                                                           

 (-1.144البقت يف بـاء الجؿاطة الصالحة  ال ـقد محؿد باقر الحؽقؿ ) ( دور أهؾ5)

 (-1.411( مختؾػ الاـقعة  العالمة الحؾل )1)

الاـاه إسـؿاطقؾ  أول مـا فعؾـف(: إن 1.53قال ال ـقد ح ـ إمقـ يف م ـتدركاتف ) *()
= 
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  معؾـًـا ضـاهًراعة يف أيامـف اــقوكان أمر ال  طالًؿا إمامقًاموكان الؿعز مـ مل بقيف  :فؼالت

يـقم  ـ ــقوإقامـة الؿـلتؿ طؾـك الح  بالـقح والبؽـاءكف قد كان ألزم أهؾ بغداد حتك أ

ــة  يف ال ــؽؽ وإســقاق طاشــقراء ــقم  ـــروال وبالتفـئ ــديرور ي ــك   الغ والخــروج إل

ثؿ بؾغ إمر يف مخر أيامف إلك ما هق أطظؿ مـ ذلؽ[ -لصالة العقدالصحراء 
(1)

- 

 خٝحمل تجبت ايصال٠ يف ٖرا ايّٝٛ بطسٜل ٚاحد ص

بروايتفــا طـــ الصــادق  اكػــردأطؿــال هــذا القــقم قــد  أطظــؿالتــل هــل  فالصــالة 

فػـل روايـة صقيؾـة رواهـا  ( الفؿـداين ســكمحؿـد بــ مق) :أٓ وهق  شخص واحد

حـدثـا محؿـد  :ـل قـال ــقـ بـ الح ــ الح ـقمالح :جاء فقفا  يف هتذيبف سـلالطق

حـدثـا طؾـل بــ  :ل قـالحـدثـا طؾـل بــ ح ـان القاسـط :قـال الفؿـداين سـكبـ مق

يـقم  ـدير خـؿ  امصـق :يؼقل  سؿعت أبا طبد اهلل الصادق :ـ العبدي قال ـقالح

مـا طؿـرت الـدكقا لؽـان لـف ثـقاب  صـامطؿر الدكقا لق طـاش إك ـان ثـؿ  امصـقيعدل 

طؿــرة مــربورات  ومائــة  حجـة مائــةيف كــؾ طــام  يعــدل طــد اهلل  امفصـــقو  ذلـؽ

كبًقـا قـط إٓ وتعقـد يف هـذا القــقم  ومـا بعــث اهلل   طقـد اهلل إكـربوهـق   متؼـبالت

ويف إرض يــقم الؿقرــاق   يــقم العفــد الؿعفــقدواســؿف يف ال ــؿاء   وطــرف حرمتــف

 -الؿلخقذ والجؿع الؿافقد

طـد زوال الاؿس مـ قبؾ أن تزول مؼدار كصـػ  يغت ؾ ركعتقـمـ صؾك فقف  

قـؾ هـق اهلل ) :مرات اـروط  يؼرأ يف كؾ ركعة سقرة الحؿد مرة  ساطة ي لل اهلل 

 طدلت طــد اهلل  ( اكا أكزلـاه) :مرات اـروط ( سـلمية الؽر)مرات  اـروط (أحد
  حاجـة مــ حـقائج الـدكقا ومـا سـلل اهلل  ( ألـػ طؿـرة ومائـة  ألػ حجـة مائة)

                                                           

 : )أشفد أن طؾًقا ولل اهلل(-أضاف إلك إذانالصػقي أن  =

تطقر الؿباين الػؽرية لؾتاــقع »الؿدرسـل الطباصبائل يف كتابف: وقال الدكتقر ح ـقـ  

لؿ تؽـ مذكقرة  إضافة الافادة الرالرة(: يبدو أن 34)ص: «يف الؼرون الرالثة إولك

 هـ(- 713طام ) يلمر هبا الااه إسؿاطقؾ الصػقييف إذان قبؾ أن 

 (-51( فتاوى ابـ الجـقد  إطداد آشتفاردي )ص:5)
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  وإن فاتتؽ الركعتان والـدطاء  ت كائـة ما كاكت الحاجةسـقإٓ ق  وحقائج أخرة

الحديث[  ---ذلؽ بعد تفؿاسـقق
(1)

- 

 اهلُداْٞ ضـ٢تسمج١ ضبُد بٔ َٛ

  وصـقم  صـالة) :هـذا القـقم مــ طبـاداتالتـل حـقت معظـؿ  القتقؿـةهذه الرواية 

   -وقد صعـ فقف معظؿ طؾؿاء اإلمامقة ( الغؾق والقضع)رواها شخص اهتؿ بـ  ( و  ؾ

 :لقؽ بعًسا مـ أققالفؿ فقفإو

أبـق جعػـر الفؿـداين   ــكبــ طق سـكقممحؿد بـ م :يف رجالف شـلقال الـجا ,

واهلل   يسع الحديثإكف كان  :وكان ابـ القلقد يؼقل  بالغؾقالؼؿققن  ضعػف  ال ؿان

أطؾؿ[
(2)

- 

ـُ ُمقْ  :وقــال الغســائري يف رجالــف , ــُد بــ أُبــق   ال ــّؿانُ    ـــكبـــ ِطقْ  ســـكمُمَحؿَّ

َج شـاِهًدا وَيُجـقُز أنْ   الُسـعػاءوَيْروي طــ   َضِعقٌْػ  -الفؿداين  َجْعَػر  َتَؽؾَّـؿَ  -ُيَخـرَّ

ما َرواُه[ (كقادر الحؽؿة)واْسَتْرـَقا مـ كتاب   فلْكَرُروا  الُؼّؿقُّقن فقِف بِالردِّ 
(3)

- 

أبـق جعػـر    ــكبــ طق سـكممحؿد بـ مق :وقال العالمة الحؾل يف خالصتف ,

ـ وكـان ابـ  وضعػف الؼؿققن بالغؾق  يروي طـ السعػاء  ضعقػ  ال ؿان الفؿذاين

   -واهلل أطؾؿ  الحديث يسعإكف كان  :القلقد يؼقل

  ويجقز أن يخرج شـاهًدا  يروي طـ السعػاء  ضعقػإكف  :قال ابـ الغسائري

واسترـقا مـ كتاب كقادر الحؽؿة ما رواه[  تؽؾؿ الؼؿققن فقف فلكرروا
(4)

- 

ــال ال , ـــقوق ـــ مق :  فاضــؾ الجــقاهريا ــد ب ــداين ســـكمومحؿ ــره  :الفؿ ذك

  أبــق جعػــر الفؿــداين  ـــكبـــ طق ســـكمحؿــد بـــ مق) :فؼــال  رجالــفيف  شـــلالـجا

 ---(-الحديث يسعإكف كان  :وكان ابـ القلقد يؼقل  بالغؾقضعػف الؼؿققن 

                                                           

 (-4.534إحؽام  الاـق  الطقسـل )( هتذيب 5)

 (-44١( رجال الـجاشـل )ص:1)

 (-73( رجال ابـ الغسائري )ص:4)

 (-315( خالصة إققال  العالمة الحؾل )ص:3)
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ـــا   ـــاين مــــ رجالـــف وضـــعػفكؿ يف  العالمـــةوكـــذا   ابــــ داود يف الؼ ـــؿ الر

[ ---رجالف
(1)

- 

ر الفؿـداين أبـق جعػـ : ــكبـ طق سـكممحؿد بـ مق :وقال الخقئل يف رجالف ,

يـقم الغـدير  صـالةوقـع يف صريـؼ خـرب  ,ضـعقػ,ال ؿان روى يف كامؾ الزيارات 

 -الؿذكقر يف الػؼقف  صامفوالرقاب الؿذكقر فقف لؿـ 

أن ابـ القلقـد اسـترـك مــ رواياتـف  :وتؼدم يف ترجؿة محؿد بـ أحؿد بـ يحقك 

 :وزيـد الـزراد  ســلوتؼدم يف ترجؿـة زيـد الـر -الفؿداين سـكما يرويف محؿد بـ مق

 -الفؿداين سـكمحؿد بـ مق وضعإن كتابقفؿا مـ  :أن ابـ القلقد قال

الرجـؾ هـق ابــ  تسـعقػأن إسـاس يف   والذي يظفر مـ مجؿـقع الؽؾؿـات 

وهـذا يؽػـل يف الحؽـؿ   وابـ كقح و قرهؿـا  وقد تبعف طؾك ذلؽ الصدوق  القلقد

[بسعػف
(2)

- 

مإّن ابــ القلقـد ك ـب وضـع  :مقسـف  محؿـد تؼـل الت ـمي يف قااـقوقال ال ,

 ----وأصؾ خالد بـ طبد اهلل إلقف  سـلوأصؾ زيد الـر  أصؾ زيد الزّراد

قــال بــف ابـــ القلقــد وابـــ بابقيــف وابـــ كــقح   فســعػف اّتػــاقلوحقـئــذ  :ثــؿ قــال 

وإّكؿــا تــرّدد إخقــران يف  ؛وابـــ الغســائري شـــلوالـجا ,يف الػفرســت,  اـــقوال

واضعّقتف[
(3)

-   

أن الفؿداين قـد وقـع يف  ب ببطؾؿاء اإلمامقة جؿؾة مـ إحاديث  ضعػ وقد 

 :إسـادها

                                                           

(  اكظر تسعقػف يف هذه الؽتب: كؼد 333.هامش ص:,( التحرير الطاووسـل  ح ـ بـ زيـ الديـ العامؾل5)

(  مـتفـك الؿؼـال يف أحـقال 1.111لرواة  محؿد طؾل إردبقؾل )(  جامع ا3.441الرجال  التػرشـل )

(  إصقل ال تة طاــر مــ إصـقل إولقـة  5.155الرجال  الاـق  محؿد بـ إسؿاطقؾ الؿازكدراين )

(  71.هــامش ص:,1(  مــ ٓ يحســـره الػؼقــف  الصــدوق )43تحؼقـؼ ضـــقاء الــديـ الؿحؿــقدي )ص:

 تعؾقؼ طؾل أكرب  ػاري-

(  الؿػقـد مــ معجـؿ رجـال الحـديث  محؿـد 5١.173,177معجؿ رجـال الحـديث  الخـقئل ) ( اكظر:1)

 (-1١1الجقاهري )ص:

 (-7.551( قامقس الرجال  الاـق  محؿد تؼل الت مي )4)
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 :شــلموقال الـجا :عة بعد إيراده لخربيـاـققال العالمة الحؾل يف مختؾػ ال ,

  الؼؿقـقن بـالغؾق ضـعػفأبـق جعػـر الفؿـداين ال ـؿان   ــكبـ طق سـكمحؿد بـ مق

بالخربيـ[ ف ؼط آستدٓل -إكف كان يسع الحديث :يؼقل وكان ابـ القلقد
(1)

- 

يف مـالذه الحـديث الرـامـ وإربعـقن والؿائتـان ب ـبب   ــلوضعػ الؿجؾ ,

بــ  سـكهق محؿد بـ مق سـكإذ الظاهر أن محؿد بـ مق -مضعقػ :قائاًل   الفؿداين

[ضعقػوهق   بـ ال ؿان  ـكطق
(2)

- 

ــائاًل   د كــاضؿ الحــائري حــديًرا ب ــبب الفؿــداين ـــقوضــعػ ال , ـده وســم :ق

 الفؿـداين  ــكبــ طق ســكالؿؼصـقد بـف محؿـد بــ مق ســكبؿحؿـد بــ مق ضعقػ

ال ؿان[
(3)

- 

 :أققل

هبـا خـاتؿ إكبقـاء  لـؿ يتعبـديؿؽــ أن يعتؿـد طؾـك خـرب يتـقؿ يف طبـادات  كقػ 

  وضـاع)راويفـا رجـؾ   وأهـؾ بقتـف الؿـتجبـقـ  وصـحبف إخقـار  والؿرسـؾقـ 

وأصــؾ زيــد   وضــع أصــؾ زيــد الــزّراد)فؿـــ يســع كتًبــا بلكؿؾفــا  (؟! ــال  كــذاب

 ؟!أن يسع حديًرا أفال ي تطقع ( وأصؾ خالد بـ طبد اهلل  سـلالـر

 تطعٝف ايسٚا١ٜ

ــؿ   ــة فحؽ ــا الرواي ــة بســعػفاأم ــاء اإلمامق ـــ طؾؿ ــر م ــدد كبق ــد   ط  ضــعػفافؼ

مالذ إخقار يف ففؿ هتذيب إخبار :يف كتابف  ـلالؿجؾ
(4)

محؿـد جـقاد  واستبعد  

لفــذا  صــالة مخصقصــةمكؿــا قــد ورد يف بعــض الروايــات  :بؼقلــف  االاــبقري ثبقهتــ

[ قر ثابتفلؽـفا   الققم
(5)

- 

                                                           

 (-١.441( مختؾػ الاـقعة  العالمة الحؾل )5)

 (-53.457( مالذ إخقار يف ففؿ هتذيب إخبار  العالمة الؿجؾ ـل )1)

 (-431ؼساء يف الػؼف اإلسالمل  ال ـقد كاضؿ الحائري )ص:( ال4)

 (-1.114( مالذ إخقار يف ففؿ هتذيب إخبار  الؿجؾ ـل )3)

(  بحث تحت طـقان: )الغدير يف حديث العمة الطاهرة( لؿحؿد 15.١1( مجؾة تراثـا  ممس ة مل البقت )1)

 جقاد الابقري[-
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والرـقاب   موأمـا خـرب صـالة يـقم  ـدير خـؿ :وقال طـفـا الصـدوق يف الػؼقـف ,

  ٓ يصــححفكــان  خـا محؿــد بـــ الح ـــ شـــقفــنن   صــامفالؿــذكقر فقــف لؿـــ 

وكـؾ مـا لـؿ    قر ثؼـة كذاًباوكان   الفؿداين سـكإكف مـ صريؼ محؿد بـ مق :ويؼقل

ففـق طــدكا   ه ولـؿ يحؽـؿ بصـحتف مــ إخبـارسـراهلل    قدساـقيصححف ذلؽ ال

 قر صحقح[  مموك
(1)

- 

مروى  :قـائاًل   وفصؾ الؽـالم يف صرقفـا    محؿد تؼل الت مياـقال وضعػفا 

  ,خـربال, ---يغت ـؾ ركعتقـفقف  صؾَّكمـ  :الّصادقطـ   طـ العبدي  يف الّتفذيب

  الؼّؿّققن بالغؾقّ  ضّعػف) :شـلالذي قال الـجا  الفؿداينّ سـكيف صريؼف محّؿد بـ مق

  (-الحديث يسعإّكف كان  :وقال ابـ القلقد

وأما خرب صالة يقم الغدير والرـقاب الؿـذكقر فقـف  :ويف باب صقم تطّقع الػؼقف 

إّكـف مــ ) :ؼـقلوي ٓ يصـّححفخـا محّؿـد بــ الح ــ كـان شــقفـنّن   لؿـ صؾَّك فقف

  ولــؿ يحؽــؿ اـــقذلــؽ ال لــؿ يصــّححفوكــّؾ مـــ    قــر ثؼــةصريــؼ الفؿــداينّ وكــان 

 (-بصّحتف مـ إخبار ففق طـدكا مموك  قر صحقح

  طـ طـدد أخـل العالمـة البحاروأّما ما يف   لؿ يروه الؽايفوٓ بّد أّكف لذا  :قؾت 

قبـؾ الـّزوال بـصـػ  يف الغـدير ركعتـقـ يغت ـؾ لفؿـا صـؾَّكمــ ) : قال الّصادق

  -مخرولقس بخرب   ذاك الخربفنشارة إلك  ( ساطة

 الطـرازّي  اإلقبالوأّما رواية 
ّ
بنســاده إلـك أبـل الح ــ   طـ كتاب محّؿد بــ طؾـل

    (والجقاد  الؽاضؿ)طبد الؼاهر بّقاب 
ّ
 بـ حّ ان القاسطل

ّ
  طــ العبـدّي   طـ طؾل

َّٓ ففــق  سـؼطفػقــف   ففقـ   ـؾوبـدون ذكــر   بـدون الفؿــداينّ ذاك  طــف خــرب  طـقـوإ

والغ ؾ مذكقر فقف كؿا رواه التّفذيب يف أول صالة  ديره مـ صالتف[  الفؿداينّ
(2)

- 

بخـرب الصـالة يف هـذا  اكػـرديف خاتؿتف بلن الفؿداين قد  سـلأقر الـقري الطرب ,

وهق   يف صالة طقد الغديراكػرد بـؼؾف مومـ جؿؾة رواياتف حديرف الذي  :قائاًل   الققم

                                                           

 (-7.531١(  القايف  الػقض الؽاشاين )1.71)( فؼقف مـ ٓ يحسـره الػؼقف  الصدوق 5)

 (-3١ ,4.33( الـجعة يف شـرح الؾؿعة  الاـق  محؿد تؼل الت مي )1)
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  يف اــقورواه ال  عةاــقويف م ـار ال  أشـار إلقـف الؿػقـد يف مؼـعتـف  ماـفقرحديث 

وٓ راد لــف ســقى الصــدوق وابـــ   طؾقــف وطقلــقا  بــف إصــحاب وأفتــك  التفــذيب

بـاًءا طؾك أصؾفؿا فقف[  القلقد
(1)

- 

ــا بــف  وأفتــك  ---ماــفقرموهــق حــديث  :ســـلطؾــك قــقل الـــقري الطرب وتعؾقًؼ

   -وٓ راد لف سقى الصدوق وابـ القلقد[  طؾقف قلقاوط  إصحاب

 :أققل

فتـقى إصـحاب  ومـا فائـدة ؟!شفرة حديث وراويـف هـذا هـق حالـف فائدة وما 

ــل  ــؾوه ـــ دون دلق ــدة ؟!صــحقح م ــا فائ ــادة  وم ــدطب ــؿ يتعب ــاتؿ إكبقــاء  ل ــا خ هب

 ؟!وصحبف الغر الؿقامقـ  والؿرسؾقـ

الصدوق وابــ )أكف ٓ راد لف سقى   القؼقـوحصؾ لف   طرف الـقري ومـ أيـ 

  ون يف إرضاـــرومـت  كرــر ,قبــؾ الصــدوق وبعــده ,وطؾؿــاء اإلمامقــة ( القلقــد

 ؟! ,كؿا يدطل اإلمامقة,ب بب اضطفاد الحؽام  فؼدتوكرقر مـ كتبفؿ قد 

  يف الصـالة طــد أهـؾ ال ــة (التؽتـػ)تحدثـا قبؾ صػحات طـ ثبـقت صـػة  

ــاء أ ــدة ســطرها طؾؿ ــات طدي ــة برواي ــبفؿ الحديرق ــؾ ال ـــة يف كت ــك رأســفا ,ه وطؾ

ء كػ ـف فعؾـقه مـع قـقل أهـؾ اــلوال,خاصـة  أبقابـابؾ وضعقا لفـا   ,الصحقحقـ

 أســؼطقهاإٓ أن طؾؿــاء اإلمامقــة وبجــرة قؾــؿ   ,بعــد فاتحــة الؽتــاب (ممــقـ)ال ـــة 

 خـرب خـرايفودلـقؾفؿ طؾـك ذلـؽ   ب ـببفا باصؾـةبؾ طدوا صالة أهـؾ ال ــة   جؿقًعا

   !ؿحؼؼ الـجػل يف مخقؾتفك جف ال

إلثبات صالة ٓ وجقد   وضاعرواها رجؾ  يتقؿةبقـؿا كجدهؿ يعتؿدون رواية  

حتك صارت هذه الصالة ســة ثابتـة يمديفـا اإلمامقـة كـؾ   واضعفا مخقؾةلفا إٓ يف 

اء ضــقد  ــققـال ال  طـ راويفا ر ؿ مـا ققـؾ يف حؼـف دافعقابؾ  !طام يف الققت كػ ف

بــ  ســكالـذي روى هـذه الروايـة هـق ابــ مق ســكممحؿد بــ مق :ـل ـقالديـ الح

  طؾقـف مطعقًكـا  السعػاءيروى طـ  ضعقًػاوهق وإن كان   أبق جعػر ال ؿان  ـكطق

                                                           

 (-5.31( خاتؿة الؿ تدرك  مقرزا ح ـقـ الـقري الطربسـل )5)
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وٓ بـلس طــدي   قـد يؽبـق الجقادكؿا أن   قد يصدق الؽذوبإٓ أن   بالغؾقمرمًقا 

[---بالعؿؾ طؾك روايتف هذه ٓلتؿاس الرقاب الؿروي فقفا
(1)

(*)- 

ۓ ) :قـال تعـالك  فؼؾقؾ مـ اإلكصاف والعدل يا إمامقة يف تعـامؾؽؿ مـع الؿخـالػقـ

 -[١مالؿائدة:(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ

  :وأختؿ فلققل

دون بؼقــة  (الصــادق)بروايتفــا جعػــر  يـػــردٓ يعؼــؾ أن صــالة هبــذه إهؿقــة  

وأصـحابف الرؼـات   والؽـذب  بالقضعواحد متفؿ  رجؾوٓ يرويفا طـف إٓ   إئؿة

فامتــدت إلــك مــا   خصقًصــا وأن الصــادق قــد صالـت مــدة إمامتــف  بالؿئــاتيعـدون 

 (!هـ53١)إلك  (هـ553)مـ   طاًما (43)يؼارب مـ 

 مل ٜجبت ايصّٛ يف ٖرا ايّٝٛ بطسٜل ٚاحد صخٝح 

أمـام  ٓ تصـؿدفنن جؿقع الروايات الـاصة طؾقف   ام هذا الققمصـقأما ما يتعؾؼ ب 

فؼـد قـال طـفـا   ,سـلب طؾك ذكرها يف الدلقؾ الرالـث,لعؾؿل متـًا وسـًدا التحؼقؼ ا

مولقس يف سائر أبقاب الصقم رواية معتربة سـًدا[ :طتفاـرمصػ مح ـل يف م
(2)

- 

                                                           

 (  تحؼقؼ: ضـقاء الديـ الح ـقـل )العالمة( إصػفاين- 7.531١( القايف  الػقض الؽاشاين )5)

واية أخرى تتحدث طـ الصقم والصالة يف يقم الغدير رواها الاـق  الطقسـل ثؿة ر )*(

ــد 343يف مصــباحف )ص: ــقم طق ــال: مهــق ي ــر( طـــ الصــادق  ق ـــ كرق ( طـــ )داود ب

وأفسؾف قرب  ركعتقـيعدل ستقـ شفًرا مـ أشفر الحرم  يصؾل فقف  وصقمفوسـرور 

ر خـؿ طؾؿـا لؾــاس  ثـؿ بغـدي  الزوال وهل ال اطة التـل أقـقؿ فقفـا أمقـر الؿـممـقـ

 مائة مرة وتدطق بالدطاء[- شؽًرا هللت جد وتؼقل 

 :أققل 

مطعـقن   كؿا قـال الـجاشــل  وضعقػ جًداطؾك الر ؿ مـ أن )داود بـ كرقر( رجؾ  

إٓ أن اإلمامقة قبؾقا روايتف يف طقد الغدير  قال الؿحؼؼ الحؾل يف الؿعتـرب فقف بالغؾق  

يف  ٓ شــؽ   قــر أن هــذا يــقم مطعــقن فقــف بــالغؾق (: مواطؾــؿ أن داود هــذا1.434)

 [- الصالةالؼرب  وأفسؾفسؾف  ويساطػ إجر بالؼربات فقف  

 (-1.357( ماـرطة بحار إكقار  محؿد اصػ مح ـل )1)
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اطتؿـدها طؾؿـاء   وأكرـر مـفـا شـفرة  مـفـا ســًدا أصـحروايـات  تخـالػوهل  

ــة ــبفؿ الػؼفق ــة يف كت ــل تتحــدث طـــ وجــقه الصــق  اإلمامق ــة يف مــذهب والت م الرابت

 -  اإلمامقة

ـــ شــفاب   ــام محؿــد ب ــد روى اإلم ــديـ  ( الزهــري)فؼ ـــ العاب ــام زي طـــ اإلم

ذكر فقفـا اإلمـام  ( وجقه الصقم)رواية اشتفرت طـد اإلمامقة تحت اسؿ  (ال جاد)

 ( يـقم الغـدير)ٓ يقجد فقفا ذكر لصـقم   وجًفا مـ وجقه الصقم أربعقـ (ال جاد)

ميـا زهـري لـقس كؿـا قؾـتؿ  :قال ال جاد مخاصًبا الزهـري  ةرصـلقؽ الرواية مختإو

  كقجــقب شــفر رمســان  واجبــةأوجــف مـفــا  ةاـــرفع  وجًفــا أربعــقـالصــقم طؾــك 

 ةاــروط  وإن شـاء أفطـر  إن شـاء صـام بالخقـاروجًفـا صـاحبفا فقفـا  اـروأربعة ط

  حـةوصـقم اإلبا  وصقم التلديـب  أوجف ثالثةوصقم اإلذن طؾك   حرامأوجف مـفا 

 :فؼال  ؟هـ لل جعؾت فداك ـرف :فؼؾت  والؿرض  وصقم ال ػر
شفريـ متتابعقـ لؿـ أفطر يقًما مـ  امصـقو  شفر رمسان امصـقف :أما القاجب 

شفريـ متتـابعقـ يف قتـؾ الخطـل لؿــ لـؿ يجـد  امصـقو  شفر رمسان طامًدا متعؿًدا

ثالثـة أيـام يف كػـارة  امقصــو ---شفريـ متتابعقـ يف كػارة الظفـار امصـقو  ---العتؼ

  -د واجبصـقجزاء ال وصقم ---دم الؿتعة وصقم ---أذى الحؾؼ امصـقو ---القؿقـ

  -يؼاـروثالثة أيام الت  ويقم إضحك  فصقم يقم الػطر :وأما الصقم الحرام 

ــار  ــف بالخق   والخؿــقس  فصــقم يــقم الجؿعــة :وأمــا الصــقم الــذي صــاحبف فق

وصـقم   أيام مـ شقال بعد شـفر رمسـان ستةوصقم   وصقم أيام البقض  وآثـقـ

إن شـاء صـام وإن شـاء   كؾ ذلؽ صـاحبف فقـف بالخقـار  (*)طاشقراءويقم   يقم طرفة

 -أفطر[

 (يقم الغـدير) ٓ تذكر (الرابع)هذه الرواية الؿفؿة التل رواها الؿعصقم  :قؾت 

وطؾـك   داينوهل مؼدمة طؾك روايـة الفؿـ  امصـقمـ ضؿـ إيام الؿ تحب فقفا ال

                                                           

ء يـقم طاشـقراثبت يف هذه الروايـة التـل اطتؿـدها جؿؾـة مــ طؾؿـاء اإلمامقـة صـقم  )*(

 مـ شقال- وستة  لبقضاحالف حال صـقام إيام  م تحبكصقم 
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 لؿقــزتقـوذلــؽ   جؿقــع الروايــات التــل تتحــدث طـــ وجــقه الصــقم طـــد اإلمامقــة

 :وهؿا  تؿقزت هبؿا

 :أهنا مروية يف أمفات كتب اإلمامقة :إولك 

 إربعــةوطؾــك رأســفا الؽتــب   رويــت هــذه الروايــة يف أمفــات كتــب اإلمامقــة 

(آستبصار  التفذيب  الػؼقف  الؽايف) :الؿتؼدمة
(1)

اإلضافة إلـك الؽتـب إربعـة ب  

(م ـتدرك القسـائؾ  عةاـقوسائؾ ال  البحار  القايف) :الؿتلخرة
(2)

و قرهـا الؽرقـر   

ر ـقمـ كتب الحديث والتػ
(3)

- 

 :اطتؿاد طؾؿاء اإلمامقة طؾك الرواية يف كتبفؿ الػؼفقة :الراكقة 

 يعتؿـدونـ واكتفـاًء بالؿتـلخري  كجد أن معظؿ طؾؿاء اإلمامقة بدًءا بالؿتؼـدمقـ 

يعة إلك هـذه الؽتـب كجـد أن هـذه الروايـة سـرفبـظرة   هذه الرواية يف كتبفؿ الػؼفقة

كتــاب فؼفــل  ,أو مـــ بعســفا,فؼؾؿــا يخؾــق مـفــا   مؿقــًزا فقفــا مققًعــاقــد احتؾــت 

علشـق
(4)

- 

                                                           

 (-1.١1(  آستبصار )3.173(  التفذيب )1.33(  الػؼقف )3.١4( الؽايف )5)

 (-74.151(  البحار )7.513القايف )(  3.475(  الؿ تدرك )51.453( القسائؾ )1)

ــز (  تػ ـقر ك5.5١١(  تػ ـقر كقر الرؼؾقـ  الحقيزوي )5.5١1( تػ ـقر الؼؿل  طؾل بـ إبراهقؿ الؼؿل )4)

(  الفدايـــة  الصـــدوق 111(  فؼـــف الرضـــا )ص:143:ص)(  الخصـــال 1.134الـــدقائؼ  الؿاـــفدي )

(  مقسـقطة أحاديـث 7.135(  جـامع أحاديـث الاــقعة )1.451(  كاػ الغؿة  اإلربؾل )57١)ص:

(  الـدروع القاققـة  ابــ صـاووس 1.1١4(  مقزان الحؽؿة  الرياـفري )5.14الاـقعة  هادي الـجػل )

 (-7.441(  قامقس الرجال  الت مي )5.545طقان الاـقعة  مح ـ إمقـ )(  أ55)ص:

(  الؿعتــرب  الؿحؼــؼ الحؾــل 5.133(  الؿب ــقط  الطقســـل )454(  الؿؼـعــة )ص:537( الؿؼـــع )ص:3)

ــل )1.515) ـــقعة  الحؾ ــػ الا ـــل )ص:4.4١5(  مختؾ ــاء  174(  آقتصــاد  الطقس ــذكرة الػؼف (  ت

(  5.151(  ذخقـرة الؿعـاد  ال ـبزواري )5.4ٕحؽـام  محؿـد العـامؾل )(  مـدارك ا5.551العالمة )

(  ريـاض الؿ ـائؾ  الطبطبـائل 54.1(  الحـدائؼ  البحـراين )1.417ماارق الاـؿقس  الخقك ـاري )

(  مجؿـع الػائـدة  5.53١(  م ـتـد الاــقعة  الـراقـل )1.31(   ـائؿ إيام  الؿقرزا الؼؿل )1.414)

(  1.1١5(  كتـاب الطفـارة  إكصـاري )55.111اهر الؽالم  الجـقاهري )(  جق1.517إردبقؾل )

(  بال ة اإلمـام طؾـل بــ 4.553(  مـتفك الؿطؾب  الحؾل )1.535مصباح الػؼقف  م ا رضا الفؿداين )

(  فؼـف الصــادق  الروحــاين 11.3١1(  شــرح إحؼــاق الحـؼ  الت ــمي )131الح ــقـ  الحــائري )ص:

(١.15١-) 
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ــؾ كجــد أن مـــ طؾؿــاء اإلمامقــة مـــ   ــدمب هــذه الروايــة طؾــك  قرهــا مـــ  يؼ

الروايــات
(1)

 الزهــريمروايــة  :عةاـــقم ــتـد ال :لـراقــل يف كتابــفلــذلؽ قــال طـفــا ا  

[الؿعتسدة بالافرة العظقؿة
(2)

- 

  إذن هذه الرواية الصحقحة الؿاتفرة شفرة طظقؿة بـقـ طؾؿـاء اإلمامقـة :قؾت 

خصقًصـا وأهنـا   الفالؽـةٓ يؿؽـ بلي حال مـ إحقال مؼاركتفا بروايـة الفؿـداين 

 صـــرمـــ ط الصــادقمـــ  صـــرط بأقــرالــذي هــق  ال ــجادقــد رويــت طـــ اإلمــام 

بـقـ أولفـؿ  ٓ فرقء ما يعتؼده اإلمامقة يف أئؿتفؿ مـ أكف شـلوٓ يعـقـا يف   يعاـرالت

 -ومخرهؿ يف العؾؿ

وهبـذا   كقػ يعدد اإلمـام ال ـجاد كـؾ هـذه القجـقه مــ الصـقم :فال مال هـا 

ذي يعـد مــ هـذا القـقم الـ ( يقم الغدير)وٓ يذكر مـ بقـفا صقم   ؾ الدققؼصـقالتػ

 احتؿآنفؾديـا  ؟!كاكقا يصقمقكف  ائفؿصـقوأو  وأن إكبقاء  أيام الؿ ؾؿقـ أطظؿ

 :ٓ ثالث لفؿا  ر ذلؽ ـقيف تػ

 -ذكره  ـلكأن الؿعصقم قد  :إول 

 -القضاع (الفؿداين)إٓ يف مخقؾة   ٓ حؼقؼة لؾصقم يف مرؾ هذا الققم :الراين 

ال ـؾقؿ طؾـك ضـقء جؿقـع الؿعطقـات  لعؼـؾاوإمر الراين هق الذي يحؽـؿ بـف  

وٓ    ــكيـٓ  ,يف طؼقـدة اإلمامقـة,خصقًصا وأن الؿعصقم   والؼرائـ الؿعروضة

 !كاقًصاعتف الديـ اـقيؿؽـ أن يعرض ل

م ـائؾ ر إلك أن طؾؿـاء اإلمامقـة كرقـًرا مـا يطعــقن يف شـقأن أ :ومـ كافؾة الؼقل 

طؾـك   راٍو واحـد يف روايتفـا تػـردقى يف مذهب أهؾ ال ـة بـدط (فؼفقة أو طؼائدية)

مــ  العديدوأوردها   متعددة صحقحة طـ الراوي كػ ف بطرقالر ؿ مـ أهنا رويت 

 -أصحاب الحديث يف مصـػاهتؿ

                                                           

 (-11.574(  جقاهر الؽالم  الجقاهري )51.575ـد الاـقعة  الؿحؼؼ الـراقل )م تاكظر:  (5)

 (-51.575( م تـد الاـقعة  الؿحؼؼ الـراقل )1)
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ــر ماــتفرة يف الؿــذهب  ــؼ  ؛خصقًصــا وأن بعــض هــذه الؿ ــائؾ  ق ٕهنــا تتعؾ

فـا طؾـك فق  أو أجـاب  معـدوديـ أفرادأمام   بلحداث طابرة تحدث فقفا الـبل

 -ذلؽ الصحابل بروايتف فاكػرد  سللف إياه أحد الصحابة صـلشخسمال 

يجتؿـع  (يقم طقـد)يف  بصالةالتل تتعؾؼ  (الفؿداين)ٓ كؿا هق الحال مع رواية  

كالاــؿس يف  ماــتفرةفؿـــ الؿػـروض أن تؽــقن   لفـا إلــقف الؿملػــة مــ الـــاس

 ( هتــذيب إحؽــام)واحــد  كتــابروايتفــا يف  صـــرفــال يعؼــؾ أن تـح  رابعــة الـفــار

ــا  ــتفؿ  رجــؾويرويف ــا  !بالقضــعواحــد م ـــ الؿـطــؼ أن تؽــقن أخباره ــقاترةفؿ  مت

   -وم تػقسة

 :الدلقؾ الراين 

أن طؾؿـاء اإلمامقـة قـد  ()هـذه إخبـار طؾـك الصـادق  كـذبومـ دٓئؾ 

   ــلالطب)وكؿا مر معـا قبؾ صػحات كقـػ أن   ؾفاصـقيف كرقر مـ تػا اختؾػقا

ــدطقى  (التؽتــػ يف الصــالة)طقة شـــرأســؼطقا  (*)(والخــقئل ــد أهــؾ ال ـــة ب طـ

أم أن بـاءكؿ   طقة يـقم الغـديرشــرٓ يؽقن هذا سببًا إلسؼاط  فؾؿاذا  آختالف

يف  اختالفـاهتؿفؼـد أشـار بعـض طؾؿـاء اإلمامقـة إلـك  ؟!تجر وباء  قركؿ ٓ تجر

  -أطؿال هذا الققم

                                                           

بـقـ العامـة  لؾخـالفوأي وجـف (: م311قال الخقئل يف شـرح العروة القثؼك )ص: )*(

كـف فـقق يف كقػقة وضع القديـ وأكف فقق ال ـرة أو تحتفا؟! يف كقػقـة وضـع القـديـ وأ

 -[بعد طصـره  البدع الؿ تحدثةال ـرة أو تحتفا  إذن فال يـبغل المدد يف كقكف مـ 
(: مومّؿـا يمّيـد 5١4الاـق  كجؿ الديـ الطب ـل يف كتابف: دراسات فؼفقة )ص:وقال  

طـد فؼفـاء العاّمـة يف كقػّقتـف  وهـؾ هـق  آختالفبؾ يمّكد مققػ العمة الطاهرة هق 

ققف؟ وهـؾ هـق وضـع القؿــك طؾـك الق ــرى أو بـالعؽس؟ إذ كقـػ تحت الُ ّرة أو ف

ــف!  ــؿ يعؾــؿ كقػّقت ــدة ول ــػيؽــقن ســـّة ممّك ــة طؾــك الصــحابة مــع  وكق خػقــت الؽقػّق

 
ّ
خؿـس مـّرات يف القـقم إضـافة إلـك  مقاضبتفؿ طؾـك صـالة الجؿاطـة خؾـػ الـبـل

 الـقافؾ وصالة إمقات وإطقاد؟[-
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  :ح الؽرامةمػتا :لقؽ ما ورد هبذا الخصقص يف كتابإو

 :وقت إقامة هذه الصالة ,5م 

  -وإكرر   اـقوهذا ذكره ال  بـصػ ساطة قبؾ الزوالكقهنا  

يف هذا الققم وأشّده تلكقًدا قبـؾ الـزوال  ت تحّب أّن هذه الصالة  (الؿـتفك)ويف  

   -بـصػ ساطة

قبؾـف  يغت ـؾما يظفر مـ إكرر ويف كالم جؿاطـة أّن ذلـؽ بعـد أن  خالفوهق  

   -ػ ساطةبـص

 -وهؿا متؼاربان أو مّتحدان  صدر الـفارأّكف يغت ؾ  (الؿصباح)ويف  

  (-كاػ الؾرام)كذا قال يف   إلك الزوال ارتػاع الاؿسمـ  :والرابعة مـفا 

 ؟:ماذا يؼرأ يف الصالة ,1

 ؛طؾـك  قرهـا (الحؿـد)بعد  (التقحقد) تؼديؿيف  ٓ خالفوالظاهر أّكف  :الؼراءة 

ــد اّتػؼــت ــف ق ــك ذكرهــا بعــد الحؿــد ّٕك ــروض)لؽـــ يف   كؾؿــتفؿ طؾ ومجؿــع   ال

  -بقـ هذه ال َقر بعد الحؿد ٓ ترتقبأّكف  (الربهان

 (ســلميـة الؽر) بتؼـديؿفجؿـع مــ العؾؿـاء قـال  (:والؼدر  سـلمية الؽر)وأّما  

   (-الؼدر)طؾك 

ميــة )طؾــك  (الؼــدر) ضـــلوالؼا  والتؼــل  وأبــق الح ـــ الحؾبــل  الؿػقــد وقــّدم 

   (-سـلرالؽ

   (-إّكا أكزلـاه) :تؽقن أخقًرا وقبؾفا (سـلمية الؽر)وروي أّن  (:ائر ـرال)وقال يف 

 ؟:هؾ تصؾك جؿاطة ,4

ولــؿ أجــد مـــ  (واإلشــارة  الغـقــة)يف هــذه الصــالة كالؽتــاب و الجؿاطــةذكــر  

   -ذكرها  قر همٓء

فـا لؿ يصؾ إلقـا حديث يعتؿـد طؾقـف يتسـّؿـ الجؿاطـة فق (:الؿختؾػ)وقال يف 

   -وٓ الخطبة
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  -الجؿاطة والخطبة استحبابوقد روى أبق الصالح هـا  (:التذكرة)وقال يف 

  -فعؾفا جؿاطةً  جقازبقـ إصحاب  الؿافقرإّن  (:مجؿع الربهان)وقال يف 

   -ٓ كعرف م تـًدا لؾجؿاطة فقفا أصال (والرياض  الحدائؼ)ويف 

 -ر فقفا بالؼراءةوأن يجف  جؿاطةً ي تحّب أن تصّؾك  (:الغـقة)ويف 

  -فسؾفاإّن آجتؿاع فقفا والجفر بالؼراءة مـ كؿال  (:اإلشارة)ويف 

 ؟:أيـ تصؾك ,3

  -كؿا يف الؽتاب الصحراءكقهنا يف  

ّٓ مـا ذكـره   تحت ال ؿاءطؾك ما كؼؾ  (الؿؼـعة والؿفّذب)ويف   وٓ م تـد لـف إ

  تحـت ال ـؿاء اءالصـحروكـان ذلـؽ يف   ركعتقـ ذلؽ الققم  صالتفالؿػقد مـ 

 - فقـبغل التلّسل بف

 ؟:الخطبة قبؾ الصالة أم بعدها ,1

والخــرب اّلــذي رواه  (الغـقــة واإلرشــاد)الصــالة كؿــا يف الؽتـاب و الخطبـة قبــؾ 

   -فصّؾك ركعتقـ ثّؿ رقك الؿـرب :قال فقف  الؿػقد

ـِ طؾقف بؿـا هـق أهؾـف  فاحؿد اهلل تعالك سّؾؿتفنذا  (:الؿؼـعة)ويف   ّؾ وصـ  واث

 -(*)مل الرسقل وأتباطفؿ الؾعـة لظالؿلوابتفؾ إلك اهلل تعالك يف    طؾك رسقل اهلل

  -طؾك ما كؼؾ (الؿفّذب)وكحقه 

  -يقم الغدير خطبةلقس مـفا  ةاـراثـتل طالخطب يف  صـرح (الـزهة)وطـ  

ّٓ ذكــًرا هلل ســبحاكف الخطبــةفــنّن   رضـــقوٓ  (:كاــػ الؾرــام)قــال يف     لق ــت إ

ــدً  ــًداوتؿجق ــف  ا وتحؿق ــقفؿ  وذكــًرا لرســقلف ومل والؽــّؾ ح ـــ   --- وصــالًة طؾ

  ف إيـام والح ــات تسـاطػ فقـفشـرويقم الغدير أ  ًطا يف كّؾ وقتشـرمر قب 

  -ف صّؾك اهلل طؾقفؿا وملفؿاصـقفقف الـبل وو خطبوقد 

                                                           

فقـف  ثبـت,الػقـ يف أدطقـة اإلمامقـة أمـر ٓ بـد مــف طؾك الصحابة  وطؾك الؿخ الؾعـ )*(

 يف الطعام ٓ يطقب طـدهؿ إٓ بف!  كالؿؾح  ففق ,خرب أم لؿ يربت
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خؿـس صـعد الؿــرب طؾـك   أّن أمقر الؿممـقـ (:الؿصباح)  يف اـقوروى ال 

ثـّؿ أخـذ يف خطبـة  :وقـال  وذكـر الخطبـة  فحؿـد اهلل  مـ هنـار ذلـؽ القـقم ساطات

لؽــ الػـراغ مــ الصـالة   أو قبؾفـا  صـالة بعـد الخطبـة  ولؿ يرووا لف  الجؿعة

 -طؾـك الصـالة قـّدمقهافؾـذا   الؿذكقرة والدطاء الؿلثقر بعدها يتصؾ بالزوال  الًبا

[(كاػ الؾرام)كذا قال يف 
(1)

-   

 ٚعظِ االختالفات َٔ أنرب األدي١  إْعداّ األدي١

 ع٢ً بطالٕ أعُاٍ ٖرا ايّٝٛ

 وسـببفا  هذه آختالفـات خقـر دلقـؾ وشـاهد طؾـك بطـالن أطؿـال هـذا القـقم 

يحة الؿربتـة ٕطؿـال صــرهق إكعـدام إخبـار الصـحقحة ال ,كا مكًػاشـركؿا أ,إول 

طؿـال اطتؿـدوا طؾـك ومـ أجؾ تؿرير هذه إ  لذلؽ فنن طؾؿاء اإلمامقة  هذا الققم

طــدما تحـدث طــ  (كاـػ الؾرـام)كؿا مر يف ققل صاحب   آستح اكات العؼؾقة

ــة ــائاًل   الخطب ــنّن   رضـــقوٓ م :ق ــةف ــًرا هلل ســبحاكف الخطب ّٓ ذك ــًدا   لق ــت إ وتؿجق

وهنًقا   وأمًرا بالؿعروف  ومقطظةً   وصالًة طؾقفؿ  وذكًرا لرسقلف وملف  وتحؿقًدا

 الغـديرويـقم   ًطا يف كـّؾ وقـتشــروالؽّؾ ح ـ مر قب   ؽوكحق ذل  طـ الؿـؽر

[---فصـقوقد خطب فقف الـبل وو  ف إيام والح ـات تساطػ فقفشـرأ
(2)

-   

  :كاػ الؾرام :لصاحبسمال كقجفف  

  الؿؼدماتتحتاج إلك كؾ هذه  (الجؿعة والعقديـ)إثبات سـقة خطبة يقم  هؾ 

ًٓ وفعاًل ثابتة أم هل   اإلكاائلوكؾ هذا الؽالم  وصـحبف    طــ الـبـل إكـرم قق

ــار ــب   إخق ــل صال ـــ أب ــل ب ــك رأســفؿ طؾ ــك   وطؾ ــة طؾ ــان خؾقػ ــدما ك طـ

 ؟!الؿ ؾؿقـ

                                                           

تحؼقـؼ: محؿـد بـاقر (  157 ,151.شــرح ص:7( اكظر: مػتاح الؽرامـة  ال ــقد محؿـد جـقاد العـامؾل )5)

 طـ الؽتاب باختصار- ,الخالصـل

 (-3.311( كاػ الؾرام  الػاضؾ الفـدي )1)
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 قاسـقافؼـد   ,طـدهؿ محرممع أن العؿؾ بف , الؼقاسطؾك  ,أيًسا,واطتؿدوا  

 (وخطبـة  صـالة)يف يـقم  ـدير خـؿ مــ   أطؿال هذا الققم طؾك ما قـام بـف الـبـل

 :وققلـف  مصّؾك ركعتقـ ثّؿ رقـك الؿــرب[ :ستدل بف الؿػقد يف مؼـعتف مـ أكفوهذا ما ا

فقـبغـل   تحـت ال ـؿاء الصـحراءوكـان ذلـؽ يف   ركعتـقـ ذلـؽ القـقم  صالتفم

 -](1) بف التلّسل

 :الدلقؾ الرالث 

 كبـارهـق أن   يف هذا القـقم ()ما ك ب إلك جعػر الصادق  دٓئؾ كذبومـ  

لـذلؽ فؼـد   ًئا طـ هـذا القـقمشـقٓ يعرفقن   ومقالقفؿ  تفؿعشـقو  أصحاب إئؿة

وسـبب   إلك إئؿة ي للقهنؿ طــ هـذا القـقم ,ويف أزمان متلخرة,ذهب كرقر مـفؿ 

 :كؼاط خؿسهذه إسئؾة يتؿرؾ يف 

  -بتاري  هذا الققم جفؾفؿ ,5

 -بلكف يقم طقد جفؾفؿ ,1

 -باستحباب صقمف جفؾفؿ ,4

 -حبة يف هذا الققمبإطؿال الؿ ت جفؾفؿ ,3

 -بإجقر التل يحصؾقن طؾقفا يف هذا الققم جفؾفؿ ,1

كا إلقفـا يف الـدلقؾ شــروجؿقع هـذه الـؼـاط ستتسـح مــ خـالل طرضــا لروايـات أ

   :مـ دون التققػ طؾك صحة سـدها مـ طدمف ( يقم الغدير)والؿتعؾؼة بصقم   إول

  :الرواية إولك 

مسللت أبا طبد  :طـ أبقف قال  الرحؿـ بـ سالؿيف كافقف طـ طبد  الؽؾقـلروى  

كعـؿ  :قـال ؟(والػطـر  وإضـحك  الجؿعـة) قـر يـقم هؾ لؾؿ ؾؿقـ طقـد  : اهلل

القــقم الــذي كصــب فقــف  :قــال ؟وأي طقــد هــق جعؾــت فــداك :قؾــت  حرمــة أطظؿفــا

 ؟!ومـا تصــع بـالققم :قـال ؟وأي يقم هق :قؾت --- أمقر الؿممـقـ  رسقل اهلل

لــا أن  ومـا يـبغـل :فؼؾـت  مــ ذي الحجـة اــريقم ثؿاكقـة طولؽـف   دورإن ال ـة ت

                                                           

 (-7151(  اكظر أيًسا: مػتاح الؽرامة  ال ـقد محؿد جقاد العامؾل )114( الؿؼـعة  الؿػقد )ص:5)
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والـذكر   والعبـادة  امصــقتـذكرون اهلل طـز ذكـره فقـف بال :قـال ؟كػعؾ يف ذلـؽ القـقم

[ ---لؿحؿد ومل محؿد
(1)

- 

 :الرواية الراكقة 

طــــ أبـــل إســـحاق بــــ طبـــد اهلل العؾـــقي  هتذيبـــفيف  ســــل  الطقاــــقروى ال 

فؼصــدت مقٓكــا أبــا  ؟تصــامموحــؽ يف صــدري مــا إيــام التــل  :قــال  ســـلالعري

  ولــؿ أبـد ذلــؽ ٕحـد مـــ خؾــؼ اهلل (باصــر)وهـق بـــ   الح ــ طؾــل بــ محؿــد

 التـل يصـامجئت ت للـل طـ إيام   يا أبا إسحاق :بل قال صـرفدخؾت طؾقف فؾؿا ب

  ؾًقـاأخـاه ط  فقـف أقـام الـبـل  ويـقم الغـدير ,:إلـك أن قـال,فقفـ وهل أربعـة 
[ ---طؾًؿا لؾـاس وإماًما مـ بعده

(2)
- 

 :الرواية الرالرة

  طـ أبـل طبـد اهلل  طـ أبل الح ـ الؾقرل  يف م تدركف سـلروى الـقري الطرب

وأضفر   د اهلل بف اإلسالمشـقيقًما  أتعرفقنم :عتفشـقمقالقف وه مـ سـرأكف قال لؿـ ح

اهلل ورسقلف وابــ رسـقلف  :فؼالقا ؟عتـاشـقلـا ولؿقالقـا و وجعؾف طقًدا  بف مـار الديـ

  ٓ :قــال ؟هــق إضــحكأفقــقم  :قــالقا  ٓ :قــال ؟دكاســـقهــق يــا  الػطــرأيــقم   أطؾــؿ

الرـامـ )وهق القـقم   مـفؿا فشـرأويقم مـار الديـ   يػانشـرجؾقالن  يقمانوهذان 

[(الحديث ( ---مـ ذي الحجة اـرط
(3)

- 

 :الرواية الرابعة 

يف الؿصــباح طـــ أبــل هــارون طؿــار بـــ حريــز  ســـللطق  الطائػــة اشـــقروى 

  مــ ذي الحجـة اــريف القـقم الرـامـ ط  مدخؾت طؾك أبل طبـد اهلل :العبدي قال

وأكؿـؾ   طظـؿ اهلل حرمتـف طؾـك الؿـممـقـ طظقؿهذا يقم  :فؼال لل  فقجدتف صائًؿا

إكـف  :قـال ؟ما ثقاب صقم هذا الققم :فؼقؾ لف  ---وتؿؿ طؾقفؿ الـعؿة  لفؿ فقف الديـ

                                                           

 (-51.331(  وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )3.537( الؽايف  الؽؾقـل )5)

 (-51.335(  وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )4.411( هتذيب إحؽام  الطقسـل )1)

 (-1.137(  إقبال إطؿال  ال ـقد ابـ صاووس )5.135  الـقري الطربسـل )( م تدرك القسائؾ4)
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شـفًرا مــ  سـتقـيعـدل  صـقمفوإن   شـؽًرا هلل صـقمويـقم   ورسـريقم طقد وفرح و

الحديث[ -أشفر الحرم
(1)

- 

 :الرواية الخام ة 

 :قــال   طـــ أبــل طبــد اهلل  روى الؽاشــاين يف الــقايف طـــ الح ـــ بـــ راشــد 

كعؿ يا ح ـ أطظؿفؿا  :قال ؟ قر العقديـهؾ لؾؿ ؾؿقـ طقد   جعؾت فداك :مقؾت

فقـف طؾًؿـا   يقم كصب أمقـر الؿـممـقـ :قال ؟وأي يقم هق :قؾت :قال  ففؿاشـروأ

 اـرإن إيام تدور وهق يقم ثؿاكقة ط :قال ؟وأي يقم هقجعؾت فداك  :قؾت  لؾـاس

يـا  تصـقمف :قـال ؟كصــع فقـفوما يـبغـل لــا أن   جعؾت فداك :قؾت -مـ ذي الحجة

فؿـا  :قؾـت :قال  لك اهلل مؿـ ضؾؿفؿوتربأ إ  وتؽرر الصالة طؾك محؿد وملف  ح ـ

الحديث[ ---ام ستقـ شفًراصـق :قال ؟لؿـ صامف
(2)

-   

 :الرواية ال ادسة 

مققؾ ٕبل طبد  :طـ الح ـ بـ راشد قال  روى الصدوق يف ثقاب إطؿال

لفـؿ مـا   كعـؿ :فؼـال :قال ؟ قر العقديـ والجؿعةلؾؿممـقـ مـ إطقاد  : اهلل

القٓيـة يف   فعؼد لف رسـقل اهلل  ققؿ أمقر الؿممـقـيقم أ  هق أطظؿ مـ هذا

  إيـام تختؾـػ :قـال ؟وأي يقم ذلؽ :فؼؾت  أطـاق الرجال والـ اء بغدير خؿ

يعدل ثؿاكقـ  والعؿؾ فقف :ثؿ قال :قال  مـ ذي الحجة اـريقم ثؿاكقة ط :ثؿ قال

ع الرجـؾ ويقسـ   والصالة طؾك الـبل  ويـبغل أن يؽرر فقف ذكر اهلل   شفًرا

فقف طؾك طقالف[
(3)

- 

                                                           

(  م تدرك القسـائؾ  51.333(  وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )1.135( إقبال إطؿال  ابـ صاووس )5)

 (-3.131الطربسـل )

ـــقض الؽاشـــاين )1) ـــقايف  الػ ــــق  يف )الؿصـــباح(  ورواه الصـــدوق بن55.15( ال ــــ (  ورواه الا  ســــاده ط

الح ـ بـ راشد- ورواه يف )ثقاب إطؿال( طـ أبقف  طـ سعد  طـ إبـراهقؿ بــ هاشـؿ مرؾـف- محؿـد بــ 

 الح ـ بنسـاده طـ محؿد بـ يعؼقب كحقه[- 

 (-51.331(  وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )33( ثقاب إطؿال  الصدوق )ص:4)
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 :الرواية ال ابعة 

 :قـال  طـ أبـل طبـد اهلل    الطائػة يف الؿصباح طـ زياد بـ محؿدشـقروى  

كعـؿ القـقم  :قـال (؟وإضـحك  والػطـر  الجؿعـة)لؾؿ ؾؿقـ طقد  قر يـقم  :مقؾت

إيـام  :قـال ؟وأي يقم هـق :فؼؾت  أمقر الؿممـقـ  الذي كصب فقف رسقل اهلل

  إلـك اهلل فقـف بـالرب تتؼربـقايـبغل لؽـؿ أن   مـ ذي الحجة اـرالرامـ طولؽـف   ورتد

فـنن إكبقـاء كـاكقا إذا أقـامقا  ؛وصـؾة اإلخـقان  وصـؾة الـرحؿ  والصـالة  والصقم

وأمروا بف[  اءهؿ فعؾقا ذلؽصـقأو
(1)

- 

 :الرواية الرامـة 

يف   بل طبـد اهللطـ أ  ره طـ فرات بـ أحـػ ـقروى فرات بـ إبراهقؿ يف تػ 

 :قـال ؟فؿا يـبغل لـا أن كعؿؾ يف ذلؽ الققم :مقؾت :حديث يف فسؾ يقم الغدير قال

ور لؿــا مـــ اهلل بــف طؾــقؽؿ مـــ ســـرو  وشــؽر هلل وحؿــد لــف  طبــادة وصــالةهــق يــقم 

[تصقمقهوإين أحب لؽؿ أن   وٓيتـا
(2)

- 

 :الرواية التاسعة 

  ســكطؾـل بــ أحؿـد بــ مق محـدثـا :قـال  روى الصدوق يف الخصال ب ـده 

ـ بـــ طبقــد اهلل  ـــقحــدثـل الح :حــدثـا محؿــد بـــ أبــل طبــد اهلل الؽــقيف قــال :قــال

طــ جـده   طـ الؼاسؿ بــ يحقـك  بـ طبقد  ـكحدثـل محؿد بـ طق :إشعري قال

ـــ راشــد ـــ طؿــرطـــ   الح ـــ ب ــال  الؿػســؾ ب ــد اهلل :ق ــل طب ــت ٕب كــؿ  : قؾ

  -العقديـ والجؿعةقد طرفت  :قؾت :قال -ادأطق أربعة :فؼال ؟لؾؿ ؾؿقـ مـ طقد

وهـق القـقم  ( مــ ذي الحّجـة اــرالرـامـ ط)ففا يـقم شــرأطظؿفـا وأ :فؼال لل 

   -وكصبف لؾـاس طؾًؿا   أمقر الؿممـقـ  الذي أقام فقف رسقل اهلل

شـؽًرا هلل  امفصــقيجـب طؾـقؽؿ  :قال ؟طؾقـا يف ذلؽ الققم ما يجب :قؾت :قال 

اءها أن صــقأو إكبقـاءوكـذلؽ أمـرت   ّكف أهؾ أن ُياـؽر كـّؾ سـاطةمع أ  وحؿًدا لف

                                                           

 (-315)ص:( مصباح الؿتفجد  الاـق  الطقسـل 5)

 (-51.335وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )( 1)
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 الققم الذي يؼام فقـف الق يصقمقا
ّ
ومــ صـامف كـان أفسـؾ مــ   يّتخذوكـف طقـًدا صــل

سـة[ سّتقـطؿؾ 
(1)

- 

 :ةشـرالرواية العا 

مقال لل أبق طبـداهلل  :قال  الؿػسؾ بـ طؿروروى الحر العامؾل يف وسائؾف طـ 

تـلمرين   ديســق ,إلك أن قال الؿػسؾ,ديًرا يف فسؾ يقم الغدير ذكر ح ( الصادق)

  مدمإكف الققم الذي تاب اهلل فقف طؾـك   إي واهلل  إي واهلل  إي واهلل :قال ؟امفصـقب
  إبـراهقؿوإكف الققم الـذي كجـك اهلل تعـالك فقـف   شؽًرا هلل تعالك ذلؽ الققم فصام

  هـارون ســكمقوإكف الققم الذي أقام   شؽًرا اهلل تعالك طؾك ذلؽ فصاممـ الـار 
ف صـــقو  ـــكطقوإكــف القــقم الــذي أضفــر   طؾؿــا فصــام شــؽًرا هلل تعــالك ذلــؽ القــقم

  وإكف القـقم الـذي أقـام رسـقل اهلل  ذلؽ الققم شؽًرا هلل  فصامالصػا  شؿعقن
وإكـف   ذلـؽ القـقم ف فصام شؽًرا هلل صـقوأبان فقف فسؾف وو  لؾـاس طؾًؿا  طؾًقا

ومر ؿــة   وفقــف مرضــاة الــرحؿـ  وصــؾة اإلخــقان  وإصعــام  وققــام  امصـــققــقم ل

طان[اـقال
(2)

- 

 جٌٗ أقسب املكسبني َٔ األ١ُ٥ بأعُاٍ ٖرا ايّٝٛ

  وفـرح  وتصـدق  و  ـؾ  وصالة  صقم) :أطؿال هذا الققم مـ جفؾإن مـ  

  ـقالق  ثقابـف وجفـؾ  يف أي يـقم هـق وجفؾ  أكف طقد وجفؾ ( ودطاء  وزيارة قبقر

ـــل بؽـــر)عة شــــق ـــر  أب ـــان  وطؿ ـــؿ  (  وطرؿ ـــؾ ه ـــل شــــقب وأوٓده  عة طؾ

بـؾ هـؿ   أو رجؾـقـ  رجـاًل  ولق ـقا  بؾ مـفؿ مـ أصحاهبؿ الؿؼـربقـ  الؿعصقمقـ

بـؾ امتـد إلـك   ا طؾـك زمــ معصـقم واحـدصــرً مؼت الجفـؾولؿ يؽـ هـذا   بالؿئات

ـ إئؿـة خصقًصـا فؾق كاكت أخبـار هـذا القـقم وأطؿالـف ماـتفرة طـ  أزمان مختؾػة

                                                           

(  جـامع أحاديـث الاــقعة  51.334(  وسـائؾ الاــقعة  الحـر العـامؾل )153( الخصال  الصدوق )ص:5)

ــت  هــادي الـجػــل )7.315الربوجــردي ) ــام 3.434(  مقســقطة احاديــث أهــؾ البق  (  مقســقطة اإلم

 (-1.431يافري )طؾل بـ أبل صالب يف الؽتاب وال ـة والتاري   محؿد الر

 (-51.331( وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )1)
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هبا كـؾ طـام  يحتػؾقنوأهنؿ كاكقا  ( والباقر  وال جاد  ـ ـقوالح  والح ـ  طؾل)

 ,كؿا تذكر روايات اإلمامقـة,ااهؿ صـقوأو إكبقاءعتفؿ كؿا فعؾ مـ قبؾفؿ شـقمع 

 -لؿا خػقت هذه الؿ ائؾ طـ همٓء الؿقالقـ

ح الخـقئلصــرالرؼة الجؾقـؾ كؿـا  (الؿػسؾ بـ طؿر)ففذا  
(1)

والؿؼـرب مــ   

  وإضـحك  الػطـر)أطقـاد  ثالثـةطرف بـلن لؾؿ ـؾقـ  ( الصادق والؽاضؿ)إئؿة 

مـا هـق واجبـف  ,حتـك,بـؾ ٓ يعـرف   طقد رابعإٓ أكف لؿ يعرف بلن لفؿ  (والجؿعة

 وهذا خقـر دلقـؾ طؾـك أكـف وهبـذا العؿـر الؿتؼـدم   كؿ ؾؿ أن يػعؾ يف مرؾ هذا العقد

اهلل بـلي طؿـؾ مــ  لـؿ يتعبـد ,صػ الؼـرن الرـاين الفجـريكان حًقا إلك ما بعد مـت,

   ؟!يـ يف أصؼاع إرضاـربغقره مـ آتباع الؿـت فؽقػ  أطؿال هذا الققم

الرالثـة لؿـا احتـاج الؿػسـؾ أن ي ـلل طــف  كإطقادفؾق كان هذا العقد ماتفًرا  

قـقم زًقـا بؾ لزقف أبـقه وأمـف أطؿـال هـذه ال  فؾق سلل طـف جده وجدتف ٕجابقه  أحد

 -(*)صغقر صػؾوهق 

                                                           

 (-441 ,57.453( اكظر ترجؿتف يف: ممعجؿ رجال الحديث  ال ـقد الخقئل )5)

طقد خامس لإلمامقة يعد مـ أفسؾ إطقاد طـد أهؾ البقت يجفؾف أصـحاب إئؿـة  )*(

 الؿؼربقن:

مؼتـؾ هـق يـقم ) خامً اوا طؾقفا طقًدا   بؾ زادربعةلؿ يؽتػ اإلمامقة مـ جعؾ إطقاد أ 

لقؽ كص ما أوردوه يف كتبفؿ  طـ الاـق  ح ـ الحؾل  طـ طؾل بــ مظـاهر إ(  وطؿر

القاسطل  طـ محؿد بـ طالء الفؿداين القاسطل  ويحقك بــ جـريح البغـدادي  قـال: 

  فاشـتبف طؾقــا أمـره  فؼصـدكا جؿقًعـا أحؿـد بــ إسـحاق أمر ابــ الخطـابمتـازطـا يف 

بؿديـة قؿ  وقرطـا طؾقـف البـاب  فخرجـت إلقــا مــ داره  ؼؿل صاحب الع ؽري ال

 - يقم طقد  ف للـاها طـف؟ فؼالت: هق ماغقل بعقالف  فنكف صبقة طراققة

: )إضحك  والػطر  ويقم الغـدير  ويـقم أربعةفؼؾـا: سبحان اهلل! إطقاد طـد الاـقعة  

بـــل الح ــــ طؾـــل بــــ محؿـــد الجؿعـــة(  قالـــت: فـــنن أحؿـــد يـــروي طــــ ســــقده أ

طـــد أهــؾ البقــت وطـــد  أفســؾ إطقــاد  وهــق يــقم طقــدأن هــذا القــقم  :الع ــؽري

مقالقفؿ- قؾـا: فاسـتلذين لــا بالـدخقل طؾقـف  وطرفقـف بؿؽاكــا  فـدخؾت طؾقـف وأخربتـف 
= 
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بؿؽاكـا  فخرج طؾقـا وهق متزر بؿئزر لف  محتسـ لؽ ائف يؿ ح وجفف  فلكؽركـا ذلـؽ  =

؟! وكـان يـقم يـقم طقـدطؾقؽؿا  فنين كـت ا ت ؾت لؾعقد- قؾـا: أو هـذا طؾقف- فؼال: ٓ 

 التاسع مـ شفر ربقع إول- قال: كعؿ! ثؿ أدخؾـا داره  وأجؾ ـا طؾك سـرير لف- وقال:

مع جؿاطة مـ إخقب ب ـر مــ رأى كؿـا  الح ـ الع ؽري إين قصدت مقٓكا أبا  

قم  وهـق يـقم التاسـع مــ شـفر ربقـع قصدتؿاين  فاستلذكا بالـدخقل طؾقـف يف هـذا القـ

الرقـاب مـا لـف مــ  يؾـبسقد أوطز إلك كـؾ واحـد مــ خدمـف طــ  إول- وسـقدكا 

وهق يحرق العقد بـػ ف- قؾـا: بببائــا أكـت وأمفاتــا يـا  مجؿرة  وكان بقـ يديف الجدد

ابـ رسقل اهلل! هؾ تجدد ٕهؾ البقت فرح؟! فؼال: وأي يقم أطظؿ حرمـة طــد أهـؾ 

أن حذيػـة بــ القؿـان دخـؾ يف مرـؾ هـذا  أبل  حدثـلمـ هذا الققم؟! ولؼد  البقت

  قال: فرأيت سـقدي أمقر الؿممـقـ مع ولديف الح ـ الققم طؾك جدي رسقل اهلل 

يف وجـقهفؿ- ويؼـقل لقلديـف  يتب ـؿورسقل اهلل  والح ـقـ يلكؾقن مع رسقل اهلل 

 الح ـ والح ـقـ: 

جدكؿا  وي ـتجقب  طدوه وطدواهلل فقف  يؼبضلققم  الذي كال هـقئا لؽؿا بربكة هذا ا 

ــذي فقــف  ــقم ال ــف الق ــا- كــال! فنك ــاء أمؽؿ ــف دط ــال شـــقعتؽؿا  يؼبــؾفق ــالك أطؿ اهلل تع

ومحبقؽؿــا- كــال! فنكــف القــقم الــذي يصــدق فقــف قــقل اهلل: )فتؾــؽ بقــقهتؿ خاويــة بؿــا 

فنكف الققم الـذي مبغض جدكؿا- كال!  شقكةضؾؿقا(  كال! فنكف الققم الذي تؽ ـر فقف 

يػؼد فقف فرطقن أهؾ بقتل وضالؿفؿ و اصب حؼفؿ- كال! فنكف الققم الـذي يعؿـد اهلل 

 فقف إلك ما طؿؾقا مـ طؿؾ فقجعؾف هباء مـرقًرا----

ــًدايــا محؿــد! إين قــد جعؾــت   لــؽ وٕهــؾ بقتــؽ  ولؿـــ تــبعفؿ مـــ  ذلــؽ القــقم طق

يف  مــ يعقـدين ٕحبـقن شـقعتفؿ  وملقت طؾك كػ ـل بعزب وجاللل وطؾـقي يف مؽـا

يف  وٕزيـدنذلؽ الققم محت ًبا ثقاب الخافؼقـ  وٕشػعـف يف أقربائف  وذوي رحؿف  

مـ الـار يف كؾ حقل يف مرؾ ذلؽ الققم  وٕطتؼـمالف إن وسع طؾك كػ ف وطقالف فقف  

ألًػا مـ مقالقؽؿ وشـقعتؽؿ  وٕجعؾـ سعقفؿ ماؽقًرا  وذكبفؿ مغػـقًرا  وأطؿـالفؿ 

 -- الحديث[-مؼبقلة-

(  74)ص:اكظر الحديث كاماًل  ومختصـًرا يف: الؿحتسـر  ح ـ بـ سـؾقؿان الحؾـل  

(  مـفـــاج الرباطـــة يف شــــرح هنـــج البال ـــة  حبقـــب اهلل الخـــقئل 45.511البحـــار )

(  4.411(  مقسقطة اإلمام الجقاد  الؼزويـل )5.1١3(  الغدير  إمقـل )4.33)
= 
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 َا عػت أزاى ايدٖس عجًبا

 إكبقـاءر إلـك أن اــقأن رواياهتؿ هـذه ت ,البؾقة ما يسحؽ شـرو,والؿسحؽ  

إٓ أكــا كجـد   طقـًداوأن يتخذوكف   امفصـقاءهؿ بصـقوأمروا أو  قد صامقا هذا الققم

هـق خـاتؿ   ه طقـًداولؿ يتخـذ  أن الـبل القحقد مـ بقـ جؿقع إكبقاء الذي لؿ يصؿف

مـع العؾـؿ   ف طؾـلصــقوتبعـف طؾـك ذلـؽ و   إكبقاء والؿرسؾقـ كبقــا محؿـد

                                                           

ــل  م = ــام طؾ ـــقرة اإلم ـــ س ــامؾل )الصــحقح م ــام 3.55١رتســـك الع (  مقســقطة اإلم

 (-33(  طقد الغدير يف اإلسالم  إمقـل )ص:1.513الفادي  ممس ة ولل العصـر )

 : أققل 

لدى   قر معروفالؿ تحدثة يف الديـ  أكف  البدع  وأكف مـ العقدهذا  كذبمـ دٓئؾ  

ؿتـقو أصحاب إئؿة إلك حـد زمــ إمـامفؿ الحـادي طاــر )الح ــ الع ـؽري( ال

 أصحابف طـدما رأوه معقًدا يف هذا الققم- استغربهـ(  لذلؽ  151)

يف تحديـد سـبب هـذه الػرحـة  سـئؾ الؿقـرزا جـقاد  اخـتالففؿهـق  كذبـفومـ دٓئؾ  

( هــذا ال ــمال: 513التربيــزي يف كتابــف: إكــقار اإللفقــة يف الؿ ــائؾ العؼائديــة )ص:

هـذا  مصداققة  أرجق إطالمـا بؿدى ءطقد الزهرامكرر الحديث يف أوكة إخقرة طـ 

الرسـقل  رحقـؾالعقد  وما هل حؼقؼتف  مع العؾـؿ أّن ال ــقدة فاصؿـة قـد تقفقـت بعـد 

 فؾؿـاذاطؿـر بــ الخطـاب   فرًحـا بؿـقتإطظؿ بلشفر قؾقؾة  وإذا كان طقد الزهراء 

 زوج اإلمام طؾل ابـتف أم كؾرقم لعؿر إذن؟! 

