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 فكرة الكتاب

احلمددد و لالصددالة لالعددالم علددى رسددول   سدديدل حممددد لعلددى ألدده ل:ددحبه أ  ددني  أمددا ب ددد: 
ألتحدددل ةلقددد  دراذ ألسدددتاسي العددديل سددد يد عبدددد اللطيددد  فدددودة لفقددده   فقدددد يعدددر     أ  

ت اىل  اليت دّرا فيها يف حنو سن  كتاب شرح مطالع األنظار أليب الثناء مشد  الددين بدن حممدود 
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بن عبد الرمحن األ:فهاين املتوىف سن  تعع لأرب ني لسب مائ   علدى مدط اوالدع األندوار للقا د  
مدر البياددالي املتددوىف سدن  ندد  لمددانني لسدتمائ ع رمحهمددا   ت دداىل  لنفددع اإلمدام عبددد   بددن ع

املعلمني ب لومهما أمنيع لقد اجتمع إليه يف جملعه ساك حنو ععدرة مدن االبدهع لكدا  مدن عدادة 
شيخنا قبل الدرا لب ده أ  يفعح لنا اجملال ملناقع  ب ض ما يقع لنا من معائل سواء ما ت لل 

أل الدديت قدد تطددرأ علددى أسنانندا مددن اريدل ااالعاتنددا العخصدي   فاددال  عددن  منهدا بكتدداب الددرا 
مباحثاتده م ندا يف أاندداء الددرا لت ميدل فهمنددا للمعدائل  لكاندده ندذه اريقتده الدديت  يد   ددا لدأب 
عليهداع لمددا أحعددن مددا تفتقده عندده القددرائح يف أمثددال تلدا املناقعدداكع فممددا أمرتدده لأسكددره ا    

  أ:دددول مدددذن  لحدددة الوجدددود لب ددض لواومددده الفاسددددة  لكيدد  تتنددداىف مدددع رسددال  لطيفددد  يف بيددا
مذن  أنل العن  لاجلماع   كتبها األستاس أمحد حرب  لعددا  من الرسائل يف نقد أراء العي   
اإلماميدد  لالددرد علدديها يف معددائل أ:ددلي ع ل اتفقنددا علددى إعددادة نعددر كتدداب دْرسددنا يف :ددورة تليددل 

لقدد أزدد ل ةمددد   جدد ءا  كبدداا  مدن نددذا ال مددل  لأسدد ل   أ  ميددن بقددر نددذا الكتدداب ال ظدديا  
 علينا إب امهع للقد أمر غا سلا مما ال حيارين يف لقيتع 

لحددديف يف إحدددر املددراك أ  أال نددا األسددتاس حممددود احليدداري علددى كتددابذ عنواندده "حنددو اإلسددالم 
ركبدده العددفين " الددذي حكددى فيدده الصددحيح" ل:ددفه م لفدده مددرلا  نليفدداك تندده نال:دد  كتابدده "ل 

 قص  انتقاله من مذن  أنل العن  لاجلماع  إىل مذن  العي   اإلمامي ع 

مبن ده  لكا  ممدا لرد يف كتابده أنده اسدا سديدل عمدر ر د    عنده تنده ندال  أمدر رسدول   
عديل أ:حابه من كتاب  ل:يته  يف احلديث املعهور حدني حادرته الوفداة  كمدا سدي لع فطلد  ال

مدددن األسدددتاسين حممدددود احليددداري لأميدددن البددددارين أ  يكتبدددا ردا  علدددى سلدددا االسدددام  نصدددرة لإ هدددارا  
للحل  فف الع لالاالع حممود على مذن  العي    لاشدتااله الددائا بتحقيدل مدذنبها لالبحدث 

صددر يف أ:دوما  لاستقصدائه للعدبه الديت يكيلوهدا ألندل العدن   بقد  حيفد ل علدى كتابد  رد للدو  ت
على  ل  ما لرد يف كتاب مرلا  نليفاك  سدا  لواج  الرد علدى املبطلدني  بصدرل النظدر عدن 
قيمدد  أل أاددر مددا يكتبددو   لسدد ل العدديل يف سلددا  فطلدد  إلينددا أ  نكتدد  مددا يتيعددر لنددا مددن رد  
لننعددر سلددا يف كتدداب  لدعددا مددن يعددتطيع أ  يعددارك إىل أ  يف ددل نظددرا  لكثددرة انعدداالنا  ي ددا ع 

  فكرة لأ:ل نذا الكتابع فلقد   ه ما تدوفر لددي مدن معداركاسا لحررسدا  لرتبتهدا لنذه ن
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على نعدل لاحدد  كد  ال فتلد  أسدلوب الكتابد  علدى القدار   لنبهده علدى موا دع معداركاك 
املعدداركنيع ل نتمدده الكتدداب برسددال   ددع فيهددا األسددتاس حممددود  لدد  ممددا تددوفر لديدده مددن أقددوال 

ها لحديثها يف حتري  كتاب   ع  لجل  على حدد وعمهداع ل  سدبحانه العي   اإلمامي  قدمي
لت ددداىل املعددد لل أ  ينفدددع  دددذا الكتددداب  لأ  أ لددده فاحتددد  لكتددد  أندددرر تبحدددث يف نقدددد أ:دددول 

 اإلمامي   على اريق  املتكلمني من أنل العن  لاجلماع ع لاحلمد و رب ال املنيع
  2003/  3/ 19 بالل النجار يف                      

 
احلمد و لالصالة لالعالم على رسول  ع لب د  فقدد وعدا مدرلا  نليفداك  ت  كتابده 
األ:ددل "لركبدده العددفين "  كددا  حماللدد  مندده للو:ددول إىل منظومدد  األفكددار الدديت ت دد  عددن 
اإلسددالم الصددحيحع فددنهو للو:ددول إىل نددذا اإلسددالم الصددحيح الددذي نددو عنددده مددذن  

يد   اريقد  ت درث لثالاد  مدذان : األشد ري   لالعدلفي   لالعدي   اإلماميدد   العدي   اإلمام
 لتناقعها لختلص للمذن  احلل منهاع

أمددا كتابددده حندددو اإلسددالم الصدددحيح فقدددد قصددر احلدددديث فيددده علددى املفا دددل  بدددني األشددد ري  
لاإلمامي  رغب  منه يف االنتصار  لحعنا  ف ل ننا ب دد أ  أسداء ننداكن أل  العدلفي  مدا  

نددده لت ددد  عدددن مدددذن  أندددل العدددن  لاجلماعددد  تي حدددال مدددن األحدددوالع لإ  مناقعددد  كا
املخددال  ملددذن  العددلفي  يف مقددام الددرد علددى أنددل العددن  علددى أسدداا مددن  ثيددل العددلفي  
ملددذن  أنددل العددن  جنايدد  علددى الدددين  لعمددل ال فلددو إمددا أ  ي دد  عددن جهددل املخددال  

 نع  للكات  األمرينع مبذن  أنل العن   أل إرادته تعويههع لأل أ
للا أ  تعتدل جبمل  مدا ل دع مدرلا  يف كتابده عدن أندل العدن  لتتبدنّي مدا أقدولع فدانظر 
مثال   يف قوله يف حاشي  كتابه: "ينبا  االلتفاك إىل أ  لق  أندل العدن  لاجلماعد  أعدا 
ا من األشاعرة  فيدنل فيها املاتريدي   لالظانري   لاحلعوي  أ:حاب احلديثع فإاالقن
 نذا اللق  على األشاعرة من ابب اجملاراة ما يف إاالقها للَّق  على أنفعها"ع اندع 
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ف قول: إ  أنل العن  لاجلماع  م رلٌل من نا عندده  لال يددنل فديها احلعدوي  قط دا   
أل  التعددبيه لالتجعدديا لددي  مددن مددذن  أنددل العددن  يف شدد ءع كمددا ينبادد  التنبيدده علددى 

ت  احلعدوي  أ:دحاب احلدديث أل  ب دض أ:دحاب احلدديث أنه ال أوو إادال  القدول 
مدن احلعدوي   للددي  كدل مدن اشددتال ابحلدديث حعدون ع لإ  كددا  الكاتد  ال يددري مددن 
نا أنل العن   فلماسا يهتا جب دل الكدالم مدع األشد ري  ننداع لإ  كدا  امل تد  يف إادال  

اميدد  تقولددو  تنكددا أنددل العددن  لاجلماعدد  قددول كددل مددن ادعددى أندده مددنها  فددإنكا أيهددا اإلم
أندددتا أندددل العدددن  لاجلماعددد  حقدددا   مدددع أ  أحددددا  ال يدددوافقكا علدددى سلددداع ل إندددا أيهدددا 
الكات  تقول: "لقد اسا العي   تها يقولدو  تلونيد  األئمد  لمدا شدابه  لاحلدل أ  ندذه 
األقددوال ندد  لددب ض الفددر  الااليدد   للكنهددا نعددبه ل ماميدد  جهددال  أل  ددانال   لاإلماميدد  

 ا   ل البيه ت ّألا من نذه األقوال  لكفرلا قائليها"ع اندع تب 
فدإسا جدداو ل ماميدد  أ  تدددنل مددن تعدداء حتدده اشهدا لختددرل مددن تعدداء بندداء علددى م رفتهددا 
تقوامددا لت ئهددا مددن أقددوال غانددا لعدددم االلتفدداك لقددول مددن حيددالل إدنددال نفعدده حتدده 

تقبدددل قدددول األشددد ري : ت  أندددل  اشهدددا أل قدددول مدددن حيدددالل إدندددال غدددانا فددديها  فلدددا م
 العن  لاجلماع  إمنا نا األش ري  لاملاتريدي ؟ 

 
للقد نثدر الكتداب يف كاتبده شدبها  لتعدكيكاك بددعور نصدحه للددين لل امد  املعدلمني  
لن  دعور سرعا  ما يظهر ويفهدا لكدل عاقدل  ألهدا تفتقدر إىل اإلنصدال لاملو دوعي   

ل ددادي أ  يقددرأ ارفددا  مددن كتابدده املختصددر أل كتابدده لتندد ر عددن التحقيددلع ليكفدد  القددار  ا
األ:ددل لددي لا سلدداع فددإ  مددا ألدعدده نليفدداك يف كتابدده ال ي دددل كوندده شددبها  قددد فددر  مددن 
ةثها لاإلجاب  عنها علماء أنل العن   للو أ  الكاتد  ةدث عدن إجابد  ندذه العدبه يف  

لمدد  أنددل ملددا ج ددل مددن نفعدده  ددحك  بددذكرناع للوجددد أ  متك -كمددا يدددع –كتددبها 
العددددن  يفهمددددو  مددددذن  اإلماميدددد  للواومدددده القريبدددد  لالب يدددددة  أكثددددر ممددددا يفهمدددده اإلماميدددد  
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أنفعدها  لحيللونده لي ر ددو  أقدواما يف أقددور :دورة بدل رمبددا فلعدو  مددا األدلد   ل إهددا 
 ينعفو  مذنبها نعفا ع 

ن أ  لكنددده أ دددك أ  يكدددو  الكاتددد  سا قددددرة نظريددد  أكددد  ليكدددو  يف معدددتور ي نلددده مددد
يكدددو  نددددا  لقدددوة متكلمددد  أندددل العدددن   فدددإ  كالمددده لاهذ ال قيمددد  لددده يف عامددد  الكتدددابني  
لخبا:  حني يناقش مع لتني عقديتني ألنل العن  أال لمها إمكدا  تكليد    سدبحانه 
لت دداىل ال بددد مبددا ال يطددا ن لأندده ال أدد  علددى   ت دداىل شدد ء  فددإ  شدداء عددذب املدد من 

ا يثيدد  مددن يثيبدده تفاددال  مندده سددبحانه لت دداىل لمنّددا   لي ددذب مددن لنّ ددا الكددافر  لنددو إمندد
 ي ذبه عدال ع لسي ل ةث ناتني املع لتني بتفصيل حني نبلاهما إ  شاء   ت اىلع

ليظهر من نالل قراءة الكتاب  أ  م لفه غا راسل القدم يف الفنو  اليت تطدر  إليهدا  
إس ت ع عددده اقتددده  -رلي يف قصدددتهكمدددا يددد–ال حدددني حدددالل أ  يهددددي :دددديقه العدددي ّ  

بنفعدده لاهددار أمددام ألل شددبه  ألردنددا عليدده :ددديقه  لال يف أاندداء ةثدده عددن أيهمددا األحددل 
ابالتباع مذن  العن  أم مدذن  اإلماميد   إس م حيعدن البحدث  لم يلتد م بقواعدد النظدر 