 : فلجاب قائاًل  

 :وجقه متعددةطـد الاـقعة ولف هذا إمر معروف  

اإلمـام الؿفـدي باإلمامـة بعـد وفـاة والـده اإلمـام الح ــ  تـقج: أن يف هذا الققم مـفا 

مــ أطـداء الزهـراء   الؿــتؼؿالع ؽري يف القـقم الرـامـ مــ شـفر ربقـع إول  وهـق 

 وأطداء الديـ والؿقكؾ بنقامة دولة الحؼ-

قاتـؾ الح ــقـ كؿـا يف بعـض الؿـؼـقٓت  دقتؾ طؿـر بــ سـع: أن يف هذا الققم ومـفا 

 التاريخقة- 

 طامة  وٕهؾ البقت خاصة[-  يقم فرح لؾاـقعةوطؾك كؾ حال ففق  
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فؿـ الؿـطؼل أن يؽقكا أول   وهبذا الصقم  ان هبذا العقد ـقالرئق الؿعـقانأهنؿا هؿا 

حـــالفؿ حـــال مــــ ســـبؼفؿ مــــ إكبقـــاء   وأول الصـــائؿقـ هنـــاره  الؿحتػؾــقـ بـــف

 !اءصـقوإو

فـحـ كتحدث وكبحـث يف  ؟!كبحثويف أي مذهب  ؟!كتحدثلؽـ كحـ طؿـ  

عل اــقفؾـق تلمـؾ ال (؟!وإسـطقرة  والخرافـة  الؽـذب)روايات مذهب بـل طؾك 

وكـؿ مـرروا طؾقـف مــ   طؾقـف طؾؿـااه كذبالؿـصػ لفذه الؿػارقة فؼط لعرف كؿ 

 ؟!بدطقى أهنا رويت طـ أهؾ البقت البدع

 ؛والخـزطبالت يف كتابـف لخرافـاتاطؾـك مــ روى أمرـال هـذه  ٓ كعتبوكحـ  

ففؿ يجؿعـقن   فقؿا يجؿعقكف مـ أخبار الصحةٕن كرقًرا مـ الؿصـػقـ ٓ يتحرون 

 طتبــاإٓ أن   ويمكقن تحؼقؼف لؿـ جاء بعـدهؿ  ع الماثسـقكؾ ما ي ؿعقكف لئال ي

طؾـك  ويػتقن  وي تدلقن هبا  طؾك طؾؿاء اإلمامقة الذيـ يتبـقن أمرال هذه الروايات

 !وهؿ يدطقن أهنؿ أهؾ التحؼقؼ والتدققؼ  ساسفا مـ  قر تحؼقؼ وتدققؼأ

 :كتقجة مفؿة 

حادثـة الغـدير  تـ ـػعل الؿـصػ قؾقاًل يف هذه إخبار لقجدها اـقلق تلمؾ ال 

بــؾ ,عة اـــقيعؼــؾ أن ال فــال  ك ــًػا فتجعؾفــا قاًطــا صػصــًػا ,علاـــقبؿػفقمفــا ال,

 !الققم ًئا طـ أطؿال هذاشـقٓ يعرفقن  ,كبارهؿ

 ( ـدير خـؿ)مع العؾؿ أن حادثة  !تاريخفبؾ الطامة الؽربى أهنؿ يجفؾقن حتك  

ٓ مـ الؿػـروض أن   والصالة فقف  ي تحب صقمف طقًداالتل ب ببفا صار هذا الققم 

ٕن يف يقمفـا  ؛فساًل طـ أصـحاب إئؿـة الؿؼـربقـ  عةاـقطـ ذاكرة طقام ال تغقب

فؾق كان الؿخـالػقن هـؿ الجـاهؾقن  !اإلمامقة الـعؿة كؿا يدطل وتؿت  الديـ كؿؾ

والتسـؾقؾ اإلطالمـل الـذي  التؽتـقؿلفـؿ العـذر ب ـبب  لؾتؿ ــابلطؿال هـذا القـقم 

 يجفؾـفلؽــ أن   ,كؿـا يـدطل اإلمامقـة,وأهؾ بقتف   مارسف إمقيقن بحؼ طؾل

أقــقل كاصــًحا لــذلؽ فــنين  !بةصـــقبة مــا بعــدها مصـــقففــذه م  عة الؿعصــقمقـشـــق

  :ةلإلمامق
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 ابتداع جعفس ايصادم يعٝد ايػدٜس

ويف   طؾك أمرال هذه الخرافـات والبـدع يف هـذا القـقم اركؿصـرإإن بؼقتؿ طؾك  

فـلكتؿ   يعة كبقــا إكـرم محؿـداــر قره مــ إيـام التـل لـؿ تـرد طــ صـاحب ال

 ( جعػـــر الصـــادق)يف الـــديـ يف حـــؼ اإلمـــام  (آبتـــداع)بلكػ ـــؽؿ تربتـــقن هتؿـــة 

   -يف أذهان أخريـوترسخقن ذلؽ 

   ــكإلـك طق  مـ كبقـا مدم ,اءهؿصـقوأو,فؿـ  قر الؿعؼقل أن إكبقاء  
ـــا محؿـــد  ويصـــؿقكف هنـــاره  هبـــذا العقـــد يحتػؾـــقن   ف طؾـــلصــــقوو  وكبقـ
بعد أكرر مــ  ()إلك أن يلب جعػر الصادق   ون يف بقاكف لألمةصـرويؼ ؟!يجفؾقكف

الـاس إطؿال القاجب طؾقفؿ الؼقام هبا يف هـذا  ويعؾؿ  بف فقحتػؾ  مـ الزمان قرن

   !الققم

مــ جؿقـع مـا ك ـب إلقـف مــ  ()جعػـر الصـادق  فـربهأما كحـ أهؾ ال ـة  

 -طؾقف مؽذوبةوكعدها أخباًرا   أخبار بخصقص هذا العقد





 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاىية 

 (عيد اليريوش)بدعة 
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 توطئة:

ة إلــك جعػــر الصــادق أود أن أكؼــؾ قبــؾ الــدخقل يف بقــان هــذه البدطــة الؿـ ــقب

  د محؿد محؿد صادق الصـدر وجقابـف طؾقـف ـقلؾؼارى هذا ال مال الؿقجف إلك ال

أم مـــ   هــق كــان يف زمـــ الـبــل وهــؾ ؟مــا هــق الـقــروزيــقم م :فعـــدما ســئؾ طـــ

 -[؟بعده

طرفف العرب بعد الػتح اإلسالمل[ سـلطقد فارمهق  :أجاب 
(1)

- 

  :أققل 

طرفف العرب بعـد  (سـلطقد فار)د أن يقم الـقروز ما هق إٓ  ـقكػفؿ مـ كالم ال 

ــبالد فــارس  أي بعــد فــتح طؿــر,الػــتح اإلســالمل  ــا   ,ل ــؿ يؽـــ معروًف ففــق ل

 -ولؿ يحدثفؿ طـف   لؾؿ ؾؿقـ زمـ خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ

فؾق طؾؿـا مــ خـالل التتبـع يف كتـب اإلمامقـة بـلن ثؿـة روايـات يرويفـا جعػـر  

  وصـقم  صالة)وفقف طبادات مـ   ي تحب آحتػال بف يقم طقدؼقل بلكف الصادق ت

أٓ يتبـادر أن جعػـر الصـادق قـد  ؟!فؿـا الـذي يتبـادر إلـك الـذهـ ( ودطـاء  و  ؾ

بعـد  عاــرمأو يتبـادر إلـك الـذهـ أن ثؿـة  ؟!ومـا بـف مــ طبـادات  هـذا العقـد ابتدع

 ؟! الـبل

 ٖرا ايّٝٛ َا ٚزد عٔ جعفس ايصادم َٔ زٚاٜات يف فطٌ

ولؽل تتسح الحؼقؼة فؿـ الؿفؿ طرض الروايات الصادرة طـ جعػر الصادق  

وما يتحصـؾ طؾقـف الؿـرء مــ   وطـ فسؾف  يف هذا الققم العباداتالتل تتحدث طـ 

 -يف يقمف لؿـ صؾك وصام ودطا اهلل  أجقر

واحـدة مـفؿـا تتعؾـؼ   روايتـقـ قـر  ()فػل حؼقؼة إمـر أكـف لـؿ يربـت طــف  

صــارتا أصــال طـــد طؾؿــاء اإلمامقــة   وإخــرى يف فســؾف  لعبــادات يف هــذا القــقمبا

 :يتعبدون هبؿا

                                                           

 (-175م للة ): (3.55م ائؾ وردود  صبًؼا لػتاوى ال ـقد محؿد الصدر )( 5)
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 : الرواية إولك 

 فا ت ـؾمإذا كان يقم الـقروز  :قال  طـ جعػر الصادق  الؿعؾك بـ خـقسطـ  

 صّؾقتفنذا   صائًؿاوتؽقن ذلؽ الققم   وتطّقب بلصقب صقبؽ  والبس أكظػ ثقابؽ

تؼــرأ يف أول كــؾ ركعــة   أربــع ركعــاتفصــؾِّ بعــد ذلـؽ   صـــروالع الـقافـؾ والظفــر

ويف الراكقة فاتحـة   [5مالؼدر:(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) :مّرات اـرفاتحة الؽتاب وط

ويف الرالرـة فاتحـة   [5مالؽـافرون:(ٱ ٻ ٻ ٻ) :مـّرات اــرالؽتاب وط

ويف الرابعــة فاتحــة   [5ماإلخــالص:(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) :مــّرات اـــرالؽتــاب وط

 -وت جد بعد فرا ؽ مـ الركعات سجدة الاؽر  مّرات الؿعقذتقـ اـرالؽتاب وط

ـــدطاء  ـــدطق هبـــذا ال ـــد إو) :وت ـــد وملِّ محّؿ ـــك محّؿ اء صــــقالّؾفـــؿَّ صـــّؾ طؾ

وبارك طؾـقفؿ بلفسـؾ   وطؾك جؿقع أكبقائؽ ورسؾؽ بلفسؾ صؾقاتؽ  قـضـقالؿر

  محّؿـد الّؾفـؿَّ بـارك طؾـك محّؿـد وملِ   وصؾِّ طؾك أرواحفـؿ وأج ـادهؿ  بركاتؽ

الّؾفـؿَّ بـارك طؾـك   وصؾِّ طؾك أرواحفؿ وأج ادهؿ  وبارك طؾقفؿ بلفسؾ بركاتؽ

فتف وطّظؿـت شــروبارك لـا يف يقمـا هذا الذي فسـّؾتف وكّرمتـف و  محّؿد ومل محّؿد

 حتك ٓ أشؽر أحًدا  قـرك  خطره
َّ
   الّؾفؿَّ بارك لل فقؿا أكعؿت بف طؾل

َّ
ووسـع طؾـل

ــل ــا ذا الجــالل   يف رزق ــرامي ــؽ   واإلك ــبـ طـــ طقك ــال يغق ــل ف ــا  ــاب طـّ ــؿَّ م الّؾف

حتــك ٓ أتؽؾــػ مــا ٓ   ء فــال تػؼــدين طقكــؽ طؾقــفشـــلومــا فؼــدت مـــ   وحػظــؽ

[(ـ سـة ـقيغػر ذكقب خؿ  يا ذا الجالل واإلكرام  أحتاج إلقف
(1)

- 

 :الرواية الراكقة 

 بــ روى فسـؾ اهلل  رأيـت يف بعـض الؽتـب الؿعتـربة :قال  يف بحاره  ـلالؿجؾ

  الؼؿـل  ــلطــ أبـل محؿـد جعػـر الؿقك  طـ أبل طبد اهلل جعػـر الدوري ـتل  طؾل

طـ محؿـد بــ   طـ حبقب الخقر  طـ أحؿد بـ محؿد بـ يقسػ  طـ طؾل بـ بالل

  طـ الصادق يف فسائؾ يقم الـقـروز الؿعّؾك بـ ُخـَقسطـ   ـ الصايغ طـ أبقف ـقالح

                                                           

 (-31١( مصباح الؿتفجد  الطقسـل )ص:5)
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أتعـرف هـذا  : فؼال  يقم الـقروز  مدخؾت طؾك الصادق جعػر بـ محّؿد :قال

فؼـال أبـق طبـد اهلل   هذا يـقم تعّظؿـف العجـؿ وتتفـادى فقـف !ُجعؾت فداك :قؾت ؟الققم

ّٓ ٕمــر قــديؿ أف : الصــادق ه لــؽ حتــك  ـــروالبقــت العتقــؼ الــذي بؿؽــة مــا هــذا إ

 مـــ أن يعــقش أمــقاب   ديســـقيــا  :قؾــت -تػفؿــف
َّ
إنَّ طؾــؿ هــذا مـــ طـــدك أحــب إلــل

 -أطدائلوتؿقت 

هـق القـقم الـذي أخـذ اهلل فقـف مقاثقـؼ العبـاد أن  الـقـروزإنَّ يـقم   يا معّؾك :فؼال 

وهـق   يممـقا بإئؿةوأن   وأن يممـقا برسؾف وحججف  ًئاشـقكقا بف اـريعبدوه وٓ ي

وهق يقم   وخؾؼت فقف زهرة إرض  وهّبت بف الرياح  أول يقم صؾعت فقف الاؿس

وهـق القـقم الـذي أحقـا اهلل فقـف الـذيـ   طؾـك الجـقدي كـقحالذي استقت فقف سػقـة 

 (-مقتقا ُثؿَّ أحقاهؿ)فؼال لفؿ اهلل   خرجقا مـ ديارهؿ وهؿ ُألقف حذر الؿقت

  جربئقـؾوهق الققم الذي كزل فقف  
ّ
وهـق القـقم الـذي حؿـؾ فقـف    طؾـك الـبـل

 حتـك رمـك أصــام قـريش مــ فـقق مـؽبقـفطؾـك   أمقـر الؿـممـقـ  رسقل اهلل

 أصـحابف أن    إبراهقؿوكذلؽ   البقت الحرام ففّاؿفا
ّ
وهق الققم الذي أمر الـبـل

   بنمرة الؿممـقـ  طؾًقا يبايعقا
ّ
وادي إلـك   طؾًقا  وهق الققم الذي وّجف الـبل

يف البقعـة   ٕمقـر الؿـممـقـ بقيـعوهـق القـقم الـذي   يلخذ طؾقفؿ البقعـة لـف الجـ

وهق الققم الذي   الرديةوُقتؾ فقف ذا   الـفروانفقف بلهؾ  وهق الققم الذي ُضػر  الراكقة

فقصؾبف طؾـك  بالدجالوهق الققم الذي يظػر فقف قائؿـا   ووٓة إمر قائؿـايظفر فقف 

ّٓ وكحـ كتققع فقف الػرج  كـاسة الؽقفة وأيـام   ّٕكـف مــ أيامــا ؛وما مـ يقم كقروز إ

   -عتؿقه أكتؿضـقحػظتف العجؿ و  عتـاشـق

 ؟كقـػ يحقـل هـمٓء الؼـقم الـذيـ خرجـقا :إّن كبًقا مـ إكبقاء سلل ربـف :قالو 

وهق أول يقم مــ   فلوحك اهلل إلقف أن يصب الؿاء طؾقفؿ يف مساجعفؿ يف هذا الققم

 -فصار صب الؿاء يف الـقروز ُسـة  فعاشقا وهؿ ثالثقن ألًػا  سـة الػرس

ّٓ تعّرفـل فداك   ديسـقيا  :فؼؾت يـا معّؾـك  : فؼـال ؟ةســقام الػارإيـ أسؿاءأ

 ---كؾ شفر ثالثقن يقًما ٓ زيـادة فقـف وٓ كؼصـان  هل أيام قديؿة مـ الافقر الؼديؿة
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ــؿ ســاق الصــادق  ــقـث ــرس ثالث ــاد الػ ــام أطق   وذكــر ســعقدها وكحقســفا  اســًؿا ٕي

اسـػـديار مـذ  ,شـفريقر روز ,أردي هباـت روز ,هبؿـ روز ,هرمز روز) :وإلقؽفا

مــاه  ,خــقر روز ,مبــان روز ,مذر روز ,ديبــار روز ,مــرداد روز ,روز خــرداد ,روز

 ,رش روز ,كؿــروش روز ,مفــر روز ,ديؿفــر روز ,جــقش روز ,تقــرروز ,روز

 ,أرد روز ,ديــ روز ,دبقـديـ روز ,بـاد روز ,رام روز ,هبرام روز ,فرورديـ روز

[(أكقران روز ,مفر اسػـد روز ,رامقاد روز ,مسؿان روز ,أشتاد روز
(1)

- 

لؿـ   وثقاب جزيؾ  ك تػقد مـ هذيـ الخربيـ أن لفذا الققم فسؾ كبقر :قؾت 

  لؿا فقف مـ مقزات وخصائص ٓ كجدها يف  قـره مــ إيـام  احتػؾ بف صائًؿا قائًؿا

  خاصـة يف كتـبفؿ يف فسـؾ هـذا القـقم أبقاًبـالذلؽ فؼد وضع بعض طؾؿاء اإلمامقة 

 :والـذي يحؿـؾ طــقان  ب يف كتابـفحقث وضع هـذا البـا  ومـفؿ صاحب القسائؾ

  ولـبس أكظـػ الرقـاب  والصـقم  والغ ـؾ فقـف  مباب استحباب صالة يقم الـقروز

وصب الؿاء فقف[  وتعظقؿف  والطقب
(2)

- 

 :فؼـد وضـع باًبـا تحـت طــقان  يف م ـتدركف ســلوهذا ما فعؾـف الــقري الطرب 

  س أكظـػ الرقـابولـب  والصـقم  والغ ـؾ فقـف  مباب استحباب صالة يقم الـقروز

وصب الؿاء فقف[  وتعظقؿف  والطقب
(3)

-   

 ضعف ٖاتني ايسٚاٜتني

  اــقوخقـر مــ تحـدث طـفؿـا ال  طؾؿاء اإلمامقة هاتقـ الـروايتقـ ضعػلؼد  

 :لقؽ ما قالف طـفؿاإو  ـ ال اطدي ـقح

 :ما قالف طـ الرواية إولك 

ولـؿ كجـد   أدلة ال ـــالت امح يف أرسؾقها اطتؿاًدا طؾك قاطدة  مرسؾةالرواية  

مصدر ذكرها كؿـا قـال ابــ  وأقدم  يف الؿصادر الحديرقة لؾؼدماء ذكًرالفذه الرواية 

                                                           

 (- 15.71( البحار  الؿجؾ ـل )5)

 (-١.531ـقعة  الحر العامؾل )( وسائؾ الا1)

 (-5.411( م تدرك القسائؾ  الـقري الطربسـل )4)
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طــ   يف البحار  ـلوالؿجؾ  والحر العامؾل يف القسائؾ  ائر ـرإدريس الحؾل يف ال

ولؿـا راجعــا   ســل  محّؿد بــ الح ــ الطقاـقه لؾصـرأو مخت  مصباح الؿتفّجد

ر ؿ اطتؿاد الؿحؼؼقـ طؾك طدة  لؿ كجد لفذه الرواية ذكًرالؿطبقع كتاب الؿصباح ا

  -  مرواريد يف تحؼقؼف وصبعف لؾؿصباحاـقك   خطقة أشار إلك بعسفا ال

مخـر صـػحة  ةشـقحافقجدكا الرواية يف   لؾؽتاب الحجريةُثؿَّ راجعـا الطبعات  

  ايـة يف الؿصـباحوهل التل طؾقفا تخريج أكرر مـ أشار إلك وجقد الرو  مـ الؽتاب

ــا يبعــث  ــة يف  ســـل  الطقاـــقيف أّن ال الاــؽوهــذا م ــت تؾــؽ الرواي ــذي أثب هــق ال

دلقـؾ طؾـك طـدم  بالفـامشفـذكره لفـا   وحتك لـق كـان هـق الـذي ذكرهـا  الؿصباح

ــف ــاب  هبــا اهتؿام ــتـ الؽت ــا   لتؽــقن جــزًءا مـــ م ــدي  ػتضـــقأولعؾف ــاخبلي   الـّ 

فـال   مرسـؾةٌ وكقـػ كـان فالروايـة   ؽتـابيف ال تخـتؾطلؽقال  ؛فجعؾقها يف الفامش

 -طـ اإلمام الؿعصقم بصدورهايؿؽـ الؼطع 

ولؿــا كــان ضفــقر الروايــة يف الؼــرن الخــامس أو ال ــادس بـــاًء طؾــك الاــؽ يف  

ثبقهتا يف الؿصباح لؿ يـؼؾفـا أحـد الؿحـدثقـ يف كتـبفؿ قبـؾ الؿصـباح وبعـده ب ــد 

  اــقوحتـك ال  ومدرسة بغـداد  قؿ هبا أحد مـ فؼفاء مدرسة لؿ يػِت كؿا   ---مخر

ولؿ يـؼؾفا أحد مـفؿ يف كتبف  سـلالطق
(1)

- 

 :مػادها كتقجةثؿ خؾص إلك  

مــ  وأول  لفـا يف كتـب الؼـدماء وٓ وجـقد  مرسـؾةوبعد هذا تبّقـ أّن الروايـة  

وبـاًء طؾك قاطدة الت ـامح   الؿـػردةأفتك هبا ابـ إدريس اطتؿاًدا طؾك رواية الؿعّؾك 

وادطك صاحب الجـقاهر طـدم وجـقد   الؿتلخريـومرؾف أفتك بعض   لة ال ــيف أد

وكقـػ كـان فـنّن   (*)الؿخـالػوقد تؼّدم كالم صاحب الحدائؼ يف وجف   الؿخالػ

                                                           

 (-575( الؿعؾك بـ خـقس  ح ـقـ ال اطدي )ص:5)

( طؾك مـ يربت إحؽام الاـرطقة بؿرؾ 3.155الؿحؼؼ البحراين يف حدائؼف ) أكؽر )*(

بــات إحؽــام هــذه إخبــار  قــائاًل: موٓ يخػــك مــا فقــف طؾــك الػطـــ الـبقــف  فــنّن إث

  ســقؿا مـع مـا مجازفـةٓ يخؾق مـ  القهؿقة التخريجقةالاـرطقة بلمرال هذه القجقه 
= 
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  ر إلقفـا مــ دون بحـث ومـاقاـة لؽـقال يطـقل بــا الؿؼـاماــقالؽالم يؼـع يف ُأمـقر كُ 

 :وكخرج مـ صبقعة البحث يف الؽتاب

  ًٓ    -ولؿ يروها أحد مـ الؼدماء والؿحّدثقـ  مرسؾةٌ ية الـقروز إّن روا :أو

ه بعـد طـدم ذكـره يف صبعـات صــريف ثبقت الــص بالؿصـباح ومخت الاؽ :ثاكًقا

  -الطبعة الحجرية هامشوذكرها يف   الؿصباح

  -هبا ٓ يؿؽـ العؿؾطؾك الؼقل برد قاطدة الت امح يف أدلة ال ــ  :ثالًرا

بنجؿــاع   الصــدور ٓ تربــتفنّكفــا تربــت الرــقاب   اطــدةطؾــك الؼــقل بالؼ :رابًعــا

   -الؼائؾقـ هبا

طقة بتؾـؽ القجـقه اـريف الحدائؼ بعدم إثبات إحؽام ال البحراينققل  :خامً ا

  -القهؿقة

وطؾقف بعـض طؾؿـاء مدرسـة   تاّبف بالؿجقسالؼقل بلّن تؾؽ إطؿال  :سادًسا

الؽاضؿومرؾف يف الؿـاقب طـ اإلمام   الخؾػاء
(1)

- 

 :ما قالف طـ الرواية الراكقة 

   ــل  الؿجؾاــقالؽتب الؿعتربة التـل اطتؿـد طؾقفـا ال لجفالة ضعقػةالرواية  

إلـك كتـب الدوري ـتل يف  (هــ 131الؿتقو ســة)صريؼ فسؾ اهلل الراوكدي  وجفالة

  -مـ الزمـ قرًكإّن بقـفؿا  ؛الؼرن الخامس الفجري

قائًؿـا يف  الاـؽـ وجقد الرواية فقفا يبؼـل كتب الدوري تل لؾتحؼقؼ م وفؼدان 

ي صــرأحـد مــ معا لـؿ يـؼؾفـاكؿـا أّن هـذه الروايـة   ك ـبة الروايـة إلـك كتبـف صحة

كتابـف  لػؼـدانك ـبتفا لػسـؾ اهلل الراوكـدي  طدم ثبقتأضػ إلك ذلؽ   الدوري تل

                                                           

الــذي ٓ يخػــك طؾــك مـــ خــاض بحــار آســتدٓل  ولــقس يف  آخــتاللفقفــا مـــ  =

شــرطًقا   دلـقالالتعّرض لـؼسفا كرقر فائدة مع ضفقر الحال فقؿـا ذكركـاه  وٓ أطـرف 

 د اتػاق الـاس طؾك ذلؽ[- مرطًقا  قر مجر م تـًداوٓ 

 (-57١( الؿعؾك بـ خـقس  ح ـقـ ال اطدي )ص:5)
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 أو  والـقؾـل و قـرهؿ لـذكرت  ـلولق كاكت هبذه إهؿقة التل ذكرها الؿجؾ  أيًسا

   -كؼؾ جزًءا مـفا يف كتب الحديث

طؾك يد طؾل بـ محّؿد بـ طبد الحؿقد  الرامـالرواية يف الؼرن  ضفقرولّؿا كان  

التـل سـاد يف ضؾفـا آهتؿـام بـالتـجقؿ وال ـحر  الؿغقلقـةطرة  ــقال صـرالـقؾل يف ط

جـاز لــا أن  -وأطقادهؿ وفؾ ػتفؿ الػرسوأيام   ةسـقالػاروإحقاء الؾغة   والتصقف

ـــ  ــا م ــؿ بلّكف ــؽ الع مقضــقطاتكحؽ ــام   صـــرتؾ ـــ اإلم ــك ط ــك الؿعّؾ وُتـ ــب إل

ــف مـــ  الصــادق ـــ طؾــل  الؿجاهقــؾب ـــد واه فق ـــ أحؿــد ب ــق محّؿــد جعػــر ب أب

الذيـ لؿ يؽــ لفـؿ  -وحبقب الخقر  وأحؿد بـ محّؿد بـ يقسػ  الؼّؿل  ـلالؿقك

 -يثيف كتب الحد الروايةلفؿ  قر هذه  ولؿ كجد  ذكر يف كتب الرجال

لف ذكًرا يف كتـب  لؿ أجدالذي   ـ الصائغ وأبقف ـقمحّؿد بـ الح السعػاءومـ  

 -الرجال والحديث

طؾك ,اإلسـاد مـ فسؾ اهلل الراوكدي  مرسؾة  الؿصدر مجفقلةإذن الرواية 

لـقس  أربعـة مجاهقـؾويف سؾ ـؾة ال ــد   إلك الدوري ـتل ,فرض ثبقهتا يف كتبف

  ولـؿ يؽــ لفـؿ حـديث وروايـة  قـر هـذه  ؿلفؿ ذكر يف كتـب الرجـال والـماج

 -واحد وضعقػ

  طؾـك يـد الـقؾـل الؿغقلّقـةالدولـة  صــرالرواية ط ضفقروالزمـ الؿؼطقع بف يف  

 , ــلكؿـا وصـػفا الؿجؾ,ومـ ابـ ففـد وكتـب معتـربة   ومـف كؼؾ ابـ ففد الحّؾل

ــا الؿجؾ ــا تػ  يف البحــار  ـــلكؼؾف وقطــع الخــرب   رات وتخريجــات ـــقوأوجــد لف

ت تؾؽ الرواية يف بحاره و قرهاـربح ب أبقاب بحار إكقار حتك اكت
(1)

-   

 :قائاًل   هذه الرواية متــ ال اطدي طـ  ـق  حاـقوتحدث ال 

 :الرواية يؼع الؽالم يف إُمقر التالقة متـطـد قراءة  

                                                           

 (-151( الؿعؾك بـ خـقس  ح ـقـ ال اطدي )ص:5)
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 ًٓ   :أو

بعـد أن   ابـ ففد الحّؾل يف الؿفذب البارع اـقفؼد قال ال  يقم الـقروز تعققـيف 

وتعققــف يف ال ــة   يقم الـقروز يقم جؾقـؾ الؼـدر) :كؼؾ استحباب أطؿال يقم الـقروز

وآمترـال   لؾاـارع تعّؾؼ بف طبادة مطؾقبةمع أّن معرفتف أمر مفؿ مـ حقث    امض

سقى ما قالف الػاضـؾ   ره أحد مـ طؾؿائـا ـقولؿ يتعرض لتػ  مقققف طؾك معرفتف

الذي حؼؼـف بعـض محصـؾل الح ـاب وطؾؿـاء الفقئـة و  الؿـّؼب محّؿد بـ إدريس

   (-مـ أيار شـرأّن يقم الـقروز يقم العا  وأهؾ هذه الصـعة يف كتاب لفؿ

أو   أو حؾـقل الاـؿس بـرج الحؿـؾ  وُفّ ر بـلول ســة الػـرس) :وقال الافقد 

   (-أو الققم التاسع مـ شباط  مـ كاكقن إول اـرأو الققم ال ابع ط  ميار شـرطا

طؾقـــف أن أّن الـقـــروز أول يـــقم مــــ فـــرورديـ أول ال ــــة  الؿتعـــارفلؽــــ  

ــاره الؿجؾ -يـ مـــ مذاراـــرة الؿقافــؼ لؾقاحــد والع ـــقالاؿ   يف بحــاره  ـــلواخت

 -وقّقاه بعض ال ادة الؿحؼؼقـ  الديـ الؼزويـل صاحب الخقاص ضـلوالعالّمة ر

  :ثاكقًا 

 -ٓ زيـادة فقـف وٓ كؼصـان يقًما ثالثقن ,كؿا يف الخرب,إن أيام الػرس الؼديؿة  

أّما الؿت الؿ طؾقـف أن والؿطـابؼ   يقًما (451)فعؾك هذا يؽقن مجؿقع أيام ال ـة 

يقًمـا مـع ســة  (451)لحركة الاؿس واكتؼالفا إلك آطتدال الربقعـل تؽـقن ال ــة 

ــا (455)فتصــبح ال ـــة   بزيــادة يــقم  كبق ــة لؽــؾ أربــع ســـقات فخــذ طؾــك   يقًم

ــرض إ ــاري  حــدوثفؿاالػ ــة   ول مـاســبتقـ مؼطــقع يف ت ــذي افمضــت الرواي وال

ـــروز ـــقي ال  وققطفؿـــا يف الـق ـــة   رجـــب (11)يػ اــــروهؿـــا الؿبعـــث الـب وبقع

 ؟لـرى هؾ يؿؽـ تقافؼ هاتقـ الؿـاسبتقـ يف يقم الـقروز  ذي الحجة (5١)الغدير

يـ ســـة اـــروبعــد ثالثــة وط  رجــب حــدث يف يــقم الـقــروز (11)كػــمض أّن  

والػرق بـقـ ال ــة الؼؿريـة   ذي الحجة كاكت بقعة الغدير (5١)ة لؾفجرة يقم اـرط

تقر  (1١)خؿ ة أيام فقؽقن يقم الغدير يقم  (451)ة طؾك الػرض إول  ـقوالاؿ

  -كذب الخرب ووضعفطؾك  دلقؾوهذا  -ماه
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أما لق أخذكا ح اب هاتقـ الؿـاسبتقـ طؾـك الح ـاب الؿتعـارف طؾقـف أن يف  

  يقًمـا (455)ولؽـؾ أربـع ســقات كبق ـة   يقًمـا (451)ة  ــقأيام ال ــة الاؿطدد 

 11يػ اــرالؿبعـث ال)فقؽقن الح اب كأب طؾك فرض وققع الؿـاسبة إولـك 

أي ثؿاكقة أشفر  (1١1فرق الؽبق ة =  1+  114=  55 14)يف يقم الـقروز  (رجب

 (51)فقؽقن طقـد الغـدير يـقم   ايقمً  (45)ّٕن ال تة أشفر إولك  ؛يقًما اـرواثـا ط

   (-الافر التاسع)مذار 

  يف يقم الـقروز سقاء طؾك ح اب الرواية والؿبعث  الغدير فال يؿؽـ حدوث 

  -(*)ة ـقأو طؾك الح اب الؼائؿ يف طدد أيام ال ـة الاؿ

  :ثالرًا 

 يف تقجقف الرواية طؾـك أّن الـقـروز كـان بدايتـف اطـتالء  ـل  الؿجؾاـقحاول ال 

فال سـبقؾ   فنذا كاكت الرواية كاضرة لفذا الؿعـك مـ الـقروز  العرش ةسـرإكاأحد 

  -طدد ال ـقـ وإيام تحديد وضبطوٓ يؿؽـ   تؾؽ الؿـاسبات لؿعرفتف لتحديد

  :رابًعا 

يف  ســل  الطقاــقإّن طقـد الـقـروز كـان مــ أطقـاد أهـؾ الذمـة كؿـا طّبـر طــف ال 

مرـؾ   أطقـاد أهـؾ الذمـةوإن سـّؿل طقـًدا مــ  ---صاشــروإن ) :الؿب قط حقث قـال

ّٕكف مافقر فقؿا بقـ الؿ ـؾؿقـ كاـفرتف بـقـ أهـؾ  ؛جاز ذلؽ  الؿفرجان والـقروز

   (-الذمة

                                                           

ــل  )*( ــف: الصــحقح مـــ ســـقرة اإلمــام طؾ قــال ال ـــقد جعػــر مرتســـك العــامؾل يف كتاب

 بالخالفـة يف  لعؾـل والبقعـة  يف زمـ الـبل  الغدير(: مإّن بقـ واقعة 57.511)

قـد  الـقاقعتقـأن تؽـقن كؾتـا  وٓ يؿؽــسـة خؿس وثالثقـ  خؿس وطاـريـ ســة  

ويف الرامـ طاـر مـ شفر ذي الحجة  إٓ إذا أسؼطـا ما أسؼطف  الـقروزحصؾتا يف يقم 

الؿذكقر ٓ يؿؽـ حصقل تقافؼ لؾبقعتقـ يف يقم واحد  اإلسؼاطيزدجرد  إذ مع طدم 

 ضاهر[- إٓ بعد ثالث وثالثقـ سـة--- وذلؽ 
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بـ جعػر بـالجؾقس  سـكُحؽل أّن الؿـصقر تؼدم إلك مق :وما جاء يف الؿـاقب 

طـ جدي رسـقل  فتات إخبار :فؼال  لؾتفـئة يف يقم الـقروز وقبض ما يحؿؾ إلقف

ومعـاذ اهلل أن   وأّكف ُسـّة الػرس ومحاها اإلسـالم  فؾؿ أجد لفذا العقد خربًا  اهلل 

   -كحقل ما محاه اإلسالم

ّٓ جؾ ـت   اسة لؾجـدسـقإّكؿا كػعؾ هذا  :فؼال الؿـصقر  ف للتؽ باهلل العظقؿ إ

 -فجؾس

قروز وقعت فقـف بقـ الرواية الؿـ قبة لؾؿعؾك التل تصػ أّن يقم الـ فالتعارض 

وبــقـ   ففــق مـــ إيــام الؿفؿــة  ية واإلســالماـــرطــدة مـاســبات مفؿــة يف تــاري  الب

   -رواية الؿـاقب التل تصػف بلّكف مـ ُســ الػرس ومحاها اإلسالم

قـد وردت روايتـان ) :  طؾـل أكـرب الغػـارياــققـال ال :جاء يف هـامش البحـار 

حؽـؿ بحقـث يربـت هبـا  و معتـربةصـحقحة أولـقس مـفؿـا  ---يف الـقـروز متخالػتان

مـــ جفــة تطبقــؼ الـقــروز طؾــك كرقــر مـــ أيــام  إشــؽآتويف روايــة معّؾــك   طلشـــر

الؿملـػ كػ ـف يف تقجقففـا بؿـا ٓ يخؾـق مــ تؽّؾـػ ٓ  أتعـبوإن   الافقر العربقة

تعظــقؿ القــقم لؽقكــف  حرمــةوالظــاهر مـــ هــذه الروايــة   يؽــاد يخػــك طؾــك الؿتلمــؾ

وهل وإن لؿ تؽــ واجـدة   وإحقاًء لؾ ـة التل محاها اإلسالم رلاعار الؽػاتعظقًؿا 

ّٓ أّن الؽـربى الؿاـار إلقفـا ففـل ثابتـة بإدلـة العامـة والصـغرى اـرل وط الحجّقة إ

   -بالقجدان

الغ ؾ والصقم فقـف فؿبــل ضـاهًرا  استحباببف كرقر مـ الػؼفاء مـ  أفتكأّما ما  

لؽــ إجـراء   «---بؾغـف ثـقاب طؾـك طؿـؾ مــ» :طؾك الت امح يف أدلة ال ــ لروايـة

اففا طـ الؿقارد التـل يحتؿـؾ فقفـا الحرمـة صـرٓك ؛إشؽالالؼاطدة هـا ٓ يخؾق مـ 

وهــا هـــا يحتؿــؾ حرمــة الغ ــؾ والصــقم ٕجــؾ احتؿــال كقهنؿــا   يعقةاـــر قــر الت

ًٓ  لؾتعظقؿ الؿحّرممصداققـ  والؼاطدة ٓ تربت يف مقردهـا آسـتحباب   ولق احتؿا

ثبـقت الرـقاب طؾقفؿـا إذا ُأب هبؿـا برجـاء  :فغاية ما يؿؽــ أن يؼـال هـق  ؾحالؿصط

 (-ٓ طؾك وجف التعظقؿ  الؿطؾقبقة
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 :خامً ا 

ـــا  كتـــب الؿـجؿـــقـوجـــدت يف بعـــض  : ــــلقـــال الؿجؾ  ـــا طــــ مقٓك مروًي

  وبالؿالحظة لؾرواية يف طد فسائؾ أيـام الاـفر -يف أيام الافقر الػرس الصادق

ًٓ مـ أن يتؿ كؼـؾ الخـرب طــ   طـدما تحّدث طـ إيام كػ فالراوي   ـلكحقث  فبد

وبعـده يـذكر الؽـالم   ُثـؿَّ يـذكر قـقل الػـرس  اإلمام الصادق أخـذ يعـّرف كـؾ يـقم

  لقجعؾـف مـ ـجًؿا مـع قـقل الؿـّجؿـقـ مــ الػـرس   الؿـ قب لإلمام الصـادق

   -ؾصـقيختؾػ طـف بإلػاظ والتػا

 وضعفا  وتاري  ضفقرها  ؾفاصـقوتػا  اقفاسـقو  فالرواية مقضقطة مـ سـدها 

وأصحاب الػال  الؿـّجؿقن
(1)

- 

 ضعف زاٟٚ ٖرٜٔ اشبربٜٔ

  ال ـاطدي أن الخـربيـ ٓ اــقالـتقجة التل كصؾ إلقفا مـ خالل كـالم ال  إذن 

يساف إلك ذلؽ أن الخربيـ قد وردا طــ شـخص واحـد   يصحان ٓ سـًدا وٓ متـًا

   -(الؿعؾك بـ خـقس) :أٓ وهق  طـد اإلمامقة طؾؿاء هذا الػـ ضعػفقد 

 :وإلقؽ ما ذكروه يف حؼف

ٓ   ضعقػ جـًدا  بزاز  مكقيف :قائاًل  ( شـلالـجا)جفبذ هذا الػـ  ضعػففؼد  ,

[يعقل طؾقف
(2)

- 

ـد بــ   ُمَغْقِرًيامكاَن أوَل أْمِرِه  :قائاًل   ابـ الغسائري وضعػف , ثّؿ دطا إلـك ُمَحؿَّ

   َ ـَطْبداهلل بـ الحَ 
ّ
ـُ طؾل ُيِسـْقُػقن إلقـف  والُغـالةُ  -َفَؼَتَؾـفُ ويف هذه الظِـّة َأَخَذُه داود ب

[ء مـ حديرِفِ شـلوٓ أرى آْطتِؿاَد طؾك  -َكرِقًرا
(3)

- 

وابــ داود   والعالّمة الحّؾل يف الؿختؾـػ  ضاهر الؿحّؼؼ يف الؿعترب وتسعقػف 

 -والجزائري يف حاوي إققال  يف رجالف

                                                           

 (-155,153( الؿعؾك بـ خـقس  ح ـقـ ال اطدي )ص:5)

 (-353( رجال الـجاشـل )ص:1)

 (-114( رجال ابـ الغسائري )ص:4)
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  مــ قـال بتقثقؼـف الؿتؼدمقـهق القحقد مـ بقـ  سـل  الطقاـقجد أن البقـؿا ك 

بغقـر إكؿـا قـال طــف يف كتابـف الغقبـة   ففرسـفوٓ يف   رجالـفمع العؾؿ أكف لؿ يقثؼف يف 

طؾــك  ســـكوم  وكــان محؿــقًدا طـــده  مإكــف كــان مـــ قــقام أبــل طبــد اهلل :إســـاد

[بالعدالةوصػف  سـلوهذا يؼت  مـفاجف
(1)

- 

ابــ ) :مــفؿ الؿتـلخريـأكرـر  بقثاقتـفالح خاصة فؼد ذهـب إلـك الؼـقل ولؿص 

  والخقاجـقي  د الخقئل ـقّ وال  والؿحّؼؼ الؽاضؿل  والقحقد البفبفاين  صاووس

 (-و قرهؿ سـلوالـقري الطرب  والؽاضؿل

لتعـارض   ــل  محّؿـد بـاقر الؿجؾاـقوال  العالّمة الحؾل تسعقػفيف  وتقّقػ 

لؿا كان كـؾ   الراجح يف ترجقح أحد إمريـآصؿئـان وطدم   التسعقػ والتقثقؼ

رأي ي تـد طؾك دلقؾ يف حؽؿف
(2)

- 

,بروايـات طــ الصـادق  يـػـرديف وثاقتـف طــدما  الؿختؾـػفؿرؾ هـذا الرجـؾ  

فـنن إمـر يـدطق   لؿ يروها أحـد طــف  قـره ,صاحب أكرر مـ أربعة مٓف صاحب

لـؿ تربـت طــ الـبـل  بعبـاداتهنا تتعؾـؼ خصقًصا وأ  والتققػ  والريبة  إلك الاؽ

 -مـ أهؾ بقتف , قر الصادق,وٓ طـ واحد   إكرم

ٓ يؼبؾفـا طؼـؾ  خرافقـةبروايـات  اكػـرديساف إلـك ذلـؽ فـنن هـذا الرجـؾ قـد  

   :وإلقؽ مـفا هاتقـ الروايتقـ  م ؾؿ

 :الرواية إولك 

ـ طبـد اهلل بــ طــ محّؿـد بـ  طـ محّؿد بـ أحؿـد  طـ محّؿد بـ يحقك :الؽايفيف 

طـ يـقكس بــ   طـ أبان بـ مصعب  طـ صالح بـ حؿزة  طـ طؾل بـ الـعؿان  أحؿد

 ؟ما لؽؿ مــ هـذه إهنـار :  مقؾت ٕبل طبد اهلل :قال الؿعّؾك بـ ُخـَقسأو   ضبقان

ــال ــؾإّن اهلل تعــالك بعــث  :فتب ــؿ وق ــة أهنــار يف  يخــرق بنهبامــفوأمــره أن  جربئق ثؿاكق

ومفـران   والخاقع وهق هنر الااش  وجقحان وهق هنر بؾ   انحسـق) :إرض مـفا

                                                           

 (-433( الغقبة  الطقسـل )ص:5)

 (  بتصـرف-15( اكظر: كتاب الؿعؾك بـ خـقس  لؾاـق  ح ـقـ ال اطدي )ص:1)
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وما كـان   فؿا سؼت أو استؼت ففق لـا ( ودجؾة والػرات  صـروكقؾ م  وهق هنر الفـد

ّٓ ما  صب طؾقفشـلولقس لعدوكا مـف   عتـااـقلـا ففق ل وإن ولقّـا لػل أوسع مّؿـا   ء إ

ڦ ڦ ڦ ڄ ) :تـال هـذه أيـة ُثؿَّ  ,يعـل بقـ ال ؿاء وإرض,بقـ هذه إلك هذه 

 [73مالبؼـرة:(ڤ ڤ)لفـؿ  (پ)الؿغصـقبقـ طؾقفـا  [41مإطراف:(ڄ ڄ ڄ

بال  صب[
(1)

-   

 :الرواية الراكقة 

وطــدة مـــ   طـــ ســؾؿة بـــ الخّطــاب  طـــ محّؿــد بـــ يحقــك :أيًســا الؽــايفويف 

  طـ طؾـل بــ ططقـة الزيـات  طـ طؾل بـ حّ ان  طـ سفؾ بـ زياد جؿقًعا  أصحابـا

 ؟طــ الـجـقم أحـؼ هـل  مسـللت اإلمـام أبـا طبـد اهلل :قـال الؿعّؾك بـ ُخـَـقسـ ط

فلخـذ رجـاًل مــ   صـقرة رجـؾبعث الؿامي إلـك إرض يف  إنَّ اهلل   كعؿ :فؼال

مـا أراه ) :فؼال ؟اكظر أيـ الؿامي :ُثؿَّ قال لف  الـجقم حتك ضـ أكف بؾغ فعّؾؿفالعجؿ 

حتـك ضــ   فعّؾؿف رجؾ مـ الفـدوأخذ بقد  -فـحاه :قال ( يف الػؾؽ وما أدري أيـ هق

يف ح ـابل لقـدل طؾـك أّكـؽ أكـت  :فؼـال ؟اكظر إلك الؿاـمي أيــ هـق :أكّف بؾغف وقال

فالعؾؿ هـاك[  وورث طؾؿف أهؾف فؿات  وشفؼ شفؼة :قال -الؿامي
(2)

- 

كتـاب مــ كتـب  أطظـؿهاتقـ الروايتقـ رويتا طـ الؿعؾك بــ خــقس يف  :قؾت 

ميظفـر مــ  :قـائاًل   ـ ال اطدي طؾك الرواية الراكقـة ـق  حاـقوقد طؾؼ ال  ةاإلمامق

وك ـبت إلـك   وضعت طـ الؿعّؾك بـ ُخـَـقس  الؿقضقطاتاق الرواية أّكفا مـ سـق

 :فـحـ كؼقل  ] (3) اإلمام الصادق

كقػ إذن كرؼ بروايتقف التل رواهؿـا يف كتـابقـ هؿـا أقـؾ شـلًكا بؽرقـر مــ كتـاب  

  وضـعت طــ الؿعّؾـك بــ ُخـَـقس  الؿقضقطات كؼقل طـفؿا أهنؿا مـ وٓ  الؽايف

   - وك بت إلك اإلمام الصادق

                                                           

 (-5.317( الؽايف  الؽؾقـل )5)

 (-١.441ـل )( الؽايف  الؽؾق1)

 (- 575( الؿعؾك بـ خـقس  ح ـقـ ال اطدي )ص:4)
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 إغهاالت نجري٠ ع٢ً أخباز ٖرا ايعٝد

ــة إشــؽآت   ــد يجــد أن ثؿ ــذا العق ــة بخصــقص ه ــار اإلمامق ــع ٕخب إن الؿتتب

 :  وإلقؽ بعسفا  روايتل الؿعؾك ك ػيحة يؿؽـ مـ خاللفا صـر

 :اإلشؽال إول

وإما إلك   هبذا العقد جفؾفؿر إما إلك اـقوجقد أخبار مـؼقلة طـ الؿعصقمقـ ت 

 :وإلقؽ هذيـ الخربيـ  لقجقده إكؽارهؿ

 :الخرب إول 

بـ  سـكمحؽل أّن الؿـصقر تؼّدم إلك مق :طـ كتاب الؿـاقب ٓبـ شفر مشقب

 فّتاـتإّكـل  :فؼـال  الجؾقس لؾتفـئة يف يقم الـقروز وقبض ما يحؿؾ إلقـف  جعػر

  الػــرسوأّكــف ســـّة   لفــذا العقــد أثــًرافؾــؿ أجــد  إخبــار طـــ جــّدي رســقل اهلل 

إّكؿا كػعؾ ) :فؼال الؿـصقر  محاه اإلسالمومعاذ اهلل أن كحقل ما   اإلسالم ومحاها

َّٓ جؾ ت  اسة لؾجـدسـقهذا   -)](1) فجؾس ؟ف للتؽ با هلل العظقؿ إ
مهـذا الخـرب  :قـائاًل   التؼقـةرب يف سـؾة يف بحـاره هـذا الخـ  ــل  الؿجؾاـقرمك ال

وأخبار الؿعؾك أقـقى   ًطاشـرويدل طؾك طدم اطتبار الـقروز   ٕخبار الؿعؾك مخالػ

ٓشـتؿال خـرب الؿعؾـك  التؼقـةويؿؽـ حؿؾ هـذا طؾـك   وأشفر بقـ إصحاب  سـًدا

أو   الػقـيف إضفار التربك بف يف تؾؽ إزمـة يف بـالد الؿخـ يتؼكولذا   ما يتؼك فقفطؾك 

الؿراد يف خرب الؿعؾك[  قر الـقروزطؾك أن الققم الذي كاكقا يعظؿقكف 
(2)

-  

 :أققل

سفاًل لؽـؾ خـرب صـادر طــ الؿعصـقمقـ ٓ تقجقـف لـف  مخرًجاأصبحت التؼقة  

ولـؿ   ديــفؿ ضاعحتك   أو تدبر تػؽرفقرمك يف سؾتفا مـ دون   طـد طؾؿاء اإلمامقة

ح بـذلؽ صـاحب الحـدائؼ يقسـػ صــركؿـا   ؾقـؾيعؾؿ مـ أحؽامـف ب ـببفا إٓ الؼ

                                                           

 (-51.4١5(  م تدرك القسائؾ  الـقري الطربسـل )4.344( مـاقب ابـ شفر مشقب )5)

 (- 4.13(  اكظر أيًسا: كتاب الطفارة  الاـق  إكصاري )15.515( بحار إكقار  الؿجؾ ـل )1)
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ٓمتـزاج  إٓ الؼؾقـؾفؾؿ يعؾؿ مـ أحؽـام الـديـ طؾـك القؼـقـ م :حقث قال  البحراين

[التؼقــةأخبــاره بلخبــار 
(1)

 :اـــلـل الؿرط ـــقأو كؿــا قــال الؿحؼــؼ إســؿاطقؾ الح  

[التؼقة مفـة العاجزمالحؿؾ طؾك 
(2)

-  

 ؟!بالتؼقــةالؽــاضؿ مــع الؿـصــقر  يعؼــؾ تربيــر فعــؾ اإلمــام كقــػوإٓ فــرببؽؿ  

  هبـذا العقـد إكراًمـا لجــده آحتػـالفالؿـصقر الحاكؿ أمر الـاهل يف البالد يريـد 

طــدما يـؽـر اإلمـام طؾـك  التؼقـةفؿـا وجـف   ويرجق مـ اإلمام حسقر هذا آحتػال

حؼقؼـل طــد اإلمـام لؽـان مــ  ثبـقتفؾق كان لفذا العقد  ؟!الحاكؿ ثبقت هذا العقد

   ؟!وياجعف طؾقف ٓ أن يـؽره  ولك طؾقف أن يزوقف ويؾؿعف لفإ

 :بؼقلـف  والحاكؿ لق كـان مـؽـًرا لفـذا العقـد واإلمـام وافؼـف طؾـك هـذا اإلكؽـار 

  ٓسـتؼام إمـر (لفذا العقد أثـًرافؾؿ أجد  إخبار طـ جّدي رسقل اهلل  فّتات)

 بطـالندلقـؾ طؾـك  ذلؽ ففذا خقر طؽسلؽـ طـدما يؽقن القاقع   التخريج ولصح

  -استخدام أباعوخقر دلقؾ طؾك أن طؾؿاء اإلمامقة استخدمقا التؼقة   هذا التخريج

هــق إقــرب إلــك   الـــايف لقجــقد مرــؾ هــذا العقــد (الؽــاضؿ)فؽــالم الؿعصــقم  

ٕن هذا العقد لؿ يربت طــ  ؛الؿربت (الصادق)الحؼقؼة والقاقع مـ كالم الؿعصقم 

لــا  لـؼؾتـفوإٓ   وٓ بخـرب واحـد  وٓ طــ أهـؾ بقتـف  خاتؿ إكبقاء والؿرسـؾقـ 

طقـد مهـق  :كؿـا قـال محؿـد صـادق الصـدر ســلففق طقد فار  عة وال ـةاـقكتب ال

طرفف العرب بعد الػتح اإلسالمل[ سـلفار
(3)

-   

 :الخرب الراين

  :وقــال  رفعــف  ه الػؼقــفســـرمـــ ٓ يح :روى الصــدوق يف كتابــف 
ّ
  مُأب طؾــل

 : فؼـال  يا أمقـر الؿـممـقـ القـقم الـقـروز :قالقا ؟ما هذا : فؼال  وزهبدّية الـقر
 -[اصـعقا لـا كّؾ يقم كقروًزا

                                                           

 (-5.1( الحدائؼ  يقسػ البحراين )5)

 (-55إجؿاطات فؼف الاـقعة وأحقط إققال مـ أحؽام الاـريعة  إسؿاطقؾ الح ـقـل الؿرطاـل )ص:( 1)

 ([-175م للة ): 3.55م ائؾ وردود  صبًؼا لػتاوى ال ـقد محؿد الصدر )( 4)
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كقروزكـا م :رفعف إلك أمقر الؿممـقـ أّكف قـال ,أيًسا,ويف خرب مخر طـ الصدوق  

[كّؾ يقم
(1)

- 

  بـف ولـؿ ي ـؿع  هذا القـقم لؿ يؽـ يعرف فؿـ هذا الخرب يتبقـ لـا أن طؾًقا  

 -طـدما وصؾتف الفدية الؿـاسبةولؿا سلل طـ   بف الؿحتػؾقـٓ لؽان أول وإ

أن يؽـقن  وأيًسا لق كان هذا العقد لف يقم مخصقص محدد لؿا صالب طؾل  

 -كؾ يقم كقروًزا

 :اإلشؽال الراين 

 :يف بحاره  ـلقال الؿجؾ  يف تحديد يقم الـقروز اختالففؿوهق الذي يتؿرؾ يف  

وإطؿـال الؿتعؾؼـة   وسائر مـ تلخر طـف ذكروا الـقـروز سـللطق  ااـقماطؾؿ أن ال

بافر  وٓ طقـف  ---ولؿ يحؼؼقا تعققـ الققم  و قرها  والصالة  والصقم  الغ ؾ :بف

مـ الافقر الرومقة وٓ العربقة[
(2)

- 

 -مختؾػـةمإققال يف تعققـ الـقروز  :  إكصاري يف كتابف الطفارةاـقوقال ال ,

  -ؿعروف أن هق يقم اكتؼال الاؿس إلك الحؿؾال والؿافقر

ّٕكف معروف  ؛أّكف لق جعؾ إجؾ إلك الـقروز والؿفرجان جاز :وطـ الؿب قط 

ّٕكـف  ؛وإذا أسؾؿ إلك كقروز الخؾقػة ببغداد وبالد العراق جاز -إذا كان مـ سـة بعقـفا

 -معروف طـد العاّمة إذا ذكرت ال ـة بعقـفا

بـالـقروز مؼابـؾ الؿفرجـان الـذي هـق اكتؼـال الاـؿس إلـك  أّن الؿراد :وضاهره 

 -الؿقزان

  
ّ
أّكـف هـق القـقم  :أّكـف حؽـل طــ بعـض الؿحاسـبقـ وطؾؿـاء الفقئـة :وطـ الحؾل

   -مـ أّيار شـرالعا

 -حؽل طـ الؿفّذب ك بتف إلك صاحب كتاب إكقار  إّكف تاسع شباط :وققؾ 

أّكف الؿاـفقر بـقـ  :ـ الؿفّذبوط -إّكف يقم تزول الاؿس يف أول الجدي :وققؾ 

   -بخالف أول الحؿؾ فنّكفؿ ٓ يعرفقكف ويـؽرون طؾك مـ اطتؼده  فؼفاء العجؿ

                                                           

 (-3133( وحديث: )3134(  حديث رقؿ: )4.411( الػؼقف  الصدوق )5)

 (- 15.555( بحار إكقار  الؿجؾ ـل )1)



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

636 

مـ كاكقن إول بعد كزول الاؿس يف الجـدي بقـقمقـ  اـرهق ال ابع ط :وققؾ 

   -وهق صقم إلقفقد

وهق أول شفقر الػرس وكان ذلـؽ القـقم   هق أول يقم مـ فرورديـ ماه :وققؾ 

 البحـار  ــلكؿا اختاره الؿجؾ  ول سـتفؿهق أ
ّ
مـة ر  يف محؽـل  والعالَّ

ّ
الـديـ  ضــل

 الرسالة الـقروزّية
ّ
وقّقاه بعض ال ـادة   الؼزويـل صاحب ل ان الخقاّص يف محؽل

لؾؼطع بلّن يقم الـقروز هق أول يقم مـ سـة الػرس[ :قال  الؿحّؼؼقـ
(1)

-   

  :أققل 

فجفـؾ يقمـف   تعبـديٕكـف يتعؾـؼ بـلمر  ؛ًدامفؿ جـإن معرفة وتحديد يقم هذا العقد 

وٓ طؾؿـاء اإلمامقـة اسـتطاطقا   فال اإلمام الؿعصقم حدده لفـؿ  بطالكفخقر دلقؾ طؾك 

الؿفـذب البـارع يف يف  :لذلؽ قال أحؿد بـ ففد الحؾل يف كتاب  قطعلتحديده باؽؾ 

مـع أن  مض ـامــ ال ــة  وتعققــف  ميـقم الـقـروز جؾقـؾ الؼـدر :الـافع صـرح الؿختشـر

وآمترـال مققـقف طؾـك   معرفتف أمر مفؿ مـ حقث إكف تعؾؼ بف طبـادة مطؾقبـة لؾاـارع

ره أحد مـ طؾؿائـا سـقى مـا قالـف الػاضـؾ الؿـؼـب محؿـد  ـقولؿ يتعرض لتػ  معرفتف

  وطؾؿـاء الفقئـة محصؾل أهؾ الح ـابوالذي قد حؼؼف بعض ) :وحؽايتف  بـ إدريس

[(مـ أيار شـريقم الـقروز يقم العا وأهؾ هذه الصـعة يف كتاب لف أن
(2)

- 

 عًُا٤ اإلَا١َٝ ٜفتٕٛ بصخ١ ايعبادات يف ٖرا ايّٝٛ 

روايـة ,إخبـار طــ هـذا العقـد  قـر هـاتقـ الـروايتقـ  إكعـدامطؾك الـر ؿ مــ  

طؾـك  اإلشؽآتوطؾك الر ؿ مـ كؾ هذه   ,وإخرى يف فسؾف  تتعؾؼ بالعبادات

إٓ أكــا   يخالػفؿـاووجقد ما   الؿتـ واضطراب  ال ـد ضعػهاتقـ الروايتقـ مـ 

 ومـ يػتل باستحاب   (*)أن كجد مـ طؾؿاء اإلمامقة مـ يعظؿ هذا الققم الغريبمـ 

                                                           

 (-51 ,4.1١( كتاب الطفارة  الاـق  إكصاري )5)

 (-15.553(  البحار )3.154(  الحدائؼ  البحراين )5.575( الؿفذب البارع  ابـ ففد الحؾل )1)

طظؿ طؾؿاء اإلمامقة يقم الـقروز كرقًرا  فؼد أشار الاـق  طؾل الاـاهرودي يف كتابـف:  )*(

ات هـذا القـقم تحـت طــقان: ( إلـك جؿؾـة مــ بركـ51.15م تدرك سػقـة البحار )
= 
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  -(*)طظقؿة أجقروآحتػال بف لؿا فقف مـ   والصقم  والصالة  الغ ؾ

  :وإلقؽ ما ورد طـ بعسفؿ مـ أققال

يح باسـتحباب صــرصـحاب التموطــ جؿؾـة مــ إ :قال مقا رضـا الفؿـداين ,

لـؿ أطرـر  :بؾ يف الجـقاهر  بقـ الؿتلّخريـ الؿافقربؾ لعؾَّف هق   يقم الـقروز الغ ؾ

يف يـقم   طــ الصـادق الؿعؾَّك بــ خــقسرواية  :والؿ تـد فقف -مخالػفقف طؾك 

الحديث[ (---والبس أكظػ ثقابؽ فا ت ؾإذا كان يقم الـقروز ) :قال  الـقروز
(1)

- 

يف هذا  الغ ؾـ ال اطدي أسؿاء العؾؿاء الذيـ ي تحبقن  ـق  حاـقلوذكر ا ,

مـ أفتـك بؿػادهـا مـع اإلشـارة  وأولم :قائاًل   بذلؽ أفتكمـ  أولوذكر أيًسا   الققم

ومـ بعده دخؾ هذا الخرب يف  ( هـ171ت)  ابـ إدريس الحّؾل اـقإلك مصدرها ال

  -فتقاهؿواكتؼؾ مـ كتب إدطقة إلك   العؾؿاء فتقى

يف البقــان والــدروس  الاــفقد إولالـقــروز كــؾ مـــ    ــؾ باســتحباب أفتــكفؼــد 

يف  والعالّمـة الحّؾـل  ائعاــريف الجـامع لؾ ويحقك بـ سعقد الحؾـل  والذكرى والؾؿعة

 والبفـائل  ح الؾؿعـةشــريف الؿ ـالؽ و والافقد الراين  يف الؿفذب وابـ ففد  الؼقاطد

وتعقّــف ) :يف كاـػ الؾرـام وقـال والػاضؾ الفــدي  والحبؾ الؿتقـ سـليف الجامع العبا

أمــا   ــؾ يــقم ) :وقــال  يف الجــقاهر   صــاحب الجــقاهراـــقوال (-مـــ ال ـــة  ــامض

الؿعّؾـك بــ بؾ لؿ أطرر طؾك مخـالػ فقـف لخـرب   الـقروز فعؾك الؿافقر بقـ الؿتلخريـ

                                                           

هـق القـقم  ,برج الحؿـؾ-  الاؿس(  ومـفا: مأكف يقم كزول باب يقم الـقروز وتعققـف) =

وهـق  ,اهلل فقف الؼقم الذيـ خرجقا مـ ديارهؿ وهؿ ألـقف حـذر الؿـقت-  أحقاالذي 

حؿـؾ فقـف  وهـق الـذي ,- إلـك وادي الجــطؾًقـا  الققم الذي وجـف فقـف رسـقل اهلل 

 ,طؾًقا طؾك مـؽبف حتك رمك أصـام قـريش مــ فـقق الؽعبـة وهاـؿفا- رسقل اهلل 

 الذي يظػر اهلل الؼائؿ بالدجال فقصؾبف طؾك كـاسة الؽقفة[-  وهق الققم

ــذيـ  )*( ــقاهــمٓء العؾؿــاء ال ــك هــاتقـ  أفت ــقم اطتؿــاًدا طؾ ــادات يف هــذا الق بصــحة العب

 ويسعػقهنا- م ؾؿالبخاري و  يـاقاقن وبؽؾ جرأة أحاديث الفالؽتقـالروايتقـ 

 (-5.31( مصباح الػؼقف  مقا رضا الفؿداين )5)
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طـّده  ين  يقسػ البحرااـقوال (-هصـرطـ الصادق الؿروي طـ الؿصباح ومخت ُخـَقس

وكؼـؾ قـقل ابــ ففـد يف تعقـقـ يـقم الـقـروز حقـث   مـ إ  ال الؿ تحبة يف الحـدائؼ

[(وتعقّـف مـ ال ـة  امض  يقم الـقروز يقم جؾقؾ الؼدر) :قال
(1)

(*)-   

                                                           

 (- 573( الؿعؾك بـ خـقس  ح ـقـ ال اطدي )ص:5)

يف هـذا القـقم:  باسـتحباب الغ ـؾلقؽ أسؿاء بعض مـ أفتك مـ طؾؿـاء اإلمامقـة إو )*(

 الػقض 

ــاتقح الاـــرائع ) ــة )5.13الؽاشــاين يف مػ ــة إم ــامؾل يف هداي   (5.44١(  الحــر الع

(  ال ـــقد طبــد الح ـــقـ الــالري يف 1.454كاشــػ الغطــاء يف كتابــف كاــػ الغطــاء )

ــك الؿؽاســب ) (  ال ـــقد مح ـــ الحؽــقؿ يف مـفــاج الصــالحقـ 5.515التعؾقؼــة طؾ

(  محؿد تؼل هبجت يف تقضــقح 5.555(  إراكل يف القسائؾ القاضحة )5.517)

(  القحقد البفبفـاين 515)ص:(  طبد اهلل الجزائري يف تحػة سـقة 541الؿ ائؾ )ص:

ــل يف م ــتـد الاـــقعة )3.35يف مصــابقح الظــالم ) ــل 1.341(  الـراق (  ح ـــقـ طؾ

(  5.151(  الؿقــرزا الؼؿــل يف  ـــائؿ إيــام )54١طصــػقر يف ســداد العبــاد )ص:

(  1.35(  الجـقاهري يف جـقاهر الؽـالم )5.533الػاضؾ الفـدي يف كاػ الؾرـام )

ـــا ـــاب الطف ـــقثؼك )1.41١رة )إكصـــاري يف كت ـــروة ال ـــزدي يف الع (  1.511(  الق

ــــاين يف الؿ ــــائؾ الؿـتخبــــة )ص: (  الؾـؽــــراين يف إحؽــــام القاضــــحة 13الروح

(  مـتظــري يف إحؽــام 5.53(  محؿــد تؼــل هبجــت يف وســـقؾة الـجــاة )153)ص:

(  إسـحاق 15.3١5(  طؾل أصغر مرواريـد يف القــابقع الػؼفقـة )557الاـرطقة )ص:

(  ال ـــق تاين يف التعؾقؼــة طؾــك العــروة الــقثؼك 1.175 تعــالقؼ مب ــقصة )الػقــاض يف

(  مرتسـك بــل فسـؾ يف مـدارك 7.173(  آشتفاردي يف مدارك العروة )5.455)

(  الؽؾبايؽــاين يف 115(  الخؿقـــل يف وســـقؾة الـجــاة )ص:1.311تحريــر القســـقؾة )

ــر القســـقؾة 5.71وســـقؾة الـجــاة ) (  الخــقئل يف مـفــاج 5.77)(  الخؿقـــل يف تحري

ـــاد )5.71الصـــالحقـ ) ـــة العب (  مح ــــ الحؽـــقؿ يف 5.73(  الؽؾبايؽـــاين يف هداي

(  3.74(  محؿـــد تؼـــل أمؾـــل يف مصـــباح الفـــدى )3.1١5م تؿ ـــؽ العـــروة )

(  محؿـــد الصـــدر يف مـــا وراء الػؼـــف 4.37الت ـــمي يف الـجعـــة يف شــــرح الؾؿعـــة )

 (- 3.313باين العروة )(  جقاد التربيزي يف تـؼقح م5.513)
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يــقم  صــالةم :يــقم الـقــروز صــالة  جعػــر كاشــػ الغطــاء طـــ اـــقوقــال ال ,

ؼرأ يف إولك بعـد الحؿـد الؼـدر ي  وهل أربع ركعات بعد الُغ ؾ والتطّقب  الـقروز

  ااــرً ويف الرالرة بعد الحؿد التقحقد ط  ااـرً ويف الراكقة بعد الحؿد الجحد ط  ااـرً ط

ويدطق[  ااـرً ويف الرابعة بعد الحؿد الؿعّقذتقـ ط
(1)

(*)- 

يـقم الـقـروز  صـقمم :قائاًل   يقم الـقروز صقموتحدث الؿحؼؼ البحراين طـ  ,

إذا كـان ) :قـال  لؿصباح طـ الؿعؾل بـ خـقس طـ الصـادق  يف ااـقلؿا رواه ال

وتؽـقن ذلـؽ   وتطقـب بلصقـب صقبـؽ  والـبس أكظـػ ثقابـؽ  يقم الـقروز فا ت ؾ

[(الحديث ---صائًؿاالققم 
(2)

- 

  مصـقم يـقم الـقـروز :  طؾل پـاه آشتفاردي طـ صقم يـقم الـقـروزاـقوقال ال ,

 فقف ط كصبإّما ٕجؾ كقكف هق الققم الذي 
ّ
أو ٕجـؾ   لإلمامة والخالفة الؽـربى  ؾل

أو لغقر ذلؽ[  الـقروز فصؾالؿعروف يف ذكر   معؾَّك بـ خـقسخرب 
(3)

(*)- 

                                                           

 (-4.1١١( كاػ الغطاء طـ مبفؿات الاـريعة الغراء  الاـق  جعػر كاشػ الغطاء )5)

يف هـذا القـقم:  باسـتحباب الصـالةوإلقؽ أسؿاء بعض مـ أفتك مـ طؾؿـاء اإلمامقـة  )*(

(  كاشـػ الغطـاء يف كاـػ الغطـاء 54١ح ـقـ طؾل طصػقر يف سـداد العبـاد )ص:

(  طؾل أصغر مرواريد يف القـابقع 4.455امؾل يف هداية إمة )(  الحر الع4.1١١)

ــة ) ــريؿ 3.341الػؼفق ــرمن الؽ ــادي يف فســائؾ الؼ ــد اهلل الصــالحل الـجــػ مب (  طب

 (- 4.111وخقاصف )

 (-54.4١1( الحدائؼ الـاضـرة  الؿحؼؼ البحراين )1)

 (-15.433( مدارك العروة  الاـق  طؾل پـاه آشتفاردي )4)

يف هـذا القـقم:  باسـتحباب الصـقمأسؿاء بعض مـ أفتك مـ طؾؿـاء اإلمامقـة  وإلقؽ )*(

(  كاشـػ الغطـاء يف كاـػ الغطـاء 54١ح ـقـ طؾل طصػقر يف سـداد العبـاد )ص:

ــــقعة )3.11) ـــتـد الا ـــل يف م  ـــاج 51.375(  الـراق ـــقؿ يف مـف (  مح ــــ الحؽ

 (  مـتظــــري يف5.1١١(  الخــــقئل يف مـفــــاج الصــــالحقـ )5.315الصــــالحقـ )

(  إسـحاق 5.413(  الروحاين يف مـفاج الصـالحقـ )413إحؽام الاـرطقة )ص:

(  القحقــد الخراســاين يف تقضـــقح الؿ ــائؾ 5.314الػقــاض يف مـفــاج الصــالحقـ )

ــة )ص:1.453) ــقاهري يف رســائؾ فؼفق ــروة الــقثؼك 5١4(  الج (  القــزدي يف الع
= 
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 التطقـبولفذا ورد استحباب   ورسـرميقم طقد و :يف بحاره  ـلوقال الؿجؾ ,

والتلهب لذلؽ   والدطاء بالاؽرومؼابؾتف   الرقابولبس أكظػ   فقف بلصقب الطقب

[ ---الؿرسقمة لف والصالة بالصقموتؽؿقؾف   بالغ ؾ
(1)

- 

كجـد هـذا  ,مـراًل ,فػل كتاب القسائؾ   خاصة مـ أجؾ ذلؽ أبقاًبابؾ وضعقا  

ولــبس أكظــػ الرقــاب   والغ ــؾ فقــف  مبــاب اســتحباب صــقم يــقم الـقــروز :البــاب

والطقب[
(2)

- 

 صـقممباب اسـتحباب  :كجد هذه إبقاب  عةاـقجامع أحاديث ال :ويف كتاب 

يـقم  الصـالةمبـاب اسـتحباب   يـقم الـقـروز[ الغ ؾمباب استحباب   يقم الـقروز[

ــروز[ ـــ الصــالة  الـق ــروز م ــقم الـق ــا ي ــتحب يف ي ــاب م   والغ ــؾ  امصـــقوال  مب

وصب الؿاء[  والتعظقؿ  والطقب  والؾبس
(3)

- 

وهذه جؿؾة مــ إسـئؾة التـل وجفـت إلـك بعـض طؾؿـاء اإلمامقـة حـقل هـذا  

 :فؿ طؾقفاوأجقبت  العقد

                                                           

ين يف الؿ ـــائؾ (  الروحـــا5.411(  إراكـــل يف الؿ ـــائؾ القاضـــحة )1.517) =

(  الؾـؽـراين 5.134(  محؿد أمقـ زيـ الـديـ يف كؾؿـة التؼـقى )13الؿـتخبة )ص:

(  5.41١(  محؿد تؼـل هبجـت يف وســقؾة الـجـاة )١1يف إحؽام القاضحة )ص:

(  ال ــق تاين يف التعؾقؼـة طؾـك العـروة 1.147إسحاق الػقاض يف تعالقؼ مب ـقصة )

(  مرتسـك بـل فسـؾ 15.433دارك العروة )(  آشتفاردي يف م1.313القثؼك )

ـــر القســــقؾة ) ـــل يف وســــقؾة الـجـــاة )ص:1.311يف مـــدارك تحري (  75(  الخؿقـ

(  5.414(  الخؿقــل يف تحريـر القســقؾة )5.155الؽؾبايؽاين يف وســقؾة الـجـاة )

(  محؿــد تؼــل أمؾــل يف مصــباح الفــدى 5.135الؽؾبايؽــاين يف هدايــة العبــاد )

 (- 3.155التربيزي يف تـؼقح مباين العروة ) (  جقاد7.53)

 (-15.555( البحار  الؿجؾ ـل )5)

 (-51.35١( وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )1)

 (- 7.355(- )3.311( )4.17(- )4.14( اكظر: جامع أحاديث الاـقعة  الربوجردي- )4)
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 الـقـروزممـا روي حـقل يـقم  :هـذا ال ـمال  د أبق الؼاسؿ الخقئل ـقال سئؾ , 

 الصــؾقاتيجــقز اإلتقــان بتؾــؽ  وهــؾ ؟يؿؽـــ التعقيــؾ طؾقــف هــؾوفســؾف وأطؿالــف 

 -[؟و قرها بؼصد القرود

واهلل العالؿ[  باإلتقان بإطؿال الؿذكقرة رجاءً  ٓ بلسم :فلجاب 
(1)

- 

هؾ هق ثابت   مما هق رأي سؿاحتؽؿ يف طقد الـقروز :لد الخامـئ ـقال وسئؾ ,

أم أكـف فؼـط يـقم   ًطا كعقد يحتػـؾ فقـف الؿ ـؾؿقن كعقـد الػطـر وطقـد إضـحكشـر

 ؟مبارك كليام الجؿعة مراًل و قرها مـ الؿـاسبات

أو مــ إيـام   طؾك كقن الـقروز مـ إطقاد الديـقـة لؿ يرد كص معترب :فلجاب 

 -بآحتػآت والزيارات فقف[ ٓ بلسإٓ أكف   لخصقصًطا باشـرالؿباركة 

 وهـؾ ؟صحقح ما روي طـ يـقم الـقـروز وفسـؾف وأطؿالـف هؾم :وسئؾ أيًسا ,

  ؟القرودبؼصد  ---(صالة كاكت أو دطاًء أو)يجقز اإلتقان بتؾؽ إطؿال 

 ٓ بــلسكعــؿ   قصــد الــقرود يف تؾــؽ إطؿــال محــؾ تلمــؾ وإشــؽال :فلجــاب

[جاء الؿطؾقبقةرباإلتقان هبا 
(2)

- 

  ؟الـقروزمما هق رأي الديـ يف طقد  : تاين ـقد ال ـقال وسئؾ ,

ولؽــ ورد يف بعسـفا مـا   يف الروايـات مـا يـدل طؾـك أكـف طقـد لؿ يرد :فلجاب 

 -هذا الققم[ أهؿقةي تػاد مـفا 

  ؟يف الديـ البدعمهؾ يعد اطتبار الـقروز طقًدا مـ  :أيًسا وسئؾ ,

[دطةٓ يعد ب :فلجاب 
(3)

- 

  :أققل

تصقر طزيزي الؼاره أن هذا العقد طؾك الر ؿ مـ طدم ثبقتـف بـاطماف طؾؿـاء  

وإلزامـات ٓ يؿؽــ تقجقففـا   إشـؽآتوطؾك الر ؿ مؿا يف أخباره مــ   اإلمامقة

                                                           

 ([- 437م للة )احد محؿد الـجار: (  كتبف طبد الق543م ائؾ وردود  صبًؼا لػتاوى ال ـقد الخقئل )ص:( 5)

 (-1.541( اكظر: أجقبة آستػتاءات  ال ـقد الخامـئل )1)

 (-351( اكظر: استػتاءات  ال ـقد ال ـق تاين )ص:4)
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الــاس طؾـك إمـام واحـد يف  بقـؿا جؿع طؿر   بدطةفنن التعبد فقف ٓ يعد  ؛وردها

 !أطظؿ البدعرمسان يعد مـ 

   :وأود أن أصرح هذا ال مال 

طؾـك إمـام  (الماويح)بجؿعف لؾـاس أيام رمسان  ٓ كدخؾ فعؾ طؿر  لؿاذا 

 :د الؿصــطػقي تحــت طـــقان ـــققــال ال ( رجــاء الؿطؾقبقــة) :واحــد تحــت طـــقان

أكـف  ٓ بؼصـدإذا أب بف  الرقابممـ الؿعؾقم أن كؾ أمر يرجك لف  (:رجاء الؿطؾقبقة)

  فقـف قطًعـا ٓ إشـؽالالؿطؾقبقـة والؿحبقبقـة  برجـاءبؾ   ممـ قبؾ الؿعصق وارد

إن العؿؾ الؿ تحب الؿ تػاد مـ الخـرب السـعقػ إذا وقـع ) :وطؾقف يؿؽـ أن يؼال

[(ٓ ماكع مـف  رجاءً 
(1)

(*)- 

ٓ يػعـؾ  والـبل    خصقًصا وأن هذا الجؿع لؾصالة قد ثبت زمـ الـبل  

  ؟!تحريؿذه الصالة هنل قد هنك طـ ه ولؿ يربت طـف أكف   بدطة

                                                           

 (-71( مائة قاطدة فؼفقة  ال ـقد الؿصطػقي )ص:5)

د ( هذا ال ـمال: ممـا هـق الؿـرا4.1١ال ـقد الخقئل يف كتابف: صـراط الـجاة ) سئؾ )*(

 ؟ رجاء الؿطؾقبقةمـ كقة 

 [-لؿ يتقؼـ بف: هق أن يلب برجاء أن يؽقن بف أمر يف الاـريعة  إذا فلجاب 

(: 13وقال الدكتقر أحؿـد فـتح اهلل يف كتابـف: معجـؿ ألػـاظ الػؼـف الجعػـري )ص: , 

مــف  كؿـا هـق  مطؾقبأكف  ٓحتؿالم)اإلتقان برجاء الؿطؾقبقة( أن يلب الؿؽؾػ بلمر 

 [-الؿ تحباتكرقر مـ الحال يف 

(: موالػــرق بــقـ اإلتقــان 1.454وقــال ال ـــقد كؿــال الحقــدري يف الــدروس ) , 

برجـاء يف أدّلة ال ــ وبـقـ اإلتقـان هبؿـا  الت امحبالؿ تحّب أو الؿؽروه وفؼ قاطدة 

صـادران مــ الاـارع   حؽؿانهق أّن اإلتقان هبؿا وفؼ الؼاطدة يعـل أّكفؿا  الؿطؾقبقة

يف مطؾقبّقتــف  الرجــاءهبؿــا برجــاء الؿطؾقبقــة  فنّكــف يؽــقن بــدافع  بخــالف اإلتقــان

 [-والحصقل طؾك الرقاب
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 ٚأختِ بٗرٙ األقٛاٍ يبعض عًُا٤ اإلَا١َٝ عٔ عٝد ايٓريٚش 

طتف طـــ البــاب الــذي وضــعف اـــر  محؿــد مصــػ مح ـــل يف ماـــقتحــدث ال ,

مإكـف لـق قـال  :قـائاًل  ( يقم الـقـروز وتعققــف) :والذي يحؿؾ طـقان  يف بحاره  ـلالؿجؾ

وأهنـا داخؾـة   إباصقـؾالبـاب ال ـابؼ مــ هذا الباب و مطالبقائؾ أن جؿؾة كرقرة مـ 

طـدي[ فال لقم طؾقف [4مالؿممـقن:(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) :يف ققلف تعالك
(1)

- 

ــان  :  طؾــل أكــرب الغػــاري يف هــامش البحــاراـــقوقــال ال ,  مقــد وردت روايت

تـدل طؾـك   الصـادقإحداهؿا طــ معؾـك بــ خــقس طــ   يف الـقروز متخالػتان

تدل طؾك كقكـف مــ ســـ الػـرس التـل   الؽاضؿطـ  وإخرى  افتفشـرطظؿتف و

حؽــؿ بحقــث يربــت هبــا  صــحقحة أو معتــربةء مـفؿــا شـــلمحاهــا اإلســالم ولــقس 

[ ---طلشـر
(2)

- 

مإن طقــد  :يف إحـدى خطــب طقــد إضــحك صـــل  محؿــد الخالاـــقوقـال ال ,

ولؽـــ طقــد   إهؿقــة الؽافقــة ٓ يعقروكــفولؽـ الـــاس  إضــحك هــق أهــؿ إطقــاد

 -[(*)يقًما اـرثالثة طيحتػؾقن بف  والؿجقسد اـقالذي هق طقد جؿ قروزالـ

والفـدف مــ ذلـؽ فؼـط إشـاطة   وهاــرمروجقا لعقد الـقروز وك :وقال أيًسا ,

[لؾؿجقسوتعظقؿ طقد الـقروز الذي هق العقد الديـل   ةسـقالؿجق
(3)

- 

 :فمــا كصــ  يف هــامش الؽتــاب صـــل  هــادي الخالاـــقوقــال محؼــؼ الؽتــاب ال ,

وإضـحك   الػطـر)فؼـط  ثالثـةطل وإطقـاد الديـقـة هـل شــرمالعقد يف اإلسالم حؽؿ 

                                                           

 (-1.1١1( ماـرطة بحار إكقار )5)

 (-15.515( البحار  الؿجؾ ـل )1)

( هـل الػطـر وإضـحكالتل تؿـحفا حؽقمة الؿاللل لؿقاصـقفـا يف طقـدي ) العطؾة )*(

 ثالثـة( مـا يؼـارب مــ الـقـروزأيـام طقـد ) دوائـر الدولـة تعطـؾفؼط  بقـؿا يقم واحد 

تبقـ أهؿقة هذا العقد طـدهؿ!! وأهنؿ ٓ زالقا إلـك يقمــا هـذا  الحؼقؼةأسابقع!! ففذه 

 !الؿجقسـقةأطقادهؿ  يؼدسقن

 (-11 وثقؼة 533( كؼاًل طـ كتاب: )طؾؿاء الاـقعة والصـراع مع البدع والخرافات الدخقؾة يف الديـ )ص:4)
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وإكؿـا هـل   لق ـت أطقـاًداع طؾقفـا هـل اــروبؼقة إيام الؿباركة التل كص ال (والجؿعة

وإكؿـا   حقث لؿ يرد أي كص بـذلؽ ولقس يقًما مبارًكا  والـقروز لقس طقًدا  أيام مباركة

بحرمـة  صـلوقد أفتك اإلمام الخال  لتل يعظؿقهنا أشد التعظقؿا أطقاد الؿجقسهق مـ 

ة مؼابؾ ال ـة الـبقية الؿطفرة[سـقٕكف تعظقؿ ل ـة مجق؛هذا الققم تعظقؿ
(1)

- 

 ابتداع جعفس ايصادم يعٝد ايٓريٚش

طؾؿــاء  ارصـــرإفــنن  ؛بعــد أن تبــقـ لـــا طــدم ثبــقت هــذا العقــد بإدلــة الؼاصعــة 

  جؿقع ذلـؽ إلـك جعػـر الصـادق وك بة  قمف وآحتػال بفاإلمامقة طؾك التعبد يف ي

ء اــلٕكف أمر ب ؛يف الديـ (آبتداع)بـ  ()جعػر الصادق  كتفؿفال يبؼك لـا إٓ أن 

 -  وٓ طـ واحد مـ أهؾ بقتف  طـ رسقل اهلل  لؿ يربت

 اشبالص١

 :ك تخؾص مـ حديرـا ال ابؼ طـ طقدي الغدير والـقروز طدة م ائؾ 

 :إولك 

  أو أكـف  قـد ذكـر هـذيـ العقـديـ  لؿ يربت بطريؼ واحد صحقح أن الـبل 
 -قد احتػؾ هبؿا

الذيـ وجفــا   ولؿ يربت ذلؽ طـ جقؾ الصحابة مـ الؿفاجريـ وإكصار 

   - وطؾك رأسفؿ طؾل  رب العزة ٓتباطفؿ بنح ان
ــل  ــؽ طـــ ســبطل الـب ــت ذل ــؿ يرب ـــقالح ـــ والح)  ول ـــ    (ـ  وٓ ط

 (-)والباقر   ال جاد

 : الراكقة

وإطؿال الؿ تحبة فقفؿا قد ضفرت   معظؿ الروايات الؿتعؾؼة هبذيـ العقديـ

الؿتـقو يف مـتصـػ الؼـرن  ()وتحديـًدا زمــ جعػـر الصـادق   متلخرةيف أزمان 

 -الراين الفجري

                                                           

 (-4١7: )ص:( الؿصدر كػ ف5)
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 :الرالرة 

 ( )وطؾك رأسـفؿ أصـحاب جعػـر الصـادق   أن أقرب الؿؼربقـ مـ إئؿة 
    ـؾ) :بـلن لفؿـا أطؿـال مخصقصـة ويجفؾـقن  حؼقؼة هـذيـ العقـديـ نيجفؾق

   (!و قرها  ---وهتـئة  وإكػاق  وزيارة  ودطاء  وصقم  وصالة

 :الرابعة

وأطظؿ  أفسؾع صارت طـد اإلمامقة مـ اـرهذه إطقاد التل ٓ أصؾ لفا يف ال 

 (!كوإضح  والػطر  الجؿعة)بؾ فسؾت طؾك إطقاد الرالثة   إطقاد

هــذيـ العقــديـ بإدلــة  بدطقــةوكحـــ يف هــذا الؿبحــث بعــد أن أثبتـــا لؾؼــاره  

ويؽػقـا يف ذلؽ أهنؿا لؿ يربتـا طؿــ ٓ يـطـؼ طــ الفـقى إن هـق إٓ وحـل   الؼاصعة

وٓ طــ واحـد مــ ذريتـف قبـؾ    وٓ طــ طؾـل  كبقــا إطظـؿ محؿـد  يقحك

 -الصادق

 ضؤاٍ َِٗ

مـا دام هـذان العقـدان لـؿ يربتـا طؿــ أمركـا اهلل  :الذي يطرح كػ ف هــا فال مال 

أسـاس  وطؾـك أي ؟!جـاء هبؿـا جعػـر الصـادق فؿــ أيــ  وأخذ ديـــا طــف  باتباطف

ــؿ ب ـــرحؽ ــة  ؟!طقتفؿاا ــا ثالث ــؼ جعػــر  احتؿــآتففاهـ ــذهـ يف ح ــك ال ــرد طؾ ت

 (:)الصادق
 -يف الديـ مبتدعأكف  :إول 

 -عاـرمأكف  :الراين 

 -طؾقف مؽذوبأكف  :الرالث 

 :ولؾحديث طـ هذه آحتؿآت ٓ بد مـ معرفة أمريـ مفؿقـ

 -معتؼد أهؾ ال ـة يف جعػر الصادق :إول 

  -معتؼد اإلمامقة يف جعػر الصادق :الراين 
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 ()َعتكد أٌٖ ايط١ٓ يف جعفس ايصادم 

  أهؾ ال ـة يرباون جعػر الصادق مـ هـذه العبـادات وإطقـاد الؿـ ـقبة إلقـف 

ــل  ـــ هتؿت ــداع)وم ــديـ (يعاـــروالت  آبت ــع ل ـــة   يف ال ــام الفؿــام الؿتب ففــذا اإلم

مــ أن  واتؼـك  ًئا جديـًدا يف الـديـشــق يبتـدعبحذافقرها أكرب وأجؾ مــ أن  جده

وتػـرد   إكؿا معتؼدكا أن كـؾ مـا ك ـب إلقـف  ع بعد أن كؿؾ الديـ وتؿت الـعؿةاـري

وتؽـذهبا ال ــة   يعاــر واقع التٕكف ٓ أصؾ لفا يف ؛طؾقفمؽذوبة بف مـ م ائؾ ففل 

 -الؿطفرة الصحقحة

كـذب طؾقفـا  عقةشــق ( جعػـر الصـادق)ة تحت اسؿ صـقشختان صـقشخفرؿة  

صـادقة ٓ  ســقة (جعػـر الصـادق)سؿ تحت أة صـق  وشخاو وجؾ  مـ دون خقف

 -مةوقدرها طـد إ لفا وزهنا  واحمامفا ققد أكؿؾة ع اهلل شـرتخالػ 

وإكؿـا هـذه أخبـار   وٓ صاله  وٓ صامف  يحتػؾ هبذا الققملؿ  () الصادقف 

بروايـــة   بعـــد أن دون اإلمامقـــة تـــراثفؿ الحـــديرل متـــلخرةك ـــبت إلقـــف يف طصـــقر 

وإٓ لق كاكت هذه إخبار حؼقؼقة لذكرهتا لـا كتـب   وت طقر الؿاعقذيـ  الؽذابقـ

ـــ  ــمك شــاردة وٓ واردة م ــؿ ت ــل ل ــاري  الت ــداتالت ــرق وإ معتؼ شــخاص إٓ الػ

تغػؾ طـ أمرال هذه إققال والؿخالػـات الؿـ ـقبة إلـك طؾـؿ  فؽقػ  وسطرهتا لـا

 بالسـعقػكؼؾفـا طؾـك كتـب اإلمامقـة التـل مؾئـت  صــرويؼت  مـ أطالم أهـؾ البقـت

  ؟!مـ إخبار والؿقضقع

 ()َعتكد اإلَا١َٝ يف جعفس ايصادم 

  بــار طقــد الغــديرأخ,طؾــك ك ــبة هــذه إخبــار  ارهؿصـــرفبنأمــا اإلمامقــة  

والتل لؿ تربت طـ واحد مؿـ سبؼف   إلك جعػر الصادق ,و قرها كرقر ---والـقروز

وطـدم الؼـقل   بصـحتفاطؾـك العؿـؾ هبـا ٓطتؼـادهؿ  ارهؿصــروإ  مـ الؿعصقمقـ

 :ففؿ أمام خقاريـ ٓ ثالث لفؿا  ببدطقتفا

 -يف الديـ مبتدعأكف  :إول 
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 -عاـرمأكف  :الراين 

هــق   ففــذا ٓ يعـــل إٓ أمــًرا واحــًدا   يعتؼــدون بالخقــار إولفبؿــا أهنــؿ ٓ 

وهــذا مــا  ( يعاـــرالت)وأن ٕئؿــتفؿ حــؼ  ( عاـــرم)اطتؼــادهؿ بــلن جعػــر الصــادق 

ــة التصـــر ــدما يتحــدثقن طـــ القٓي ــبفؿ طـ ــف كت ــة اـــرحت ب ــة التؽقيـق يعقة والقٓي

  ذه العؼقـدةمــ أجـؾ ذلـؽ أخبـاًرا طديـدة لتؿريـر هـ الؽـذابقنفؼـد وضـع   لألئؿة

 :يؿؽـ إجؿالفا يف هاتقـ الـؼطتقـ

  ًٓ   :أو

فالؿالئؽـة   بـروح الؼـدسوممّيدون وم ـّددون   إن أئؿة أهؾ البقت محدثقن 

  وأهنؿ يعؾؿقن الغقـب  ءشـلفال يخػك طـفؿ   تتـزل طؾقفؿ بلخبار ال ؿاء لقؾ هنار

 :مـام طؾـل د حقدر أمؾـل طــ طؾـؿ اإل ـققال ال  وأهنؿ مػقضقن يف أمر الديـ
الػقض واإللفـام الؿعّبـر طــف  بطريؼاهلل  ق ؿ حصؾ لف مـ :ق ؿقـمأّما طؾؿف فعؾك 

 -بالعؾؿ الؾَّدينّ اإللفل

  وق ــؿ 
ّ
ــل ـــ الـّب ــف م ــة  حصــؾ ل ــّتعؾَّؿ والؿالزم ــالّتعؾقؿ وال ــؽ  ب ــر ذل   و ق

ألػ باب فػتح لل بؽؾ باب ألػ باب[اهلل  تعؾَّؿت مـ رسقل :لؼقلف
(1)

- 

ــر  , ــذا ال ــمالســئؾ جعػ ــؾ  :ال ــبحاين ه ــة أه ــات أئؿ ــق مصــدر رواي ــا ه مم

 :قائاًل   فلجاب  [؟البقت

 - طـ رسقل اهلل  الـؼؾ طـ مبائفؿ ,5
 - الـؼؾ طـ كتاب طؾل ,1
[الؿالئؽةأو تحديث   اإللفام ,4

(2)
- 

  :ثاكقًا 

إلـك الرفقـؼ   طــد اكتؼـال الـبـل لؿ تؽتؿؾيعة اإلسالمقة اـراطتؼادهؿ بلن ال 

قـد أضفــر  ٕن الـبـل  ؛طــ هـذه إمــة أخػقــتفؽرقـر مـــ إحؽـام قـد   إطؾـك

                                                           

 (-3١1 ,5.337( تػ ـقر الؿحقط إطظؿ  ال ـقد حقدر أمؾل )5)

 (-  435(  آطتصام بالؽتاب وال ـة  ال بحاين )ص:1١1( أضقاء طؾك طؼائد الاـقعة اإلمامقة  ال بحاين )ص:1)
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وطؾـل    الؼ ـؿ البـاقل طــد طؾـل وأودع  لؾصحابة ق ـًؿا مــ إحؽـام اإللفقـة

فؼ ـؿ كبقـر مـفـا   وهؽذا إلـك أن وصـؾت إلـك الؿفـدي  طـد أوٓده أودطفابدوره 

وهـذا يعــل أكؿـا   رهوٓ تظفـر إٓ بظفـق  طـده الققم لؿ تظفـر إلـك حـد أن مقدطة

  مـا بقــف رسـقل اهلل زائـًدا   ه لـف الـبـلســرطـد الؿعصقم مـ العؾؿ هق الذي أ
ه إلـك سـراهلل  سـرأم :يؼقل  سؿعت أبا جعػر :قال  رصـقطـ أبل ب  إلك الصحابة

   إلـك طؾـل  محؿـد هسـروأ   إلك محؿد  جربئقؾ هسـروأ   جربئقؾ
[حًدا بعد واحدإلك مـ شاء وا  طؾل هسـروأ

(1)
- 

اقتسـت بقـان  حؽؿـة التـدريجمإن  :ـ كاشـػ الغطـاء ــق  محؿـد حاــققال ال ,

كـؾ   ائفصــقطــد أو أودطفـاولؽــف سـالم اهلل طؾقـف   جؿؾـة وكتؿـانجؿؾة مـ إحؽام 

[ ---الؿـاسب لفا ح ب الحؽؿة الققتها يف اـريعفد هبا إلك أخر لقـ صـلو
(2)

- 

ــار هــق أّن إكؿــال م :وقــال حبقــب اهلل الخــقئل , ــة مــا ي ــتػاد مـــ إخب إّن  اي

لفـا كؾَّفـا إلـك  تبؾقغـفوأّمـا    كـان يف زمــ الـّبـل  وإكزال جؿقـع إحؽـام  الّديـ

َّٓ اهلل  بؾ لؿ يبؾَّغ صؾقات  إمة فال كؾَّفـا  أودطفـاوإّكؿـا   مــ إحؽـام قؾـقاًل طؾقف إ

  ك إمـة مـا كاكـت محتاجـة إلقـفبؾَّغـقا مـفـا إلـ  طـد إئؿة وسؾَّؿفا إلـقفؿ وهـؿ

طـدهؿ ما لؿ يؽـ لفا إلقف حاجة[ مخزوًكاوبؼك 
(3)

- 

طـــد اإلمــام  مقدطــةففــل   لحــّد أن اـــرتـوٓ زالــت بعــض إحؽــام لــؿ  , 

يع بنيداع بقاكـف اـرالت صـرالتبؾقغ طـ ط ---م :د الخقئل ـققال ال ( الؿفدي)الغائب 

 إلك اإلمام لقظفره يف 
ّ
الققتّقـة الباطرـة  الؿصـالحالؿـاسـب لـف ح ـب  ضرففمـ الـبل

لحـّد  اــرلـؿ تـأّن جؿؾـة مــ إحؽـام  بعض الـصقصبؾ قد يظفر مـ   طؾك ذلؽ

 العطـد  مقدطةوأّكفا   أن
ّ
 بتبؾقغفـاوهق الؿـلمقر  (طّجؾ اهلل تعالك فرجف) صـرولل

] ًٓ متك ما ضفر ومأل إرض ق ًطا وطد
(4)

- 

                                                           

 (-473( بصائر الدرجات  الصػار )ص:5)

 (-143 ,144طاء )ص:أصؾ الاـقعة وأصقلفا  الاـق  محؿد ح ـقـ كاشػ الغ( 1)

 (-3.457( مـفاج الرباطة يف شـرح هنج البال ة  حبقب اهلل الفاشؿل الخقئل )4)

 (-57١ ,11.573تؼرير بحث ال ـقد الخقئل لؾربوجردي ) ,شـرح العروة القثؼك  الخؿس ( 3)
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الؿرتبطـة  العؼائـدو قرها مــ   الباصؾتقـعؼقدتقـ هاتقـ الودلقؾ اإلمامقة طؾك  

والتـل كتجـت طـفـا   عة إلـك إئؿـةاــقال كـذابقاهبؿا جؿؾة مـ إخبار التل ك ـبفا 

ومــ ضـؿـفا   ع اهللاــريعات الؿخالػة لاـروالت  وإحؽام  جؿؾة مـ الؿعتؼدات

 (-والـقروز  الغدير) الؿبتدطةهذه إطقاد 

 :أققل 

  لعؾؿ إئؿة قـ ـقصريؼقـ رئقكصؾ إلك أن ثؿة   مـ أققال مـ خالل ما طرض 

 :وهؿا

 -وكزول الؿالئؽة طؾقفؿ بإخبار  اإللفام :إول 

 -إلقفؿ ار الـبل سـرإ :الراين 

 -بطالهنؿاوري القققف طـدهؿا لبقان سـرمـ ال دطقتان خطقرتانوهاتان  

 



 

 

 

 

 

 

 

 بطالٕ دع٣ٛ اإلهلاّ ْٚصٍٚ 
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 توطئة:

 ًٓ ففـل   مــ أن الؿالئؽـة تــزل طؾـك إئؿـة بإخبـار لقـؾ هنـار إن ما ذكر يف أو

ففـل   خطقـرةٕهنـا دطـقى  ؛وٓ يؿؽـ لـذي لـب أن يؼبؾفـا  ضاهرة البطالندطقى 

ققال أو  خبارهاأهق طرض بعض  بطالهناثبات إويؽػل يف   يعاـرتعـل استؿرار الت

  خبـار الؿؽذوبـةمــ هـذه إ اإلمامقـةولؽررة ما جؿعف طؾؿـاء   افقف اإلمامقةطؾؿاء 

  :قؾقؾة مـفا كؿاذجطؾك طرض  صـرقتلين سنف

  سـؿعت أبـا الح ــم :قال  روى الؽؾقـل ب ـده طـ محّؿد بـ إسؿاطقؾ ,
[(محّدثقن  مػّفؿقن  إئّؿة طؾؿاء صادققن) :يؼقل

(1)
- 

ر ومحؿد بـ طؿـران مـقلك صـقكـت أكا وأبق بم :قال  وطـ سؿاطة بـ مفران ,

   ســؿعت أبــا طبــداهلل :فؼــال محؿــد بـــ طؿــران  يف مـزلــف بؿؽــة  أبــل جعػــر
[ ---(امحّدثً  اـرثـا طاكحـ ) :يؼقل

(2)
-  

كـــان الؿػســـؾ طــــد أبـــل م :أكـــف قـــال  ب ــــده طــــ الخرعؿـــل ايًســـأوروى  ,

ؾك العبـاد تعالك صاطة طبد طاهلل  يػرض  جعؾت فداك :فؼال لف الؿػسؾ  طبداهلل

أكرم وأرحـؿ وأرأف بعبـاده مــ أن يػـرض اهلل   ٓ :قال ؟خرب ال ؿاءويحجب طـف 

[وم اء اصباًح  خرب ال ؿاءثؿ يحجب طـف   صاطة طبد طؾك العباد
(3)

- 

 :قـال  فؼد روى الؽؾقـل ب ـده طـ الؿػسؾ بـ طؿر  ما طـ جفات طؾؿفؿأ ,

ــا طـــ أبــل طبــد اهللم : قؾــت ٕبــل الح ـــ ــف   رويـ ــا  ــابر :قــال أك   إن طؾؿـ

  ما الغابر فؿا تؼدم مـ طؾؿــاأ :فؼال  سؿاعإوكؼر يف   الؼؾقبوكؽت يف   ومزبقر

سـؿاع فـلمر وأمـا الـؼـر يف إ  فنلفاموأما الـؽت يف الؼؾقب   وأما الؿزبقر فؿا يلتقـا

[الؿؾؽ
(4)

- 

                                                           

 (-447(  بصائر الدرجات  الصػار )ص:5.135( الؽايف  الؽؾقـل )5)

 (-447(  بصائر الدرجات  الصػار )ص:5.141( الؽايف  الؽؾقـل )1)

 (-533(  بصائر الدرجات  الصػار )ص:5.155( الؽايف  الؽؾقـل )4)

 (- 5.153( الؽايف  الؽؾقـل )3)
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 : طـ قـقل اهلل  سللت أبا طبد اهللم :قال  رصـقوروى الؽؾقـل طـ أبل ب ,

مـــــ  أطظــــؿخؾــــؼ  :قــــال  [١1اء:ســــرماإل(وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)

[الؿؾؽقتوهق مـ   وهق مع إئؿة كان مع رسقل اهلل   جربئقؾ ومقؽائقؾ
(1)

- 

   طــ الرضـا  طــ الح ــ بــ الجفـؿ  وروى الصدوق يف العققن ب ـده ,
ؿــ لؿ تؽـ مع أحـد م  مطفرة لق ت بؿؾؽ مؼدسةأيدكا بروح مـف  مإن اهلل  :قال

طؿقد مـ وهق   مـا ت ددهؿ وتقفؼفؿإئؿة  وهل مع   إٓ مع رسقل اهلل سـكم

 -](2)بقــا وبقـ اهلل  كقر
روى صـاحب البصـائر ب ــده   يف الؾقؾ والـفار زيادة م تؿرةن طؾؿفؿ يف إو ,

ولـق   يف الؾقـؾ والـفـار لــزادكا إ :يؼقل  سؿعت أبا طبد اهللم :قال  رصـقطـ أبل ب

ما طـدكا[ ـػدلؿ كزد ل
(3)

- 

لقفـا دطـقى إضـافقا أكؿـا إو  ئؿـةالؿالئؽة طؾـك إ كزولولؿ يؽتػقا بدطقى  ,

بـل أكؿـا يف حـديث   اء إلك ال ؿاء لطؾـب الؿزيـد مــ العؾـؿصـقورواح إأ صعقد

كبقـاء رواح إأكؾ لقؾة جؿعة مع  صـلروح الق صعقدالذي يدطل   يحقك الصـعاين

 :قال للم :قال  طـ أبل طبد اهلل  بالعرش وصقاففا  ءاء الؿقتك إلك ال ؿاصـقووإ

ومـا   جعؾـت فـداك :قؾت :قال  مـ الالن اإن لـا يف لقالل الجؿعة لالكً   يا أبا يحقك

  اء الؿــقتكصـــقإو وأرواح   يــمذن ٕرواح إكبقــاء الؿــقتك :قــال ؟ذاك الاــلن

  تـقايف طـرش رهبـا يعرج هبا إلك ال ـؿاء حتـك  الذي بقـ ضفراكقؽؿ صـلوروح الق

ثـؿ تـرد إلـك   ركعتـقـ العـرشوتصؾل طـد كؾ قائؿة مــ قـقائؿ   افتطقف بف أسبقطً 

ويصــبح   اورً ســراء قـد مؾئـقا صــقفقصـبح إكبقــاء وإو  إبـدان التـل كاكـت فقفـا

يف طؾؿف مرؾ جؿ الغػقر[ زيدالذي بقـ ضفراكقؽؿ وقد  صـلالق
(4)

- 

                                                           

 (-5.134( الؽايف  الؽؾقـل )5)

 (-1.153( طققن أخبار الرضا  الصدوق )1)

 (-351( بصائر الدرجات  الصػار )ص: 4)

 -(5.113( الؽايف  الؽؾقـل )3)
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ن إم :كـف قـالأ  د روى الؽؾقـل طـ الصادقفؼ  ن الؿالئؽة تـزل إلك بققهتؿإو ,

  [-مـا هبؿ بصبقاكـالطػ أهنؿ إو  طؾك فرشفؿإئؿة  تصافحالؿالئؽة 

م ـاور صالؿـا اتؽـت طؾقفـا م :وقـال  ب بقده إلـك م ـاور يف البقـتضـركف إو ,

[ز بفاوربؿا التؼطـا مـ   الؿالئؽة
(1)

- 

كبقـاء ئؿة وإبقـ حآت إ اجقهريً  اكـا ٓ كجد فرقً نف  ومـ خالل جؿقع ما ذكر ,

بـقـ  الػـرق) :بـاب لقـف الؽؾقــل يف كافقـف يفإشـار أهـق مـا   ارً  ــقي افرًقـٓ إ  والؿرسؾقـ

طــ   سللت أبا جعػـرم :كف قالأ  فؼد روى طـ زرارة ( والؿحدث  والـبل  الرسقل

الــذي يــرى يف مـامــف  الـبــلن إ) :قــال ؟[15ممــريؿ:(يث حج مج جح) :قــقل اهلل ســبحاكف

هق الـذي ي ـؿع ويـرى يف الؿــام ويعـايـ  والرسقل   ؿع الصقت وٓ يعايـ الؿؾؽوي

   -ي ؿع الصقت وٓ يرى وٓ يعايـ الؿؾؽ :قال ؟ما صػتف مامواإل :قؾت  الؿؾؽ

[(*)(وما أرسؾـا مـ قبؾؽ مـ رسقل وٓ كبل وٓ محدث) :ثؿ تال هذه أية
(2)

- 

                                                           
 (-431(  بصائر الدرجات  الصػار )ص:5.535( الؽايف  الؽؾقـل )5)

أية يف الؿصحػ الاـريػ لقس فقفا هذه الؾػظة: )وٓ محدث(  وإثباهتـا يف أيـة  )*(

يف الؼرمن  لذلؽ حاول بعض طؾؿاء اإلمامقة تسعقػ الخرب   كؼصيدل طؾك أن ثؿة 

سـات يف الحـديث والؿحـدثقـ كؿا فعؾ ذلؽ هاشـؿ معـروف الح ــل يف كتابـف: درا

  فؼـد صـححف الؿجؾ ــل يف مـرمة العؼـقل صـحقح(  مع العؾؿ أن الخـرب 1١7)ص:

 (  واطتؿده كرقر مـ طؾؿاء اإلمامقة يف كتبفؿ الػؼفقة والعؼائدية-1.1١١)

وجـقد طبـارة )وٓ محـدث( يف الخـرب   لتربيـرويف محاولة أخرى مـ طؾؿاء اإلمامقة  

قاًكا لؾؿراد مـ أية  ٓ مـ حقث إهنـا مــ الؼـرمن(   قـر أن قالقا: )تحتؿؾ أن تؽقن ب

(  راًدا 1.1١3الؿجؾ ـل حقث قـال يف كتابـف: مـرمة العؼـقل ) لؿ يعجبهذا التربير 

  وإن أمؽــ تقجقفـف بـلن إئؿـة يف هـذه جًدا بعقدطؾك مـ يؼقل بذلؽ  بؼقلف: مهذا 

: طؾؿـاء مؿ ال ابؼة  كؿا قال الـبل إكبقاء الذيـ كاكقا يف إ بؿـزلةإمة لؿا كاكقا 

ــل إســـرائقؾ  وف ـــر بإئؿــة  ــاء بـ ــان أمتــل كلكبق ــاء الؿتؼــدمقـ  وبق   فــذكر إكبق

 طؾك هذا القجف- حؽؿفؿ ماتؿؾ طؾك ذكر إئؿة 

  يف الؼـرمنأصـرح مـ هذه إخبار  يف كقن هذه الؽؾؿـة  أخباًرالؽـ أوردكا يف كتابـا الؽبقر  

ٓ استبعاد يف  كؿا سـقلب تحؼقؼف يف كتاب الؼرمن[- طرؿان  جؿعفبعض الؼرمن طؿا  سؼقط و

 (-5.535( الؽايف  الؽؾقـل )1)
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 :ققلأ

  ئؿةطؾك ل ان إ الؿقضقطةبار خوقؾقؾ مـ كرقر مـ إ  هذا  قض مـ فقض

مــ   وذوي إهـقاء الؿـحرفـة  وباطة السؿقر والقجدان  التل وضعفا رواة ال قء

 -والسحؽ طؾك ذققهنؿ  ضالل الـاسإجؾ أ

بروايتفـا  ـالة  اكػـردوقـد   وٓ طؿـاًل  آ تقجـب طؾًؿـ حـادمخبـار أٓ إفؿا هـل 

 -طظؿأؿرسؾقـ بؾ كبقاء والإ مصافيف إئؿة  خبار جعؾتأ  عةاـقال

وبــقا   إن لـؿ كؼـؾ كؾفـؿ اإلمامقـةوقد أخذ هبذه إخبار أو بعسفا جـؾ طؾؿـاء 

كالــذي يصــدر مـــ رســقل   إئؿــة يف اطتبــار مــا يصــدر مـــ اإلمامقــةطؾقفــا طؼقــدة 

حتـك قــال   لعؾـؿ وصـؾفؿ طـــ الـبـل  ورثــةأو   رواةٓ مــ بـاب كـقهنؿ   اهلل

العؾـؿ  , العؾـؿ بؿـا يف الؾـقح الؿحػـقظ :كـف مـردد بـقـأم :بعسفؿ طـ سعة طؾؿفؿ

 العؾؿ بؿـا كـان ويؽـقن , العؾؿ بؿا يف ال ؿاوات وإرض والجـة والـار , بالؼرمن

طــدهؿ طؾـؿ  , طــدهؿ جقامـع ومعـدن العؾـقم , طؾؿفؿ بؿا يحتاج إلقـف الــاس ,

 ءشـلالعؾؿ بؽؾ  , هنؿ أطؾؿ مـ الؿالئؽة وأولل العزمأ , جؿقع الؿالئؽة وإكبقاء

[بالغقبالعؾؿ  , ٓ يعؾؿقكف
(1)

 ؟!بؼقا لرب العالؿقـأ ماذادري أفال   

  :أمريـفػقف دٓلة طؾك  [ ٕكػدكا كزدادلقٓ أكا م :مامفعـدما يؼقل اإل

  حـاجتفؿ العؾؿقـة ٓ ي ـد أن ما يرووكف ومـا ورثـقه طــ رسـقل اهلل  :إول

ـتج ذلـؽ أكـف لـقس كـؾ وي  لعؾؿفؿ إوحدوبالتالل ٓ يؿؽـ أن يؽقن هق الؿصدر 

  -ففق ما وصؾفؿ طـ رسقل اهلل  ما يصدر طـفؿ
  م ـتؼك مــ اهلل طـرب الؿالئؽـة   قبـلمـ العؾؿ مـ صريؼ  يزدادونأهنؿ  :الراين

 -ففق لقس وراثة طـ رسقل اهلل 
يؽاـػ طــ مصـادر   اإلمامقـةن ما ورد يف كتب الحـديث الؿعتـربة طــد إ :فبالـتقجة

 -وف اد يف العؼقدة اكحرافخبار ما هق إٓ مرال هذه إلآطتؼاد بو  لعؾؿ اإلمام  قبقة

                                                           

 (-513( اكظر: حؼقؼة طؾؿ مل محؿد وجفاتف  ال ـقد طؾل طاشقر )ص:5)
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 ايجعؾ الػارق بقـ الـبل واإلمـام فارًقـ  طؾك مػفقم الـبقة التػافففل مـ جفة 

مـع خـتؿ  اتؿاًمـ يتــاقضوبالتـالل ففـذا الؿػفـقم   فال يقجد فارق جقهري  اشؽؾقً 

 -الـبقات

  يعةاــرال ولـؿ تؽتؿـؾقد قبض   إلك استؾزامفا الؼقل بلن رسقل اهلل امسافً 

چ چ چ ڇ ) :احة ققلــف تعــالكصـــروهــق يخــالػ   ولــؿ يؽؿــؾ الــديـ

 -[4مالؿائدة:(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

الـقحل بؿـقت  اكؼطـاعيحة لؿـا ثبـت يف صـحقح ال ــة مــ صــروفقفا مخالػة 

 -الـبل 

 (ايٛحٞ)ْ٘ أ٥ُتِٗ إٔ َا ٜٓصٍ ع٢ً أ اإلَا١َْٝهاز بعض عًُا٤ إ

والؿتعؾؼـة بارتبـاصفؿ إئؿـة  خبار مروية طـأمـ  ,اكػً م,ما كؼؾـا ن مـ يراجع إ

ن هـذا أكـف ٓ يـمدد بـالؼقل نف  طـاضؿ الؿالئؽـة طؾـقفؿ لقـؾ هنـارأوبــزول   بال ؿاء

ــةن طؾؿــاء إٓ إ ( وحــل) ــدوران الؾــػحــاولقا  اإلمامق ــاظ والتالطــب  وال   بآلػ

مــر ٓ قــرار هبــذا إن اإلٕ  طؾــك الؼــاره لؾتؿقيــف ؛ففا طـــ معـاهــا الحؼقؼــلصـــرو

كؿـا هـق   سـالم والؿ ـؾؿقـفالجفر بف يخرجفؿ طـ دائرة اإل  يصب يف مصؾحتفؿ

  خبـار الـاصـة طؾـك ذلـؽن مـع كرـرة إمالؼر بـؼصكؽار بعسفؿ الؼقل إالحال مع 

 (:وحل)كف أكؽار إققال يف أمؿا صدر طـ طؾؿائفؿ مـ  القؽ بعًس إو

 يؾؼقـف اكالًمـ لك ي ـؿع الحجـج بعـد كبقـف وطــدكا أن اهلل تعـام :قال الؿػقد ,

لؿــا قــدمـاه مـــ إجؿــاع  الــقحلطؾقــف اســؿ  ٓ يطؾــؼلؽـــف   إلــقفؿ يف طؾــؿ مــا يؽــقن

مؿـا  ءشــلوأكـف ٓ يؼـال يف   إلـك أحـد بعـد كبقــا  ٓ وحـلطؾك أكف   (*)الؿ ؾؿقـ

[إلك أحد وحلذكركاه أكف 
(1)

-  

                                                           

  إٓ اإلمامقة  إلك أحد بعد كبقـا  ٓ وحلكعؿ قد اجؿعت فرق الؿ ؾؿقـ طؾك أكف  )*(

ذا اإلجؿاع بروايـاهتؿ أمرـال هـذه إخبـار  واطتؼـادهؿ بصـحتفا  ه ك ـروافنهنؿ قد 

 والمويج لفا يف كتبفؿ ومـتدياهتؿ- 

 (- 557( تصحقح اطتؼادات اإلمامقة  الاـق  الؿػقد )ص:5)
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يف ال ـة إلك ولل إمـر مـا  راسـرإلؼاء هذه إواطؾؿ أن م :وقال ابـ صاووس ,

 ---[اكؼطع بقفاة الـبل  القحلٕن   القحلهق مـ 
(1)

-  

  يع إلك الـبل إكـرماـرإّن القحل يحؿؾ التم :  جعػر ال بحايناـقوقال ال ,

فؾـقس   يع والت ــقـاــروسّد باب الت اكؼطع القحلوبؿقتف   الؿقحك إلقف وهق 

َّٓ آجتفاد يف ضقء الؽت ومــ رأى أّن   يع وٓ الت ــقـاــرٓ الت  اب وال ـّةلألمة إ

[طدم اكؼطاع القحللغقر اهلل سبحاكف حّؼ الت ـقـ فؿعـك ذلؽ 
(2)

- 

ن الـبـقة أعة يعتؼـدون اــقالم :بالؼادياكقة اإلمامقةطؾك مـ شبف  اردً  ايًس أوقال  ,

  - ](3)بقفاتف  القحل قد اكؼطعن أو  قد ختؿت بالـبل 
 بـلن ٓ يعتؼـدونعة اــقفال  أمـا بالـ ـبة لؾـقحلم : ـ طبداهلل  حاـقال وقال ,

أو   بؼـرمنويـقحك إلـقفؿ   كإكبقاء القحليـزل طؾقفؿ  ()مـ أهؾ البقت إئؿة 

[مـ ذلؽ ءشـل
(4)

- 

فنن أريد بف أهنؿ محـدثقن   إلقفؿ القحلوأما م :  طؾل مل مح ـاـقوقال ال ,

  إلـك الـبـل  يـقحككؿـا  (*)قرمنإلقفؿ  يقحك وإن أريد بف أهنؿ   ففذا ٓ كؿـعف
[ففذا ٓ كؼقل بف

(5)
- 

ــاذن اهلل) :وبعســفؿ اســتخدم طبــارة , ــر كــزول الؿالئؽــة (ب صــػ مقــال   لتربي

أوحـك اهلل  فـنن رسـقل اهلل   الػرق بـقـ الرسـالة واإلمامـةم :طتفاـرمح ـل يف م

  ء مـ اهلل سبحاكفاـلإلقف ب ٓ يقحكواإلمام   يعةاـرإلقف بتقسط جربئقؾ الؼرمن وال

                                                           

 (- 5.515( إقبال إطؿال  ال ـقد ابـ صاووس )5)

 (-5.354( اإلكصاف يف م ائؾ دام فقفا الخالف  الاـق  ال بحاين )1)

 (-571( إجقبة الفادية إلك سقاء ال بقؾ  جعػر ال بحاين )ص:4)

 (- 53( وقػة مع الجزائري  الاـق  ح ـ طبد اهلل )ص:3)

الـدطقى بنكؽارهؿـا  رفع سؼػحاول الاـقخان )طؾل مل مح ـ  وح ـ طبد اهلل(  )*(

(  إلبعــاد ذهـــ الؼــاره طـــ قــرمنيؽــقن الــقحل الؿـــزل طؾــك إئؿـة هــق )يؽـقن أن 

 ما كان يـزل  ويقحك إلقفؿ! حؼقؼة

 (-511( كاػ الحؼائؼ  طؾل مل مح ـ )ص:1)
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فـال  (بـنذن اهلل)لؽــ   جاكبـفبؾ مــ   ي دده ٓ مـ جاكب اهلل اروًح وإكؿا وضػ اهلل 

جامع بقـ اإلمامة والرسالة[
(1)

- 

لؾحصقل طؾك العؾـؿ  قـر  اخرً م ائؿة صريؼً ن يؽقن لألأصػ مح ـل مكؽر أو ,

 :ائاًل قـ  لـقفؿ طــ صريـؼ الـبـل إو قر مـا وصـؾ   صريؼ كتاب الجامعة والديات

أو مع زيادة كتـاب   فؼط الجامعةطقة هق كتاب اـريف بقان إحؽام الإئؿة  ممدرك

كؿا يف الؽتب إربعـة   التل كتبفا أمقر الؿممـقـ إلك أمرائف وراوس أجـاده الديات

ولـقس لفـؿ مـبـع    وبعض إحؽام إخرى التل وصؾت إلـقفؿ مــ رسـقل اهلل

 قر هذه[ مخر
(2)

- 

ح صـروهذا ما   ئؿة ارتباط بال ؿاءن يؽقن لألأ ,حتك, كؽرأؿ ن بعسفإبؾ  ,

لؼـد اكؼطـع ) : طؾـك قـقل طؾـل اطـدما قـال تعؾقًؼـ  مامل محؿد جقاد مغـقةبف اإل

مــ  ٓ خـرب بعـدهكـف أو  برسـقل اهلل ختؿتر إلك أن الـبقة اـقيم :بؿا كصف ( بؿقتؽ

طؾك ل ان  اوواضحً  كاماًل بّقـف   فكؾ ما أراد أن يؼقل بّقـسبحاكف قد اهلل  ٕن  ال ؿاء

كؿـا مرؾـل يف إكبقـاء كؿرـؾ رجـؾ إ) :لك هذا أشار خاتؿ الـبققـ بؼقلفإو   محؿد

مـا  :فؽان مـ دخؾ فقفا وكظـر إلقفـا قـال  فلكؿؾفا وحّ ـفا إٓ مقضع لبـة  ابـك دارً 

[(ختؿ بل إكبقاء  فلكا مقضع الؾبـة  أح ـفا إٓ مقضع هذه الؾبـة
(3)

- 

 ايسَاد يف ايعٕٝٛذز 

ما صدر طـ أئؿـتفؿ وطؾـك  ولتربير  ومـ باب ذر الرماد يف العققن  إٓ أن مـفؿ

معروفـة طؾـك زمــ الرسـقل  لـؿ تؽــمــ م ـائؾ يف الـديـ  جعػـر الصـادقرأسفؿ 

وتحــديث الؿالئؽــة ثابــت يف الؼــرمن   ذهبــقا إلــك الؼــقل بــلن اإللفــام   إطظــؿ

 -ٕحاديث إلثبات معتؼدهؿببعض أيات وا فاستافدوا  وال ـة

                                                           

 (-357( ماـرطة بحار إكقار  مصػ مح ـل )ص:5)

 (-353( ماـرطة بحار إكقار  مصػ مح ـل )ص:1)

 (-4.414يف ضالل هنج البال ة  محؿد جقاد مغـقة ) (4)
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 َا اضتديٛا ب٘ َٔ اآلٜات

 -[3مالؼصص:(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ) :سـكققلف تعالك ٕم مق , 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) :وققلف تعالك يف حـؼ مـريؿ , 

  -[31ممل طؿران:(ھ ھ ھ ھ ے

ڭ ڭ ۇ ۇ ) :يف قّصــة الباــارة  وققلــف تعــالك يف زوجــة إبــراهقؿ ,

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ )---[57مهــــــــــــــــــقد:(ۆ

 -[35مهقد:(يئ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ) :قـال جـؾ يف طـاله  بؾ إمؽان الـقحل لؾحققاكـات أيًسـا 

[5١مالـحؾ:(ڑ ڑ ک ک
(1)

- 

 :أققل 

  إن استدٓل اإلمامقة هبذه أيات إلثبات ما ك جقه طـ أئؿتفؿ مــ ضـالٓت 

ولــزوج   ولؿــريؿ  ســـكفــالقحل ٕم مق  وققــاس مــع الػــارق  ضــاهرة الــبطالن

  الذي ٓ يلتقف الباصؾ مــ بـقـ يديـف وٓ مــ خؾػـف ـص الؼرمينبالثابت   إبراهقؿ

وكان   [537مإكعام:(ڈ ژ ژڑ)اقتست ذلؽ  لحؽؿة إلفقة وكزولف طؾك همٓء

 -ففل تصب يف كػس الغرض  لبعسفؿ تؽررتوإن   لؿرة واحدةالقحل يلتقفؿ 

د قـد أشـار إلـك فـر الؼـرمنفـال   ًئا مـ ذلـؽ بخصـقص إئؿـةشـقبقـؿا ٓ كجد  

أو كؿجؿقطـة   وٓ ذكر أسـؿاءهؿ كـلفراد  ةصـقالخصقأو لؿجؿقطفؿ هبذه   مـفؿ

  ســكأم مق) :ح الؼرمن باسـؿصـركؿا   مـ مية بجزءولق  (أو مل البقت  أهؾ البقت)

 (-وامرأة إبراهقؿ  ومريؿ

                                                           
(  437ر الؼـرمن الؿجقـد  الاــق  الؿػقـد )ص:(  تػ ــق5١( اكظر: أوائـؾ الؿؼـآت  الاــق  الؿػقـد )ص:5)

(  أضـــقاء طؾـــك طؼائـــد الاــــقعة اإلمامقـــة  ال ـــبحاين 5.515إقبـــال إطؿـــال  ال ــــقد ابــــ صـــاووس )

(  اإلمامـة اإللفقـة  الاــق  محؿـد ال ــد 41(  الحصقن الؿـقعـة  ح ــ طبـد اهلل طؾـل )ص:134)ص:

(  إســرار 5.553القاهقـة  الاــق  التربيـزي ) (  تـزيف الاـقعة اإلثــك طاــرية طــ الاـبفات4.373)

(  العؼقدة اإلسالمقة طؾـك ضـقء مدرسـة أهـؾ البقـت  ال ـبحاين 351الػاصؿقة  الاـق  الؿ عقدي )ص:

 (-١.153(-م ـد اإلمام طؾل  ال ـقد ح ـ الؼباكجل )411)ص:
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طـدما قال رب   يف الؿـزلة اءصـقإوالذيـ هؿ دون  إكبقاءأو كؿا ورد يف حؼ  

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٱٻ ) :العزة

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ 

 -[554مالـ اء:(ڤ ڤ ڤ

ومؿا ي تغرب مـف أن رب العزة يخربكا يف محؽـؿ كتابـف العزيـز بلكـف قـد أوحـك  

 اــرولؿ يخربكا بلكف يقحل يف الؾقؾ والـفار إلك اثـك ط ( الـحؾة) ة صغقرةاـرحإلك 

   !محدًثا ٓ يؼبؾ الديـ إٓ طـفؿ

(محّدًثا اـراثـا طكحـ ) :قال الصادق
(1)

- 

 اــرمـ كزول الؿالئؽة لقؾ هنـار طؾـك اثــك ط البالغة الحؽؿة اإللفقةثؿ ما هل  

 ؟!وختؿ الديـ  يعاـربعد أن اكتفك الت  رجاًل 

أو جفؾـقا   فؽـؾ مـا أشـؽؾ طؾـقفؿ أمـًرا  هـذا الـدوام وآسـتؿرار بـالـزول ولؿاذا

لـؿ كـزد ولق   يف الؾقؾ والـفار لـزادإكا ) :الصادققال   يًعاسـرجاءهؿ خرب ال ؿاء   ئًاشـق

(ما طـدكا لـػد
(2)

   -وتحديث الؿالئؽة  ديـصا جديًدا بدطقى اإللفام أس قاحتك   

 َا اضتديٛا ب٘ َٔ األحادٜح

  محؿـد اــققـال ال  أيًسـا ركز طؾؿاء اإلمامقة يف هذه الؿ ـللة طؾـك طؿـر  

لؼد كان فقؿـ كـان قـبؾؽؿ  :الـبل قالأن ) :مروى البخاري يف صحقحف :جقاد مغـقة

فـنن يؽــ مــ أمتـل مــفؿ   ائقؾ رجال يؽؾؿقن مـ  قر إن يؽقكقا أكبقاءسـرمـ بـل إ

  (-فعؿرأحد 

  طؿؾ الصحابة بالػراسة والؽاػ واإللفـام والـقحل الــقمل :وقال الااصبل 

يـا ) :وهـق يف إيـران بؼقلـف  سـارية بــ حصــوهق يف الؿديــة يخاصـب   كؼقل طؿر

وقد سؿع سارية الصقت وصعد الجبؾ[ (سارية الجبؾ
(3)

- 

                                                           

 (-5.141( الؽايف  الؽؾقـل )5)

 (-351( بصائر الدرجات  الصػار )ص: 1)

 (-5.175(  الاـقعة الػرقة الـاجقة  سعقد أبق معاش )31اـقعة يف الؿقزان  محؿد جقاد مغـقة )ص:( ال4)
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ــر ال ــبحاين , ــال جعػ ــا  :وق ــة فػقف ــا ال ـــة الـبقي ــة  يحصـــرتموأم ــلن يف إم ب

ًٓ  ,كظقر إمؿ ال الػة,اإلسالمقة     -مـ دون أن يؽقكقا أكبقاء يؽؾؿقنرجا

 :وإلقؽ بعض هذه الـصقص

لؼد كـان فـقؿـ ) :الـبل قال :أخرج البخاري يف صحقحف طـ أبل هريرة قال ,5

فـنن يؽــ مــ   ائقؾ رجال يؽؾؿقن مـ  قر أن يؽقكقا أكبقـاءسـركان قبؾؽؿ مـ بـل إ

 (-بـ الخطاب فعؿرأمتل مـفؿ أحد 

قـبؾؽؿ مــ  ســكإكف قد كان فقؿا م) :أخرج البخاري طـ أبل هريرة مرفقًطا ,1

 (-بـ الخطاب طؿرفنكف   إن كان يف أمتل هذه مـفؿ  محدثقنإمؿ 

قد كان يف إمؿ قبؾؽؿ ) :أخرج م ؾؿ يف صحقحف طـ طائاة طـ الـبل  ,4

بـ الخطاب مـفؿ[ طؿرفنن   فنن يؽـ يف أمتل مـفؿ أحد  محدثقن
(1)

- 

  وتحـّدث الؿؾـؽ معـف  اإلمامقة إلفام اإلمام يجّقزم :  خالد البغدادياـقوقال ال ,

ّة والجؿاطـة مـا يؿاثؾـف ويف هـذا الؿعــك ورد مــ صـرق أهـؾ ا  ولؽـ هذا  قر القحل لُ ــ

ًثاإذ قالقا بلكّف كان  ؛مراًل  طؿر بـ الخّطاببخصقص  [  وُمؾَفًؿا محدَّ
ّ
مع أكّف لقس بـبل

(2)
- 

 قٝاع باطٌ 

بؿـا ذكرتـف كتـب أهـؾ  اسـتدلفنن كؾ مـ تحدث طــ هـذه الؿ ـللة  وبالـتقجة 

 :  فؼالقا  بلئؿتفؿ ما ورد يف حؼف  قاسقاثؿ   (3) ال ـة يف حؼ طؿر

ذلؽ طؾك طؿـر بــ الخطـاب و قـره  جازموإذا  :هاشؿ معروف الح ـل قال ,

ذلـؽ طؾـك  فقجـقز  ف الصـحبةشــروكـالقا بـذلؽ  مؿـ كـاكقا يجال ـقن الـبـل 

[ ---أبـاء الرسقل الذيـ ورثقا طؾؿف وصػاتف  إئؿة
(4)

-   

                                                           

(  البدطـة  مػفقمفـا  حـدها ومثارهـا  134( أضقاء طؾـك طؼائـد الاــقعة اإلمامقـة  الاــق  ال ـبحاين )ص:5)

 (-411(  آطتصام بالؽتاب وال ـة  ال بحاين )ص:51جعػر ال بحاين )ص:

 (- 153ح الؼراءة  الاـق  خالد البغدادي )ص:( تصحق1)

ــقد كؿـال الحقـدري )ص:4) ــقع  1.31(  الغـدير  إمقــل )147( اكظر أقـقالفؿ يف: طؾـؿ اإلمـام  ال  (  هقيـة التا

 (-1١3(  دراسات يف الحديث والؿحدثقـ  هاشؿ معروف الح ـل )ص:51١أحؿد القائؾل )ص:

 (-1١3معروف الح ـل )ص:( دراسات يف الحديث والؿحدثقـ  هاشؿ 3)
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يحدثـف  مؾًؽـاوإن لـف   طؾؿ الغقب طؿرمإذا ققؾ بلن  :وقال محؿد جقاد مغـقة ,

وإذا ققؾ بلن إئؿة مـ أهؾ البقت يؼقلقن الحـؼ ويعرفـقن طؾـقم الؽتـاب   فال  ؾق

[فؽػر و ؾقوال ـة 
(1)

- 

الؿالئؽـة بـال كبـقة  تؽؾؿـفمـ  :مالؿحدث يف اإلسالم :وقال جعػر ال بحاين ,

ء مــ العؾـؿ طؾـك وجـف اإللفـام شــلأو يؾفـؿ لـف ويؾؼـك يف روطـف   وٓ راية صـقرة

   -أو يـؽت لف يف قؾبف مـ حؼائؼ تخػك طؾك  قره  ٕطؾكوالؿؽاشػة مـ الؿبدأ ا

ولق كان هــاك   عة وال ـةاـقال :طؾقف الػريؼان اتػؼالؿحدث هبذا الؿعـك مؿـ  

[مصداقف فنكؿا هق يفخالف 
(2)

-  

إمـة  اتػؼـت :مقال العالّمة إمقــل يف الغـدير :د كؿال الحقدري ـقوقال ال ,

ثقـاإلسالمّقة طؾك أّن يف هذه إ وقـد أخـرب بـذلؽ   مـة كؿـا يف إمـؿ ال ـابؼة محـدَّ

 إطظؿ كؿا ورد يف الصحاح والؿ اكقد مـ صرق الػريؼقـ
ّ
   -الـبل

أمقر الؿـممـقـ وأوٓده إئؿـة  طؾًقاعة ترى اـقفال  تاخقصفيف  الخالفبقَد أّن  

 قر ذلؽ[ يرونوأهؾ ال ـّة   صؾقات اهلل طؾقفؿ مـ الؿحّدثقـ
(3)

-  

ــد البغــدادياـــقال وقــال , ثّن وجــقد مإ :  خال وأّن   يف إمــة م ــّؾؿ الؿحــدَّ

 مصــداقفيف  الخــالفوإّكؿــا   وٓ ي ــتؾزم الـبــّقة كــذلؽ  التحــديث لــقس وحًقــا

إّكـف  :واإلمامقة يؼقلـقن ( وكحقهؿا  وطؿران  طؿر)إّكف  :فالعاّمة يؼقلقن ؛وشخصف

وأئّؿة أهؾ البقت مـ ولده[  أمقر الؿممـقـ
(4)

-   

 ٜع١ضـس َٓاقػ١

ث يف إمــة اإلســالمقةب يؼــرونمــا دام أن طؾؿــاء اإلمامقــة   وأن   قجــقد الؿحــدَّ

ثقـ   فـ ـللفؿ بـلي حـؼ  إمة قد اتػؼت طؾـك أّن فقفـا كؿـا يف إمـؿ ال ـابؼة محـدَّ

  ؟!طـ  قرهؿ وتؿـعقكف  طؾك أئؿتؽؿ وكفصـرتؼ

                                                           

 (- 31( الاـقعة يف الؿقزان  محؿد جقاد مغـقة )ص:5)

 (-134( أضقاء طؾك طؼائد الاـقعة اإلمامقة  ال بحاين )ص:1)

 (-147( طؾؿ اإلمام  ال ـقد كؿال الحقدري )ص:4)

 (- 151تصحقح الؼراءة  الاـق  خالد البغدادي )ص: (3)
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وٓ يؽـقن   ا طـدما كؼـقل إن طؿـر أو طؿـران محـدثانكػًرا و ؾقً يؽقن  ولؿاذا 

الؿالئؽـة لقـؾ هنـار  تصـؾفؿ أخبـاررجـاًل  اـرإن اثـل ط :كذلؽ طـدما يؼقل البعض

 ؟!وإلك أن تؼقم ال اطة  قبقرهؿمـ دون اكؼطاع حتك وهؿ يف 

 َكاز١ْ باط١ً 

أن  ٓ يؿؽــوأئؿـتفؿ   إن هذه الؿؼاركة التل ساقفا طؾؿاء اإلمامقة بقـ طؿـر 

اإلمامقـة أن  فؾـؿ ي ـتطع  شاسع بقـ آثــقـ فالبقن  بلي حال مـ إحقال ت تؼقؿ

 : قر هذيـ الااهديـ  يلتقا بلخبار وشقاهد تتعؾؼ بعؿر

ائقؾ رجــال ســـرلؼــد كــان فــقؿـ كــان قــبؾؽؿ مـــ بـــل إ :قــال أن الـبــل  ,5

  -فعؿرفنن يؽـ مـ أمتل مـفؿ أحد   يؽؾؿقن مـ  قر أن يؽقكقا أكبقاء

وهـق يف إيـران   رية بــ حصــسـاوهـق يف الؿديــة يخاصـب   ققل طؿـر ,1

 -وقد سؿع سارية الصقت وصعد الجبؾ (*)(يا سارية الجبؾ) :بؼقلف

 ففذه قؿة ما وقػقا طؾقف مـ أققال وأحداث تتعؾؼ بؿ للة تحديث الؿالئؽة  

                                                           

تدلقن بؼصـة )يـا سـارية الجبـؾ( إلثبـات اإللفـام أن طؾؿـاء اإلمامقـة ي ـ الغريبمـ  )*(

إذا مـا أرادوا الطعــ  يسـعػقهنا  إٓ أهنؿ يف الققت كػ ـف الؿـؽريـٕئؿتفؿ رًدا طؾك 

 يف فسائؾ طؿر: 

ــا ســارية الجبــؾ(  بلهنــا 1.34قــال إمقـــل يف  ــديره ) ,  مقضــقطة ( طـــ قصــة )ي

 - مؽذوبة

ــرا وشــؽؽ ,  ــف: ق ــل الؽــقراين يف كتاب ــالخرب طؾ ــدة لؾػتقحــات اإلســالمقة ب ءة جدي

طؾؿااكا  وكتب  فـدهيف الخرب  وقد  الاؽ(  قائاًل: موهذا التػاوت يقجب 5.1١١)

 يف ذلؽ ال ـقد جعػر مرتسـك بحًرا وافًقا يف: الصحقح مـ سـقرة اإلمام طؾل[-

 الؽـذب(: مومرؾـف يف 1.33أما صاحب آسـتغاثة )أبـق الؼاسـؿ الؽـقيف(  فؼـال ) , 

  وهـق يـا سـارية الجبـؾفظقع الؿؼال روايتفؿ أن طؿـر كـادى يف الؿديــة: والؿحال  و

 بـفاوكد---[- 
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  بالغقـبأو طؾؿـف   بعصؿتفهذا فساًل طـ أن يؼقل أحد مـ أهؾ ال ـة   (*) لعؿر

وإن كـان كقـػ   أو أكف يعؾؿ ما كان وما يؽقن  يعقةـراتؽقيـقة أو ت وٓيةأو أن طـده 

مــ إكبقـاء والؿرسـؾقـ وأطؾـؿ أفسؾأو أكف    ـكوٓ يـ  أو أكف ٓ ي فق  يؽقن
(1)

  

أو  قرهـا مؿـا ذكـره طؾؿـاء اإلمامقـة طــ  ---يف كـؾ صـغقرة وكبقـرة اتباطـفأو يجب 

د رضـا الؿظػـر   محؿـاـققال ال ؟!تصح إذن الؿؼاركة بقـ الطرفقـ فؽقػ  أئؿتفؿ

يجـب أن يؽـقن أفسـؾ الــاس يف صـػات   كـالـبلأن اإلمـام  كعتؼـدم :يف طؼائده

  ومـ تدبقر وطؼـؾ وحؽؿـة وخؾـؼ  الؽؿال مـ شجاطة وكرم وطػة وصدق وطدل

 ----هق كػ ف الدلقؾ يف اإلمام  الـبلوالدلقؾ يف 

ــؾ  معصــقًمايجــب أن يؽــقن   كــالـبلأن اإلمــام  وكعتؼــد  ــع الرذائ مـــ جؿق

   -طؿًدا وسفًقا  مـ سـ الطػقلة إلك الؿقت  والػقاحش ما ضفر مـفا وما بطـ

ٕن إئؿـة حػظـة  ؛ان ــقمـ ال فق والخطـل والـ معصقًماكؿا يجب أن يؽقن  

والـدلقؾ الـذي اقتســاكا أن   الـبــلحــالفؿ يف ذلـؽ حـال   والؼقامـقن طؾقـف  عاــرال

 -بال فرق  بعصؿة إئؿة ـا أن كعتؼدسـقكعؼتد بعصؿة إكبقاء هق كػ ف يؼت

وأهنـؿ الاـفداء   أن إئؿة هؿ أولق إمر الذيـ أمر اهلل تعالك بطـاطتفؿ وكعتؼد 

  وأهنــؿ طقبــة طؾؿــف  وإدٓء طؾقــف  وال ــبؾ إلقــف  وأهنــؿ أبــقاب اهلل  طؾــك الـــاس

                                                           

ــر  )*( ــت يف الصــحقح أن لعؿ ــات ثب ــد روى  مقافؼ ــرم  فؼ ــل إك ـــ الـب حــدثت زم

اهلل يف ثالث  أو  وافؼت (  طـ أكس قال: مقال طؿر 1.37البخاري يف صحقحف )

 يف ثالث- لوافؼـل رب

 ق اتخذت مـ مؼام إبراهقؿ مصؾك؟قؾت يا رسقل اهلل: ل 

ــممـقـ   ــات الؿ ــرت أمف ــق أم ــاجر فؾ ــرب والػ ــؽ ال ــدخؾ طؾق ــا رســقل اهلل: ي ــت ي وقؾ

 بالحجاب فلكزل اهلل مية الحجاب؟

بعض ك ائف فدخؾت طؾقفـ قؾـت: إن اكتفقـتـ أو لقبـدلـ  الـبل  معاتبةقال وبؾغـل  

طؿـر أمـا يف رسـقل  خقـًرا مــؽـ حتـك أتقـت إحـدى ك ـائف؟ قالـت: يـا اهلل رسقلف 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )ما يعظ ك ـاءه حتـك تعظفــ أكـت فـلكزل اهلل:  اهلل

 أية[- [1مالتحريؿ:(ۓ ۓ

 (-53١( اكظر كتاب: متػسـقؾ إئؿة طؾك إكبقاء  طؾل الؿقالين[ مطؾؿ اإلمام  كؿال الحقدري )ص:5)
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  ----وخزان معرفتف  وأركان تقحقده  وتراجؿة وحقف

تفؿ صــقومع  وصـاطتفؿ صاطتـف  وهنقفؿ هنقف  أن أمرهؿ أمر اهلل تعالك كعتؼدبؾ  

والــراد طؾــقفؿ   وٓ يجــقز الــرد طؾــقفؿ  وطــدوهؿ طــدوه  وولــقفؿ ولقــف  تفصـــقمع

فقجـب الت ـؾقؿ   والراد طؾك الرسـقل كـالراد طؾـك اهلل تعـالك  كالراد طؾك الرسقل

   -وإخذ بؼقلفؿ  وآكؼقاد ٕمرهؿ  لفؿ

وٓ   فقـة ٓ ت ـتؼك إٓ مــ كؿقـر مـائفؿطقة اإللاــرأن إحؽـام ال كعتؼدولفذا  

وٓ يطؿئـ بقـف   وٓ تػرغ ذمة الؿؽؾػ بالرجقع إلك  قرهؿ  يصح أخذها إٓ مـفؿ

وبقـ اهلل إلك أكف قد أدى ما طؾقف مـ التؽالقػ الؿػروضة إٓ مـ صريؼفؿ[
(1)

- 

موكقـػ كـان  :قـائاًل     جقاد بـ طباس الؽربالئل طـ إئؿـةاـقوتحدث ال , 

فتحصـؾ أن الؽؾؿـة   بـالـحق الؿـذكقر بـقٓيتفؿوكؾؿتف ٓ يـتّؿ إٓ  التقحقدقة فتؿام

 أي بآطتؼـاد بـلن لفـؿ   بـقٓيتفؿالؿراد هبا كؾؿة التقحقد أو اإلسالم ٓ يتؿ إٓ 
الطاطـة  مػمضـقاوأهنؿ    والخالفة اإللفقة بعد الـبل  تعالكاهلل  مؼام اإلمامة مـ

وامترــال   اتبــاطفؿ يف العؼائــد وإطؿــال وإقــقالو  وبؿحبــتفؿ أيًســا   كــالـبل

  لفـؿ والت ـؾقؿ  إلقفؿ والتػقيض  طـفؿ وإخذ  هبؿ وآقتداء  إوامر والـقاهل

  -إلقفؿ والردّ 

ومعـــك التؿامقــة هــق هــذه   بــقٓيتفؿويعؾــؿ أن إطؿــال والعؼائــد ٓ تؼبــؾ إٓ  

وإٓ فـال تـػـع إٓ حؼــ   مالتقحقـد واإلسـالفنذا تحؼؼت فؼـد تّؿـت كؾؿـة   إمقر

وأما اإليؿان وقبقل إطؿال فال[  الدم والؿال وترتقب أحؽام اإلسالم ضاهًرا
(2)

- 

 عٔ ْفط٘ َا قاي٘ األ١ُ٥ عٔ أْفطِٗ مل ٜكٌ عُس 

ثؿ إن مـ يـظر يف كتب اإلمامقة يجد أن إئؿة قد قالقا طـ أكػ فؿ ما لـؿ يؼؾـف  

تصـح  فؽقـػ  طــ كػ ـف يؼقل ذلؽ طؿـر  فساًل طـ أن  الـبل إكرم طـ كػ ف

  ؟!الؿؼاركة

                                                           
 (-31 ,51( طؼائد اإلمامقة  الاـق  محؿد رضا الؿظػر )ص:5)

 (-1.311ٕكقار ال اصعة يف شـرح زيارة الجامعة  الاـق  جقاد بـ طباس الؽربالئل )( ا1)
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   :ؿ ما قالف إئؿة طـ أكػ فؿلقؽإو

أما الغـابر فؿـا  :إسؿاعوكؼر يف   الؼؾقبوكؽت يف   ومزبقر  إن طؾؿـا  ابر ,

وأمـا الـؼـر   فنلفـاموأما الـؽت يف الؼؾـقب   وأما الؿزبقر فؿا يلتقـا  تؼدم مـ طؾؿـا

الؿؾؽيف إسؿاع فلمر 
(1)

- 

وروح   وروح الحقـاة  وروح اإليؿان  روح الؼدس) :وإّن فقـا خؿ ة أرواح ,

ــّقة ــا تحــت  (-وروح الاــفقة  الؼ ــا م ــدس طرفـ ــربوح الؼ ــرشف ــا تحــت  الع ــك م إل

الررى
(2)

- 

كــان مــع   مـــ جربئقــؾ ومقؽائقــؾ أطظــؿوإن روح الؼــدس معـــا وهــق خؾــؼ  ,

الؿؾؽقتوهق مـ   وهق مع إئؿة  رسقل اهلل
(3)

- 

وإن مــا لؿــ ي ـؿع   مـامـفوإن مـا لؿـ يمتك يف   يف قؾبف يـؽتإن مـا لؿـ و ,

مــ  أطظـؿوإن مـا لؿـ يلتقـف صـقرة   صقت مرؾ صقت ال ؾ ؾة تؼع طؾك الط ت

جربئقؾ ومقؽائقؾ
(4)

- 

لـؿ تؽــ مـع أحـد   مطفـرة لق ـت بؿؾـؽ مؼدسـةأيدكا بروح مـف  وإن اهلل  ,

وهـق   إئؿـة مــا ت ـددهؿ وتـقفؼفؿوهـل مـع    إٓ مـع رسـقل اهلل سـكمؿـ م

 -(5)بقــا وبقـ اهلل  طؿقد مـ كقر
 الخالئـؼمــ كـقر يف كـؾ مؽـان يـظـر فقـف  طؿـقدوإكف إذا ولد مـا أحد رفع لف  ,

العباد أطؿالوإذا وقع إلك إرض رفع لف طؿقد مـ كقر يرى بف   وأطؿالفؿ
(6)

- 

بعة أشفر كتب طؾك طسـده فنذا بؾغ أر  ُأّمف بطـوإّن أحدكا ي ؿع الصقت يف  ,

فــنذا وضـــعتف   [551مإكعــام:(ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲﮳) :إيؿـــ

                                                           

 (-5.153( الؽايف  الؽؾقـل )5)

 (-5.134( اكظر هذه إخبار يف: الؽايف  الؽؾقـل )1)

 (-5.134( الؽايف  الؽؾقـل )4)

 (-4١3 ,4١5(  بصائر الدرجات  بـ فروخ الصػار )ص:31١( إمالل  الطقسـل )ص:3)

 (-1.153( طققن أخبار الرضا  الصدوق )1)

 (-١4( اكظر: حؼقؼة طؾؿ مل محؿد وجفاتف  ال ـقد طؾل طاشقر )ص:5)



 
 

 667 

يرى بف مـا بـقـ  طؿقد مـ كقرفنذا درج رفع لف   سطع لف كقٌر ما بقـ ال ؿاء وإرض

ق والؿغرباـرالؿ
(1)

- 

ورث   وإن محؿًدا  وإن سؾقؿان ورث داود  وإن داود ورث طؾؿ إكبقاء ,

  ---ســكوألـقاح مق  وإن طــدكا صـحػ إبـراهقؿ   محؿـًدا وإكـا ورثــا  سؾقؿان

وساطة ب اطةيقًما بققم   بالؾقؾ والـفاروما يحدث 
(2)

- 

 أضفـرفؿـا   طؾًؿا أضفـر طؾقـف مالئؽتـف وأكبقـاءه ورسـؾف :طؾؿقـوإن هلل تعالك  ,

 ء مــفشــلوطؾًؿا استلثر بـف فـنذا بـدا هلل يف   طؾقف مالئؽتف ورسؾف وأكبقاءه فؼد طؾؿـاه

قبؾـاطؾك إئؿة الذيـ كاكقا مـ  وطرض  أطؾؿـا ذلؽ
(3)

- 

واهلل مـا يحتؿؾـف مؾـؽ   مــ طؾـؿ اهلل وطؾًؿا  اهلل سـرمـ  اسـرً وإن طـدكا واهلل  ,

واهلل ما كؾػ اهلل ذلؽ أحًدا   وٓ مممـ امتحـ قؾبف لإليؿان  كبل مرسؾوٓ   مؼرب

وٓ استعبد بذلؽ أحًدا  قركا   قركا
(4)

-   

ّٓ ثالثـة ٓ يحتؿؾـف  --- خاــ مخاـقش  صـعٌب م تصـعبديرـا وإّن ح ,  :إ

 مرسؾأو   مؾٌؽ مؼّرب
ٌّ
أو طبٌد امتحـ اهلل قؾبف لإليؿان  كبل

(5)
- 

حقـث   أو جبـؾ إٓ وقـد طرفتـف  أو سفؾ  أو بحر  يف بر كزلتوإن ما مـ مية  ,

  بتـقراهتؿ التـقراةولـق ثـقـت لـل وسـادة لحؽؿـت بـقـ أهـؾ   وفقؿـ أكزلت  كزلت

 الػرقــانوبــقـ أهــؾ   بزبــقرهؿ الزبــقروبــقـ أهــؾ   بــنكجقؾفؿ اإلكجقــؾوبــقـ أهــؾ 

بػرقاهنؿ حتك تزهر إلك اهلل
(6)

- 

 العرش اهلل  وًرا إذا كان لقؾة الجؿعة واو رسقلسـر جؿعةوإن لـا يف كؾ لقؾة  ,

ٓ ولـق م ـتػادووافقـا معفؿ فال ترد أرواحـا إلك أبـداكـا إٓ بعؾـؿ   وواو إئؿة معف

ٕكػدكاذلؽ 
(7)

- 

                                                           
 (-315( بصائر الدرجات  الصػار )ص: 5)

 (-5.111( الؽايف  الؽؾقـل )1)

 (-5.111( الؽايف  الؽؾقـل )4)

 (-4.531( الؽايف  الؽؾقـل )3)

 (-5.315( الؽايف  الؽؾقـل )1)

 (-5.41( اإلرشاد  الؿػقد )5)

 (-5.113( الؽايف  الؽؾقـل )3)
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مقائـدكا  ســروتـؼؾـب طؾـك فرشــا وتح  طؾقـا يف رحالــا لتـزلوإّن الؿالئؽة  ,

وتؿــع   صـبقاكـاوتؼؾب أجـحتفـا طؾـك   وتلتقـا مـ كّؾ كبات يف زماكف رصب ويابس

ومـا مــ يـقم يـلب   ويلتقـا يف وقت كـّؾ صـالة لتصـؾَّقفا معــا  الدواب أن تصؾ إلقـا

 َّٓ  يؿـقتوما مـ مؾـؽ   وما يحدث فقفا  أهؾ إرض طـدكا وأخبار طؾقـا وٓ لقؾ إ

َّٓ وتلتقـا بخربه يف الّدكقا رتفسـقكان  وكقػ  يف إرض ويؼقم  قره إ
(1)

- 

رب  طـرشوسـؼػ بقـتفؿ  وإن بقت طؾل وفاصؿـة مــ حجـرة رسـقل اهلل  ,

ئؽـة والؿال  الـقحلويف قعر بقـقهتؿ فرجـة مؽاـقفة إلـك العـرش معـراج   العالؿقـ

ٓ والؿالئؽــة   طــقـوصرفــة   سـاطة ويف كــؾ  صـباًحا وم ــاءً  بــالقحلتــزل طؾــقفؿ 

ون العـرش وٓ يجـدون صــروكـاكقا يب  ---فقجفؿ فـقج يــزل وفـقج يصـعد يـؼطع

العرشلبققهتؿ سؼًػا  قر 
(2)

- 

صباًحا وم اءً ٓ يحجب طـا  خرب ال ؿاءوإن  ,
(3)

- 

ما طـدكا زد لـػدلؿ كولق   وإكـا لـزداد يف الؾقؾ والـفار ,
(4)

- 

القحلوإكا مفبط  ,
(5)

- 

وإن شاء أحدكا أن يعؾؿ طؾؿ ,
(6)

- 

مـا هبؿ بصبقاكـاوإهنؿ ألطػ   طؾك فرشـا تصافحـاوإن الؿالئؽة  ,
(7)

- 

وصالؿـا اتؽـت الؿالئؽـة طؾـك  ---ومــزل الـقحل  الؿالئؽة مفبطوإن بققتـا  ,

ز بفاوربؿا التؼطـا مـ   م لور يف بققتـا
(8)

- 

                                                           

 (-553( بصائر الدرجات  الصػار )ص:5)

 (-11.73( بحار إكقار  الؿجؾ ـل )1)

 (-3.554( خاتؿة الؿ تدرك  الـقري الطربسـل )4)

 (-351( بصائر الدرجات  الصػار )ص: 3)

 (-53.5153( القايف  الػقض الؽاشاين )1)

 (- 5.113الؽؾقـل ) ( الؽايف 5)

 (-5.474( الؽايف  الؽؾقـل )3)

 (- 551( البصائر  الصػار )ص:١)
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إٓ أكـا طباده وخؾؼف وبقـ اهللبقــا  ٓ فرقإكف و ,
(1)

- 

وققلقا فقـا ما شئتؿ ولـ تبؾغقا  الربقبقةكزهقكا طـ  ,
(2)

- 

ولـ كااء إٓ إن يااء اهلل تعالك  ما كااء وكحرم  ما كااء كحؾوإكا  ,
(3)

- 

طؾقـا وح اهبؿ  الخؾؼ إلقـا إيابو  طـدكا الـبقةمقراث  ,
(4)

- 

ــقٓك , ــا خؾؼــت ا ل ــقٓ  ٕفــالكم ــؽ ول  لؿــا خؾؼت
ّ
ــل ــقٓ  طؾ ــا  ول فاصؿــة لؿ

خؾؼتؽؿا جؿقًعا
(5)

- 

  مدحقـة أرضـاوٓ   مبـقـة سـؿاءً لقٓ فاصؿة وأبقها وبعؾفا وبـقها لـؿ يخؾـؼ  ,

ُفؾًؽــا وٓ   يجــري بحــًراوٓ   يــدور َفؾًؽــاوٓ   ئةســـقم شؿً ــاوٓ   مـقــًرا قؿــًراوٓ 

تحت الؽ اءي إٓ يف محبة همٓء الخؿ ة الذيـ هؿ  ـرت
(6)

- 

  بعؾـل أيدتـف  محؿـد رسـقل اهلل  ٓ إلـف إٓ اهلل :مؽتـقب سـاق العـرشطؾك  ,

  وجعػــرا  ومحؿــدا ومحؿــدا  ومؽتقًبــا طؾًقــا وطؾقــا وطؾقــا  ---بعؾــل تفصـــروك

والحجة  ـ ـقوالح  والح ـ  سـكومق
(7)

-   

  ال ؿاء وٓ  سـلوٓ الؽر  وٓ العرش  وٓ الـار  اهلل الجـة لؿ يخؾؼ لقٓكا ,

وٓ الجـ  وٓ اإلكس  وٓ الؿالئؽة  وٓ إرض
(8)

- 

ـ قبــؾ أن يخؾــؼ الــدكقا  ـــقخؾؼـــل وطؾًقــا وفاصؿــة والح ـــ والح إن اهلل  ,

وكـا قدام العرش ك بح اهلل وكحؿده وكؼدسف وكؿجده  ب بعة مٓف طام
(9)

- 

                                                           

 (- )الزيارة الرجبقة(- 4.153( إقبال إطؿال  ال ـقد ابـ صاووس )5)

(  اإلمامـة 35(  طؾـؿ اإلمـام  محؿـد ح ــقـ الؿظػـر )ص:١.31( م ـد اإلمـام طؾـل  ح ــ الؼبـاكجل )1)

 (-5.341اإللفقة  محؿد ال ـد )

 (-5.335( الؽايف  الؽؾقـل )4)

 (-53.5157(  القايف  الؽاشاين )5.73(  التفذيب  الطقسـل )1.555( الػؼقف  الصدوق )3)

 (-5.35(  دراسات يف وٓية الػؼقف  مـتظري )4.15( مختصـر مػقد  العامؾل )1)

 (-4.45(  مختصـر مػقد  العامؾل )1.151( شـرح إحؼاق الحؼ  الؿرطاـل )5)

 (-131( كػاية إثر  الخزاز الؼؿل )ص:3)

 (-5.553(  مختصـر مػقد  العامؾل )15.437( البحار )١)

 (-5.11١( طؾؾ الاـرائع  الصدوق )7)
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  طـامألـػ  اــربلربعـة طقبـؾ خؾـؼ الخؾـؼ   كقًرا اـرخؾؼ أربعة ط إن اهلل  ,

ففل أرواحـا
(1)

-   

يؿ ـؽ ال ـؿاء أن تؼـع طؾـك  وبــا  يــزل الغقـث وبــا  وبـا يختؿ  فتح اهلل بـا ,

  مـا كزلــت بــف رســؾف وطـــدكا  ســـرويؽاــػ ال  يـــػس الفـؿ وبـــا  إرض إٓ بنذكـف

ــف ــف مالئؽت ــا  وهبطــت ب ــاء وبـ ــا يا ــا  يؿحــق اهلل م ــت وبـ ــا  يرب ــت إرض  وبـ تـب

يبـقـ  وبـا  تـزل ال ؿاء قطرها ورزقفا وبـا  جار أثؿارهاتخرج إش وبـا  أشجارها

يـدرك اهلل  وبــا  يػؽ الذل مـ رقابــا وبـا  يباطد اهلل الزمان الؽؾب وبـا  اهلل الؽذب

يرقـب  وبــا  ت ـبح إرض التـل تحؿـؾ أبـداكؽؿ وبــا  ترة كؾ مممـ ومممـة تطؾب

يعاقب وبـا  اهلل
(2)

- 

 وكحــ  الؿ ـبحقن وكحــ  ال ـابؼقن وكحــ  أخـرون وكحـ  إولقن كحـ ,

ــاء اهلل وكحـــ  خاصــة اهلل وكحـــ  كؾؿــة اهلل وكحـــ  الاــافعقن   وجــف اهلل وكحـــ  أحب

وســدكة   خزكــة وحــل اهلل وكحـــ  أمـــاء اهلل وكحـــ  يؿــقـ اهلل وكحـــ  جـــب اهلل وكحـــ

محـال  وكحــ  ويف أبقاتـا هبط جربئقـؾ  ومعـك التلويؾ  معدن التـزيؾ وكحـ   قب اهلل

 وكحــ  يـابقع الـعؿة وكحـ  مػاتقح الرحؿة وكحـ  مصابقح الحؽؿة وكحـ  قدس اهلل

سـادة  وكحــ  وأحبار الـدهر  صـركقامقس الع وكحـ  سادة إئؿة وكحـ  ف إمةشـر

  والرطــاة  وال ــؼاة  والحؿــاة  والــقٓة  الؽػــاة وكحـــ  ساســة الــبالد وكحـــ  العبــاد

  الــفج الؼـقيؿ والطريـؼ الؿ ـتؼقؿ وكحــ  ال ؾ ـبقؾال ـبقؾ و وكحــ  وصريؼ الـجاة

   -اهلل طؿؾ طامؾ جفؾ حؼـا ٓ يؼبؾ  طؾة القجقد وحجة الؿعبقد وكحـ

  شـؽ يف اهلل شـؽ فقــاومــ   رد طؾـك اهلل رد طؾقــاومــ   ممـ بـاهلل ممـ بـامـ  

 وكحــ  أصـاع اهلل أصاطــاومــ   تـقلك طــ اهلل تقلك طــاومـ   طرف اهلل طرفـاومـ 

  والفدايـة  والخالفـة  ولــا العصـؿة  والقصـؾة إلـك رضـقان اهلل  ؾة إلـك اهللسـقالق

                                                           

 (-441( إكؿال الديـ وإتؿام الـعؿة  الصدوق )ص:5)

إلـك (  اكظـر أيًسـا 5.77(  التفـذيب  الطقســل )551  1.175( فؼقف مـ ٓ يحســره الػؼقـف  الصـدوق )1)

(  أهــؾ البقــت يف الؽتــاب وال ـــة  محؿــد 37)(  البــاب 111الزيــارة الجامعــة يف كامــؾ الزيــارات )ص:

 (- 533الريافري )ص:
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وشــجرة   وبــاب الرحؿــة  معــدن الحؽؿــة وكحـــ  وفقـــا الـبــقة والقٓيــة واإلمامــة

والعـروة الـقثؼك   والحجة العظؿك  والؿرؾ إطؾك  كؾؿة التؼقى وكحـ  العصؿة

التل مـ تؿ ؽ هبا كجا
(1)

-   

---؛ولقس ببالويبؾك َمـ بؾك مـّا   ولقس بؿّقتـ مات مـّا وإّكف يؿقت مَ  ,
(2)

- 

طؾؿ إولقـ وأخريـ ُأططقـاواهلل لؼد  ,
(3)

- 

الـ اء وأرحام  الرجال أصالبإّكل أطؾؿ ما يف  ,
(4)

- 

بؿعرفتـاالتل ٓ يؼبؾ اهلل مـ العباد طؿاًل إٓ  إسؿاء الح ـككحـ واهلل و ,
(5)

- 

ٕخربتؽؿ حصاةلؽؿ كّؾ  صـلأحواهلل لق أردت أن  ,
(6)

- 

ءشـلوطؾؿ إرض   طـا مـ طؾؿ ال ؿاء وأخباره ٓ يحجب ,
(7)

- 

وما بؼل إلك يقم الؼقامة  سـكطؾؿ ما م ُأططقـا ,
(8)

- 

الذيـ يؿؾؽقن الؿؾقكطـدكا الؽتب التل فقفا أسؿاء  ,
(9)

- 

هؾ الجـّة وأهؾ الـارأسؿاء أطـدكا الصحقػة التل فقفا  ,
(10)

- 

مـ قبؾ أن ي تلذكقا طؾقـا أبقابـامـ يلب إلك  كعؾؿ ,
(11)

- 

مــ ذلـؽ  أكؽـرومــ   الطقـر يف الفـقاء تؼؾـب جــاحإن العالؿ مـا يعؾؿ حتـك  ,

وأوجب ٕولقائف الجفؾ  باهلل مـ فقق طرشف كػرًئا فؼد شـق
(12)

- 

                                                           
 (-541(  القٓية التؽقيـقة  ال ـقد طؾل طاشقر )ص:15.117 ,11.11( بحار إكقار  الؿجؾ ـل )5)

 (-5.513) (  هنج البال ة  خطب اإلمام طؾل171( البصائر  الصػار )ص: 1)

 (-133(  طؾؿ اإلمام  كؿال الحقدري )ص:4.433( الؿـاقب  ابـ شفر مشقب )4)

 (-134(  طؾؿ اإلمام  كؿال الحقدري )ص:4.433( الؿـاقب  ابـ شفر مشقب )3)

 (-5.533( الؽايف  الؽؾقـل )1)

 (-134(  طؾؿ اإلمام  كؿال الحقدري )ص:4.433( الؿـاقب  ابـ شفر مشقب )5)

 (-133مام  كؿال الحقدري )ص:( طؾؿ اإل3)

 (-133(  طؾؿ اإلمام  كؿال الحقدري )ص:537( البصائر  الصػار )ص:١)

 (-133(  طؾؿ اإلمام  كؿال الحقدري )ص:15.511( البحار  الؿجؾ ـل )7)

 (-133(  طؾؿ اإلمام  كؿال الحقدري )ص:151( البصائر  الصػار )ص:51)

 (-133ام  كؿال الحقدري )ص:(  طؾؿ اإلم133( البصائر  الصػار )ص:55)

ـ الربوجــردي )51) ــق ــراط الؿ ــتؼقؿ  ح ـ ــقر الصـ ــقد طؾــل طاشــقر 4.555( تػ ـ (  حؼقؼــة طؾــؿ مل محؿــد  ال ـ

 (-531)ص:
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بغقر تعؾؿؽقن سـقوما كان وما   وكؾ كتاب  كؾ ل ان طؾؿـا ,
(1)

- 

أخرجل ما  :رجؾلولق شئت أن أققل بنحدى   مػاتقحفاإرض و خزائـلـا  ,

فقؽ مـ الذهب ٕخرجت
(2)

-   

العرشوما دون   بقده ببغداداإلمام ما  يتـاول ,
(3)

- 

اءشـقوباسؿل تؽقكت إ ---أن اهلل الحديد لداود باسؿل ,
(4)

- 

ــا والؼســايا , ــا والبالي وحتــك طؾؿــت   وفصــؾ الخطــاب  طؾؿــت طؾــؿ الؿـاي

مـ الرجال والؿمكرقـ  لـ اءمـ ا الؿذكرات
(5)

- 

ٕخربهتؿـا أّكـل  ســروالخ ســكمقلق كـت بقـ  ,ثالث مّرات,ورّب الؽعبة  ,

أططقـا طؾـؿ مـا  ســروالخ سـكّٕن مق ؛وٕكبلهتؿا بؿا لقس يف أيديفؿا  )*(أطؾُؿ مـفؿا

 -ما هق كائـ إلك يقم الؼقامةولؿ يعطقا طؾؿ   كان

وكــت مـع   وأكا الذي جعؾتفا برًدا وسالًما  اريف الـ إبراهقؿواهلل قد كـت مع  ,

وأكطؼـت   فعؾؿتـف التـقراة ســكمقوكــت مـع   يف ال ـػقـة فلكجقتـف مــ الغـرق كقح

يف الجـب فلكجقتـف مــ كقـد  يقسـػوكــت مـع   يف الؿفد وطؾؿتـف اإلكجقـؾ  ـكطق

طؾك الب اط وسخرت لف الرياح سؾقؿانوكـت مع   إخقتف
(6)

- 

                                                           

 (-1.514( م ـد اإلمام الرضا  الاـق  طزيز اهلل ططاردي )5)

 (-157(  آختصاص  الؿػقد )ص:5.333( الؽايف  الؽؾقـل )1)

(  القٓيـة التؽقيـقـة  ال ــقد طؾـل طاشـقر 1رجات  ح ــ بــ سـؾقؿان الحؾـل )ص:( مختصـر بصـائر الـد4)

 (-543)ص:

 (-53١( القٓية التؽقيـقة  ال ـقد طؾل طاشقر )ص:3)

 (-411(  آختصاص  الؿػقد )ص:43١( بصائر الدرجات  الصػار )ص:1)

وما هـق  طؾؿ ما كانمـ مقسـك والخسـر  وأن طـده  أطؾؿيدطل جعػر الصادق بلكف  )*(

قبؾف بلكرر مـ قرن مـ    بقـؿا كجد ان جده طؾل بـ ابل صالب الؼقامةكائـ الك يقم 

 (  فق ـــلل حؽـــؿ الؿـــذيي ــــقرة  آ هـــل: ) فؼفقـــةالزمـــان كـــان ٓ يعـــرف م ـــالة 

  !!  التـاقض  فاكظر الؿؼداد بـ إسقد طـفا لق لل الـبل 

(  القٓية التؽقيـقة ٔل محؿد  ال ـقد طؾل طاشـقر 111:( اكظر: الؾؿعة البقساء  التربيزي إكصاري )ص5)

 (- 555)ص: 



 
 

 673 

 وأكـا  وطـقـ اهلل الــاضر  ول ان اهلل الـاصؼ  ؾب اهلل القاطلق وأكا  طؾؿ اهلل أكا ,

وملمـ كـؾ   مؾجل كؾ ضعقػ وأكا  الؿفتدي وأكا  الفادي أكا  يد اهلل وأكا  جـب اهلل

طـروة اهلل الـقثؼك  وأكـا  حبـؾ اهلل الؿتـقـ وأكا  قائد الؿممـقـ إلك الجـة وأكا  خائػ

يد اهلل الؿب قصة طؾك طباده  وأكا  ق ويدهطقـ اهلل ول اكف الصاد وأكا  وكؾؿة التؼقى

ٕين  ؛مــ طرفــل وطـرف حؼـل فؼـد طـرف ربـف  باب حطة وأكا  بالرحؿة والؿغػرة

ٓ يـؽر هذا إٓ راد طؾك اهلل ورسقلف  وحجتف طؾك خؾؼف  كبقف يف أرضف صـلو
(1)

- 

ثؿ صقر خؾؼــا مــ صقــة مخزوكـة مؽـقكـة مــ  طظؿتفوإن اهلل خؾؼـا مـ كقر  ,

لـؿ يجعـؾ  كـقراكققـا اــرً فؽــا كحــ خؾًؼـا وب  فلسؽـ ذلؽ الـقر فقف لعرشاتحت 

ًباصـقٕحد يف مرؾ الذي خؾؼـا مـف ك
(2)

- 

الؿب ـقصة طؾـك  ويـده  الـاصؼ يف خؾؼـف ول اكف  يف طباده طقـفوإن اهلل جعؾـا  ,

يف  وخّزاكـف  الـذي يـدل طؾقـف وبابـف  الذي يمتك مـف ووجفف  طباده بالرأفة والرحؿة

 يــزلوبــا   إهنـار وجـرت  الرؿـار وأيـعـت  إشـجار أثؿـرتبــا   ائف وأرضفسؿ

ما طبد اهلل ولقٓ كحـ  وبعبادتـا طبد اهلل  طاب إرض ويـبت   قث ال ؿاء
(3)

-  

 وأمـااه  الـاصؼ يف خؾؼف بنذكف ول اكف  ال امعة وأذكف  الـاضرة طقـ اهللوكحـ  ,

  ؿســقال يـدفعوهبـؿ   ئات ــقال يؿحـقفـبفؿ   طؾك ما أكزل مـ طذر أو كذر أو حّجة

وهبـؿ   خؾؼـف يبتؾـكوهبـؿ   حًقـا يؿقـتوهبـؿ   مقًتـا يحقـلوهبـؿ   الرحؿـة يـّزلوهبؿ 

تفسـقيف خؾؼف ق سـليؼ
(4)

- 

وسـبقؾف الـذي مــ سـؾؽ بغقـره   أمقر الؿممـقـ باب اهلل الذي ٓ يمتك إٓ مـف ,

جعؾفؿ اهلل أركـان إرض أن   وكذلؽ يجري ٕئؿة الفدى واحًدا بعد واحد  هؾؽ

وكـان أمقـر   الرـرىطؾـك مــ فـقق إرض ومــ تحـت  البالغةتؿقد بلهؾفا وحجتف 

  إكـرب الػـاروقوأكـا   اهلل بـقـ الجــة والــار ؿ ــققأكا  :كرقًرا ما يؼقل  الؿممـقـ

                                                           

 (-551 ,553(  التقحقد  الصدوق )ص:١3( بصائر الدرجات  الصػار )ص:5)

 (-5.4١1( الؽايف  الؽؾقـل )1)

 (-5.533( الؽايف  الؽؾقـل )4)

 (-553( التقحقد  الصدوق )ص:3)
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  ســلالؽروأكـا   العـرشوأكا   الؼؾؿوأكا   الؾقحوأكا   العصا والؿق ؿوأكا صاحب 

 -إطؾكوأكا الؼؾؿ   الؿحػقظلؾقح وأكا ا

 جؿقع الؿالئؽة والروح والرسؾ بؿرؾ مـا أقـروا بـف لؿحؿـد  أقرت للولؼد 
يــدطك  وإن رسـقل اهلل   وهــل حؿقلـة الــرب  ولؼـد حؿؾــت طؾـك مرــؾ حؿقلتـف

ولؼد أططقت   فلكطؼ طؾك حد مـطؼف واستـطؼوي تـطؼ    ـكفلكوادطك    ـكفقؽ

ــا ســبؼـل إلقفــا أحــد ًٓ م ــا خصــا ــا والبالي وإك ــاب وفصــؾ   قبؾــل طؾؿــت الؿـاي

 ---ولؿ يعزب طـل ما  اب طـل  فؾؿ يػتـل ما سبؼـل  الخطاب
(1)

- 

وما   طؾك الؿاء ويؿاقن  إكؿف وإبرص ويرباون  الؿقتك يحققنإئؿة  ,

وكـؾ   وأططاه ما لـؿ يؽــ طــدهؿ  ًئا قط إٓ وقد أططاه محؿًداشـقأططك اهلل كبًقا 

ـ ثـؿ  ــقثـؿ الح ــ والح   فؼد أططاه أمقر الؿـممـقـ  طـد رسقل اهللما كان 

وو كـؾ   التل تحدث يف كـؾ ســة الزيادةمع   مـ بعد كؾ إمام إماًما إلك يقم الؼقامة

ساطةأي واهلل يف كؾ   شفر
(2)

- 

أن اإلمام مـ مل محؿد يعزب طـف شئ مـ إمـر الؿحتـقم فؼـد  زطؿوإن مـ  ,

  ء مــ أمـركؿشــلطؾقــا  وٓ يخػك  أطؿالؽؿ لـافدوإكا   ؿدبؿا كزل طؾك مح كػر

طؾقـا لتعرضوإن أطؿالؽؿ 
(3)

- 

ومقلـد   العـرب وأك ـاب  والباليا الؿـاياطـدكا طؾؿ   كحـ ُأمـاء اهلل يف أرضف ,

ــة   اإلســالم ــاه بحؼقؼ ــا لـعــرف الرجــؾ إذا رأيـ كحـــ   الـػــاقوحؼقؼــة  اإليؿــانوإّك

وكحــ الؿخصقصـقن يف   اءصــقوكحــ أبــاء إو  ءإكبقـاوكحــ أفـراط   الـجباء

كتاب اهلل
(4)

- 

                                                           

(  القٓيــة التؽقيـقــة  ١3ـرح دطــاء ال ــحر  الخؿقـــل )ص:(  اكظــر أيًســا: شــ5.575( الؽــايف  الؽؾقـــل )5)

 (-555ال ـقد طؾل طاشقر )ص:

 (-1١7بصائر الدرجات  الصػار )ص: (1)

 (-131( طؾؿ اإلمام  كؿال الحقدري )ص:4)

 (-5.114( الؽايف  الؽؾقـل )3)
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وخـّزان ال ـؿاوات   التؼـقىوأّكـا كؾؿـة   وذرأه وبـرأه طؾؿـا مـا خؾـؼ اهلل  ,

ووزن   وطرفـا كؿ يف ال ؿاء كجؿ وَمؾـؽ  والبحار  والرمال  والجبال  ـضـقوإر

ّٓ طؾؿـاهـا رقـةووما ت ـؼط مــ   وأهنارها وطققهنا البحاروكقؾ ماء   الجبال وٓ   إ

ّٓ يف كتاب مبقـ رصبحّبة يف ضؾؿات إرض وٓ  وهق يف طؾؿـا  وٓ يابس إ
(1)

- 

  وجؿقـع شـلكف  بؿخرجـف ومقلجـفواهلل لق شـئت أن أخـرب كـّؾ رجـؾ مــؽؿ  ,

ف إلـك الخاّصـة ســقأٓ وإّكـل مػ  يفّ برسقل اهلل  تؽػرواولؽـ أخاف أن   لػعؾت

مّؿـ يمَمـ ذلؽ مـف
(2)

- 

وٓ طــ   فقؿا بقـؽؿ وبـقـ ال ـاطة ءشـلطـ  ٓ ت للقين  بقده  ـلفقالذي كػ ,

إٓ أكبلتؽؿ بـاطؼفا وقائدها  فئة هتدي مئة وتسؾ مئة
(3)

- 

مـا يف  وأطؾـؿ  مـا يف الجــة وأطؾؿ  ما يف ال ؿاوات وما يف إرض ٕطؾؿإين  ,

 -(4)طؾؿت ذلؽ مـ كتاب اهلل   ما كان وما يؽقن وأطؾؿ  الـار
فقؼـع طؾـك كـؾ شـجرة   مـ ماء الؿزن قطرةاإلمام أكزل  يخؾؼإن اهلل إذا أراد اهلل أن  ,

فـنذا وقـع طؾـك إرض   بطـ أمفيف  الصقتفقلكؾ مـف ثؿ يقاقع فقخؾؼ اهلل اإلمام فق ؿع 

ھ )فـنذا ترطـرع كتـب طؾـك طسـده إيؿــ   العبـاديرى أطؿـال  مـار مـ كقررفع لف 

﮶﮷  ﮵  ﮴  ﮳  [551ٕكعام:ما(ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ﮲ 
(5)

-   

كؿـا يـرى  خؾػـفويـرى مــ   ويؽقن مطفـًرا  مختقًكايقلد  ---لإلمام طالمات ,

وقـع طؾـك  بطــ أمـفوإذا وقـع طؾـك إرض مــ   ضـؾوٓ يؽـقن لـف   مـ بـقـ يديـف

 لـف وٓ يرى ---وٓ يـام قؾبف  وتـام طقـف  وٓ يحتؾؿ  راحتقف رافًعا صقتف بالافادتقـ

ويؽقن دطااه م تجاًبا حتـك أكـف   ئحتف أصقب مـ الؿ ؽوتؽقن را   ائط وٓبقل 

---صخرة ٓكاؼت بـصػقـ طؾكدطا  لق
(6)