ألحدددل الصدددحيح  لال أراه راسدددخا  ا   لب دددد أ  فدددر  مدددن البحدددث لانتهدددى إىل أ  احلدددل ا
ابالتبدداع إمنددا نددو عنددد اإلماميدد   فدد ّل  نددذا الكتدداب الددذي ل ددع فيدده نال:دد  أفكددارهع 

 لسنبني سلا يف أاناء مناقعاتنا للعبه للكالم الكات  إ  شاء   ت اىلع 
ددوّال لددوال انتعددار نددذه العددبه يف ب ددض  اه 

لأقددول: مددا كنّددا لنتكلدد  عندداء الددرد علددى نددذا امل
العددذل لب ددض املعددتالني ابل لددوم العددرعي  ممددن م حيقددل األلسددا   حيددث يوجددد ال ددوام ل 

ب دددددا أ:ددددول أنددددل العددددن   فيعددددتميلها املتحمعددددو  ملددددذن  اإلماميدددد  مباالطدددداك لكددددالم 
نطايب ال قيم  له عند أنل النظرع فلها للكل امر  يريد أ  ي رل مذن  أندل العدن   

لدى إعدداد ندذه كما نو منقول عنها ال كما يصّوره كّل من شداء كيد  يعداء  أقددمنا ع
 البحويفع 
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ل ل مددري حددني تددرر أمثددال نددذا الكاتدد  يتصدددل  للتعددكيا يف مددذن  أنددل العددن   
فإها ن لهع ف سف  على     علماء أنل العن   نذا الا   الذي لي  أدّل عليده 
من انتعار مثل نذه الكت  لالتعكيكاك سواء نذه اليت يتعدد   دا اإلماميد  أل تلدا 

ي ن فددّّي أمددر تثددار نددذه العددبه مددن األللددني  لألي شدد ء تثددار شددواس الدديت يتناقلهددا العددلف
 املعائل من ا نرين  لملصلح  من؟! 

إ  الدددددعور دائمددددا  ندددد  احلددددرب علددددى الدددددين  لالبحددددث عددددن احلددددل لأمثددددال سلددددا مددددن 
الع اراك الديت ال زددنا يتمثلدو  رلحهدا لال عدا  م انيهدا ! فحقدا  أسدف  علدى ال لمداء 

وا نددذا الدددين بادد فها  فانتعددرك عجائدد  املددذان   لشددح لكددل الددذين  دد فوا لأ دد ف
مدددن ندددّ  لدّب أ  يتالعددد  ابلعدددري   الادددراء لب قدددول املعدددلمني  ابسدددا االجتهددداد لنبدددذ 
التقليد  لأ  يعدنع علدى مدن ويدنها   سدبحانه لت داىل بفقده دينده لمحدل ال لدا الدذي ندو 

 هددددا   ت دددداىل فددددو  الندددداا مدددداايف األنبيدددداء علدددديها الصددددالة لالعددددالم  لينددددتقص ممددددن رف
درجددداك لأعلددددى سكدددرنا  لأس  ابلدددددعاء مدددا يف كددددل لقددده لحددددني  رمحهدددا   أ  ددددنيع 
أسدددف  علدددى املنتعدددبني إىل أندددل العدددن  الدددداعني إىل التقريددد  بيدددني املدددذان   علدددى غدددا 
أس  سليم ع أندذه ند  دعدوة التقريد  أيهدا املتملقدو  الاد فاء  أي أسداا ندذا الدذي 

لتقريدد  حددني نقابددل أكددابرنا ابالحددلام لالتقدددير لحنتددا  يف احلكددا علدديها  يعددتند إليدده ا
ليف علمائنا لأكابرل لم تقدداتنا لأعظدا كتبندا       :حاب  رسول لنا فو و  يف

لال يرقبددو  يف أحددد مددن أنددل العددن  إال  لال سمدد ع إ  كددل دعددوة تعدد ى إىل التقريدد  بددني 
:ددول الدددين عنددد الطددرفني علددى حامددا ندد  دعددوة أنددل العددن  لالعددي   مددع اإلبقدداء علددى أ

سدداسج  لحاملدد  لجانلدد  عنددد إحعددا  الظددن  ددان فددإ  نددذين املددذنبني فتلفددا  انتالفددا  
شديدا  يف أ:ول الدين  لبناء على نذا االندتالل األ:دل  انبنده انتالفداك فرعيد  ال 

كددالم مددائع حصددر مدداع لأقددول إندده ملددن العددذاج  أل التعدداسل تصددوير االنددتالل بينهمددا ب
مددددانن عددددن االندددتالل يف :ددددف  الصدددالة أل مصددددارل ال كددداة أل ألفددددا  األسا  لألقاتدددده 
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لمناسددا احلددو  لألقدداك الفطددر لالصدديام لغددا سلددا مددن األمددور الفرعيدد  مددن حيددث ندد  
فرعيددد ع لإنندددا إ  كندددا سدددن رث لفعددداد ب دددض مدددا يقدددول بددده العدددي   مدددن الفدددرلع يف ندددذا 

للكاتد  الدذي شدنع يف كتابيده علدى أندل العدن  أميدا البحث  فإمنا نو من ابب املعاكل  
تعدددنيع  للدددي  أل  سلدددا مقصدددود ابلدددذاكن ألل ال نقدددّدم الفدددرع علدددى األ:دددل لال املهدددا 
على األنا  لنالفندا مدع اإلماميد  لدي  يف الفدرلع بدل يف األ:دولع للدي لا نليفداك أنندا 

القددددر امائدددل مدددن ندددتقن التعدددنيع أكثدددر ممدددا يرقدددى إليددده نيالددده  ال سددديما مدددع لجدددود ندددذا 
ال جائدد  يف كتدد  العددي   امل تمدددة لالدديت حقهددا أ  تدددرل يف كتدد  كدد ل  ليلدد  لليلدد  ال 
أ  تكددددو  يف :ددددحاح حديثيدددد ن كمددددا يعددددهل علينددددا أ  نطددددرو كتبنددددا ب المدددداك الت جدددد  
لاالستفهام لالديباجاك اخلطابي  اجلوفاء  للكننا نلفدع تنفعدنا عدن معداكلته يف سلداع 

عليندددا أل تندددا ر إلابددداك مدددذنبا أل أ  تتباحدددث م ندددا يف أ:دددولنا أل فدددإ  أردك أ  تدددرد 
أ:ولكا أنه أل من نو أعلا منا من معدافا فدإ  سلدا ممدا يعد دلع بدل إنندا نتمدك 
علددى املخددال  أ  يندد ي ليناقعددنا لنرجددو   أ  ييعددر لنددا لقدداء كددل  ددال  ألنددل العددن  

ففددددو  رملسددددها كالّن ددددام  لإسا  للتباحددددث م ددددهع للكننددددا  للّسدددد   ال نددددرر إال ألسددددا  
أمعكه بواحد لتناقعه فإنده إمدا أ  يددع  أنده لدي  أندال  للبحدث لاملندا رة لأ  ننالدا 
مدن ندو أعلدا منده  أل أنده يتفلده مندا ك ندا عقلتده لندو الوحعدّ   فيتدذرع بتورعده عدن 
ه اخلصدددوم  لاجلددددل لأمثدددال سلدددا ممدددا ال ي فهدددا م نددداه لال حمدددل النهددد  عنددده  لال يتدددورع عنددد

حني فلو له اجلو ليحلل فيده حدرا  فدو  رملا امل جبدني بفنونده لاملبهدورين بقدراتده ممدن م 
ميارسوا قط حتليل النعورع فد ين ندا علمداء العدي  ؟ لأيدن ندا علمداء العدلفي ؟ لأيدن ندا 

 علماء أي فرق  ختال  أنل العن  )األش ري  لاملاتريدي (؟
  

لبيدد   فلقددد عمدددل إىل رد أنددا العددبه الدديت لمهمددا يكددن مددن أمددر  لاحلددال ال ختفددى علددى 
تنالمدا نليفداك  لقدد ن ار دها مبدا ندو عندد اإلماميد  ممدا ي عدر تقريدره لإأداد لجده حيمددل 
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عليددده علدددى مدددذنبها  أل نلددد مها بدددنف  لدددواوم العدددبه الددديت يوردلهدددا عليندددا  أل بتناقادددها 
العدبه الديت أهرندا  لسافه أقواماع لال خنص نليفاك ابلرد  بدل الكدالم عدام أيد  علدى

بصددرل النظددر عددن املتفيهقددني  دداع فدداملراد بيددا  مددذن  أنددل العددن  يف نددذه املعددائل لرد 
تلا العبه  رغب  يف إعالء احلدل  لالبدا  ملر داة   سدبحانه لت داىلع للقدد الت مندا اريقد  
لاحدددة يف الكتدداب أل ال نل بددنص مددن كتدد  أنددل العددن  لالستعددهاد بدده إال أ  يكددو  

الكتددد  الددديت نقددل منهدددا الكاتددد  نصو:ددا  لالستعدددهاد  لم حندددتو عليدده فيمدددا نعدددبناه  مددن
ل ماميدد  إال بددنص مدددن كتدد  اإلماميددد  أنفعددها  مبالاددد  منددا يف إابددداك أقوالنددا لإجوبتنددداع 
لكمدددا دعدددا الكاتددد  ت  ينفدددع   ببحثددده املعدددلمني يف كدددل مكدددا   فإنندددا نددددعو لددده للندددا 

فيددل ملددا حيدد  لير ددى  إندده شيددع جميدد ع لاحلمددد و رب لألئمدد  املعددلمني لعددامتها ابلتو 
 ال املنيع 

 
 

 مناقع  لب ض ما مهد له الكات 
يقددول الكاتدد  يف عر دده لقصدد  حتّولدده إىل مددذن  العددي    إ  :ددديقه أعطدداه كتدداب  )ل 
انتددددديه( للتيجددددداين ليتحقددددل مدددددن حادادددد  رويددددد  اخلمددددي   فانددددددنش ملددددا يقدددددرأ لاهدددددارك 

فعدده ت  نددذه احلقددائل ليعدده موجددودة يف كتدد  أنددل العددن ع اموحاتدده  لحددالل إقندداع ن
نذا كله مدن عبارتدهع ليف اليدوم التدا  بددأ بتوايدل نصدوب كتداب التيجداين فوجددنا مثبتد  
يف :حيح  البخاري لمعلا ب دة ار ع لعليه يقول: "كا  أمام  احتمداال : إمدا أ  

 دذا أدفدع التهمد  عدن عمدرع ل  -لال يداس ابو–ألافل عمر على قوله  فيكو  النيب يهجر 
لإما أ  أدافع عن النيب لأقر تّ  ب ض الصحاب  بقيدادة عمدر ارتكبدوا نطد  جعديما  ةدل 
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حددط اددردناع لننددا أتندداول عددن م تقددداك ااملددا رددسددا لافتخددرك  ددا أمامدده"ع   الندديب
 اندع

للنت مدددل ندددذا الكدددالمع إ  الكاتددد  م يدددذكر عددددة الطدددر  الددديت لجددددنا يف الصدددحيحني  
فاددال  عددن قددول العددراح يف نددذه الددرلانك لمناقعدد  النصددوب أ:ددوليا ن إندده يددتكلا جمددرد  
كدالم يف امدواء دل  االسدتدالل عليده بعد ءن لدرل علدى سلدا يف عامد  الكتداب  كمدن 
ال يعدددلا لدددا شددديوا  ممدددا تقدددول لال نل بددددليل لاحدددد يدددنقض بددده شددديوا  مدددن قولددداع لندددذا 

  تددعيمها ابألدلد  لدي  مدن اريقد  أندل ال لدا األسلوب مدن إادال  األحكدام ج افدا  دل 
يف شددد ءع لسدددي ل اإلجابددد  عليددده عندددد جدددواب العدددبه  األلىلع أمدددا ندددذا التيجددداين الدددذي 
ينقل عنه الكات  لي ده يف كتابه من علماء أنل العن  الذين تعي وا  ف ندل العدن  منده 

فكدا  ندذا املعدتور قبل أ  ي ت  نفعده مدن علمدائها انيققدنيع  براء إس م يعمع به أحد
 من الكت  لالكّتاب نو الذين أتار به كاتبنا لقدمه على كت  أئم  أنل العن ع 

أمددا االحتمدداال  املددذكورا  يف كالمدده  فددإ  سددلا احنصددار دالالك الددرلانك فيمددا ل:دد   
لسلا من قبل ابوسا ابأللفا  اليت سكرنا  لال يعلا له سلدا  فدإ  كدا  املدراد اسدام عمدر 