-  

                                                           
 (-157( طؾؿ اإلمام  كؿال الحقدري )ص:5)

 (-1.١7( هنج البال ة  خطب اإلمام طؾل )1)

 (-455( بصائر الدرجات  الصػار )ص:4)

 (-5.155( الؽايف  الؽؾقـل )3)

 (-315( بصائر الدرجات  الصػار )ص:1)

 (-3.3١1( فؼقف مـ ٓ يحسـره الػؼقف  الصدوق )5)
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 صبٕٓٛ َٔ ٜعكد َجٌ ٖرٙ املكاز١ْ

والتـل لـؿ كـلت هبـا جؿقًعـا   (*)بعد هذه إققال الغالقة مــ إئؿـة طــ أكػ ـفؿ 

خؾقـؾ   اــقال أبقاهباحقث أورد بعًسا مـ   هاصـربحقث يصعب ح الؽررةففل مـ 

ذاكًرا تحت كـؾ بـاب مــ   ,حائزة طؾك درجة آمتقاز,رزق يف رسالتف لؾؿاج تقر 

  :أحصاهوإلقؽ ما   الروايات الخاصة بف أطدادهذه إبقاب 

خؿـس )وهق أكرـر مــ   ما يدل طؾك أهنؿ يعؾؿقن طؾؿ إكبقاء والؿالئؽة ,5م 

 -رواية (يـاـروط

  وأكـف يتـقارث  ب بؿـقت طـالؿولـؿ يـذه  ما يدل طؾك أن العؾـؿ لـؿ يرفـع ,1

 (-خؿس وثالثقـ)وطدد الروايات الدالة طؾقف أكرر مـ 

أربــع )وهــق  -مــا يــدل طؾــك وجــقد كتــب العؾؿــاء طـــدهؿ وقــراءهتؿ إياهــا ,4

 -رواية (يـاـروط

 -رواية (اـرخؿ ة ط)وهق أكرر مـ   احة أهنؿ أطؾؿ مـ إكبقاءصـرما يدل ب ,3

 -رواية (اـرت عة ط)وهذا الؼ ؿ   صؿةما يدل طؾك أن طـدهؿ مصحػ فا ,1

 -رواية (اـرست ط)وهق   ما يدل طؾك أهنؿ خزائـ طؾؿ اهلل ,5

                                                           

لؾعادة الؿتقفرة طـد إئؿة  إٓ أهنؿ  الخارقة اإلمؽاكاتوطؾك الر ؿ مـ جؿقع هذه  )*(

 الـصقص مـ الؽتاب وال ـة: تـؼصفدما طـ يرجؿيؼقلقن: إن طؾًقا كان 

يؼــقل: مإن    روى صـاحب البصــائر طـــ طبــد الــرحقؿ قـال: ســؿعت أبــا جعػــر , 

فلصاب  ثـؿ قـال: يـا طبـد  رجؿ بفإذا ورد طؾقف أمر لؿ يجئ بف كتاب وٓ سـة  طؾًقا

 [- الؿعسالتالرحقؿ وتؾؽ 

: سؿعتف يؼقل: مكان قال   وروى أيًسا طـ طبد الرحقؿ الؼصـقر  طـ أبل جعػر , 

 وهل الؿعسالت[-  رجؿ فلصابإذا سئؾ فقؿا لقس يف كتاب وٓ سـة   طؾل

إذا ورد   قـال: مكـان أمقـر الؿـممـقـ  وطـ مقسـك الحؾبل  طــ أبـل طبـد اهلل ,

 ذلؽ وهل الؿعسالت[- فقرجؿف فقصـقبطؾقف ما لقس يف كتاب اهلل وٓ سـة كبقف 
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وهـق   وحؼقؼـة الـػـاق  ما يدل طؾـك أهنـؿ يعرفـقن الــاس بحؼقؼـة اإليؿـان ,3

 -رواية (يـاـرط)أكرر مـ 

 -روايات (خؿس)وهق   ما يدل طؾك أن طؾؿفؿ بجؿقع ما تحتاج إلقف إمة ,١

 -رواية (ثالثقـ)وهق أكرر مـ   ؿ طالؿقن بالؿـايا والباليا وإك ابأهن ,7

 -روايات (اـرط)وهق أكرر مـ   ما ورد طؾؿفؿ بالؾغات ,51

 -روايات (اـرط)وهق أكرر مـ   ما دل طؾك مراء الؿؾؽقت لفؿ ,55

 -روايات (سبع)وهق   ما كطؼ بعؾؿفؿ بؿا كان وما يؽقن إلك يقم الؼقامة ,51

ق والؿغـرب ومـا ورد يف أكـف يرفـع لفـؿ اـرل طؾك أهنؿ يرون ما بقـ الؿما يد ,54

 -رواية (ةاـرأربعة ط)وهق   يف كؾ بؾد طؿقد مـ الـقر يـظرون إلك أطؿال العباد

وهـق   وأكـف يحـدث لفـؿ يف الؾقـؾ والـفـار  ما يربـت لفـؿ العؾـؿ الحـادث ,53

 -رواية (يـاـرط)قريب مـ 

ثالثـة )أزيـد مــ   ويـؽـت يف أسـؿاطفؿ  اهنـؿما يـدل طؾـك أكـف يـؼـر يف مذ ,51

 -رواية (يـاـروط

 -روايات (اـرط)وهق   ما يـطؼ بزيادة طؾقمفؿ يقم الجؿعة ,55

 -روايات (اـرط)وهق   ما يدل طؾك أهنؿ يزدادون لقؾة الجؿعة ,53

 (ةاــرسـبع ط)وهـق   ما يدل طؾك أهنؿ لقٓ يـزدادون ٓكػـذوا مـا طــدهؿ ,5١

 -رواية

 -روايات (ت ع)وهق   طؾك أهنؿ لق شااوا أن يعؾؿقا ما يدل ,57

 (سـت)وهـق   ما يدل طؾك إتقان خرب ال ؿاء وإرض صباًحا وم اًء لفؿ ,11

 -روايات

 (-روايتان)وهق   ما يدل طؾك حصقل العؾؿ لفؿ بالرايا ,15

 -رواية (ـ ـقخؿس وخؿ)وهق أكرر مـ   ما يدل طؾك أهنؿ محدثقن ,11

 (سـت وثالثـقـ)وهـق أكرـر مــ   أطؿال العباد طؾقفؿ ما يدل طؾك طرض ,14

 -رواية
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 (اـــرط)وهــق أكرــر مـــ   مــا يــدل طؾــك كــزول إمــر إلــقفؿ يف لقؾــة الؼــدر ,13

 -روايات

 -رواية (اـرأربعة ط)وهق   ما يدل طؾك أن طـدهؿ اسؿ اهلل إطظؿ ,11

 -رواية (اـرإحدى ط)ما يدل طؾك طؾؿفؿ بؿقهتؿ وهق  ,15

 : اـقثؿ قال ال 

ومـا   العؾـؿمـ الروايات مرؾ ما ورد يف أهنؿ الراسخقن يف  أكقاع أخرىوهـاك  

و قـر ذلـؽ مؿـا   الطقـرومـا كطـؼ بـلهنؿ يعؾؿـقن مـطـؼ   دل طؾك أهنؿ معدن العؾـؿ

ففارسف[ استؼصاءإن بـقـا طؾك  يطقل بـا الؿؼام
(1)

- 

و قر ذلؽ م :طـدما قال    طؾل الـؿازي الااهرودياـقوهذا ما أشار إلقف ال ,

 -فراجع لالصالع إلـك طـدة مـفـا يف البحـار  صـكأكرر مـ أن تحمـ الروايات وهل 

وقـد ذكـر   ومثار إكبقاء وما دفعف إلقـف  باب طؾؿف وما دفع إلقف مـ الؽتب والقصايا

  -رواية (ـ ـقخؿ)يف ذلؽ أكرر مـ 

وأكـف   يف العؾـؿ دون الـبـقة يؽ الـبـل شــر  بـاب أن أمقـر الؿـممـقـ وفقف 

 -وأكف أطؾؿ مـ سائر إكبقاء  طؾؿ كؾ ما طؾؿف الرسقل 

وأهنـؿ أططـقا مـا   جؿقع طؾـقم الؿالئؽـة وإكبقـاء باب أن طـد إئؿة  وفقف 

   -وأن كؾ إمام يعؾؿ جؿقع طؾؿ اإلمام الذي قبؾف  أططاه اهلل إكبقاء

 -باب أن طـدهؿ كتب إكبقاء يؼراوهنا طؾك اختالف لغاهتا وفقف 

   -باب أهنؿ أطؾؿ مـ إكبقاء وفقف 

  كان طـد إكبقاء بعسـفا  أن حروف اسؿ اهلل إطظؿ ثالثة وسبعقن حرًفا وفقف

  وكان طـد مصػ حرف واحد أتك بف طرش بؾؼقس طـد سؾقؿان أقؾ مـ صرفة طـقـ

وسـائر  إكؿـف وإبـرصويربه هبؿا   الؿقتكحرفان يحقل هبؿا   ـكوكان طـد طق

صؾقات اهلل طؾقفؿ[ وإئؿةكؾفا طـد الرسقل  تؿعتواج  معجزاتف
(2)

- 

                                                           

بة فؾ ػقة وكالمقـة  الاــق  خؾقـؾ رزق يف رسـالتف لؾؿاج ـتقر الحـائزة طؾـك ( طؾؿ إئؿة الؿعصقمقـ مؼار5)

 (-14,13درجة آمتقاز )ص:

 (-5.114( م تدرك سػقـة البحار  الاـق  طؾل الـؿازي الااهرودي )1)
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 :كؼقل لذلؽ 

ــلي   وأي ؟!بنلفــام إئؿــة  إلفــام طؿــر كؼــارنوجــف يؿؽـــ أن  وأي  حــؼ ب

طؾـك وجـف إرض مؿؽــ أن يعؼـد مرـؾ هـذه الؿؼاركـة البائ ـة  قـر طؾؿـاء  مجـقن

د قالفـا كـص واحـد فؼـط مــ هـذه الـصـقص الؽرقـرة الغالقـة قـ ففؾ ثؿة ؟!اإلمامقة

 ؟!الؿؼاركة لتصح  أو قالفا أحد مـ طؾؿاء أهؾ ال ـة طـف ؟!كػ فطـ  طؿر

 ( الـماويح)لؿ يؼؾ يقًما أن جؿعف لؾـاس طؾـك إمـام واحـد يف صـالة  ثؿ إن طؿر 

ولـؿ يؼـؾ  ( كعؿت البدطة) :إكؿا قال  طؿقد الـقرأو طـ صريؼ   الؿالئؽةقد جاء بلمر مـ 

 -ويف  قرها مـ مرائف آجتفادية التل اكػرد هبا ( ة الحجمتع)مرؾ ذلؽ طـدما تادد يف 

يجـرا طؾؿـاء  ففـؾ  وردوا بعًسا مــ مرائـف طؿر  خالػقاقد   والصحابة 

   ؟!اإلمامقة فعؾ ذلؽ مع أئؿتفؿ

يف م ـللة   وأئؿـتفؿ  إذن الؿؼاركة التل طؼدها طؾؿاء اإلمامقة بقـ طؿـر  

ومـا هـل إٓ ذر الرمـاد يف   رابعة الـفـاروضقح الاؿس يف  واضحة البطالناإللفام 

 -لإلحراجتالفًقا   العققن

 َا قاي٘ اإلَا١َٝ يف أ٥ُتِٗ مل ٜكٌ أٌٖ ايط١ٓ يف عُس 

فـؼـقل   ٓ اطتؿاد طؾقفا يف الؿـذهب مجرد أخبارإن هذه  :ولؽل ٓ يؼقل قائؾ 

 :اقرأ ما يؼقلف طؾؿاء اإلمامقة طـ إئؿة لتعرف الحؼقؼة :لف

ي ـتؼل مـفـا   قبقـةوقــاة   طؾـؿ لـدينمإّن لإلمـام  :  محؿـد ال ــداــققال ال ,

كؿــا ورد   بــالؿعـك إطــؿّ  وحــلبــؾ هــل   وهــل لق ــت مـــ ســـ  الـبــّقة  طؾقمــف

[(سػارة إلفقةإّن اإلمامة ) :يف الزيارات ما مسؿقكف طـفؿ
(1)

- 

فنكؿـا يعــل  (الـقحل)اكؼطـع  :مومــ هــا كؼـقل إكـف طــدما يؼـال :وقال أيًسا ,

الــقحل بؿعـــاه إطــؿ الاــامؾ لؿــا بقـــاه أي مطؾــؼ  ٓ اكؼطــاع  يعلاـــرقحل التالــ

[الغقبآرتباط بعالؿ 
(2)

- 

                                                           

 (-4.313( اإلمامة اإللفقة  محؿد ال ـد )5)

 (-4.135( اإلمامة اإللفقة  محؿد ال ـد )1)
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هبـا  الصـاطدفنن   إلك ال ؿاء والعرش تصعدمإن إطؿال إذا أريد أن  :وقال ,

  الـربزخويف   الـروح قبضر إلك أن دور اإلمام يؽقن طـد اـقوروايات ت  اإلمامهق 

[ ---مـ طالؿ إلك طالؿ وطؼبات آكتؼال
(1)

- 

مإن طؾـقم إكبقـاء والرسـقل  :يعتل إصػفايناـر  محؿد باقر الاـقوقال ال ,

أو بغقر ذلؽ مؿا   أو اإللفام  بالقحلألؼقت إلقفؿ مـ جاكب اهلل تعالك   وإئؿة

وهؿ القسائط بقـ الخالؼ والؿخؾقق[  ثبت بالدلقؾ الؼاصع مـ الؽتاب وال ـة
(2)

- 

ء فال كبؾـغ شـلفقفؿ مـ  اطتؼدكامومفؿا  :ـ الؿظػر ـق  محؿد حاـقالوقال  ,

ولق لؿ يعؾؿقا أكـا ٓ كصـؾ إلـك تؾـؽ الرتـب ال ـامقة   الرفقعة ةسـقالؼدفقف مراققفؿ 

 (-كزهقكا طــ الربقبقـة وققلـقا فقــا مـا شـئتؿ) :لؿا قالقا لـا  ٕكػ فؿ يعرفقهناالتل 

فـال   قل وكان دون الؼقل يف اهلل الخالؼ تعـالكلعؾؿفؿ بلكـا مفؿا سبؼ لـا فقفؿ مـ ق

فقفؿ[  و ؾًقا  طـ م تقاهؿ خروًجايؽقن 
(3)

- 

فالظـاهر أكـف ٓ   أمـا الجفـة إولـك :التؽقيـقةيف وٓيتفؿ م :د الخقئل ـقوقال ال ,

يف  واسـطةلؽـقهنؿ   كؿا يظفر مــ إخبـار  طؾك الؿخؾقق بلجؿعفؿ وٓيتفؿشبفة يف 

وإكؿـا   إذ لقٓهؿ لؿا خؾؼ الـاس كؾفؿ  يف الخؾؼ ال ببوهؿ   قدالقجوهبؿ   يجاداإل

 التؽقيـقـةبـؾ لفـؿ القٓيـة   يف اإلفاضـة القاسطةوهؿ   وهبؿ وجقدهؿ  ٕجؾفؿ خؾؼقا

وإن   يجاديـةإوٓيـة طؾـك الخؾـؼ  كحـق وٓيـة اهلل تعـالكففذه القٓية  -لؿا دون الخالؼ

[ ---ك طؾك الخؾؼكاكت هل ضعقػة بالـ بة إلك وٓية اهلل تعال
(4)

- 

[ةشـرمـ اهلل بالؿبامإن طؾؿفؿ بال واسطة بؾ  :د طؾل طاشقر ـقوقال ال ,
(5)

- 

قال   وتعؾقؿفؿ  م خرة لخدمتفؿ الؿالئؽة والجانهذا فسؾ طـ أن جؿقع  ,

مــ الؿالئؽـة  ,مــ طؾـؿ الغقـب,مقـد طؾؿـقا كرقـًرا  :حبقب اهلل الفاشـؿل الخـقئل

                                                           

 (-5.411  محؿد ال ـد )( اإلمامة اإللفقة5)

 (-553( البقان يف طؼائد أهؾ اإليؿان  الاـق  محؿد باقر الاـريعتل إصػفاين )ص:1)

 (-35( طؾؿ اإلمام  الاـق  محؿد ح ـقـ الؿظػر )ص: 4)

 (-4.1١1( مصباح الػؼاهة  ال ـقد الخقئل )3)

 (-37,513( حؼقؼة طؾؿ مل محؿد  ال ـقد طؾل طاشقر )ص:1)
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 والجـانّ   الؿ ـّخريـ لفـؿ الؿالئؽـةوبغقـرهؿ مــ   درإلقفؿ لقؾـة الؼـ يـزلقنالذيـ 

وطؾـك   وما لـؿ يؽــ ماـاهًدا  طـفؿ  ابالذيـ يخدمقهنؿ ويـؼؾقن إلقفؿ طؾقم ما 

هذه كؾَّفا دلَّت أخبارهؿ[
(1)

- 

  اــقكؿا قـال ال  وسـ الـسج العؼؾل  وٓ فرق يف كالمفؿ بقـ سـ الطػقلة ,

ٓ   ًخاشــقو  وكفـاًل   وشـاًبا  إمام ولقًدامإن اإلمام  :ضـل  رااـقمحؿد صاهر مل ال

ومميـد بؿـا يف   وتبؾقًغـا أصـاًل كؿـا هـق مـربهـ طؾقـف  وطصؿة  حالف إدراًكا يختؾػ

  الطػقلـةطــ إحؽـام وهـق يف ســ   بـ جعػـر سـككتب الرجال طـ سمال مق

 أطؾـؿفقجقبـقن بؿـا ٓ ي ـتطقع أن يجقـب بـف  الؿفـدوسمال الحجة الؿـتظر وهق يف 

[مـ اهللوأن طؾؿفؿ   مؿا يدل طؾك أهنؿ مؾفؿقن  اء الؿحؼؼقـالعؾؿ
(2)

- 

 ٓ يخػـكوإئؿة مـ طمتف خاصـة  موإن رسقل اهلل  :  الؿػقداـقوقال ال ,

ًٓ بعـد  عتفؿشـقأحقال  القفاةطؾقفؿ بعد  يف دار الدكقا بنطالم اهلل تعالك لفؿ ذلؽ حـا

رمــة العظــام بؾطقػــة مـــ لفــؿ يف ماــاهدهؿ الؿؽ الؿـــاجلوي ــؿعقن كــالم   حــال

مـ بعد كؿا جـاءت  الؿـاجاةوتبؾغفؿ   لطائػ اهلل تعالك بقـفؿ هبا مـ جؿفقر العباد

وحؿؾة أثار مـفؿ[ كافةفؼفاء اإلمامقة  مذهبوهذا   بف الرواية
(3)

- 

مأما طؾؿف ففق يتؾؼك الؿعارف وإحؽـام اإللفقـة  :وقال محؿد رضا الؿظػر ,

  -مـ قبؾف اإلمامأو   الـبلوجؿقع الؿعؾقمات مـ صريؼ 

التــل  ةســـقاإللفــام بــالؼقة الؼدء ٓ بــد أن يعؾؿــف مـــ صريــؼ شـــلوإذا اســتجد  

ٓ   الحؼقؼـلء وشاء أن يعؾؿف طؾك وجفـف شـلفنن تقجف إلك   أودطفا اهلل تعالك فقف

 تؾؼقـاتوٓ إلك   الرباهقـ العؼؾقةوٓ يحتاج يف كؾ ذلؽ إلك   يخطئ فقف وٓ ياتبف

[ ---وإن كان طؾؿف قاباًل لؾزيادة وآشتداد  قـالؿعؾؿ
(4)

- 

                                                           

 (-١.157لرباطة يف شـرح هنج البال ة  حبقب اهلل الفاشؿل الخقئل )( مـفاج ا5)

 (-3.135( بداية القصقل يف شـرح كػاية إصقل  الاـق  محؿد صاهر مل الاـق  راضـل )1)

 (-31( أوائؾ الؿؼآت  الاـق  الؿػقد )ص: 4)

 (-53( طؼائد اإلمامقة  الاـق  محؿد رضا الؿظػر )ص: 3)
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ثـّؿ خؾـؼ جؿقـع ) :حف لروايـة الؽـايف التـل جـاء فقفـاشــريف   ـلوقال الؿجؾ ,

وهـؿ كـاكقا   وبعؾؿفـؿ هتؿســربحمأي َخَؾؼفا  :ما كصف ( فلشفدهؿ خؾؼفااء شـقإ

عؾؿفــؿ ل ؛فؾــذا صــاروا م ــتحّؼقـ لإلمامــة  ارهســـرالخؾــؼ وأ أصــقارطؾــك  مّطؾعــقـ

 وأئّؿة اإلمامقة   ار الغققبسـروأ  وطؾؾ الخؾؼ  (*)وإحؽام  ائعاـربالالؽامؾ 

                                                           

قبـؾ خؾـؼ الخؾـؼ  وكجـد أن  بالاـرائع وإحؽـامإئؿة يعؾؿقن  أن كقػٓ أطرف  )*(

لق ـال  الؿؼـداد  فق للحؽؿ الؿذي   ٓ يعرف إمام إئؿة طؾل بـ أبل صالب 

(: مطـ إسـحاق بــ 5.75طـ حؽؿف  روى شـق  الطائػة يف آستبصار ) رسقل اهلل 

 رجــاًل مــذاءً كــان  اطؾًقــ  فؼــال: إن الؿــذيطـــ أبــل طبــد اهلل قــال: )ســللتف طـــ  طؿــار 

أن ي ـللف وهـق جـالس  فـلمر الؿؼـدادلؿؽـان فاصؿـة  أن ي لل رسقل اهلل  فاستحك

أن  ٓ يعـرف  هـؾيف هـذه الروايـة    فعؾل : لقس باـلء([  فؼال لف الـبل ف للف

 يقجب الغ ؾ مـف  أو ٓ يقجب!  وٓ يعرف هؾالؿذي كجس أو  قر كجس! 

إذا دخـؾ  طؾؿ طؾًقا  تبقـ كقػ أن الـبل إكرم وستلب أخبار مـ كتب اإلمامقة  

ماذا يؼـقل! فـنن  مالب فماذا يؼقل  وإذا لبس  الغائطماذا يؼقل  وإذا قام مـ  الؽـقػ

 هذا التعؾقؿ؟!  فؾؿاذاقبؾ خؾؼ الخؾؼ   بإحؽام والاـرائعكان طؾًقا يعؾؿ 

ـؿـا كجـد جعػـر م ائؾ ب ــقطة مــ إحؽـام  بق يجفؾيف هذه إخبار كان  فعؾل  

طبــد (  طـــ 5.55الؽؾقـــل يف كافقــف ) الصــادق يؼــقل طـــ كػ ــف طؾــك مــا يرويــف طـــف

وأكـا  قـد ولـدين رسـقل اهلل يؼـقل: م إطؾك بـ أطقـ  قال سؿعت أبـا طبـد اهلل 

ال ـؿاء   خـربإلـك يـقم الؼقامـة  وفقـف  كائـكتاب اهلل  وفقف بدو الخؾؼ  وما هق  أطؾؿ

الجـة  وخرب الـار  وخرب ما كان وما هق كائـ  أطؾـؿ ذلـؽ كؿـا إرض  وخرب  وخرب

بـقـ إخبـار؟!  التــاقضأكظر إلك كػل إن اهلل يؼقل: )فقف تبقان كؾ شـلء([  فؿا هذا 

 دفعـةيعؼؾ أن جعػر الصادق تعؾـؿ الاــريعة الخاتؿـة  ففؾلجعػر؟!  الؿقزةوما هذه 

كـان ٓ يعؾـؿ الؽرقـر مـفـا   ؿد ؟! وأن كبقـا محبالتدريجتعؾؿفا  واحدة  وطؾل 

ېئ ىئ ىئ ىئ )  قــال تعــالك يف محؽــؿ كتابــف العزيــز: بالتــدريجوإكؿــا تعؾؿفــا 

   وكاكت ميات الؼرمن تـزل تمى لتعؾؿقف  ومـفا طؾك سبقؾ الؿرال:[554مالـ اء:(یی

 -[111مالبؼرة:(ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ)

 -[١1ماإلسـراء:(وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)
= 
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[ ---الصػات دون سائر الػرق فقف كّؾفؿ مقصقفقن بتؾؽ
(1)

- 

اء شــقأي أوجب وألـزم طؾـك جؿقـع إ  موأجرى صاطتفؿ طؾقفا :وقال أيًسا ,

  وإقبال الاـجر  كاؼ الؼؿر اتضـقال ؿاويات وإرصاطتفؿ حتك الجؿادات مـ 

  مـــ التحؾقــؾ وفــقض أمقرهــا إلــقفؿ  صـــكوأمرالفــا مؿــا ٓ يح صـــكوت ــبقح الح

مـا  يحؾقنتدبقرها إلقفؿ ففؿ  تػقيضوالؿـع وأن كان ضاهرها   والعطاء  والتحريؿ

 ---[ياااون
(2)

- 

مفاطؾؿ أن أكرـر مـا  (:الحؼقؼة الؿحؿدية والعؾقية)وقال يف باب ماهقة العؼؾ  ,

طؾك وجف  الؿتقاترةيف أخباركا  ه العؼقل قد ثبت ٕرواح الـبل وإئؿة أثبتقه لفذ

                                                           

 -[157مالبؼرة:(ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ) =

 -[١4مالؽفػ:(حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يب جت)

 -[111مالبؼرة:(ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ)

 -[511مصف:(ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ)

 -[5١7مالبؼرة:(ھے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷)

ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ )

 -[151مالبؼرة:(ىئيئ

 -[153مالبؼرة:(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ)

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۉۉ ې ې ېې ى ى )

  -[157مالبؼرة:(ۇئۆئ

 -[3مالؿائدة:(گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ)

 -[5١3مإطراف:(وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ)

 -[5مإكػال:(ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ)

طؾك هـذه إسـئؾة لؿـا كزلـت هـذه أيـات  أجقبة لق كان طـد الـبل إكرم قؾت:  

 يجقب- بؿاذالف  لتبقـ

 (- 1.31مامة اإللفقة  محؿد ال ـد )(  اإل11.435( البحار  الؿجؾ ـل )5)

 (- 11.413( البحار إكقار  الؿجؾ ـل )1)
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إما طؾك جؿقع  ٕرواحفؿوقد ثبت التؼدم يف الخؾؼ   فنهنؿ أثبتقا الؼدم لؾعؼؾ  مخر

  -متقاترةأو طؾك سائر الروحاكققـ يف أخبار   الؿخؾققات

وقد ثبت يف إخبار   التلثقريف آيجاد أو آشماط يف  التقسطلفا  أثبتقاوأيسا 

  -ما خؾؼ اهلل إفالك و قرها لقٓهؿوأكف   لجؿقع الؿخؾققات طؾة  ائقة كقهنؿ 

لفـــا كقهنـــا وســـائط يف إفاضـــات العؾـــقم والؿعـــارف طؾـــك الـػـــقس  وأثبتـــقا 

 بتقسـطفؿوقد ثبت يف إخبـار أن جؿقـع العؾـقم والحؼـائؼ والؿعـارف   وإرواح

   -ئؽة وإكبقاءتػقض طؾك سائر الخؾؼ حتك الؿال

القسـائؾ بـقـ الخؾـؼ وبـقـ  :أهنـؿ الؿ تػقسـةوالحاصؾ أكف قد ثبت بإخبـار  

الحؼ يف إفاضة جؿقع الرحؿات والعؾقم والؽؿآت طؾك جؿقع الخؾؼ[
(1)

- 

طؾـؿ  مإن طؾـؿ إئؿـة مــ أهـؾ البقـت  :  ح ـ طبد اهلل طؾـلاـقوقال ال ,

مــ خـالل واحـد مــ صـرق  مقتفبققت  فال ي تبعد أن يؽقن اإلمام مـفؿ يعؾؿ لدين

 بقـ الؿقت والحقاة كؿا كان اهلل  يخّقروٓ ي تبعد أيًسا أن   العؾؿ والؿعرفة لديف
  -](2)الؿقت طؾك الحقاة صؿًعا يف لؼائف  فقختارون  يخّقر أكبقاءه ورسؾف

كـان   عة أّن جعػـًرا الصـادقاــقموطــد ال :ـ الاـاكري ـق  حاـقوقال ال ,

ّٓ  إلفقـة لدّكقـةوهل قـّقة   اره بؼّقة اإلمامةسـرويؽاػ أ  جفقلالؿيعؾؿ  ٓ تتـقافر إ

لإلمام الؿعصقم وحده[
(3)

-   

  والػســائؾ  العؾــقممإن جؿقــع  :  طؾــل الـؿــازي الاــاهرودياـــقوقــال ال , 

ائفؿ صـــقوأو  والؿرســؾقـوالؽؿــآت الؿعطــاة إلــك الؿالئؽــة الؿؼــربقـ وإكبقــاء 

   -اـرـل ططـد إئؿة آث مقدطة

ــا  ــا أططــل طؾًؿ ــال تجــد مخؾقًق ــل   أو فســاًل   ف ــؽ لؾـب ــد أططــل ذل  إٓ وق
كرقـرة بحقـث يؽـقن طؾـؿ سـائر الخؾـؼ بالـ ـبة إلـك طؾـؿ  إضـافاتمـع   ائفصـقوأو

                                                           

 (-  53(  اكظر أيًسا: اإلمام طؾل بـ أبل صالب  أحؿد الرحؿاين الفؿداين )ص:5.514( البحار  الؿجؾ ـل )5)

 (- 151 ( الحصقن الؿـقعة )رد طؾك كتاب: حقار هاده بقـ ال ـة والاـقعة(  ح ـ طبد اهلل طؾل )ص:1)

 (-7.144( مقسقطة الؿصطػك والعمة  الحاج ح ـقـ الااكري )4)
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  وإبــراهقؿ  وكــقح  ففــؿ ورثــة مدم  --- مؾؼــاة يف البحــر كؼطــرةمحؿــد ومل محؿــد 

 -](1)ومحؿد   ـكوطق  سـكومق
إن اإلمـام وقـػ ) :مقـال العالمـة الطباصبـائل : ـ الخـزازيد مح ـقوقال ال ,

 قــر أو   كقــػ مــا كــان بنذكــف تعــالك ســقاء كاكــت مح قســة  العــالؿ حؼــايؼطؾــك 

وتـدل   ة والققـائع أتقـةضــقكـالؿقجقدات ال ـؿاوية والحـقادث الؿا  مح قسة

وبحـار   وبصـائر الـدرجات  يف الؽـايف الؿتقاترات الؿسـبقصةطؾك ذلؽ الروايات 

[(إكقار و قرها
(2)

- 

ثبـت لفـؿ  يعقةاــرالتمكؿـا ثبـت لفـؿ القٓيـة  :  فاضؾ الؾـؽرايناـقالوقال  ,

 بنذن اهلل  (واإل ـاء  والاػاء  واإلحقاء  اإلماتة)فقؼدرون طؾك  التؽقيـقةالقٓية 
  واإلحقــاء  اإلماتــة)وأّكــف تعــالك كؿــا يؼــدر كػ ــف الؿؼّدســة طؾــك   ---وإقــداره لفــؿ

وإططاء هذه الؿزية لف مع حػظ   الغقر طؾك ذلؽ إقداركذلؽ يؼدر طؾك  (وكحقهؿا

قدرتف وثبقت الؿزية لـػ ف[
(3)

- 

وطـرف   إّن اإلمـام إذا كظـر إلـك رجـؾ طرفـفم :د كؿـال الحقـدري ـقوقال ال ,

[ ---طرفف وطرف ما هق خؾػ حائطوإن سؿع كالمف مـ   لقكف
(4)

- 

 مإّن اهلل تعــالك أططــك لؾـبــ :وقــال أيًســا ,
ّ
القٓيــة  وأئّؿــة أهــؾ البقــت   ل

ًئا شــقففؿ ٓ يػعؾـقن   لؽـ بنذكف تعالك  التؽقيـّقةف يف إمقر صـرّ طؾك الت والؼدرة

ّٓ بنقــداره تعــالك   لؽـــ ٓ بـحــق آســتؼالل  وُيؿقتــقن  ويحقــقن  يخؾؼــقنففــؿ   إ

وإّكؿا بنذن اهلل تعالك[
(5)

- 

                                                           

(  م ـتدرك سـػقـة البحـار  ١1( القٓية التؽقيـقة لؾـبل وإئؿـة  الاــق  طؾـل الـؿـازي الاـاهرودي )ص:5)

 (-5.57١طؾل الـؿازي الااهرودي )

 (-35.شـرح ص:1زازي )( بداية الؿعارف اإللفقة يف شـرح طؼائد اإلمامقة  ال ـقد مح ـ الخ1)

 ,113تػصـقؾ الاـريعة يف شـرح تحرير القسـقؾة )الـجاسات وأحؽامفا(  الاـق  فاضـؾ الؾـؽـراين )ص:( 4)

11١-) 

 (- 37١( طؾؿ اإلمام  ال ـقد كؿال الحقدري )ص: 3)

 (-373( طؾؿ اإلمام  ال ـقد كؿال الحقدري )ص:1)
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  :وقال ,
ّ
  والـرزق  الخؾـؼ)أمـر   ئؿـةوإ  مإّن اهلل سبحاكف فـّقض لؾـبـل

ــاء فقســف تعــالك كؿــا ورد ذلــؽ يف  وســائطوجعؾفــؿ  ( وكحقهــا واإلماتــة  واإلحق

[اإلحصاءكصقص فقق حّد 
(1)

- 

مي ــتػاد مـــ بعــض إخبــار والخطــب  :ـ الربوجــردي ـــقد ح ـــقوقــال ال ,

ــع شــمون   الؿــلثقرة طـــفؿ ــقفؿ جؿق ــف ســبحاكف فــّقض إل ــةأك   الخؾــؼيف  الربقبق

[واإلماتة  واإلحقاء  والرزق
(2)

- 

ــا , ــال أيًس ــة اهلل  إنّ م :وق ــك هقئ ــفوصــقرة   تفاـــقّ مســبحاكف خؾؼفــؿ طؾ   إرادت

اء شــقوأخـذ طؾـك جؿقـع إ  سـؾطـتف يف برّيتـف سـرّ وأودطفؿ اسؿف إكرب الَّذي هق 

بــ اهلل  يف الخـرب الؿـذكقر يف ترجؿـة طبـد  ـ ــقكؿا أشـار الح بطاطتفؿالؿقراق 

ت بؿـا ضــققد ر :فؼال لف  طـ طبد اهلل الحّؿكوهق مريض ففربت   شّداد حقـ طاده

لتفرب مـؽؿ[ والحّؿك  أوتقتؿ حًؼا حًؼا
(3)

- 

لـديفؿ  أودطـتمفنن إئؿة هؿ الذيـ قد  :د محؿد هادي الؿقالين ـقوقال ال ,

ففـق مــ حقـث أن لفـؿ القٓيـة   إمـقر بقـدهؿ مجـاريوأمـا أن  -اإللفقـة إحؽام

أن لفـؿ  :وحاصـؾ الروايـة -فقسـف الؿؼـدس وسـائطفنهنؿ  ؛ٕمقر كؾفاالؽؾقة طؾك ا

يعقة[اـروالت  القٓية التؽقيـقة
(4)

- 

مإكـف قـد تظـافرت إخبـار  :طــدما قـال  د الخـقئل ــقوهذا ما ذهب إلقـف ال , 

 طؾك  (*)إدطقة والزياراتوأثار الؿروية طـفؿ صؾقات اهلل وسالمف طؾقفؿ يف 

                                                           
 (-115( طؾؿ اإلمام  ال ـقد كؿال الحقدري )ص:5)

 (- 4.431تػ ـقر الصـراط الؿ تؼقؿ  ال ـقد ح ـقـ الربوجردي ) (1)

 (-3.111( تػ ـقر الصـراط الؿ تؼقؿ  ال ـقد ح ـقـ الربوجردي )4)

 (-134محاضـرات يف فؼف اإلمامقة )الخؿس(  ال ـقد محؿد هادي الؿقالين )ص:( 3)

قس لؾتاــريع طــد طؾك إئؿـة الؿصـدر الـرئ الؿؽذوبةصارت )إطقة والزيارات(  )*(

(: مإكـف ثبـت يف الروايـات 5.113اإلمامقة  ففذا الخقئل يؼقل يف مصـباح الػؼاهـة )

الؿخــالػقـ  ووجـقب الـرباءة مـــفؿ  وإكرـار ال ــب  لعــجــقاز  وإطقـة والزيـارات

طؾقفؿ وإهتامفؿ  والقققعـة فـقفؿ أي  قبـتفؿ؛ ٕهنـؿ مــ أهـؾ البـدع والريـب- بـؾ ٓ 

 شبفة يف كػرهؿ ---[-
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مـفؿ[ الـ  فال ماكع مـ صدور   فؿديـ اهلل إلق تػقيض
(1)

- 

  وكـذا الزهـراء  معصـقمقنكؾفـؿ  مإئؿة  :وقال الؿقرزا جقاد التربيزي ,

َّٓ مرتبة  الـبل  مرتبةبؾ هؿ يف  َّٓ  يف هذه الجفـة بـقـ أئؿتــا  وٓ فرق  الـبقةإ إ

كـات ووسـائط كـزول بر  أولقـاء الــعؿ وقـد ثبـت أهنـؿ   يف مرتبة التؼدم والتلخر

حتـك  فال يصؾ أحد إلك مـراتبفؿ  كػس الـبل  بؿـزلة وإذا كاكقا   الرحؿـ

الؿرسؾ[ والـبل  الؿؼرب الؿؾؽ
(2)

- 

ــدم إصــالق صــػة  , ــؾ ٓ يقجــد ســبب لع ــقةب ــقفؿ الـب ــا   طؾ ــف صـــرإٓ بؿ ح ب

وبـلهنؿ   أكبقـاء موبالجؿؾة ٓ بد لـا مـ اإلذطان بعـدم كـقهنؿ  :بؼقلف   ـلالؿجؾ

وٓ كعـرف جفـة لعـدم   اءصــقمــ إكبقـاء وإو  مــ  قـر كبقــا وأفسـؾف شـرأ

وٓ يصؾ طؼقلـا إلـك فـرق بـّقـ بـقـ   جاللة خاتؿ إكبقاء رطايةإٓ  بالـبقة إتصاففؿ

الـبقة واإلمامة[
(3)

- 

 :أققل

طؾـقفؿ  ويــزل  ةشــرفعؾؿفؿ مـ اهلل مبا  هذه حؼقؼة إئؿة طـد طؾؿاء اإلمامقة 

الؿالئؽـة لقـؾ هنـار مــ دون اكؼطـاع حتـك  وتصؾفؿ أخبـار  مؾؽ أطظؿ مـ جربئقؾ

م ــخرة  الؿالئؽــة والجــانوأن جؿقــع   وإلــك أن تؼــقم ال ــاطة  قبــقرهؿوهــؿ يف 

ولـــ   مــا ياــااونويحرمــقن   مــا ياــااونيحؾــقن وأهنــؿ   وتعؾــقؿفؿ  لخــدمتفؿ

مـقر إ مجـاريو  يعقة والتؽقيـقـةاــروطــدهؿ القٓيـة الت  ياااوا إٓ أن يااء اهلل

وأكـف سـبحاكف فـّقض إلـقفؿ جؿقـع   وهؿ القسـائط بـقـ الخـالؼ والؿخؾـقق  بقدهؿ

وٓ   (*)بنذكف  (وكحقها ---واإلماتة  واإلحقاء  والرزق  الخؾؼ)يف  الربقبقةشمون 

 -جاللة خاتؿ إكبقاء رطايةإٓ  بالـبقة يعرف جفة لعدم إتصاففؿ

                                                           

 (-1.155( أجقد التؼريرات  تؼرير بحث الـائقـل لؾ ـقد الخقئل )5)

 (-545( إكقار اإللفقة يف الؿ ائؾ العؼائدية  الؿقرزا جقاد التربيزي )ص: 1)

 (-5.313(  تػ ـقر الصـراط الؿ تؼقؿ  ح ـقـ الربوجردي )15.١1( بحار إكقار  الؿجؾ ـل )4)

ــار  وضــعيعؾــؿ مـــ  )*(   والــرزق  )الخؾــؼؼــقل بلكــف فــقض لالئؿــة ال خطــقرةهــذه إخب

 (-: )بنذكف التقققعوقع ذلؽ طؾك ال امعقـ وضع هذا  فؾتخػقػ  (واإلماتة  واإلحقاء
= 
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 :فال مال هـا 

ات التل تحؿؾ مرؾ هذه الؿقاصـػات صـقيؿؽـ أن تؼقس مرؾ هذه الاخ كقػ 

 :طؾـل الؽـقراين قـال ؟!هلل طؿـر بــ الخطـاب  العبـد الػؼقـرلؾعـادة مـع  الخارقة

ٓ يصـح   والـرابط بقــف وبـقـ خؾؼـف  كقر اهلل يف أرضف مفالـبل وملف الؿعصقمقن 

  وٓ بلج ـادهؿ  وٓ بـلرواحفؿ  وٓ بلفعـالفؿ  ٓ بعؾؿفـؿ ---أن كؼقس هبـؿ أحـًدا

 -!](1)بػريسة وٓيتفؿ وصاطتفؿ  وٓ
والؼـدرات   ات التل تحؿؾ كؾ هذه اإلمؽاكقـاتصـققدمت هذه الاخ ماذاثؿ  

   ؟!قبؾ أن تؼدمف لألمة  عتفااـقول  ٕكػ فا كػعأو جؾب   ضـرمـ دفع 

إلقـف إمـة  لـؿ تصـؾًئا وصؾ إلقـف إئؿـة شـقوأيًسا فؾقخرج لـا طؾؿاء اإلمامقة  

أو  قرهـــا مــــ العؾـــقم   ر ــــقأو التػ  أو الػؼـــف  يف الحـــديثبعؼـــقد ســـقاًء  قـــبؾفؿ

 -طقةاـرال

 ال ذنس يأل١ُ٥ يف ايكسإٓ

واإلمؽاكــات   وطؾــك الــر ؿ مـــ كــؾ هــذه الؿقاصــػات  والعجــب العجــاب 

يعؼـؾ  ففـؾ !ولـق بجـزء مــ ميـةإلك ذكرهؿ  لؿ يتطرقفنن الؼرمن الحؽقؿ   العظقؿة

  ؟!يصدقأم   هذا

 يحصــربإلـك إئؿـة  راـقتواحدة مـ الؼرمن  ببيةامقة اإلم كطالبوكحـ طـدما  

  والجــ  والؿالئؽـة  والؿرسـؾقـ  كؿا أشارت ميـات طديـدة إلـك إكبقـاء  العبارة

  كزيـد  الـبـل  صـروأشارت إلك أسؿاء بعض مـ طا  والؿفاجريـ وإكصار
ـ الـذي ٓ هـق مـ  الحؽـقؿ (لؼؿـان)بؾ كزلت سقرة كامؾة باسـؿ رجـؾ   وأبل لفب

ٕكــا ٓ  ؛ويف محؾـف  ومـطؼـل  واقعـللذلؽ فنن صؾبـا هـذا   إكبقاء وٓ الؿرسؾقـ

                                                           

بؼـقا صـقال  فؾؿـاذا: إن كاكت طـد إئؿـة كـؾ هـذه الؼابؾقـات  واإلمؽاكقـات  وأققل  =

  ؟!ضـقؿ وقفرشـقعتفؿ صقال هذه الؼرون يف  ولؿاذا؟! ضـقؿ وقفرحقاهتؿ يف 

 (-3( الحؼ الؿبقـ يف معرفة الؿعصقمقـ  طؾل الؽقراين )ص:5)



 
 

 711 

ففــؿ   جؿقًعــا اـــردون الب اهلل  صــطػاهابــؾ أكــاس ا  أكــاس طــاديقـكتحــدث طـــ 

والؿالئؽة أجؿعقـ  مـ إكبقاء والؿرسؾقـ أفسؾ وأطؾؿ
(1)

رب العـزة  يخؾـؼولؿ   

القاحـد  يـؽـرومــ   إٓ مــ أجؾفـؿ  نالؼـرم يــزلولـؿ   الرسـؾ يبعثولؿ   الؽقن

 -فنكف خالد مخؾد يف كار جفـؿ  مـفؿ

  وصــػاهتؿ  مـــازلفؿيع لــبعض ســـرولبقــان هــذا إمــر ٓ بــد مـــ طــرض  

ــاهتؿ ــة  ومؼام ــب اإلمامق ــل وردت يف كت ــؾ   الت ــا قب ــًرا مـف ــًؿا كبق ــا ق  ــل ذكرك والت

 :مطؾبـا وأهؿقة  طقةشـرلقتبقـ   صػحات

 -الخؾؼ جؿقًعاواجبة طؾك  معرفتفؿ ,

 -أطؿال الخؾؼ إٓ بؿعرفتفؿ ٓ تؼبؾ ,

 -طؾقفؿ أطؿال الخالئؼ تعرضأهنؿ مـ  ,

   -أطؿال الخؾؼ إلٓ إذا أخذت طـ صريؼفؿ وٓ تؼبؾ ,

وصـاحبف خالـد مخؾـد يف كـار جفــؿ وإن صـام   كػًراالقاحد مـفؿ يعد  إكؽار ,

وإن طبـد اهلل   اققـف هقمـاوتؾتؼـل تر  وقام لقؾف حتك ي ؼط حاجباه طؾك طقـقـف  هناره

   -بقـ الركـ والؿؼام ألػ طام

 -أجؾفؿأن الخؾؼ والؽقن خؾؼا مـ  ,

 -مـ إكبقاء والؿرسؾقـ أفسؾأهنؿ  ,

 -إرض بلهؾفا ل اختلقٓ وجقدهؿ  ,

وٓ   ولــقٓهؿ لــؿ يخؾــؼ اهلل الجـــة وٓ الـــار  قبــؾ الخؾــؼ خؾؼــقاأهنــؿ قــد  ,

وٓ اإلكـــس وٓ   وٓ الؿالئؽـــة  إرض وٓ ال ـــؿاء وٓ  ســــلالعـــرش وٓ الؽر

 -الجـ

 -التل ٓ يؼبؾ اهلل مـ العباد طؿاًل إٓ بؿعرفتفؿ إسؿاء الح ـكهؿ  ,

 -أمر اهلل وخزكة طؾؿف وٓةأهنؿ  ,

                                                           

 (-53١( اكظر: تػسـقؾ إئؿة طؾك إكبقاء  طؾل الؿقالين[ مطؾؿ اإلمام  كؿال الحقدري )ص:5)
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 -اهلل  كقرأهنؿ  ,
  -إرض أركانأهنؿ  ,

 -ومختؾػ الؿالئؽة  وشجرة الـبقة  العؾؿ معدنأهنؿ  ,

 -اء الذيـ مـ قبؾفؿصـقوجؿقع إكبقاء وإو طؾؿ الـبل  ورثقاأهنؿ  ,

 -والؽقن معفؿ  وآقتداء هبؿ  مقآهتؿ القاجب ,

 -يعقة والتؽقيـقةاـرالت القٓيةطـدهؿ  ,

ــد اهلل  طـــدهؿ , ــع الؽتــب التــل كزلــت مـــ طـ وأهنــؿ يعرفقهنــا طؾــك   جؿق

   -اختالف أل ـتفا

 -حرًفا مـ اسؿ اهلل إطظؿ (31) طـدهؿ ,

وهبـؿ تــزل   وهبؿ تـبت إرض أشـجارها  اهلل ما يااء وهبؿ يربت ؿحقيهبؿ  ,

 -ال ؿاء قطرها ورزقفا

  ويعؾؿـقن مـا يف الجــة والــار  ما يف ال ؿاوات وما يف إرض يعؾؿقنأهنؿ  ,

   -وإن كان كقػ يؽقن  ويعؾؿقن ما كان وما يؽقن

وأهنـؿ يعرفـقن   وأك اب العرب ومقلد اإلسالم  طؾؿ الباليا والؿـايا طـدهؿ ,

ويعؾؿقن حتـك تؼؾـب جــاح الطقـر   الرجؾ إذا رأوه بحؼقؼة اإليؿان وحؼقؼة الـػاق

 -يف الفقاء

ويـده الؿب ـقصة طؾـك   ول اكف الـاصؼ يف خؾؼـف  أن اهلل جعؾفؿ طقـف يف طباده ,

وخّزاكـف يف   وبابـف الـذي يـدل طؾقـف  ووجفف الذي يمتك مـف  طباده بالرأفة والرحؿة

وهبـؿ يــزل   وجـرت إهنـار  وأيـعت الرؿـار  هبؿ أثؿرت إشجار  فسؿائف وأرض

 ----ولـقٓهؿ مـا طبـد اهلل  وبعبـادهتؿ طبـد اهلل  ويـبت طاب إرض   قث ال ؿاء

 -والؼائؿة تطقل

مهــاك  (:أثـر معرفـة أهـؾ البقـت) :د طؾل طاشقر تحت طـقان ـقاللذلؽ قال  

وقـد   معرفـة واقعقـة صـحقحة   لؿعرفـة أهـؾ بقـت محؿـد  ومادية  معـقيةمثار 

 فؿـ طرف مـ أمة محؿد) :جاء مـفا خطبفيف إحدى   اإلمام الصادق جؿعفا
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ٕن اهلل  ؛صـالوة إسـالمفوطؾـؿ فسـؾ   إيؿاكـف صعؿ حـالوةوجد   واجب حؼ إمامف

تــاج  وألب ــف  طؾــك أهــؾ مــقاده وطالؿــف حجــةوجعؾــف   كصــب اإلمــام طؾًؿــا لخؾؼــف

 -يؿد ب بب إلك ال ؿاء  ارمـ كقر الجب و ااه  الققار

 وت ـتفؾيديـ هبديفؿ العباد   اهلل ودطاتف ورطاتف طؾك خؾؼف حجج :إلك أن قال 

وٓ   شـؼلفؾـقس يجفـؾ حـؼ هـذا العـالؿ إٓ  -بـقرهؿ البالد ويـؿق بربكـتفؿ الـتالد

   -](1)طؾك اهلل  جريوٓ يصد طـف إٓ   يجفده إٓ  قي
 :أققل 

التـل تتـقق   والصػات ٕهـؾ البقـت  اإلمؽاكاتو  ثؿ بعد جؿقع هذه الؿـازل 

أكرـر مــ  مجؿـقعمـ ,محؽؿة  مية واحدةٓ كجد   إلقفا كػقس إكبقاء والؿرسؾقـ

   ؟!واحد مـفؿ اسؿأو تذكر   ر إلقفؿاـقت ,أف ومائتا مية ستة

طؾؿـاء  صـدمتالتـل   الصـادمةيجب أن يؼػ مؾًقا أمام هـذه الحؼقؼـة  فالعاقؾ 

ــر ــؾ  ق ــة قب ـــفؿ لؾؼــقل   هؿاإلمامق ــر م ــذلؽ اضــطر جؿــع كبق ــرمنل   بتحريــػ الؼ

طدد مــ إكبقـاء  بلسؿاءبعد أن وجدوا أن رب العزة قد أكزل سقر كامؾة   (*)وكؼصف

 -ؾصـقبالتػ قصصفؿذكر فقفا   ,الذيـ هؿ دوهنؿ بالػسؾ بؿػاوز,والؿرسؾقـ 

  اتاـــروالح  الحققاكــات) مختؾــػيف محؽــؿ كتابــف أســؿاء  بــؾ ذكــر لـــا  

  كا إلقفشـريػ يجد أمامف كؾ ما أاـرالؿصحػ ال يتصػحفؿـ  ( والػقاكف  والرؿار

فجؿقعفـا   ر والحـديث ــقكػ ـف لػفؿفـا الرجـقع الـك كتـب التػ يجفدمـ دون أن 

                                                           

 (-53( القٓية التؽقيـقة ٔل محؿد  ال ـقد طؾل طاشقر )ص: 5)

اإلمامقــة )الـــقري هبــذا الخصــقص خاتؿــة محــدثل  ألػــفخقــر دلقــؾ طؾــك ذلــؽ مــا  )*(

كتاًبـا تحـت طــقان: )فصـؾ الخطـاب يف تحريـػ كتـاب رب  ألـػالطربسـل(  فؼـد 

التل أولػت إلثبات تحريػ  وكتبفؿ  طؾؿائفؿ  وأققال أخبارهؿإرباب(  جؿع فقف 

مــ قـام طؾـك يـده مـذهب اإلمامقـة  مــ أمرـال:  أسـؿاء  وكجد بقــفؿ وكؼصفالؼرمن 

ؼؿـــل  والؿجؾ ــــل  والحـــر العـــامؾل  والػـــقض )الؽؾقــــل  وطؾـــل بــــ ابـــراهقؿ ال

 الؽاشاين --- و قرهؿ(- 
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 لـقي طــؼأو   أو تقجقـف مــ أحـد  ر ــقأو تػ  ٓ تحتـاج إلـك بقـان محؽؿاتميات 

  -)*(أئؿتفؿ إمامةطؾك  الـص الؼرمين كؿا يػعؾ اإلمامقة حقـ آستدٓل

 

                                                           

 كرقًرا ما يطعـ طؾؿاء اإلمامقة يف الصحابة  ويف أهؾ ال ـة  والدول التل قامت وقتفا  )*(

ب بب دطقى أهنؿ أخػقا فسائؾ أهؾ البقت ومـاقبفؿ  وسعقا  ,إمقية والعباسـقة,

كان ثؿة طتب وصعـ طؾك أحد يف إخػاء  بؽؾ جفدهؿ لطؿ فا  ولؽـ يف الحؼقؼة أن

  ومـا أكـزل اهلل فقـف مــ الؿصـحػ الاــريػهذه الػسائؾ والؿـاقب فنكؿا يقجف إلك 

أيؿـا ثــاء   الؿفـاجريـ وإكصـارميات محؽؿات يف الرـاء طؾك أطداء أهؾ البقت مـ 

محؽؿـة وأطرض طـ اإلشارة إلك مـ هؿ أطظؿ وأطؾك درجة مـفؿ ولق ببيـة واحـدة 

ولقس أهؾ ال ـة   الؿصحػ الاـريػ  فعدوكؿ ياإمامقة إول وإخقر هق حةصـري

ما أكزل اهلل ,وٓ الدولة إمقية وٓ العباسـقة  فال ترمقا ما تعتؼدوكف مـ طؼائد باصؾة 

 طؾك أخريـ  لتربروا ٕتباطؽؿ مظؾقمقتؽؿ ومظؾقمقة أهؾ البقت!   ,هبا مـ سؾطان





 

 

 

 

 

 

 

  بطالٕ دع٣ٛ

 إيِٝٗ از ايٓي ضـسإ
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 توطئة:

ــدطقى  ــؼ ب ــا يتعؾ ــا م ــل دطــقى  ارســـراإلأم ــرةفف ــل اســتؿرار  ؛خطق ــا تعـ ٕهن

وأهنـا م ـتؿرة إلـك يقمــا    يعة الخاتؿة لؿ تـتف بؿـقت الـبـلاـروأن ال  يعاـرالت

ومــا زال   فــر إلــك إمــة إٓ بالتــدريجأحؽاًمــا مقدطــة طـــد إئؿــة لــؿ تظ ٕن ؛هــذا

 !طـد الؿفدي ٓ تظفر إٓ بظفقره مخػًقابعسفا 

ٕهنــا مخالػــة  ؛وهــل دطــقى ٓ تختؾــػ طـــ الــدطقى إولــك فبطالهنــا ضــاهر

ومــا هــق ثابــت طـــ    د الؿرســؾقـســـق ســـةوصــحقح   الحؽــقؿ الــذكريح صـــرل

   :لبقانوإلقؽ ا  الطاهريـ بقتفوأهؾ   إخقار الؿـتجبقـ صحبف

 دع٣ٛ طبايف١ حملهِ ايتٓصٌٜ

ــل  ــديـ بال تخــالػفف ًٓ مــا طــرف مـــ ال ورة أن رب العــزة قــد خــتؿ ســـرأو

فالـديـ قـد   واكؼطـع بؿقتـف الـقحل  وأكؿؾ برسـالتف الـديـ  الرسآت بؿحؿد

چ چ چ ڇ ) :قال تعـالك  ويف محؽؿ الؽتاب  كؿؾ بـص رب إرباب

ـــدة:(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ـــؽ   [4مالؿائ ـــال يا ـــا ف ـــؾ أّن كبقـ طاق

وأّن   والعؼائــد القؼقـّقــة أكؿــؾ بقــان  قــد بــّقـ ٕمّتــف الؿعــارف الحؼقؼقــة  محؿــًدا

فػقـف صعــ   (*)فـنن ققـؾ بخـالف ذلـؽ ؟الصحابة تؾّؼقا ذلؽ طـف وَبؾَّغقه لؾؿ ـؾؿقـ

وهـق   يعةاــرب بب هذا الؽتؿان لؾ  يح يف خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ محؿدصـر

ۀ ہ ہ ) :قــال تعــالك  لؾـــاس كافــة ,زمـــ حقاتــف,الــذي أرســؾ لتبؾقغفــا 

يف كتاب لمجع إلقـف  جؿعفا  فالحال ٓ هق  [1١مسبل:(ہ ہ ھ ھ

  وٓ هـق !أحًدا مـ أصحابف بجؿعفا زمـ حقاتـف  وٓ أمر ! إمة بعد مقتف

                                                           

بؿجّرد التـزيؾ  قـال الاــق   لؿ يحصؾبلن إكؿال الديـ  اإلمامقة وحدهؿ مـ يعتؼد )*(

 لـؿ يحصـؾمحؿد ال ـد يف تػ ـقره ٔية إكؿال الديـ: مإكؿال الـديـ وإتؿـام الـعؿـة 

  بـصببؿجّرد التـزيؾ  بؾ 
ّ
مبقـًا لبطقن الؼـرمن وحؼائؼـف  ومــ بعـد  قّقؿ بعد الـبل

 أوٓده الؿعصقمقـ  ويف هذا الزمان ولده الحّجة 
ّ
 -[ اإلمام الؿـتظرطؾل
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  إكؿـا خصـفا رجـاًل واحـًدا يعؾـؿ هـق !بقـفا لؾصحابة كافة ح ب زطـؿ اإلمامقـة
مــ الحؽؿـة لحؽـقؿ الحؽؿـاء  ففـؾ !وٓ تطقع  سقف ٓ ت ؿع لف جقًدا بلن الـاس

 ؟!أن يػعؾ مرؾ هذا الػعؾ

قـال رب العـزة محـذًرا   يحة لؿحؽؿات الؼـرمنصـرمخالػة   ويف فعؾف هذا 

ـــــــــــــــــــــــــــــف ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) : كبق

 -[53مالؿائدة:(ڈڈ

 -[5١3ممل طؿران:(پ پ ڀ ڀ) :ًئاشـقلف أن ٓ يؽتؿ مـف  وأمره 

قـال   بؾ كان التحذير مـ رب العـالؿقـ يف طـدم الؽتؿـان مقجًفـا إلـك الــاس كافـة

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ) :رب العـــزة

﮴﮵  ﮳  ﮲     ؟- بالـبل إكرم فؽقػ  [517مالبؼرة:(ۓ ۓ 
 كقـػ  فبعـد هـذه أيـات الؿحؽؿـات الؿرتبطـة بصـؾب ديــ إمـة الخاتؿـة لذلؽ

 ؟! وأودطـف طــد طؾـل  ئًا مـ الديـ طـ إمةشـققد كتؿ   يؿؽـ أن كصدق أن الـبل
يعات التـل لـؿ يؽــ لفـا اــريؿؽـ أن كربر لألئؿة إضفارهؿ لـبعض العبـادات والت وكقػ

   ؟! بدطقى أهنا مـ إحؽام التل كتؿفا الـبل   وجقد زمـ الـبل الخاتؿ
  فخذوهاهلل  كتاب ما وافؼ) :ققلفؿ  خصقًصا وأن اإلمامقة يـؼؾقن طـ أئؿتفؿ 

 (فدطقهاهلل  كتاب وما خالػ
(1)

  -لؽتاب اهلل مخالػةوجؿقع ما أوردوه مـ أخبار   

                                                           

 (-3.131(  هتذيب إحؽام  الطقسـل )5.57( الؽايف  الؽؾقـل )5)
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   ملا ثبت عٔ ايٓي األنسّدع٣ٛ طبايف١ 

   الـبـل إكـرمجؿؾـة مــ أقـقال  ,أيًسـا, يخـالػوهذا الؿعتؼد يف إئؿـة 
فــا بعــدي إٓ ٓ يزيــغ طـ  لقؾفــا كـفارهــا  البقســاءمتــركتؽؿ طؾــك  : ومـفــا ققلــف

الحديث[ ---هالؽ
(1)

- 

  مالؾفـؿ هـؾ بؾغـت :يف حجة القداع التل جاء يف مخرها  خطبتف ويخالػ ,

الؾفؿ هؾ بؾغت[
(2)

-   

  أكـف  سـب حـقـ رأى مـع طؿـر بــ الخطـاب  مـا ثبـت طــف ويخالػ ,
ألـؿ مت  ؟مأيف شؽ أكت يـا ابــ الخطـاب :فؼال   ء مـ التقراةشـلصحقػة فقفا 

حًقا ما وسعف إٓ أن يتبعـل[ سـكلق كان أخل مق ؟!ؼقةهبا بقساء ك
(3)

- 

كؿرـؾ رجـؾ   مإن مرؾل ومرؾ إكبقاء مـ قبؾـل :أكف قال  ما ثبت طـف ويخالػ ,

فجعؾ الــاس يطقفـقن بـف ويعجبـقن   بـك بقتًا فلح ـف وأجؿؾف إٓ مقضع لبـة مـ زأوية

الـبققـ[ خاتؿوأكا   فلكا الؾبـة :قال ؟هال وضعت هذه الؾبـة :ويؼقلقن  لف
(4)

- 

طـــ   طـــ طاصــؿ بـــ حؿقــدالــذي رواه الؽؾقـــل يف كافقــف    ققلــف ويخــالػ ,

أيفـا  :فؼـال  يف حجـة الـقداع  مخطـب رسـقل اهلل :قـال  طـ أبل جعػـر  الرؿالل

ومـا   مـ الـار إٓ وقد أمـرتؽؿ بـف ويباطدكؿمـ الجـة  يؼربؽؿء شـلواهلل ما مـ   الـاس

الحديث[ ---طـف هنقتؽؿمـ الجـة إٓ وقد  ويباطدكؿالـار  مـ يؼربؽؿء شـلمـ 
(5)

- 

 :أققل

فنكــف يــتفؿ   لعؾــل  الـبــل ارســـربنطؾــك ضــقء هــذه إقــقال فــنن مـــ يؼــقل  

يح العبارة لجؿفقر الؿ ؾؿقـ أكف قـد صـرقال ب  ٕكف ؛لفذه إمة بالغش الـبل

                                                           

 (-13(  ال ـة  ابـ أبل طاصؿ )ص:5.75(  الحاكؿ )5.55(  ســ ابـ ماجف )3.515م ـد أحؿد )( 5)

(  مصـػ ابـ أبل شــقبة 1.531(  ال ــ الؽربى  البقفؼل )5.141(  م ـد أحؿد )1.575البخاري )( 1)

(١.555-) 

 (-54.1١4(  فتح الباري  ابـ حجر )5.11١(  مصـػ ابـ أبل شـقبة )4.4١3م ـد اإلمام أحؿد )( 4)

 (-3.33(  صحقح م ؾؿ )3.554( صحقح البخاري )3)

 (-54.13(  الؿ تدرك )53.31(  القسائؾ )53.11(  القايف  الؽاشاين )1.33الؽايف  الؽؾقـل )( 1)
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جـزًءا  ســرأؼة إمر أكف قد ويف حؼق  ًئاشـقولؿ يؽتؿ طـفؿ   جؿقع أمقر ديـفؿ بؾغفؿ

   !كبقًرا مـ الديـ طـد طؾل
وإكؿـا تـرك إمـر   لعؾـل ارســراإللؿ يخـربهؿ هبـذا   أكف الغش الراينثؿ  

يعؾــؿ جقــًدا بــلن طؾًقــا ســقف ٓ   خصقًصــا وأكــف  وبــقـ طؾــل   ا بقـــفســـرً 

 !وٓ ُي ؿع لؽالمف  وٓ ُيطاع  ُيؿؽـ

 ٚع٢ً زأضِٗ عًٞ ملا ثبت عٔ ايصخاب١دع٣ٛ طبايف١ 

 :وطؾك رأسفؿ طؾل  جؿؾة مـ أخبار الصحابة يخالػ وهذا الؿعتؼد

الحؿـد لّؾـف ) : مقال أمقر الؿممـقـ طؾل بـ أبل صالـب :قال  طـ الصادق ,

[(لألمة جؿقع ما تحتاج إلقف بقَّـتالذي لؿ يخرجـل مـ الدكقا حتك 
(1)

- 

مبـلبل  :وتجفقزه  وهق يؾل   ؾ رسقل اهلل هنج البال ة يف  طؾل وقال ,

ما لؿ يـؼطع بؿقت  قرك مـ الـبـقة وإكبـاء وأخبـار  اكؼطع بؿقتؽلؼد   أكت وأمل

ال ؿاء[
(2)

-   

  وتــازع مــ إل ــ  مأرسؾف طؾك حقـ فمة مـ الرسـؾ : الـبل يف ققلفو ,

بف القحل[ وختؿ  فؼػا بف الرسؾ
(3)

- 

أه مــ هتؿـة اإلخػـاء ويـرب  ومـزلتـف  مؽاكـة الـبـل يحػـظالـذي   ققلفو ,

ء مــ الـقحل إٓ شــلهؾ طـدكؿ  : مقؾت لعؾل : قال أبق جحقػة  ارسـرواإل

ما أطؾؿـف إٓ ففًؿـا يعطقـف   وبرأ الـ ؿة  والذي فؾؼ الحبة  ٓ :قال ؟ما يف كتاب اهلل

  العؼـؾ :قـال ؟الصـحقػةومـا يف  :قؾـت -وما يف هـذه الصـحقػة  اهلل رجاًل يف الؼرمن

[!وأن ٓ يؼتؾ م ؾؿ بؽافر  رسـقوفؽاك إ
(4)

-   

                                                           

 (-5١.111(  القسائؾ )5.457(  التفذيب  الطقسـل )4.551قف  الصدوق )فؼقف مـ ٓ يحسـره الػؼ( 5)

 (-1.11١( هنج البال ة  خطب اإلمام طؾل )1)

 (-1.55( هنج البال ة  خطب اإلمام طؾل )4)

 (-4.513(  صحقح م ؾؿ )3.41( صحقح البخاري )3)
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ء حتـك شـلكؾ   مطؾَّؿـا رسقل اهلل :الذي جاء فقف سـلققل سؾؿان الػارو ,

أو أن ك ـتـجل   أجؾ لؼد هناكا أن ك تؼبؾ الؼبؾة لغائط أو بقل) :فؼال :قال -الخراءة

[(أو أن ك تـجل برجقع أو بعظؿ  أو أن ك تـجل بلقؾ مـ ثالثة أحجار  بالقؿقـ
(1)

- 

  كـذا وكـذا  مطؾؿــا رسـقل اهلل :الـذي قـال فقـف  بـ جاـعؿ اقةسـروققل  ,

  بؾك والذي بعرف بالحؼ :فؼال ؟تخراونأما طؾؿؽؿ كقػ  :فؼال رجؾ كالؿ تفزه

[(ى وأن كـصب القؿـك ـرأن كتقكل طؾك الق) :لؼد أمركا
(2)

(*)- 

 :قـال أكـف  طـ طؾل  طـ مبائف  طـ أبقف  وروت كتب اإلمامقة طـ الصادق ,

ــل أطــقذ بــؽ مـــ ) :أن أقــقل الؽـقــػإذا دخؾــت   مطّؾؿـــل رســقل اهلل الّؾفــّؿ إّك

 -[(الخبقث الؿخبث الـجس الرجس الّاقطان الّرجقؿ

                                                           

 (-5.175( الؿحجة البقساء يف هتذيب اإلحقاء  الػقض الؽاشاين )5)

 (-3.545ؿعجؿ الؽبقر  الطرباين )( ال1)

هذا الخرب مروي يف كتب أهـؾ ال ــة تحديـًدا  وٓ وجـقد لـف يف كتـب اإلمامقـة كؿـا  )*(

أقروا هؿ أكػ فؿ بذلؽ  لؽـ طؾك الر ؿ مــ طـدم وروده يف كتـبفؿ  وطــ أئؿـتفؿ  

  طؾـك الـر ؿ مــ دطـقاهؿ أهنـؿ ٓ يلخـذون معتؿـد طــدهؿإٓ أكف أصبح متـًـا فؼفًقـا 

 فؿ طـ  قر أهؾ البقت  وإلقؽ ما ذكره طؾؿاء اإلمامقة طـ هذا الخرب:ديـ

قال الاـق  محؿـد تؼـل أمؾـل يف كتابـف: مصـباح الفـدى يف شــرح طـروة الـقثؼك  , 

طؾـك الحؽـؿ الؿـذكقر بؽـال شـؼقف ٓ طؾـك اسـتحباب  هـاك كـص ولقس(: م١1.4)

  إٓ أن الاـفقد يف القؿــك تػـريجطؾك الرجؾ الق ــرى  وٓ طؾـك اسـتحباب  آتؽاء

  وطــ العالمـة يف الـفايـة  أكـف روى أن الذكرى أسـد إول إلك روايـة طــ الـبـل 

طؾــؿ أصــحابف آتؽــاء طؾــك الق ــار  قــال يف الحــدائؼ بعــد كؼــؾ ذلــؽ طـــ  الـبــل 

 العالمة والافقد: وهؿا أطؾؿ بؿا قآ[-

ــقد الخـقئل يف كتابـف الطفـارة ) ,  الـذكرى  وكاـػ الغطـاء   (: مكؿـا يف4.315وقال ال 

يف أخباركا مـا يـدل طؾقـف- كعـؿ يف ال ـــ الؽـربى  ولؿ يردوالؾؿعتقـ  ومـظقمة الطباصبائل  

ــراقة بــ جاـعؿ: )طؾؿــا رسـقل اهلل  إذا دخـؾ أحـدكا الخـالء أن يعتؿـد  لؾبقفؼل طــ س

ايـة يف الذكرى حقث أســد ذلـؽ إلـك رو الافقدالق ـرى ويـصب القؿـك(  ولعؾف إلقف أشار 

 يف الـفاية بؼقلف: ٕكف طؾؿ أصحابف آتؽاء طؾك الق ار([-  العالمةوكذا  طـ الـبل 
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ــال  , ــا وق ــلم :أيًس ـــ   رســقل اهلل طّؾؿـ ــت ط ــائطإذا قؿ ــقل الغ  :أن أق

ؿـة مـا يـا لفـا مــ كع  وأمـاط طـّـل أذاه  الحؿد هلل الذي رزقـل لّذة صعامل ومـػعتف)

 -[(بّقـ فسؾفا

الحؿـد هلل ) :أن أقـقل لب ـت الرـقبإذا   رسـقل اهلل طؾؿــلم :وطـف أيًسـا ,

الؾفؿ اجعؾفا ثقاب بركة أبتغـل فقفـا   الذي ك اين مـ الؾباس ما أتجؿؾ بف يف الـاس

[---(مرضاتؽ وأطؿر فقفا م اجدك
(1)

- 

 ()ملا ثبت عٔ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت دع٣ٛ طبايف١ 

 :ومـفا  قى جؿؾة مـ أخبار إئؿة الؿعصقمقـهذه الدط وتخالػ

ّٓ وفقـف شــلممـا مــ  :سـؿعتف يؼـقل :قـال  طــ الصـادق  حؿاد صحقحة , ء إِ

أو سـّة[ كتاب
(2)

- 

القفـاة   ت الـبـلســرلؿـا حم :قـال  طـ أبل جعػـر  رصـقأبل ب صحقحةو ,

قـد   ٓ :فؼـال ؟هؾ لؽ يف الرجقع إلك الدكقا  يا رسقل اهلل) :فؼال  كزل جربئقؾ 

  ثـؿ قـال الـبـل  بؾ الرفقؼ إطؾك  ٓ :فؼال  فلطادها طؾقف  رسآت ربل بؾغت
  -(*)بعد سـتلوٓ سـة   إكف ٓ كبل بعدي  أيفا الـاس :والؿ ؾؿقن حقلف مجتؿعقن

                                                           

ــات )ص:5) ــار يف: الجعػري خب ــقري )113  17  54( اكظــر هــذه ٕا (  4.153( )5.114(  م ــتدرك القســائؾ  الـ

 (-1.34١( )4.51(  م ـد اإلمام طؾل  ال ـقد ح ـ الؼباكجل )7.151مقسقطة اإلمام طؾل  الريافري )

 (-5.133(  القايف  الػقض الؽاشاين )5.17أصقل الؽايف  الؽؾقـل )( 1)

طؾؿــاء اإلمامقــة طؾــك أهــؾ ال ـــة تصــحقحفؿ لحــديث: )طؾــقؽؿ بؽتــاب اهلل  يـؽــر )*(

(  بقـؿا كجد أن كرقًرا مـ إحاديث الصادرة طـ أئؿة أهؾ البقت تحث الـاس وسـتل

قال الاـق  جعػر ال بحاين يف كتابف: إجقبة   طؾك التؿ ؽ بالؽتاب وسـة الـبل 

مفؿـقـ  مصـدريـبعـد وفاتـف  (: مخؾػ الـبل 513الفادية إلك سقاء ال بقؾ )ص:

 الاـريػة([- وسـتفهؿا: )كتاب اهلل الؿجقد  

(: ملؼـد صــرح أئؿـة أهـؾ البقـت والعـمة 11وقال يف كتابـف: تـذكرة إطقـان )ص: , 

الؽتـاب جـالل العؼقـدة والاــريعة  إٓ ولـف أصـؾ يف الطاهرة بلكف: مـا مــ شــلء يف م

   وهذا هق ما يظفر مـ كؾؿاهتؿ وكصقصفؿ القافرة: وال ـة
= 



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

702 

ــار ــف يف الـ ــاقتؾقه  فؿـــ ادطــك بعــد ذلــؽ فــدطقاه ومدطق ــف يف  ف ومـــ اتبعــف فنك

[ ---الـار
(1)

- 

ء يف شــلأكـؾ  :مقؾـت لـف :قال  سـكطـ أبل الح ـ مق  وما رواه سؿاطة ,

 وســـةء يف كتــاب اهلل شـــلبــؾ كــؾ ) :قــال ؟أو يؼقلــقن فقــف  كتــاب اهلل وســـة كبقــف

 -)](2)كبقف
وأكـزل   لـف الـديـ أكؿؾحتك   لؿ يؼبض كبقف إن اهلل  ---م :وققل الرضا ,

  والحـدود وإحؽـام  بـقـ فقـف الحـالل والحـرام  ءشــلطؾقف الؼرمن فقف تبقان كـؾ 

  [4١مإكعـام:(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ) :فؼال   إلقف الـاس كؿاًل  يحتاجوجؿقع ما 

                                                           

لؿ يدع شـقًئا تحتاج إلقف إمة إلك يقم الؼقامة   قال: )إن اهلل   طـ اإلمام الباقر ,  =

دل إٓ أكزلـف يف كتابــف وبقـــف لرسـقلف  وجعــؾ لؽــؾ شــلء حــًدا  وجعــؾ طؾقـف دلــقاًل يــ

 طؾقف(-

 (-سـةقال: )ما مـ شـلء إٓ وفقف كتاب أو  وطـ الصادق  , 

قال: قؾت لـف: )أكـؾ شــلء يف كتـاب اهلل   وطـ سؿاطة  طـ أبل الح ـ مقسـك , 

 ([-كبقف  وسـة  أو تؼقلقن فقف؟ قال: بؾ كؾ شـلء يف كتاب اهلل كبقف  وسـة

ل: مواقتدوا هبدى كبقؽؿ فنكف (  أكف قا5.155يف هنج البال ة ) وروي طـ طؾل  , 

ــف أح ـــ  واســتـقا ب ـــتفأفســؾ الفــدى   ــرمن فنك فنهنــا أهــدى ال ــــ  وتعؾؿــقا الؼ

بـــقره فنكــف شــػاء الصــدور   واستاــػقافقــف فنكــف ربقــع الؼؾــقب   وتػؼفــقاالحــديث  

 تالوتف فنكف أح ـ الؼصص[-  وأح ـقا

 قا ســة الـبـل   فـال هـؿ جؿعـ: خالػ اإلمامقة جؿقـع مـا أمـرهؿ بـف طؾـل قؾت 
وطؿؾقا هبا  وٓ هؿ تعؾؿقا الؼرمن واستاػقا بـقره وأح ـقا تالوتف! بؾ كجـدهؿ قـد 

 استاػقا بالؼبقر  وأح ـقا تالوة كتب إدطقة والزيارات الؿؽذوبة!

(  م ـتدرك القسـائؾ  15.555(  القايف  الػقض الؽاشـاين )3.554( فؼقف مـ ٓ يحسـره الػؼقف  الصدوق )5)

(  بداية الؿعارف اإللفقـة يف شــرح طؼائـد اإلمامقـة  41(  إمالل  الؿػقد )ص:55.77الطربسـل )الـقري 

الؼســاء والاــفادات  تؼريـر بحــث ال ـــقد الخــقئل لؾاـــق  الجــقاري (  5.133ال ــقد مح ـــ الخــرازي )

 -(4.44١(  جقاهر التاري   الؽقراين )51.511(  مـفاج الرباطة  حبقب اهلل الخقئل )1.454)

 (-5.134(  القايف  الػقض الؽاشاين )5.51( الؽايف  الؽؾقـل )1)
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) : وأكزل يف حجـة الـقداع وهـل مخـر طؿـره

[[4مالؿائدة:(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ
(1)

- 

َّٓ شـق  الـبلوما ترك  ---م :لؼقلف أيًسا ومخالػة ,   بّقــفًئا تحتاج إلقف إمـة إ

ــؾ اهلل  فؿـــ زطــؿ أن ــؿ يؽؿ ــاب اهلل ل ــد رّد كت ــف فؼ ــق   ديـ ــاب اهلل فف ـــ رّد كت وم

[---كافر
(2)

-  

 :أققل

باهلل بـلن مـا مــ   وأق ؿ  بلكف قد تركـا طؾك الؿحجة البقساء  الـبل شفد 

مــ  يؼربــاء شــلوما مـ   إٓ وقد أمركا بف  مـ الـار ويباطدكامـ الجـة  يؼربـاء شـل

 -طـف هناكاإٓ وقد  مـ الجـة ويباطدكاالـار 

وأق ؿ باهلل بلكف لقس لديـف  قـر صـحقػة فقفـا   طؾل بلن القحل قد اكؼطع وشفد

بلكف قد خـرج مــ   ويحؿد اهلل  وأن ٓ يؼتؾ م ؾؿ بؽافر  رسـقوفؽاك إ  العؼؾ

 -(*)الدكقا وقد بقـ لألمة كؾ ما تحتاج إلقف

 -الخراءةحتك ء شـلكؾ قد طؾؿفؿ   بلن الـبل  سؾؿان الؿحؿدي وشفد

                                                           

(  تحػ العؼقل  333(  إمالل  الصدوق )ص:4.3١1(  القايف  الؽاشاين )5.57١( الؽايف  الؽؾقـل )5)

ـــ شــعبة الحــراين )ص: ـــ شــاذان 5١.153(  وســائؾ الاـــقعة  الحــر العــامؾل )344اب (  اإليســاح  اب

 (- 5.73(  م ـد اإلمام الرضا  طزيز اهلل ططاردي )111عؿاين )ص:(  الغقبة  الـ17)ص:

(  معـــاين إخبـــار  الصـــدوق 5.575(  طقـــقن أخبـــار الرضـــا  الصـــدوق )5.57١الؽـــايف  الؽؾقــــل ) (1)

(  الربهـــان يف تػ ــــقر الؼـــرمن  البحـــراين 15.45(  جـــامع أحاديـــث الاــــقعة  الربوجـــردي )75)ص:

 (-3ػقض الؽاشاين )ص:(  إصقل إصـقؾة  ال5.414)

يؼـقل فقـف بـلن  خـربًا صـحقًحا لؿ يربت طـ صاحب الاـلن طؾـل بــ أبـل صالـب  )*(

 قد أسـر لف شـقًئا دون إمة  وإكؿا كؼؾ ذلؽ طـ الؽذابقـ والقضاطقـ- الـبل

أما ما يمدد طؾك إل ـ بلن طؾًقا قد قال: )طؾؿـل رسقل اهلل ألػ باب يػتح مـ كـؾ  

تتػـؼ طؾقـف إمـة  ففـق  صـحقحفباإلضافة إلك أكف لـؿ يربـت بطريـؼ باب ألػ باب(  

صـقال  وطـاكك  واجتفـد  تعـبقـد  الصـحقح  فـالـبل    ولؾعؼـؾلؾؿـطـؼمخالػ 

طاًما( لقصؾ إلك ما وصؾ إلقف مـ الؿعرفة لديـ اهلل الخـاتؿ  بقـؿـا كجـد أن طؾًقـا 14)

 ؟! دون الـبل  الؿقزة لعؾل  فؿا هذهتعؾؿ جؿقع ذلؽ بؾحظات  



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

704 

بـلن  ,أيًسا,وشفد   ء يف كتاب اهلل وسـة كبقفشـلبلن كؾ  ()الصادق  وشفد

 -قد بؾغ رسآت ربف  الـبل

َّٓ شـقما ترك   الـبلبلن  ()الرضا  وشفد  -بّقـفًئا تحتاج إلقف إمة إ

 وكقـػ ؟!يعاتاــربؼل لألئؿة لقظفـروه لــا مــ أحؽـام وت ماذا :فال مال هـا 

  والرباهـقـ القاضـحات الؼاصعـات  بعد هذه أيات الؿحؽؿـات كصدقيؿؽـ أن 

يعات اـــروأن بعــض الت  يعة كامؾــةاـــرلــؿ يبؾــغ ال  بــلن الـبــل :قــقل مـــ يؼــقل

 ؟!وست تؿر بالظفقر  ضفرت بعده

أو لغقــره مـــ إئؿــة مــا ك ــبقه إلــقفؿ مـــ  (*)يؿؽـــ أن كــربر لجعػــر الصــادق وكقــػ

  وطقـد الـقـروز  طقـد الغـدير) :مــ أمرـال   ـ الـبليعات ٓ أصؾ لفا زماـرأحؽام وت

  وأكقاع العبادات والؿؿارسات التـل يؼـقم هبـا اإلمامقـة يف طاشـقراء  وخؿس الؿؽاسب

ر إلــك أن اـــقروايــات اإلمامقــة ت خصقًصــا وأن (؟!ويف الؼبــقر والؿــزارات صــقال العــام

  الحـالل والحـرامقى سـ اءشــقسـائر إكزول الؿالئؽة طؾـك إئؿـة بإخبـار يؽـقن يف 

مسـللت أبـا  :قـال  والؿػقد يف آختصاص طـ سؾقؿان الديؾؿل  روى الصػار يف بصائره

أمـا  :فؼـال  لـقٓ أكـا كـزداد ٕكػـدكا :سؿعتؽ وأكت تؼـقل  قـر مـرة :فؼؾت لف  طبد اهلل

  اإلمـام يف حـالل وٓ حـرام يـزادوما   بؽؿالف فؼد أكزل اهلل طؾك كبقف  الحالل والحرام

ــادة :قؾــت لــف  :قؾــت  الحــالل والحــرامســقى  اءشـــقســائر إيف  :فؼــال ؟فؿــا هــذه الزي

ٓ إكؿا يخرج العؾؿ مــ طــد  :فؼال ؟وٓ يعؾؿف طؾك رسقل اهلل  يخػكئًا شـقتزدادون )

اكطؾـؼ  :فقؼـقل  يا محؿد ربؽ يلمرك بؽذا وكذا :فقؼقل رسقل اهلل  الؿؾؽاهلل فقلب بف 

بـف إلـك  يـطؾـؼبف إلك الح ـ فـال يـزال هؽـذا  اكطؾؼ :فقؼقل   قًابف إلك طؾل فقلب بف طؾ

 رسـقل اهلل  يعؾؿـفئًا لـؿ شــقومحال أن يعؾؿ اإلمـام   واحد بعد واحد حتك يخرج إلقـا
[(قبؾفواإلمام مـ 

(1)
- 

                                                           

كـذابقا الاــقعة الـك جعػـر الصـادق  ك بفاكرقر مـ إحؽام والتاـريعات الؿبتدطة  )*(

(-فال كجد لفا شبقًفا طـد مـ سبؼف مـ إئؿة  وهذا ما سـبقـف يف البحث  ) 

 (-454(  آختصاص  الؿػقد )ص:354( البصائر  الصػار )ص:5)
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يف  وأدطقـة  و  ـؾ  امصــقو  فؿا أوجده جعػر الصادق وإئؿة مــ صـؾقات 

أفـال يـدخؾ هـذا ضـؿـ   ة طؾـك زمــ الـبـل وأزمـان  قـر معفـقد  وأوقات  أيام

فؼـد أكـزل اهلل طؾـك  أمـا الحـالل والحـرامم :يؼقل اإلمـام فؽقػ ؟!الحالم والحرام

 ؟! اإلمام يف حالل وٓ حرام[ يزادوما   بؽؿالف كبقف

 دعٛتإ باطًتإ باعرتاف عًُا٤ اإلَا١َٝ

 ,إئؿــة وكــزول الؿالئؽــة طؾــك  لعؾــل  ار الـبــلســـرإ,ففاتــان الــدطقتان  

 (-والـقروز  الغدير)مـ الؼقل بعقدي  أشـعبؾ هؿا   مردودتان باصؾتان

طؾـك  ونصــرمواحد ما دام أن اإلمامقـة  خقارفنكا كبؼك أمام   وطؾك ضقء ذلؽ 

ــار بصــحةالؼــقل  ــك إئؿــة وصــحة  هــذه إخب ــر   ك ــبتفا إل وطؾــك رأســفؿ جعػ

طــ الـبـل  لـؿ تربـتإلقفؿ  تـ بيف كؾ م للة  (مبتدطقن)وهق أن ائؿتفؿ   الصادق

وطؾك رأسـف طؾـل بــ أبـل    وٓ طـ ذلؽ الجقؾ الصالح الذي رباه   إكرم

 -وهل كرقرة جًدا كؿا سـبقـ ذلؽ ٓحًؼا  صالب 

 ( يعاــرالت)معتؼدهؿ الـاص طؾك أن ٕئؿـتفؿ حـؼ  بطالنخصقًصا وكحـ قد أثبتـا 

خطـل )لجـقاهري تحـت طــقان   ح ــ ااــققـال ال  وهذا ما أشار إلقـف بعـض طؾؿـائفؿ

  (-طقناـرّ م)إهنؿ يؼقلقن بلن إئؿة  :مقد يـ ب بعٌض إلك اإلمامقة الؼقل (:فظقع

يع إئؿـة لألحؽـام اــرٕن م ـللة مـا يـقهؿ ت ؛بؿؽـان الخطـلوهذا مـ  :أققل 

لؿ ي ؾؿ مـ طدم الحّجقة إٓ روايـة واحـدة كاكـت  أخبار محادطقة قد ورد فقفا اـرال

ومــع التـــزل   يض أمــر الخؾــؼ إلــك إئؿــة لق قســقا الـــاس بــالحؼضــاهرة يف تػــق

فبـاًء طؾك حجقة خـرب القاحـد الرؼـة   وافماض إصالقفا لتػقيض أمر الديـ والخؾؼ

تؿؽـّـا أن كجؿـع بـقـ هـذه الروايـة وبـقـ الروايـات الؿتؼدمـة التـل  (وهق الصحقح)

ــة الـبقيـة رواة وحػظـةأوجبت الؼطـع بؽـقن إئؿـة  أن  :اكـت الـتقجـة هـلفؽ  لؾ ُّ

يعة اــرٕحؽـام ال والتبؾقغ  الحؽؿ طؾك إمة  إلقفؿ رسقل اهلل فّقضإئؿة قد 

ت زمـ رسقل اهلل     -](1)التل تؿَّ

                                                           
 (-5.41ي )( بحقث يف الػؼف الؿعاصـر  الاـق  ح ـ الجقاهر5)
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حـــّؼ الت ــــقـ  ,حتـــك الرســـقل,ملـــقس إلك ـــان  :  ال ـــبحايناــــقوقـــال ال 

  -طـ اهلل سبحاكف مبؾغ وإّكؿا هق   يعاـروالت

وبؿقتـف   الؿـقحك إلقـف إلـك الـبـل إكـرم وهـق  يعاـرإّن القحل يحؿؾ الت 

َّٓ آجتفـاد يف ضـقء   والت ــقـيع اــروسـّد بـاب الت  اكؼطع القحل فؾـقس لألمـة إ

ومـــ رأى أّن لغقــر اهلل ســبحاكف حــّؼ   يع وٓ الت ـــقـاـــرٓ الت  الؽتــاب وال ـــّة

ؾ يف أمـر إذ ٓ حـّؼ إلك ـان أن يتـدّخ  ---فؿعـك ذلـؽ طـدم اكؼطـاع الـقحل  الت ـقـ

ـــرال ــاا ــد إكؿالف ــالك  يعة بع ــف تع چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) :لؼقل

[[4مالؿائدة:(ڍ ڍ ڌ ڌڎ
(1)

- 

ــة  حقــدر حــب اهلل اـــقأمــا ال ,   يعاـــرتد الخــقئل يف م ــللة  ـــقال فــرد مؼقل

فؼـد   يف زمـ الؿعصقمقـ يف بقان إحؽـام التدرجالخؿس يف أرباح الؿؽاسب مـ 

ٓ مــ  صــرولؿ يؽـ لف مــ وجـقد يف ذاك الع  ما بعد الـبقي صـريربت حؽؿ يف الع

ع لؽــ اــرفـالحؽؿ م  يف بقـان إحؽـام التـدرجبـؾ مــ بـاب   إئؿة يعاـرتباب 

بعـد  يعاــربالتالؿعصـقمقـ  استؼاللمهذه الؿؼقلة إن أريد هبا  :قائاًل   إبرازه متلخر

لحؽـؿ وإن أريـد بقـان ا  يؿـعـفبـؾ تؼـدم مـا   طـدم ثبقتـففؼد تؼدم   الـبل  صـرط

أو كـان بقاكـف   ولق طؾـك كطـاق محـدود الـبل  صـرفنن بقـ الحؽؿ يف ط  فح ب

لعـدم اسـتؾزامف  ؛الؿطبؼـة أمؽــ إخـذ بـف ال ــةبعؿقم استخدمف اإلمام طؾك كحـق 

وكؾ ما   الـبل  صـريف ط لؿ يبقـ الحؽؿأما إذا   و قرها مـافاة الـصقص الؼرمكقة

لؽــ بقاكـف   لإلمـام وهؽـذا بـف الـبـل  ســرّ أو أ  ع يف لـقح القاقـعشـريف إمر أكف 

 إكؿالف لؾـاسو قرها هق  مية إكؿال الديـلؿا تؼدم مـ أن ضاهر  ؛ففذا ٓ يػقد  تلخر

يف  لؾتـدرجفـال معــك   القلقيـةأو   الــػس الـبقيـةأو   الؾقح الؿحػقظٓ إكؿالف يف 

لؿتؼدمة[الـصقص ا لؿخالػتف ؛الـبل  صـرر بعد ط ـقالبقان هبذا التػ
(2)

- 

                                                           

 (-5.475( اإلكصاف يف م ائؾ دام فقفا الخالف  ال بحاين )5)

 (-151( حجقة ال ـة يف الػؽر اإلسالمل قراءة وتؼقيؿ  حقدر حب اهلل )ص:1)
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 ٦ًا َٔ ايدٜٔغـٝقد نتِ   اشبُٝين خيايف ْظس١ٜ إٕ ايٓي

   أودع كرقـر مــ إحؽـام طــد طؾـل قد  الـبلإن )دطقى  بطالنوأثبتـا  
  وبقـان خطقرهتـا ومخالػتفـا لـصـقص الؽتـاب وال ــة ( طـ سائر إمة وإخػائفا

والبعض أخـر   قتـاع ويؼقـفلكؽرها بعسفؿ طـ ا  تـبف إلقف طؾؿاء اإلمامقةوهذا ما 

 -لؿصؾحة حتؿتفا طؾقفؿ ضروففؿ

س ســقأن يرفض هـذه الـدطقى طــدما أراد تل مصؾحتففالخؿقـل مراًل اقتست  

الـذي هـق   رسائؾف أن كبّقـا محّؿـدفذكر يف  ( وٓية الػؼقف)والجفر بـظرية   دولتف

أرش وحتك   والطعام  الـقممداب  اـرقد طؾؿ الب  خاتؿ إكبقاء وديـف أكؿؾ إديان

مإكـا كعؾـؿ طؾًؿـا  :قـائاًل   اسة ــقفال يؿؽـ لـف أن يفؿـؾ أمـر الحؽقمـة وال  الخدش

بعـد   الؿبعقث بالـبقة الختؿقة أكؿؾ الـبقات وأتـؿ إديـان  بلن الـبل  ورًياضـر

أرش وحتـك   والطعـام  الــقمحتـك مداب  اــرجؿقع ما يحتـاج إلقـف الب طدم إهؿالف

الـذي يؽـقن مــ أهـؿ مـا تحتـاج إلقـف  الؿفـؿهذا إمر  أن يفؿؾ ٓ يؿؽـ  الخدش

اسة  ــقأي أمـر ال  مرؾ هذا إمر الؿفؿ ,والعقاذ باهلل,فؾق أهؿؾ   إمة لقاًل وهناًرا

[---حجة القداعوكان مخالًػا لخطبتف يف   كاقًصايعف اـرلؽان ت  والؼساء
(1)

- 

واشـار   ء طـ إمةشـلخػ لؿ ي  يح مـ الخؿقـل بان الـبلصـرففذا إقرار  

 قـر  معطؾـةكـقن كـقع إحؽـام  ســلإكـف ٓ مصـؾحة تؼت :يف مقضع مخـر مــ كتابـف

ــداعموكــذا احتؿــال  :مــا كصــففؼــال   معؿــقل هبــا ــدى  إي ــة ل ــقع إحؽــام القاقعق ك

 ؛بطالكـفبؾ يؿؽـ دطـقى وضـقح   ايتف -بعقدطـ ساير الـاس  وإخػائفا  إئؿة

فليـة   ودطـقى اقتسـاء الؿصـؾحة ذلـؽ مجازفـة  امٕن ذلؽ مخالػ لتبؾقغ إحؽ

مسـاًفا إلـك مخالػـة  ؟كقن كـقع إحؽـام معطؾـة  قـر معؿـقل هبـا سـلتؼت مصؾحة

مــ الجــة  يؼـربؽؿء شــلالــاس مـا مــ  شــرمعا) :حجـة الـقداعيف   ذلؽ لؼقلف

ء يؼـربؽؿ مــ الــار ويباطـدكؿ شــلومـا مــ   مـ الـار إٓ وقد أمرتؽؿ بف ويباطدكؿ

                                                           

  (-14 ,11آجتفاد والتؼؾقد  الخؿقـل )ص:(  1.515( الرسائؾ  الخؿقـل )5)
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يؽػـل   والؼقل بلن إيداطفا لدى أمقر الؿـممـقـ  (*)(لجـة إٓ وقد هنقتؽؿ طـفمـ ا

يف رفع الؿـافاة كؿا ترى[
(1)

- 

 ؟!ملاذا ٖرا ايطهٛت عٔ بدع جعفس ايصادم

 :وأختؿ هبذا ال مال 

 -ح ب اطماف طؾؿاء اإلمامقة (يعاـرالت)إن لؿ يؽـ لألئؿة حؼ  

وهـق  هنج البال ة يف  ققل طؾل ح ب  طؾقفؿ الؿالئؽةوطدم إمؽان كزول  

ما لؿ يـؼطـع  اكؼطع بؿقتؽمبلبل أكت وأمل لؼد  :وتجفقزه  يؾل   ؾ رسقل اهلل

[وأخبار ال ؿاء  وإكباء  الـبقةبؿقت  قرك مـ 
(2)

(*)-  

                                                           

ـ إمـة  وهـق معتؼـد بصـحة خطبـة شـقئًا مـ الـديـ طـ كتؿقد  إن مـ يؼقل بلن الـبل  )*(

مــ  ويباطدكؿمـ الجـة  يؼربؽؿ: )ما مـ شـلء  إقرارات طـفالقداع  وما جاء فقفا مـ 

مــ الجــة إٓ وقـد  ويباطـدكؿمــ الــار  يؼـربؽؿالـار إٓ وقد أمرتؽؿ بـف ومـا مــ شــلء 

د أخـرب قـ ؛ ٕكـف ,وحاشاه, بالؽذب الـبل إكرم  يتفؿهنقتؽؿ طـف(  فنكف بال شؽ 

  ق ـًؿا كبقـًرا مــ الاــريعة طــد طؾـل  كـتؿقـد  الـاس بغقر الحؼ  فػل الحؼقؼة أكف 
 وقال لؾـاس: إكف بؾغفؿ جؿقع ديـفؿ  وهذا ما ٓ يؾقؼ بخاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ-

أي بعـد حجـة ,  مـ مقتف  لحظاتجؿقع ذلؽ قبؾ  أسـرقد  وإن قال قائؾ: بلن الـبل  

طــدما أشـفد الــاس بلكـف بؾغفـؿ  ل باصـؾ أيًسـا؛ ٕكـف يخـالػ ققلـف   ففـذا الؼـق,القداع

بؼـل  فؿـاذاجؿقع ديـفؿ  وطؾك رأسف كؾ ما يدخؾفؿ الجــة ويبعـدهؿ طــ الــار والعؽـس  

 ؟الجـة  ويدخؾ الـار؟! وما يحتاج الؿرء أكرر مـ أن يبعد طـ مـ الديـ لقبؾغف لعؾل 

ققلـف ال ـابؼ   ك ـ إمة بلكـف قـد  يخربأن  وإن حدث هذا فعاًل  فؽان طؾك الـبل  

أمام مأل مـ الــاس بؼـدر مـا حســر مــفؿ يف  وأن ثؿة ما كتؿف طـفؿ وأسـره لعؾل 

طؾقـف أحـد مــ  وٓ ياـفد  وبقـ طؾل  حجة القداع  ٓ أن يمك إمر سـًرا بقـف 

يف  طظؿـك خقاكـةمـ أمرـال )الصـػار  والؽؾقــل(  ففـذه  لؾؽذابقـإمة  ويمك كؼؾف 

 حؼ إمة الخاتؿة ٓ كؼبؾفا لـبقـا إكرم- 

 (-41 ,1.11( الرسائؾ  الخؿقـل )5)

 (-1.11١( هنج البال ة  خطب اإلمام طؾل )1)

( أن يؽقن لألئؿة صريًؼا مخر لؾحصقل طؾـك 353مصػ مح ـل يف ماـرطتف ) أكؽر )*(

  الـبـل  العؾؿ  قر صريؼ كتاب الجامعة والديات  و قر ما وصؾ إلقفؿ طــ صريـؼ
= 
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كؿـا أقـر   ًئا مــ أصـقل الـديـ وفروطـف طــ إمـةشــق لـؿ يؽـتؿ  وأن الـبل 

 -طؾؿاء اإلمامقة و قره مـ (الخؿقـل)بذلؽ ولل الػؼقف 

بـؾ أقـقل   العبـادات هـذه جـاء جعػـر الصـادق بجؿقـع مــ أيــ :فال مال هـا 

  -(*)(البدع) بجؿقع هذه

  والغ ـؾ يـقم الغـدير  والصـقم يـقم الغـدير  الصـالة يـقم الغـدير) :مـ أمرـال

والغ ـؾ يـقم   والصقم يـقم الـقـروز  والصالة يقم الـقروز  والصدقة يف يقم الغدير

 يعاــرالتصـاحب الحـؼ إوحـد يف ولـؿ يؼـؾ بـف   وجؿقع ذلؽ لؿ يػعؾف  (الـقروز

   !؟ كبقـا محؿد
طـــ  وت ـؽتقن  وتصـبقن جـام  سـبؽؿ طؾقـف   تعقبـقن طؾـك طؿـر ولؿـاذا 

وشــتان بــقـ مــا صــدر طـــ  ؟!لــف بجؿقــع مــا يؼــقل وت ــؾؿقا ()جعػــر الصــادق 

  ؿقــع الصــحابةووافؼــف طؾقــف ج   هبــدي الـبــل مؼتــدًيافــإول كــان   آثـــقـ

                                                           

فؼـط  أو مـع زيـادة  الجامعةقائاًل: ممدرك إئؿة يف بقان إحؽام الاـرطقة هق كتاب  =

التل كتبفـا أمقـر الؿـممـقـ إلـك أمرائـف وراوس أجــاده كؿـا يف الؽتـب  الدياتكتاب 

ولـقس لفـؿ  إربعة وبعض إحؽام إخرى التل وصؾت إلـقفؿ مــ رسـقل اهلل 

  قر هذه[- مـبع مخر

( أن يؽـقن لألئؿـة 4.414محؿد جقاد مغـقة يف كتابف: يف ضالل هنج البال ة ) وأكؽر 

)لؼد اكؼطع بؿقتؽ(  بؿـا كصـف:   إرتباط بال ؿاء  طـدما قال تعؾقًؼا طؾك ققل طؾل

مـــ ال ــؿاء؛ ٕن اهلل  ٓ خــرب بعــدهبرســقل اهلل  وأكــف  ختؿــتمياـــقر إلــك أن الـبــقة 

وإلـك   طؾك ل ان محؿـد كاماًل وواضًحاقلف  بّقـف كؾ ما أراد أن يؼ بّقـسبحاكف قد 

هذا أشار خاتؿ الـبققـ بؼقلف: )إكؿـا مرؾـل يف إكبقـاء كؿرـؾ رجـؾ بــك داًرا  فلكؿؾفـا 

وحّ ـفا إٓ مقضع لبـة  فؽان مـ دخؾ فقفا وكظر إلقفا قـال: مـا أح ــفا إٓ مقضـع 

 هذه الؾبـة  فلكا مقضع الؾبـة  ختؿ بل إكبقاء([-

( مـ كؾ ما ك ب إلقـف مــ زيـادات جعػر الصادق ) كربهحـ وكؿا ذكركا سابًؼا ك )*(

اإلمامقـة فقـف  وطؾـك ضـقء  معتؼـد( طؾـك ضـقء آبتـداعيف الديـ  إٓ أكــا كتفؿـة بــ )

 هبا-  وطؿؾفؿلفذه الزيادات   تصحقحفؿ
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  لؿ ي بؼف إلقـف أحـد  جديد يعاـرلتأما الراين فنكف قد أسس    وطؾك رأسفؿ طؾل

 !ولؿ يقافؼف طؾقف أحد

مفؿــا كــربت أو  بدطــةبلهنــا  البدطــةروا الــك اـــقفعؾــك اإلمامقــة الؿـصــػقـ أن ي 

إلك كؿ ترى الؼـذاة ) :ٕن الحؼ أحؼ أن يتبع ؛صدرتوطـ أي شخص   (*)صغرت

 إكؽـارخصقًصا وأهنـؿ ياـددون طؾـك  ؟!( الجذع يف طقـؽ  ـكوتـ  ؽيف طقـ أخق

                                                           

( يف مؼدمتـف طؾـك كتـاب: )طؼـد 57لؿ يعد ال ــقد محؿـقد الغريػـل البحـراين )ص: )*(

  البـدعلدرر يف إدخال ال ـرور طؾك بـت سـقد الباـر( آحتػال بققم مؼتؾ طؿر مـ ا

التـل ٓ  لـقس مــ البـدعبـف أكرـر الاــقعة  يبتفجقائاًل: مإن يقم )فرحة الزهراء( الذي 

بعـض  احتػـالولف ما يميد ذلؽ مـ إحاديث التل أكدت  يقم طقدأصؾ لفا  بؾ هق 

 [-ذلؽ إلك رسقل اهلل  شـرطقةيف  هبذا الققم واستـادهؿ )إئؿة(
أفسـؾ : مفـنن هـذا القـقم مــ العقـد( طـ هذا 511وقال صاحب طؼد الدرر )ص: , 

ــاد ــاد   إطق ــدى خــالؼ العب ــدل ــر  وطق ــل أمق ــقـ  وطؾ ـــقد الؿرســؾقـ وخــاتؿ الـبق س

الؿــممـقـ  وإئؿــة الؿعصــقمقـ  وفاصؿــة الزهــراء البتــقل  ومـــ تــابعفؿ مـــ أهــؾ 

ــة الؿحؼــقـ وأهــؾ الحــؼ والقؼــقـ  ويـبغــل ٕهــؾ الؿعؼــقل والؿـؼــقل   مـــ الطائػ

  ويؾب قا ما بالػرح وال ـروراإليؿان  وذوي الديـ واإليؼان أن يتذوققا يف هذا الققم 

طؾك فؼراء الاـقعة اإلمامقة؛ فنكف  ال ـرورالبفقة  وإدخال  الرقاب الػاخرةيؿؽـفؿ مـ 

العتؾ الزكقؿ   فرًحا بؼتؾادات- مـ أفسؾ الطاطات  وأكؿؾ الصدقات  وأح ـ العب

البغقة  الذي ا تصب ابـة الـبـل تراثفـا   الخبقرة الػاجرةإثقؿ  كجؾ صفاك  وإفاك

وحاز دوهنا مقراثفا  ورفع طؾقفا صقتف  وقـعفـا سـقصف  فـدطت طؾقـف فاسـتجاب اهلل 

   وكؼؾـف إلـك دار جحقؿـةبؼـر بالؿديــة بطــفدطاءها  وخقـب ضــف  وأتـاح اهلل لـف مــ 

الفاوية  وصب طؾك هامتف مؼـامع الزباكقـة  وطذبـف طـذاًبا ت ـتغقث مــف أهـؾ الــار يف 

 الـار ومـ تابعف مـ إشـرار---[- 

لـؿ ( طــ قـرب أبـل لملـمة  قـائاًل: موإن 11وتحدث ال ـقد محؿـقد الغريػـل )ص: , 

لـف  واجـب التؽـريؿبؼعـة دفــف  فـنن  لعدم تحديدأكف دفـ يف كاشان إٓ أكف كظًرا  يربت

يؼتسـل زيارة هذا الؿؼام الؿـ قب لف برجاء أن يؽقن لف  ومـ الؿـاسب طـد الزيارة 

 طؾقف كرامة لػعؾف[-  المحؿ
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قـال جعػـر ال ــبحاين   ,وإن كـان هــذا خـالف حؼقؼـتفؿ,ويتحـرون ال ــة   البـدع

وطظـائؿ  صــلالبدطة يف الديـ مـ كبـائر الؿعام (:بقـ ال ـة والبدطة) :تحت طـقان

  يعةاــــرة واليف مجـــالل العؼقـــد ســـؾطان اهلل  يــــازعّٕن الؿبتـــدع  ؛الؿحرمـــات

   -ويتدّخؾ يف ديـف فقزيد فقف ويـؼص مـف افماًء طؾك اهلل سبحاكف

ّٕن روح العبادة هق  ؛تركفافالالزم   سـّة أو بدطةفنذا دار أمر العبادة بقـ كقهنا  

  -كقهنا بدطة يحتؿؾوٓ يتؿّاك قصد الؼربة بصالة   قصد التؼّرب بنتقاهنا

لـؿ   جؿاطـة (الماويح)وطقة اـردلة طؾك طدم مدكاه مـ إسـركحـ كػمض أّن ما 

ومجـّرد   وطقتفااــريف م الاـؽبدطـة لؽـّفـا تـقرث  (الـماويح)يػد القؼـقـ بـلّن صـالة 

[ماؽقكإذ ٓ يجقز التعبّد بعؿؾ   بمكفافقفا كاف يف إلزام العؼؾ  الاّؽ 
(1)

- 

 :أققل

  مذهبـف طؾـك كػ ـف وطؾـك يطبؼـفكالم جؿقؾ كطؼ بف ال بحاين لؽـ أتؿــك أن  

يف  ,مـــ باصــؾ,وطؾــك مــا يػعؾقكـف   ويــقم الـقـروز  وطؾـك مــا يػعؾقكــف يـقم الغــدير

وطؾــك ال ــحت الــذي   طاشــقراءيــقم  ,مـــ باصــؾ,وطؾــك مــا يػعؾقكــف   الؿراقــد

ــف مـــ الـــاس تحــت م ــؿك ــةوطؾــك رفعفــؿ   الخؿــس :يلخذوك يف  لؾاــفادة الرالر

 -و قرها كرقر مـ الؿ ائؾ  --- إذان

ــؾ ان يحاســب أخــريـ   ــفوأن يحاســب كػ  ــة قب   ويحاســب طؾؿــاء اإلمامق

لـؿ كؼـؾ  لؿـاذا  يع آفـماضاــرالت صــرموإذا سـؾؿ اكتفـاء ط :خصقًصا وهق يؼقل

 والصـحقح ؟م ـتحًبا أو مباًحـا أيًسـا التجؿقعكجعؾ  يع مخراـرأي ت صـرباكتفاء ط

طؾـك ل ـان  بقـد اهلل صــرمـحٕكـف  ؛يع بؽـؾ جقاكبـف وأكحائـفاــرالت صـرط اكتفاءهق 

ــر  زيادهتــاأو  بـؼصــفاطقة اـــرف يف إحؽــام الصـــرفــلي ت  كبقــف طؾــك ل ــان  ق

[وكؾ ضاللة يف الـار  وكؾ بدطة ضاللة  يعترب بدطة  الؿعصقم
(2)

- 

                                                           

 (-311 ,5.315( اإلكصاف يف م ائؾ دام فقفا الخالف  ال بحاين )5)

 (-571( البدطة  مػفقمفا  حدها ومثارها  الاـق  ال بحاين )ص:1)



 

 

 

 

 

 

 

 أْٛاع ايبدع ميهٔ ْطبتٗا إىل 

 ()جعفس ايصادم 
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 توطئة:

طــد م ـللة  (*)قالبـدع التـل يؿؽـــا ك ـبتفا إلـك جعػـر الصـاد طـدادلؿ يتققـػ 

وهـل ٓ   جـًدا ٓ يؿؽــ إحصـااها كرقـرةبـؾ هـل   فؼـط (والـقروز  الغدير)طقدي 

لؽـ ما دام أن حـديرـا يف هـذا الؽتـاب   يعةاـرال أبقابواحد مـ  بابطؾك  صـرتؼت

باطتبارهؿا مـ البـدع الؿـ ـقبة  (السحك)وصالة  ( صالة الماويح)طـ الصالة كـ 

فلود هــا أن أطـرض لؾؼـاره العزيـز جؿؾـة   ,مامقةح ب معتؼد اإل,  إلك طؿر

 (-)وطؾك رأسفؿ جعػر الصادق   مـ الصؾقات الؿبتدطة والؿـ قبة إلك إئؿة
  ولؾزيارات  ولؾؿراقد  ولؾافقر  لأليام)إلقفؿ صؾقات خاصة ك بقا ففؿ قد  

  لفا مئـات الروايـات السـعقػة وحادوا ( و قرها كرقر  ---ولؾقٓدات  ولؾقفقات

لقتبـقـ   وسلذكر بعًسا مـفا لؾؼاره لقؼارن بقـفا وبقـ ما اهتؿ بف طؿر  والؿؽذوبة

 :وإلقؽ بعض إمرؾة مـ هذه الصؾقات  الػارق بقـ آثـقـ

 صًٛات غٗس زجب

ـــ   ــة  صــؾكم ــرأ يف أول ركع ــاء يؼ ــد العا ـــ رجــب بع ــة م ــقـ يف أول لقؾ ركعت

فاتحــة )ويف الراكقــة   ثــالث مــرات (التقحقــد)مــرة و (حاـــرألــؿ ك)و ( الػاتحــة)

ثـؿ يفؾـؾ اهلل   ثـؿ يتاـفد وي ـؾؿ ( التقحقد والؿعـقذتقـ)و (حاـرألؿ ك)و (الؽتاب

  يغػر لف ما سـؾػ مــ ذكقبـففنكف  ؛مرة (41)ثؿ يصؾل طؾك الـبل   مرة (41)تعالك 

 -كققم ولدتف أمف الخطاياويخرجف مـ 

                                                           

كؿـا اشــرت ,ـ دون بؼقـة إئؿـة لبقـان هـذه الػؽـرة ( مجعػر الصادق ) اخمت )*(

روايات اإلمامقة مـ قبة إلقف  وأيًسا فنن طؼقدهتؿ يف إئؿـة تؼـقل:  معظؿ؛ ٕن ,كًػام

إلقفؿ جؿقًعـا؛ ٕن روايـاهتؿ تصـدر طــ  ك بتفا)بلن كؾ رواية تـ ب ٕحدهؿ يؿؽـ 

لؿـــ  يجـقز(: م1.115ماـؽاة واحـدة(  قــال الؿازكـدراين يف شـــرحف طؾـك الؽــايف )

أن يؼـقل: قـال  بؾ يجـقزسؿع حديًرا طـ الصادق أن يرويف طـ أبقف  أو أحد أجداده  

 اهلل تعالك[- 
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  :طؿؾ أول يقم مـ رجب * 

ثالًثا  ػـر اهلل  (التقحقد)مرة و  (الحؿد)عة ركعات تؼرأ يف كؾ رك (51) تصؾل 

 الجذام والربصف طـؽ صـرو  يقم الؼقامة وطذاب  فتـة الؼربووقاك   ذكقبؽ كؾفا

 -وذات الجـب

  :يف اإلقبال ذكر صالة يقم الجؿعة مـ رجب * 

ركعـات يؼـرأ يف  (3) صــريقم الجؿعة مـ رجـب مـا بـقـ الظفـر والع صؾكمـ  

اسـتغػر اهلل  :ثـؿ قـال ( 1)والتقحقـد  ( 3) ســلوميـة الؽر  مـرة (الحؿد)كؾ ركعة 

ألــػ كتــب اهلل كــؾ يــقم إلــك أن يؿــقت  ( 51)وســللف التقبــة   الــذي ٓ إلــف إٓ هــق

يف  اصــرً قوبؽـؾ حـرف   حؿـراء ياققتـةولؽؾ مية قرأها مديــة يف الجــة مــ   ح ـة

وخــتؿ اهلل   طـــف ضـــلور  اهلل تعــالك بــالحقر العــقـ وزوجــف  الجـــة مـــ درة بقســاء

وي ـؽـ   تـاج بـللػوتّقجـف   صالة ـ ألػ ـقخؿوبؽؾ ركعة   بال عادة والؿغػرة

   -وٓ يخرج مـ الدكقا حتك يرى مؼعده يف الجـة  الصديؼقـالجـة مع 

 :الؾقؾة الراكقة صالة * 

اهلل لـف كـؾ   ػـر  مـرة (قؾ يا أيفا الؽافرون)ركعات بالحؿد و  (51) صؾكمـ  

  -وبره مـ الـػاق  قـ الك ال ـة الؿؼبؾةوكتب مـ الؿصؾ  ذكب

  :صالة الؾقؾة الرالرة * 

بــك اهلل  (1) (صـرالـ)مرة و (الحؿد)ركعات يؼرأ يف كؾ ركعة  (51) صؾكمـ  

 الـبقـقـومرافؼـة   وا ولـل اهلل بالؽرامـة العؾقـااــرب :وكـادى مــاد  يف الجـة اصـرً قلف 

 -والافداء والصديؼقـ والصالحقـ

 :قؾة الرابعةصالة الؾ * 

 (الحؿد)ويف الراكقة بـ   مرة (الػؾؼ)وسقرة  (الحؿد)ركعة بـ  (511) صؾكمـ  

كزل مـ كؾ سؿاء مؾؽ يؽتبقن ثقاهبا لـف إلـك   هؽذا كؾ الركعات ( الـاس)وسقرة 

ويحاسـب   ويعطـك كتابـف بقؿقــف  وجاء ووجفف مرـؾ الؼؿـر لقؾـة البـدر  يقم الؼقامة

 -ًرا ـقح اًبا ي
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 ---… الخام ةؾقؾة ال صالة * 

 ---… ال ادسةالؾقؾة صالة  * 

 ---ةاـرالخام ة ط ---ةشـرالعا … التاسعة --الرامـة --ال ابعةالؾقؾة  صالة * 

 :ةاـرة وال ابعة طاـرالؾقؾة ال ادسة طصالة  * 

لؿ يخرج مـ صـالتف  ( 51) (التقحقد)مرة و (الحؿد)ركعة بـ  (41) صؾكمـ  

 -اشفقدً  (31)حتك يعطك ثقاب 

 :أققل 

يف هــذا الاــفر كــؾ يــقم إلــك صــالة الؾقؾــة  والصــؾقاتوهؽــذا ت ــتؿر الؾقــالل  

  لقؾــة الـصــػ مـــ رجــب صــالةوتتخؾؾفــا   مخــر الاــفر صــالةويتبعفــا   الرالثــقـ

 -الؾقالل البقض مـ رجب وشعبان ورمسانوصالة   يقم الـصػ مـ رجب وصالة

 صًٛات غٗس غعبإ 

قؾ )مرة و (الحؿد)ركعة يؼرأ يف كؾ ركعة  (51)أول لقؾة مـ شعبان  صؾكمـ  

وكتـب لـف   ألـػ شـفقد اــراثــل طأططاه اهلل تعالك ثـقاب   مرة (51) (هق اهلل أحد

وأططـاه اهلل بؽـؾ ميـة يف الؼـرمن   وخرج مـ ذكقبف كققم ولدتف أمـف  سـة (51)طبادة 

  -يف الجـة اصـرً ق

 :أخرى صالة *

  مـرة (فاتحـة الؽتـاب)يف كؾ ركعـة  أول لقؾة مـ شعبان ركعتقـ يؼرأ صؾك مـ 

الؾفـؿ هـذا طفـدي طــدك إلـك يـقم  :فـنذا سـؾؿ قـال ( قؾ هـق اهلل أحـد)مرة  (41)و

 -وأططاه اهلل ثقاب الصديؼقـ  ُحػظ مـ إبؾقس وجـقده  الؼقامة

 :الراكقة والرالرةالؾقؾة  صالة *

 ----مرة (55)ركعتقـ يف كؾ ركعة بالحؿد مرة والتقحقد  يصؾل 

ــقـ صــؾقات ــتؿر وهؽــذا ت ــة الرالث ــك الؾقؾ ــقم صــالة إل ــؾ ي   شــفر شــعبان ك

   -لقؾة الـصػ مـ شعبان و قرها وصالة  كؾ يقم خؿقس صالةوتتخؾؾفا 
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 صال٠ ي١ًٝ عٝد ايفطس

ويف   مـرة (5111) (قؾ هـق اهلل أحـد)ركعتقـ يؼرأ يف إولك بعد الحؿد  صالة

 ----مرة (511)أتقب إلك اهلل  :ثؿ ي جد ويؼقل  الراكقة مرة واحدة

 صال٠ أٍٚ ي١ًٝ َٔ احملسّ 

  مـرة (55)فقفا ركعتقـ يؼرأ فقفؿا الحؿد مـرة والتقحقـد  صؾكمـ  :يف اإلقبال 

ففق كؿـ يدوم طؾك الخقـر ســتف وٓ يـزال   وصام صبقحتفا وهق أول يقم مـ ال ـة

 -  فنن مات قبؾ ذلؽ صار إلك الجـة  محػقًضا مـ ال ـة إلك الؼابؾ

 ح َٔ صفسصال٠ ّٜٛ ايجاي

ويف الراكقـة   مـرة  وإكـا فتحــا  يؼرأ يف إولك الحؿد مرة :فقف ركعتقـ صؾكمـ  

أبـا  ولعــ  مـرة  (511) فنذا سؾؿ صـؾك طؾـك الـبـل  والتقحقد مرة  الحؿد مرة

 -وسلل حاجتف  مرة (511)واستغػر   مرة (511)سػقان 

 صال٠ مجادٟ ايجاْٞ

  تؼـرأ الحؿـد يف إولـك مـرة  خـريف جؿادى إ تصؾل :ركعات (3) صالةيف  

ــة الؽر ــرة ســـلومي ــدر   م ــرة (11)والؼ ــرة  م ــة الحؿــد م ــرة  ويف الراكق   والتؽــاثر م

والػؾـؼ   وقـؾ يـا أيفـا الؽـافرون مـرة  ويف الرالرـة الحؿـد مـرة  مرة (11)والتقحقد 

سبحان اهلل  :فنذا سؾؿت فؼؾ  مرة (11)والـاس   مرة ويف الرابعة الحؿد مرة (11)

 -مرة (31)حؿد هلل وٓ إلف إٓ اهلل واهلل أكرب وال

 صال٠ ّٜٛ دحٛ األزض

ي ـتجب صـقمفا  :ويف الؿػـاتقح  يـ مـ ذي الؼعدةاـروهق يقم الخامس والع 

 وصـالة  فقفـا الغ ؾواستحباب   يف لقؾفا وهنارها وآشتغال بالعبادة وذكر اهلل 

 -مرات (1)والاؿس يؼرأ يف كؾ ركعة بعد الحؿد سقرة   السحكركعتقـ طـد 
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 صال٠ اهلد١ٜ

  والزهـراء وإئؿـة  يعـل الـبل هدية لؾؿعصقمقـوهل الصالة التل تجعؾ  

أكـف يصـؾل العبـد يف يـقم الجؿعـة  ()مروي طــفؿ  :  يف الؿصـباح قـالاـقطـ ال

  إلـك فاصؿـة الزهـراء يفـديوأربًعـا    إلـك رسـقل اهلل يفديأربًعا   ركعات ثؿان

ثـؿ كـذلؽ كـؾ يـقم إلـك واحـد   إلك أمقر الؿممـقـ هتدىكعات ويقم ال بت أربع ر

ثـؿ يف يـقم   إلـك جعػـر بــ محؿـد هتدىأربع ركعات   مـ إئؿة إلك يقم الخؿقس

وأربـع ركعـات   إلـك رسـقل اهلل هتـدىأربـع ركعـات   الجؿعة أيًسـا ثؿـان ركعـات

ؿ ثـ  بــ جعػـر ســكإلـك مق هتـدىثـؿ يـقم ال ـبت أربـع ركعـات   إلك فاصؿة هتدى

إلك صاحب الزمان[ هتدىكذلؽ إلك يقم الخؿقس أربع ركعات 
(1)

-   

 صال٠ ّٜٛ املبعح ٚصال٠ يًٝت٘

مأما صـالة  :ما كصف  لقؾتف وصالةيقم الؿبعث  صالةقال الؿحؼؼ البحراين طـ  

  أبق طبد اهللقال  :قال  الققم فؼد رواها ثؼة اإلسالم يف الؽايف طـ طؾل بـ محؿد
فقـف أي وقـت شـاء  صـؾكمــ   رجب كبئ فقـف رسـقل اهلل يـ مـاـريقم سبعة وط

فـنذا فـرغ وسـؾؿ    ــروسـقرة مـا تق  ركعة يؼرأ يف كؾ ركعة بلم الؼـرمن ةاـراثـتل ط

 أربـعوالؿعـقذات الـرالث كـؾ واحـدة   مـرات أربـعثؿ قرأ أم الؼـرمن   جؾس مؽاكف

(الخرب :---فنذا فرغ وهق يف مؽاكف قال  مرات
(2)

- 

والظـاهر أن الؿ ـتـد فقفـا مـا   ركعـة ةاــراثـتـا طففـل أيًسـا  ؿبعثلقؾة الوأما صالة 

  حانســر  يف الؿصباح يف لقؾة الـصػ مــ رجـب حقـث روى طــ داود بــ اـقذكره ال

ركعـة تؼـرأ يف كـؾ  ةاــراثـتـل ط الـصػ مـ رجـبتصؾل لقؾة ) :قال  أبل طبد اهللطـ 

  والؿعـقذتقـ  الحؿـد فـنذا فر ـت مــ الصـالة قـرأت بعـد ذلـؽ  ركعـة الحؿـد وسـقرة

الخرب[ ---مرات وتؼقل بعد ذلؽ أربع سـلومية الؽر  وسقرة اإلخالص
(3)

- 

                                                           

 (  باب: استحباب صالة الفدية وكقػقتفا- ١.55١( وسائؾ الاـقعة  العامؾل )5)

 (-4.5١1(  هتذيب إحؽام  الطقسـل )4.357( الؽايف )1)

 (-51.147الحدائؼ الـاضـرة  الؿحؼؼ البحراين ) ( ١15( مصباح الؿتفجد  الطقسـل )ص:4)
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   صال٠ أَري املؤَٓني عًٞ

 : صـالة أمقـر الؿـممـقـ طؾـل بــ أبـل صالـب :تحت طــقان سـلوقال الطق 
ـــ  ــال  الصــادقمروي ط ــف ق ـــؽؿ  :أك ـــ صــؾك م ــعم ــات أرب ــر   ركع صــالة أمق

يؼرأ يف كـؾ ركعـة   حقائجفت سـقوق  بف كققم ولدتف أمفخرج مـ ذكق  الؿممـقـ

[(قؾ هق اهلل أحد)مرة  ـ ـقوخؿ  مرة (الحؿد)
(1)

- 

 (ّٜٛ تصٜٚج فاط١ُ)صال٠ ايطاٖس٠ فاط١ُ 

 ركعتـانمهؿا  :ما كصف  صالة الطاهرة فاصؿة  :تحت طـقان سـلوقال الطق 

  ويف الراكقـة الحؿـد ( لؼـدرإكـا أكزلــاه يف لقؾـة ا) :مـرة ومائـة  تؼرأ يف إولك الحؿد

 :ثـؿ تؼـقل -فنذا سـؾؿت سـبحت ت ـبقح الزهـراء  ( قؾ هق اهلل أحد) :مرة ومائة

  ----سبحان ذي العز الاام  الؿـقػ

  يؽاـػ ركبتقـف وذراطقـفلؿـ صؾك هذه الصالة وفرغ مـ الت بقح أن  ويـبغل 

وي ـلل   ويـدطق  بغقـر حـاجز يحجـز بقــف وبقـفـا إرض م ـاجدهبجؿقـع  شـرويبا

يـا مــ  !يا مـ لقس  قره رب يدطك :ويؼقل وهق ساجد  حاجتف وما شاء مـ الدطاء

الخرب[ !---اـكلقس فققف إلف يخ
(2)

- 

 صال٠ االضتػاث١ بايبتٍٛ

صالة آسـتغاثة ) :تحت طـقان ( مػاتقح الجـان) :وقال طباس الؼؿل يف كتابف 

فصـؾ   وضاق صـدرك مـفـا  كمإذا كاكت لؽ حاجة إلك اهلل تعال :ما كصف ( بالبتقل

 :مـرة (511)وقؾ   ثؿ اسجد  وسبح بت بقح فاصؿة  فنذا سؾؿت كرب ثالًثا  ركعتقـ

  مـرة (مائـة)إيؿــ طؾـك إرض وقؾفـا  خدكثؿ ضع   يا مقٓب يا فاصؿة أ قرقـل

 (اــروط مائـة)ثـؿ طـد إلـك ال ـجقد وقؾفـا   مـرة مائـةوقؾفـا   ـرثؿ ضع خدك إي

فا إن شاء اهلل[سـقفنن اهلل تعالك يؼ  واذكر حاجتؽ  مرات
(3)

-   

                                                           
 (-175( مصباح الؿتفجد  الطقسـل )ص:5)

 (-51.144(  الحدائؼ  البحراين )415( مصباح الؿتفجد  الاـق  الطقسـل )ص:1)

 (-711( مػاتقح الجـان  طباس الؼؿل )ص:4)
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 صًٛات بك١ٝ األ١ُ٥

 :بـــ صــاووس يف كتــاب ســـكروى الحــر العــامؾل يف وســائؾف طـــ طؾــل بـــ مق 

   :قال ( جؿال إسبقع)

ركعـات  أربـعوهل   يف يقم الجؿعة  بـ أبل صالب صالة الح ـ بـ طؾل ,

   - مرؾ صالة أمقر الؿممـقـ
كؾ ركعـة بالحؿـد   ركعات أربعيقم الجؿعة وهل   صالة أخرى لؾح ـ ,

  -مرة يـاـرخؿً ا وطوباإلخالص   مرة

 ـ ــقخؿركعات تؼرأ يف كؾ ركعة الػاتحـة  أربع  ـ بـ طؾل ـقصالة الح ,

  ااـــرً طوإذا ركعــت يف كــؾ ركعــة تؼــرأ الػاتحــة   مــرة ـ ـــقخؿمــرة واإلخــالص 

وكـذلؽ يف كـؾ سـجدة   عوكذلؽ إذا رفعت رأسؽ مــ الركـق  ااـرً طواإلخالص 

   -وذكر دطاًء صقياًل   فنذا سؾؿت فادع هبذا الدطاء  وبقـ كؾ سجدتقـ

واإلخـالص   كؾ ركعـة بالػاتحـة مـرة  ركعات أربع  صالة زيـ العابديـ ,

  -مرة مائة

  والحؿـد هلل  وسبحان اهلل  يف كؾ ركعة الػاتحة مرة ركعتان  صالة الباقر ,

  -مرة مائة  أكربواهلل   وٓ إلف إٓ اهلل

  -مرة مائة (شفد اهلل)و  يف كؾ ركعة الػاتحة مرة  ركعتان  صالة الصادق ,

اثـتــل واإلخــالص   يف كــؾ ركعــة الػاتحــة مــرة  ركعتــان  صــالة الؽــاضؿ ,

 -مرة ةاـرط

هـؾ أتـك طؾـك )و  يف كـؾ ركعـة الػاتحـة مـرة  ركعات ست  صالة الرضا ,

  -مرات اـرط (اإلك ان

  -مرة سبعقـواإلخالص   يف كؾ ركعة الػاتحة مرة ركعتان  ادصالة الجق ,

ويف الراكقـة   يؼرأ يف إولك الػاتحـة ويـس  ركعتان  صالة طؾل بـ محؿد ,

   -الحؿد والرحؿـ
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  يف الـركعتقـ إولتـقـ  ركعـات أربـع  صالة الح ـ بـ طؾل الع ـؽري ,

ويف إخقــرتقـ   ةمـر ةاــرخؿــس ط (إذا زلزلـت إرض)كـؾ ركعـة الحؿــد مـرة و 

  -مرة ةاـرخؿس طلؽؾ ركعة الحؿد مرة واإلخالص 

إيـاك كعبـد وإيـاك )يؼـرأ يف كـؾ ركعـة الحؿـد إلـك   ركعتان  صالة الحجة ,

ثـؿ يـتؿ قراءتـف الػاتحـة   الؾفؿ إياك كعبد وإياك ك تعقـ :مرة مائةثؿ يؼقل  ( ك تعقـ

ويؼرأ بعدها اإلخالص مرة واحدة[
(1)

(*)- 

 صدم باشبامتصال٠ ّٜٛ ايت

مي ــتحب أن يصــؾل يــقم الرابــع  :وقــال العالمــة الحؾــل يف هنايــة إحؽــام 

قبـؾ الـزوال بـصـػ سـاطة  يـقم الصـدقة بالخـاتؿوهـق   يـ مـ ذي الحجةاـروالع

 ســلوميـة الؽر  وكؾ واحد مـ اإلخالص  مرة (الحؿد)يؼرأ يف كؾ ركعة   ركعتقـ

ات[مر اـرطوالؼدر  ( هؿ فقفا خالدون) :إلك ققلف
(2)

- 

 صال٠ ّٜٛ املبا١ًٖ

 ممــ صـّؾك يف هـذا القـقم  :أّكـف قـال  الصادقيف الؿصباح طـ  سـلوروى الطق 

قبؾ الزوال بـصـػ سـاطة شـؽًرا  ركعتقـ ,يـ مـ ذي الحّجةاـريعـل الرابع والع,

ـّ بـف طؾقـف وخّصـف بـف   مـّرة واحـدة (أّم الؽتـاب) :يؼـرأ يف كـّؾ ركعـة  لّؾف طؾك مـا مـ

فِقَفـا ) :إلـك ققلـف ( ســلمية الؽر) :مّرات اـروط ( قؾ هق الّؾف أحد) :مّرات اـروط

مائـة ألـػ طـدلت طــد الّؾـف  ( إّكـا أكزلــاه يف لقؾـة الؼـدر) :مـّرات اــروط ( َخالُِدونَ 

ّٓ قسـاها   ومائة ألػ طؿرة  حّجة ولؿ ي لل الّؾف حاجة مـ حقائج الدكقا وأخرة إ

لف كائـة ما كاكت إن شاء الّؾف[
(3)

- 

                                                           
 (-551 ,73طباس الؼؿل )ص: (  مػاتقح الجـان 5١1 ,١.5١3( وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )5)

لؽـؾ إمـام يف  دطاًء خاًصاإلقفا  مسـقًػاأورد طباس الؼؿل يف مػاتقحف هذه الصؾقات  )*(

 هناية كؾ صالة- 

 (-4.1١1(  كاػ الغطاء  جعػر كاشػ الغطاء )1.75( هناية إحؽام  العالمة الحؾل )1)

ــا317( مصــباح الؿتفجــد  الاـــق  الطقســـل )ص:4) ــال إطؿ ـــ صــاووس )(  إقب (  وســائؾ 1.4١1ل  اب

 (-١.531الاـقعة  الحر العامؾل )
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 صال٠ ّٜٛ عاغٛزا٤

 :أّكـف قـال  الصـادقطــ   يف الؿصـباح طــ طبـد اهلل بــ ســان سـلوروى الطق 

مأفسؾ ما يلب بف يف هذا الققم يعـل يقم طاشقراء أن تعؿد إلك ثقاب صاهرة فتؾب ـفا 

كفقئـة  ذراطقـؽطــ  وتؽاـػ  أزرارك تحؾـؾ :قـال ؟وما الت ـؾب :قؾت  وتت ؾب

أو تعؿـد   أو مؽان ٓ يراك بف أحـد  مؼػرةرض ثؿ تخرج إلك أ  أصحاب الؿصائب

ركعــات  أربــعفتصــؾل   مـــذ حــقـ يرتػــع الـفــار  خؾــقةأو يف   خــالإلــك مـــزل لــؽ 

 --- تؼـرأ يف إولـك  وت ؾؿ بقـ كؾ ركعتقـ  تح ـ ركقطفا وسجقدها وخاقطفا

ثـؿ ت ـؾؿ وتحـقل وجفـؽ كحـق قـرب  --- أخراويـ تؼرأ يف إولك ركعتقـثؿ تصؾل 

وت ـؾؿ   طف ومـ كان معف مـ أهؾف وولـدهصـرفتؿرؾ لـػ ؽ م  ومسجعفـ  ـقالح

مـــ  الجـــةوتــربأ مـــ أفعــالفؿ يرفــع اهلل لــؽ بــذلؽ يف  وتؾعـــ قاتؾــفطؾقــف وتصــؾل 

 -ئات ـقالويحط طـؽ مـ  الدرجات

وكـذا وكـذا طؿـرة   كـذا وكـذا حجـةيـا بــ ســان مــ  أفسـؾفنن هذا  :ثؿ قال 

واطؾؿ   وتػارق فقفا أهؾؽ وولدك  فقفا بدكؽوتـصب   وتـػؼ فقفا مالؽ  تطقطفا

وطؿـؾ   أن اهلل يعطل مـ صؾك هذه الصالة يف هذا الققم ودطا هبـذا الـدطاء مخؾًصـا

ويممــف مــ   أن يؼقـف اهلل مقتـة ال ـقء :مـفـا  خصـال اــرطهذا العؿؾ مققـًا مصدًقا 

ــر ــك أن يؿــقت  الؿؽــاره والػؼ ــدًوا إل ــف ط ــر طؾق ـــ ا  وٓ يظف ــف اهلل م ــقن ويققق لجـ

وٓ يجعـؾ لؾ ـؾطان وٓ   والجذام والربص يف كػ ـف وولـده إلـك أربعـة أطؼـاب لـف

ٕولقائف طؾقف وٓ طؾك ك ؾف إلك أربعة أطؼاب سبقاًل[
(1)

- 

 صال٠ ايصٜاز٠

 وأحد إئؿـة مـ الصؾقات الؿ تحبة صالة الزيارة لؾـبل  :ويف الذكرى 
  وإذا زار أمقـر الؿـممـقـ  أسبعد الػراغ مـ الزيارة يصؾل طـد الـر ركعتانوهل 
   -ٕن معف مدم وكقح طؾك ما ورد يف إخبار ؛ركعات ستصؾك 

                                                           

 (-١.75(  وسائؾ الاـقعة  الحر العامؾل )3١1( مصباح الؿتفجد  الاـق  الطقسـل )ص:5)
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 صال٠ جعفس بٔ أبٞ طايب

ــة  ــال الصــدوق يف الفداي ــة :ق ــر يف أول ركع ــرأ يف صــالة جعػ ــد) :موتؼ  (الحؿ

و  (الحؿد) :ويف الرالرة ( إذا زلزلت إرض)و  (الحؿد) :ويف الراكقة ( العاديات)و

وإن شـئت صـؾقتفا  ( قؾ هـق اهلل أحـد)و  (الحؿد) :ويف الرابعة ( اهلل صـرء كإذا جا)

[(قؾ هق اهلل أحد)و  (الحؿد)كؾفا بـ 
(1)

- 

فصــؾك طـــده  أو واحــًدا مـــ إئؿــة   ممـــ زار الرضــا :قــال  ويف البحــار 

 ألـػواطتؿـر   حجـة ألـػفنكف يؽتـب لـف بؽـؾ ركعـة ثـقاب مــ حـج   صالة جعػر

ولـف بؽـؾ   وقػـة يف سـبقؾ اهلل مـع كبـل مرسـؾ ألػووقػ   رقبة ألػوأطتؼ   طؿرة

 مائـةرقبـة يف سـبقؾ اهلل وكتـب لـف  مائـةطؿـرة وطتـؼ  ومائـةحجـة  مائـةخطقة ثقاب 

ئة[سـق مائةوحط مـف   ح ـة
(2)

- 

 هلا صـسصًٛات ال عد ٚال ح

  و قره مـ إئؿة مـ صـؾقات  جعػر الصادقر مؿا ك بف اإلمامقة إلك  ـقهذا جزء ي

  وصؼـقس وأدطقـة خاصـة هبـاصـالة إٓ ولفـا   أو مـاسبة  أو يقم  إٓ فنكف ٓ يقجد شفرو

يــقم  صــالةم :صـــرومـفــا طؾــك ســبقؾ الؿرــال ٓ الح  ويحتــاج ذكرهــا إلــك كتــاب خــاص

 ,مخـر ذي الحجـة صـالة ,ذي الحجـة اــركؾ لقؾـة مــ ط صالة,إحد مـ ذي الؼعدة 

مــ ربقـع  اــرالقـقم الرـاين ط صـالة ,ـ صـػرالؾقؾة مـ صالة,أول لقؾة مـ الؿحرم  صالة

 ,أربع ركعات يف جؿـادي أخـر صالة ,مـ ربقع إول اـريقم ال ابع ط صالة ,إول

يـقم  صـالة ,لقؾـة إحـد صـالة ,يقم ال بت صالة ,لقؾة ال بت صالة ,القحاة صالة

 ,م الرالثـاءيـق صالة ,لقؾة الرالثاء صالة ,يقم آثـقـ صالة ,لقؾة آثـقـ صالة ,إحد

 ,يـقم الخؿـقس صـالة ,لقؾـة الخؿـقس صـالة ,يقم إربعاء صالة ,لقؾة إربعاء صالة

ال [ ---الحاجة يف م جد الؽقفة صالة ,يقم الجؿعة صالة ,لقؾة الجؿعة صالة
(3)

- 

                                                           
 (-511( الفداية  الصدوق )ص:5)

 (- 5.144(  م تدرك القسائؾ  الطربسـل )73.543( البحار  الؿجؾ ـل )1)

(  اكظـر 11 31  43  41  53  51  51صالحقـ  محؿـد صـالح الجـقهري )ص:( راجع كتاب: ضـقاء ال4)

الؿزيــد مـــ هــذه الصــؾقات يف هــذه الؽتــب: ممصــباح الؿتفجــد  ومصــباح الؽػعؿــل  ومػــاتقح الجـــان  

 ومػتاح الجـان  وجؿال إسبقع---- و قرها[-
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 ضؤاٍ جٖٛسٟ

   :اإلمامقة فـؼقل ك لل 

 لؿ تربـت التل  الؿبتدطةبؽؾ هذه الصؾقات  جعػر الصادقمـ أيـ جاء اإلمام  

 مـاتالـذيـ   صـحبفأحـد مــ  يصـؾفاولـؿ   طـ خـاتؿ إكبقـاء والؿرسـؾقـ 

 ؟!أواخر الؼرن إول الفجري مخرهؿ

اكتؼـاًدا شـديًدا أي إضـافة إلـك الـديـ مــ دون  يـتؼـدونخصقًصا وأن اإلمامقة  

مٓ  :فؼـال  (صـالة السـحك)الؿحؼـؼ البحـراين يف حدائؼـف طــ فؼد تحـدث   دلقؾ

طؾـك  زائـًداالؿؽؾػ يف ذلؽ أمًرا  اطتؼدإٓ أكف متك  مقضقعلصالة خقر ريب يف أن ا

  خاصـة كقػقـةأو   مخصـقص وزمان  مخصقص طددما دلت طؾقف هذه إدلة مـ 

طبادتـف وتؽـقن   محرًمـافنكـف يؽـقن   يعةاــريف ال لؿ يؼؿ طؾقف دلقؾوكحق ذلؽ مؿا 

الـذي  التقضقـػذا وإكؿا هل مـ حقـث هـ  لق ت مـ حقث الصالة والبدطقة  بدطة

فؿـ أجـؾ ذلـؽ   يرد طؾقف دلقؾمـ  قر أن  والؽقػقة  والعدد  الققتاطتؼده يف هذا 

[بدطة وضاللةيح بؽقهنا صـرترادفت إخبار باإلكؽار طؾقفؿ يف ذلؽ والت
(1)

- 

  :رًدا طؾقف وكؼقل 

اكطباًقـا  تـطبـؼ  ومحددات إلقامة أي صـالة  جؿقع ما ذكرت مـ تؼققدات ألقس

ــا  ــك تاًم ــذه الصــؾقات الؿـ ــقبة إل ــع ه ــك جؿق ــر الصــادقطؾ ــل  جعػ ــدد فف ــا ط  لف

يف يرد طؾقفا دلقؾ واحـد ومـ  قر أن   خاصة وكقػقة  مخصقص وزمان  مخصقص

 -القحل واكؼطاع  يع ال ؿاوياـرالت اكتفاءبعد  اـرع واكتشـرفجؿقعفا قد   يعةاـرال

صــالة )تفؿ لـــ وطؾــك أهــؾ ال ـــة إقــام تـؽــر يــا بحــراين طؾــك طؿــر  فؾؿــاذا 

طــ كـؾ هـذه  وت ـؽت  طــ الـبـل إكـرم صـحقحةالرابتة طــدهؿ بلدلـة  (السحك

بـؾ تعتؿـدها   بدطة وضـاللة وٓ تؼقل طـفا  جعػر الصادق ابتدطفاالصؾقات التل 

 !الحدائؼيف كتبؽ وطؾك رأسفا 

                                                           

 (-١5 ,5.١1  الؿحؼؼ البحراين )«الحدائؼ الـاضـرة( »5)
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 يف صال٠ ازبُع١ ()تالعب جعفس ايصادم 

لـا   التل جاء هبا جعػر الصادق ةالؿبتدطبعد أن تعرفـا طؾك بعض مـ الصؾقات 

  يف كتابف العزيز هذه الصالة التل ذكرها  ( صالة الجؿعة)وقػة معف فقؿا يتعؾؼ بـ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ) :قال تعالك ( الجؿعة)لفا ت ؿك سقرة  سقرة كامؾةوخصص 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  پ  پ  پ  ٻ پ 

 طتشـرٕكرم بجؿفقر الصحابة مـ أول يقم الـبل ا وصالها  [7مالجؿعة:(ٹ ٹ

 -وبعد مؿاتف  يف إمصار زمـ حقاتف  تؼاموكاكت   فقف إلك يقم وفاتف 

ــا كجــد أن جعػــر الصــادق   ا  ـــقً رئق ًصاشـــرهــذه الصــالة بقضــعف  يعطــؾإٓ أكـ

طــ رسـقل  لـؿ يربـت ط الـذياــرهـذا ال ( حسقر اإلمـام أو كائبـف) :إلقامتفا وهق

 - ـ ـقوٓ زمـ طؾل وولديف الح ـ والح  ؿع بف زمـ حقاتفولؿ ك   اهلل
كبقـًرا تبًعـا  اختالًفـاأققالفـا يف هـذه الصـالة  اختؾػتلذلؽ كجد أن اإلمامقة قد  

وإن كاكـت تؼـام القـقم بعـد أن كاكـت مفجـقرة   التحريؿ والحؾقةبقـ   طاـرلفذا ال

 !ققـلٓ تع تخققريفنهنا تؼام طـد أكررهؿ كقجقب   طـدهؿ لؼرون

 :جعػر الصادق ك للفـحـ  

ولؿ يـرد  ؟!ما دام الـبل إكرم لؿ يذكره طاـرالجئت لـا يا جعػر هبذا  مـ أيـ 

ألـقس هـذا    الؿـتجبـقـ أصـحابفأو طـ واحد مــ   طـ أمقر الؿممـقـ طؾل 

   ؟!وإدخال ما لقس فقف  بالديـ تالطب

ة بقضعف مرؾ هـذا هذه الصال ططؾهق مـ  ولق فرضـا أن طؿر بـ الخطاب  

فالؼقل بؽػـره وخروجـف طــ الؿؾـة  ؟!ؽقن يا إمامقة مققػؽؿ مـفسـق فؿاذا  طاـرال

 !مـ أخػ إققال التل ستؾحؼ بف

مـا أكـزل اهلل  بصـؾقاتأن جعػر الصادق قد جاء لـا  :وهل حؼقؼةوهؽذا كصؾ إلك  

يسـع الؼقـقد  بقـؿـا كجـده  إلقامتفـا وًصاشــرهبا مـ سـؾطان مــ دون أن يسـع ققـقًدا أو 

 !فقعطؾفايػ اـرطؾك صالة كزلت هبا سقرة كامؾة يف الؿصحػ ال وطاـرالو
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 (َطجد مجهسإ)َطجد نبري ٜب٢ٓ بطبب َٓاّ 

تتعؾـؼ  ,ٓ ي ـع الؿؼـام لـذكرها هــا,و قرها كرقـر الصؾقات وهؽذا فنن هذه  

  ك بفا اإلمامقة إلك أئؿتفؿ وطؾك رأسـفؿ جعػـر الصـادق  بلحداث إيام وإشفر

 - خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ يعاـرالتواحدة مـفا طـ صاحب  لؿ تربتوالتل 
مـا شـاهدت يف   ريـبفؿــ   طؾؿاء اإلمامقة أكػ فؿ اخمطفابؾ ثؿة صؾقات  

هـذا  ( م ـجد الحجـة الؿفـدي الؿـتظـر) جؿؽـرانوتحديـًدا يف م ـجد   مديـة قؿ

فلصـبح   ؿخـرفقـالد وك ب إلك الؿفدي طـ صريؼ مـام ٕحـد شـقالؿ جد الذي 

 -م جًدا تاد إلقف الرحال مـ كؾ حدب وصقب

ح ــ بــ مرؾـة )واسـؿف   قخ قـؿشــقفؼد تؿ بـاء هذا الؿ جد بطؾب مـ أحـد  

فطؾب   (*)الؿـام وه يفسـرقد ح سـرالخومعف  الؿفديالذي ادطك بلن  (الجؿؽراين

ا سـقاطدهؿ لبــاء هـذ أصـحاب البـدعفاـؿر   مـف الؿفدي بـاء م جد يحؿؾ اسـؿف

لقؽقن لف وقع وتلثقر يف كػقس الب ـطاء مــ  الؽراماتواخمطقا لف أكقاع   الؿ جد

 -عةاـقال

 صال٠ غسٜب١ َٔ صالٖا فهأمنا ص٢ً يف ايهعب١

خاصـة تـمدى داخـؾ هـذا  صالةوتربقت إمر ابتدطقا  إضالل الـاسوزيادة يف  

يحـدثـا   ٓ شـبقف لفـا يف بؼقـة م ـاجد ومراقـد اإلمامقـة  خاصة وبطؼقس  الؿ جد

يف   صـالة الحجـة) :حقـث يؼـقل تحـت طــقان  طـفا طبـاس الؼؿـل يف مػاتقحـف

وقـد حؽـك   موهق يبعد طـ بؾدة قـؿ الطقبـة م ـافة فرسـ  واحـد (:جامع جؿؽران

مــ صـاحب  بـلمرحديث بـاء هذا الجامع  (الـجؿ الراقب)  الـقري يف كتاب اـقال

قـال لح ــ  (هلل وسالمف طؾقـفصؾقات ا)وقد أتك يف ذلؽ الحديث أكف    صـرالع

   :الؿرؾة الجؿؽراين

                                                           

جًدا  متاخرهـ(  أي يف وقت 474الفجري ) الرابعام يف أواخر الؼرن حدث هذا الؿـ )*(

 -ياـرع وٓ إمامٓ يقجد كبل  حقث 
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ركعتان مـفا   أربًعافقف  ولقصؾقا  قؾ لؾـاس لقر بقا يف هذا الؿقضع ولقغقروه) 

  مـرات سـبع  وقـؾ هـق اهلل أحـد  الؿ جد يؼرأ يف كؾ ركعة مـفا الحؿـد مـرة لتحقة

صـّؾل يؼـرأ الؿ  الحجـة صـالةوركعتان مـفا   يف كؾ ركقع وسجقد سبًعاوي بح 

  مائة مرةكّررها  (إياك كعبد وإياك ك تعقـ) :فنذا بؾغ أية  يف إولك سقرة الػاتحة

يف كــؾ ركــقع  ســبًعاوي ــّبح   ويػعــؾ مرــؾ ذلــؽ يف الركعــة الراكقــة  ثــؿ أّتــؿ الػاتحــة

فـنذا فـرغ مــ الت ـبقح سـجد   فنذا أتّؿ الصالة هؾؾ وسّبح ت بقح الزهراء  وسجقد

فؿــ  :قـال  وهـذه الؽؾؿـة مرويـة بـصـفا طــف ( ائة مـرةموصّؾك طؾك الـبل وملف 

أي الؽعبة[  البقت العتقؼصالهؿا فؽلّكؿا صّؾك يف 
(1)

- 

 املطبخ١

ولؽــل ٓ  ( مائــة مــرة) يســبط العــددطؾــك الؿصــؾل أن  صــعقبةوبؿــا أن ثؿــة  

ففـق   لؽؾ مصؾل يعد فقفا ما أمر بف مـ ت بقحات (م بحة)فنهنؿ وضعقا   يخطكء

  والؿ ــبحة يف يــده وســاجد  والؿ ــبحة يف يــده وراكــع  ة يف يــدهوالؿ ــبح واقــػ

 -وهؽذا إلك أن يتؿ صالتف  والؿ بحة يف يده وجالس

أو    طــ الـبـل الغريبـةوهبـذه الؽقػقـة   ثبتت هذه الصالة هؾ :فال مال هـا 

   ؟!طـ واحد مـ إئؿة صقال حقاهتؿ التل امتدت الك قرون

طؾـك أهـؾ ال ــة  يعقـبفـذا جعػـر ال ـبحاين ف ؟!بالؿـاماتالديـ يربت  وهؾ 

يف  الـقهـمألـقس مــ  :قـائاًل   ع كتقجة مـام لعبد اهلل بـ زيدشـرقد  إذانققلفؿ بلن 

مصـدًرا ٕمـر   مــ أفـراد طـاديقـ والؿـامات  وإحالم  الراياأمر الديـ أن تؽقن 

[؟طبادي يف  اية إهؿقة كإذان واإلقامة
(2)

- 

مــ أفـراد  الؿـامـاتيف أمـر الـديـ أن تؽـقن  الـقهـمــ  ألقس :وكحـ كؼقل لف 

وألـقس مــ  ؟!جديدة ما أكزل اهلل هبـا مــ سـؾطان يع صؾقاتاـرلتمصدًرا   طاديقـ

                                                           

(  مػــاتقح 1.11( الـــجؿ الراقــب يف أحــقال اإلمــام الحجــة الغائــب  الاـــق  ح ـــقـ الطربســـل الـــقري )5)

 (-711الجـان  طباس الؼؿل )ص:

 (-41ل بحاين )ص:( آطتصام بالؽتاب وال ـة  الاـق  جعػر ا1)
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 ارضـرطؾك بـاء م جد  هدر إمقالسبًبا يف  الؿـاماتيف أمر الديـ أن تؽقن  القهـ

 ؟!ع اهللشـريخالػ فقف 

لعؾؿاء اإلمامقة لؽل  الؿـامن يخرج يف أ إولك لؾؿفديألؿ يؽـ مـ  :ثؿ أققل  

ًٓ مــ أن يزيـد   الؽرقرة القاقعة بقــفؿالخالفات وآختالفات  ويزيؾ  يقحدهؿ بـد

وهـل يف ازديـاد   عةاــقمــ مـدن ال ركــ وزاويـةمـ الؿااهد التل أصبحت يف كـؾ 

الخـالص لـرب  التقحقـدعة طــ اــقفت الصــرهـذه الؿاـاهد التـل   يقًمـا بعـد يـقم

 -مـ دون وجف حؼ إمقال ف طؾقفاصـروت  إلقفا الرحال تادوصارت   ـالعالؿق

 أْٛاع ايصّٛ املبتدع املٓطٛب إىل ايصادم ٚبك١ٝ األ١ُ٥

مــ   الصـقمإلـقفؿ مختؾـػ أكـقاع  ك ـبقاآمر طؾك الصؾقات بؾ  صـرولؿ يؼت 

 وصقم   يقم مقلد الـبل  وصقم يقم الؿبعثوصقم   يقم الؿباهؾة صقمم :أمرال

  ـ ــقيقم كزلـت يف طؾـل وفاصؿـة والح ــ والح وصقم  زواج فاصؿة  يقم
صــقم يــقم ويــقم الؿباهؾــة     وصــقميــقم دحــق إرض وصــقم ( هــؾ أتــك)ســقرة 

[إل  ---الـقروز 
(1)

- 

 :اإلمامقة فـؼقل ك لل 

يقًمـا   الؿؼـربقـ صـحبفأو أحـد مــ   صـام خـاتؿ إكبقـاء والؿرسـؾقـ هـؾ 

جاء جعػر الصادق هبذا  فؿـ أيـ ( ٓ)بـ نن كاكت اإلجابة ف ؟!واحًدا مـ هذه إيام

  ؟!الؿبتدعالصقم 

 اّ ّٜٛ عاغٛزا٤ ٚعسف١ ٚايصادم ٢ٜٗٓصـٜٝأَس ب  ايٓي

وأمـر  ( طاشـقراء)قـد صـام يـقم   الرابت يف الصحقح مـ إخبـار أن الـبـل 

  الطائػـــة طـــ أبـــل شـــقروى   عةاـــقوهــذا ثابـــت يف كتــب ال ــــة وال  امفصـــقب

يقم طاشقراء[  صام رسقل اهللم :قال  لح ـا
(2)

- 

                                                           

(  الؿحتســـر  ح ـــ بـــ 15.343(  مــدارك العــروة  آشــتفاري )7.453( مـتفــك الؿطؾــب  الحؾــل )5)

 -(1.413  كاػ الغطاء  كاشػ الغطاء )(45.511(  البحار )74)ص:سؾقؿان الحؾل 

 (-3.411( التفذيب  الطقسـل )1)
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إذا   فؽـان رسـقل اهللكزل الصـقم  ---م :قال  طـ أبل جعػر  الؽؾقـلوروى 

ء بعث إلك ما حقلف مـ الؼرى فصامقا ذلؽ الققم[طاشقراكان يقم 
(1)

- 

بـدطقى أن ثؿـة روايـات طــ   طــد اإلمامقـة مـموكبقـؿا كجد أن هـذا الصـقم  

ــة الػــرحقـ   تـفــك طـــ هــذا الصــقم الصــادقجعػــر   بؿؼتــؾوتعــده صــقم بـــل أمق

ام ذلـؽ القـقم حـظ ابــ صــقممـ صامف كـان حظـف مــ  :الصادققال   ـ ـقالح

[---وكان حظفؿ مـ ذلؽ الققم الـار  ومل زياد  مرجاكة
(2)

- 

 :وقــال أيًســا طـــدما ســال طـــ صــقم تاســقطاء وطاشــقراء مـــ شــفر الؿحــرم 

واجتؿـع طؾقـف خقـؾ أهـؾ   بؽـربالءوأصـحابف  ـ ــقالحفقـف  صـرحقمتاسقطاء يقم 

  بتـقافر الخقـؾ وكررهتـا (وطؿـر بــ سـعد  ابـ مرجاكـة)وفرح   الاام وأكاخقا طؾقف

  ----صـرـ كا ـقوأيؼـقا أن ٓ يلب الح  ـ وأصحابف ـقواستسعػقا فقف الح

بـقـ أصـحابف  يًعاصــر ـ ــقالحب فقـف صــقفقـقم أ طاشـقراءوأمـا يـقم  :ثؿ قال 

كــال ورب البقــت  ؟أفصــقم يؽــقن يف ذلــؽ القــقم  طك حقلــف طــراةصـــر أصــحابفو

بة دخؾـت طؾـك أهـؾ ال ـؿاء صــقالحرام وما هق يقم صقم وما هق إٓ يـقم حـزن وم

  ومل زيــاد  ٓبـــ مرجاكــة)ور ســـرويــقم فــرح و  وأهــؾ إرض وجؿقــع الؿــممـقـ

[ --- سب اهلل طؾقفؿ وطؾك ذرياهتؿ (وأهؾ الاام
(3)

- 

بـدطقى    الرابت طــ الـبـل إكـرميا جعػر حؼ تخالػ  بلي :قلفـحـ كؼ 

إلــك   إٓ بعــد اكتؼــال الـبــل ـ  ـــقالح استاــفدومــا   ـ ـــقالػــرح بؿؼتــؾ الح

ملـئـ بؼقـت إلـك قابـؾ  :قبؾ مقتـف  وكان يؼقل  الرفقؼ إطؾك بـصػ قرن تؼريًبا

التاسع[ ٕصقمـ
(4)

 ؟!

ــك صــقم   ــر إل ــذا إم ــة)ويـ ــحب ه ــقم طرف ــاء  (ي ــاتؿ إكبق ــذي صــامف خ ال

  يـفــك طـــ صــقمف جعػــر الصــادقبقـؿــا كجــد أن   امفصـــقوأمــر ب   والؿرســؾقـ

                                                           

 (-5.171( الؽايف  الؽؾقـل )5)

 (-3.531( الؽايف  الؽؾقـل )1)

 (-3.533( الؽايف  الؽؾقـل )4)

 (-5.111(  ســ ابـ ماجف )5.111(  م ـد اإلمام أحؿد )4.515( صحقح م ؾؿ )3)
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  وٓ يف وصــؽ  وٓ يف الؿديــة  بؿؽـة وٓ طرفـة  مٓ تصؿ يف يـقم طاشـقراء :قائاًل 

مـ إمصار[ صـروٓ يف م
(1)

- 

ف أن فـلتخق  دطـاء وم ـللةميقم طرفة يقم  :أن بدطقىطـ هذا الصقم  ويـفك 

أن يؽقن يقم طرفة يـقم إضـحك  وأتخقف  وأكره أن أصقمف  طـ الدطاء يسعػـل

ولقس بققم صقم[
(2)

- 

  :فـؼقل  جعػر الصادق ك لل وكحـ 

فنن كـان  ؟!ع هذا الصقمشـروط طـدما اـرمرؾ هذه الؼققد وال  وضع الـبل هؾ

طل شــروجـف  ليفبـ ( ٓ)بـ وإن كان الجقاب  ؟!مصدر كجدها فبلي ( كعؿ)الجقاب بـ 

لـؿ يلمركـا كبـل  التـابعقـرجـؾ مــ  ٓإ  وما أكت وط يا جعػراـرتسع لـا هذه الؼققد وال

 والتغققـر بالتالطـبال ؿاح لؽ طـ    فساًل خذ الديـ طـؽأو أ  تباطؽبل  مةهذه إ

 ؟!التػؼف يف الديـ  وبقاكف لؾـاس طقة هلاـرال حؼققؽطؾك   فلعاـربال

لــا أكقاًطـا طديـدة  عشــركجد أن جعػر الصادق قـد  الؿرالقـومـ خالل هذيـ  

 ! ثابتقـ طـف صقمقـطـ  وهنك   مـ الصقم لؿ تؽـ طؾك طفد رسقل اهلل
ــقس ــديـ اهلل تالطــبهــذا  أل ــديـ يعاـــروت  ب ــد بعــد أن كؿــؾ ال وتؿــت   جدي

 ؟!طؾقـف حؽؿؽـؿوإن فعـؾ فؿـا هـق  ؟!يـا إمامقـة مرـؾ هـذا فعؾ طؿـر ففؾ ؟!الـعؿة

الـذي سـتلخذوكف طؾـك طؿـر إن  حؽؿؽـؿلن تحؽؿـقا طؾـك جعػـر فـحـ كطالبؽؿ ب

 -ء كػ فاـلفعؾ ال

مـا دام أن  يع جديداـرتإكف  :وٓ اإلمامقة طـدما قؾـا  وكحـ لؿ كظؾؿ جعػر الصادق

وإئؿـة يؼقلـقن طــ   ووٓيـة تؽقيـقـة  يعقةاــراإلمامقة يعتؼـدون بـلن لألئؿـة وٓيـة ت

ولــ ياـااوا إٓ أن ياـاء   مـا ياـااون رمـقنويح  مـا ياـااون يحؾـقنم :أكػ فؿ أهنؿ

 -بعد إكؿال الديـ ففـقًا لف يعات الؿبتدطةاـرالتفؿـ يؼبؾ بؿرؾ هذه   ](3)اهلل

                                                           

 (-3.535( الؽايف  الؽؾقـل )5)

 (-1.١١مـ ٓ يحسـره الػؼقف  الصدوق ) (1)

 (-5.335( اكظر: الؽايف  الؽؾقـل )4)
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 املٓطٛب إىل ايصادم ٚبك١ٝ األ١ُ٥ أْٛاع ايػطٌ املبتدع

 :ومـفا  ومختؾػ أكقاع إ  ال 

  عـثيـقم الؿب و  ـؾ  لقؾـة الـصـػ مــ شـعبان و  ـؾ  يقم الؿباهؾة   ؾم 

 و  ـؾ  الحاجـة و  ـؾ  يػةاــرٕخذ المبة ال والغ ؾ  يقم دحق إرض و  ؾ

ال [ ---زيارة إئؿة و  ؾ  زيارة الزهراء و  ؾ   زيارة الـبل
(1)

- 

 :اإلمامقة فـؼقل ك لل 

قـد   الؿـتجبـقـ صـحبفأو أحًدا مــ   ثبت أن خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ هؾ 

 فؿــ أيــ ( ٓ)بــ فـنن كاكـت اإلجابـة  ؟!ه إيـاما ت ؾ   اًل خاًصا يف يقم مـ هذ

  ؟!الؿبتدطةبؽؾ هذه إ  ال  جعػر الصادقجاء 

 أْٛاع األدع١ٝ املبتدع١ املٓطٛب١ إىل ايصادم ٚبك١ٝ األ١ُ٥

إلـك إئؿـة  ك ـبقا فؼـد  أما ما يتعؾـؼ بإدطقـة فـإمر أطظـؿ مــ أن يحـاط بـف 

 :مـ أمرال  وال اطات  وإيام  مختؾػ إدطقة وطؾك مدار إشفر

 :أدطقة شفر رمسان 

أورد طبــاس الؼؿــل يف مػاتقحــف أدطقــة خاصــة لؽــؾ يــقم مـــ أيــام رمســان مـــ  

  --- يـاــردطاء الؾقؾة الخام ـة والع  --- يـاـردطاء الؾقؾة الراكقة والع ---م :أمرال

دطاء الؾقؾة الرالثقـ[  --- يـاـرال ابعة والع دطاء الؾقؾة 
(2)

  - 

 :ٕسبقعأدطقة ا 

 :ومـفا  يف مصباحف بعض أدطقة إسبقع سـلوأورد الطق 

,طقذة يقم ال بت ,ت بقح يقم ال بت ,دطاء يقم ال بت ,مدطاء لقؾة ال بت 

 --- طقذة يقم آثــقـ ,ت بقح يقم آثـقـ ,دطاء يقم آثـقـ ,دطاء لقؾة آثـقـ ---

                                                           

(  ريــاض 1.411,453عػــر كاشــػ الغطــاء )( اكظــر: كاــػ الغطــاء طـــ مبفؿــات الاـــريعة الغــراء  ج5)

 (-1١7 ,1.137الؿ ائؾ  ال ـقد طؾل الطباصبائل )

 (-451,45١( اكظر: مػاتقح الجـان  طباس الؼؿل )ص:1)



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

 

732 

طـــقذة يـــقم  ,إربعـــاءت ـــبقح يـــقم  ,دطـــاء يـــقم إربعـــاء ,دطـــاء لقؾـــة إربعـــاء

وهؽذا بؼقة أيام إسبقع[  ---إربعاء
(1)

- 

  :أدطقة ال اطات 

فـ بقا كؾ ساطة مـفا إلـك واحـد   ة ساطةاـروبؿا أن الـفار مـؼ ؿ إلك اثـتل ط 

يف  ســلوإلقـؽ مـا ذكـره الطق  خـاص هبـا دطـاءولؽؾ مـفا   اـرمـ إئؿة آثـك ط

   :مصباحف

 :ال اطة إولك 

 - صؾقع الػجر إلك صؾقع الاؿس ٕمقر الؿممـقـوهل مـ  
 :ال اطة الراكقة 

 -لؾح ـ بـ طؾل  مـ صؾقع الاؿس إلك ذهاب الحؿرة 
 :ال اطة الرالرة 

 -ـ بـ طؾل  ـقمـ ذهاب الاعاع إلك ارتػاع الـفار لؾح 
 :ال اطة الرابعة 

 -وهل مـ ارتػاع الـفار إلك زوال الاؿس ـ  ـقلعؾل بـ الح 

 :ة الخام ةال اط 

 -لؿحؿد بـ طؾل وهل مـ زوال الاؿس إلك أربع ركعات مـ الزوال 

 :ال اطة ال ادسة 

 -لجعػر بـ محؿد وهل مـ أربع ركعات مـ الزوال إلك صالة الظفر 

 :ال اطة ال ابعة 

 -صـربـ جعػر وهل مـ صالة الظفر إلك أربع ركعات مـ قبؾ الع سـكلؿق 

 :ال اطة الرامـة 

 -صـروهل مـ إربع الركعات بعد الظفر إلك صالة الع كسـلعؾل بـ مق 

                                                           

 (-115 ,317( مصباح الؿتفجد  الطقسـل )ص:5)
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 :ال اطة التاسعة 

   -ساطتان سـلإلك أن تؿ صـرلؿحؿد بـ طؾل وهل مـ صالة الع 

 :ةشـرال اطة العا 

 -إلك قبؾ إصػرار الاؿس صـرلعؾل بـ محؿد وهل مـ ساطتقـ بعد صالة الع 

 :اـرال اطة الحادية ط

 -رار الاؿس إلك إصػرار الاؿسلؾح ـ بـ طؾل وهل مـ قبؾ إصػ 

 :ةاـرال اطة الراكقة ط 

وهل مـ إصػرار الاؿس إلك  روهبا  لؾخؾػ الصالح 
(1)

(*)- 

وبؼقـة إئؿـة   جعػر الصـادقالؿـ قبة إلك   الؿبتدطةهذا و قرها مـ إدطقة  

الـدطاء  ,دطاء يف  قبة قائؿ مل محؿـد ,دطاء ال ؿات ,اتاـرمدطاء الع :مـ أمرال

دطـاء  ,دطـاء الحريـؼ ,والزمان صـرـ قرأه بعد كؾ فريسة يرى صاحب العالذي م

الـدطاء الؿعـروف  ,دطـاء كــز العـرش ,دطـاء الطؾحـل ,دطاء آطتؼـاد ,ال اراي

دطـاء  ,دطاء ياطـدب ,دطاء البفاء ,دطاء الجقشـ الؽبقر ,دطاء العديؾة ,راـقبق ت

الـدطاء لقجـع  ,زمـان الغقبـةالـدطاء يف  ,فقؿا يدطك بف بعد زيارة إئؿـة ,يامػزطل

 ,الدطاء لقجـع العراققـب وبـاصـ الؼـدم ,الدطاء لقجع ال اققـ ,الرجؾقـ والركبة

                                                           

 (-153 ,151( مصباح الؿتفجد  الطقسـل )ص:5)

طؾؿـااهؿ يـ ـبقن إلـك إئؿـة كـؾ مـا  طـد اإلمامقة فصـار مػتقًحاما دام باب البدع  )*(

أدطقـة أكػ فؿ مـ أدطقة مـ دون رققب وٓ ح ـقب  والاـاهد طؾـك ذلـؽ ) استفقتف

لفـا طؾـك ســد   لـؿ يعرـر( إكـف ١4.447(  فؼد قـال الؿجؾ ــل يف بحـاره )ال اطات

وهذا كص ققلف: ماطؾـؿ أن الاــق  الجؾقـؾ أبـا جعػـر الطقســل يف مصـباح الؿتفجـد 

كاًل مـفا إلك إمام مـ إئؿة الطاهريـ  وذكـر  وك بثـتل طاـرة ساطة  ق ؿ الققم با

يف البؾـد إمـقـ  الؽػعؿـلأثـره  وكـذا  ابـ الباقلمـاسًبا لفا  واقتػك ال ـقد  دطاءلفا 

يف  واطتؿـدت  ولـؿ أر ســد هـذه إطقـةوجـة إمان  لؽـ زاد الؽػعؿل دطاء مخر  

 ذلؽ طؾقفؿ  أح ـ اهلل إلقفؿ[- 
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الـدطاء  ,اسضــرالـدطاء لقجـع الػـؿ وإ ,الـدطاء لؾرطـاف ,الدطاء لقجع العقـ

الــدطاء لقجــع  ,الــدطاء لؾجــدري ,الــدطاء لؾ ــؾع وإورام والخـــازير ,لؾرــالقث

الــدطاء لقجــع الؿراكــة  ,الــدطاء لؾ ــعال وال ــؾ ,ؼؾــبالــدطاء لقجــع ال ,الصــدر

الـدطاء  ,الـدطاء لقجـع الظفـر ,الـدطاء لقجـع الـبطـ والؼقلـقن ,واحتباس البقل

الـدطاء  ,الدطاء لقرم الؿػاصؾ وأوجاطفـا ,الدطاء لقجع الرحؿ ,لقجع الػخذيـ

 ,الــدطاء لؼراقــر الــبطـ ,الــدطاء لؾزحقــر ,الــدطاء لؾػــالج والخــدر ,لعــرق الـ ــا

 ,رســقالـدطاء لؾبقا ,الـدطاء لؾؽؾـػ والربسـقن ,لدطاء لؾجذام والربص والبفـؼا

الدطاء  ,ةصـرالدطاء لقجع الخا ,الدطاء لقجع الػرج ,الدطاء لؾدمامقؾ والجرب

لؽؾ إمام[ وإحراز  لؽؾ إمام الؿـاجاةهذا و قرها مـ  ----القٓدة  ـرلع
(1)

)*(- 

                                                           

 (-717,733(  مػاتقح الجـان  طباس الؼؿل )ص:74.5١,514حار إكقار  الؿجؾ ـل )( ب5)

مـ إدلة طؾك أن كرقًرا مـ إدطقة مؽذوبة طؾك إئؿة  هق  ما ذكره جقاد الؼققمل  )*(

(  بؼقلــف: 5.5١إصــػفاين طـــد تحؼقؼــف لؽتــاب: إقبــال إطؿــال ٓبـــ صــاووس )

يف كتـب  لـؿ يجـدصـرح فقفـا بلكـف  طدة مقاضعيف ال ـقد إٓ  مـالتمولقس فقفا مـ 

 :كؿـا يظفـر مــ بعـض فصـقل كتـاب  فلكال دطاًء مـ كػ ـفإدطقة دطاء خاًصا بف   

 [- والدروع القاققة  الؿسؿار

أدطقة مـ كػ ف  فؽؿ مــ مرؾـف  يـائواضح مـ ابـ صاووس بلكف  تصـريح: هذا قؾت

  فعؾ ذلؽ؟!