بتهمدد ذ انتقدل الكددالم إلابدداك أل نفد  نددذه التهمدد  عنده  لإ  كددا  الكددالم يف أ  الفدارل  
يف نذه احلادا  من أي اريل من ادر  الرلايد  لردك داللد  علدى إمامد  سديدل علد  كدرم 
  لجهه  أل إاباك اإلمام  ابلنص فهذا ال يتّا له  ذه الدرلانك لال باانداع ل مدا ند  

رددنددا لافتخدددر  ددا الكاتدد  أمدددام :ددديقه العددي    ل تنددداول  نددذه امل تقددداك الددديت ااملددا
علددى فدددرث لقوعدده  م م حيدددددنا   عنهددا ملددا علدددا  الفدد  ب دددض الصددحاب  ألمددر النددديب

علددى األقددل لن لمهددا  لال نقددول يبددني انبندداء ارحهددا علددى ال لددا ابملخالفدد ع للقددد نقددل يف 
الرمددداة عدددن اجلبدددل يدددوم  كنددد لل   األنبدددار لقدددوع  الفددد  ب دددض الصدددحاب  لرسدددول  

عدددن أ  ميحدددو كلمددد  رسدددول   يدددوم احلديبيددد   لعددددم   أحدددد  لامتنددداع سددديدل علددد 
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:دالة ال صددر يف بددظ قريظدد  كمدا سددي ل  فلددا م تتندداول عدن اعتقدداداك ااملددا افتخددرك  ددا 
إال عنددد نددذه املخالفدد ع لإمنددا الكددالم يف إابدداك أ:ددل مددن أ:ددول العددي    أل ندددم أ:ددل 

   أل إابداك أ:دل مدن أ:دول العدن   أل نددم أ:دل مدن أ:دول العدي    من أ:ول العن
مما يعتوج  انتقال املرء من مذن  إىل مذن  بينهما نذا البدو  العاسدع  لعليده فدإ   

 كل كالم ال فدم نذه الاانك فال اعتبار له نناع 
كاندده ل يقدول الكاتدد  إندده قددرأ كتبددا  كثدداة سددواء للعددي   لأنددل العددن  ال يعدد ه سكرنددا  ف

قراءاته ترسا له :ورة احلقيق  تلدوا  مدن احلجدو الداماد   كدا  عقلده يقد  مبهدورا  حمتدارا  
 أمامها فاال  عن حاة علماء أنل العن  يف الت امل م هاع

أقول إنظ قرأك كتابا لم أجد فيده أي حجد  داماد   لم أجددك تعدا إىل كتداب لاحدد 
را  حمتدددارا  كيددد  يت امدددل مدددع تلدددا احلجدددو ألنددل العدددن  لقددد  فيددده عدددام مدددن علمائندددا مبهدددو 

امل عومدد ع لكددا  اجلدددير بددا لأندده تاددع نددذا املختصددر أ  ت ددرث مددذه احلجددو الدامادد  
لتقطع  ا دابرل لقول كل  ال ع لاعلدا أ  احلجد  إمدا أ  تكدو  عقليد  أل نقليّد   لند  

هدددا لندددو تنقعدددا إىل العفعدددط   لاخلطابددد  لالعددد ر لاجلددددل لال ندددا ع لال ندددا  ندددو أجل
القيددداا امل لددد  مدددن مقددددماك يقينيددد ع لأنددده تقدددول: "أل علدددى يقدددني  م بصدددح  مدددا أل 
عليدده" أي مددن التعدديعع لتقددول: "لأل لاحلمددد و قددد اجتهدددك يف م رفدد  الفرقدد  الناجيدد   

لابدددده   ابلدددددليل  -أي العددددي   اإلماميدددد –لب ددددد البحددددث اجلدددداد لجدددددك نددددذه الفرقدددد  
ناجيد   لسدد ابه سلدا يف نددذا البحدث"  لتقددول: "ت دال أيهددا ال قلدّ  لالنقلددّ  أهدا ندد  ال

القار  لنبحدث عدن األارلحد  اإلميد  الديت ختلدو مدن الثادراك لالعدطحاك  القائمد  علدى 
ي ددظ األشدد ري  –اليقددني  ال نقددص  ددا لال وندة لال تايددا  ت ددال لننظددر يف أدلدد  الفددرقتني 

نَّظادددددددنظ إاالَّ   نادددددددا ل م دددددددا حن ْدددددددنا  إا حدددددددط ال نبقدددددددى ك للودددددددا الدددددددذي يقولدددددددو   -لاإلماميددددددد 
"ع لأمثددال سلددا مددن ال بدداراكع فدد قول: إ  نددذا الكددالم اخلطددايب لددن ينطلدد  مبااْعددتد ْيقاناني  

علددى أحددد  فقددد ةثدده يف كتابددا عددن برنددا  لاحددد فلددا أجددد  فددإ  كاندده نددذه الصددور 
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ك الديت من احلجو ن  اليت تعميها بدرانني فإمدا أندا ال تتصدور م دك ندذه اال:دطالحا
 ترددنا  أل أنا ختطبنا يف مقام املقارع  ابألدل  مبا ال نريد شاعه من مبالااك جوفاءع

ليلفه النظدر أ  الكاتد  يدتها أندل العدن  ابلتصدريح حيندا  لابلت دريض حيندا   ابالنادال  
على أنفعدها  لأهدا ي انددل   لأهدا أدافو  املدذان  اإلسدالمي  األندرر  لأهدا أددل  

أمددرا  :دد با  حددني يت لددل األمددر ابل قائددد لالتقاليددد لاملددورلهك الدديت تعددب ه  ددا  املو ددوعي 
ال ددرل  لألفتهددا النفددوا علددى حددد قولدده  لأهددا م يقومددوا بددواجبها يف البحددث عددن أنددل 
احلل لالفرق  الناجي   لأ  علماءنا حيارر يف ب ض املعائل الواردة علديها مدن العدي    

 فو   ل تلفو  لفوث ب اها يف ب ضععع إخلعلأها منحاول  مت صبو  لمتطر 
لإين ألرغدد  يف مواجهددد  نليفددداك ف دددال  ألسددد له مبددن كدددا  ي دددّرث  لعمدددن كدددا  يدددتكلاع 
أل  نددذه األل:ددال الدديت سكرنددا إمنددا تنطبددل أفاددل مددا تنطبددل علددى العددي   ال علددى أنددل 

يت جد   العن ع لأل  مدن قدرأ يف كتد  علمداء أندل العدن  لخبا:د  املتكلمدني مدنها  فإنده
مدددن انفتددداحها علدددى ا ندددرين  لم دددرفتها بددددقائل مدددذانبها  لاحدددلامها لكدددل إيدددراد مدددن 
املخددال   لحماللدد  إنصددافه إبأدداد حممددل حعددن لكالمدده  لأهددا ال يتحرجددو  مددن تعددليا 
قاي  املخال  إ  كانه حقدا   كمدا ال يتحرجدو  مدن تاد ي  دلديلها إسا كدا   د يفا   

ليددققو  علدى امل داين أميدا تددقيل لحدط علدى األلفدا  لاملبداين لأها يقتلو  املعائل ةثدا   
من جه  أها نل ختددم امل دك املعدت مل  فيده أم ال  لأهدا اجتهددلا أميدا اجتهداد يف حتقيدل 
أقوال الفر  لنقلها لالتفريل فيما بينهاع فإ  كا  الكاتد  ي دّرث ب لمداء العدن  كالعديل 

ريددي  لأيب احلعدن البدانل   لالقا د  البداقالين  أيب احلعن األش ري  لأيب منصدور املات
لاألسدددتاس أيب إسدددحل اإلسدددفراييظ  لإمدددام احلدددرمني اجلدددويظ  لأيب حامدددد الاددد ا   لاإلمدددام 
فخددر الدددين الددراوي  لانيقددل ال المدد  عاددد الدددين اإلأدد   لانيقددل ال المدد  سدد د الدددين 

  لالعددديل وكدددرن األنصددداري  التفتدداواين  لالعدددري  اجلرجددداين  لالعدددبكيا   لابدددن احلاجددد 
لمددن قددبلها لمددن ب دددنا لمددن عا:ددرنا مددن علمائنددا ممددا يصدد   حصددرنا  فهددذه كتددبها 
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 ّ الدنيا  ال خنف  شيوا  منها  بل إننا ننعرنا لنتحدر  دا ال دام  لميكدن لكدل ابحدث 
تقددير ب د أ  يقرأ قدرا  يعاا  منها أ  ي لدا يف قدرارة نفعده كدا كدا  ند الء األئمد  أندال  لل

لاالحلام رمحها    ي ا ع فإما أ  نتينا الكات  من كالمها ما يثبه مددعاه أل ي قطدع 
لعانه عن العادة ال لماءع للعه ةاج  أل  أنبه القار  أل  يكدو  سكد  القلد   لأ  
ال ننذ كالم كائن من كدا  علدى عواننده علدى لجده التعدليا جملدرد أنده موجدود يف كتداب 

ر الكت  انيعوة ابللناك لالفكدر الركيداع لأ  عليده أ  يت مدل مدا يقدرأ مطبوعن فما أكث
ب ددددني لقددددد بصددددا  فددددإ  م ميكندددده سلددددا ف ليدددده أ  ننددددذ ممددددن أ ددددع الندددداا علددددى علمدددده 
 ل:ددالحه  لإ  عددرث لدده مددا يعددكل ف ليدده الرجددوع إىل أنددل ال لددا لالنظددرن قددال ت دداىل:

 ْدندْهااْ ل ل ْو ر دظلها إاىل  الرَّسادولا ل إاىل  أال دها الَّدذاين  ي ْعدت نباطاون ها ما دندْهاْا ل   لام  فهدذا أقدل   ا األ ْمدرا ما
قددددر مدددن الفطنددد  ينباددد  علدددى املعدددلا أ  يتمعدددا بدددهع لبقددد  قبدددل العدددرلع يف الدددرد علدددى 
الكتاب ملحو تا : األلىل نلط الكات  بني املذان  الفقهي  األرب   احلنفد  لاملدالك  

شدد ري  لاملاتريديدد ع للتو دديح سلددا نقددول: عنددد إاددال  أي لالعدداف   لاحلنبلدد   لبددني األ
مددن املددذان  األرب دد  فددإ  املتبددادر نددو الددرأي الفقهدد  الددذي انتدداره كددل لاحددد مددن ندد الء 
األئمدد   إال أ  تكددو  املعدد ل  قيددد البحددث ليعدده معدد ل  فقهيدد  ابمل ددك األنددص للكلمدد  

عدد ل  األ:ددولي  أل احلديثيدد  إىل فيددذكر قددول أحددد األئمدد  فيهددا لبيددا  مددا انتدداره يف تلددا امل
غددا سلددا مددن املعددائلع لأمددا املتبددادر عنددد إاددال  األشدد ري  لاملاتريديدد  لامل ت لدد  فهددو مددا 
انتددداره أ:دددحاب ندددذه املدددذان  يف معدددائل أ:دددول الددددين بصدددرل النظدددر عدددن مدددذانبها 
الفقهيدد ع لعليدده فددإ   ددع الكاتدد  بددني املددذان  الفقهيدد  لاأل:ددولي  يف أكثددر مددن مو ددع 

 كتابهن مثدال سلدا سد اله: "أيدن زدد ندذا اإلسدالم الدذي ال يقبدل   غداه؟ أندو عندد يف
األشد ري لاملددذان  األرب د ؟ أم نددو عندد اإلماميدد ؟ أم عندد العددلفي ؟ أم عندد امل ت لدد ؟ أم 
عنددد املاتريديدد ؟ لنكددذا يعددتمر التعددامل حددط نصددل إىل ادداليف لسددب ني ش ب "اندددع أقددول 

  م ظددددا األحنددددال ماتريديدددد   لم ظددددا العدددداف ي  أشدددداعرة  حددددط مددددع كددددو  –نددددذا اجلمددددع 
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لم ظا املالكي  أشاعرة  لفاالء احلنابل  أشاعرةن فإنه  ع ال يصح من لجدوهع ألمدا مدا 
سكددرله مددن تبددادر اإلاددال ع لهنيددا  أ  األشدد ري  لاملاتريديدد  مهددا م ددا  أنددل العددن  لاجلماعدد  