ضعقػة طـ ابـ صاووس: أكف يعتؿد طؾك أدطقة  ويف مقضع مخر  قال جقاد الؼققمل ,

 تحت قاطدة: )مـ بؾغف ثقاب طؿؾ(- ال ـد

يقجد يف هذيـ الؽتـابقـ مـقارد يظفـر بالتلمـؾ والؿراجعـة ( : م5.15وقال أيًسا ) ,

إيام يف شفر رمسان مــ مجؿقطـة  كلدطقة  مـ إضافات الـ اخهنا أ  بـ   الخطقة

 الؿصباح ل ـقد بـ الباقل[- مقٓكا زيـ العابديـ  ومـ اختقار

وضفــر ال ـــقد كؿــال الحقــدري يف إحــدى الػــديقهات وهــق يؼــقل: مإن أكرــر مـــ  ,

  وقــال: إن هــذا هــق رأي ال ـــقد مـؼقلــة بــالؿعـكمـــ أحاديــث أهــؾ البقــت  %(71)

 فؽقـػالربوجردي[  فؿا دام أن أحاديث أهؾ البقت يف الؽايف و قره هذا هق حالفـا  

 ؟!بإدطقة والزيارات
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 بدع جعفس ايصادم يف شٜاز٠ ايكبٛز

فعؾك الـر ؿ مــ   ما يتعؾؼ بالؼبقر وزيارهتا والصالة فقفا فحدث وٓ حرجأما  

 جعػر الصـادق جعؾ  كررة هذه الؼبقر والؿااهد التل صارت طـد كؾ ركـ وزاوية

وأوقــات مخصقصــة   وأدطقــة خاصــة  (*)وصــالة خاصــة  لؽــؾ إمــام زيــارة خاصــة

, فاصؿـةزيـارة  ,وداع الـبـل ,  الـبـلمزيـارة  :ومـ هـذه الزيـارات  لؾزيارة

زيــارة  ,ـ ـــقوداع الح ,ـ ـــقالحزيــارة  ,وداع طؾــل ,طؾــلزيــارة  ,وداع فاصؿــة

ـــ الح  وداع الح ـــ ,الح ـــ ــل ب ــارة طؾ ـــ الح  ـ ـــقزي ــل ب  ----ـ ـــقوداع طؾ

  -[اـرالراين طوهؽذا إلك اإلمام 

بؾ جعـؾ لفـؿ زيـارات   بنيراد زيارة واحدة لؽؾ إمام جعػر الصادقلؿ يؽتػ  

تحـت   فعؾك سبقؾ الؿرال ذكـر طبـاس الؼؿـل يف مػاتقحـف  ك مدار ال ـةطؾ متعددة

وطؾـك رأس هـذه الزيـارات   زيـارات لعؾـل  سـبع ( الزيـارات الؿطؾؼـة)طـقان 

 (-زيارة أمقـ اهلل)ال بع 

 ,مزيـارة يـقم الغـدير :فـذكر مـفـا ( الزيارات الؿخصقصـة) :أما تحت طـقان 

الزيارة الرجبقة[ ,ة الؿبعث ويقمفزيارة لقؾ , زيارة يقم مقالد الـبل 
(1)

-   

سـابعفا   زيـارات أيًسـا سبعفؾف   ـ  ـقء كػ ف فعؾف مع زيارات الحاـلوال 

ـ يف أول مــ رجـب  ــقمزيـارة الح :فؿـفـا  أما الزيـارات إخـرى ( زيارة وارث)

زيـارة  ,ـ لقؾة الػطر وطقد إضـحك ـقزيارة الح ,ولقؾتف ولقؾة الـصػ مـ شعبان

ــارة الح ,ـ يف الـصــػ مـــ رجــبق ـــالح ــديـ ـــقزي ــة الؼــدر والعق ــارة  ,ـ لقؾ زي

زيارة إربعقـ[ ,زيارة طاشقراء ,ـ يقم طرفة ـقالح
(2)

- 

                                                           

جعػــر ( طــ الزيــارة الؽبقــرة لؾح ــقـ  طـــ 73.543روى الؿجؾ ــل يف بحــاره ) )*(

 [-قربٓ بد مـفؿا طـد كؾ  ركعتل الزيارة  قال: مإن الصادق

يف حـرم  الّصالة  قال: مجعػر الصادق( طـ 5.34روى الاـق  الطقسـل يف هتذيبف ) 

  ألػ طؿرة  واطتؿر ةألػ حجّ تركعفا طـده كرقاب مـ حّج  ركعةالح ـقـ لؽ بؽّؾ 

 مّرة مع كبل مرسؾ[-ألػ   وكلّكؿا وقػ يف سبقؾ اهلل ألػ رقبةوأطتؼ 

 (-151,133( مػاتقح الجـان  طباس الؼؿل )ص:5)

 (-515,5١5( مػاتقح الجـان  طباس الؼؿل )ص:1)
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مــ   فذكر طدد مـ الزيارت الؿاـفقرة طــدهؿ  د محؿد باقر الحؽقؿ ـقأما ال

بؿائـة  الزيـارة الجامعـة الؽبقـرة الؿػتتحـة ,(أمـقـ الّؾـف)مالزيارة الؿعروفة بــ  :أمرال

 ,مـا رواه ابــ ققلقيـف يف كامـؾ الزيـارات ,الزيارة الجامعة ٕئؿة الؿممـقـ ,تؽبقرة

 -[الصادقد ابـ صاووس إلك اإلمام  ـقك بفا ال زيارة أخرى جامعة

ممساًفا إلك هذه الزيارات الجامعة يذكر أصحاب كتـب الؿـزار  :د ـقثؿ قال ال 

ــارات لألئؿــة يف  ــام إســبقعزي ــ  أي ــث تؼ ــؿ ه ــل وإئؿــة حق ــك الـب ــام طؾ ذه إي

  لعؾل بـ أبل صالب أمقر الؿـممـقـ وإحد  لرسقل الّؾف  فال بت  الؿعصقمقـ

 ومحؿد بـ طؾل وجعػـر بــ  ـ ـقلعؾل بـ الح والرالثاء  ـ ـقلؾح ـ والح وآثـقـ

 وطؾـل بــ  ومحؿـد بــ طؾـل  سـكوطؾل بـ مق  بـ جعػر سـكلؿق وإربعاء  محؿد

وزاد يف  -لإلمـام الحجـة والجؿعـة  لؾح ـ بـ طؾـل الع ـؽري والخؿقس  محؿد

مصباح الزائر إضافة فاصؿة الزهراء مع الـبل يف إهداء الصالة لفا[
(1)

- 

بؾ تعدتـف   طؾك إئؿة فؼط جعػر الصادقالزيارات الؿـ قبة إلك  صـرولؿ تؼت 

زيـارة  ,  مزيـارة ادم :ومــ هـذه الزيـارات  والاـفداء  والصـحابة  إلك إكبقـاء

زيـارة  ,(*) زيـارة يـقكس ,زيارة هقد وصالح  ,  زيارة إبراهقؿ ,  كقح

                                                           

 (-577 ,1.571( دور أهؾ البقت يف بـاء الجؿاطة الصالحة  ال ـقد محؿد باقر الحؽقؿ )5)

 كطرحفا طؾك طؼالء اإلمامقة  كؼقل فقفا:  أسئؾة )*(

 أصـحابف  طؾـؿ  ففـؾ  همٓء إكبقاء كاكت مقجـقدة زمــ حقـاة الـبـل  قبقر 
 فؿــ أيــزيارهتـا؟!  كقػقةثبت طـف كًصا واحـًدا يف  وهؾكقػقة زياراهتا ولق طـ بعد؟! 

تدركف بـصقص هـذه الزيـارات؟! كؼـؾ الــقري الطربســل يف م ـ جعػر الصادقجاء 

( طـ الاـق  الؿػقد يف مـزاره  تحـت بـاب: )اسـتحباب زيـارة مدم وكـقح 51.153)

كزور أمقر  كقػ : الصادقوإبراهقؿ مع أمقر الؿممـقـ(  طـ صػقان  قال: مسللت 

كقػقة الزيارة ومداهبـا  إلـك  ,  وذكر ,الؿممـقـ؟ فؼال: يا صػقان  إذا أردت ذلؽ 

 - وكقح   لزيارة مدم)ثؿ طد إلك طـد الرأس  : أن قال
: ال الم طؾقـؽ يـا صـػل اهلل  ال ـالم طؾقـؽ يـا حبقـب اهلل  ال ـالم زيارة مدموقؾ يف  

طؾقؽ يا كبل اهلل  ال الم طؾقـؽ يـا أمـقـ اهلل  ال ـالم يـا خؾقػـة اهلل يف أرضـف  ال ـالم 
= 
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 ,زيـارة العبـاس ,زيـارة حؿـزة ,زيارة فاصؿة بــت أسـد , إبراهقؿ ابـ الرسقل 

زيـارة طبـد  ,زيـارة الــقاب إربعـة ,دة حؽقؿـة ـقزيارة ال ,زيارة أم الحجة الؼائؿ

 ,زيـارة هـاين بــ طـروة ,ة م ـؾؿ بــ طؼقـؾزيـار ,سـلزيارة سؾؿان الػار ,العظقؿ

وهؽذا[ ---زيارة الؿختار الرؼػل
(1)

- 

 د ايػٗدا٤ محص٠ ضـٝٚقف١ َع شٜاز٠ قرب 

  أطـقام تؼريًبـا برؿاكقـة يف معركة أحد أي قبؾ وفاة الـبل  حؿزة  استافد 

أكـف صـؾك مـرة  ثبت طـف  ففؾ  كقؾق ممات أربعةويبعد قربه طـ الؿديـة الؿـقرة 

أو  ؟!أو طؾـؿ أصـحابف دطـاًء خاًصـا يؼقلقكـف طــد زيـارهتؿ لؼـربه ؟!حدة طـد قربهوا

جعػـر )جـاء  فؿــ أيــ ؟!ال ــقات الرؿـانأمرهؿ بزيـارة قـربه تحديـًدا صـقال هـذه 

جعػـر الصـادق أشـد حًبـا  ففـؾ ؟!وإدطقـة  والصـؾقات  هبذه الزيـارات (الصادق

مفجاء  :ره ـققال الؼؿل يف تػ ؟!بلشد العؼقبة قتؾتفالذي تقطد  لحؿزة مـ الـبل 

واهلل مـا وقػـت ) :ثـؿ قـال  بؽـكحتك وقػ طؾقف فؾؿا رأى ما فعؾ بف  رسقل اهلل 

 مـ هذا الؿؽـان
َّ
ٕمـرؾـ ب ـبعقـ لـئـ أمؽـــل اهلل مــ قـريش  !مققًػا قط أْ َقَظ طؾل

[!(مـفؿ رجاًل 
(2)

- 

                                                           

طؾقؽ يا أبا الباـر  ال الم طؾقؽ وطؾك روحؽ وبدكؽ  وطؾك الطاهريـ مــ ولـدك  =

 ؽ  صالة ٓ يحصـقفا إٓ هق  ورحؿة اهلل وبركاتف-وذريت

ال الم طؾقؽ يا كبل اهلل  ال الم طؾقـؽ يـا صـػل اهلل  ال ـالم  : وقؾ يف زيارة كقح 

طؾقؽ يا ولـل اهلل  ال ـالم طؾقـؽ يـا حبقـب اهلل  ال ـالم طؾقـؽ يـا شــق  الؿرسـؾقـ  

وطؾــك روحــؽ  ال ــالم طؾقــؽ يــا أمــقـ اهلل  يف أرضــف  صــؾقات اهلل وســالمف طؾقــؽ

 وبدكؽ  وطؾك الطاهريـ مـ ولدك  ورحؿة اهلل وبركاتف- 

وهتـدي  ,إلـك أن قـال,  مـفا لزيـارة أمقـر الؿـممـقـ ثؿ صؾ ست ركعات ركعتان 

 (-إخرى إلك مدم وكقح ) إربع ركعات
 ( 331,535(  مػـاتقح الجــان  طبـاس الؼؿـل )ص:111 ,7( اكظر: كتاب الؿـزار  الاـفقد إول )ص:5)

 (-51.133(  م تدرك القسائؾ  الـقري )53.473وسائؾ الاـقعة  العامؾل )

 (-5.514( تػ ـقر الؼؿل )1)
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ــؾ  ــة  وه ــذه إدطق ــقن ه ــؾ أن تؽ ــررةيعؼ ــة الؿؽ ــابف الطقيؾ ــؿ  يف والؿتا معظ

أو أن  ؟!وطؾؿفا طؾـل بـدوره ٕوٓده  طؾل قبؾ مقتف قد طؾؿفا الـبل   الزيارات

أو مـزار   مـ ال ؿاء طـد ضفـقر أي قـرب إدطقة ًصا هبذهصـقالؿالئؽة كاكت تـزل خ

وإن ثبـت هـذا  ؟!وصـؾقات  وزيـارات  مــ أدطقـة اسـتجدجديـد لـتعؾؿ إئؿـة مـا 

خصقًصـا وأن   جديـًدا يف الـديـ يًعااــرتد هـذا مـ الؿالئؽة لألئؿة أفال يع التعؾقؿ

مــ  يصـدرأن  ٓ يؿؽــوهـذا التعؾـقؿ  ؟!العبـادة مـ والدطاء   الديـ طؿقدالصالة 

  -الـعؿة وإتؿام  الديـ بنكؿالرب العزة بعد أن أخربكا يف محؽؿ كتابف 

  الؽرقـرة يف الـديـ بـدع جعػـر الصـادقمــ  بدعفنن لؿ تؽـ هذه  :لذلؽ أققل 

 ؟!طؾقف كؿا يعتؼد أهؾ ال ـة مؽذوبةإٓ أهنا تؽقن  ؟!تؽقن إذن فؿاذا

ٕن هذه العبادات صـارت طــدهؿ  ؛طؾقف الؽذب مـ إٓ أن اإلمامقة ٓ يعتؼدون بلهنا

  لطـػ اهلل الصـايف اــقففـذا ال  مـاسـؽ الحـجحقـث أدرجـت ضـؿـ   يتعبدون بـف ديـًا

بــ طبـد الؿطؾـب طـؿ  حؿـزةيارة ز) :تحت طـقان ( مـاسؽ الحج) :الگؾپايگاين يف كتابف

ال ــالم طؾقــؽ يــا طــؿ ) :وقــؾ قــربهمقــؿ طـــد  :فقؼــقل  يـؼــؾ طـــ إئؿــة (رســقل اهلل 

أشـفد   ال الم طؾقؽ يا أسـد اهلل وأسـد رسـقلف  ال الم طؾقؽ يا خقر الافداء  رسقل اهلل

وكــت فقؿـا طــد اهلل   وكصحت رسـقل اهلل  وجدت بـػ ؽ  أكؽ قد جاهدت يف اهلل 

ومتؼربـا إلـك رسـقل   بزيارتـؽ أتقتـؽ متؼرًبـا إلـك اهلل   بلبل أكت وأمـل  كف را بًاسبحا

متعقًذا بـؽ مــ كـار   ـلأبتغل بزيارتؽ خالص كػ  را بًا إلقؽ يف الاػاطة  بذلؽ اهلل 

فزًطـا   هاربًا مـ ذكقبل التل احتطبتفا طؾـك ضفـري   ـلاستحؼفا مرؾل بؿا جـقت طؾك كػ

وقـد أوقـرت   صالًبـا فؽـاك رقبتـل مــ الــار  أتقتؽ مـ شؼة بعقدة  إلقؽ رجاء رحؿة ربل

ؽؿ أهـؾ بقـت   وأتقت ما أسخط ربل  ضفري ذكقبل ولؿ أجد أحًدا أفزع إلقف خقـًرا لـل مــ

ــقم فؼــري وحــاجتل  الرحؿــة ــاســـرفؼــد   فؽـــ لــل شــػقًعا ي وأتقتــؽ   ت إلقــؽ محزوًك

  وأكت مؿــ أمـرين اهلل بصـؾتف  ت إلقؽ مػرًداصـرو  وسؽبت طربب طـدك باكقًا  مؽروبًا

وألفؿــل   ور بــل يف القفـادة إلقـف  وهـداين لحبـف  ودلــل طؾـك فسـؾف  وحرـل طؾك بـره

وٓ   وٓ يخقـب مــ أتـاكؿ  أكـتؿ أهـؾ بقـت ٓ ياـؼك مــ تـقٓكؿ  صؾب الحقائج طــده

 (-وٓ ي عد مـ طاداكؿ  مـ يفقاكؿ  ـريخ
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الؾفـؿ صـؾ طؾـك ) :ذا الـدطاءفنذا فر ت مـ الزيارة تصؾل ركعتقـ وتـدطق هبـ 

ــد ــد ومل محؿ ــؽ   محؿ ــؿ كبق ــرب ط ــل لؼ ــؽ بؾزوم ــؿ إين تعرضــت لرحؿت   الؾف
وتاغؾ كؾ كػـس   لقجقرين مـ كؼؿتؽ وسخطؽ ومؼتؽ يف يقم تؽرر فقف إصقات

وإن   فنن ترحؿـل الققم فال خـقف طؾـل وٓ حـزن ؛وتجادل طـ كػ فا  بؿا قدمت

فـل بغقــر صـــروٓ ت  ٓ تخقبـــل بعــد القــقمو  تعاقــب فؿــقلك لــف الؼــدرة طؾــك طبــده

وتؼربــت بــف إلقــؽ ابتغــاء مرضــاتؽ ورجــاء   فؼــد لصــؼت بؼــرب طــؿ كبقــؽ  حــاجتل

فؼـد    ــلوبرأفتؽ طؾـك جـايـة كػ  وطد بحؾؿؽ طؾك جفؾل  فتؼبؾ مـل  رحؿتؽ

فـاكظر القـقم   ولؽــ أخـاف سـقء الح ـاب  ومـا أخـاف أن تظؾؿــل  طظؿ جرمـل

وٓ يفــقكـ   وٓ تخقــب ســعقل  فبفؿــا فؽـــل مـــ الـــار  تؼؾبــل طؾــك قــرب طــؿ كبقــؽ

يـا  قـاث كـؾ   وٓ تؼؾبــل بغقـر حـقائجل  وٓ تحجبـ طـؽ صقب  طؾقؽ ابتفالل

ــران الغريــؼ الؿ  مؽــروب ومحــزون ــا مػرًجــا طـــ الؿؾفــقف الحق ف طؾــك اـــروي

ــًدا  فصــؾ طؾــك محؿــد ومل محؿــد  الفؾؽــة   واكظــر إلــل كظــرة ٓ أشــؼك بعــدها أب

وتحريـت الخقـر الـذي ٓ   فؼد رجقت رضـاك  طل وطربب واكػراديسـروارحؿ ت

الؾفـؿ إن تعاقـب فؿـقلك لـف الؼـدرة طؾـك طبـده   فـال تـرد أمؾـل  يعطقف أحـد سـقاك

ــف ــف ب ــقء فعؾ ــقم  وجزائ ــبـ الق ــال أخق ــر حــاجتلصـــروٓ ت  ف ــبـ   فـل بغق وٓ تخق

ــادب صـــلشخق ــدت كػؼتــل  ووف ــد أكػ ــدين  فؼ ــت ب ــت الؿػــازات  وأتعب   وقطع

ولـذت بؼـرب طـؿ    ـلومثرت ما طـدك طؾك كػ  وخؾػت إهؾ والؿال وما خقلتـل

وبرأفتـؽ طؾـك   فعـد بحؾؿـؽ طؾـك جفؾـل  وتؼربت بف ابتغاء مرضـاتؽ  كبقؽ 

[(برحؿتؽ يا كريؿ يا كريؿ  فؼد طظؿ جرمل  ذكبل
(1)

- 

وأشـارت   ذكـرت هـذا الـدطاء (مـاسـؽ الحـج)أكرر الؽتب التل تتحدث طـ  

د  ـــقلؾ مـاســؽ الحــجم :ومـــ هــذه الؽتــب  ة طـــد قــرب حؿــزة إلــك الصــال

  محؿــــد إســـحاق الػقــــاض اــــقلؾ مـاســـؽ الحــــج ,(141:ص)الؽؾبقاكـــاين 

أطؿـــال  ,(135:ص)  وحقـــد الخراســـاين اــــقلؾ مـاســـؽ الحـــج ,(155:ص)

 -و قرهؿ[ (---5١5:ص)  طؾل الؿرهقن اـقلؾ الحرمقـ

                                                           

 (-111,141( مـاسؽ الحج  الاـق  لطػ اهلل الصايف الگؾپايگاين )ص: 5)
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 أدع١ٝ ٚأعُاٍ َطجد ايهٛف١

قد وضع أخباًرا ٕطؿال وأدطقـة  جعػر الصادقفنن   ذلؽ وإدهك وإمر مـ 

ـَ  ( م جد الؽقفة)عة أن تػعؾفا يف اـقوصؾقات طؾك ال هـذا الؿ ـجد الـذي لـؿ يـب

مالصـالة والـدطاء  :وإلقؽ بعًسا مـفـا  (*)إلك الرفقؼ إطؾك إٓ بعد اكتؼال الـبل 

صالة والـدطاء طــد ال ,الصالة والدطاء يف صحـ الؿ جد ,طـد اإلسطقاكة الرابعة

الصالة والـدطاء طــد  ,الصالة والدطاء طـد اإلسطقاكة الخام ة ,اإلسطقاكة الرالرة

الصالة والدطاء طـد  ,الصالة والدطاء طـد باب أمقر الؿممـقـ ,اإلسطقاكة ال ابعة

الصـالة والـدطاء  ,الصالة والدطاء طـد مصـؾك أمقـر الؿـممـقـ ,دكة أمقر الؿممـقـ

   -الصالة والدطاء يف بقت الطات[ ,طـد دكة الصادق

ـَ إٓ بعــد اكتؼــال الـبــل   إلــك  وأيًســا أدطقــة وأطؿــال لؿ ــاجد أخــرى لــؿ تــب

الصـالة والـدطاء يف م ـجد  ,ال ـفؾةمالصـالة والـدطاء يف م ـجد  :الرفقؼ إطؾـك

أطؿال  ,براثاالصالة والدطاء يف م جد  ,صعصعةالصالة والدطاء يف م جد  ,زيد

  -و قرها[ ---يف قؿ الؿعصقمة فاصؿةالصالة والدطاء يف م جد  ,رالطاه داب ـرال

  طؾــك الؼــرب آكؽبــابم :مـــ أمرــال  الؿاــاهد مـاســؽطـــ  ()هــذا  قــر أخبــاره 

ػس ومـاجــاة  إطتــاب وتؼبقــؾ  الخــد طؾقــف ووضــع  ---صــاحب الؼــرب حتــك يـؼطــع الـــ

و قرها[
(1)

- 

 آداب ايصٜاز٠

ًبـا خاصـة لزيارهتـا يجـب مداالؿـزارات و  لفذه الؿراقـد جعػر الصادقوجعؾ  

ميف  :قـائاًل   كؼـاط بت ـع  طباس الؼؿـل يف مػاتقحـف اـقها لـا الصـراخت  اإللتزام هبا

 :مـفا طؾك أمقر صـركؼتمداب الزيارة وهل طديدة 

 -الغ ؾ قبؾ الخروج ل ػر الزيارة :إول 

                                                           

 ٓ تاد الرحالكذًبا وزوًرا  أكف قال: م ( إلك طؾل 5.145يـ ب اإلمامقة )الػؼقف )*(

 [-وم جد الؽقفة  د: الؿ جد الحرام  وم جد رسقل اهلل إٓ إلك ثالثة م اج

 (-1١1  515.1١( اكظر: بحار إكقار )5)
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  -أن يتجـب يف الطريؼ التؽؾؿ بالؾغق والخصام والجدال :الراين 

   -أن يغت ؾ لزيارة إئؿة وأن يدطق بالؿلثقرة مـ دطقاتف :الرالث 

   -الطفارة مـ الحدث إكرب وإصغر :الرابع 

   -ويح ـ أن تؽقن بقساء  أن يؾبس ثقاًبا صاهرة كظقػة جديدة :الخامس 

ر خطـاه إذا خـرج إلـك الروضـة الؿؼدسـة :ال ادس  ر وطؾقـف  ــقوأن ي  أن يؼصِّ

فـال يؾتػـت إلـك   وأن يطـلصئ رأسـف  وأن يؽـقن خاضـًعا خاشـًعا  ال ؽقـة والققـار

   -إطؾك وٓ إلك جقاكبف

 - ـ ـقء مـ الطقب فقؿا طدا زيارة الحاـلأن يتطقَّب ب :ال ابع 
  والت ـبقح  إلـك الحـرم الؿطفـر بـالتؽبقر سـلأن ياغؾ ل اكف وهق يؿ :الرامـ 

  -وملف ويعطر فاه بالصالة طؾك محؿد  والتؿجقد  والتفؾقؾ

ؾ الرقـة صــقويجتفـد لتح وي تلذنيػ اـرأن يؼػ طؾك باب الحرم ال :التاسع 

والخســــقع وآكؽ ــــار والتػؽقــــر يف طظؿــــة صــــاحب ذلــــؽ الؿرقــــد الؿـــــقر 

[ ---وجاللف
(1)

- 

 األجٛز املتخص١ً َٔ ايصٜاز٠

  والؿـزارات  التل يتحصؾ طؾقفا الزائـر طــد زيارتـف لفـذه الؿراقـد إجقرأما  

  أجقًرا طظقؿة ٓ يتحصـؾ طؾقفـا حتـك الحـاج والؿعتؿـر جعػر الصادقفؼد وضع 

مـا   جعػـر الصـادقطــ   مػاتقح الجـان طـ أجر زيارة قـرب طؾـل :فؼد كؼؾ صاحب

  الصـادقب ـد صحقح طـ محؿد بــ م ـؾؿ طــ  سـل  الطقاـقمروى ال :كصف
  مؾـؽ ن ألـػسـبعقوإكف لقــزل كـؾ يـقم   ما خؾؼ اهلل خؾًؼا أكرر مـ الؿالئؽة) :قال

فـنذا صـافقا هبـا   فنذا هؿ صافقا بف صافقا بالؽعبـة  فقلتقن البقت الؿعؿقر فقطقفقن بف

ثـؿ أتـقا   ف ؾؿقا طؾقف  ثؿ أتقا قرب أمقر الؿممـقـ  ف ّؾؿقا طؾقف أتقا قرب الـبل 

 (-ويـزل مرؾفؿ أبًدا إلك يقم الؼقامة  ف ّؾؿقا طؾقف ثؿ طرجقا  ـ ـققرب الح

                                                           

 (-331,335( مػاتقح الجـان  طباس الؼؿل )ص:5)
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ــال  ــؿ ق ــر الؿــممـقـ زار مـــ) :ث ــف   أمق ــف أي وهــق يعــمف بنمامت ــا بحؼ طارًف

حًؼا  قر متجرب وٓ متؽرب كتب اهلل لـف أجـر  وأّكف الخؾقػة لؾـبل   ووجقب صاطتف

وهـّقن   مــ أمــقـ وبعث  اهلل لف ما تؼدم مـ ذكبف وما تلخر و ػر  شفقد مائة ألػ

  طـادوهفـنن مـرض   مـزلـفف إلـك صــرفـنذا اك -واستؼبؾتف الؿالئؽة  طؾقف الح اب

   (-وإن مات تبعقه بآستغػار إلك قربه

   طــ الصـادق (فرحـة الغـري)د طبـد الؽـريؿ بــ صـاووس يف  ـقوروى ال 
فـنن   كتـب اهلل لـف بؽـؾ خطـقة حجـة وطؿـرة اشـقً ما  أمقر الؿممـقـ زارمـ  :قال

ا كتب اهلل لف بؽؾ خطقة حجتقـ وطؿرتقـ[شـقً رجع ما
(1)

- 

 طـنيسبشٜاز٠ قرب ا

ففــل ٓ تعــد وٓ   ـ ـــقأمــا مــا يتعؾــؼ بــإجقر الؿتحصــؾة مـــ زيــارة قــرب الح 

إلـك الؿبالغـة بـالؼقل بلفسـؾقة زيـارة قـرب  جعػـر الصـادقفتذهب روايات   صـكتح

حـج بقـت )مـ أركان اإلسـالم  الركـ الخامسوقبقر سائر إئؿة طؾك   (*)ـ ـقالح

                                                           

 (-117( مػاتقح الجـان  طباس الؼؿل )ص:5)

(  طـ زيـارة 4١3يؼقل الؽقراين يف كتابف: الحؼ الؿبقـ يف معرفة الؿعصقمقـ )ص: )*(

 وإســرافقؾكـامقس الـرزق   ومقؽائقؾكامقس القحل   جربئقؾ: مإن  ـقـ قرب الح

 وسـؽانالعـرش   وحؿؾـة  والؽـروبققـكـامقس الؼـبض   وطزرائقـؾكامقس الــػ   

ــع  وحػظــةالبقــت الؿعؿــقر   ــدون  مالئؽــةالؽرســـل  وجؿق اهلل يف أرجــاء الؽــقن  ب

 ! اهلل يف زيارة قرب اإلمام الح ـقـ ي تلذكقناسترـاء--- 
صـــاحب مؼـــام العبـــد الاـــؽقر    وكـــقحبعؾؿـــف لألســـؿاء    مدموٓ كبـــل مــــ  

  وطق ـكصاحب مؼام كؾقؿ اهلل    ومقسـكصاحب رتبة خؾقؾ اهلل   وإبراهقؿ
صاحب مـصب روح اهلل--- كؾفؿ يطؾبقن يف باب اهلل سائؾقـ  أن يـلذن لفـؿ يف زيـارة 

 [-! قرب الح ـقـ
باسـتئذان جؿقـع هـمٓء الصـػقة مــ الؿالئؽـة   : ٓ أطرف مــ أخـرب الؽـقراينأققل 

مــ أيــ  ٓ كعؾـؿ  التـل جعػر الصادق   قر روايات وإكبقاء لزيارة قرب الح ـقـ 

 جاء هبا؟!
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مؼبقلــة زاكقــة مــع  حجــةمتعــدل  :ســفاومـــ الؿؿؽـــ اإلشــارة إلــك بع ( اهلل الحـرام

 وثالثـقـ , مربورتقـ متؼبؾتقـ زاكقتقـ مع رسـقل اهلل  وحجتقـ , رسقل اهلل 

 ومائة  حّجة مع رسقل اهلل  ومائة , حجة مربورة متؼبؾة زاكقة مع رسقل اهلل 

مـ زاره تاـقًقا إلقـف كتـب  ,أو إمام طادل   زوة مع كبل مرسؾ ومائة  طؿرة مربورة

  شـفقد مــ شـفداء بـدر ألـػوأجـر   طؿـرة مـربورة وألػ  حّجة متؼّبؾة ألػلف  اهلل

  ك ؿة أريد هبا وجـف اهلل ألػوثقاب   صدقة مؼبقلة ألػوثقاب   صائؿ ألػوأجر 

وثـقاب كـؾ حجـة    ـزوة وألػل ألـػ  طؿرة وألػل ألػ  حجة ألػل ألػوبرقاب 

ــع رســقل اهلل  ــزا م ــر و  ـــ حــج واطتؿ ــقاب م ــة  وطؿــرة و ــزوة كر ــع إئؿ وم

ـ طارًفـا بحّؼـف يف  قـر يـقم طقـد  ـقومـ أتك قرب الح ,الراشديـ صؾقات اهلل طؾقفؿ

ومــ أتـاه يف يـقم  --طؿرة مـربورات مؼبـقٓت يـاـروط  حّجة يـاـرطكتب اهلل لف 

ومـ أتاه يقم طرفة طارًفا بحّؼف كتـب اهلل لـف  --طؿرة ومائةحّجة  مائةطقد كتب اهلل لف 

أو إمـام    ـزوة مـع كبـل مرسـؾ وألػ  طؿرة مربورات متؼّبالت وألػ  حّجة ألػ

 درهـؿ كػؼـة ,مـ مجالفؿ ٓ تعدأيام الزائريـ  ,يف الجـة الرسقل  مرافؼة ,طادل

 سبعقـ ألػيخؾؼ مـ طرق الزوار  ,ضعػ ألػ ألػـ يساطػ  ـقالحج إلك الح

فـقد إكبقـاء مـع و  اهلل يزوره لقؾة كـؾ جؿعـة ,مؾؽ ي تغػرون لفؿ إلك يقم الؼقامة

والؿبالغات[  والغؾق  إلك مخره مـ هذه الفرصؼات ---والؿالئؽة 
(1)

(*)- 

                                                           
(  مــ ٓ يحســره الػؼقـف 5١1  535  551  534(  كامـؾ الزيـارات )ص:5.413( اكظر: فروع الؽـايف )5)

ـــل )5.5١1) ــذيب  الطقس ــقاب 1.55(  الّتف ــل )ص:(  ث ــال  الؼؿ ـــقعة 11  11إطؿ ــائؾ الا (  وس

(51.311,437 -) 

التل يحصؾ طؾقفا الزائر مـ زيارتف لصـاحب الؼـرب  إٓ أن مــ الغريـب  إجقركؾ هذه  )*(

(  والصـدوق يف 3.153  فؼـد روى الؽؾقــل يف الؽـايف ) قر مقجقد يف قـربهأن الؿـزور 

يف  يبؼــكمـــ كبــل وٓ وصـــل كبــل   أكــف قــال: ممــا جعػــر الصــادق( طـــ 1.133الػؼقــف )

حتك ترفع روحـف  وطظؿـف  ولحؿـف إلـك ال ـؿاء وإكؿـا تـمتك  أكرر مـ ثالثة أيامإرض 

 يف مقاضع مثارهؿ مـ قريب[- وي ؿعقهنؿمثارهؿ  ويبؾغقهنؿ مـ بعقد ال الم   مقاضع

هـذا  يخـالػمـا  ,أيًسـا, جعػر الصـادقبقـؿا كجد أن شـق  الطائػة الطقسـل يروي طـ  

 [-أربعقـ يقًماجرة كبل وٓ وصـل كبل يف إرض أكرر مـ  ٓ تؿؽثلخرب فقؼقل: ما
= 
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 :أققل 

القد  تؽؾالتل  جعػر الصادقمـ إخبار طـ  لقفبؾ أ  مئاتوطؾك  رار هذا  

ف الــاس طــ صــرٕهنا روايـات الفـدف مـفـا  ؛ويتعب الػماد مـ تلمؾفا  مـ كؼؾفا

و ايتفا التحؾؾ مـ تؽالقػ اإلسـالم   السعػاء اـرالبطبادة الػرد الصؿد إلك طبادة 

حتـك   إجـرلقحصؾ بذلؽ طؾـك كـؾ  كؼؾ الؼدم إلك قربائع الديـ إلك مجرد شـرو

جعػـر ٕن  ؛كقـ ٓ ديــ الؿ ـؾؿقـ الؿقحـديـاــرلقؼقل الؼائـؾ بـلن هـذا ديــ الؿ

  ذلـؽمــ أن يػعـؾ  وحاشـاه   قـر مـا يعرفـف الؿ ـؾؿقن ديـًا مخـريؼدم لـا  الصادق

مإّكـا أهـؾ بقـت  (:)قـال   الـذيـ اشـؽتك مــفؿ كرقـًرا الؽذابقـوإكؿا هذا مـ فعؾ 

ــقا مـــ  ــا كــّذابصــّديؼقن ٓ كخؾ ــفوي ــؼط صــدقـا   يؽــذب طؾقـ ــد  بؽذب ــا طـ طؾقـ

[ ---الـاس
(1)

- 

 :قـال ( )أن الؿغقـرة كـان يـدس يف كتـب أبقـف البـاقر  الصـادقوشفد اإلمام  

وكــان   ويلخــذ كتــب أصــحابف  طؾــك أبــل لؽــذبامكــان الؿغقــرة بـــ ســعقد يتعؿــد 

أصحابف الؿ تمون بلصحاب أبل يلخذون الؽتب مـ أصحاب أبل فقـدفعقهنا إلـك 

ثؿ يدفعفا إلك   وي ـدها إلك أبل  الؽػر والزكدقةفقفا كتب  يدسفؽان   الؿغقرة

مــ  فؽؾ ما كان يف كتـب أصـحاب أبـل  -عةاـقيف ال يبرقهاأصحابف ويلمرهؿ أن 

الؿغقرة بـ سعقد يف كتبفؿ[ دسففذاك مؿا   الغؾق
(2)

- 

                                                           

  قال ال ـقد جعػر قبقرهؿإكبقاء يف  أج ادوكجد روايات أخرى كرقرة تدل طؾك أن   =

(: ممــا يــدل طؾــك أن أج ــاد إكبقــاء يف 5.51مرتســـك العــامؾل يف مختصـــر مػقــد )

  ---[-بتقاترهاـرح   كاد بعسفؿ أن يصكرقرةقبقرهؿ  وهل 

(  معجـؿ رجـال الحـديث 15(  اكظر أيًسا: كؾقات طؾؿ الرجال  ال بحاين )ص:1.174رجال الؽاـل ) (5)

(  الرســـائؾ الرجالقـــة  الؽؾباســــل 117(  رجـــال الخاقـــاين )ص:4.153(  أطقـــان الاــــقعة )3.111)

 (-1.171(  صرائػ الؿؼال  الربوجردي )4.1١7)

(  51.5١7(  قــامقس الرجــال )57.411ر أيًســا: معجــؿ رجــال الحــديث )(  اكظــ1.375الؽاـــل ) (1)

 -(511(  الؿقضقطات يف أثار وإخبار  الح ـل )ص:355كؾقات يف طؾؿ الرجال  ال بحاين )ص:
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كـان يختؾـػ  يفقديـةولعــ   ملعـ اهلل الؿغقرة بــ سـعقد :وقال يقًما ٕصحابف 

طؾـك أبـل ف ـؾبف  كـذبإن الؿغقـرة   يتعؾؿ مـفا ال حر والاعبذة والؿخـاريؼ  إلقفا

 ما كحــ إٓ فقاهلل  أذاقفؿ اهلل حر الحديد ؟طؾل ما لفؿققًما كذبقا وإن   اهلل اإليؿان

أبرأ إلك اهلل مؿـا قـال أبـق الخطـاب لعــف  :إلك أن قال ---طبقد الذي خؾؼـا واصطػاكا

[الحديث  ---اهلل
(1)

- 

بؾ تعـداه إلـك كتـب أصـحاب  ( الباقر)الدس طؾك كتب أصحاب  صـرولؿ يؼت 

وهذا ما أكـده أحـد   أصحابف مـ دس الؿغقره يف كتب أبقف يـبفالذي كان  (الصادق)

 الخطاب كذب طؾـكمإن أبا  :قال يقكس بـ طبد الرحؿـ  إئؿة الؿؼربقـ أصحاب

مــ  يدسـقنوكذلؽ أصـحاب أبـل الخطـاب  -اهلل أبا الخطاب لعـ أبل طبد اهلل 

فـال تؼبؾـقا طؾقــا  هـذا يف كتـب أصـحاب أبـل طبـد اهلل  يقمـاهذه إحاديث إلك 

[ ---قافؼة ال ـةفنكا إن تحدثـا حدثـا بؿقافؼة الؼرمن وم ؛خالف الؼرمن
(2)

- 

يف وقــقع الــدس والتزويــر يف كتــب أصــحاب  يحةصـــرهــذه الروايــات  :قؾــت 

بـلن كتـب أصـحاهبؿ قـد  ,أكػ ـفؿ,وهق اطـماف خطقـر مــ الؿعصـقمقـ   إئؿة

 -مؾئت بالؽػر والزكدقة

 أيف عًُا٤ اإلَا١َٝ َصٓفات خاص١ باملصازات

فؼـد صــػ   الؿزارات هذا وتجد أطظؿ وأكرب مـ ذلؽ طـدما ترجع إلك كتب 

وبؼقـة إئؿـة  جعػر الصـادقطؾؿاء اإلمامقة مجؾدات كامؾة جؿعقا فقفا ما ورد طـ 

وإجــقر التــل   والــدطاء والصــالة فقفــا  مـــ مداب زيارهتــا  بؿــا يتعؾــؼ بــالؿزارات

 :ومـ هذه الؽتب  يحصؾ طؾقفا الزائر

كتـب ) :سؿاه فؼد ألػ كتاب م تؼؾ يف بحاره   ـلكتاب بحار إكقار لؾؿجؾ 

وقـد اسـتغرق ذلـؽ   اشـتؿؾت طؾـك مئـات الروايـات  يتسؿـ أبقاًبـا كرقـرة (الؿزار

 (-511  515  511) :وهل  مجؾدات ثالثةحقالل 

                                                           

 (-51.5١7(  قامقس الرجال )57.415(  اكظر أيًسا: معجؿ رجال الحديث )1.375الؽاـل ) (5)

(  كؾقـات يف 7.547(  قـامقس الرجـال )51.17١: معجـؿ رجـال الحـديث )(  اكظر أيًسـا1.371الؽاـل ) (1)

 (-5.11(  اإلمامة اإللفقة  محؿد سـد )4١(  تقضـقح الؿؼال  الؽـل )ص:15طؾؿ الرجال  ال بحاين )ص:
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   (-أبقاب الؿزار) :بابًا بعـقان (515)عة لؾحر العامؾل ذكر اـقوكذلؽ يف وسائؾ ال

   (-قاب الؿزارات والؿااهدأب) :بابًا بعـقان ثالثة وثالثقـويف القايف لؾؽاشاين طؼد 

 -باًبا يف الزيارات والؿااهد ستة وثؿاكقنويف م تدرك القسائؾ  

 :مرـؾ ضــروالحا ضــليف الؿزارات مـ كتب خاصة بـف يف الؿا ألػهذا  قر ما  

والؿـزار   والؿزار الؽبقر لؾؿاـفدي  وكامؾ الزيارات ٓبـ ققلقيف  الؿزار لؾؿػقد)

  ـل ــقوطؿـدة الزائـر لحقـدر الح  ن لعبـاس الؼؿـلومػـاتقح الجــا  لؾافقد إول

(و قرها ---اء الصالحقـ لؾجقهريضـقو
(1)

- 

وكؾفـا تتحـدث طــ   جعػـر الصـادقومعظؿ أخبار هـذه الؽتـب مـ ـقبة إلـك  

ودطـا يف   حة إئؿـة وصـاف هبـاضــرالػسائؾ الؿزطقمـة لؿــ شـد الرحـؾ لزيـارة أ

قة التل فقفـا مــ الغؾـق يف إئؿـة مـا وتذكر مئات إدط  واستغاث بؿـ فقفا  رحاهبا

 -ك باهلل ما اهلل بف طؾقؿاـروفقفا مـ ال  يصؾ هبؿ إلك مؼام الخالؼ جؾ شلكف

التــل لــؿ يـــزل اهلل هبــا مـــ ســؾطان  (بــدع)ويف القاقــع أن جؿقــع مــا ذكركــاه مـــ  

ٕهنـؿ تحـت مظؾـة  ؛شـديدة السـعػهبا طــد اإلمامقـة وإن كاكـت اخبارهـا  معؿقل

فحاـقا كتـبفؿ الػؼفقـة   اطقفصــرلفا البـاب طؾـك م فتحقا (أدلة ال ــ الت امح يف)

 -حتك أصبحت لفؿ شعاًرا  مـفا

 ٢ٜٗٓ عٔ ارباذ ايكبٛز َطاجد ٚايصادم خيايف٘   ايٓي

  والبــاء طؾقفـا  صفاصــقوتج  م ـاجد الؼبـقرطــ اتخـاذ  كرم ثبت هنل الـبل إ

 :  مؿا ورد طـف القؽ بعًس إو  اطقدً اتخاذها و أ  والتربك هبا  فقفا الصالةطـ  هذا فساًل 
 قبـقراتخـذوا   القفـقد والـصـارى لعـ اهللم :يف مرضف الذي مات فقف  قال ,

[اأكبقائفؿ م جدً 
(2)

- 

                                                           

,453( اكظر: أصقل مذهب الاـقعة اإلمامقة آثــك طاــرية طـرض وكؼـد  الـدكتقر كاصــر الؼػـاري )ص:5)

 ( بتصـرف-45١

(  ســـ الــدارمل 5.15١(  م ــد اإلمــام أحؿـد )1.53(  صــحقح م ـؾؿ )5.551( صـحقح البخـاري )1)

 (- 1.341(  مصـػ طبد الرزاق )3.75(  ســ الـ ائل )1.445)
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أكبقـــائفؿ وصـــالحقفؿ  قبـــقرأٓ إن مــــ كـــان قـــبؾؽؿ يتخـــذون م :  وقــال ,

[م اجد الؼبقرأٓ فال تتخذوا   م اجد
(1)

- 

وحقرؿـا كــتؿ   اقبـقرً وٓ تجعؾقا بقـقتؽؿ   اقربي طقدً ٓ تتخذوا م :  وطـف ,

[ن صالتؽؿ تبؾغـلنف ؛لفصؾقا طؾ
(2)

- 

اهلل طؾــك قــقم   ســباشــتد  -يعبــد اوثـًــ قــربيٓ تجعــؾ  !الؾفــؿم :  وطـــف ,

[أكبقائفؿ م اجد قبقراتخذوا 
(3)

- 

ن يؼعـد أو  الؼـربن يجصـص أ رسـقل اهلل  هنـكم :طـ جابر قال   وطـف ,

ن يؽتب طؾقف[أو أ  وأن تقصل  يبـك طؾقفن أو  طؾقف
(4)

- 

[والؿؼربةٓ الحؿام إ  إرض كؾفا م جدم :  وطـف ,
(5)

- 

يف  :أن يصـؾك يف سـبع مـقاصـ رسـقل اهلل  هنـكم :طـ ابـ طؿـر   وطـف ,

وفـقق   ومعـاصـ اإلبـؾ  والحؿام  وقارطة الطريؼ  والؿؼربة  والؿجزرة  الؿزبؾة)

[الؽعبة
(6)

- 

أٓ أبعرـؽ طؾـك مـا م :أكف قـال ٕبـل الفقـاج إسـدي  ـ طؾل وقد ثبت ط ,

إٓ  افً اــــرم اوٓ قــربً  أٓ تـــدع صــقرة إٓ صؿ ــتفا) :بعرـــل طؾقــف رســقل اهلل 

[(سقيتف
(7)

(*)- 

                                                           

 (-53.441(  صحقح ابـ حبان )1.157(  مصـػ بـ أبل شـقبة )1.5١( صحقح م ؾؿ )5)

 (- 4.133(  مصـػ طبد الرزاق )5.314(  ســ أبل داود )1.453( م ـد اإلمام أحؿد )1)

 (-4.115(  مصـػ بـ أبل شـقبة )5.315(  مصـػ طبد الرزاق )5.531( الؿقصل )4)

 (-3.5١(  الـ ائل )1.11١(  ســ الممذي )4.54( صحقح م ؾؿ )3)

 (-5.77(  ســ الممذي )5.557(  ســ أبل داود )4.١4( م ـد اإلمام أحؿد )1)

 (-5.155(  ســ الممذي )5.135( ســ ابـ ماجف )5)

 (-1.115(  ســ الممذي )1.١4(  ســ أبل داود )5.75(  م ـد اإلمام أحؿد )4.55( صحقح م ؾؿ )3)

أمرـال هـذه إخبـار  فؼـد روى الصـدوق يف  يروي اإلمامقة يف كتـبفؿ طــ الـبـل  )*(

 ن اهلل قبؾـة  وٓ م ـجًدا  فـن قربي  أكف قال: مٓ تتخذوا (  طـف 5.53١الػؼقف )
 حقـ اتخذوا قبقر أكبقائفؿ م اجد[- لعـ القفقد

= 
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ٓ م :قـال   ٓ لرالثـة م ـاجدإن تاـد الرحـال أقد هنـك  كف أطـ  هذا فساًل  ,

ــاجد تاــد ــة م  ــك ثالث ــال إٓ إل ــذا)  الرح ــجد   وم ــجد الحــرام  م ــجدي ه وم 

[(صـكإق
(1)

و أ  بـدطاء اقـربً خصو أ  طؾك قرب بـككف أصقال حقاتف  طـف  ولؿ يربت  

شـفداء )سـفؿ أوطؾـك ر  مــ الصـحابة يحـبفؿن قبـقر مــ أمع العؾـؿ   صالة معقـة

 طؿؾـل مــ الـبـل  تطبقـؼوهـذا خقـر   بالؿديـة الؿـقرة مـ مؼره  اجدً  قريبة (حدأ
 !مـفا اتاـرالعٓ لقجدكا إو  م اجد الؼبقرطـ اتخاذ  الـاهقةخبار إطؾك صحة هذه 

  فاهنــا تــذكركؿ فزوروهــاطـــ زيــارة الؼبــقر  هنقــتؽؿ: م كـــت  كعــؿ قــد قــال

[آخرة
(2)

مـا زائرهـا ويعطـك   ألـػ حجـة  وطؿـرة  لؽـف لؿ يؼؾ أن زيارهتـا تعـدل 

  -)*(سلل

                                                           

أن يصـؾك طؾـك  رسقل اهلل  هنك(  قال: م5.355وروى الطقسـل يف التفذيب ) ,  =

 قرب  أو يؼعد طؾقف  أو يبـك طؾقف[-

ــف ) ,  ــر الؿــممـقـ طؾــل 5.11١وروى الؽؾقـــل يف كافق ــل ( طـــ أمق   قــال: مبعرـ

إٓ  وٓ قــربًاة  فؼــال: ٓ تــدع صــقرة إٓ محقهتــا  إلــك الؿديـــة الؿـــقر رســقل اهلل 

 سقيتف  وٓ كؾًبا إٓ قتؾتف[-

هــدم يف    أكــف قــال: مبعرـــل رســقل اهلل (  طـــ طؾــل 5.11١وروى أيًســا ) , 

   وك ـر الصقر[-الؼبقر

(  ســـ الــدارمل 1.1١3(  م ــد اإلمــام أحؿـد )3.515(  صــحقح م ـؾؿ )1.15( صـحقح البخـاري )5)

 (-3.151بـ أبل شـقبة )ا(  مصـػ 1.43ســ الـ ائل ) ( 5.441)

(  ســـ الممـذي 1.١3(  ســـ أبـل داود  )5.115ســـ ابــ ماجـة  )(  5.531( م ـد اإلمـام أحؿـد )1)

(1.117-) 

التعزيـة بعـد ثـالث  قـال  بـؾ وتؽـرهحـقـ الؿصــقبة   الجزعطـ  هنك كبقـا محؿد  )*(

ث تجديـد لؾؿصــقبة[  وهبـذا الخصـقص بعـد ثـال التعزيـةيف شـرح الـفج: م طؾل

أخباًرا كرقرة وردت يف كتب آمامقة  فؼد أورد الؿقرزا ح ـقـ الــقري الطربســل يف 

( تحت باب: )كراهة الصـراخ بالقيؾ والعقيـؾ  والـدطاء 337 ,1.335م تدركف )

بالذل والرؽؾ والحزن  ولطؿ القجف والصدر  وجز الاـعر وإقامـة الـقاحـة( روايـات 

 ة هبذا الخصقص  مـفا:طديد
= 
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ا  وٓ ا  وٓ تؾطؿــ خـدً البقعة طؾك الـ اء: مأٓ تخؿاــ وجًفـ  خذ رسقل اهللأ , =

ا  وٓ تــدطقن بالقيــؾ والربــقر  وٓ ا  وٓ ت ــقدن ثقًبــا  وٓ تؿــزقـ جقًبــشــعرً  تـــتػـ 

  تؼؿـ طـد قرب[-

ت طــد طقال طـد مصـقبة  وصـقإصقتان مؾعقكان يبغسفؿا اهلل: : م)قال  وطـف  ,

 -[والغـاء الـقحيعـل:  ( كعؿة

  سؿعت أبا جعػر :قال  طـ طؿرو بـ أبل الؿؼدام  سالم يف الؽايفثؼة اإلوطـ  ,
 طؾـ تخؿاــلإذا أكا مـت فـال )( : قال لػاصؿة )  إن رسقل اهللم يؼقل:

َّ
ا  وجًفـ ل

 
َّ
 شعرً  وٓ ترخل طؾل

َّ
 ([-كائحة ا  وٓ تـادي بالقيؾ  وٓ تؼقؿل طؾل

وا كربـاه )يف مرضف الذي قبض فقف لػاصؿة وهـل تبؽـل وتؼـقل:   سقل اهللقال ر ,

 م:  فؼــال لفــا الـبــل ( لؽربــؽ يــا أبتــاه
َّ
   الجقــب ٓ تاــؼل طؾــل

َّ
 وٓ تخؿاـــل طؾــل

 
َّ
 [-بالقيؾ القجف  وٓ تدطل طؾل

 -[لقس مـا مـ ضـرب الخدود  وشؼ الجققبم:  قال رسقل اهلل ,

ذا لــؿ تتــب  تؼــام يــقم الؼقامــة وطؾقفــا ســـربال مـــ إ الـائحــةم:  قــال رســقل اهلل ,

 [-قطران

ــال رســقل اهلل , ــؾ م:  ق ــة بالقي ــا  والداطق ــا  والاــاقة جقبف لعـــ الخاماــة وجفف

 [-والؿ تؿعة  الـائحةو  والربقر

ؿة: عولؽـل هنقت طـ صقتقـ  أحؿؼقـ  فاجريـ: صقت طـد كمأكف قال:   وطـف ,

طـد مصـقبة: خؿـش وجـقه  وشـؼ جقـقب   لفق ولعب  ومزامقر الاـقطان  وصقت

 -[وركة شـقطان

لقؾـة أســري بـل إلـك   يـا طؾـلمقـال لـف:   ن رسـقل اهللأ   طـ أمقـر الؿـممـقـ ,

: ورأيـت امـرأة طؾـك  إلـك أن قـال --ال ؿاء  رأيت ك اء مـ أمتل يف طذاب شـديد

رأسـفا  قفـا  والؿالئؽـة يســربقنصقرة الؽؾب  والـار تدخؾ يف دبرها وتخرج مـ فِ 

مـا التـل كاكـت طؾـك صـقرة الؽؾـب  والــار أو: )إلك أن قـال --وبدهنا بؿؼامع مـ كار

 -([حاسدة كقاحةتدخؾ مـ دبرها وتخرج مـ فقفا  فنهنا كاكت ققـة 

ين أق ؿت إ  يا أختاهمقال ٕختف زيـب:   ن الح ـقـأ   طـ طؾل بـ الح ـقـ ,

 
َّ
 ا  وٓ جقبً  طؾقؽ فلبري ق ؿل  ٓ تاؼل طؾل

َّ
 وجًفـ تخؿاـل طؾل

َّ
 ا  وٓ تـدطل طؾـل

 -[بالقيؾ والربقر إذا أكا هؾؽت
= 
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 :ققلأ

بــاء الؿ ـاجد طؾـك  فسـؾدق يف قـقال لجعػـر الصـاأمـ خالل ما تـؿ طرضـف مــ 

ٓ   طؿـالطـ مرؾ هـذه إ يحصـرال  الـبل هنلمع  ومؼاركتفا  وفسؾ زيارهتا  الؼبقر

 بآبتـداع ,مــ كـان اخـر كائـًـمو أي شـخص أ, ( جعػر الصادق) كتفؿن أٓ إيبؼك لـا 

 لـؿ يؽــ لـف اجديـدً  ايعً اــرتفؿـا جـاء بـف يعـد   د الؿرسـؾقـ ســق ومخالػة  يف الديـ

   -والتابعقـ  وٓ زمـ مـ جاء بعده مـ الصحب  كرم وجقد زمـ الـبل إ

                                                           

بالاخقص مـ  الؿديـة  أقبؾت ك اء بـل   لؿا هؿ الح ـقـمقال:   الباقرطـ  , =

أكاـدكـ اهلل أن )فؼـال:    فـاجتؿعـ لؾـقاحـة  فؿاــك فـقفـ الح ــقـ  طبد الؿطؾـب

اء بـل طبد الؿطؾب: فؾؿـ ك ـتبؼل قالت لف ك   هلل ولرسقلف معصـقةمر تبديـ هذا إ

 ([-والبؽاء؟ الـقاحة

ـــحـالبقعــة طؾــك الـ ــاء: أن ٓ   خــذ رســقل اهللأ  قــال: موطـــ طؾــل ,   وٓ ي

 يخؿاـ  وٓ يؼعدن مع الرجال يف الخالء[-

 :  قال: مثالث مـ أطؿال الجاهؾقة ٓ يزال فقفا الـاس حتك تؼـقم ال ـاطة وطـف ,

 طؾك الؿقتك[- والـقاحةطعـ يف إك اب  آست ؼاء بالـجقم  وال

طؾـك  والــقحكف كتب إلك رفاطة بـ شداد قاضـقف طؾك إهـقاز: موإيـاك أ  وطـف ,

 الؿقت  ببؾد يؽقن لؽ بف سؾطان[-

يـدك طؾـك  تســربرفؼقا بف  وترحؿـقا طؾقـف  أو أإياك أن تؼقل: م :الرضاوطـ  ,

 -[  فنكف يحبط أجرك طـد الؿصـقبةفخذك

 ويدطق إلك الجزع صادق يخالػ الـبل جعػر ال

والـاهقـة طــ الجـزع  والـقاحـة      وطـ طؾلكؾ هذه إحاديث الصادرة طـ الـبل      

مامقة حتـك إليف مذهب ا الحائطوالؾطؿ  وشؼ الجققب  ولبس ال قاد  ضـربت طرض 

مـا  صارت ديـًا يتعبد بف الـاس  طؾك أساس أخبار وروايـات صـادرة طــ جعػـر الصـادق

 ويخالػيحؼ لجعػر الصادق أن يغقر شـرع اهلل   فبلي وجف حؼأكزل اهلل هبا مـ سؾطان  

لقـؾ    فقـلمر بـالجزع والبؽـاء والـحقـب طؾـك الح ــقـ خاتؿ إكبقـاء والؿرسـؾقـ 

 الققم يف الؿدن الاـقعقةخقر دلقؾ طؾك ذلؽ؟!  كااهدههنار  وما 
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 :أختؿ فلققل

وأدطقـة التـل جـاء هبـا   وزيـارات  مــ صـؾقات (*)البـدعيؿؽـ مؼاركة هذه  هؾ 

 ؟طؾقفا اسؿ بدطـة صدقإن , (صالة الماويح)يف  مع بدطة طؿر  جعػر الصادق

يتعبــد بــف  ديـًــاهبــا مـــ ســؾطان صــارت  التــل لــؿ يـــزل اهلل الؿبتدطــةهــذه الصــؾقات 

  مــ الحـج والعؿـرة أطظـؿبؾ صارت طـدهؿ مـ كاحقـة إجـر والرـقاب   اإلمامقة

   !و قرها مـ العبادات

وطة اــرم كقافـؾطـدما جؿع الـاس يف رمسان جؿاطة طؾك صالة  أما طؿر  

ــديـ  ـــة وال,أصــاًل يف ال ــؼ ال  ـــقاتػ ــؾ رمســانا ــك كقاف ــا الخــالف يف  عة طؾ  إكؿ

 ؟فؿالؽؿ كقػ تحؽؿقن  خارًجا طـ الؿؾة والديـ  مبتدًطا  كافًراصار   ,الجؿاطة

 يف َٛضٛع صـسنرب َٔ إٔ ذبأبدع جعفس ايصادم 

ــة   الصــؾقات)يف مقضــقع  صـــرأكــرب مـــ أن تح بــدع جعػــر الصــادقإن  وإدطق

 لـديـ جديـد بعقـد يف كرقـر مــ م ـائؾف أسـسففق قد  ( ـقة ـقوالاعائر الح  والزيارات

  ها هــاصــروالاقاهد طؾك ذلؽ كرقرة جًدا ٓ يؿؽـ ح   طؿا ثبت طـ الـبل إكرم

                                                           

لـا بإدلة الصـحقحة أن  فؾقربت(  مبتدع)مـ يعمض طؾك ققلـا بلن جعػر الصادق  )*(

  أو طـ واحـد مــ أهـؾ الؽ ـاء  هذه الصؾقات والزيارات لؾؼبقر ثابتة طـ الـبل 

قد ضفرت بعـد أن اكتؼـؾ جؿقـع هـمٓء إلـك الرفقـؼ إطؾـك بػـمة  البدعفجؿقع هذه 

 صقيؾة مـ الزمـ- 

 الـصـب  وطؾـك رأسـفا هتؿـة الـتفؿباـتك أكـقاع  سـقتفؿقكـلبلن اإلمامقة  يؼقـوأكا طؾك  

يف الـديـ  وهـؿ يعرفـقن جقـًدا أن  مبتـدعجعػر الصادق بلكـف  قؾت طـٕهؾ البقت  ٕين 

 طؾقف مـ دون أدكك شؽ- مؽذوبمعتؼدي ومعتؼد أهؾ ال ـة جؿقًعا فقؿا ك ب إلقف بلكف 

وأن مؼصدي وهديف يف هذا البحـث أن أسـؿل إشــقاء بؿ ـؿقاهتا  كـائـ مــ يؽـقن  

لـديـ  اإلضافات  وهذه لرسقل اهلل  الؿخالػاتأو فاطؾفا  فؾق كاكت هذه  قائؾفا 

  وطؾــك رأســفؿ )أبــل بؽــر  أو طؿــر  أو طـــ أي فــرد مـــ الصــحابة  صــادرةاهلل 

 يف الديـ  وٓ كخاف يف اهلل لقمة ٓئؿ-  مبتدطقنطرؿان(  لؼؾـا طـفؿ بلهنؿ 
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باسـؿ  الحـرامعة مــ ال ـحت اــقمـا يمخـذ القـقم مــ ال  وأخطرهـاإٓ أن طؾك رأسفا 

إٓ زمــ البـاقر  لؿ تظفـر (الخؿس)طؾؿاء اإلمامقة بلن أخبار  حقث يعمف ( الخؿس)

 :بعض ما قالقه هبذا الخصقص لقؽإو  ومـ جاء بعدهؿا مـ إئؿة  والصادق

 مخظ املهاضب

لـؿ قـل حؼقؼتـف  (خؿس الؿؽاسـب)أقر مية اهلل أحؿد الح ـل البغدادي بلن  , 

  وٓ طؾـك زمــ طؾـل   طؾـك زمــ الـبـل لـؿ يؽــ يـدفعوأكف   يف اإلسالم عاـري

وأكـف   أجؿعـقـ  -…والصـادق  والبـاقر  وزيـ العابديـ  ـ ـقوالح  والح ـ

ـ ســقمــ لـدن بعـض الؽتـاب والدار شبفة صرحـتمهـاك  :قائاًل   ع متلخًراشـرقد 

طـ ممكة وهق ما يػسؾ  الخؿسمـ الؿقارد التل يجب فقفا ال ابع  صـرلاجب العـ

  التؽ ـبات وكحقها مــ سـائر  مـ أرباح التجارات والصـاطات سـتف وممكة طقالف

  :بدطقىوإن لؿ تحصؾ بآكت اب   بؾ مطؾؼ الػقائد

ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) :مية الغـقؿةكاكت  لق 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

مـ وجفة  مطؾؼة -[35مإكػال:(ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 صـروخاصة يف ط  يعاـرالت صـرالؼقادة اإلسالمقة يف ط لتصدتيعقة اـرت

 أرباحٓكتزاع خؿس  أمقر الؿممـقـ طؾل  وخالفة  الرسقل الؽريؿ محؿد

ت والصـاطات كؿا كاكت تؾؽ الؼقادة تصدر إوامر لؽقادرها الؿ ؾؿة التجارا

  -لجباية الزكقات

يف  ٓ يقجـدوصـؾ إمـر أكـف   بؾ وصـؾ إمـر طؾـك مـا هـق أكـرب مــ ذلـؽ 

  بـدًءا مــ صـدر اإلسـالم  مـ فريسة التخؿقس صـرالعـال احة اإلسالمقة هذا 

 ًٓ الحديرقة الؼؾقؾة  الـصقص حقث أن  الصادققـ مـ مل البقت صـرإلك طووصق

أما قبـؾ ذلـؽ فؾـؿ كجـد   الؿحدودة الزمـقةالصادرة ضفرت كؾفا يف هذه الحؼبة 

 !لفا وجقًدا يذكر إصالًقا



 
 

 753 

   :وكجقب يف تػـقد هذه الابفة :بؼقلف  د البغدادي طـ ذلؽ ـقال فلجاب

 ًٓ  :أو

بـؾ   دةيعقة كافـة دفعـة واحـاــريعة اإلسالمقة لؿ تصدر إحؽام التاـركجد ال 

 -بح ب الؿصالح والؿػاسد تدريجقةكاكت بصقرة 

 صــرإلـك ط الرسـالة صــريعقة مــ طاــرإحؽـام الت تلخقرفػل بعض إحقان  

 -الؿـتظر الؿفديبقاهنا طـد ضفقر  يمجؾبؾ يظفر مـ بعض إخبار   اإلمامة

ــام  ــض إحؽ ــات أن بع ــض الرواي ـــ بع ــد كؽتاــػ م ــؾ ق ــرحب ــؿ تط ــاحة  ل يف ال 

الؿـتظر لقصدر إوامر يف ذلؽ[ الؿفديطـد ضفقر  مقدطةوأهنا   إصالًقااإلسالمقة 
(1)

- 

الذي يمخذ الققم الخؿس البغدادي يف جقابف طؾك هذه الابفة ان  د ـقأثبت ال 

وإكؿا ضفـر طؾـك شـؽؾ روايـات يف   الـبل طؾك زمـلؿ يؽـ مقجقًدا  عةاـقمـ ال

أي وبـدون  وجـف حـؼوبـدون عة قاــيـدفعفا ال يبةضـروأصبح الققم   أزمان متلخرة

 -وٓ يؽؿؾ إيؿاهنؿ وإسالمفؿ إٓ بدفعفا  دلقؾ إلك مراجعفؿ وطؾؿائفؿ

بلن خؿـس الؿؽاسـب  اقرطـدما   طتفاـروهذا ما ذهب إلقف مصػ مح ـل يف م ,

الخؿـس يف الػقائـد وجـقب ماطؾـؿ أن  :حقـث يؼـقل  ع مـ قبـؾ إئؿـة متـلخًراشـرقد 

 -وإيراد  ؿقض مـ ٓ يخؾقفقر يف أطصاركا وأرباح الؿؽاسب كؿا هق الؿا

وأمـا   يف الجؿؾـة ع مـ زمان الفادي والع ؽريشـرومـ الؿطؿئـ بف أن أخذه 

 -الجقاد ففق وإن أخذ بعسف لؽـ يف إثبات كقكف مـ الخؿس الؿصطؾح كظر

بـؾ   كظرؿف  ؾك سفؿ اإلمام وال ادة ايًسا  ـقثؿ طؾك فرض وجقبف بعقًدا يف تؼ

ف حؼ اإلمام[بؾ هق كؾ  مـع
(2)

- 

بلن  ( 1.574)ر اإلسالمل  ـقمدارس التػ :يف كتابف  طؾل أكرب بابائل وأقر ,

 :قائاًل   اإلمام الباقر هق أول مـ طؿؿ مية الغـقؿة طؾك أرباح الؿؽاسب والتجارات

ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )م

                                                           

 (-31ؿد الح ـل البغدادي )ص:( حؼ اإلمام يف فؽر ال ـقد البغدادي  مية اهلل أح5)

 (-1.315( ماـرطة بحار إكقار  محؿد مصػ مح ـل )1)
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أن  و اية ما هـاك   ـائؿ بدربالن  :كزلت هذه أية [35مإكػال:(ٺ ٺ

 -ائطفاشـرطؿت  ـائؿ جؿقع الحروب طؾك 

  الؿقصـقل بعؿـقمكـراه يلخـذ   البـاقرلؽـ اإلمام أبا جعػر محؿد بـ طؾـل  

الػائدة وأرباح الؿؽاسب والتجارات التل يربحفـا أربـاب  بؿطؾؼ «الغـقؿة»  ـرويػ

 -يف كؾ سـة باؽؾ طام[  الصـاطات والتجارات و قرهؿ صقل طامفؿ

  الؿـتظــري يف كتابــف دراســات يف وٓيــة الػؼقــف وفؼــف اـــقال هبــذا إمــر وأقــر ,

مروّيــة طـــ  الخؿــسمإن إخبــار الدالــة طؾــك هــذا  :حقــث قــال  الدولــة اإلســالمقة

مـ إئؿة  الجقاد والفاديمروية طـ  أكررهابؾ   إئؿةومـ بعد هؿا مـ  الصادققـ

هذا الباب مروًيا طــ وٓ صحاح ال ـّة حديًرا يف   وٓ تجد يف صحاحـا  الؿتلخريـ

ــل  ــر الؿــممـقـ الـب ــل ربؿــا يحتؿــؾ    أو أمق ــات الت الّؾفــؿ إٓ بعــض العؿقم

  لفـذا الخؿـس مــ أحـد يف التقاري  أيًسا مطالبتفؿـا  ولؿ يسبط  اكطباقفا طؾقف

طؿـقم آبـتالء بـف كؼـؾ الـرواة  سـكهؿا كان مؼتصـرًطا يف طاـرّ مع أكف لق كان ثابًتا م

   -صرق الػريؼقـ والؿمرخقـ لف مـ

 وجبــاةإلــك العّؿــال   أمقــر الؿــممـقـ وكتــب  الـبــل  كتــبوٓ يقجــد يف  

إذ   مع أكف لق كان لـؼؾ لعؿقم آبتالء بف  مـ خؿس إرباح اسؿ وٓ رسؿإمقال 

وطامؾ[  وزارع  وصاكع  وكاسب  يعّؿ الحؽؿ كؾ تاجر
(1)

- 

 :أققل 

 ؛اف طؾؿـاء اإلمامقـة أكػ ـفؿطؾك خؿس الؿؽاسب باطم طلشـرٓ دلقؾ إذن  

چ چ چ ڇ ) :قال تعـالك  والديـ قد كؿؾ  ع بعد وفاة الـبلشـرٕكف 

يع لؽـل اــرفؿـ لف أحؼقـة الت -[4مالؿائدة:(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

  جعػـر الصـادقالتل أدخؾفا  البدعوألقس هذه مـ  ؟ػ إلك الديـ ما لقس مـفسـقي

 ؟!و قره مـ إئؿة إلك الديـ

                                                           

 (-4.31( دراسات يف وٓية الػؼقف وفؼف الدولة اإلسالمقة  الاـق  الؿـتظري )5)
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 !مكابل بدع شائياتبدعة حسية يف 

 ؟!دْا عُس َٔ بدع جعفس ايصادمضـٝأٜٔ تساٜٚح 

  وأجـر مــ طؿـؾ هبـا إلـك يـقم الؼقامـة أجرهـاالتـل كـان لـف   تؾؽ سـة طؿر 

ٕكــا إذا كظركـا  ؛ولقس لغرابتفا يف الديـ   عة لؽقهنا مـ طؿراـقال أبغسفاوالتل 

ــف ال ــا يػعؾ ــك م ــًرا جــًدااـــقإل ــدًرا كبق ــا ق ــدع رأيـ ات اـــرقــد ٓ ت ــتقطبف ط عة مـــ ب

إضـافة   مـؼطع الـظقر طـ الـديـ وتعالقؿـف يف بـدطفؿ كحراًفاوشاهدكا إ  الؿجؾدات

وسـؾبقات   عة وتـاريخفؿاــقر الســقوخقؿـة تحؽقفـا  كتـائجإلك ما ترتب طؾقفا مــ 

طة  ــقب كؿـاذجد ســروإذا أردكـا أن كلخـذ يف   ومثار مدمرة لؾديـ ولتعالقؿـف  طظقؿة

 لاــابت راوس  وفســاًل طـــ ذكــر  قرهــا  ؾفاصـــقدخقل يف تػالبــدطفؿ دون الــ

   :فؿـ ذلؽ  القلدان

 لطـؿومــ   إلك الؼبقر ااـقً معة يف شفر طاشقراء مـ شد الرحال اـقما يػعؾف ال 

ــر  لؾصــدور بضـــرو  لؾخــدود ــد الظف ــد الؿزكجــؾ يف جؾ أو   واســتخدام لؾحدي

وأيًسـا مـا يعـرف   كالؽالبوالزحػ طؾك إرض   والزجاج الجؿرطؾك  اـلالؿ

ؾ الـدم  ــقبقن هبا راوسـفؿ فقسـرقًفا حادة يسـقإذ يلخذون  ؛طـدهؿ بتطبقر الرأس

 -(*)(التاابقف)وبؿا ي ؿك بـ   تحاكل واقعة الطػ حقات ـرمأو طؿؾ   مـفا

                                                           

ـــة الفاديـــة إلـــك ســـقاء ال ـــبقؾ )ص: )*( (: 15يؼـــقل جعػـــر ال ـــبحاين يف كتابـــف: إجقب

أيام تاسقطاء وطاشقراء  وبعض إيـام إخـرى  هـل التل يؼقم هبا الاـقعة  التظاهراتم

أمـام كـؾ مــ  وفسـحفؿبــل أمقـة   محاكؿة  الفدف مـفا ذات صابع سـقاسـلتظاهرات 

 يحبفؿ ويعتؼد بقٓئفؿ  وتج ـقد لؿظؾقمقة أهؾ البقت  أمام الرأي العام العالؿل-

ئع الؿـرة التـل الــاس إلـك تؾـؽ الققـا إلػـات كظـرفالؾطؿ  والـدب  والصـقاح  لغاية  

 يريد الظالؿقن إسدال ال تار طؾقفا[-

واضح وصـريح مـ أحد أكابر طؾؿاء اإلمامقة  يمكد فقف أن كؾ ما  تصـريح: هذا قؾت 

ٕ ـراض  شــرعبصـؾة  وإكؿـا  ٓ يؿت إلك الديـيؼقمقن بف يف طاشقراء مـ أطؿال  

 !!سـقاسـقة
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تــظؿ الؼصـائد وتجـقد   ةاــقالقحإضافة إلك مـا يصـحب كـؾ هـذه الؿـاسـؽ  

الحؼـد والـبغض يف  وياعؾ  ديـ ويرّد الؼدرالحـاجر بالـقاحة بؿا يعارض صؿقؿ ال

ــب  الـػــقس ــف ويمل ــب ل ـــ ٓ ذك ــداء م ــاس لع ــقر   الـ ــارة الؼب ــك زي ــدطقة إل ــع ال م

 وأدطقـة وأذكـارخاصـة لفـذه الزيـارات  مـاسـؽيع اــروت  والؿااهد يف هذه إيام

 صـقافطقة أثـاء زيارة هذه الؼبقر مــ اـرتختص هبا مع فعؾ مختؾػ الؿخالػات ال

حوت  هبا   وكـدب لفـا وبؽـاء وطقيـؾ طــدها  ودطاء واسـتغاثة بصـاحبفا  ببـائفا ؿ ُّ

 -مـف الؿجتفد ويؿؾ  طاـقطـ تعداده الـ يؽّؾ إلك  قر ذلؽ مؿا   وتربك هبا

ما ٓ يؿؽـ أن  اإلكحرافودرجة مـ   عة حًدا مـ الؽررةاـقال بدعفؼد وصؾت  

ة ســـقس لألرقــام الؼقاحتــك أّن مقســقطة  قـــ  اـــروٓ يخطــر ببــال ب  يتصــقره طؼــؾ

  -لقعجز طـ إيجاد مـافس لفؿ أو مؼابؾ لحالفؿ

  :وهـا أققل

   :عل طاقؾ كػ ف قبؾ أن يؼقم بلي طؿؾ مـ هذه إطؿالشـقكؾ  لق لل 

  ؟ وإمامـا بنتباطف محؿد قدوُتـامرؾ هذه إطؿال  هؾ فعؾ 
  صحابتفمرؾفا أحد مـ  وهؾ فعؾ 

ٌّ
  ؟ الـجقم الؽرام وطؾك رأسفؿ طؾل

 "الؿعصـقمقـ"عة اــقمرؾ هـذه إفاطقـؾ الؿـؽـرة أحـد مــ أئؿـة ال وهؾ فعؾ 

   ؟ـ ما يؼارب الؼركقـ مـ الزمان ـقالذيـ طاشقا بعد الح

ـ  بالـػلفنذا كان الجقاب   أتـك طؾؿـاء  فؿــ أيــ  وهق الجقاب الرابت الؿتـقؼَّ

   ؟عة هبذه البدعاـقال

 :وأققل أيًسا 

فـليـ   وترمقكـف بـف  دكا طؿـرســققة فقؿا تتفؿـقن بـف يا طؾؿاء اإلمام اتؼقا اهلل 

 ؟(*)يف الديـ جعػر الصادقمؿا ابتدطف  هق

                                                           

(  وإن ك ـبت هـذه ر الصادق )جؿقع ما يػعؾقكف مـ بدع يـ بقن أكررها إلك جعػ )*(

فـنن كـالم إئؿـة  ,كؿـا أشــركا سـابًؼا,إلك  قره مـ إئؿة فال يختؾـػ إمـر  البدع

لؿــ سـؿع حـديًرا  يجقز(: م1.115واحد  قال الؿازكدراين يف شـرحف طؾك الؽـايف )

 أن يؼقل: قال اهلل تعالك[- بؾ يجقزطـ الصادق أن يرويف طـ أبقف  أو أحد أجداده  
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التـل فاقـت حـد  جعػـر الصـادقمــ بـدع   التـل تزطؿـقن  طؿروأيـ بدطة  

  دكا طؿرسـقلـ تؽقن بدطة   التل ما أكزل اهلل هبا مـ سؾطان البدعتؾؽ  ؟التصقر
فـليـ   طظقؿة حؿؾت معفا كـّؾ خقـر ح ـةفا إٓ يف مؼابؾ ,طؾك فرض الت ؾقؿ هبا,

  دكا طؾـلســقومـا أقـّره طؾقـف الصـحابة وطؾـك رأسـفؿ   دكا طؿـرســق ما فعؾـف
 ؟عة الققماـقمؼاركة بؿا يػعؾف ال

ويبحـث طــ الـزٓت يف   ذاك "ابتداطـف"دكا طؿـر ســقطؾـك  يعقبإّن طؾك مـ  

طؿـا  يبحـثثـؿ بعـد ذلـؽ   لأن يـظر إلك ذات كػ ف وما يؼقم بـف مــ أطؿـا  رتفسـق

ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) :وأن يـظــر يف ققلــف   قّدمــف إولــقن

 -[33مالبؼرة:(ھ ھھ ھ ے ے

ۀ ۀ ہ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ) :وققلـــف ســـبحاكف

 -[1,4مالصػ:(ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 الجـذعوتـمك   يف طقـ الغقر الؼاةٓ تـظر إلك ) :ولقتذكر ققل بعض ال ابؼقـ

   (-يف طقـؽ

  (-فال ترم جقراكؽ بالحجارة زجاجإذا كان بقتؽ مـ ) :اوقد قالقا أيًس 

أم ســتعؼؾقن   ست ــتؿرون يف صعـــؽؿ هــؾ ؟عةشـــقأكــتؿ صــاكعقن يــا  فؿــاذا

 ؟أم أكؽؿ ٓ ترتدطقن إٓ بؽاػ فسائحؽؿ ؟وترجعقن إلك أكػ ؽؿ

 (زَطإ)ع١ ٚغٗس أٌٖ ايط١ٓ ػـٝغٗس اي (ضبسّ)

 أهـق مــ  
ِ
أن  الؿبؽقـاتأم مــ   ؽاتالؿسـحمـ العجقب الذي ٓ كـدري واهلل

ًطا شــر عة طـ الؿـقازيـ التـل وضـعفا اهلل اـقالافقر قد اختؾػت مقازيـفا طـد ال

ؾ فالؿعؾقم قطًعا أن اهلل   لؾؿ ؾؿقـ شفر رمسان طؾك بؼقة الافقر فلوجـب  فسَّ

ـّ   امفصـق فقـف   ع لؾــاس طؾـك ل ـان رسـقلفشــرو  الؼـرمنوأكزل فقف   ققامفوس

طظقًؿــا مبارًكــا لــقس كــإجر  أجــًراورّتــب طؾــك فعؾفــا   تـقطــةطبــادات خاصــة وم

   -الؿمتب طؾقفا يف بؼقة الافقر
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أشـد الحـرص  حريصـقنوإلك ققام ال ـاطة   والؿ ؾؿقن مـذ زمـ الرسقل 

كـؾٌّ ح ـب قدرتـف يف   اًل وافًقـاصــقؾ إجر فقـف تحصـقوتح  طؾك ا تـام هذا الافر

مـع  --وآسـتغػار  والتقبة  وقراءة الؼرمن  اروإذك  والصدقة  إقبال طؾك الصالة

 معتؿـريـ  إلـك بقـت اهلل الحـرام  ػقرةهذه العبادات مـ ذهاب جؿقع  يصاحبما 

مطؿــرة يف رمســان  :بؼقلــف  مبتغــقـ إجــر العظــقؿ الــذي وطــدهؿ بــف رســقل اهلل

تعدل حجة معل[
(1)

-   

حــقل  صـائػقـ  فـمى الؿاليـقـ متـقجفقـ إلــك بقـت اهلل صؾًبـا لألجــر والرـقاب 

  الؾقؾ متفجديـ راكعقـ ساجديـ قائؿقـ  الحجر إسقد مؼبِّؾقـ  فةاـرّ الؽعبة الؿ

مجتؿعـقـ طؾـك   تـائبقـ م ـتغػريـ صـلوطـ الذكقب والؿعا  لرحؿة رهبؿ راجقـ

ــر   إٓ ركــقع هلل وســجقد الصــالةومــا  -إمامــة إمــام الحــرم لصــالة الــماويح وتؽبق

فعبادهتؿ ما هـل إٓ ارتبـاط بالخـالؼ مــ قصـد بقتـف  -يؽ لفشـروتقحقد هلل وحده ٓ 

  -ع لف بالدطاءسـروالت كتابفوقراءة   حقلف والطقاف

أهـؾ ال ــة بؿجاهـدة الــػس وزيـادة التعبـد يف شـفر رمسـان حتـك  اكػـردوقد  

ًٓ وتعظقًؿا  ؾ اهلل سبحاكف لفسـقجعؾقه مؿّقًزا مػساًل بتػ    -إجال

هبـذا الاــفر  فـرحقـمــ بـالد الؿ ـؾؿقـ  الؿ ـؾؿقـ يف كـؾ بؾـد جؿـقعوتـرى  

حِزكـقا طؾـك فراقـف كحـزن إم  ســكوإذا اكؼ  يـ بف يـتظروكف يقًما بعـد يـقماـرم تب

 -(*)طؾك فراق ابـفا

                                                           

 (-3.455(  صحقح ابـ خزيؿة )5.334ســ أبل داود ) (5)

اإلفطـار يف الؿ ـجد الحـرام  والؿ ـجد  مقائـديف رمسـان  البصــرتؿتد طؾك مـدى  )*(

الـبقي  ويف  قرهؿا مـ م اجد الؿؿؾؽة  بحقـث ٓ يبؼـك صـائؿ إٓ ويجـد مـا يػطـر 

قاق العامـة الاـديد  بـؾ إكــا كاـاهد يف كرقـر مــ إسـ اإلزدحامطؾقف طؾك الر ؿ مـ 

يف  الؿقائـدالؽبقرة يف مدن الؿؿؾؽة  والتل تمكز فقفا الجالقات الؿ ؾؿة أمرـال هـذه 

 صقال شفر رمسان  وهل تحقي كؾ ما لذ وصاب- يقمًقاالاقارع والطرقات 

تبًعا ل ــة الـبـل إكـرم التـل حـث  ,كؾ طام,كؾ هذا يػعؾف الخقرون مـ هذه إمة  

(  و قـره طــ 1.115ؿ  فؼـد روى الـ ـائل يف ســـف )الصـائ تػطقرفقفا الـاس طؾـك 
= 



 
 

 761 

 ١ــــاملفازق

طــ  شـّذواعة مـ بقـ الطقائػ الؿـت ـبة لإلسـالم اـقوتؽؿـ الؿػارقة يف أّن ال 

العبادية مــ شـفر رمسـان إلـك محـرم  فحّقلقا ِوجفتفؿ  وكؽؾقا طـفا  هذه الؼاطدة

وفرصـتفؿ التـل   و ـقؿـتفؿ إكػـس  ففق شـفرهؿ إقـدس ( طاشقراءالذي فقف )

 -يُعّدون إيام والؾقالل لؾػقز هبا

 ـ ــقفالح  وجفتفؿ مـ طبادة ربِّ العباد إلك طبادة طبد مــ العبـاد حّقلقاكؿا  

فجعؾـقا هـذا الاـفر   امـفوهق وجفـتفؿ طؾـك مـدار أي  يف هذا الافر مؼصقدهؿهق 

والـذكر    ـ ــقتؽـقن لؼـرب الح فالزيـارة  بدل الخالؼ بالؿخؾققمـاسبة لؾتعؾؼ 

                                                           

مــ  ٓ يــؼصفؾف مرؾ أجره  إكف  فطر صائًؿاقال: ممـ  زيد بـ خالد أن رسقل اهلل  =

 أجر الصائؿ شـلء[-

العظقؿــة شــقًئا متحؼًؼـا طـــد  ال ــةمرــؾ هـذه  ٓ كجـدلؽــ يف الحؼقؼـة والقاقـع فنكـــا  

ذا الحديث  فؼـد روى الػـقض الؽاشـاين اإلمامقة  طؾك الر ؿ مـ أهنؿ يروون مرؾ ه

يف القايف كؼاًل طـ )الؽـايف  والػؼقـف  والتفـذيب( تحـت بـاب: )فسـؾ تػطقـر الصـائؿ 

 فؾف مرؾ أجره[- فطر صائًؿا  قال: ممـ جعػر الصادق( طـ 55.115)

أخـاك  تػطقـركوكؼؾ أيًسا طـ الؽايف  طـ مقسـك بـ بؽر  طــ أبـل الح ــ  قـال: م 

 ـقامؽ[-الصائؿ أفسؾ مـ ص

إكؿــا كجــد اإلســـراف  والبــذخ  والؿػــاخرة  والؿزايــدة  والبطــر يف يــقم )طاشــقراء   

يف الاــقارع  يرمــكوإربعــقـ( فب ــبب كرــرة الطعــام يف هــذه إيــام تؽــقن هنايتــف أن 

 ال ائبة- والؽالببإقدام  ويؽقن صعاًما لؾحققاكات   ويداسوالطرقات  

ق طؾـك صـقل الطريـؼ الؿمديـة إلـك كـربالء  ومـا وهذا ما شاهدتف بـلم طقــل يف العـرا 

الغققريـ  حـاجرتعرضف الػسائقات الاـقعقة يقمًقا يف هذه الؿـاسبات  وما تصدح بف 

مـ الـاس الؿعمضـقـ طؾك مرؾ هذا البذخ  والتبذير  واإلســراف  والـذي لـؿ كـرى 

 يف رمسان-طاـر معااره 

يف طاشــقراء  مــع مــا يحــدث أي شـــقعل مـصــػ بـػ ــف مــا يحــدث طـــدهؿ  فؾقؼــارن 

 - الػرق بقـ البدطة وال ـةطـدهؿ يف رمسان  ولقعرف 
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يـا   ـ ــقيـا ح -- ـ ــقح  ـ ــقح)ح صــقفت ـؿع إصـقات ت  مخصقص باسـؿف

ــذبُح  --( ـ ـــقح ــف وال ــاٌت ل ــةوتــالوة   حــقل قــربه والطــقاُف   وإكــؾ قُرب  إدطق

ــف ــف ولققم ــا  الؿخّصصــة ل ــراءة وآطتب ــابُر بؼ ــف كت ــربكُ   مؼتؾ ــقاب  والت ــٌؾ ٕب تؼبق

الـ ـاء  اخـتالطهذا فساًل طــ   والدطاء بف وآستغاثة  يحف وقػصف الحديديضـر

   -خصقًصا طـد الطقاف حقل الؼرب فاضحبالرجال باؽؾ 

صـارت  وبـلي حـؼل  !؟كاكت هذه إطؿال إٓ تعبدّيًة ٓ تجقز إٓ لؾخـالؼ ففؾ 

   (؟-ـ ـقالح)لؾؿخؾقق 

وبـقـ مـا يػعؾـف   تربقـة وبــاءمــ  (رمسـان)بقـ ما يػعؾـف أهـؾ ال ــة يف  فاتان 

 - هدم وف ادمـ  (محرم)عة يف اـقال

الديـ باهتؿامفؿ  وأصقل  ال ـة وصحقح  الؼرمن يحصـر عةاـقال خالػلؼد  

يح الؼرمن ققلف صـرفؿّؿا خالػقا فقف  ( رمسان)دون  ( محرم)وتعظقؿفؿ لافر 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڱ ) :تعالك

  -[5١1مالبؼرة:(ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ

ص بـنكزال كالمـف تعـالك إلـك صــقمـ اهلل سبحاكف برمسان وتخ طـايةفػل أية  

ــة طؾــك  (العفديــة)ثــّؿ ثـّــت أيــة بتعريــػ الاــفر بالـــ   الؾــقح الؿحػــقظ فقــف الداّل

 -التعظقؿ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ) :عة ققلف تعالكاـقال وخالػ 

﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

 -[45مالتقبة:(﮼ ﮽ ﮾﮿

صفا بالعبـادات صــقالاـفقر وتخ ؿ ــقتؼويف هذه أية كّبف اهلل سبحاكف إلـك أّن  

ع اهلل يف اــروأّي تجـاوز ل  وأن ذلؽ مّؿا يؼقم طؾقـف الـديـ  إكؿا هق مـ شلكف تعالك

 ؟ٓ يحّؾ وٓ يؽقن  ضؾؿ طظقؿ  بعؿؾ طبادّي   أو ساطة  أو يقم  شفر صصـقتخ

 الصـقمٓ يجاوز   فنكؿا روي طـ التعّبد يف طاشقراء طـ الـبل ال ـّةوأما يف  

 - العبادات بقفاة الـبل يعاـرتوقد اكتفك    سـكإحؼاًقا لحؼ مق
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ؾف طؾــك رمســان ســـقأصــقل الــديـ بتعظــقؿ محــّرم لعاشــقراء وتػ مخالػــةوأمــا 

ـٌ  م بف كّؾ مــ اكت ـب لفـذا ام رمسان ركـ مـ أركان اإلسالم ُيؾزَ صـقوذلؽ أن   فبقِّ

 فـرضعة أكػ فؿ ٓ يجراون طؾك اـقفنن ال طاشقراءأّما  -عًقاشـقالديـ ُسـًِقا كان أو 

 -  طققـاـرطبادتف كاهقؽ طـ إثبات البدع التل يّدطقهنا فقف بالدلقؾ أو التعؾقؾ ال

  تعظقؿعة مـ اـقال قصدإن 
ْ
ام رمسـان صــقمحرم لعاشقراء وجعؾف بؿؼام ركـَل

  :هؿا باصؾقـمعا يتؿرؾ يف أمريـ والحج 

 ســلا ـقاق العؼـدي وال ــقلتـسبط مع ال  ـ ـقذكرى مؼتؾ الح تعظقؿ ,5

   -وقد ضؾ هذا الؿؼصد باًبا مػتقًحا لدّس إباصقؾ وجؿع التخاريػ  لؾؿذهب

ـــّة تؿّقــز ,1 ــك اـــقال وس ـــ ال ـــّل والحــرص طؾ يف إصــقل  مػارقتــفعل ط

ولـق كاكـت الؿػارقـة طؾـك   ويف الُخُؾؼ والرسالة  سؽويف الاعائر والؿـا  والػروع

 -  ع كػ فاـقّ ح اب الت

أّمــ كـان  ؟مـ كان مع اهلل ومراده ؟فلي الػريؼقـ أحؼ بإمـ إن كـتؿ تعؾؿقن 

 ؟إن كـتؿ صادققـ بعؾؿكبئقكا   مع مراد كػ ف وهقاها

 :أختؿ فلققل 

ــة يتبجحــقن بنكؽــارهؿ لؾبــدع وهــؿ  فقفــا إلــك   ــارققنإن مـــ الغريــب أن اإلمامق

صـالة )وهق يـؽر طؾك أهؾ ال ـة إقامتفؿ لــ     جعػر الباقرياـقففذا ال  شحؿة مذاهنؿ

ًٓ أنَّ الت :فقؼقل ( الماويح   تقققػقـةيعات اإللفقـة الرابتـة ُأمـقٌر اــرموبعبارٍة أكرـر شـؿق

ـ فقــف فــال يصــحُّ إدخــاُل مــا لــقس مـــ الــدي  يجــُب امتراُلفــا وطــدُم آجتفــاد يف مؼابؾفــا

ــف   الؿبتدطــة (الــماويح)كندخــال  كؿــا ٓ يصــحُّ إخــراُج مــا هــق مـــ صــؿقؿ الــديـ طـ

  ةصــقإذ ٓ يصحُّ التحؾقُؾ والتحريُؿ ح ـَب أراء الاخ  وطةاـرالؿ (الؿتعة)كنخراج 

ــاَل  -وآجتفــاداِت الخاصــة ﮲ ) :كؿــا ق ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮷﮸  ﮶  ﮵  ﮴   -[555مالـحؾ:(﮳ 

ت ال وقد  ـَ مــ أكـرب مـا  (البـدع)يعُة اإلسالمقُة ضفقَر اـرَطدَّ يف حقـاة الؿ ـؾؿق

وجعؾت محاربـَة البـدع والؿحـدثات مــ   ويطعـُفا يف الصؿقؿ  يفّدُد حقاَة اإلسالم
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  إياكؿ والبـدعَ ) :قاَل رسقُل اهلل  -يعة اإلسالمقةاـرأوضح مصاديؼ الذود طـ ال

   (-ُر إلك الـار ـقلٍة توكؾَّ ضال  فننَّ كؾَّ بدطٍة ضاللةٌ 

فؿـ لؿ يػعـْؾ فعؾقـِف   إذا ضفرت البدُع يف أمتل فؾقظفِر العالُؿ طؾَؿف) :وقاَل  

[(لعـُة اهلل
(1)

-   

 :إٓ بؿا قالف الااطر  ٓ أققل رًدا طؾك كالم الباقري

 فــــــاترك مجــــــاراة ال ــــــػقف فنهنــــــا

ــا جــرى ــػقف كؿ ــع ال  ــت م  وإذا جري

ــــف ــــػقف ولؿت ــــك ال  ــــت طؾ  وإذا طتب

 أيفـــــا الرجـــــؾ الؿعؾـــــؿ  قـــــره يـــــا

 تصػ الدواء لذي ال ـؼام وذي الســك

 وكــــراك تصــــؾح بالرشــــاد طؼقلــــــا

ـــــف ـــــلب مرؾ ـــــف طــــــ خؾـــــؼ وت  ٓ تـ

ــــا ـــــ  قف ــــا ط ــــؽ فاهنف ــــدأ بـػ   اب

ـــدى ـــا وطظـــت ويؼت ـــؾ م ـــاك يؼب  ففـ

 تصـــػ الـــدواء وأكـــت أولـــك بالـــدوا

 

ــــــدم و ــــــب بعــــــد ذاك وخــــــقؿ   ك

ــــــــذمقم ــــــــف م ــــــــا يف جري  فؽالكؿ

 يف مرـــــؾ مـــــا يـــــلب فلكـــــت ضؾـــــقم

 هـــــال لـػ ـــــؽ كـــــان ذا التعؾـــــقؿ

 كقؿـــــا يصـــــح بـــــف وأكـــــت ســـــؼقؿ

ــــديؿ ـــــ الرشــــاد ط ــــت م ــــدا وأك  أب

ـــــت طظـــــقؿ ـــــؽ إذا فعؾ ـــــار طؾق  ط

ــــقؿ ــــت حؽ ــــف فلك ــــت مـ ــــنذا اكتف  ف

 بــــــالرأي مـــــــؽ ويـػــــــع التعؾــــــقؿ

 وأكــــت ســــؼقؿ ضـــــكوتعــــالج الؿر
 

 

                                                           

 (-11( صالة الماويح سـة ماـروطة أو بدطة محدثة؟ الاـق  جعػر الباقري )ص:5)
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 اشبامت١ ْٚطأٍ اهلل ُحطٓٗا

فقــا رب  -امالحؿــد هلل ذي الػســؾ واإلكعــ  الحؿــد هلل ذي الجــالل واإلكــرام

والصــالة وال ــالم طؾــك الـبــل   ويؽــافئ إح ــاكؽ  أحؿــدك حؿــًدا يؾقــؼ بؽؿالــؽ

   :وبعد  وطؾك ملف وصحبف  خقر إكام  الؿختار محؿد

وهـل   وضفـرت بـلجؾك مظاهرهـا  فؾؼد باكت الحؼقؼـة  أن حصحص الحؼ 

فؼــد اكتؿؾــت صــقرة البحــث طؾــك مــا أردكــا   أصــػك مـــ أن تؽــدر صــػقها الاــبف

  (صالة الماويح)ؽاػت لـا حؼقؼة دطاوى طؾؿاء اإلمامقة فقؿا يتعؾؼ بـ تو ـا ؿويؿ

   -اعضـقو  وضالل  وتخبط طاقاء  فؿا هل أٓ محض افماء

صالـب   باحـث طــ الـدلقؾ  لؽـؾ مريـد لؾحـؼ أبرزكاهاالرابتة والتل  فالحؼقؼة 

دهؿ جؿاطـة التل يؼقؿفا أهـؾ ال ــة يف م ـاج (صالة الماويح)لؾفدى والرشاد أن 

وطؾـك رأسـفؿ طؾـل بــ أبـل    باـفادة خقـر الؼـرون صـحقحةيف شفر رمسـان 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) :وهؿ الـذيـ قـال طــفؿ رب العـزة  صالب 

 -[551ممل طؿران:(ٿ ٿ ٹ ٹ

لـؿ يــف  يحة أن الـبـل صــرخصقًصا وأكف قـد ثبـت بالـصـقص الصـحقحة ال 

فتتحـقل إلـك ســة ممكـدة   ةوإكؿا كان خقفف أن تػرض طؾك إمـ  تحريؿطـفا هنل 

   -فقعجزوا

وأسـتقدع اهلل   ع ودائعـفســقأستقدطؽ اهلل أخل الؼاره الذي ٓ ت --ويف الختام

وأسالف وهق خقـر م ـمول أن يجعـؾ طؿؾـل هـذا   ديـؽ وأماكتؽ وخقاتقؿ أطؿالؽ

وأن يقفـؼ جؿقـع الؿ ـؾؿقـ لؿـا   الـػس ومراداهتا ظقحظا مـ ءً خالًصا لقجفف مرب

 -ضـكيحب وير
 فــاملؤي

 ريـــدٜٔ ايبصـــال٤ ايــــع

18/2/1105ّ 
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 * الؼرمن الؽريؿ-

ابـ ققؿ الجقزية  دار الػؽر  اجتؿاع الجققش اإلسالمقة طؾك  زو الؿعطؾة والجفؿقة: ,

 م-5771  1  بقروت  طاـرلؾطباطة والـ

: الؿحؼــؼ إســؿاطقؾ يعةاـــرعة وأحــقط إقــقال مـــ أحؽــام الاـــقإجؿاطــات فؼــف ال ,

 قؿ-   إيران- 5ط ,اـلـل الؿرط ـقالح

والتقزيــع  الطبعــة  اـــر: دار الـبــل لؾـشـــرالـا ,د الخــامـئل  ـــق: الأجقبــة آســتػتاءات ,

 م-5771إولك 

 رة- ـق: دار الشـرهـ الـا5314  5ط ,: طؾل الؽقراينأجقبة م ائؾ جقش الصحابة ,

ش: الؿطبعــة: 545١  1د الخــقئل- ط ـــق: تؼريــر بحــث الـــائقـل لؾأجــقد التؼريــرات ,

 ؿ-الغدير- ق

 محؿد التقجاين-أجقبقا داطل اهلل:  ,

 هـ  إيران-531١: 5ط ,: كقر اهلل الت مياحؼاق الحؼ ,

لعادل العؾقي  اـلد الؿرط ـق: تؼرير بحث القة طؾك ضقء الؼرمن وال ـة ـرأحؽام ال ,

 الؿطبعة: ستارة  قؿ- ,م 1114 ,5ط ,

تحؼقؼ مقر دامـاد   ,سـل  الطقاـقال: اـلاختقار معرفة الرجال الؿعروف برجال الؽ ,

 هـ- 5313الؿطبعة بعرت   ,ممس ة مل البقت  شـرمفدي الرجائل  الـا

ــؾ , ــد كاإرواء الغؾق ــاين صـــر: محؿ ــة  ,إلب ــة الراكق ــب اإلســالمل 57١1الطبع م الؿؽت

 بقروت-

 م-1115, 5ط , تاين ـقد ال ـق: الاستػتاءات ,

 مؽتبة الرؼؾقـ-مـ مـاقرات  ,: امتقاز طؾقخاناستـاد هنج البال ة ,

طز الديـ بـ إثقر أبل الح ــ طؾـل بــ محؿـد الجـزري  أسد الغابة يف معرفة الصحابة:  ,

 م- 5775  5تحؼقؼ: طادل أحؿد الرفاطل  دار إحقاء الماث العربل  بقروت  ط

هـ  الؿطبعة:  5351الطبعة: إولك   ,: الؿقرزا جقاد التربيزيأسس الؼساء والافادة ,

 م الصادق- ممس ة اإلما
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مـاقرات  ,طؾل الافرستاين طقة وآبتداع: اـرولل اهلل يف إذان بقـ ال اأشفد أن طؾقً  ,

 م-إيران-1117 ,5آجتفاد- ط

ممس ة اإلمام طؾل  شـرالـا , ـ مل كاشػ الغطاء ـقمحؿد حعة وأصقلفا: اـقأصؾ ال ,

 هـ-5351  5تحؼقؼ طالء مل جعػر- قؿ  ط ,

الطبعة إولك  ,م 1111 ,: م ؾؿ الداوريـ الـظرية و التطبقؼأصقل طؾؿ الرجال بق ,

 -اـرممس ة الؿحبقـ لؾـ,

: ممس ــة الؿعــارف شـــرالـا ,محؿــد صــادق الـجؿــل أضــقاء طؾــك الصــحقحقـ:  ,

 هـ-5357اإلسالمقة  قؿ: الطبعة إولك  

م- 1117 5ط ,: مية اهلل محؿد طؾـل الت ـخقريأضقاء طؾك صريؼ القحدة اإلسالمقة ,

 يران قؿ-إ

 م- 1115  5إيران ط ,جعػر ال بحاين  عة اإلمامقة:اـقأضقاء طؾك طؼائد ال ,

ممس ـة  ,اــرتحؼقـؼ وك , سـل: الػسؾ بـ الح ـ الطربإطالم القرى بلطالم الفدى ,

 هـ-5353أهؾ البقت إلحقاء الماث: قؿ  الطبعة إولك 

: دار الفـدى لؾطباطـة ـرشـم- الـا1115  5ط ,  طؾل الؿرهقناـق: الأطؿال الحرمقـ ,

 -اـروالـ

ـل العــامؾل  مطبعــة اإلكصــاف الطبعــة  ـــقد مح ـــ إمــقـ الح ـــقالعة: اـــقأطقــان ال ,

 م-5711إولك

 ,: مؽتبــة كقـــقى الحديرــة شـــرالفـــدي الـا صـــرد كا ـــق: الإفحــام إطــداء والخصــقم ,

 صفران-

: مؽتــب اإلطــالم ـرشــالـا ,الــديـ طؾــل بـــ صــاووس ضـــلد ر ـــق: الإقبــال إطؿــال ,

 هـ-ق-5353اإلسالمل الطبعة: إولك  

 اــر: ممس ـة تـظـقؿ وكاــرتحؼقـؼ وكهـ- 535١  5ط ,: الخؿقـل آجتفاد والتؼؾقد ,

 مثار اإلمام الخؿقـل- 

عة إلك اـق)أسئؾة قادت شباب ال إجقبة الفادية إلك سقاء ال بقؾ كؼد وتحؾقؾ لؽتاب ,

 هـ-5317  5ط ,الحؼ(: جعػر ال بحاين
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 ,الطبعـة ال ادسـة  تحؼقـؼ إبـراهقؿ هبـادري  ,  أحؿد بــ طؾـلسـل: الطربآحتجاج ,

 هـ-5311مـظؿة إوقاف والامون الخقـرية إيران  اـرك

 هـ-5354  5: تػؽر  طاـر: كشـرالـا ,  الؿـتظرياـق: الطقةاـرإحؽام ال ,

عؾؿقة يف قؿ الؿؼدسـة ـ يف الحقزة السـقالؿػقد مـاقرات: جؿاطة الؿدر آختصاص: ,

 م-5774 ,1ط

ـ يف إمامة إئؿة الطاهريـ:  , الؿحؼؼ  ,رازي الـجػل الؼؿل اـقـ ال ـقمحؿد حإربعق

 هـ-535١الطبعة إولك  ,د مفدي الرجائل  مطبعة آمقر  إيران سـق

 هـ  قؿ-5311  5ط , ـل: كجؿ الديـ الطباإلرسال التؽػقر بقـ ال ـة والبدطة ,

الطبعـة  ,  محؿـد بــ محؿـد الـعؿـان: الؿػقـديف معرفة حجج اهلل طؾك العباداإلرشاد  ,

 تحؼقؼ ممس ة مل البقت-  م-5774الراكقة 

  تحؼقــؼ ح ـــ ســـلمحؿــد بـــ الح ـــ الطقآستبصــار فقؿــا اختؾــػ مـــ إخبــار:  ,

 هـ-5471الطبعة الرالرة  ,دار الؽتب اإلسالمقة  صفران ,الخراسان

: ابــ طبـد الـرب  تحؼقـؼ: طؾـل محؿـد البجـاوي  دار ٕصـحابآستقعاب يف معرفة ا ,

 هـ-5351  5الجقؾ  بقروت  ط

 هـ-5311 ,5قؿ  ط ,  محؿد فاضؾ الؿ عقدياـقالار الػاصؿقة: سـرإ ,

  طـادل أحؿـد طبـد اــقتحؼقـؼ ال ,: ابــ حجـر الع ـؼالين اإلصابة يف تؿققز الصحابة ,

 هـ-5351 ,ت  الطبعة إولك : دار الؽتب العؾؿقة بقروشـرالؿقجقد  الـا

سـازمان  اــرـل  ك ــق: الػقض الؽاشاين  تحؼقؼ: جـالل الـديـ الحؾةصـقإصقل إ ,

 هـ-5471جاب داكاؽاه  إيران  

 هـ-5435صفران  ,  مصطػقياـقصبعة ال: سـلكتاب زيد الـر , اـرإصقل ال تة ط ,

ــاب وال ـــة:  , رابطــة الرؼافــة والعالقــات : شـــرالـا ,جعػــر ال ــبحاين آطتصــام بالؽت

 م-5775اإلسالمقة  صفران 

   بقروت- 5: حامد ماوين  طعةاـقإطؾؿ طـد ال ,

ـــق: آقتصــاد الفــادي إلــك صريــؼ الرشــاد , ـــل  الطائػــة الطقش ــة الخقــام   ,س مطبع

 هـ-5311قؿ
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 : العالمــة الحؾــل جؿــال الــديـ إلػــقـ يف إمامــة أمقــر الؿــممـقـ طؾــل بـــ أبــل صالــب ,

 م -57١1: مؽتبة إلػقـ الؽقيت شـرالـا ,بـ يقسػ الؿطفر  الح ـ

ممس ــة  ,الطبعــة الخام ــة  ,: أبــق جعػــر محؿــد بـــ طؾــل بـــ بابقيــف الؼؿــلإمــالل ,

 م-5771إطؾؿل لؾؿطبقطات 

 ـ يف الحقزة العؾؿقة قؿ-سـقم مـاقرات جؿاطة الؿدر5774  1ط ,: الؿػقدإمالل ,

هـ  تحؼقـؼ: ق ـؿ الدراسـات 5353  الطبعة إولك: سـل  الطائػة الطقشـق إمالل: ,

 قؿ- ,: دار الرؼافة اـرممس ة البعرة ك ,اإلسالمقة 

: الؿـقـر شـرهـ  الـا5353  5ط ,: أحؿد الرحؿاين الفؿدايناإلمام طؾل بـ أبل صالب ,

 - صفران-اـرلؾطباطة والـ

 م: بقروت-5,1111ط ,: مفدي فؼقفاإلمام طؾل يف مراء الخؾػاء ,

 هـ-5311  5ط ,الدكتقر جقاد جعػر الخؾقؾل اإلمام طؾل: , 

 : مـاقرات آجتفاد- قؿ-شـرم- الـا5,1115: محؿد ال ـد- طاإلمامة اإللفقة ,

 هـ  الؿطبعة: مفر- قؿ-5,5354ط ,: طؾل الؿقاليناإلمامة يف أهؿ الؽتب الؽالمقة ,

م. 1111: 5باقر الحؽقؿ  طد محؿد  ـق: الاإلمامة وأهؾ البقت الـظرية وآستدٓل ,

 الـجػ-

: مركـز شــرم- الـا5771الطبعـة: الراكقـة  ,: محؿـد بقـقمل مفـراناإلمامة وأهؾ البقت ,

 الغدير لؾدراسات اإلسالمقة-

مجؿــع الػؽــر اإلســالمل   اـــرك ,د كــاضؿ الحــائري  ـــق: الاإلمامــة وققــادة الؿجتؿــع ,

 هـ- 5351 ,الطبعة الراكقة

 اــرترجؿة جقاد طؾل ك ار  دار الحـقراء لؾطباطـة والـ ,فري الؿط سـك: مرتإلمامةا ,

 والتقزيع-

 إيران قؿ-, 1,1117ط ,رازياـقمؽارم ال صـر: كار كتاب اهلل الؿـزل ـقإمرؾ يف تػ ,

 هـ-5353  ممس ة الفدى 5ط سـكيػ الؿرتاـرالآكتصار:  ,

: ممس ــة اإلمــام شـــرالـا ,: جعػــر ال ــبحاين اإلكصــاف يف م ــائؾ دام فقفــا الخــالف ,

 هـ-5314  5ط ,الصادق- قؿ 
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دار الصـديؼة  ,ميـة اهلل الؿقـرزا جـقاد التربيـزيإكقاُر اإللفقَّـة يف الؿ ـائؾ العؼائديـة:  ,

 هـ ش-54١1  1ط ,الافقدة  قؿ

  5ط ,  جـقاد بــ طبـاس الؽربالئـلاــق: الح زيارة الجامعـةشـرإكقار ال اصعة يف  ,

 ؿل لؾؿطبقطات بقروت- م- مـاقرات ممس ة إطؾ1113

 م-5751الطبعة الراكقة  الؿطبعة الحقدرية يف الـجػ ,جعػر الـؼدي :إكقار العؾقية ,

  3ممس ة إطؾؿـل لؾؿطبقطـات  بقـروت  ط ,: كعؿة اهلل الجزائريإكقار الـعؿاكقة ,

 هـ-5313

ـل  ممس ــة إطؾؿــل  ـــق: الػســؾ بـــ شــاذان  تحؼقــؼ: جــالل الــديـ الحاإليســاح ,

 هـ-5311  5ؾؿطبقطات  بقروت  طل

 م-5,57١١: دار إحقاء الماث العربل: طشـرالـا ,: ابـ كرقرالبداية والـفاية ,

ــا:  , ــدها ومثاره ــا  ح ــة مػفقمف ــبحاين البدط ــر ال  ــؿ  ,جعػ ــالة  ق ــز الرس   5ط ,مرك

 هـ- 535١

  5ط ,مركــز الرســالة  قــؿ  ,جعػــر ال ــبحاينالبدطــة مػفقمفــا  حــدها ومثارهــا:  ,

 هـ- 535١

البحراين  تحؼقؼ: ق ؿ الدراسات اإلسـالمقة   د هاشؿ ـقالر الؼران:  ـقالربهان يف تػ ,

 هـ-5351ممس ة البعرة  صفران 

مؽتبـة الصـدوق  شــرالـا ,  إبـراهقؿ الؽػعؿـلاــق: الـصــقالبؾد إمقـ والـدرع الح ,

 ش- 54١4 ,صفران 

ئل  مطبعة ممس ـة إطؾؿـل  بقـروت د أبق الؼاسؿ الخق ـقالر الؼرمن:  ـقالبقان يف تػ ,

 م- 5733

يف أصــؾ  ,يعتل إصــػفايناـــر  محؿــد بــاقر الاـــق: الالبقــان يف طؼائــد أهــؾ اإليؿــان ,

 الؽتاب ٓ يقجد معؾقمات هقية الؽتاب-

 م-57١5دار الؿعرفة بقروت  الطبعة إولك  ,: البخاري التاري  الصغقر ,

 الؿؽتبة اإلسالمقة- شـرالـا ,ؾ البخاري طبد اهلل إسؿاطقالتاري  الؽبقر: أبل  ,

 هـ-531١دار الذخائر قؿ  ,  ح ـ بـ زيـ الديـ العامؾل اـقال: سـلالتحرير الطاوو ,
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ممس ــة الطباطــة  ,  ح ـــ الؿصــطػقياـــق: الالتحؼقــؼ يف كؾؿــات الؼــرمن الؽــريؿ ,

 هـ- ق-5353وزارة الرؼافة واإلرشاد اإلسالمل  الطبعة إولك:  اـروالـ

مركز إبحاث العؼائدية   ,ـل الؿقالين  ـقد طؾل الح ـقاللتحؼقؼ يف كػل التحريػ: ا ,

 هـ- 5315 5ط ,قؿ

هـ- تصـحقح وتخـريج: فـارس 5314 , 5ط ,: الؽراكجلالتعجب مـ أ الط العامة ,

 ح قن كريؿ-

 م  بقروت-1115  5ط ,: محؿد هادي معرفةر إثري الجامع ـقالتػ ,

م: 5311 5  محؿـد هـادى معرفـة  طاــق: الباــقيف ثقبـة الؼون  ـرر والؿػ ـقالتػ ,

 إيران  قؿ-

ابـــ طبــد الــرب  تحؼقــؼ: مصــطػك بـــ أحؿــد العؾــقي  ومحؿــد طبــد الؽبقــر التؿفقــد:  ,

 هـ-54١3البؽري  وزارة طؿقم إوقاف  الؿغرب  

 هـ-547١صفران  ,  الصدوق  مؽتبة الصدوقاـقلؾالتقحقد:  ,

 : دار الػؽر-شـر  الـا5ـ بـ طؾل بـ طرؿان الؿارديـل  ط: طالء الديالجقهر الـؼل ,

 رب قؿ-صـقمـاقرات مؽتبة ب ,5  البفائل  طاـق: الالحبؾ الؿتقـ ,

هـ- تحؼقؼ: 5354  4ط ,: يقسػ البحراينة يف أحؽام العمة الطاهرةضـرالحدائؼ الـا ,

 -  بقروتاـر: دار إضقاء لؾطباطة والـشـرمحؿد تؼل إيرواين  الـا

م  دار 1111الطبعـة إولـك  ,: جعػر ال بحاينالحديث الـبقي بقـ الرواية و الدراية ,

 إضقاء بقروت-

عة(: ح ــ طبـد اهلل اــق)رد طؾك كتاب: حـقار هـاده بـقـ ال ــة وال الحصقن الؿـقعة ,

 م-1111  1ممس ة طاشقرا- ط ,طؾل

 ش- 5415  5:مح ـ إمقـ  طالحصقن الؿـقعة ,

 هـ-5354- 5صفران- ط ,: الخؿقـل سالمقةالحؽقمة اإل ,

رة بقـروت الطبعـة  ـقدار ال ,العامؾل سـك: جعػر مرتة لإلمام الح ـسـقا ـقالحقاة ال ,

 م-5773إولك

ـ يف ســـق: جؿاطــة الؿدرشـــرتحؼقــؼ: طؾــل أكــرب الغػــاري  الـا ,: الصــدوق الخصــال ,

 الحقزة العؾؿقة-
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: دار الػجر شـرالـا ,ـ يعؼقب ـق: أحؿد حمقةة لتقحقد إمة اإلسالسـقا ـقالخطط ال ,

 هـ-5351الطبعة الراكقة  ,لـدن

ور البفبقدي  الؿطبعة سـرتحؼقؼ: محؿد  , سـل  الطائػة الطقشـقالخالف يف الػؼف:  ,

 هـ-54١5الؿرتسقية  صفران 

 محؿد أمقـ ومج  بقروت- شـرقصل  الـا ـق: الر بالؿلثقر ـقالدر الؿـرقر يف التػ ,

 ,: محؿد ح ـ الؿرتسقي الؾـگـروديد يف آجتفاد وآحتقاط والتؼؾقدسـقر الـالد ,

 هـ: الؿطبعة العؾؿقة- قؿ-5,5351ط

  1رب  قـؿ  طصـقرازي  مؽتبة باـقطؾل خان العة: اـقالدرجات الرفقعة يف صبؼات ال ,

 هـ-5473

صطػك إلحقاء كة دار الؿشـر: يقسػ البحراين  الدرر الـجػقة مـ الؿؾتؼطات الققسػقة ,

 هـ- 5314  5الماث  بقروت  ط

 م- مـاقرات: دار فراقد- 1113  5ط ,د كؿال الحقدري ـق: الالدروس ,

تحؼقـؼ ممس ـة مل البقـت  ,بـ صاووس سـكالديـ طؾل بـ مق ضـل: رالدروع القاققة ,

 هـ- 5353إلحقاء الماث- قؿ: 

 هـ 5313  5ط ,لؿقالينـل ا ـقد طؾل الح ـق: الالدلقؾ العؼؾل طؾك إمامة طؾل ,

آكتاــار العربــل-  ,: مختــار إســدي اسة إشــؽالقة الحــؼ والؿصــؾحة ـــقالــديـ وال ,

 م-1151بقروت- لبـان- الطبعة إولك 

هــ- دار إضـقاء  5314  1ط ,: لمقـا بـزرك الطفـراينعةاــقالذريعة إلك تصاكقػ ال ,

 بقروت- 

 ,الطبعــة إولــك  ,محؿــد بـــ إبــراهقؿ   أبــق الؿعــالل ســـل: الؽؾباالرســائؾ الرجالقــة ,

 هـ-5311دار الحديث  ,تحؼقؼ محؿد ح ـ الدرايتل 

ـل  ــقد طؾـل الح ــقاليف إحاديث الؿقضقطة يف كتب أهؾ ال ــة:  اـرالرسائؾ الع ,

 هـ-535١الؿطبعة ياران  الطبعة إولك  ,الؿقالين 

اإلسـالمل التابعـة  اــرـ: ممس ـة الاــرتحؼقـؼ وك , 5  طســل: الطقاــرالرسائؾ الع ,

 ـ بؼؿ-سـقلجؿاطة الؿدر
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: مجؿع شـر: محؿد بـ الح ـ بـ الؿطفر الحؾل- الـاالرسائؾ الػخرية يف معرفة الـقة ,

 هـ- ق-5355  5البحقث اإلسالمقة  إيران  ط

الطبعــة: إولــك   ,: مــال محؿــد إســؿاطقؾ الؿازكــدراين الخــاجقئلالرســائؾ الػؼفقــة ,

 الؽتب اإلسالمل  قؿ- : داراـرهـ-ق  ك5355

 والتقزيع- اـرش ممس ة إسؿاطقؾقان لؾطباطة والـ 54١1 ,: الخؿقـلالرسائؾ ,

 ,ـل ـــقاإلســمابادي  الؿقــر دامــاد محؿــد بــاقر بـــ شــؿس الح: الرواشــح ال ــؿاوية , 

 هـ-5311دار الحديث قؿ الطبعة إولك  ,ية وكعؿة اهلل الجؾقؾل صـرتحؼقؼ  الم قق

هــ  فـارس 5357: الطبعـة: إولـك التـاري : يف معـك حديث الغـديرر سـقالروض الـ ,

 : ممس ة أمقر الؿممـقـ لؾتحؼقؼ  قؿ- شـرح قن كريؿ  الـا

محؿــد بـــ جؿــال الــديـ مؽــل العــامؾل  ح الؾؿعــة الدماــؼقة: شـــرالروضــة البفقــة يف  ,

 هـ  مـاقرات مؽتب الداوري قؿ- 547١ ,)الافقد إول(  الطبعة الراكقة

: دار شــرالـا ,: أبل جعػر أحؿد )الؿحب الطربي(ةاـرة يف مـاقب العسـرياض الـالر ,

 الؽتب العؾؿقة بقروت-

 هـ- 5471ط: الراكقة  ,الؿطبعة العؾؿقة  قؿ ,محؿد بـ إدريس الحؾلائر:  ـرال ,

 دار التعارف لؾؿطبقطات بقروت- , طباس الزيديال ػقر الخامس:  ,

 اــرإلبـاين  ك صــرباين  تحؼقـؼ: محؿـد كااــقسحاك الطؿرو بـ أبل طاصؿ الال ـة:  ,

 هـ-5311  5الؿؽتب اإلسالمل  بقروت  ط

 دار الػؽر بقروت-  ,ـ  ـقلؾبقفؼل أحؿد بـ طؾل بـ الحال ــ الؽربى:  ,

طؾـل بــ برهـان الـديـ رة إمـقـ والؿـلمقن(: ســقرة الحؾبقـة )إك ـان العقـقن يف  ـقال ,

 م-5753  5ط , صـرالحؾبل  ممطبعة مصطػك البابل ,الحؾبل

 ,: دار الؿعرفة بقروت شـرتحؼقؼ مصطػك طبد القاحد  الـا ,: ابـ كرقررة الـبقية ـقال ,

 هـ-5475الطبعة إولك 

: دار الج ـام شــرم  الـا5775الطبعـة إولـك  ,: صـالح الـقرداين اسة ـقػ وال ـقال ,

 الؼاهرة- 

 هـ-5351  1ممس ة إسؿاطؾقان  ط شـرالـا , سـكيػ الؿرتاـرالالاايف يف اإلمامة:  ,
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  طالؿ سبقط الـقؾل )أبق طؾل اـقالالافاب الراقب الؿحتج بؽتاب اهلل طؾك الـاصب:  ,

 ال مدائل(  مـاقرات مؽتبة العؾؿقـ بقروت-

مـاقرات هقئة بـل هاشؿ  قـؿ   ,  طبد الحؾقؿ الغزي اـقالالافادة الرالرة الؿؼدسة:  ,

 هـ- ق-5353  5ط

  محؿــد ســـد  الطبعــة إولــك  اــق: الاـفادة الرالرــة ســبب اإليؿــان أم جــزء إذانال ,

 م-1113صفران 

ـــة يف إذان واإلقامـــة شـــبفات وردود:  , الؿركـــز  ,العـــامؾل  ســــكمرتالاـــفادة الرالر

 م-1111 5ط ,اإلسالمل لؾدراسات  بقروت 

مركز إبحاث العؼائدية   ,ـل الؿقالين  ـقد طؾل الح ـقالالافادة بالقٓية يف إذان:  ,

 هـ-5315 5ط  ,قؿ

 م  بقروت-5773  5ط ,: مية اهلل كعؿت كجػ مباديـ بـ طؾل ـقالافقد الخالد الح ,

: الحؼـائؼ  الطبعـة: إُولـك اـرك ,ـل الؿقالين ـقد طؾل الح ـق: الالاقرى يف اإلمامة ,

 هـ-5313

دة الؿعصقمة  الطبعة:  ـقّ ممس ة ال :شـرالـا ,: سعقد أبق معاشعة الػرقة الـاجقةاـقال ,

 هـ-531١إولك 

ـــقال , ــزان:ا ــة  عة يف الؿق ــد جــقاد مغـق ـــرالـا ,محؿ ـــر  دار الش ــروت ا   4ط ,وق  بق

 هـ- 5477

: ممس ـة الػجـر  شــرهـ- الـا5355  1ط ,: التقجاين ال ؿاويعة هؿ أهؾ ال ـةاـقال ,

 لـدن-

ــة والعصــؿة , ــقـ العدال م  مـاــقرات: ل ــان 1111 , 5ط ,: محؿــد ســـدالصــحابة ب

 الصدق- قؿ-

: شـرالـا  ه5357الطبعة: إولك  ,: مركز الرسالةالصحابة يف الؼرمن وال ـة والتاري  ,

 مركز الرسالة  قؿ-

 اــرصبع وك ,العامؾل  سـكد جعػر مرت ـق: الؿحؼؼ الرة اإلمام طؾلسـقالصحقح مـ  ,

 - هـ5341الطبعة إولك سـة  ,دار الفادي  بقروت 



 
 

 773 

صبـع  ,العـامؾل  ســكد جعػـر مرت ــق: الؿحؼـؼ الرة الـبـل إطظـؿســقالصحقح مــ  ,

 هـ- 5351الطبعة إولك سـة  ,دار الفادي  بقروت  اـروك

ــاقر اـــق: الالصــحقػة الصــادققة , ــك  ,شـــليػ الؼرشـــر  ب ــة إول م  دار 57١7الطبع

 والتقزيع  بقروت- اـرإضقاء لؾطباطة والـ

تحؼقؼ: محؿد   ضـلزيـ الديـ العامؾل البقاؼقؿ إلك م تحؼل التؼديؿ: اط الؿ تصـرال ,

 هـ- 54١3باقر البفبقدي  مطبعة الحقدري  الطبعة إولك 

تحؼقؼ: محؿد   ضـلزيـ الديـ العامؾل البقااط الؿ تؼقؿ إلك م تحؼل التؼديؿ: صـرال ,

 هـ- 54١3باقر البفبقدي  مطبعة الحقدري  الطبعة إولك 

د  ـــقتحؼقـؼ ال ,: كـقر اهلل الت ــمي رم الؿفرقـة يف جــقاب الصـقاطؼ الؿحرقــةالصـقا ,

 هـ-5453جالل الديـ الؿحدث  الؿطبعة هنست صفران سـة 

 قؿ- ,هـ: مطبعة الخقام5477 ,5ط ,: ابـ صاووسالطرائػ يف معرفة الؿذاهب ,

مؽتبة ميـة : اـر: طؾل بـ يقسػ الؿطفر الحؾل- كالعدد الؼقية لدفع الؿخاوف الققمقة ,

 هـ-ق- 531١العامة  الطبعة إولك   اـلاهلل الؿرط

  خؾقـؾ رزق مـاـقرات: اــقد كؿال الحقـدري لؾ ـق: تؼرير بحث العلاـقالعرفان ال ,

 م-111١دار فراقد الطبعة إولك: 

 5عة- طاـــقوهباماــفا تعؾقؼـات أربعــة مـــ مراجــع ال ,كــاضؿ القــزديالعـروة الــقثؼك:  ,

 ـ بؼؿ-سـقاإلسالمل التابعة لجؿاطة الؿدر ـراهـ- ممس ة الـ5353

 الؿطبعة: ستارة- ,م111١ ,5ط ,: كؿال الحقدريالعصؿة ,

ش . 54١5  5ط ,ـ الؽريؿــل الؼؿــل ـــق  حاـــق: الالعؼــؾ والبؾــقغ طـــد اإلمامقــة ,

 : اكتاارات داكاؽاه  قؿ-شـرالـا

جؿـة: جعػـر : جعػـر ال ـبحاين  ترالعؼقدة اإلسالمقة طؾـك ضـقء مدرسـة أهـؾ البقـت ,

 هادي  القكالة العالؿقة لؾتقزيع  بقروت-

 إبراهقؿ الرؼػل  تحؼقؼ: جالل الديـ الؿحدث  مطبعة هبؿـ  قؿ-الغارات:  ,

ـــاب وال ــــة: , ـ أحؿـــد إمقــــل  دار الؽتـــاب العربـــل  ــــقطبـــد الح الغـــدير يف الؽت

 هـ-54١3بقروت
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 م-1113  5ار الؿقزان طد ,: مختار إسدي ةصـرعقة معاشـقالغؾق والغالة قراءة  ,

 مؽتبة الصدوق  صفران- اـرصبع وك ,: محؿد بـ إبراهقؿ الـعؿاين الغقبة ,

 ,  طؾل كاصح اـقتحؼقؼ: طباد اهلل الطفراين وال , سـل: محؿد بـ الح ـ الطقالغقبة ,

 هـ-5355الطبعة إولك  ,: ممس ة الؿعارف اإلسالمقة  قؿشـرالـا

 م- دار الفدى لؾطباطة- إيران-1114- 5ط ,راين : طؾل الؽقألػ سمال وإشؽال ,

   قؿ- صفران-5ط ,: محؿد طؾل الؿعؾؿالػاصؿة الؿعصقمة ,

م  دار إضـقاء لؾطباطـة 5775: لؾعالمة أحؿد بـ أطرؿ الؽقيف  الطبعة إولكالػتقح ,

 والتقزيع بقروت- اـروالـ

  1ػقــد  بقــروت  طيػل  دار الؿشـــر: الؿػقــد  تحؼقــؼ: مقــر طؾــل الػصــقل الؿختــارة ,

 هـ-5353

ق ؿ اإلطالم  اـرك 5ط  ,ف الديـشـرـ  ـق: طبد الحالػصقل الؿفؿة يف تللقػ إمة ,

 الخارجل لؿمس ة البعرة  قؿ-

 5ط ,: طؾل بـ محؿد أحؿد الؿـالؽل )ابــ الصـباغ(الػصقل الؿفؿة يف معرفة إئؿة ,

   قؿ- اـر: دار الحديث لؾطباطة والـشـرهـ  الـا5311

 م- الؿطبعة الحقدرية- الـجػ-5745 5ط ,ابـ شاذان  لػسائؾ:ا ,

 هـ-5355الطبعة إولك  ,طبد الرحؿـ الجزيري الػؼف طؾك الؿذاهب إربعة: ,

: فقض طؾل رضا: ترجؿة ح ــ صـايف مركـز الحسـارة لتـؿقـة الػؽـر الػؼف وآجتفاد ,

 م-1113 5اإلسالمل  بقروت لبـان  ط

م  5775  5ط , الع ــؽري ســـكمرتد  ـــقالؿدرســتقـ: الالؼــران الؽــريؿ وروايــات  ,

   بقروت-اـركة التقحقد لؾـشـر

 م-573١ 1ط ,دار الزهراء  بقروت ,ـ الطبطبائل  ـقمحؿد حالؼران يف اإلسالم:  ,

 ,لعـادل العؾـقي اــلد الؿرط ــق: تؼريـر بحـث الالؼصاص طؾك ضقء الؼران وال ـة ,

 هـ-5351قؿ  سـة الطبع:  ,مة الـجػل العا اـل: مؽتبة الؿرطشـرالـا

: مجؿـع الػؽـر اإلسـالمل  شـرد كاضؿ الحائري- الـا ـق: الالؼساء يف الػؼف اإلسالمل ,

 هـ- ق-5351 5ط
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هــ- 5351 ,5ط ,  الجـقارياــقد الخقئل لؾ ـق: تؼرير بحث الالؼساء والافادات ,

   إطظؿ-اـقإطداد لجـة تحؼقؼ تراث ال

 : دار الحديث- صفران الطبعة: إولك-شـرالـا ,الريافري:محؿد الؼقادة يف اإلسالم ,

مؽتبة أمقر الؿممـقـ   شـرالـا ,أبل الصالح تؼل بـ كجؿ الديـ الحؾبلالؽايف يف الػؼف:  ,

 هـ-5314أصػفان  

دار  شــرالـا ,حؼؼف وطؾؼ طؾقف طؾل أكرب الغػاري ,محؿد بـ يعؼقب الؽؾقـلالؽايف:  ,

 هـ-54١١لرالرة: الؽتب اإلسالمقة  الطبعة ا

ممس ـة  شــرالـا ,  طبد الرسـقل طبـد الح ــ الغػـاراـقالدكتقر الالؽؾقـل والؽايف:  ,

 هـ ق- 5355  5ط ,اإلسالمل  اـرالـ

 م-5757 ,الؿطبعة الحقدرية الـجػ ,  طباس الؼؿل اـقالالؽـك وإلؼاب:  ,

 ,زي إكصـاري: الؿـقلك محؿـد طؾـل التربيـح خطبـة الزهـراءشــرالؾؿعة البقساء يف  ,

 هـ-ق-535١الفادي  قؿ  الطبعة إولك:  اـرالـاش: دفم ك

 هـ-54١3  الؿؽتبة الؿرتسقية شـرالـا , سـل  الطقاـقالالؿب قط يف فؼف اإلمامقة:  ,

 بقروت- , اـرم- دار الؿعرفة لؾطباطة والـ575١ 5  ط  ـلخ ـر: الالؿب قط ,

   قؿ-5إردبقؾل طالؿقسقي  سـك: مرتالؿتعة الـؽاح الؿـؼطع ,

 دار الػؽر- شـرالـا ,محل الديـ بـ الـقوي ح الؿفذب: شـرالؿجؿقع يف  ,

 هـ- 5445: إيران 5ط  ,أحؿد بـ محؿد الربقلالؿحاسـ:  ,

 هـ-5431  5ح ـ بـ سؾقؿان الحؾل  الؿطبعة الحقدرية  الـجػ  ط: سـرالؿحت ,

 الؿطبعة: مفر- ,1ط ,: الػقض الؽاشاينالؿحجة البقساء يف هتذيب إحقاء ,

هـــ- 5313 5ط ,د محؿــد مفــدي الخرســان ـــق: الالؿح ـــ ال ــبط مقلــقد أم ســؼط ,

 ف- شـر: مؽتبة الروضة الحقدرية الـجػ إشـرالـا

ــر اإلســالمل الؿعا , ــرأة يف الػؽ ــدر حــب اهللقســايا وإشــؽالقات صـــرالؿ   5ط ,: حق

 م- بقروت- 1117

: أحؿـد ارازي كؿقذًجـاــقطـقر  اإلمـام محؿـد العقة ومفـاق التاــقالؿرجعقة الديـقة ال ,

 م  لـدن-1115  5ط ,الؽاتب
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 الؼققم إيران قؿ- اـر: كشـرهـ الـا5357 5ط ,: محؿد بـ جعػر الؿافديالؿزار ,

 هـ- بقروت- 5314  4ط ,ف الديـ شـرد  ـق: الالؿ ائؾ الػؼفقة ,

 م-5775 ,ان بقروت د محؿد صادق الروحاين  مؽتبة اإليؿ ـق: الالؿ ائؾ الؿـتخبة ,

ــز الـاـــق: الالؿ ــائؾ القاضــحة , ــل إراكــل- مرك ــب اإلطــالم اـــر  محؿــد طؾ : مؽت

 هـ- ق-5353  5اإلسالمل يف قؿ  ط

: محؿد بـ محؿد الحاكؿ الـق ـابقري  تحؼقـؼ: الـدكتقر الؿ تدرك طؾك الصحقحقـ ,

 هـ- 5315: دار الؿعرفة  بقروت شـرالـا ,يقسػ الؿرطاؾل 

   قؿ الطبعة إولك-سـلالؿطبعة: سؾؿان الػار ,عل(اـقالطربي )ال: الؿ مشد ,

يف  اــر: لؾحؾل  تحؼقؼ: رضا إسـتادى ممس ـة الطبـع والـالؿ ؾؽ يف أصقل الديـ ,

 هـ-5353  5أستاكة الرضقية الؿؼدسة  مافد  ط

 دار الؽتب العؾؿقة: بقروت- ,5ط ,اإلمام الاافعل الؿ ـد:  ,

رازي  مطبعـة مدرسـة اإلمـام اــقمؽـارم ال صــرالحؾل  تحؼقؼ: كا : كجؿ الديـالؿعترب ,

 هـ-5453د الافداء  قؿ  سـقممس ة  اـرأمقر الؿممـقـ  ك

 : أبل الؼاسؿ سؾقؿان بـ أحؿد الطرباين  تحؼقؼ: صارق بـ طـقض اهلل بــصغقرالؿعجؿ ال ,

  هـ-5351ـل دار الحرمقـ  الؼاهرة   ـقطبد الؿح ـ بـ إبراهقؿ الح  محؿد 

 : أبل الؼاسؿ سؾقؿان بـ أحؿد الطرباين  تحؼقؼ: صارق بـ طقض اهلل بــالؿعجؿ إوسط ,

 هـ- 5351ـل دار الحرمقـ  الؼاهرة   ـقطبد الؿح ـ بـ إبراهقؿ الح  محؿد 

لؾطرباين  الحافظ أبل الؼاسؿ سؾقؿان بـ أحؿد  مطبعة القصـ العربل الؿعجؿ الؽبقر:  ,

 م-57١1

 م-1115الطبعة إولك   ,: طؾل الؽقراين ٕحاديث الؿفديالؿعجؿ الؿقضقطل  ,

: دار الحديث لؾطباطـة شـرهـ- الـا5311  5ط ,ـ ال اطدي  ـق: حالؿعؾك بـ خـقس ,

 الؿطبعة-  اـروالـ

 دار الؽتب بقروت- شـرالـا ,طبد اهلل بـ قدامة الؿغـل:  ,

لطبعة الراكقة مؽتبة ا ,هـ 5313 ,: محؿد الجقاهري الؿػقد مـ معجؿ رجال الحديث ,

 الؿحالب قؿ-
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 هـ-5351: ممس ة اإلمام الفادي الؿطبعة: اطتؿاد  شـر: الصدوق- الـاالؿؼـع ,

ـ  قـؿ  ســقجامعة الؿدر ,أبل طبد اهلل محؿد بـ محؿد بـ الـعؿان )الؿػقد(الؿؼـعة:  ,

 هـ-5351

 إيران قؿ-هـ: 5311 ,5ط ,: جعػر ال بحاينرية يف طؾقم الؼران ـقالؿـاهج التػ ,

دار الؽتـب العؾؿقـة بقـروت  الطبعـة  ,: ابـ الجقزيالؿـتظؿ يف تاري  إمؿ والؿؾقك ,

 م-5771إولك 

: محل الديـ الـقوي  تحؼقؼ: خؾقؾ ملمقن ح صحقح م ؾؿ بـ الحجاجشـرالؿـفاج  ,

 هـ-5353  5حا  دار الؿـعرفة بقـروت  طشـق

 اــر: ممس ـة الـشــرالـا ,بـ ففد الحؾل : االـافع صـرح الؿختشـرالؿفذب البارع يف  ,

 هـ-5313  5ـ بؼؿ  طسـقاإلسالمل التابعة لجؿاطة الؿدر

اإلسـالمل التابعــة  اــراف: جعػــر ال ـبحاين  ممس ـة الـشــرابــ الـرباج  إالؿفـذب:  ,

 هـ-5315ـ بؼؿ  سـقلجؿاطة الؿدر

: الغـدير شــرالـا ,ـ يعؼـقب ــق: أحؿـد حالؿقاجفة مع رسـقل اهلل )الؼصـة الؽامؾـة( ,

 م-5775والتقزيع بقروت  الطبعة إولك  اـرلطباطة والـ

: مجؿـع الػؽـر شــرالـا ,  محؿد طؾـل إكصـاري اـق: الة ـرالؿقسقطة الػؼفقة الؿق ,

 هـ-5351اإلسالمل  قؿ  الطبعة: إولك  

دار التعارف لؾؿطبقطات  , هاشؿ معروف الح ـلالؿقضقطات يف أثار وإخبار:  ,

 م-57١3

صـححف ورقؿـف وخـرج أحاديرـف: محؿـد فـماد طبـد البـاقل   ,مالؽ بـ اكـس الؿقصل:  ,

 دار الدطقة- اـرك ,ضؿـ سؾ ؾة الؽتب ال تة 

اإلسالمل التابعـة  اـرـ الطباصبائل  ممس ة الـ ـق: محؿد حر الؼرمن ـقالؿقزان يف تػ ,

 ـ بؼؿ-سـقلجؿاطة الؿدر

: شـــرهـــ  الـا5315  5ط ,ؼــل الت ــمي   محؿــد تاـــق: الح الؾؿعــةشـــرالـجعــة يف  ,

 صدوق صفران-

 ,ســلـ الــقري الطرب ــق  حاــقال الـجؿ الراقب يف أحقال اإلمـام الحجـة الغائـب: ,

 هـ-5351أكقار الفدى  اـرك ,ـ الؿقسقي سـقالطبعة إولك  تحؼقؼ يا
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 م-577١  5ط ,دار الؿالك  بقروت ,ـ فسؾ اهلل ـقمحؿد حالـدوة:  ,

 قؿ- ,م 1114  5ط ,د طؾل طاشقر ـق: الأمقر الؿممـقـالـص طؾك  ,

الطبعـة إولـك  ,: أبق مجتبـك شـرالـا , ف الديـشـرـ  ـقطبد الحالـص وآجتفاد:  ,

 م-1113

م  5773الطبعـة: إولـك   ,: الـدكتقر زهقـر إطرجـل الـظرية آجتؿاطقة يف الؼران ,

 الؿطبعة: أمقر  قؿ-

: ابـ إثقر  تحؼقؼ: محؿقد محؿد الطـاحل  وصاهر وإثرالـفاية يف  ريب الحديث  ,

 أحؿد الزاوي  دار إحقاء الماث العربل  بقروت-

 صبعة دار إكدلس  بقروت- , سـل  الطائػة الطقشـقالـفاية يف مجرد الػؼف والػتاوى:  ,

  5: قطب الراوكدي  تحؼقؼ: سعقد رضا طؾك ط ؽري  دار الحـديث  قــؿ  طالـقادر ,

 هـ-5313

  مطبعة أداب الـجػ 5ط ,  طؾل كاشػ الغطاءاـق: الالـقر ال اصع يف الػؼف الـافع ,

 م-5754

 م-1115الطبعة إولك الؿحؼؼة  ,: طبد الزهراء مفديالفجقم طؾك بقت فاصؿة ,

 هـ- 535١  5ط ,: ممس ة اإلمام الفادياـرتحؼقؼ وك ,: الصدوقالفداية ,

 : دار إحقاء الماث: بقروت-شـرم  الـا1111 1ط ,: الصػديالقايف بالقفقات ,

 -5355  1ط  ,ممس ة الفادى  قؿ  ,الؿقلك الػقض الؽاشاينالقايف:  ,

  5ط ,د جـالل الـديـ مقـر مقـائلســق: إطـداد ها ومقاكعفـاصــرالقحدة اإلسالمقة طـا ,

 قؿ-,إيران  ,111١

هــ  ممس ـة 531١  1ط ,  محؿـد الؿـممـ الؼؿـلاــق: الالقٓية اإللفقة اإلسـالمقة ,

 ـ بؼؿ-سـقاإلسالمل التابعة لجؿاطة الؿدر اـرالـ

م- صبـع الؿمس ـة اإلسـالمقة 5771  5: طالقٓية والؿرجعقة مــ الؿـظـار التطبقؼـل ,

 معفد اإلمام الؿفدي إلطداد الؿعؾؿقـ- ,لؾمبقة والتعؾقؿ 

 : دار الماث-رشـم- الـا5771الطبعة إولك   ,: طؾل أصغر مرواريدالقـابقع الػؼفقة ,

: معفـد الؿخطقصـات بجامعـة شــرم- الـا5717  5ط ,: الـبالذريافشــرأك اب إ ,

 الدول العربقة- 
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مقسـقطة أهـؾ البقـت  ,: مركـز الؿصـطػكأهؾ ال ـة: أهؾ سـة طؿر ولقس سـة الـبـل ,

 اإللؽموكقة-

 ـ- ه5353  1  بقروت  طاـر: الؿػقد  دار الؿػقد لؾطباطة والـأوائؾ الؿؼآت ,

م- 1115الطبعـة إولـك  ,ـ يعؼـقب ــق: أحؿـد حأيـ سـة الرسقل ومـاذا فعؾـقا هبـا ,

 والتقزيع بقروت-  اـر: الدار اإلسالمقة لؾطباطة والـشـرالـا

: شــرالـا , ــلمحؿـد بـاقر الؿجؾبحار إكقار الجامعة لدرر أخبار إئؿـة إصفـار:  ,

 م- 57١4الطبعة  ,ممس ة القفاء  بقروت

 م-5737بقروت  دار التعارف ط  ,محؿد باقر الصدر  حقل القٓية:بحث  ,

 ,. دار الــذخائر بقــروت 5  ح ـــ الجــقاهري  طاـــق: الصـــربحـقث يف الػؼــف الؿعا ,

 لبـان-

د محؿــقد  ــق: تؼريــرات بحـث الصـدر يف إصــقل  بؼؾـؿ البحـقث يف طؾـؿ إصـقل ,

 م- 1111ل الطبعة: الرالرة : ممس ة دائرة الؿعارف الػؼف اإلسالمشـرالفاشؿل الـا

  3: محؿد مصػ الؿح ـل  مطبــعة صـاووس هباـت  قـؿ  طبحقث يف طؾؿ الرجال ,

 هـ-5315

ــؿ الرجــال , ــاين طؾ ــد صــالح  ـــقات الضـــر: محابحــقث يف مب ــد ال ـــد لؿحؿ د محؿ

 ور مديـ  قؿ-سـرهـ  الؿطبعة: 5315التربيزي  الطبعة إُولك 

ممس ـة  ,د مح ــ الخـرازي ــقالح طؼائـد اإلمامقـة: شــربداية الؿعارف اإللفقة يف  ,

 هـ-ق-5311  3اإلسالمل  قؿ  ط اـرالـ

  5ط ,ضــل  رااـق  محؿد صاهر مل الاـق: الح كػاية إصقلشـربداية القصقل يف  ,

 - ضـل  رااـقة مل السـر: أشـرم- الـا1113

 هـ- 5313ؿل أبق جعػر محؿد بـ الح ـ الصػار  مـاقرات إطؾبصائر الدرجات:  ,

: دار شــرالـا ,ق 5311 5: جعػر طبـاس الحـائري  طـ ـقبال ة اإلمام طؾل بـ الح ,

 - اـرالحديث لؾطباطة والـ

د جؿـال الـديـ أبـل الػسـائؾ أحؿـد بــ  ــق: البـاء الؿؼالة يف كؼض الرسالة العرؿاكقـة ,

 م-5775ممس ة مل البقت إلحقاء الماث الطبعة إولك ,بـ صاوس سـكمق
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 اـــر: دار الؿعــروف لؾطباطــة والـشـــرالـا ,: طبــد الؿـــعؿ ح ـــبـــقر فاصؿــة اهتــديت ,

 م  قؿ- 577١الطبعة إولك 

: دار الحؽؿــة شـــرهجــري  كا 5351: طبــاس الؼؿــل  الطبعــة: إولــكبقــت إحــزان ,

 الؿطبعة- 

تحؼقـؼ طؿـر طبـد ال ـالم  ,الطبعة إولـك ,محؿد بـ أحؿد الذهبل  تاري  اإلسالم: ,

 م-57١3دار الؽتاب العربل بقروت  ,ري تدم

 ممس ة إطؾؿل بقروت- ,أبق جعػر محؿد بـ جرير الطربي  تاري  إمؿ والؿؾقك: ,

 لؾجامعققـ- اـر: دار الـشـرالـا ,5ط ,: هاشؿ معروف الح ـلتاري  الػؼف الجعػري ,

 قؿ إيران- : دار الػؽر  شـرهـ- الـا5351تاري  الطبع:  ,: ابـ شبة تاري  الؿديـة ,

الطبعــة  ,: اإلمــام الحــافظ أبــل بؽــر أحؿــد بـــ طؾــل الخطقــب البغــداديتــاري  بغــداد ,

 م  دار الؽتب العؾؿقة بقروت-5773إولك 

  دار شــرالـا ,ابـ ط اكر )طؾل بـ الح ـ بـ هبـة اهلل الاـافعل(تاري  مديـة دماؼ:  ,

 هـ-5351ط  ,ري شـقالػؽر  تحؼقؼ طؾل 

  دار شــرالـا ,ابـ ط اكر )طؾل بـ الح ـ بـ هبـة اهلل الاـافعل( تاري  مديـة دماؼ: ,

 هـ-5351ط  ,ري شـقالػؽر  تحؼقؼ طؾل 

ــؿ , ــارب إم ــرازيتج ــد م ــؽقيف ال ـــ محؿ ــد ب ـــردار  ,م1115 1ط ,: أحؿ وش س

 وش صفران- سـر اـرلؾطباطة والـ

ــل  الح ـــ بـــ يقســػ ا طقة طؾــك مــذهب اإلمامقــة:اـــرتحريــر إحؽــام ال , بـــ الحؾِّ

ــر ــك ,الؿطفِّ ــة إول ــادري  ,الطبع ــراهقؿ البف ــؼ إب ــام الصــادق  ,تحؼق ممس ــة اإلم

 هـ-5311

 اـــرق  ممس ــة الـ5313الطبعــة الراكقــة  ,: محؿــد بـــ شــعبة الحــراينتحــػ العؼــقل ,

 ـ بؼؿ-سـقاإلسالمل التابعة لجؿاطة الؿدر

 قة بقروت-: دار الؽتب العؾؿشـرالـا ,م 5771 5ط ,: الؿباركػقري تحػة إحقذي ,

  5دار الؼــرمن  قــؿ  ط اـــر: طؾــل الؽــقراين العــامؾل  مطبعــة بــاقري  كتــدويـ الؼــرمن ,

 هـ-535١
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ـر تذكرة الػؼفاء: , هــ- 5353الطبعـة إولـك  ,الحؾِّـل  الح ــ بــ يقسـػ ابــ الؿطفِّ

 ممس ة مل البقت إلحقاء الماث-  اـرتحؼقؼ وك

دار الؽـقثر  ,: صالب ال ــجريعةاـقـة والتذكرة الؿ ؾؿ كؼد الرؼافة الطائػقة طـد ال  ,

 م-1115- 5ط ,دماؼ

  م-1115الطبعة إولك  ,دار الؽقثر دماؼ  , صالب ال ـجريتذكرة الؿ ؾؿ:  ,

: شــرهــ: الـا5355  5ط ,: ابــ سـعدـ مــ صبؼـات ابــ سـعد ــقترجؿة اإلمام الح ,

 ممس ة مل البقت إلحقاء الماث قؿ-

 -5قؿ- ط ,د محؿد لؽفـقي سـق: ائـقد الؿطاطـ لؽاػ السغاـقت ,

 هـ  مركز إبحاث العؼائدية- قؿ-5,5317ط ,: خالد البغداديتصحقح الؼراءة ,

 ســلـ الؿدر ــقالـدكتقر حع يف الؼـرون الرالثـة إولـك: اـقتطقر الؿباين الػؽرية لؾت ,

 هـ-ق-5314يعت شـرالطبعة إولك   ,الطباصبائل

   دار الػؽر-5ط ,سـل: ألقسـلر ألق ـقتػ ,

: ممس ـة أكصـاريان شــرم  الـا5771 ,5ط ,: الربوجردياط الؿ تؼقؿصـرر ال ـقتػ ,

 : قؿ-اـرلؾطباطة والـ

تحؼقـؼ:  ,محؿد بـ م عقد بـ طقـاش ال ـؾؿل ال ـؿرقـدي سـر: الـشـلر العقا ـقتػ ,

: الؿؽتبـة العؾؿقـة اإلسـالمقة  اــرصبـع وك ,د هاشؿ الرسـقلل الؿحـالب ـقالحاج ال

 صفران-

: مركــز الرؼافــة شـــرهـــ- الـا5313  5ط ,  الؿػقــداـــق: الر الؼــرمن الؿجقــد ـــقتػ ,

 والؿعارف الؼرمكقة-

  5: طؾل بـ بابقيـف الؼؿـل  ممس ـة إطؾؿـل لؾؿطبقطـات  بقـروت  طر الؼؿل ـقتػ ,

 هـ-5351

 -575١دار العؾؿ لؾؿاليقـ  الطبعة إولك  ,محؿد جقاد مغـقةر الؽاشػ:  ـقتػ ,

 هـ- مطبعة: إسقة-531١ 3ط ,د حقدر أمؾل ـق: الر الؿحقط إطظؿ ـقتػ ,

هـ- 5455  5ط ,: محؿد بـ رضا الؼؿل الؿافدي ر كـز الدقائؼ وبحر الغرائب ـقتػ ,

 وزارة الرؼافة واإلرشاد اإلسالمل- اـرش- ممس ة الطبع والـ
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ؿ الرسقلل الؿحـالب  : طبد طؾل بـ جؿعف الحقيزي  تحؼقؼ: هاشر كقر الرؼؾقـ ـقتػ ,

 هـ-5351  3ممس ة إسؿاطقؾقان  قؿ  ط

  فاضـؾ اــقال)الـجاسـات وأحؽامفـا(:  ؾةســقح تحريـر القشــريعة يف اـرؾ الصـقتػ ,

 : مركز فؼف إئّؿة إصفار  قؿ-اـرهـ تحؼقؼ وك5314  5ط,الؾـؽراين

 بحاث العؼائدية- هـ- مركز ا5315ٕ  5ط ,: طؾل الؿقالينؾ إئؿة طؾك إكبقاءسـقتػ ,

 هـ-5335  5فارس تربيزيان  ط شـرالـا ,أبل الصالح الحؾبل تؼريب الؿعارف:  ,

مطبعـة  ,ـ بحـر العؾـقم  ــقد ح ــقتحؼقـؼ ال سـل  الطائػة الطقشـقتؾخقص الاايف:  ,

 م-5754 ,أداب  الـجػ 

 م دار إضقاء بقروت-57١7ط ,سـكيػ الؿرتاـر: التـزيف إكبقاء ,

  أبق صالب التجؾقؾ التربيزي اـق: الية طـ الابفات القاهقةاـرعة اإلثـل طاـقال تـزيف ,

   مطبعة: هبؿـ-5ط

 م-1113  5ط ,: أحؿد الؼباكجلعةاـقهتذيب أحاديث ال ,

الطبعة  ,دار الؽتب اإلسالمقة  صفران , سـلمحؿد بـ الح ـ الطق هتذيب إحؽام: ,

 هـ-5471الرالرة 

 م-57١١ممس ة الرسالة  ,جؿال الديـ الؿزي اء الرجال: هتذيب الؽؿال يف أسؿ ,

   بقروت-5  محؿد تؼل هبجت  طاـق: الح الؿ ائؾضـقتق ,

 ,: الؿال كـل  طؾل بـ قربان بــ قاسـؿ أمؾـل الؽــلح الؿؼال يف طؾؿ الرجالضـقتق ,

 هـ-5315دار الحديث  ,ـ مقلقي  ـقتحؼقؼ محؿد ح ,الطبعة إولك 

عة  اــق: دار تراث الشـرالـا ,رازياـقـل ال ـقد محؿد الح ـق: ال ةح هنج البالضـقتق ,

 صفران-

 هـ-545١  1ط ,  قؿضـلمـاقرات الر ,  الصدوق اـقالثقاب إطؿال:  ,

   الؿطبعة العؾؿقة- قؿ-5477- 5ط ,: الربوجرديعةاـقجامع أحاديث ال ,

 مؽتبة الؿحؿدي  قؿ-  شـرـاال ,محؿد بـ طؾل إردبقؾل الغروي الحائري  جامع الرواة: ,

مؽتبــة الصــدوق  صفــران  الطبعــة الراكقــة  شـــرالـا ,: الخقك ــاريجــامع الؿــدارك ,

 هـ-ش-5411
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 م  بقروت-1117  5ط ,: حقدر حب اهللـقة ـقجدل ومقاقػ يف الاعائر الح ,

 : باققات-شـرهـ- الـا5341الطبعة إولك   ,: طؾل الؽقراين جقاهر التاري  ,

  4: دار الؽتـب اإلسـالمقة  ط شــرالـا ,  محؿد ح ـ الـجػـلاـقالؽالم: جقاهر ال ,

 ش-5453

: مجؿـع شــرالـا ,: محؿـد الدماـؼل الاـافعلجقاهر الؿطالب يف مـاقب اإلمام طؾل ,

 هـ- ق-5351إحقاء الرؼافة اإلسالمقة الطبعة: إولك 

 هـ  إيران-535١: 5ط ,  إصػفايناـق: الة الؿؽاسبشـقحا ,

آكتاـار العربـل-  ,: حقـدر حـب اهلل قـراءة وتؼـقيؿ ال ـة يف الػؽـر اإلسـالمل حجقة ,

 م- 1155الطبعة إولك 

مركز وثائؼ  شـرالـا ,صـلمحؿد مفدي الخالحجقة الؼران ووجقب العؿؾ بظقاهره:  ,

 م-1111  5ط ,  إيران صـلاإلمام الخال

ـ سـدً  , مجؾة ,ـل مل الؿجدد  ـقالح د ح ـ ـق: الودٓلة احديث الت امح يف أدلة ال ـ

 ال ـة إولك-  1طؾقم الحديث العدد 

 هـ-5315  5ط ,ـل الؿقالين ـقد طؾل الح ـق: الحديث الغدير ,

دار  ,جعػر الااخقري البحراين عة اإلمامقة: اـقحركقة العؼؾ آجتفادي لدى فؼفاء ال ,

 م-577١  5ط ,الؿالك  بقروت

ممس ـة البـاقر   ,د أحؿد الح ـل البغدادي ـقالادي: د البغد ـقحؼ اإلمام يف فؽر ال ,

 م-5773  5ط ,بقروت

 - محؿد العامؾل الؽاضؿلحؼائؼ إحؽام يف رسآت اإلسالم:  ,

الطبعـة: إولـك  ,العـامؾل ســكد جعػـر مرت ــق: الحؼائؼ هامة حقل الؼـرمن الؽـريؿ ,

 اإلسالمل-  اـرهـ  مطبعة ممس ة الـ5351

 هـ- صفران-5341  5ط ,د طؾل طاشقر ـق: الوجفاتف حؼقؼة طؾؿ مل محؿد ,

   ـالم اــقتحؼقـؼ: ال ,: هاشـؿ البحـراينحؾقة إبرار يف أحقال محؿد وملف إصفـار ,

 : ممس ة الؿعارف اإلسالمقة-شـرالطبعة إولك  الـا ,مقٓكا البحراين

 ,الحـداد  محؿـد شـققل اــق: العة اإلمامقـةاـقحقار مع الؿقسقطة القهابقة حقل ال ,

 م-1111  1مركز الغدير لؾدراسات اإلسالمقة  بقروت ط  اـرك
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 ,الطبعـة إولـك  بقـروت ,د هاشؿ الفاشـؿل ـقالحقار مع فسؾ اهلل حقل الزهراء:  ,

 م-1115يعة اـرمطبعة ال

 ,: مركـز الؿصـطػك عة وال ــةاــقحل طؾك خقر العؿؾ جزء مــ إذان يف مصـادر ال ,

 وكقة-مقسقطة أهؾ البقت اإللؽم

 م-5733الطبعة إولك   ,شـليػ الؼرشـر: باقر دراسة وتحؾقؾ ـ ـقحقاة اإلمام الح ,

الؿطبعـة: مفـر  الطبعـة إولـك:  ,شــليػ الؼرشــر  بـاقر اــق: الحقاة اإلمـام الرضـا ,

 هـ- ش قؿ-5431

 اـــر: ممس ــة الـشـــرهـــ- الـا5353 ,5ط ,: محؿــد محؿــديانحقــاة أمقــر الؿــممـقـ ,

 اإلسالمل-

تحؼقــؼ ممس ــة مل البقــت إلحقــاء الــماث   , ســـلالـــقري الطرب خاتؿــة الؿ ــتدرك: ,

 هـ-5317الطبعة إولك  

: 5تحؼقـــؼ: محؿـــد هـــادي إمقــــل  ط ,ســــكيػ الؿرتاــــرال خصـــائص إئؿـــة: ,