يعده خبالفداك أ:دلي   لقدد  دع انيققدو  ابتفا  الطرفني  أل  اخلالفاك فيما بينهمدا ل
املعائل اليت انتل  فيهدا املدذنبا  فوجددلنا قليلد  جددا   لأعدادلا م ظمهدا إىل نالفداك 
لفظيددد ع للدددي  أدل علدددى سلدددا مدددن شدددرح لاعتمددداد تددددري  األشددد ري  لكتددد  املاتريديددد  

ذي لال كد ع لهلثدا : تفريدل األمد  يف حدديث التفدر  علدى أسداا االندتالل الفقهد  الدد
حتتملددددده سددددد   العدددددري   نطددددد  فددددداحش  لإمندددددا املدددددراد مدددددن حدددددديث التفدددددر  ندددددو االفدددددلا  
االعتقددادي األ:ددل   لأمددا النهدد  عددن االنددتالل الددوارد يف كثددا مددن ا نك لاألحاديددث 
األنددرر فإمنددا نددو عددن سلددا النددوع مددن االنددتالل املددذموم املدد دي إىل الفرقدد  لت ديتدده إىل 

ناشدددد  عددددن الت ندددده لالت صدددد  لغددددا سلددددا مددددن انددددتالل أ:ددددل   لسلددددا النددددوع نددددو ال
األنال  املذموم  اليت نراندا عندد كدل :داح  بدعد  دل  اسدتثناء لعلدى رأسدها العدي   
اإلماميددد   فاالنتالفددداك يف الفدددرلع الفقهيددد  مدددن حيدددث نددد  كدددذلا ال تعدددمى افلاقددددا   

اب لليعده انتالفدداك مذمومد ن كمددا سددي ل بيانده بتفصدديل إ  شداء   ت دداىلع ل إ  كتدد
الكات  قائا على املفا ل  بني أنل العن  )األش ري  لاملاتريديد ( لاإلماميد   لال ندالل 
بيننددا لبيندده أ  ابقدد  املددذكورين ليعددوا مددن أنددل العددن   فلددا ال مينددع نددذا االنتعددار  أم أندده 
يريدددد إ هدددار اإلماميددد  مدددذنبا  لاحددددا  ال اندددتالل فيددده مدددن لجددده لالبددداق  ندددا أندددل العدددن  

تخبطدو  املفلقدو  إىل اداليف لسدب ني فرقد   فدإ  كدا  ندذا مدراده فإنده ممدا ال املختلفو  امل
يعلمه له حط اإلمامي  أنفعدها  ليكفد  أ  ندذكر أهدا افلقدوا إىل أرب د  ععدر فرقد  ب دد 
مدددوك اإلمدددام احلعدددن ال عدددكري حلددداسا يف أمدددره  أمددداك أم غددداب؟ أكدددا  لددده للدددد أم م 

لأيهمددددا املهدددددي املنتظددددر القددددائا :دددداح   ي قدددد ؟ لللددددده أحدددد  أم غائدددد  يف سددددرداب؟
ال ما ؟ لأل  النص على اإلمدام أمدر ال مفدر منده لوجدوب اإلمامد  علدى   عنددنا  فقدد 
جل لا للخرلل من سلا امل و  إىل ألنام لافلا داك مدا أند ل    دا مدن سدلطا   سدن ل 
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االنتالفداك على سكرنا من كتبها إ  شداء  ع علدى أي حدال فدإ  الكاتد  أمدع بدني 
لال قائدي  يف كالمه عن أندل  -اليت لي  نذا حمل الكالم فيها أ:ال   –الفقهي  الفرعي  

العدددن  ليعدددتال كثدددرة األلىل فيدددونا النددداا بوجدددود انتالفددداك كثددداة يف األ:دددول عنددددناع 
 فت ملع 

لامللحو ددد  األندددرر  أ  الكاتددد  قبدددل أ  يعدددرع فيمدددا شّددداه نظدددرا  يف أدلددد  اجلدددانبني عقدددد 
ني عددّرل يف أحدددمها ابألشدداعرة ليف الثدداين ابإلماميدد   نددذا  الت ريفددا  كددال ممددا يثددا فصددل

القرقرة  ألنه ما نكذا يكو  الت ري  بفرق  من الفر ع بل إ  ما ت ّرل بده املدذان  ندو 
أ:ددوما  لالكاتدد  م يددذكر مددن سلددا شدديوا  عددن األشدد ريّ  يف نصدد  الصددفح  الدديت كتبهددا 

لدده نددو سكددر شدد ء عددن العدديل أيب احلعددن  لت ريادده بدده لبقائدده مددذه الاايدد ع لكددل مددا ف 
أرب ددني سددن  علددى االعتدد ال  لب ددد سلددا قددال: "لعلددى إاددر نقاشدداك مددع أسددتاسه اجلبددائ  

لقددال يف حاشددي  علددى نددذا الكددالم:  –تكوندده عنددده رمر نا:دد  دعتدده لددلك االعتدد ال 
ف مدل مدذنبا   -هدالقد تكو  نناك أسباب أنرر دعته للك االعتد ال لدي  نندا حمدل ةث

 لسطا  بني أنل احلديث احلرفيني لامل ت ل  ال قليني  فصار مذنبه عقليا  لنقلّيا "ع اندع 
فدد قول: إشددارته لوجددود أسددباب أنددرر دعدده العدديل أاب احلعددن إىل االعتدد ال دل  سكرنددا 
إيهام للقار  ت  الكات  ي لا نبدان لحقدائل نطداة  ال يريدد التفصديل فيهدا ألنده لدي  

قدددام مقدددام ةثهددداع لندددذا أسدددلوب  فددده يلدددب  علدددى النددداا لينددد ر عدددن التحقيدددل  فدددإ  امل
الكاتدد  عددّرل ابألشدد ري  يف نصدد  :ددفح   لمددع نددذه ال جالدد  لحيددث كددا  ينبادد  أ  
يدتكلا عددن األ:ددول األشد ري  مبددا ي ددرل مبدذنبها  كددا  م ظددا كالمده عددن العدديل مددع أ  

ائدددي علددى الت ريدد  ابلعدديل لال الت ريدد  ابألشدد ري  ال ينبددظ مددن حيددث نددو مددذن  عق
بااه من ال لمداء رمحهدا    ي دا   للجدد فعدح  يف املقدام ليدذكر أنده دام علدى االعتد ال 
أرب دددني سدددن   للجدددد فعدددح  يف املقدددام ليددددا ةاشددديته ندددذه  للجدددد فعدددح  ليقدددول: "إ  

فيده مدن  األش ري  يقلدل  يف الفقه أحد األئم  األرب  " مدع أ  ندذا ال عالقد  لده مبدا حندن
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أل  الكدددالم يف ندددذا الكتددداب إمندددا ندددو علدددى املدددذن  االعتقدددادي  فدددال قريددد  أل ب يدددد  
داع  لدذكر املدذان  الفقهيد   فلدي  تقليددنا لال اتبداعها لال حدط اجتهدادنا يف الفقده 

ن للجدد فعدح  ليقدول: "لم يكدن ند الء األئمد  علدى من مفهوم املدذن  األشد ري ج ءا  
ش ري للد ب دنا بعنواك  لكا  أبو حنيفد  ماتريددن   لابدن نف  عقيدة األش ري  فاأل

حنبل لمالا كال على عقيددة أندل احلدديث"ع انددع فبداو أندذا كدالم عقدالء؟ فمدا املدانع 
مدن أ  يكدو  املتقددم علدى نفد  عقيددة املتد نر أل أ  يكدو  املتد نر علدى نفد  عقيددة 

علدددى عقيددددة لاحددددةع إ  مدددن املتقددددم؟ بدددل األ:دددل أ  أتمدددع املعدددلمو  ألمدددا لأندددرنا 
يدع  أ  عقيدة األئم  األرب   ن  على نالل عقيدة األش ري أل املاتريددي ف ليده أ  
نل نل ابلدددددليل  لندددددو أ  نل بقدددددول يف معددددد ل  عقائديددددد  ال حتتمدددددل اخلدددددالل ألحدددددد 
األئمددد  املدددذكورين ليقابلهدددا بقدددول األشددد ري ليثبددده تاددداير القدددولنين لال أعتقدددد أ  أحددددا  

طيع أ  يثبدده نددذا االدعدداء فاددال  عددن نددذا الاددرع للددو لقددع االنددتالل لنقددل لتددوفر يعددت
الدلاع  على نقلهع ل إ  كا  امل تد  ندو التقددم لالتد نر يف ال مدا  فكيد  تقدول إ  أاب 

نجريدد   لأبددو منصددور املاتريدددي كدددا   150حنيفدد  كددا  ماتريدددّن  لنددو الددذي تدددويف سددن  
 333أيب حنيفدددد   لكاندددده لفدددداة املاتريدددددي سددددن   مولددددده ب ددددد أكثددددر مددددن قددددر  مددددن لفدددداة

نجريدد ؟ فمدداسا تعددمو  نددذا التخددبط؟ ل مددا املقصددود ب قيدددة أنددل احلددديث الدديت تنعدد  
أمحد لمالا ما؟ فإ  أنل احلديث عبارة  مع مع نذين اإلمامني اجلليلني أئمد  عظامدا  

مددددن  أنددددرين فالعدددداف   لالبخدددداري لمعددددلا لأ:ددددحاب العددددنن لكددددل مددددن تقددددرأ أشدددداءنا
الصدددحاب  لالتددداب ني ل ب ددد  التددداب ني يف أسدددانيد األحاديدددث الدددواردة يف كتدددبها ندددا أندددل 
احلديث فهل تقول إ  كل ن الء ليعوا على عقيدة األش ري؟ إ  كا  ندذا مدرادك فهدو 
غلددط فددداحش أل  ابددن ععددداكر لالبيهقددد  مددثال  ممدددن يصدددرحو  تهددا مدددن األشددداعرةع لإ   

قا ب قيددة احلعدو لالتجعديا  فاألشد ري  م يقدل أحدد كنه تقصد أ  مالكا  لأمحد قد حل
منها بدذلاع لإ  كدا  ندذا اجتهدادا  مندا فد ين الددليل علدى أهمدا مدن اجملعدم ؟ بدل إ  



 

16 

أحدا  من أنل العن  ال يوافقا على سلا  لقد أ  ده األمد  علدى إمامد  مالدا لأمحدد 
 لعلو ش هما ر     عنهماع 

مددذنبا  لسددطا ععع إخل(ع إنددا لتصددور األشدد ري قددد ختددا لأعددود لقولددا )إ  األشدد ري عمددل 
مدددن  لدددد  ال قائددددد املختلدددد  فيهدددا بددددني امل ت لدددد  لمددددن دلهدددا للّفددددل مددددذنبا  توفيقيددددا  لتقريدددد  
لجهددداك النظدددر أل إل دددام القعدددم  ال قليددد  بدددني مدددذنبني يف غايددد  االندددتالل أل ألي أمدددر 

ن :ددنع يديدده يفصددله أنددرع لنددذا كددالم مددن ال جدد  ال جدداب  فمددذن  األشدد ري لددي  مدد
علددى قددّد مددا يريددد مددن أنوائدده  ل تب دده ب ددد سلددا العددواد األعظددا مددن املعددلمني كاألغنددام ال 
تددددري إىل أيدددن يقودندددا الراعددد ن إنندددا ندددتكلا عدددن فهدددا أل:دددول الددددين معدددتقرأ مدددن جممدددوع 
النصددوب الددواردة عددن رسددول   :ددلى   عليدده لعلددى ألدده ل:ددحبه لسددلا  فهدداذ علددى لفددل 

يقدد  حمققدد  يف النظددر  سددانا يف تق يدددنا لتنقيحهددا ألددول مددن ال لمدداء علددى مددر مددنهو لار 
التاريل اإلسالمّ ع لليعه القادي  أ  العديل ندال  شديخه يف معد ل  الصدالح لاأل:دلح 
فابتدع مذنبا  جديدا   أل أنه رأر مناما   أل ال  منصبا  لمكان   لإال أي لو كدا  مذنبده 

جمددرد فكددرة عددابرة لألنددام لختدديالك  ملددا لبددث أ  سافدده غددا قددائا علددى أ:ددول حمققدد  لكددا  
لانددددار كمدددا انددددارك كثدددا مدددن الددددعالر الباالددد  غدددا امل :دددل  الددديت حكدددى عنهدددا التددداريلع 
فت ملع أما ت ري  الكات  مبذن  اإلمامي  فإنه قد ألدع فيه ما ال فدمه يف الددفاع عدنها 

عددرع يف اإلجابدد  عددن العددبه الددواردة يف  لإابدداك أ:ددوما كمددا سددنبينه إ  شدداء   ت دداىلع للن
 كتابه  معت ينني ابو سبحانه لت اىلع 

 
  :العبه  األلىل

حددددط   قولدددده: )إ  ب ددددض الصددددحاب  بقيددددادة عمددددر ارتكبددددوا نطدددد  جعدددديما  ةددددل الندددديب
اددردنا(ع انددد لنددذه احلادادد  الدديت يعددا إليهددا يف كتابدده برويدد  اخلمددي ع لأجيدد  عنهددا مبددا  

 ن لعالنه حممود احلياري  قاال:كتبه ب ض أمين بداري
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ع أ  دني لده ل:دحبهألالصالة لالعالم على سيد املرسلني لعلى   احلمد و رب ال املني
 ددد عددن الب  ماالطدداك العددي   ألنددل العددن  يف األ:ددول لالفددرلع كثدداة شددديدة فددإ لب ددد:

تعدددا إىل حمدددالالك جدددادة لمعدددتمرة لتكدددوين جمتمدددع قدددائا علدددى مدددذن  لنددد   عالصدددواب
أنددل إ دداع الدديت نددالفوا فيهددا  األمددورلمددن تلددا منفصددل عددن األمدد  اإلسددالمي ع  عدديعالت

ت ددداىل   الدددذين قدددال نددد الء  عمدددنها إال قلددديال    تكفدددانا :دددحاب  رسدددول   العدددن 
راين  ل األ نص ارا ل الَّذاين  اتدَّبد  اوناا إبااْحع ا ذ رَّ  :فيها د   اّها ل العَّاباقاو   األ لَّلاو   مان  اْلماه اجا  ا

ا س لاددا  اْلف ددْووا  ددا أ ب ددد  الاددداين  فايه  ددا األ ْه ددارا ن  نَّدداكذ   ْددراي حت ْتد ه  ع ددندْهاْا ل ر  اددواْ ع ْنددها ل أ ع دددَّ م اددْا ج 
ا ل ق ْد ر  ا   اهَّا ع نا اْلماْ ماناني  إاْس يداب ايا اون دا  حت ْده  العَّدج ر ةا فد   لادا  م د"لقال ت اىل:   "اْل  ظاياا 

ْا ل أ ه   اْا فد ْتح ا ق رايب ا  عيفا قدالاو ااْا ف   ن  ل  العَّكاين    ع ل ْيها

محلدددد  نددددذا الدددددين للرادددد  الندددديب الكددددر  املبلاددددني رسددددالته نددددا     :ددددحاب  رسددددول  إ
  لاملمددددلحني يف كدددالم    لاجملانددددين يف سدددبيل    لالدددراف ني رايتددده  لالناشدددرين دعوتددده

لندا العدواد األعظدا مدن أمد    نا مدن ب ددنا سدارلا علدى در دا لاقتددلا  دالالذين اتب دو 
 فتكفانا تكذي  و للرسولهع ع سيدل حممد

حدط ادال كدل مدن م يد من ت:دول العدي   لم يكدن للنداا تكفدانا اإلمامي  ا عمّ لقد ل 
وا ابلددنص قددال  ماميدد)اإل: ها لنددو ن مدد    اجل ائددري يقددولئالنددذا أحددد كدد   عااددظ ععددرن  

للق ددددوا فدددديها لسدددداقوا اإلمامدددد  إىل ج فددددر   لكفددددرلا الصددددحاب   اجللدددد  علددددى إمامدددد  علدددد 
هددددا كفددددار أزدددداا إ) :لقددددال عددددن أنددددل العددددن  ع1الصدددداد  لب ددددده إىل ألالده امل صددددومني(

  مدددن عالمددداك إل  عهدددا شدددر مدددن اليهدددود لالنصددداررإل    إب ددداع علمددداء العدددي   اإلماميددد
 ليقدددول املظفدددر :ددداح  ال قائدددد املعدددهورة: ع2(  اإلمامدددالنا:ددديب تقدددد  غدددا علددد  عليددده يف

                                                           

 2/244  األنوار الن ماني -1
 2/206األنوار الن ماني   -2
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قدددد انقلبدددوا علدددى  -دري ا  أال -  كلهدددا و لال بدددد أ  يكدددو  املعدددلم )مددداك النددديب 
ما سدائر املخدالفني ممدن م ينصد  أ)ل : ليقول عبد   ش  كتابه  ل الفقهاء ع1أعقا ا(

هدددا كفدددار يف أد املرتادددى كالعدددي   مدددن اإلماميددد  لم ي اندددد لم يت صددد  فالدددذي عليددده  لددد
  ع اندها كفار  لدل  يف ا نرة(ألالذي عليه األكثر األشهر  ة الدنيا لا نر 

  لرد يف االلدددددذلمهدددددا   بكدددددر لعمدددددر ر ددددد    عنهمدددددا لنصصدددددوا ابلنكدددددا لالتكفدددددا أاب
بكددر سددور حددديث  للددو م يددرد يف أيب  ائلهما أحاديددث كثدداة معددهورةفاددالصددحاح مددن 
"لددو كددا  ندديب ب دددي لكددا  فيدده   غددا قددول الندديبليف عمددر   ألمدداا  عدددل إمياندده إبميدد

بكددر  بلددك كددذكر أيبأالكددر  يف سلددا أقددور ل  مددا أشددار إليدده القددرأ لكددن ل لكفامهدداع  عمددر"
يف رحلدددد  امجددددرةع   الندددديبصددددح  لدددده ليلانتيددددار   لرسددددوله   يف الاددددار عنددددد امجددددرة

يف فاددددلهما لعظدددديا كددددل سلددددا   ةعاملعددددهور  لحكددددا   ت دددداىل ل مددددر يف املعددددائل الددددثاليف
 ععند   لرسوله لأئم  املعلمني لعامتها هما ش

علدددى حدددديث لتكفددداه ندددو   عمدددر بددن اخلطدددابلاعتمددادنا يف الط دددن علدددى سددديدل 
أ  عمددر فقدد ادعددوا  عنددد لفاتددهع البخداري يف حادادد  الكتابدد  الديت أمددر  ددا رسدول   

عدار عدن م اسالنو جمرد ادعاء ل  (عريد ْهجا )تنه   ل:  رسول    بن اخلطاب
   شاء   ت اىلعإ هكما سنبينالصح   

 
 ألال : مما لرد يف الط ن على سيدل عمر من كت  العي   يف نذه احلادا :

 :يقول اخلميظ -1

                                                           

 87كتابه العقيف  ب  -3
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 قدددددال  اابدددددا    لحيددددد  بددددده عددددددد كثدددددا  يف فدددددرال املدددددرث  )عنددددددما كدددددا  رسدددددول  
فقدددال عمدددر بدددن   مددديكا مدددن الوقدددوع يف الادددالل حي كتددد  لكدددا شددديوا  أاحلا دددرين: ت دددالوا 

لقد نقل نص ندذه الرلايد  امل رندو  لأ:دحاب احلدديث  عاخلطاب: لقد نجر رسول  
لنددذا ي كدد أ  ندذه الفريد  :دددرك   محددد مدع اندتالل يف اللفد أل  مدن البخداري لمعدلا

كدد   الرسدول الدذي …أعطدوا الرسدول حدل قددرهمدا ها أالواقع  عمن ابن اخلطاب املفلي
غمددض عينيدده ليف أسنيدده كلمدداك أل جددل إرشددادنا لندددايتها  ألجددد لحتمددل املصددائ  مددن 

 1اند ع(ابن اخلطاب القائم  على الفري  لالناب   من الكفر لال ندق 
 
   :املطهر احللابن ليقول  -2

نقدل اجلمهدور عدن  عيف املطاعن الديت نقلهدا العدن  عدن عمدر بدن اخلطداب :)املطل  الثاين
ليكتد   ملا اال  يف حال مر ده دلاة لكتفدا    ثاة منها قوله عن النيبعمر مطاعن ك

  االدد  "ع" بددن أيبعلدد  احددال موتدده علددى  ال فتلفددو  ب ددده لأراد أ  يددنصّ  فيدده كتددااب  
فوق دده الاوغدداء ل ددجر  ع  رسددول   ليهجددر حعددبنا كتدداب  إ :فمددن ها عمددر لقددال
حادددرلا مدددا أ :فدددانتلفوا فقدددال ب ادددها عال ينباددد  عندددد النددديب الاوغددداء :النددديب فقدددال أنلددده

لندددل  الم يف :دددحيح معددلاعكددنددذا ال عب ددددلاا : فقددال الندديب علمنددع أندددرل   الدد 
 2اند  ع( أوو مواجه  ال ام   ذا العفه فكي  بعيد املرسلني

 
 :يف مطاعن عمر ليقول ال امل  البيا   -3

                                                           

 137كع  األسرار ب   -1
 273و احلل ب ه -2
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أنرجدده البخدداري لغدداه )لهلثهددا أ  الاوغدداء م تكددن بطلدد  الكتدداب بددل ابملخالفدد  كمددا 
نده قدد نجدر إلقدول عمدر لمدن م ده ال ندعده يكتد  ل  من قول بدظ ناشدا قربدوا إليده كتدااب  

إا َّ الَّدددذاين  يدادددْ سال   اهَّ  ل ر سادددول ها ل   دددند هااا  :لقدددد قدددال   ع لندددذا أسر رسدددول  … 
 1ع اند اهَّا 
 
 :ليقول القا   نور الدين التعلي -4

فيدددده نددددو عمددددر بددددن  يف مر دددده الددددذي تددددويف  رسددددول   ل مددددن سدددد َّ   أل )لسلددددا أل
لدددن  أتدددوين بددددلاة لكتددد  ألكتددد  كتدددااب   :حيث قدددال رسدددول   …اخلطددداب نليفددد 
 2عاند  الرجل ليهجر حعبنا كتاب  (إفقال عمر  تالوا ب ده أبدا  

 3عربل  يف كتابه كع  الام لسكر مثل سلا األ -5
 

 لالرلانك األنرر علا املتفل عليهنص حديث البخاري لمهنيا : 
سنذكر نهنا نص احلديث كما لرد يف املصادر احلديثي  ال كما ألردنا العي   االماميد   
لسلا لك  يتبني للقار  الكدر  مدا لقدع فيده العدي   مدن جمانبد  للحدل لالصدواب يف ندذا 

 املطل  ال ظياع
ليف البيدده رجددال   )عددن ابددن عبدداا ر دد    عنهمددا قددال: ملددا حاددر رسددول   -

فقدال  " ال تالو  ب دده كت  لكا كتااب  أ نلاَّ ":  فيها عمر بن اخلطاب فقال النيب
 عحعدددبنا كتددداب   عقدددد غلددد  عليددده الوجدددع لعنددددكا القدددرأ     رسدددول  إ :عمدددر

                                                           

   6ب / 3لالصرا  املعتقيا  -1
 224ب   رم املهرقالصوا -2
 1/420كع  الام  ل  -3
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  بدددوا يكتددد  لكدددا رسدددول  فمدددنها مدددن يقدددول قرّ  نفدددانتل  أندددل البيددده فانتصدددموا
كثرلا اللاو لاالنتالل قدال أا فلمّ  نلمنها من يقول ما قال عمر  لن تالوا ب ده كتااب  

  الرويد  كدل الرويد  مدا إ :قدال عبيدد   فكدا  يقدول ابدن عبداا "عقوموا" : رسول  
 1حال بني رسول   لبني أ  يكت  ما سلا الكتاب النتالفها للاطها(

)دعوين فالذي أل فيه : عندما كثر عنده اللاط  ليف رلاي  عند البخاري قال -
  نرجوا املعركني من ج يرة ال ربأ :عند موته بثاليف ىلأل:  نا مما تدعونظ إليه

 2(ع قال الرالي لنعيه الثالث  علأجي لا الوفد بنحو ما كنه أجي نا
 ؟نجدددددرألددددده  )لال ينباددددد  عندددددد نددددديب تنددددداوع فقدددددالوا: مدددددا :ليف رلايددددد  أندددددرر للبخددددداري -

  3عذي أل فيه نا مما تدعونظ إليه(فقال: سرلين فال عاستفهموه
  رسول   لجع ب ض الرجال دل  نعب  إليف رلاي  أنرر للبخاري أ  من قال  -

 فيها: ءاي  جال يف ر  لفيها أ  اائف  من أنل البيه كانه مع عمر ننذا القول ل مر
ال  كت  لكا كتااب  أوا "نلمّ  : ليف البيه رجال فقال  )ملا حار رسول  