 هـ-5315

 ,الح ـ بـ يقسػ بـ طؾل بـ الؿطفر الحؾل الؿعـروف بالعالمـة خالصة إققال:  ,

 هـ- 54١5  1ط  ,الـجػ  الؿطبعة الحقدرية

ممس ـة  ,هــ 5311: حامـد الـؼـقي  خالصة طبؼات إكقار يف إمامة إئؿة إصفار ,

 البعرة ق ؿ الدراسات اإلسالمقة صفران-

ــة: , ــائؾ خالفق ــة يف م  ــات فؼفق ــديـ الطب دراس ـــلكجــؿ ال ــتان- ط ,  ــة بقس   1مطبع

 هـ-5317

ـل  بقـروت  دار التعـارف  ــق: هاشـؿ معـروف الحدراسات يف الحـديث والؿحـدثقـ ,

 هـ-547١  1لؾؿطبقطات  ط

م  5731الطبعة الراكقة: بقروت  ,: محؿد مفدي شؿس الديـدراسات يف هنج البال ة ,

 والتقزيع- اـردار الزهراء لؾطباطة والـ

هــ  إيـران- الؿركـز 531١: 5ط ,: مية اهلل الؿحؼـؼ الؿـتظـريدراسات يف وٓية الػؼقف ,

 اإلسالمقة- العالؿل لؾدراسات
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 هـ  إيران-5317,: الخامـئلرة العؾقية ـقدروس تربقية مـ ال ,

 ,مؽتبـة دار الجـقاديـ  ,  بـاقر اإليـرواين اـقالدروس تؿفقدية يف الؼقاطد الرجالقة:  ,

 م-1111  5ط

م: 5,1155: حقـدر حـب اهلل- طدروس تؿفقدية يف تاري  طؾؿ الرجال طــد اإلمامقـة ,

 بقروت-

ـــل ضــــل: الؼامدطـــائؿ اإلســـال , : دار اــــرم  الـ5754دار الؿعـــارف ,كعؿـــان الؿغرب

 -صـرالؿعارف بؿ

 دار الؿعؾؿ  الؼاهرة-  ,محؿد ح ـ الؿظػر  دٓئؾ الصدق: ,

: مركـز شــرالـا ,د محؿد باقر الحؽقؿ ـق: الدور أهؾ البقت يف بـاء الجؿاطة الصالحة ,

 هـ- ق-  5357إولك: لؾؿجؿع العالؿل ٕهؾ البقت  الطبعة  اـرالطباطة والـ

: ممس ـة مل شــرالـا ,: مـال محؿـد بـاقر ال ـبزواري ح اإلرشـادشـرذخقرة الؿعاد يف  ,

 البقت إلحقاء الماث-

 ,الافقد إول  محؿـد بــ جؿـال الـديـ العـامؾل يعة:اـرعة يف أحؽام الاـقذكرى ال ,

 هـ- ممس ة مل البقت إلحقاء الماث- 5357الطبعة إولك

ـــع إ , ـــرارربق ـــار ب مـاـــقرات ممس ـــة إطؾؿـــل  ,ياــــر: الزمخوكصـــقص إخب

 م-5771لؾؿطبقطات بقروت  الطبعة إولك 

دار  ,تحؼقؼ محؿد الجاللـل  ,الطبعة إولك  ,ابـ الغسائريرجال ابـ الغسائري:  ,

 هـ-5311الحديث 

 ,د محؿـد صـادق بحـر العؾـقم ــقتحؼقـؼ ال ,  طؾـل الخاقـايناـقالرجال الخاقاين:  ,

 مؽتب اإلطالم اإلسالمل- ,هـ- ق5313  1ط

الاــبقري الزكجــاين   ســـكهـــ- تحؼقــؼ: مق5355  1ط ,شـــل: الـجاشـــلرجــال الـجا ,

 ـ بؼؿ-سـقاإلسالمل التابعة لجؿاطة الؿدر اـرممس ة الـ

 م-1114(  43: العدد )رسالة التؼريب ,

 -51: العدد رسالة التؼريب ,

 يعت-شـرهـ الؿطبعة: 5313  5ؿقالين  طد طؾل ال ـق: الرسالة يف الؿتعتقـ ,
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: دار الؼـران  شــرالـا , ســكيػ الؿرتاــرطؾؿ الفـدى ال :سـكيػ الؿرتاـررسائؾ ال ,

 هـ-5311

رب صــقمـاـقرات مؽتبـة ب ,الافقد الراين  ح ـ بـ زيـ الـديـ رسائؾ الافقد الراين: ,

 قؿ-

 ـ الؿطبعة: باقري  قؿ-ه 5353الطبعة: إولك   ,  إكصارياـق: الرسائؾ فؼفقة ,

: دار الحـديث  شــرهـ الـا5313 5ط ,: أبق الػسؾ حافظقانرسائؾ يف دراية الحديث ,

 قؿ-

: مركـز شـرهـ  الـا5311  5ط ,: الافقد الراينح إرشاد إذهانشـرروض الجـان يف  ,

 قؿ- ,إبحاث والّدراسات اإلسالمقة

: 5)إول( ط  ــلمحؿـد تؼـل الؿجؾ: ه الػؼقفسـرح مـ ٓ يحشـرروضة الؿتؼقـ يف  ,

 : بقـاد فرهـؽ-شـرالـا

اإلســالمل التابعــة لجؿاطــة  اـــر: ممس ــة الـاـــر: الطباصبــائل- كريــاض الؿ ــائؾ ,

 هـ-5351ـ بؼؿ  الطبعة: إولك سـقالؿدر

ــد ال , ــك طاـــقزواج الؿتعــة طـ ــة آثـ   5  طرؿــان الخؿــقس طاـــق: اليةاـــرعة اإلمامق

 م-1151

الؿركز اإلسالمل لؾدراسات الطبعـة إولـك   ,العامؾل سـك: جعػر مرتزواج الؿتعة , 

 م-1115

: مؽتبـة ومطبعـة مصـطػك البـابل شــرالـا ,اإلمـام محؿـد بــ إسـؿاطقؾ سبؾ ال الم:  ,

 هـ-5437  3  طصـربؿ

هــ- الؿطبعـة: طؾؿقـف  5315  5ط ,ـ طؾـل طصـػقر ـق: حسداد العباد ورشاد العباد ,

 قؿ- 

 : الؿحؼؼ-شـرهـ-ق الـا5357الطبعة إولك   ,التـبؽاين :سػقـة الـجاة ,

م- 1117الطبعة الرالرة  ,العامؾل سـك: جعػر مرتيف مقاجفة التحدي سـلسؾؿان الػار ,

 : الؿركز اإلسالمل لؾدراسات بقروت-شـرالـا

 دار الػؽر بقروت- ,محؿد بـ يزيد ســ ابـ ماجف:  ,
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 ,تحؼقــؼ ســعقد محؿــد الؾحــام  ,ج ــتاين ســؾقؿان بـــ إشــعث ال ســــ أبــل داود:  ,

 : دار الػؽر  بقروت-شـرالـا

: كـقر الّ ـّجاد  الطبعـة: شــرالـا ,: لجـة الحـديث معفـد بـاقر العؾـقمســ اإلمام طؾل ,

 ش- 54١1إولك  

 ,طبـد القهـاب طبـد الؾطقـػ  ,تحؼقـؼ  ,الممـذي   ــكمحؿد بـ طقســ الممذي:  ,

 هـ-5314: دار الػؽر بقروت شـرالـا

 م-5755الطباطة الػـقة الؿتحدة  الؿديـة الؿـقرة  ,طؾل بـ طؿر ســ الدارقطـل:  ,

 م-5437مطبعة آطتدال  دماؼ  ,طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ بـ الػسؾ ســ الدارمل:  ,

 م-57١3 ,مطبعة دار الحديث  الؼاهرة ,أحؿد بـ شعقب ســ الـ ائل:  ,

: شــر: الـا5بــ شـعبة الخراسـاين الؿؽـل: ط : سعقد بـ مـصقرســ سعقد بـ مـصقر ,

 دار الؽتب العؾؿقة بقروت-

م 1114  5ط ,  حقــدر حــب اهللاـــقال :ســمال التؼريــب بــقـ الؿــذاهب أوراق جــادة ,

 بقروت-

ممس ة  شـرـ سعقد  الـا ـقح ,تحؼقؼ سعقد إركموط  ,: الذهبل ر أطالم الـبالءسـق ,

 بقروت- ,الرسالة 

 هـ-5353  1: حبقب- طشـرالـا ,د سامل البدريق ـ: الشبفات وردود ,

 : دار إحقاء الماث: بقروت-شـر  الـا1ط ,: ابـ العؿاد الحـبؾلشذرات الذهب ,

الؿحؼؼ الحؾل: أبـق الؼاسـؿ كجـؿ الـديـ ائع اإلسالم يف م ائؾ الحالل والحرام: شـر ,

 م-5757مطبعة أداب  الـجػ  ,جعػر بـ الح ـ

الـجػـل   اـلمـاقرات مية اهلل العظؿك مرط , اـلد الؿرط ـقال ح إحؼاق الحؼ:شـر ,

  قؿ إيران-

 مركز الؿعجؿ الػؼفل  قؿ- اـر: محؿد صالح الؿازكدراين  كح أصقل الؽايفشـر ,

 هـ- الـجػ-5315 ,1ط ,  العامؾلاـق: الاح إربعقـ حديرً شـر ,

 ,هــ 5351جـرديد الخـقئل لؾربو ـق)الخؿس(: تؼرير بحث ال ح العروة القثؼكشـر ,

 دار الفادي لؾؿطبقطات قؿ- ,الطبعة الرالرة 
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 : الحؼائؼ-شـر  الـا5د طؾل الؿقالين  ط ـق: الح مـفاج الؽرامة يف معرفة اإلمامةشـر ,

 ,: ابـ أبل الحديد الؿعتزلل  تحؼقـؼ: محؿـد أبـق الػــسؾ إبـراهقؿح هنج البال ةشـر ,

 -هـ5313دار إحـقاء الؽتـب العربقة  قؿ   اـرك

مؽتــب  اـــر: مركــز الـشـــرش: الـا 5451 5ط ,: مقــرؿ البحــراينح هنــج البال ــةشـــر ,

 اإلطالم اإلسالمل- قؿ إيران-

ــان , ــلشــعب اإليؿ ــك ,: البقفؼ ــروت  الطبعــة إول ــة بق ــب العؾؿق  ,هـــ5351دار الؽت

 م-5771

  1الؿؽتب اإلسـالمل ط ,بؽر محؿد بـ إسحاق بـ خزيؿة صحقح ابـ خزيؿة: أبل  ,

 -هـ5351

 اــر: اإلمام إسؿاطقؾ بــ إبـراهقؿ البخـاري  دار الػؽـر لؾطباطـة والـصحقح البخاري ,

 م-57١5  صبع والتقزيع

 دار إحقاء الماث العربل  بقروت- ,م ؾؿ بـ الحجاج الـق ابقري  صحقح م ؾؿ: ,

 ســلد الخقئل- الؿطبعة: سـؾؿان الػار ـق: )تعؾقؼ الؿقرزا التربيزي(  الاط الـجاةصـر ,

 طبعة: إولك  إيران-ال

: مركز شـرالـا ,  جعػر الباقري اـق: الوطة أو بدطة محدثة؟اـرصالة الماويح سـة م ,

 م-1113  5إبحاث العؼائدية: ط

 هـ  بقروت- 5351  5ط ,ـسـقمل يا ضـل  رااـق: الصؾح الح ـ ,

ل قـؿ  اإلسـالم اــرممس ة الـ 5محؿد هادي معرفة  طاكة الؼرمن مـ التحريػ: صـق ,

 هـ-5354

ـــات الرجـــال , ـــة صبؼ ـــال يف معرف ـــػ الؿؼ ـــروف صرائ ـــل أصـــغر الجـــابؾؼل الؿع : طؾ

مؽتبــة ميــة اهلل العظؿــك  اـــربــالربوجردي  تحؼقــؼ: مفــدي الرجــائل  مطبعــة هبؿـــ  ك

 هـ-5351  5الـجػل  قؿ  ط اـلالؿرط

  5ط الع ؽري  دار التقحقـد  الـجــػ  سـك: مرتطبد اهلل بـ سبل وإسطقرة ال بئقة ,

 هـ-5354

: محؿد رضا مظػر  تحؼقؼ وتعؾقؼ: تؼديؿ: حامـد حـػـل داود  مطبعـة طؼائد اإلمامقة ,

   قؿ- اـرهبؿـ  اكتاارات أكصاريان لؾطباطة والـ
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 م-5755الؿطبعة الحقدرية يف الـجػ   ,ابـ بابقيف الؼؿل )الصدوق(  ائع:اـرطؾؾ ال ,

 هـ- مـاقرات: دار فرقد- 111١  5ط ,د كؿال الحقدري ـق: الطؾؿ اإلمام ,

 اـــرهـــ- دار الزهــراء لؾطباطــة والـ57١1  1ط ,ـ الؿظػــر ـــق: محؿــد حطؾــؿ اإلمــام ,

 والتقزيع بقروت- 

: مجؿـع الػؽـر اإلسـالمل الطبعـة شــرد محؿـد بـاقر الحؽـقؿ  الـا ــق: الطؾقم الؼـرمن ,

 هـ- ق-5353الرالرة  

هـ. الؿطبعـة: 5,535١كري  طـ الاا ـق: محؿد حطؾل يف الؽتاب وال ـة وإدب ,

 ستارة-

الؿركــز اإلســالمل لؾدراســات  الطبعــة  ,العــامؾل ســـك: جعػــر مرتطؾــل والخــقارج ,

 م- لبـان-1111إولك- 

 : دار إحقاء الماث العربل: بقروت-شـرالـا ,: العقـلطؿدة الؼاره ,

هـ- تؼديؿ: 5314  5ط ,: ابـ أبل جؿفقرطقالل الملئ العزيزية يف إحاديث الديـقة ,

 د الافداء  قؿ- سـق  تحؼقؼ:مجتبك العراقل  مطبعة اـلشفاب الديـ الؿرط

التابع لؿؽتب اإلطالم اإلسـالمل  اـر: مركز الـشـر: الؿحؼؼ الـراقل  الـاطقائد إيام ,

 ق-  5353الطبعة إولك  

   فارس الح قن-اـقإطداد ال ,: إمقـلطقد الغدير يف اإلسالم ,

 : دار الافاب: قؿ-شـرد أحؿد مل صاووس  الـا ـق: الة يف  بـ العمةطقـ العرب ,

ـ إطؾؿـل  ممس ـة إطؾؿـل  ــق  حاــق  لؾصـدوق  تحؼقـؼ: الطققن أخبار الرضا ,

 هـ-5313  5لؾؿطبقطات  بقروت  ط

مـاقرات محؿد طؾل بقسقن دار الؽتب العؾؿقـة  ,: ابـ قتقبة الديـقريطققن إخبار ,

 م-1114الرالرة بقروت  الطبعة 

: مركـز شــرهــ- الـا5353 5ط ,: الاـفقد إولح كؽـت آطتؼـادشــر اية الؿراد يف  ,

 إبحاث والدراسات اإلسالمقة  قؿ- 

الطبعـة  ,  الؿػؾـح الصـؿقري البحـرايناــق: الائع اإلسـالمشــرح شــر اية الؿرام يف  ,

 يع-والتقز اـر: دار الفادي لؾطباطة والـشـرم  الـا5777إولك
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: شــرهــ- الـا5353 5ط  ,: الؿقـرزا الؼؿـل ــائؿ إيـام يف م ـائؾ الحـالل والحـرام ,

 مؽتب اإلطالم اإلسالمل قؿ- 

 اـــرهـــ- ممس ــة الـ5355  5ط ,: إطــداد طؾــل بـــاه آشــتفارديفتــاوى ابـــ الجـقــد ,

 ـ بؼؿ-سـقاإلسالمل التابعة الجؿاطة الؿدر

,1: أحؿد بـ طبد الرزاق الـدويش طواإلفتاء فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة ,

 هـ-5317

 اــر  دار الؿعرفـة لؾطباطـة والـ1ط ,: شفاب الـديـ بــ حجـر الع ـؼالينفتح الباري ,

 بقروت- 

 م-1115  1لبـان ط ,اـرالغدير لؾدراسات والـ ,محؿد باقر الصدر فدك يف التاري : ,

 هـ-5311 , 5  أبق طؾل آصػفاين  طاـقال :فرحة الزهراء ,

 م-5771مؽتبة الؿـارة مؽة الؿؽرمة  الطبعة إولك  ,: البقفؼلفسائؾ إوقات ,

,4ـل الػقروزمبـادي: ط ــقالح ســكد مرت ــق: الفسائؾ الخؿ ة مـ الصحاح ال تة ,

 ممس ة إطؾؿل لؾؿطبقطات-,م5743

  5ط ,: طبد اهلل الصالحل الـجػ مبـاديفسائؾ الؼران الؽريؿ وخقاص سقره ومياتف ,

 : الؿملػ- شـرالـا

ممس ـة أكصـاريان   ,محؿد جقاد مغـقة  فؼف اإلمام جعػر الصادق طرض واستدٓل: ,

 إيران: قؿ-

دة ســق: ممس ـة شــرهـ-الـا5314الطبعة إولـك   ,لطػ اهلل الؽؾبايؽقاينفؼف الحج:  ,

 الؿعصقمة- 

  5ط ,ابـديـل  أحؿـد طاــق: اليعة اإلسـالمقة قـراءات جديـدةاـرفؼف الحجاب يف ال ,

 بقروت-

 ,تحؼقـؼ ممس ـة أهـؾ البقـت ,الرضـا  ســكالؿـ قب لإلمام طؾل بـ مقفؼف الرضا:  ,

 : الؿمتؿر العالؿل لإلمام الرضا-شـرالـا

 لبـان- ,دار الؽتاب العربل بقروت  شـرالـا ,5د سابؼ  طسـق: فؼف ال ـة ,

 الؿطبعة: العؾؿقة- هـ5351الطبعة: الرالرة   ,: محؿد باقر الروحاينفؼف الصادق ,
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قؿ: جامعة الؿػقد  ممس ف  1ط ,د طبد الؽريؿ الؿقسقي إردبقؾل ـق: الفؼف الؼساء ,

 ق-  5314  اـرالـ

: معاوكقـة شـمون التعؾـقؿ شــرهــ  الـا5351  5: جعػر ال بحاين  طيف ضالل التقحقد ,

 والبحقث اإلسالمقة يف الحج-

 هـ: مطبعة: ستار-5313  5ط ,: محؿد جقاد مغـقةيف ضالل هنج البال ة ,

 هـ- قؿ-5315 5ط ,: محؿد هادي الؿقالينقادتـا كقػ كعرففؿ ,

 اــرممس ـة الـ ,هــ5311الطبعـة الرالرـة   ,الت ـمي  محؿـد تؼـل قامقس الرجـال: ,

 اإلسالمل قؿ-

 م-5,1155ط ,:طؾل الؽقراينقراءة جديدة لؾػتقحات اإلسالمقة ,

 هـ- ق-535١: مؽتبة الفادي- صبع إولك رشـ: الراوكدي  الـاقصص إكبقاء ,

 ,دار إضـــقاء بقــــروت ,محقـــل الــــديـ الؿقســـقي الغريػـــلققاطـــد الحـــديث:  ,

 م-57١5 1ط

 هـ-5353: الؿاحقزي  تحؼقؼ: مفدي رجائل  مطبعة أمقر  قؿ  كتاب إربعقـ ,

ؾتؼريب : الؿجؿع العالؿل لشـرالـا ,الحقزة العؾؿقة العراققة والتؼريب كتاب التؼريب ,

 م  صفران-  1114بقـ الؿذاهب: الطبعة إولك: 

مقسـقطة أهـؾ البقـت  ,: إصـدار الؿجؿـع ٕهـؾ البقـتكتاب الصـالة خقـر مــ الــقم ,

 اإللؽموكقة-

: مجؿـع الػؽـر شــرهـ-ق الـا531١  4ط ,إكصاري سـك  مرتاـق: الكتاب الطفارة ,

 اإلسالمل-

تــللقػ: الؿقـرزا طؾــل الغـروي التربيــزي-  ,د الخـقئل ـــق: تؼريـرات الكتـاب الطفــارة ,

 : ممس ة إحقاء مثار اإلمام الخقئل-شـرم- الـا1,1111ط

 : مدرسة اإلمام الؿفدي- اـرهـ- تحؼقؼ وك5351  5ط ,: الافقد إول كتاب الؿزار ,

ممس ـة البعرـة  ,تؼديؿ وتحؼقؼ طالء الديـ الؿقسـقيكتاب سؾقؿ بـ ققس الفاللل:  ,

 الطبعة الراكقة- 

   بقروت-1ط ,  ققس هبجت العطاراـق: الكتاب وطتاب ,
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 هـ: قؿ إيران-5311  5ط ,: الرضقيعةاـقكذبقا طؾك ال ,

: جعػر مل كاشػ الغطـاء  الطبعـة إولـك  يعة الغراءاـرطـ مبفؿات ال كاػ الغطاء ,

 هـ-5311

: ـراـصبـع وك ,بـ أبـل الػـتح إردبقؾـل  ـك: طؾل بـ طقكاػ الغؿة يف معرفة إئؿة ,

 -57١1الطبعة الراكقة  سـة  ,دار إضقاء  بقروت 

  شــرالـا ,هباء الديـ محؿد بــ الح ــ إصـػفاين )الػاضـؾ الفــدي(كاػ الؾرام:  ,

 هـ-5311الـجػل  قؿ- ط  اـلمؽتبة مية اهلل العظؿك الؿرط

 5353  3: العالمة الحؾل )تحؼقـؼ إمؾـل( طح تجريد آطتؼادشـركاػ الؿراد يف  ,

 ـ بؼؿ-سـقاإلسالمل التابعة لجؿاطة الؿدر اـرس ة الـمم

 هـ- مطبعة الـجػ-5355  5: العالمة الحؾل: طكاػ القؼقـ ,

   هـ-5315اكتاارات بقدار  قؿ  ,: الخزاز الؼؿلكػاية إثر ,

هـــ  إيــران- ممس ــة 531١: 5ط ,الؿحؼــؼ محؿــد بــاقر ال ــبزواري كػايــة إحؽــام: ,

 ـ بؼؿ-سـقلؿدراإلسالمل لجؿاطة ا اـرالـ

مـاقرات دار الحؽؿة  ,: أخقكد الخراساينالؿاؽقـل( شـلكػاية إصقل )مع حقا ,

 قؿ- 

: الؿحؼؼ مخقكد محؿد كاضؿ الخراساين؛ تحؼقؼ سامل الخػاجل- قؿ: كػاية إصقل ,

 ق-  5351دار الحؽؿة  

تبــك  دار الؿج ,محؿــد التقجــاين ال ــؿاوي  كــؾ الحؾــقل طـــد مل الرســقل: الــدكتقر ,

 -5771  5ط ,بقروت

 هـ مطبعة: مفر-5354  4ط ,  محؿد أمقـ زيـ الديـاـق: الكؾؿة التؼقى ,

ــات يف طؾــؿ الرجــال:  , ــبحاينكؾق ــر س ــة الـ ,جعػ ـــرممس  ــؿ ا   4ط ,اإلســالمل  ق

 هـ-ق-5357

الطبعـة: إولـك  ,د طؿقـد الـديـ إطـرج ـق: الكـز الػقائد يف حؾ ماؽالت الؼقاطد ,

 ـ بؼؿ-سـقاإلسالمل التابعة لجؿاطة الؿدر اـر: ممس ة الـرشـهـ- الـا5355

 هـ- 5311  5دار إحقاء الماث العربل  قؿ: ط  ,: ابـ مـظقرل ان العرب ,
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العـامؾل- الطبعـة إولـك  ســك: جعػـر مرتل ت بػقق أن أخطـئ مــ كـالم طؾـل  ,

 م  الؿركز اإلسالمل لؾدراسات بقروت-5775

مـاقرات أكقار الفدى وآطتصام  ,ـل الؿغربل ـقيس الح: إدرـ ـقعـل الحشـقلؼد  ,

 هـ- ق-5351الطبعة إولك:  اـرلؾطباطة والـ

 م-1113دار الفادي الطبعة إولك  ,  طؾل مل مح ـ اـقالهلل ولؾحؼقؼة:  ,

تحؼقـؼ  ,محؿـد مرطـل إكطـاكلعة مـذهب أهـؾ البقـت: اــقلؿاذا اخمت مذهب ال ,

 ,التابع لؿؽتب اإلطالم اإلسالمل اـر: مركز الـشـرالـا ,  طبد الؽريؿ العؼقؾلاـقال

 ش  قؿ- 5431 5ط

 م-1111الطبعة إولك  بقروت  ,  جالل الصغقراـق: اللفذا كاكت الؿقاجفة ,

  الطبعـة الرالرـة اـر: الؿحبقـ لطباطة والـشـرالـا ,د محؿد الصدر ـقال ما وراء الػؼف: ,

 م-1113

 م-5773رة  الطبعة إولك  ـقدار ال ,العامؾل  سـكػر مرتد جع ـقالملساة الزهراء:  ,

اإلسـالمل  اــرهــ- ممس ـة الـ5353  4ط ,د الؿصـطػقي  ــق: المائة قاطـدة فؼفقـة ,

 ـ بؼؿ-سـقالتابعة لجؿاطة الؿدر

د كاضؿ الحائري  الطبعة:  ـقد محؿد باقر الصدر ل ـق: تؼرير بحث المباحث إصقل ,

   قؿ- اـرز الـهـ- مطبعة مرك5313إولك

سا , ــرػل الؿازكدراين  صبع وك ـق: طؾل أكرب الةسـقمباين الػؼف الػعال يف الؼقاطد الػؼفقة ٓا : ا

 هـ-5311ـ بؼؿ الطبعة: إولك  سـقاإلسالمل التابعة لجؿاطة الؿدر اـرممس ة الـ

د طبـد  ــقؾالتل تصدرها لجـة الرؼافة الديـقة يف كربالء  ل مجؾة أجقبة الؿ ائؾ الديـقة ,

 -1الدورة  , 5الرضا الافرستاين . العدد 

  محؿـد واطـظ زاده اــق: المجؾة الؿجؿع العالؿل لؾتؼريب بقـ الؿذاهب اإلسالمقة ,

 -51ص13الخراساين العدد 

 -13: العدد مجؾة الؿجؿع العالؿل لؾتؼريب بقـ الؿذاهب اإلسالمقة ,

الؿطبعــة كؿقكــة  الطبعــة  ,بقــت ة فصــؾقة تصــدرها ممس ــة أهــؾ الاـــرك مجؾــة تراثـــا: ,

 هـ-5311إولك 
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 : العدد الراين ال ـة إولك-مجؾة طؾقم الحديث ,

الرؼافـة  اــر: مؽتبـة كشــرالـا ,  فخر الـديـ الطريحـل الـجػـلاـقالمجؿع البحريـ:  ,

 هـ- 531١  1ط ,اإلسالمقة

قؾل  مـاقرات الؿقلك أحؿد إردبح إرشاد إذهان: شـرمجؿع الػائدة والربهان يف  ,

 ـ  قؿ- سـقجؿاطة الؿدر

 -صـر  طبد الرحؿـ بـ كااـق: ابـ تقؿقة- صبعة المجؿقع الػتاوى ,

مركـــز إبحـــاث  ,ـل الؿـــقالين  ــــقد طؾـــل الح ــــقالات يف آطتؼـــادات: ضــــرمحا ,

 هـ-5315 5ط ,العؼائدية  قؿ

م- 1117: 5ط ,د محؿد هادي الؿقالين ـق: الات يف فؼف اإلمامقة )الخؿس(ضـرمحا ,

 قؿ إيران-

 : ممس ة أكصاريان-شـرهـ الـا5351 , 1ط ,: ال ؼقػةمحؿد رضا الؿظػر ,

 ,العـامؾل  ســكد جعػـر مرت ــقالمػقـد أسـئؾة وأجقبـة يف الـديـ والعؼقـدة:  صـرمخت ,

 م-1114الؿركز اإلسالمل لؾدراسات  بقروت الطبعة إولك 

اإلسالمل التابعـة  اـرٕولك  ممس ة الـ: ابـ الؿطفر الحؾل  الطبعة اعةاـقمختؾػ ال ,

 هـ-5351ـ  قؿ  سـقلجؿاطة الؿدر

 م- 1151الطبعة إولك: بقروت   ,: طؾل أكرب بببائلر اإلسالمل ـقمدارس التػ ,

 م- إيران- 1117  5ط ,: طؾل أكرب بببائلر اإلسالمل ـقمدارس التػ ,

 ,بـ طؾل الؿقسقي العامؾلد محؿد  ـق: الائع اإلسالمشـرح شـرمدارك إحؽام يف  ,

 هـ- الؿطبعة: مفر  قؿ-5351الطبعة: إولك 

: شـرهـ- ق- الـا5353الطبعة: إولك   ,  طؾل بـاه اإلشتفاردياـق: المدارك العروة ,

 - اـردار إسقة لؾطباطة والـ

  مؼابؾـة وتصـحقح:  ــل: محؿـد بـاقر الؿجؾح أخبـار مل الرسـقلشـرمرمة العؼقل يف  ,

 هـ- 5437لل  دار الؽتب اإلسالمقة   صفران   هاشؿ رسق

دار إمقر لؾرؼافة والعؾقم  ,جعػر الااخقري البحراينمرجعقة الؿرحؾة و بار التغققر:  ,

 م-1111الطبعة الرالرة سـة 
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ممس ة الؿعارف اإلسـالمقة   اـر: زيـ الديـ العامؾل  مطبعة هبؿـ  كم الؽ إففام ,

 هـ-5354  5قؿ  ط

: الؿـمتؿر العـالؿل إلمـام اـرك ,: طؾل بـ اإلمام جعػر الصادق ل بـ جعػرم ائؾ طؾ ,

 هـ-5317الرضا مافد  الطبعة: إولك 

د الخقئل: كتبف طبـد القاحـد محؿـد الـجـار: الطبعـة  ـق: صبؼا لػتاوى الم ائؾ وردود ,

 هـ-5351 ,الرابعة 

 م-57١١لك  الـجػ الطبعة إو ,د محؿد الصدر ـقلػتاوى ال ا: صبؼً م ائؾ وردود ,

تحؼقـؼ ممس ـة مل البقـت  ,ســلالــقري الطربم تدرك القسائؾ وم تـبط الؿ ائؾ:  ,

 هـ-5317إلحقاء الماث  الطبعة إولك  

  ح ـ بــ اـقتحؼقؼ: ال ,  طؾل الـؿازي الااهرودي اـق: الم تدرك سػقـة البحار ,

ـ بؼــؿ  ســـة ســـقؿدراإلســالمل لجؿاطـة ال اـــر: ممس ـة الـشـــرالـا ,طؾـل الـؿــازي 

 هـ-5357الطبع: 

: ح ــــ إمـــقـ  دار التعـــارف لؾؿطبقطـــات  بقـــروت  عةاــــقم ـــتدركات أطقـــان ال ,

 هـ-531١

 5351الطبعة إولك   ,طؾل الـؿاري الااهرودي  م تدركات طؾؿ رجال الحديث: ,

 هـ صفران-

د  ـــق: الم  تحؼقــؼ111١  الطبعــة: إولق ,: ابـــ إدريــس الحؾــلائر ـــرم ــتطرفات ال ,

 : العتبة العؾقية- اـرمحؿد مفدي الؿقسقي الخرسان  ك

تحؼقؼ ممس ة مل  ,: أحؿد بـ محؿد مفدي الـراقليعةاـرعة يف أحؽام الاـقم تـد ال ,

 هـ-5351البقت إلحقاء الماث  

 : دار الؽتب العؾؿقة بقروت-شـرم  الـا5775 ,1ط: م ـد ابـ الجعد ,

 هـ-5313  5حبان ال بتل  ممس ة الرسالة  ط حاتؿ بـم ـد أبـ حبان: أبق  ,

 دار الؿلمقن-  شـرالـا ,أحؿد بـ الؿرـك التؿقؿل م ـد أبل يعؾك الؿقصؾل:  ,

: إسحاق بـ إبراهقؿ بـ راهقيف  تحؼقؼ: طبد الغػقر بــ طبـد م ـد إسحاق بـ راهقيف ,

 هـ-5351  5الحؼ  مؽتبة اإليؿان  الؿديـة الؿـقرة  ط
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 : دار صادر بقروت-شـرالـا ,اإلمام أحؿد بـ حـبؾ ؿد: م ـد اإلمام أح ,

: الؿــمتؿر العــالؿل لإلمــام الرضــا شـــرالـا ,: طزيــز اهلل ططــارديم ـــد اإلمــام الرضــا ,

 هـ-5315

 م-1111: 5: ممس ة إطؾؿل: طشـرالـا ,: ح ـ الؼباكجلم ـد اإلمام طؾل ,

 ت-مـاقرات دار مؽتبة الحقاة بقرو ,5: طم ـد زيد بـ طؾل ,

 هـ- قؿ-5311: 1ط ,: محؿد بـ أحؿد الـراقلماارق إحؽام ,

لخقاك اري  ممس ة مل البقت إلحقاء الـماث  ح الدروس: اشـرماارق الاؿقس يف  ,

 قؿ- 

 قؿ إيران- ,5:  الم رضا طرفاكقان  طمااي  الرؼات ,

طبعـة: مؽتبـة طزيـزي  م شـرالـا ,اهلل محؿد اصػ مح ـل طة بحار إكقار: مية اـرم ,

 هـ- ق-5314  5ط ,يعت  قؿ شـر

: اـر: محؿد باقر القحقد البفبفاين  تحؼقؼ وكائعاـرح مػاتقح الشـرمصابقح الظالم يف  ,

 هـ-5313ممّس ة العالمة القحقد البفبفاين الطبعة: إولك 

  4ط ,دار إضــقاء  لبـــان  ,طبــد الزهــراء الخطقــب مصــادر وأســاكقد هنــج البال ــة:  ,

 م-57١1

 إيران- ,هـ مـاقرات مؽتبة الداوري  قؿ 5353: 1: الخقئل- طصباح إصقلم ,

 ش- 54١١- 5ط ,: الؿفرجاينمصباح البال ة ,

وجــداين  الطبعــة الرالرــة  شـــرالـا ,ميــة اهلل أبــق الؼاســؿ الخــقئل مصــباح الػؼاهــة:  ,

 ش-5435

ــف , ــا رضــا الفؿــداينمصــباح الػؼق ــك  ,: م  ـــ  ك5353الطبعــة: إول ؿمس ــة : الاـــره

 الجعػرية إلحقاء الماث الؿطبعة: قؿ-

عة اــقم  ممس ـة فؼـف ال5775- الطبعـة إولـك  ســل  الطقاــق: المصباح الؿتفجـد ,

 بقروت-

هـ  مطبعة سؾؿان 5353: 3ط ,د طؾل البفبفاين ـق: المصباح الفداية يف إثبات القٓية ,

 - قؿ-سـلالػار
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ش   5443  5ط ,  محؿد تؼل أمؾلـقا: الح العروة القثؼكشـرمصباح الفدى يف  ,

 -سـلالؿطبعة: فردو

 م-57١5طبد اهلل بـ محؿد  إدارة الؼرمن والعؾقم اإلسالمقة بة: شـقمصـػ أبـ أبل  ,

 الؿجؾس العؾؿل- شـرالـا ,بؽر طبد الرزاق مصـػ طبد الرزاق: أبل  ,

 هـ-54١7الطبعة الرالرة  ,لطػ اهلل الصايف مع الخطقب يف خطقصف العريسة:  ,

: الؿملػ: جاسؿ ية يف إصقل والػروعاـرمع الدكتقر ال القس يف كتابف مع آثـل ط ,

ــة ال ــاطدي: ط ــل شـــرالـا ,5هــاتق الؿقســقي وشــاكر ططق ــاري  العرب : ممس ــة الت

 -اـرلؾطباطة والـ

: مجؿـع إحقـاء الرؼافـة شــرالـا ,م 5774الطبعـة إولـك  ,: سعقد أيـقبمعالؿ الػتـ ,

 اإلسالمقة-

 هـ-5351ممس ة الـعؿان  بقروت   ,الع ؽري  سـك: مرتمعالؿ الؿدرستقـ ,

 إيران- ,  اكتاارات إسالمل شـرالـا ,  الصدوق اـقالمعاين إخبار:  ,

م- مطـــابع 5771  5ط ,: الـــدكتقر أحؿـــد فـــتح اهللمعجـــؿ ألػـــاظ الػؼـــف الجعػـــري ,

 الؿدخقل  الدمام-

ــق الؼاســؿ ـــقالمعجــؿ رجــال الحــديث:  , ,الؿقســقي الخــقئل  مطبعــة الـجــػ د أب

 هـ-5477

محؿــد بــاقر  عة اإلمامقــة:اـــقه وتدويـــف وثؼافتــف طـــد الاـــرمعرفــة الحــديث وتــاري  ك ,

 الطبعة إولك  دار الفادي- ,م 1115 ,البفبقدي 

   دار الؽتب العؾؿقة: بقروت-5ط ,: البقفؼل معرفة ال ــ وأثار ,

 مقسقطة أهؾ البقت اإللؽموكقة- ,صبائلد محؿد الطبا ـق: المػاتقح إصقل ,

 م-1115  4مـاقرات العزيزي  ط ,  طباس الؼؿلاـق: المػاتقح الجـان ,

هــ  مؽتبـة 5353: 1ط ,: محؿد تؼل الخراسـاينح هنج البال ةشـرمػتاح ال عادة يف  ,

 الؿصطػقي بطفران-

ل التابعة لجؿاطة اإلسالم اـرممس ة الـ ,د محؿد جقاد العامؾل ـق: المػتاح الؽرامة ,

 ـ بؼؿ  الطبعة: إولك-سـقالؿدر
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تحؼقـؼ وترجؿـة: حقـدر حـب اهلل   ,: يقسـػ الصـاكعلمؼاربات يف التجديـد الػؼفـل ,

 م بقروت لبـان-111١ ,5ط

هـ  مطبعـة  5315  1ط , ـلالؿجؾ : محؿد باقرمالذ إخقار يف ففؿ هتذيب إخبار ,

  الخقام قؿ-

ــاة الؿ تب , ـــ حق ــة: مركــيـصـــرم ــز 5313 5ط ,ز إبحــاث العؼائدي ــللقػ مرك هـــ  ت

 إبحاث العؼائدية  إيران  قؿ-

دار الزهـراء  بقـروت  ط:  ,الدكتقر أحؿد القائؾلمـ فؼف الجـس يف قـقاتف الؿذهبقة:  ,

 هـ-5311إولك 

ٕبل جعػر محؿد بـ طؾل ابـ بابقية الؼؿل الؿؾؼب بالصـدوق ه الػؼقف: سـرمـ ٓ يح ,

 ام الؿفدي  قؿ-اإلم اـرك ,

 مقسقطة أهؾ البقت اإللؽموكقة- ,مـ مػمياهتؿ طؾك أمقر الؿممـقـ وأهؾ البقت  ,

م  5,57١1: طؾـل البحـراين  طاــرمـار الفدى يف الـص طؾك إمامة إئؿة آثــل ط ,

   بقروت-اـر: دار الؿـتظر لؾطباطة والـشـرالـا

 هـ-ق-5354  1ر الؼرمن الؽريؿ  ط: داشـرالـا ,د الؽؾبقاكاين ـق: المـاسؽ الحج ,

 هـ- الؿطبعة: أمقر-535١  5ط ,  محؿد إسحاق الػقاضاـقال مـاسؽ الحج: ,

ف  شــرتحؼقؼ: لجـة مـ أساتذة الـجـػ إ ,: ابـ شفر مشقب مـاقب مل أبل صالب ,

 هـ-5435سـة  ,الؿطبعة: محؿد كاضؿ الحقدري  الـجػ 

هـــ: مطبعــة مـاــقرات 5,5353ط ,واينراـــق: الؿــقلك حقــدر المـاقــب أهــؾ البقــت ,

 اإلسالمقة-

 تحؼقؼ: ح ـ فقاض- صفران- ,5ط ,: الخامـئلمـتخب إحؽام ,

 ممس ة الرسالة  بقروت- شـرالـا ,الؿتؼل الفـدي مـتخب كـز العؿال:  ,

تحؼقـؼ:   ح ـ بـ زيـ الديـ العامؾلمـتؼك الجؿان يف أحاديث الصحاح والح ان:  ,

 هـ-5314  5ـ الحقزة العؾؿقة بؼؿ  طسـقجامعة مدر راـطؾل أكرب  ػاري  ك

ـر مـتفك الؿطؾب يف تحؼقؼ الؿذهب , الطبعـة  ,الحؾِّل: الح ـ بــ يقسـػ ابــ الؿطفِّ

 هـ- تحؼقؼ ق ؿ الػؼف يف مجؿع البحقث اإلسالمقة- 5351إولك
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  5: مجؿـع البحـقث اإلسـالمقة  إيـران  طشــرالـا ,العالمـة الحؾـل مـتفك الؿطؾب: ,

 ق-  5351

تحؼقـؼ  ,  محؿـد بــ إسـؿاطقؾ الؿازكـدرايناــق: المـتفك الؿؼال يف أحـقال الرجـال ,

 م-5771ممس ة مل البقت إلحقاء الّتراث- قؿ: 

: مركــز إبحــاث شـــرالـا ,طؾــل الافرســتاين  مـــع تــدويـ الحــديث أســباب وكتــائج: ,

 -5311  5العؼائدية  ط

 ,الؿطبعـة اإلسـالمقة  قـؿ ,ب اهلل الخـقئلحبقـح هنـج البال ـة: شـرمـفاج الرباطة يف  ,

 ق-54١3

: اــرهــ  ك5315صبـع:  ,: قطب الـديـ الراوكـديح هنج البال ةشـرمـفاج الرباطة يف  ,

 العامة  قؿ-  اـلمؽتبة مية اهلل الؿرط

  اإلسالم  أبق العباس أحؿد بـ طبد شـقعة والؼدرية: اـقمـفاج ال ـة يف كؼض كالم ال ,

 هـ-5415 صـر  م5ط ,( الحؾقؿ )ابـ تقؿقة

 م مؽتبة إلػقـ-5773الطبعة الراكقة   ,د محؿد الروحاين ـق: المـفاج الصالحقـ ,

تحؼقـؼ طبـد  ,الح ـ بـ يقسػ بـ الؿطفـر الحؾـلمـفاج الؽرامة يف معرفة اإلمامة:  ,

 : ممس ة بروش ومطالعات طاشقرا-شـرالرحقؿ مبارك  الطبعة إولك  الـا

ـــان الحـــالل والحـــرام مفـــذب إحؽـــام يف ,  ,د طبـــد إطؾـــك ال ـــبزواري ــــق: البق

 هـ  ممس ة الؿـار-5354 3ط

 اــــرهــــ  إيـــران- ممس ـــة الـ5355: 5ط ,: إحؿـــدي الؿقــــاجلعةاــــقمقاقـــػ ال ,

 ـ بؼؿ-سـقاإلسالمل لجؿاطة الؿدر

دار إحقـاء الـماث العربـل لؾطباطـة  ,الطبعـة إولـك  , مقسقطة أحاديث أهـؾ البقـت ,

 والتقزيع لبـان-  راـوالـ

 م-1111هـ  5314 ,  هادي الـجػلاـق: المقسقطة أحاديث أهؾ البقت ,

: دار شــرالـا ,م 1111الطبعـة إولـك ,: هادي الـجػلمقسقطة أحاديث أهؾ البقت ,

 إحقاء الماث العربل بقروت-

ة ممس ـ شــرهـ  الـا5357  5ط ,ـل الؼزويـل ـقد الح ـق: المقسقطة اإلمام الجقاد ,

 لؾدراسات اإلسالمقة قؿ- صـرولل الع
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: كـقر ال ـجاد  شــرالـا ,: لجـة الحديث يف معفد بـاقر العؾـقممقسقطة اإلمام الح ـ ,

 ش- 54١5الطبعة: إولك 

هـــ- 5313 5ط ,صـــر: الؾجـــة العؾؿقــة يف ممس ــة ولــل العمقســقطة اإلمــام الفــادي ,

 العشـرالـا
ّ
 قؿ-لؾدراسات اإلسالمّقة   صـر: ممّس ة ولل

: محؿـد الرياـفري  مقسقطة اإلمام طؾل بـ أبل صالب يف الؽتـاب وال ــة والتـاري  ,

 هـ- الؿطبعة: دار الحديث  قؿ- 5311 ,1ط

 ش: الؿطبعة: اطتؿاد- قؿ-54١1  5ط ,: لجـة الحديثمقسقطة شفادة الؿعصقمقـ ,

اف شــرأتللقػ الؾجـة العؾؿقـة يف ممس ـة اإلمـام الصـادق  مقسقطة صبؼات الػؼفاء:  ,

  هـ-5311 ,جعػر ال بحاين 

: شــرهـ  الـا5,531١ط ,د محؿد مفدي الخرسان ـقال مقسقطة طبد اهلل بـ طباس: ,

 مركز إبحاث العؼائدية  إيران- قؿ-

: كـقر ال ـجاد  الطبعـة: شــرالـا ,: معفد باقر العؾـقمـ ـقمقسقطة كؾؿات اإلمام الح ,

 ش- 54١5إولك 

ــزان الحؽؿــة , ــمق : دار شـــرهـــ- ق  الـا5355الطبعــة: إولــك ,ري شــفري: محؿــد ال

 الحديث- 

 ش: الؿطبعة: هاشؿققن- إيران قؿ-54١1  5ط ,: مـتظريكظام الحؽؿ يف اإلسالم ,

ــقـ:  , ــات الخؾقػت ــك  ,كجــاح الطــائل كظري ــة إول ــاء 1111الطبع ــدى إلحق م- دار الف

 الماث  بقروت-

الطبعة  ,: حقدر حب اهلل رورةصـقتؽقيـ و العل الاـقكظرية ال ـة يف الػؽر اإلمامل ال ,

 م  ممس ة آكتاار العربل بقروت-1115إولك 

الؿطبعـة  ,ـل الؿقالين  ـقد طؾل الح ـقال كػحات إزهار يف خالصة طؼبات إكقار: ,

 هـ-5353مفر  الطبعة إولك 

- ق: هــ5355  الطبعـة إولـك:ســل: الــقري الطربكػس الـرحؿـ يف فسـائؾ سـؾؿان ,

 مطبعة بـؽقئـ-

  5ط ,: مقس ـة مل البقـت  صفـران شــرالـا ,شــلالتػر د مصطػك ـقالكؼد الرجال:  ,

 هـ-535١
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هـــ  1117  5ط ,  ســالؿ الصــػاراـــق: اليـ الؿؼــارن ـــرر والؿػ ـــقكؼــد مـــفج التػ ,

 بقروت-

: ابـ مطفر الحؾل  تحؼقؼ: مفـدي رجـائل  ممس ـة إســؿاطقؾقان  قـؿ  هناية إحؽام ,

 هـ-5351  1ط

 هـ-5413: ح ـ الصدر  تحؼقؼ: ماجد الغرباوي  مطبعة اطتؿاد  قؿ هناية الدراية ,

  لؿحؿــد بــاقر الؿحؿــقدي  مطبـــعة الـعؿــان  هنــج ال ــعادة يف م ــتدرك هنــج البال ــة ,

 هـ-54١3  5الـجػ  ط

ابعـة اإلسالمل الت اـرتحؼقؼ: الرجائل  ممس ة الـ ,كعؿة اهلل الجزائري كقر الرباهقـ: ,

 هـ-5353  5ـ  قؿ  طسـقلجؿاطة الؿدر

الاـقكاين دار الػؽـر د إخبـار: ســقح مـتؼـك إخبـار مــ أحاديـث شــركقؾ إوصار  ,

 م-57١4

: مجؿـع البحـقث اإلسـالمقة شــرالـا ,: الحـر العـامؾلهداية إمة إلك أحؽام إئؿـة ,

 هـ- ق-5351مافد: الطبعة إولك 

 : دار الصػقة بقروت-شـرم- الـا5773  4ط ,ؿد القائؾل: الدكتقر أحعاـقهقية الت ,

دار إحقـاء الـماث العربـل   ,  محؿد بـ الح ـ الحر العـامؾل اـقالعة: اـقوسائؾ ال ,

 م-57١4الطبعة الخام ة 

 الطبعة الراكقة  اكتاارات شػؼ  قؿ- ,  محؿد تؼل هبجتاـق: الؾة الـجاةسـقو ,

تحؼقـؼ  ,تؼريـر بحـث إصـػفاين لؾ ـبزواري :ؾة القصقل إلك حؼائؼ إصـقلسـقو ,

ـ بؼـؿ  الطبعـة: إولـك ســقاإلسـالمل التابعـة لجؿاطـة الؿدرّ  اــر: ممس ة الـاـروك

 هـ-5357

صبـع ضـؿـ  ,ـ بــ طبـد الصـؿد ــقالعـامؾل  ح وصقل إخقار إلك ُأصقل إخبار: ,

هــ- 5311الطبعـة إولـك  ,رسائؾ يف دارية الحديث ٕبل الػسـؾ حافظقـان البـابؾل

 - اـردار الحديث لؾطباطة والـ

 هـ-5351  5ط ,الؿطبعة: ستاره  قؿ  ,د طؾل الافرستاين  ـقال وضقء الـبل: ,

 إيران قؿ- ,هـ  54١1  1بـ مزاحؿ الؿـؼري ط صـرك وقعة صػقـ: ,
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م  دار الؿحجــة البقســاء  5773 ,5: هاــام مل قطــقط: طوقػــة مــع الــدكتقر البــقصل ,

 بقروت- 

الطبعـة:  ,د طؾل الؿقسقي الؼزويــل ـق: الٕحؽام يف معرفة الحالل والحراميـابقع ا ,

ـ ســقاإلسالمل التابعة لجؿاطـة الؿدرّ  اـر: ممس ة الـاـرهـ- صبع وك5313إولك  

   بؼؿ-
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 3 ----------------------------------------------------------------------- اإلهـــــــداء

 1 ---------------------------------- يف طققن الؿتخصصقـ الاق  طالء الديـ البصقر 

 3 -------------------------------------------- طبد الؿؾؽ الاافعل.تؼديؿ بؼؾؿ الؿفتدي

 3 ------------------------------------------------------------------ تعريػ طام باخصف:

 ١ ---------------------------- صقر مـ تػاكقف يف التصدي لؾتاقع وحرصف طؾك هدايتفؿ:

 7 --------------------------------------------- ابة والتللقػ:كبذة ي قرة طـ صريؼتف يف الؽت

 55 ------------------------------------------------------------------- مـ بحر القفاء--

 53 ------------------------------------------------------------------------ مرارة الػراق:

 53 ----------------------------------------------------------------------- هناية الؿطاف:

  --------------------------------- 57طالء الديـ البصقر .قصقدة رثاء لؾاق  الؿملػ

 15 ------------------------------------------------------------------------- الؿؼــدمـــة

 44 ------------------------------------------------------------------------ ـــؾمـــدخــ

 41 ------------------------------ باصؾة وزائػة التفؿ الؿقجفة لصحابة رسقل اهلل 

 41 ---------------------------------------------------------- ما الؿؼصقد بالصحابل

 4١إٓ بالطعـ يف الصحابة كقان الاـقعة ووجقد التاـقع وققامف طؾك سققف ٓ يربت مطؾًؼا

 47 ------------------ تالزم مصـقري بقـ وجقد معتؼد اإلمامة وبقـ الطعـ يف الصحابة

 31 ------------------------------------------------------------------ معادلة رياضـقة

 31 ---------------------------------------- تحقيؾ كؾ مـؼبة ثبتت لؾصحابة إلك مرؾبة

 34 ---------------------------------------------- الجفؾ وقصقر العؾؿاء وتؼصـقرهؿ

 33 ----------------------- سفام الحؼد كالت مـ الباب الذي صد الػتـ طـ هذه إمة

 13 --------------- الـتقجة: اتػاق أهؾ ال ـة والاـقعة طؾك شـرطقة كقافؾ شفر رمسان

 1١ -------------------- إسباب التل دطت اإلمامقة إلك طدم إقامة كافؾة الؾقؾ جؿاطة

 51 ----------------- طـ أدائفا جؿاطة إول: إحاديث التل تاـقر إلك هنل الـبل 

 54 هـ(53زمـ خالفتف )سـة أول مـ أحدثفا الراكقة: إحاديث الدالة طؾك أن طؿر 

 55 ------------- تاـقع طؾؿاء اإلمامقة طؾك أهؾ ال ـة إقامتفؿ لصالة الماويح جؿاطة
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 57 -------------------------------------------------------------------- الحؼقؼة إولك

 57 ---------------------------- إقامتف لصالة الماويح طؾك طؿر  طدم إكؽار طؾل 

 35 ------------------------------------------------------------ إجقبة طؾك إسئؾة

 35 -------------------------------------------- الجقاب طؾك ال مالقـ إول والراين

  ----------------------------------------- 34طؾك الخؾقػتقـ  اطماضات طؾل 

 31 - بخصقص هنقفؿا طـ متعة الحج طؾك طؿر وطرؿان اطماضاتف : ػ إولالـؿقق

: اطماضف  ًٓ  37 ------------------ بخصقص هنقف طـ متعة الحج طؾك طؿر  أو

 ١1 ------------------------------------------- الع ؽري بالـصقصتالطب مرتسـك 

 ١4 ---------------------------------------------------- كان يااور طؾقًا  طؿر 

 ١1 ------------------------------------------------------------ لقٓ طؾل لفؾؽ طؿر

 ١3 ------------------------------------------- يف حؼ طؾل  ال أخرى لعؿر أقق

 71 --------------------------------------------- ويرد طؾقف يخالػ طؿر  طؾل 

 71 ---------------------------------------------------------- فسـقحة لؽتب اإلمامقة

 77 ----------------------------------------------------- إئؿة ي تاـقرون أصحاهبؿ

 513 --------------------------------------- أطاضؿ مراجع اإلمامقة يخالػقن الؿافقر

 515 ----------------------------------------------------- التالمقذ يخالػقن أساتذهتؿ

 513 ---------- ب بب تغقر رأي الخقئل يف كتاب كامؾ الزيارات تغقرت كرقر مـ فتاواه

 51١ ----------------------------- ال ـقد الخقئل ي ـرق أفؽار تالمقذه ويدوهنا يف كتبف

 557 -------------------------------------------------------- أطؾؿ الصحابة طؾل 

 511 ---- وحده وأسـرها إلك طؾل  كتؿ كرقًرا مـ م ائؾ الاـريعة طـ إمة الـبل 

 51١ ------------------------------------------------ العؾؿ زًقا زقف الـبل  ل طؾ

 545 ------------------------------------------ كزهقكا طـ الربقبقة وققلقا فقـا ما شئتؿ

 535 ------------------------ ٓ حدود وٓ هناية لفا هتؿ اإلمامقة الؿقجفة إلك طؿر 

 511 ---------------- بخصقص صالة الماويح طؾك طؿر  أيـ اطماضات طؾل 

 511 ---------------- بخصقص هنقف طـ متعة الحج طؾك طرؿان  ثاكقًا: اطماضف 

 551 ----------------------------------- ت اآت مفؿة حقل ما أقر بف طؾؿاء اإلمامقة
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  -------------------------------- 553واتبعقا سـة الـبل  أهؾ ال ـة خالػقا طؿر 

 555 ---------------------- أهؾ ال ـة وصؾقا إلك معظؿ أحؽام الديـ مـ دون معصقم

 534 -- بالؼصـر واإلتؿام يف مـك فقؿا يتعؾؼ طؾك طرؿان  اطماضف : الـؿققػ الراين

 533 ------------------------------------------ مـ هذه الصالة مققػ اإلمام طؾل 

 5١3 ------------- سمال مفؿ: ما هل الؿصؾحة التل سـقجـقفا طرؿان مـ هذا التغققر؟!

  ------------------------------------ 571طؾك طرؿان  اطماضات أخرى لعؾل 

  -------------------------------------- 574طؾك طؿر  اطماضات أخرى لعؾل 

 575 ----------------------------------------------------------- خاتؿة هذه الؿقاقػ

 575 --------------------------------------------------------------------- حكذب بقا

 573 ----------------------------------------------------الجقاب طؾك ال مال الرالث

 57١ ---------------------------------------------------------- خاتؿة الحؼقؼة إولك

 577 زمـ الخؾقػتقـ دلقؾ طؾك الرضا طـ إقامة صالة الماويح م طؾل سؽقت اإلما

  -------------------- 114طؾك طؿر  أحد مـ الصحابة  طدم إكؽار: الحؼقؼة الراكقة

 11١ ------- ما هل الؿصؾحة التل سـقجـقفا طؿر مـ إقامتف لفذه الصالة؟!سمال مفؿ: 

 155 ------------------------------------------- طؾك الخؾقػتقـ اطماضات الصحابة 

 151 ------- بخصقص متعة الحج وطرؿان طؾك طؿر اطماضاهتؿ : الـؿققػ إول

 155 ------------------------------------ يـؽرون أشد اإلكؽار طؾك طؿر الصحابة 

  --------------------------------------- 153محاججات الصحابة بعد طصـر طؿر 

 157 ---------------------------------------------- استؿرار الخالف حقل متعة الحج

 157 ------------------------------------------------------- جفاد أتباع مدرسة إئؿة

 111 ---------------------------------------------------------- مـاضرات وم اجالت

 115 --------------------------- فؼط ما صح طـ الـبل  قبقل الصحابة مـ طؿر 

 115 ------------------ إقرار اإلمامقة بلن الخالف طـد أهؾ ال ـة يف متعة الحج قد زال

  -------------------------------------------------------- 111اكتصار سـة الرسقل 

 111 -----------فقؿا يتعؾؼ بالصالة يف مـك طؾك طرؿان اطماضفؿ : الـؿققػ الراين

 11١ ----------------------- طؾقفا د طبد الرحؿـ بـ طقف وردو حجج طرؿان 
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ذكرها طؾؿاء اإلمامقة يف  شقاهد أخرى مـ اطماضات الصحابة والتابعقـ طؾك الخؾػاء

 141 -------------------------------------------------------------------------- كتبفؿ

: اطماض ًٓ  141 --------------------- ات الصحابة والتابعقـ طؾك البدع بصقرة طامةأو

 144 ------------- ثاكقًا: اطماضات الصحابة طؾك قسايا أخرى صدرت طـ الخؾقػتقـ

 141 -------------------------------------------------- وي تؿر م ؾ ؾ آطماضات

 145 ----------------------------------- الـؽقر طؾك الخؾػاء الرالثة لؿ يتققػ طـد حد

 14١ -------------------- اطماضات ابـ طباس الااب طؾك طؿر هازم آمرباصقريات

 147 ------------------------------- اطماضات الصحابة طؾك أبل بؽر استخالفف طؿر

  --------------------------------------------- 131صػؾة صغقرة تعمض طؾك طؿر 

 131 --------------------------- قتالف مـاطل الزكاة بؽر  يعمض طؾك أبل طؿر 

  ------------------------------- 135أيعؼؾ سؽقت الصحابة كؾفؿ طـ سـقدكا طؿر 

 13١ -------------------------------------------------- كسـرب طـؼؽ الذي فقف طقـاك

 111 ------------------------------------------------------- ٕضع سـقػل طؾك طاتؼل

 111 --------------------- طبد اهلل بـ طؿر يخالػ أباه أمقر الؿممـقـ طؿر بـ الخطاب

 114 -------------------------------------- ؾك طؿر ذكرها لـا التاري امرأة اطمضت ط

 151 ----------------------------------------------------------- خاتؿة الحؼقؼة الراكقة

  --------------------- 154زمـ خالفة طؾل  كاكت تؼام صالة الماويح: الحؼقؼة الرالرة

 151 ------------------------------------------------------------------- وقػة قصـقرة

 155 ----------------------------------------------------------- إجقبة طؾك إسئؾة

 155 ----------------------------------------------------- الجقاب طـ ال مال إول

 153 ------------------------------------------------------ الجقاب طـ ال مال الراين

 15١ ----------------------------------------------------------------- الرواية إولك

 157 ------------------------------------------------------------- مـاقاة سـد الرواية

 135 --------------------------------------------------------------- إول: بـق فسال

 131 ---------------------------------------------------------- الراين: طؿار ال اباصل

 134 ----------------------------------------------- شـروصفؿ يف قبقل رواية الػطحل
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 131 ------- أوقع اإلمامقة يف أزمة مـ الـفل طـ صالة الماويح ضعػ مققػ طؾل 

 133 ----------------------------------------- فسـقحة أخرى وقع فقفا طؾؿاء اإلمامقة

 13١ ------------------------------------------------------------------- الرواية الراكقة

 13١ ------------------------------------------------------------- مـاقاة سـد الرواية

 1١1 -------------------------------------------------------- رواية أتعس مـ إخرى

 1١1 ------------------------------------------------------------- مـاقاة سـد الرواية

 1١5 ----------------------------------------------------------------- مـفـــج معــقج

 1١3 -------------------- كتب إلك البؾدان والقٓة: بلن أققؿقا صالة الماويح طؿر 

 1١5 ------------------- لؿ يػعؾ شـقئًا حؼقؼقًا لـفل الـاس طـ صالة الماويح طؾل 

 1١١ --------------------------------------------------مـ طؾك الؿـرب خطبـا طؾل 

 17١الظفر ركعتقـ  والؿغرب خؿً ا؟! إذا ما صؾك طؿر بالـاس هؾ سـق ؽت طؾل 

 177 ----------------------------------------------- طؾل ديؿؼراصل وطؿر ديؽتاتقري

 411 ---------------------------------------------------------------- تخبط واختالف

 414 -------------------- مـ سبؼف يف الخالفة طؾك باصؾفؿ شقاهد طؾك إقرار طؾل 

 415 ------------------------------------------------------- الؿ تػاد مـ هذه إققال

 451 ---------------------------------- يف طدم طزل معاوية كصائح الصحابة لعؾل 

 455 ----------------------------------------------------- الؿ تػاد مـ هذه الروايات

 413 ----------------------------------- الروايات يف كتب أهؾ ال ـة ومـ يـ ب إلقفؿ

  --------------------------------- 444ك ب البعض الـصـقحة إلك اإلمام الح ـقـ 

 443 ------------------------------------------------------ الروايات يف كتب اإلمامقة

 443 -------------------------- إرسال طؾؿاء اإلمامقة هذه الروايات إرسال الؿ ؾؿات

 447 --------------------------------------------- تربيرات ٓ ترقك إلك ِطظِؿ الخطب

 433 ----------------------------------------------- الـتقجة الؿ تػادة مـ كؾ ما تؼدم

 435 ------------------------------------------------- ما معـك: لؿ يتؿؽـ ولؿ يؼدر؟

 415 ------------------------------ أبق بؽر قاتؾ الؿرتديـ مع ضعػ الدولة اإلسالمقة

 415 -------------------------------------------------------- ؟!لؿاذا سؽت طؾل 
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 411 ----------------------------------- سفقلة إقـاع الصحابة حقل )صالة الماويح(

 414 ------------------------------------------- خالػ مـ سبؼف مـ الخؾػاء طؾل 

 414 -------------------------------------- يد سـقدكا طؾل كاكت مب قصة طؾك الؽقفة

 413 ------------ مـ الؿحافظة طؾك الاـريعة الؿحافظة طؾك الجـد مؼدم طـد طؾل 

 415 ----------------------------------------- رواية أشد بمًسا مـ الروايتقـ ال ابؼتقـ

 451 --------------------------------------- مخالػات يف الرواية أقر هبا طؾؿاء اإلمامقة

  --------------------------------------- 451 طؾك وٓة طرؿان اطماضات طؾل 

  --------------------- 45١لعؿر  كرقر مـ الصحابة اطمضقا طؾك تقلقة أبل بؽر 

 457 -----------------------ما لؿ يـجح بف طؾل مع أهؾ الؽقفة يؿؽـ أن يـجح بف  قره

 434 ----------------------------------------------------الجقاب طؾك ال مال الرالث

 434 ------------------------ يصؾقفا جؿاطة مع جؿاطة الؿ ؾؿقـ؟! هؾ كان طؾل 

 434 -------------------------------------------------------------- اة هذا الؼقلمـاق

 4١1 --------------------------------------------------------------------- رأيت طؾقًا

 473 ------------------------------------------------------------------- سؿعت طؾقًا

 315 ------------------------------ تمك لـا شـقئًا إٓ وذكرتف كتب ال ـقر والتقاري  لؿ

 355كاكا يصؾقان وراء مروان بـ الحؽؿ روايات شـقعقة وُسـقة تروي أن الح ـ والح ـقـ

 355 ---------------------------------------------------------------- الروايات الُ ـقة

 311 -------------------------------------------------------------- الروايات الاـقعقة

 314 --------------------- لؿ يـؽر أحد مـ طؾؿاء اإلمامقة صالة ال بطقـ خؾػ مروان

 31١ ------------------------------------------- يصؾل بالـاس طؾك  قر صفر طؿر 

 341 ----------------- كان يصؾل وراء الخؾػاء كبار طؾؿاء اإلمامقة يؼرون بلن طؾقًا 

 341 ------------------------------إقامتف لفذه الصالة يؿدح طؿر  إول: طؾل 

 344 -------------- طؾك الؼقام يف شفر رمسان هق مـ حرض طؿر  الراين: طؾل 

 341 ---------------------- إمام لؾـاس يف صالة الماويح زمـ طرؿان الرالث: طؾل 

 345 ------------------------ يعقـ الؼراء لصالة الماويح زمـ خالفتف الرابع: طؾل 

 343 --------------------كاكقا أئؿة لصالة الماويح الخامس: بعض أصحاب طؾل 
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 343 --------- يافدون بلن جدهؿ كان يصؾل الماويح جؿاطة ال ادس: ذرية طؾل 

 331 ----------------------------------------------------- الحػاظ طؾك بقسة آسالم

 335 --------------------------------------------------------- أققال طؾؿاء أهؾ ال ـة

 333 ------------------------------------------- أققال طؾؿاء اإلمامقة هبذا الخصقص

 314 -------------------------------أداء صالة الـافؾة جؿاطة جائزة طـد بعض اإلمامقة

 311 ----------------------------------------- استحباب صالة الجؿاطة يف يقم الغدير

 351 -------- إٓ أن اإلمامقة قد كػخقا فقفا الماويح م للة شـرطقة اجتفد فقفا طؿر 

 355 --------------------------------------- مؼاركة بقـ صالة الماويح وصالة الجؿعة

 351 -------------------------------------------- أحاديث أهؾ البقت يف صالة الجؿعة

 353 ------------------------------------------- ـرع اهللمخالػة صـريحة مـ إئؿة لا

 353 ---------------------------- تغقّر الػتقى واختالففا بح ب تغقّر إزمـة وإمؽـة

 35١ ------------------------------- الؿـفج التاريخل بقـ إلغاء إحؽام وتعديؾفا ,5

 331 ---------------------- مطالعة تاريخقة طابرة يف الؿـفج التاريخل يف ففؿ ال ـة ,1

 331 ---------------------------------- كؿاذج مـ تاريخقة ال ـة يف الجفقد الػؼفقة ,4

 333 ------------------------------------------------------ خاـقت أن تػرض طؾقؽؿ

 3١1 ----------- وهنقف طـ م ائؾ طديدة لقس مـ بقـفا صالة الماويح تحريؿ الـبل 

  ----------------------------------------------------- 3١1بل كؿاذج مـ تحريؿ الـ

  -------------------------------------------------------- 3١1كؿاذج مـ هنل الـبل 

 115 ------------------------ أو يـفك طـ صالة الماويح لؿاذا لؿ يحرم رسقل اهلل 

  ------------------------------------------------------------- 113هناين رسقل اهلل 

 113بخصقص هذه الصالة طـ معصقمل اإلمامقة لؿ يرد هنل صحقح صـريح: الحؼقؼة الرابعة

 117 ---------------- ـ يف حػظ التاـريعات اإلسالمقة دطاوى وحؼائؼدور الؿعصقمق

 154 ------------------------------------- مقاقػ الت عة الؿعصقمقـ مـ هذه الصالة

 153 -------------------------------------------------- وقػات مع هذه الرواية القتقؿة

 137 --------------------------------------------------------------- ســــمال أخــــــقر

 111 ---------------------------------------------------------- خاتؿة الحؼائؼ إربع
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 113)الت امح يف أدلة ال ــ( تحت قاطدة: صالة الماويحيف إثبات  الؿحاججة بلدلة الاـقعة

 151 ------------------------------------------------ قاطدة: )الت امح يف أدلة ال ــ(

 154 --------------------------- ذه الؼاطدةالافادة الرالرة: )أشفد أن طؾقًا ولل اهلل( وه

 153 ---- يؿؽـ تخريجفا تحت مظؾة هذه الؼاطدة كرقر مـ التفؿ الؿقجفة إلك طؿر 

 157 --------------------------------------------- ابتداطف لصالة الماويح: التفؿة إولك

هل أول مـ رفع هذه  هـ(5544, 711باطماف طؾؿاء اإلمامقة الدولة الصػقية )

 131 ---------------------------------------------------------------- العبارة يف إذان

 133 ------------- قع إلك هذه الؼاطدةصالة الماويح أولك مـ الافادة الرالرة يف الخس

 131 -------------- التقجاين ال ؿاوي يعقب طؾك اإلمامقة رفعفؿ هذه العبارة يف إذان

 137 -------------------------------------------------------- إضافتف لعبارة:: التفؿة الراكقة

 137 --------------------------------------------- إلك أذان الػجر )الصالة خقر مـ الـقم(

 1١1 ------------------------------------- روايات إئؿة تربت الترقيب يف أذان الػجر

 1١3 -------------------- الترقيب أولك مـ الافادة الرالرة يف الخسقع إلك هذه الؼاطدة

 1١3 ------------------ هبذه الزيادة وذريتف لؿ يربت طـفؿ أهنؿ اهتؿقا طؿر  طؾل 

 1١5 ------------------------------------------------------------------- الؿ اومـــــة

 1١3 -------------------------------------------------------- جاء الحؼ وزهؼ الباصؾ

 1١١ -------------------------------------- قـاة الؿـار الػسائقة الاـقعقة ٓ ترفع إذان

 1١١ ------- الصالة خقر مـ الـقم  يف إذان؟ هؾ تجد مـ أهؾ ال ـة مـ ٓ يرفع طبارة

 1١7 ----------------------------------------------------------------------- تـبقف مفؿ

 175 ----------------------------------------------- لصالة السحك ابتداطف: التفؿة الرالرة

  ------- 171صحقحة طـ الـبل إكرم  صالة السحك ثابتة طـد أهؾ ال ـة بلحاديث

 173 ------------- هذه الؼاطدة صالة السحك أولك مـ الافادة الرالرة يف الخسقع إلك

 17١ ----------------------------------------------------------------- إشؽــــال ورده

 515 ------------------------------------------- ابتداطف لؾتؽتػ يف الصالة: التفؿة الرابعة

 511 ------------------------------ هبذه التفؿة مـ اإلمامقة؟ مـ أول مـ اهتؿ طؿر 

 517 ------------------------------------------------------------ تحد لعؾؿاء اإلمامقة
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 555 --------------------------- جرأة طؾؿاء اإلمامقة طؾك تسعقػ روايات أهؾ ال ـة

 553 ----------------------------------------------------------------------- تـبقف مفؿ

 514 --------------------------------------------------------- الؿ للة إولك: إذان

 511 ---------------------------------------------- ـ الؽتابقةالؿ للة الراكقة: الزواج م

 515 ---------------------------------------------------الؿ للة الرالرة: صالة الجؿعة

 51١ ------------------------------------------------------------------- سػقـة الـجاة

 517 ------------------------------------ ل ـة اتػؼقا وأتباع سػقـة الـجاة اختؾػقاأهؾ ا

 517 ------------------------------------------------- بالؿقضقع؟! ما دخؾ طؿر 

 541 ------------------------------------------ التؽتػ وقاطدة الت امح يف أدلة ال ــ

 545 ----------------------------------------------------- إضافتف لؾػظة:: التفؿة الخام ة

 545 ----------------------------------------------------------- بعد فاتحة الؽتاب )ممقـ(

 545 ------------------------------------------- ه الػريةٓ دلقؾ طـد اإلمامقة يربت هذ

 545 ----------------- طبد الح ـقـ يافد بلن ققل: )ممقـ( ثابت يف صحاح أهؾ ال ـة

 54١ --------------------------- اختالف طؾؿاء اإلمامقة يف حؽؿ: )التلمقـ( يف الصالة

 531 -------------------------------------- ققل: )ممقـ( وقاطدة: الت امح بلدلة ال ــ

 534 ------------------------ )الت امح يف أدلة ال ــ(  خالف طؾؿاء اإلمامقة يف قاطدة

 533 -------------- تخريج الؿ ائؾ الخؿس تحت قاطدة: رجاء الؿطؾقبقة والؿحبقبقة

 511 ----------------------------------------------------------------------- الـتائــــج

 511 ------------------------- إئؿة وأذان اإلمامقة الققممؼاركة بقـ إذان الرابت طـ 

 511 ------------------------------------------------ إول: إذان الرابت طـ إئؿة

 513 --------------------------------------------- الؽالم الباصؾ جائز يف أذان اإلمامقة

 51١ ------------------------------- الرالث: إذان الذي يرفعف اإلمامل ياسـر الحبقب

قـاهتؿ الػسائقة )الؿـؼذ  الرابع: إذان الذي ترفعف جؿاطة ال ـقد أحؿد الح ـ مـ

 551 -----------------------------------------------------------------------العالؿل(

 555 -------------------------------------------------- إذان الذي يرفع يف أذربقجان

 551 ----------------------------------------------------------------- الافادة الرابعة
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 554 --------------------------------------------------------------- الافادة الخام ة

 553 -------------------------------------------------------------- فتح باب آجتفاد

  -------------------------------- 557جعػر الصادق  ح ـات مؼابؾ بدع بدع طؿر 

 535 ------------------------------------------------------- لفا بدع ٓ حد وٓ حصـر

 534 ----------------------------------------------------------- بدطة طقد الغدير: إولك

 531 ----------------------------------------------------------- التعريػ بققم الغدير

 533 ------------------------------------------------------------ الحبة قبةجعؾقا مـ 

ح ب معتؼد طدد مـ أطالم  كص الغدير مـ الـصقص الخػقة طؾك إمامة طؾل 

 53١ ---------------------------------------------------------------- مذهب اإلمامقة

 537 ---------------------------------------------- كص الاـريػ الؿرتسـك يف الاايف

 5١1 ------------------------------------------------- كص الطربسـل يف أطالم القرى

 5١1 ----------------------------------------------------- الؿ تػاد مـ هذيـ الؼقلقـ

 5١3 ------------------------------ لك جعػر الصادق مـ أطؿال يف هذا الققمما ك بقه إ

 311 ------------------------------- ال ـقد محؿد باقر الحؽقؿ يجؿؾ أطؿال هذا الققم

 315 -------------------------------------------------- جعػر الصادق مبتدع يف الديـ

 311 --------------------------- اإلمامقة هؿ مـ اهتؿ جعػر الصادق بآبتداع يف الديـ

 311 ------------------ دٓئؾ كذب إطؿال الؿـ قبة يف هذا الققم إلك جعػر الصادق

 313 ------------------------------- لؿ تربت الصالة يف هذا الققم بطريؼ واحد صحقح

 311 ---------------------------------------------- ترجؿة محؿد بـ مقسـك الفؿداين

 313 ---------------------------------------------------------------- تسعقػ الرواية

 351 ------------------------------- لؿ يربت الصقم يف هذا الققم بطريؼ واحد صحقح

 353 ----- طؾك بطالن أطؿال هذا الققم إكعدام إدلة وطظؿ آختالفات مـ أكرب إدلة

 311 ------------------------------- جفؾ أقرب الؿؼربقـ مـ إئؿة بلطؿال هذا الققم

 311 ------------------------------------------------------ ما طات أراك الدهر طجبًا

 313 ----------------------------------------------- تداع جعػر الصادق لعقد الغديراب

 317 ---------------------------------------------------------- بدطة )طقد الـقروز(: الراكقة
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 345 ------------------------ ما ورد طـ جعػر الصادق مـ روايات يف فسؾ هذا الققم

 343 --------------------------------------------------------- ضعػ هاتقـ الروايتقـ

 335 ---------------------------------------------------- ضعػ راوي هذيـ الخربيـ

 333 ------------------------------------------- إشؽآت كرقرة طؾك أخبار هذا العقد

 333 ------------------------------ طؾؿاء اإلمامقة يػتقن بصحة العبادات يف هذا الققم

 313 ----------------------- وأختؿ هبذه إققال لبعض طؾؿاء اإلمامقة طـ طقد الـقروز

 311 -----------------------------------------------ابتداع جعػر الصادق لعقد الـقروز

 311 ---------------------------------------------------------------------- الخالصة

 315 --------------------------------------------------------------------- سمال مفؿ

 313 ---------------------------------------- (معتؼد أهؾ ال ـة يف جعػر الصادق )

 313 ------------------------------------------ (معتؼد اإلمامقة يف جعػر الصادق )

 355 --------------------------- الؿالئؽة طؾقفؿ بإخبار كزولبطالن دطقى اإللفام و

 353 ------------------ إكؽار بعض طؾؿاء اإلمامقة أن ما يـزل طؾك أئؿتفؿ أكف )القحل(

 357 ------------------------------------------------------------- ذر الرماد يف العققن

 331 -------------------------------------------------------- ما استدلقا بف مـ أيات

 335 ----------------------------------------------------- ما استدلقا بف مـ إحاديث

 331 -------------------------------------------------------------------- ققاس باصؾ

 334 ----------------------------------------------------------------- مـاقاة سـريعة

 333 ------------------------------------------------------------------- مؼاركة باصؾة

 335 ----------------------------- طـ كػ ف ما قالف إئؿة طـ أكػ فؿ لؿ يؼؾ طؿر 

 3١3 ---------------------------------------------- مجـقن مـ يعؼد مرؾ هذه الؿؼاركة

 371 -------------------------- ما قالف اإلمامقة يف أئؿتفؿ لؿ يؼؾ أهؾ ال ـة يف طؿر 

 377 --------------------------------------------------------- ٓ ذكر لألئؿة يف الؼرمن

 ١11 -------------------------------------------- إلقفؿ إسـرار الـبل  بطالن دطقى

 ١13 -------------------------------------------------- دطقى مخالػة لؿحؽؿ التـزيؾ

 ١17 -------------------------------------لؿا ثبت طـ الـبل إكرم دطقى مخالػة 
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 ١51 ------------------------- لؿا ثبت طـ الصحابة وطؾك رأسفؿ طؾلدطقى مخالػة 

 ١51 ------------------------------- (لؿا ثبت طـ أئؿة أهؾ البقت )دطقى مخالػة 

 ١55 ---------------------------------------- دطقتان باصؾتان باطماف طؾؿاء اإلمامقة

 ١5١ ---------------------- كتؿ شـقئًا مـ الديـ قد الخؿقـل يخالػ كظرية إن الـبل 

 ١57 ----------------------------------- لؿاذا هذا ال ؽقت طـ بدع جعػر الصادق؟!

 ١14 ------------------------------- (جعػر الصادق ) أكقاع البدع يؿؽـ ك بتفا إلك

 ١11 ------------------------------------------------------------ صؾقات شفر رجب

 ١13 ----------------------------------------------------------- صؾقات شفر شعبان

 ١1١ ----------------------------------------------------------- صالة لقؾة طقد الػطر

 ١1١ ----------------------------------------------------- صالة أول لقؾة مـ الؿحرم

 ١1١ ------------------------------------------------------ صالة يقم الرالث مـ صػر

 ١1١ ------------------------------------------------------------ صالة جؿادي الراين

 ١1١ --------------------------------------------------------- صالة يقم دحق إرض

 ١17 ------------------------------------------------------------------- صالة الفدية

 ١17 ------------------------------------------------- صالة يقم الؿبعث وصالة لقؾتف

 ١41 --------------------------------------------------- صالة أمقر الؿممـقـ طؾل 

 ١41 --------------------------------------- صالة الطاهرة فاصؿة )يقم تزويج فاصؿة(

 ١41 -------------------------------------------------------- لبتقلصالة آستغاثة با

 ١45 ------------------------------------------------------------ صؾقات بؼقة إئؿة

 ١41 ----------------------------------------------------- صالة يقم التصدق بالخاتؿ

 ١41 ------------------------------------------------------------- لؿباهؾةصالة يقم ا

 ١44 ------------------------------------------------------------- صالة يقم طاشقراء

 ١44 ------------------------------------------------------------------- صالة الزيارة

 ١43 ------------------------------------------------------ بصالة جعػر بـ أبل صال

 ١43 --------------------------------------------------- صؾقات ٓ طد وٓ حصـر لفا

 ١41 ----------------------------------------------------------------- سمال جقهري



 
 صال٠ ايرتاٜٚح ض١ٓ َػسٚع١ أقسٖا اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 
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 ١45 ----------------------------------- ( يف صالة الجؿعةتالطب جعػر الصادق )

 ١43 --------------------------------- م جد كبقر يبـك ب بب مـام )م جد جؿؽران(

 ١43 ---------------------------------- صالة  ريبة مـ صالها فؽلكؿا صؾك يف الؽعبة

 ١4١ ----------------------------------------------------------------------- الؿ بحة

 ١47 ------------------------ أكقاع الصقم الؿبتدع الؿـ قب إلك الصادق وبؼقة إئؿة

 ١47 ------------------------ اشقراء وطرفة والصادق يـفكيلمر بصـقام يقم ط الـبل 

 ١31 ------------------------ الؿـ قب إلك الصادق وبؼقة إئؿة أكقاع الغ ؾ الؿبتدع

 ١31 ----------------------- قة إئؿةأكقاع إدطقة الؿبتدطة الؿـ قبة إلك الصادق وبؼ

 ١35 ---------------------------------------------- بدع جعػر الصادق يف زيارة الؼبقر

 ١3١ -------------------------------------- وقػة مع زيارة قرب سـقد الافداء حؿزة 

 ١15 --------------------------------------------------- أدطقة وأطؿال م جد الؽقفة

 ١15 ------------------------------------------------------------------- مداب الزيارة

 ١11 --------------------------------------------------- إجقر الؿتحصؾة مـ الزيارة

 ١14 -------------------------------------------------------------- زيارة قرب الح ـقـ

 ١15 --------------------------------- ألػ طؾؿاء اإلمامقة مصـػات خاصة بالؿزارات

 ١13 ------------------------ الصادق يخالػفيـفك طـ اتخاذ الؼبقر م اجد و الـبل 

 ١51 ------------------------------- بدع جعػر الصادق أكرب مـ أن تحصـر يف مقضقع

 ١54 -------------------------------------------------------------- خؿس الؿؽاسب

 ١55 -------------------------------------------------- بدطة ح ـة يف مؼابؾ بدع شائـات!

 ١55 -------------------------------- أيـ تراويح سـقدكا طؿر مـ بدع جعػر الصادق؟!

 ١5١ -------------------------------- ()محرم( شفر الاـقعة وشفر أهؾ ال ـة )رمسان

 ١31 --------------------------------------------------------------------- الؿػارقــــة

 ١33 ------------------------------------------------------ الخاتؿة وك لل اهلل ُح ـفا

 ١31 -------------------------------------------------------- راجعففرس الؿصادر والؿ

 751 -------------------------------------------------------------- ففرس الؿقضقطات