  قد غلبه الوجع لعندكا القرأ     رسول  إ :فقال ب اها علو  ب ده"تا
فمنها من يقول قربوا يكت  لكا    فانتل  أنل البيه لانتصموا عحعبنا كتاب  

كثرلا اللاو لاالنتالل قال أفلما  علمنها من يقول غا سلا  ال تالو  ب ده كتااب  
 4عقوموا(:  رسول  

                                                           

 دار ابن كثا 5/2146 البخاري :حيح  ل دار إحياء اللايف ع1259/ 3:حيح معلا  -1
 ع3/1111 :حيح البخاري -2
  ع1155 /3:حيح البخاري  -3
 
 ع1612 /4:حيح البخاري  -1
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كت  أين بدلاة لكت  و ت": )قال رسول    حلاكا يف املعتدرك:ليف رلاي  عند ا -
نىب   لامل منو  إال " :قبل علينا فقالأل   ل لالل قفاه"بدا  ألن تالوا ب ده  لكا كتااب  
 1ع ("أاب بكر
سلا الكتاب لالذي يتامن استخالل شيوا  من كت    أ  رسول    حيتمللنذا 

 ي  عبكر ال كما تدع  الع أيب
 ليف رلاي  "البيهق " جاءك كلم  نجر بصيا  الع ال:  -

دعددوين فالددذي أل فيدده "قددال:  عفددذنبوا يفدددل  عليدده عاسددتفهموه ؟نجددرأنه  )قددالوا مددا شدد
  2ع("نا مما تدعونظ إليه

  :ليف رلاي  له -
محددد ألعندد اإلمدام  4علكدذا عندد الطد ي 3(عنديب   ليهجددر  إفقدال ب دض مدن كدا  عندده )

  ع5…(نجرأنه  ا  )فقالوا ما شبصي
لدددن  كتددد  لكدددا كتدددااب  أائتدددوين  :ليف معدددند احلميددددي مدددن حدددديث ابدددن عبددداا )فقدددال -

 نجددددددرأنه  مددددددا شدددددد فقددددددالوا عفتندددددداوعوا لال ينبادددددد  عنددددددد ندددددديب تندددددداوع  تاددددددلوا ب ددددددده أبدددددددا  
 ع…(استفهموه

)اشددتد  :مددن حددديث ابددن عبدداا( لجددع)لال  (نجددر)ي لددى مددن غددا لفظدد   لعنددد أيب -
فتندداوعوا لال  "عهدال تاددلو  ب دد كتدد  لكددا كتددااب  أائتددوين " :لج دده فقددال   برسددول 

                                                           

 ع3/542املعتدرك على الصحيحني  -2
 ع433 /4العنن الك ر  -3
 242ب /2لك ر الطبقاك ال -1
 228ب/  2لالتاريل  -2
 1/222 اإلمام أمحد معند -3
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قددال أمددرنا  "عفمددا أل فيدده نددا ممددا تعدد لو  عندده  دعددوين" :فقددال عينبادد  عنددد ندديب تندداوع
  ع1بثاليف(

 
 هلثا : ما نعتخلصه من جمموع نذه الرلانك ما يل :

عمدددددر بدددددن  إىل تنعددددد م  -أي ندددددذي-قولددددده يف احلدددددديث "نجدددددر رسدددددول  "  ع1
اخلطاب يف أي رلايد  ال يف الصدحيحني لال يف غامهدا مدن كتد  أندل العدن  كمدا يددع  

  لكمددا يدددع  الكاتدد  األمددني يف نقلدده حيددث يقددول: )فوجدددسا مثبتدد  يف علمدداء العددي  
الصحيحني(ع ن ا ن  مثبت  يف الصحيحني لكن ال بلف  نجر عن سديدل عمدر الدذي 

لإمنددا نعددبه لددب ض الرجددال نددذا يف عددرل أنددل ال لددا؟ نددو حمددل الكددالم  فمدداسا يعددمى 
لاأل:دددددح كمدددددا يقدددددول اإلمدددددام الندددددولي لالعددددديوا  احلا دددددرين كمدددددا يف رلايددددد  العددددديخنيع 

  علددى مدن رفددض الكتابدد ممدد  أي ابالسدتفهام اعلا ددا  ابنجددر( أ) لالقا د  عيدداث رلايد 
ا عدددن أ  حتادددرلا دلاة ليكتددد  لنددد اأي ندددل ميكدددن أ  يهدددذي حدددط  ن دددو    للرسدددول

 الكتاب؟ 
قامدا بادا   مدن قائلهدا    :حه الرلانك األنرر كانده نطدإ)ل  :لقال اإلمام النولي

مدن ندذه احلدال   حتقيل بل ملا أ:ابه من احلاة لالدنع  ل ظيا ما شدانده مدن النديب
  2اندالدال  على لفاته لعظيا املصاب لنول الفط لالاالل ب ده(

ن نذه الرلانك لحماللد  محلهدا علدى م دا ذ تليدل للا أ  تقار  بني موق  أنل العن  م
لموقدد  العددي   الدددذين شددن وا علددى الصددحاب  لا نددوا علددديها    بصددحاب  رسددول  

 لقّولونا ما م يثبه أها قالوهع 

                                                           

 298 /4 معند أيب ي لى -4
 11/93شرح :حيح معلا  -1
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ت دددد    م ندددداه أ  الرسددددول  ندددده لجددددع" عنددددد البخدددداري لمعددددلاإقددددول عمددددر " ع2
مر دددده لال نريددددد أ   ليطيددددل  لالكتدددداب الددددذي سدددديكتبه سدددديطول ليدددد سي رسددددول  

فددإ    ال يقبادده قبددل إكمددال   فعدديكتبه عندددما يصددح مددن لعكتدده  ندد سي رسددول  
لفاتددده   بددددليل عددددم تصدددديقه خلددد  لعمدددر م يكدددن يتدددونا لفددداة رسدددول   عالرسدددال 
لددددوال يتدددد سر أل      ف دددددم كتابدددد  سلددددا كددددا  شددددفق  برسددددول  أعلددددن عنهددددا عندددددما

لددي  فيدده     إابدداك لفدد  الوجددع مددن عمددر لرسددول  لال ففددى أ الكتابدد  سددتطولع
 منقص  له عليه الصالة لالعالمع 

 
إ  رفددددض الكتابدددد  م يكددددن مددددن عمددددر لحددددده فددددالرلانك كمددددا مددددر سكددددرك "أنددددل  ع3

لنو شامل لكل من حار يف البيه كما سكدر يف الصدحيحني  عالبيه" ل"ب ض القوم"
 ع انر لغاه لمحله على عمر دل  غاه حتكا

 
  نليدده الصدالة لالعددالم م يكدن علددى لجده الوجددوب لإمندا علددى لجده الندددبأمدره ع ع4

هدددا ب دددض الصدددحاب  الدددذين رفادددوا م  ها لقدددرائن ف  سلدددا كمدددا بدددني اإلمدددام املددداوري لالقدددرايب 
الكتابدد  علددى الندددب كمددا  ن منددع  لهددا م ددفحم   نبينمددا  ددن البدداقو  إهددا للوجددوب  الكتابدد 
فكرنددددوا أ  ع " ال صدددر إال يف بدددظ قريظددديصددددلني أحددددكا  "القولددده عليددده العدددالم: محلدددوا 

دددن  :يكلفدددوه لندددو يف تلدددا احلالددد  مدددع استحادددار قولددده ت ددداىل مَّدددا فد رَّْان دددا يفا الكات دددابا ما
لالددذي يددل علددى أ  أمددره كدا  للندددب عددم إنكدداره عليدده الصدالة لالعددالم ملددن  عش دْ ءذ 

أرب د  أنم ب دد  حيدا   هم ابقدل  أل  النيب ال يقدر  الفد  الواجد  إ اعدا  لاتفاقدا   نال  أمره
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ل   للدو كدا  أمدره لاجبدا   1عندص علدى سلدا اإلمدام البخداريكمدا   سلدا دل  أ  يكتد 
بليدك مدا بت  مورلندو املد  الطلد  مدرارا  إىل أمدره ابلكتابد  ملدا تدواة حلظد  عدن الكتابد  لل داد 

مبحددد     عنددددما أمددره  لندددذا موافددل ملدددا فهمدده سددديدل علدد  يف :دددلح احلديبيدد أمددر بددهع
 األدب علدى االمتثدال"   تقددعلدى فلا يف ل سلا سديدل علد  حلملده " كلم  رسول  

ليا الفقرة من احلديث كما رلانا أنل العن  لالعدي  : عنددما إل  أنل العن ع هكما سكر 
 ن) فقال املعدركو : ال تكتد  حممدد رسدول   :رفض املعركو  كتاب  "حممد رسول  "

فمحداه  عحمداهأمدا أل ابلدذي فقال عل :  "عاحمه"فقال ل ل :  عم نقاتلا لو كنه رسوال  
: ) امددح ن علدد  لاكتدد  حممددد بددن مثددل سلددا ليف كتدد  العددي  ع 2…(رسددول   بيددده 

فمحداه رسدول  مدن النبدوة أبددا   مدا أحمدو اشدا عليده العدالم:فقال أمدا املد منني  ععبد  
 3ع اند   بيده(

) دعدوين فالددذي أل فيدده ندا ممددا تدددعوين  :قددالنده عليدده الصددالة لالعدالم عندددما أ ع5
سكدددر ريب ألإمندددا م نددداه: اتركدددوين ألتفكدددر ل   علدددى مدددن رفدددض الكتابددد  لدددي  إنكدددارا    إليددده(

 فال من اللجالعأفمراقب    ت اىل لاالست داد للقائه  عمحده نا من نذا اللجالأل 
 
ته املعدهورة نه عليه الصالة لالعدالم كمدا يف الصدحيحني أل:دى قبدل موتده ل:ديأ ع6

ممددا يدددل الدديت نعدديها الددراليع إبنددرال املعددركني مددن ج يددرة ال ددرب لإجدداوة الوفددد لالثالثدد  
  على نعل أمر   له ابلكتاب  لإال لكت  كما أملى ل:يتهع
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مددددن نددددذا الكتدددداب كمددددا سكددددر احلدددداكا يف املعددددتدرك:  أملددددى شدددديوا  رمبددددا   نددددهأ ع7
قبدددل عليندددا فقدددال: نىب   أل  نل قفددداهل لال  بددددا  ألدددن تادددلوا ب دددده  كتددد  لكدددا كتدددااب  أ)

فكا  ابستطاعته أ  يكمل اإلمالء لقد عرفندا  نلامل منو  إال أاب بكر( لم ميل غا سلا
 بكر دل  غاهع يبفج ل االستخالل أل الكتاب لمامونه

 

 يف شدددرح نيفقدددد اتفدددل علمددداء املتكلمددد مدددا كدددالم عمدددر أل ) :قدددال اإلمدددام الندددولي ع8

 أمدورا   دالئل فقه عمر لفاائله لدقيل نظره ألنه نعد  أ  يكتد   نه منأاحلديث على 
فقال عمر:  نرمبا عج لا عنها لاستحقوا ال قوب  عليها ألها منصو:  ال جمال لالجتهاد فيها

دْ ءذ   :لقولده ت داىل عحعدبنا كتداب   اْليد دْوم  ت داىل: لقولده    مَّدا فد رَّْان دا يفا الكات دابا مادن ش 
 1عكمل دينه ف من الاالل على األم (أف لا أ    ت اىل  ل كاْا داين كااْ أ ْكم ْلها 

مددددن أ:ددددول  –أ  يكتدددد  مددددا ال يعددددتانو  عندددده   لددددو كددددا  مددددراد رسددددول   ع9
م يلكدددددده  -ديددددددنها  كمددددددا يدددددددع  العددددددي   ت  اإلمامدددددد  إمنددددددا ندددددد  املصددددددحح  للتكليدددددد 

دا الرَّساددو  :الندتالفها لال لادداه لقولده ت دداىل ددن رَّبّاددا  ل إا  مَّْ ن  أ يدظه  لا بد لّاددْك م دا أاندد ال  إال ْيدا  ما
دددن  النَّدددااا  دددماا  ما دددال ت ها ل اّها يد ْ صا دددا بد لَّْاددده  راس  الَّدددذاين  يدابد لّااادددو    ت ددداىل: لقولددده  تد ْف  دددْل ف م 

ا إاالَّ اهَّ   ددد  ددْو   أ ح  ددْون ها ل ال  ف ْع  كا اهَّا ل ف ْع  دداال  سلددا ملخالفدد  مددن  م يددلك  لنددو عراس 
  فبد لىل أ  ال يلكده نهنداع ل قبدل سلدا نالفه مدن املعدركني لاليهدود لم داداة مدن عداداه

أ  يكتا شيوا  مما أمر بتبلياه  أل  سلا مما يعتحيل يف حقده    لب ده ال يتصور منه
 كما نو مبنّي يف عقائد أنل العن  ك :ل من أ:ول دينهاع 
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فايل  االجتهاد للدوال يعدد ندذا البداب الدذي إ  قول عمر كا  لتحصيل األم   ع10
 ( احلديثع)إسا اجتهد احلاكابقوله:  ما النيب أّ:له 

 ه  للدددي إ  أمدددره عليددده الصدددالة لالعدددالم لصدددحابته ابلكتابددد  أمدددر اجتهدددادي منددد ع11
تبلياا  من   ت اىل  ليدل على سلا أ  عمر اجتهد سدابقا   الفدا  للحكدا الظدانر عدن 

قددرأ  مبوافقتدده فظددن عمددر أ  نددذا املقددام كتلددا املقامدداك تندده أمددر لندد ل ال   الرسددول
ال أمدددر   رجدددع فيددده إىل املقا:دددد لاأل:دددول ال امددد  للدددديني   اجتهدددادي مدددن الرسدددول

م ينكددر عليدده عدددم كتابدد  سلددا فدددل علددى أ    لالرسددول عمقطددوع بددهعليدده منصددوب 
 عبدليل إقراره عليه العالم ابلعكوك األمر كما  ن عمر

 
)لقول عمر حعبنا كتاب   رد على من لوعه ال علدى أمدر  :إلمام النوليقال ا ع12

ملددددا أ  مهابتدددده عليدددده العددددالم    ع لنددددذا محددددل لطيدددد  لكددددالم عمددددر1انددددد ( الندددديب
لإجاللدده يف قلددوب الصددحاب  كاندده أكدد  مددن أ  يواجدده ابلددردع علددى أ  كددالم عمددر إسا 

قدد دا ع لكدالم الندولي أ  عمدر تصورله قيدل بلطد  لرسدول    فلدي  فيده مدا يعدكل أبد
يعددددتحيل عليدددده أ      الرسددددولتجادلدددده ب ددددض الصددددحاب  لأنكددددرلا عليدددده معددددتدلني 

ي ددال  لّاكاددلّا أي   "حعددبنا كتدداب ربنددا" :ف جددا ا عمددرفلددا  ن نددا مددن الكتابدد   يهددذي  تابدْ
ددْ ءذ  ع لي نددذ مددن نددذا الفهددا عدددم نعددب  قددول )أنجددر؟( لعدديدل ت دداىل  كمددا قددال   ش 
  بل ملن لوعه يف من ه من الكتاب ع  رعم
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لددو نددص علددى شدد ء أل أشددياء م يرفددع سلددا اخلددالل كمددا يقددول ابددن   نددهإل  ع13
  احلدددواديف ال ميكددددن حصدددرنا فهددددذا دليدددل علددددى عددددم ج مدددده عليددده الصددددالة أل  اجلدددووي

علدى   فلدو ندص الرسدول قط دا    ابقيد  أ  االندتالل سدن  كونيدأي  لالعالم مبدا أمدرع
يف   تنصيص عليه ملا رفدع اخلدالل لأللندا اخلطد  لالكدذب علدى رسدول  ما أراد ال

 للط ن فيه ليف نذا الدين ال ظياع قون   للكا  م را    قوله

 
 قال اخلطايب يف احلديث: ع14

أل  ددن سلددا   ندده تددونا الالددط علددى رسددول  أ) ال أددوو أ  حيمددل قددول عمددر علددى 
ل  على رسول   مدن الوجدع لقدرب الوفداة مدع للكنه ملا رأر ما غ  مما ال يليل به ةال

ل أ  يكدو  سلدا القددول ممدا يقولدده املدريض ممدا ال ع ميدد  لده فيدده امدا اعدلاه مددن الكدرب ندد
إىل الكدددالم يف الدددددين لقدددد كددددا  أ:دددحابه عليدددده الصددددالة    بدددذلا سددددبيال  و فيجدددد املنددددافق

 ددددوه يف يددددوم كمددددا راج   لالعددددالم يراج وندددده يف ب ددددض األمددددور قبددددل أ  أدددد م فيهددددا بتحتدددديا
ف مدا إسا أمدر ابلعد ء أمدر ع ميد    يف اخلالل ليف كتاب الصلح بينه لبني قدريش  احلديبي

نده أدوو عليده اخلطد  فيمدا م يند ل أكثدر ال لمداء علدى أقدال: ل  عفال يراج ده فيده أحدد مدنها
  كدا    ت داىل إل   ندهأقدال: لم لدوم  عنه ال يقدر عليدهأ  وا كلها على ألقد   عليه
لقددد   فددع درجتدده فددو  اخللددل كلهددا فلددا ين ندده عددن شدداك احلددديف لال ددوارث البعددري قددد ر 
فال ينكر أ  يظن بده حددليف ب دض ندذه األمدور يف مر ده فيتوقد  يف   يف الصالة اسه

 1ع( فلهذه امل اين لشبهها راج ه عمر نمثل نذا احلال حط تتبني حقيقته
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ه عمدددر مدددن نعدددب  امدددذن  أ  اإلماميددد  أنفعدددها نعدددبوا لدددب ض أئمدددتها مدددا رمدددوا بددد ع15
ماميددد  يف حدددل أحدددد األئمددد  لندددو العدددي   اإل هدددذه رلايددد  رلسدددا كتددد ف   لرسدددول  

شدرل ابن ادالا  قالفقد  علوح ع أتملال فر  بينه لبني النيب إال ابل  نم صوم عندنا
مددا رليندداه  عليدده العددالم)لمددن سلددا يف دالئددل علدد  بددن احلعددني : ال ددلة لركددن اإلسددالم

 العددديل أيب ج فدددر بدددن رسدددتا قدددال: حادددر علددد  بدددن احلعدددني املدددوك فقدددال إبسدددنادل إىل
  فيدده فدد رة  فقددال إفقددال:   بدده  ءل دعددا بو ددوء فجدد… لولددده: ن حممددد أي ليلدد  نددذه

  1ع اندا ابملصباحعع(ءل فجاالقوم إنه يهجر  ب ض

فددانظر كيدد  أابتددوا مل صددوم عندددنا تلعددنتها مددا استعددن وه يف حددل م صددوم أنددر  علددى 
 وتهعفرث اب

  

 ال يعدددتقيا أ  يكدددو  سددديدل عمدددر قدددد ارتكددد  نطددد  جعددديما  يف حدددل رسدددول   ع16

   ل يقابددل مددن سدديدل علدد   ددذا الثندداء  كمددا لرد يف هددو البالغدد   لكمددا نددو 
مثبه يف غاه من الكت  امل تمددة نندد العدي  ن حدط أنده لفدر  حمبتده لده للبقيد  اخللفداء 

ئه أاب بكر  لعمر  لعثما ع لولل ابنتده مدن العديد الراشدين لتقديره ما شى ب ض أبنا
يقددول: )إسا جدداءكا مددن تر ددو    لالندديبع  فاامدد  )أم كلثددوم( مددن سدديدل عمددر

 ديندده لنلقدده ف لجددوه(  فهددل يكددو  نددذا ف ددل م صددوم قددد علددا إسدداءة ندد الء لرسددول  

  لاحلمد ناءع بل لفعقها لآتمرنا على الدين لردسا  فيقابلها ابنيب  لالتقدير لالث
  و رب ال املنيع

( أتمدددل  للفددده النظدددر أل لجددددل يف ب دددض رلانك العدددي   مدددا 15قولندددا يف ) ملحو ددد :
يفها منه إابداك أ  األئمد  يدوحى إلديها أيادا   امدا  كاألنبيداء  مدن سلدا مدا رلاه الكليدظ  
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رث كدددذاب  عدددن ب دددض األئمددد  مدددن قولددده: )إ    أكدددرم لأرحدددا لأرأل ب بددداده مدددن أ  يفددد
ع لغددا سلددا بددل 1ااعدد  عبددد علددى ال بدداد ل حيجدد  عندده ندد  العددماء :ددباحا  لمعدداء(

 لأعظا من سلا كما سي ل يف الكالم عن غلوناع اند جوا ما عن العبه  األلىلع 
 
 العبه  الثاني : 

لأل بيتدده األاهددار ال   قولدده: )إ  العددي   ننددذل  اإلسددالم أ:ددوال  لفرلعددا  عددن الندديبّ 
 غا(ع اند

 قول: إ  نذا االدعاء ال يعّلا بوجه من الوجوه للمدع : أ
ألال : أل  مفهدوم أل البيدده عنددد اإلماميد  غددا مبددنّي  فدال توجددد قاعدددة عنددنا حتدددد لنددا 
مدن نددا أل البيدده  لإمندا األمددر جمددرد حتكمدداك لأندواء تقددرر مددن ينددرل حتدده نددذا االسددا 

ندهع لقدد اسدتقرأ إحعدا  إمد  لمن ال يندرلع فإ  مدن لجبده ااعتده لجد  م رفتده لت يي
)العدي   لأل البيده( مدن   ها رمحه   م اين نذا اللف  املرك  )أنل البيه( يف كتابه

 يددع القددوامي  امل رلفدد   لةثهددا الدددكتور حممددد عمددارة ةثددا  لطيفددا  يف كتابدده ردلد امل ت لدد  
اسددا كاتبهددا  علددى العددي   لمنهمددا  لمددن رسددال  )أيدد  التطهددا لحددديث الكعدداء( م يددذكر

 أفدل يف نذا البحث  فج انا   عنا نا اجل اءع 
ف نددل البيدده لفدد  ال يدددل علددى األئمدد  مددن أل البيدده فقددط  بددل يدددنل فيدده نعدداء الندديب 
لأعمامدددده لععدددداته  لنددددو علددددى األولال أدل  إس ال لجدددد  ألل أفددددراد أنددددل البيدددده لامل ددددك 

كلمدددد  األنددددل إال جمدددداوا    يدددددنلو  يفاأللل للفدددد  ل نل األلالد لالبندددداكع لاألقددددارب ال
ر ا لإحلاقا ع قال ت اىل:  فد ل مَّا ق ا ى ماوس ى اأْل ج ل  ل س ار  تا ْنلاها أن    مان ج انا ا الطظدورا ل 
ليف رد املالئكدددد  علددددى ولجدددد  إبددددرانيا ب ددددد أ  لولجدددده كاندددده م ددددهع  ق ددددال  ألا ْنلاددددها اْمكاثاددددوا

                                                           

 2/10الكايف ل -1



 

31 

اتاددددها ع ل ددددْيكاْا أ ْنددددل  ق ددددالاواْ أ تد  ت جبدددده مددددن البعددددرر:  ددددْن أ ْمددددرا اهّا ر مْح ددددها اهّا ل بد ر ك  باددددني  ما ْ ج 
ق ال ْه م ا ج   اء م ْن : ليف قول امرأة ال  ي لاخلطاب ما ف لا أها من أنل البيهع  اْلبد ْيها 

لاددا  ف   ْسددرا تا نْ لكاندده ت ددظ نفعددهاع لعددن ولجدد  لددو  قددال ت دداىل:  أ ر اد  تا ْنلاددا  ساددو ء ا
دددٌد إاالَّ اْمر أ ت دددا   دددنكاْا أ ح  دددن  اللَّْيدددلا ل ال  يد ْلت فادددْه ما فاسدددتك مدددن األندددل ال لجددد  ألهدددا  باقاطْددعذ مّا

ددوناْا أ ْ   اددني  مددنها   ددن  اْلا دداباراين   *إاالَّ أل  لاددو ذ إالَّ ل مان جظ ع لقددال إاالَّ اْمر أ ت ددها ق دددَّْرل  إاهَّ ددا ل ما
ددن  اْلا دداباراين  ف   ز يدْ ت دداىل:  ان ددْه ما ع لغانددا كثددا بددنف  امل ددك عددن ن دداها ل أ ْنل ددها إاالَّ اْمر أ ت ددها ك 

ولجدددد  لددددو  يف القددددرأ  الكددددر   فهدددد  دانلدددد  يف لفدددد  األنددددل أل ا ل إال أ  االسددددتثناء 
 أنرجها من حكا النجاةع للو م تكن ال لج  دانل  يف األنل م تعتثن  منهاع 

إا َّ س لادددا  حل  دددلص خت  ا:اددداا أ ْندددلا أ:دددحابه املالومدددو  لدددهع قدددال ت ددداىل:  لأندددل العددد ء عمومدددا  
ع لجددداء يف كثدددا مدددن املوا دددع يف القدددرأ  الكدددر  أندددل الكتدددابع لأندددل الدددذكر أي النَّدددارا 

أ:حابه لمحلتهع لأنل املدين  لأنل القرر يف القرأ  أ:حا ا لسداكنونا املقيمدو  فيهداع 
 ال ت اىل:لأنل البيه أياا  سكانه  ق

ددا ددلّاماوا ع ل ددى أ ْنلاه  ددطَّ ت ْعت ْ ناعاددوا ل تاع  ع لاسددتقراء  يددع ال  ت ددْدنالاوا بداياددو   غ ددْا  بداياددوتاكاْا ح 
م دداين األنددل يف القددرأ  الكددر  بعددوانده قددد يطددولع لاإلماميدد  أنرجددوا  يددع النعدداء مددن 

ع أ  أحددا  نعد  إلديهّن أولاجه لبناته لبناك بناته من أ  يكن من أنل البيده لم نعدم
ال صم  فإ  كدا  التطهدا م نداه ال صدم  فهدن مطهدراك بدنص ا يد  يف سدورة األحد ابع 
فدددإ   عدددا أحدددد بقولددده ت ددداىل: )ليدددذن  عدددنكا(  ل)ليطهدددركا( لعددددم قولددده )عدددنكن( 

لندن أولاجده  ل:دداح     ل)يطهدركن( أجيد  ت  املخااد  اب يد  أنددل بيده النديب
لمددنها أبندداء بناتدده مددن الرجددال لغددانا ممددن أحلددل   الندديبالبيدده مددن أنددل البيدده لنددو 

  ا  لأوو يف اللا  إاال  لف  املذكر على اجلماع  من الناا فيها الذكور لاإلليفع 
لمددن ال جيددد  إندددرال  يدددع النعدداء مدددن عمدددوم لفددد  أل البيدده لإدندددال فاامددد  ال ندددراء 

علددى ابنيهددا دل  بناسدداع  ر دد    عنهددا لحدددناع لأعجدد  مندده أندده ب ددد إدنامددا ياقتصددر
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لأعجددد  منددده االقتصدددار علدددى ب دددض ألالد احلعدددني دل  ب دددض لتدددرك بناتددده  لتدددرك ألالد 
عليّدا  لتركدوا عّميده األقدرب   احلعن لبناتهع ل إها انتارلا من أبناء عموم  رسول  

ه له مح ة لال باا  لتركوا ابظ عمه أنوي علد  ج فدر لعقيدلع فدإ  قدالوا أل  عليدا  :دهر 
قلندددا فلدددا م تددددنلوا عثمدددا  سي الندددورين الدددذي تددد لل ابنتيددده للدددو كدددا  عندددده هلثددد  ل لجددده 
إننا  لم م تدنلوا أاب ال داب بدن الربيدع ولل ويند ع فدإ  قيدل للدنص عليده أنده مدن أندل 

فيده: )سدلما  مندا   البيه ةديث الكعاء  قلنا فلا م تدنلوا سلما  لقد قال النيب
بق  لكا احتماالك االا  يف انتياركا ل ل  كدرم   لجهده  لند   أل البيه(ع ب د نذا 

كونه ابدن عدا ل:دهر م دا   أل :دهر لمنصدوب عليده  أل ابدن عدا لمنصدوب عليدهع فدإ   
كا  أحدنا ف ين الدليل علدى سلدا مدن العدرع؟ للدن نطدالبكا بددليل مدن اللاد  ألهدا ال 

  قبدل العدرعع للدا أ  تت جد  حتتمل نذه اللكيب  أبددا   لألنده ال مفهدوم للدنص العدرع
ب ددد إدنددال سدديدل علدد  يف أل البيدده كيدد  انتددا احلعددن لاحلعددني لأنددرل بقيدد  ألالده 
حممدددد بدددن احلنفيددد   لأبدددو بكدددر  لعمدددر  لعثمدددا   لال بددداا لج فدددر لعبدددد   لعبيدددد   

 لحيىي  لابلتا  نرل ألالدنا لبناساع 
مدددن سدددورة األحددد اب بينددده لبدددني نفعددده   لللمت مدددل املنصددد  أ  يقدددرأ ندددذه ا نك الكرميددد 

َّ تاددراْد   احلْ ي دداة  : ليراجددع كتدد  التفعددان قددال ت دداىل ددا  إا  كانددطا ظ قاددل ألّا ْول اجا ددا النَّدديبا ن  أ يدظه 
دديال   ددر اح ا   ا ددرّاْحكانَّ س  ددا فد تد   ددال نْي  أام ددتّاْ كانَّ ل أاس  نْدي ا ل وايند تد ه  َّ تاددراْد   ا *الدددظ هَّ  ل ر ساددول ها ل إا  كانددطا

دددا دددنكانَّ أ ْجدددر ا ع ظايم  دددن اكا ما دددر ة  ف دددإا َّ اهَّ  أ ع ددددَّ لاْلماْحعا ار  اْ نا ّا م دددن ن ْكا  *ل الددددَّ ددداء النَّددديبا ن  ناع 
ددا ا  ددا   س لاددا  ع ل ددى اهَّا ي عا ددْ ف نْيا ل ك  دد ذ مظبد يّان دد ذ ياا دداع ْ  م  ددا اْل  ددذ ابا  ا ع  ددنكانَّ باف احا ن ل م دد *ما
ددا م ددرَّت نْيا ل أ ْعت ددْدل  م  ددا راْوق ددا ك رامي ددد ددْل : دداحلا ا ندظْ سا دددا أ ْجر ن  ددنكانَّ هاَّا ل ر ساددولاها ل تد ْ م  ن   *ا يد ْقناددْه ما
دع  الَّدذاي ْلق دْولا فد ي ْطم  َّ ف ال  خت ْا دْ ن  ابا َّ ك   ح دذ مّان  النّاع اء إا ا اتدَّق ْيطا ّا ل ْعطا يفا قد ْلبادها  ناع اء النَّيبا

لايَّددد ا اأْلالىل  ل أ قاْمددددن   *م دددر ٌث ل قداْلدددن  قد دددْوال  مَّْ رالف ددددا  ل قد دددْر   يفا بدايادددوتاكانَّ ل ال  ت دددد  َّْجن  ت ددد  ظل  اجلْ انا
داة  ل أ ااْ دن  اهَّ  ل ر سادول ها إامنَّ دا يارايددا اهَّا لايادْذنا   ع دنكااا الدرّاجْ  ة  ل أتادني  ال َّك     أ ْندل  اْلبد ْيدها الصَّال 
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ددددا ا  ددددر كاْا ت ْطها ددددا    *ل ياط هّا دددد ا إا َّ اهَّ  ك  كا اهَّا ل احلْاْكم  ددددْن أن  ل ددددى يفا بداياددددوتاكانَّ ما ددددْر   م ددددا يداتدْ ل اسْكا
  :د    ال ظياع ل طايف ا ن باا ا

علدى لب د الت مل يف نذه ا نك  ن من تفهمو  ال ربي   أيصّح أ  يكو  التطها لقدع 
لاخلطاب كله مدّن مدن العديا  املتصدل    عل  لفاام  لب ض أبنائه دل  نعاء النيب

قبل سكر التطها لب ددهع فلداد عليندا أحددع لاعلدا أ  ننداك مدن  عدا ةدديث الكعداء 
 لتحديد نوي  أل البيه  لنو ما رلاه اللمدذي عدن عمدر بدن أيب سدلم  ربيد  رسدول  

   على النيبقال: ملا ن له نذه ا ي    إامنَّ ا يارايدا اهَّا لاياْذنا   ع نكااا الدرّاْج   أ ْندل
ددددا ا ددددر كاْا ت ْطها يف بيدددده أم سددددلم  فدددددعا فاامدددد  لحعددددنا  لحعددددينا  فجللهددددا  اْلبد ْيددددها ل ياط هّا

بكعددداء  لعلددد  نلددد   هدددره فجللددده بكعددداء  ل قدددال اللهدددا نددد الء أندددل بيددديت  ف سنددد  
قالددده أم سدددلم  لأل م هدددا ن نددديب  ع قدددال أنددده علدددى الدددرج  لاهدددرنا تطهددداا ع  عدددنها

 مكانا لأنه على نا(ع اندع
ممدن ال يعدكنو  م ده يف   لأجي   عنده ت  احلدديث أدندل جمموعد  مدن أقدارب النديب

دعدا   أ    حكا نذه ا ي   للي  فيها قصر امل ك علديها  بدل نددع  أ  الرسدول
)ند الء أندل بيديت( أ  غدانا لدي  كدذلاع :  يعملها ابلتطهداع لال يفهدا مدن قولده

دا   لمن سلا قول   ع  لجل: ا ع دالص لَّا  ل لا  ْلجا فلدي  املفهدوم  فد قاْلن ا ن  أد ما إا َّ ن ذ 
مددن ا يدد  أ  العدديطا  عدددل  دم لولجدده دل  غامهددا مددن النددااع فددال بددد مددن  صددص 

ا م مينددع غددانا مددن االشددلاك أنددر غددا لفدد  ندد الء الددذي لإ  دل علددى م ّينددني لعددرّفه
م ها فيما حكا ماع للون سدلا أ   دما اإلشدارة يكفد  يف إندرال غدانا فلدا أدنلدتا 
ب ددد سلددا غددانا مددن أبنددائهاع فددإ  قيددل ألهددا مددن نعددلها  قلنددا فلددا ختددا  مددن نعددلها 
الذكور دل  اإلليف  ل م أنرجتا ب ض الذكور من سري  عل   فدإ  قيدل ألهدا مدن غدا 
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اامدددد   قلنددددا فاحلعددددن مددددن أبنائهددددا فلددددا أنددددرجتا الددددذكور مددددن سريتدددده؟ ر دددد    عددددنها ف
  لأر انا أ  نيع

لممدددا مادددى تبدددني ت  ادددريقتكا يف انتيدددار أندددل البيددده الواجددد  اتبددداعها متناقاددد   لال 
تعددتقيا علددى قاعدددة  لال ميكددن تعددليمها إال بددنص شددرع  ي ددني كددل لاحددد ممددن انتارتدده 

ل البيدهن لنددذا يعددتحيل علدديها أ  نتدوا بدده إال ابدعدداء نصددوب اإلماميد  علددى أندده مددن أ
حمرفدد  تددنص علدديها ابالسدداع لقددد ف لددوا ابدعددائها حتريدد  أنددل العددن  للقددرأ  لإسددقااها 
أشدداء األئمدد  مندده  كمددا سددي ل يف فصددل ادعدداء حتريدد  القددرأ ع فت مددلع لملددا كددا  شددر  

ادعددامكا بوجددوب اتبدداع أل  اتبدداع مددن لجبدده ااعتدده ت ييندده  لال دليددل علددى ت ييندده سددقط
البيددددهع للددددون سددددلا لجددددوب اتبدددداعها  لال يعددددلا  أشددددكل علدددديكا ت ييددددنها للندددداا كدددد  

  يتب ونا إال بطرائل ما أن ل    ا من سلطا ع
 

هنيا: أنكا ختالفو  يف ب ض أ:ولكا القدرأ  لالعدن  لأل البيده  لختدالفو  يف كثدا مدن 
  سلددا كثداة جددا  يف م ظدا كتد  الدردلد علددى فدرلعكا القدرا  لالعدن  لأل البيده  لأمثلد

العدددي    سدددي ل سكدددر ب ادددها يف فصدددل حتريددد  القدددرأ   ليف إجابددد  العدددبه األندددرر  فدددال 
 داع  إلعادسا نناع 

لسددددنكتف  مددددن سلددددا ننددددا بددددذكر معدددد لتني األ:ددددل أهمددددا فرعيتددددا : األلىل ولال املت دددد   
الفتكا يف الفددرلع الكتدداب لالعددن  لالثانيدد  جددواو إتيددا  النعدداء يف الدددبر كمثددالني علددى  دد

 ع  لإ اع املعلمني  لافلاءكا على أل البيه لعلى رسول  
 املع ل  األلىل: ولال املت  

حتددر    االادد  احتمدداالك حينمددا سكددر عمددرمددن يف تفعدداه   ألرد اإلمددام الددراوي
 ا أ  يقال:فاحلال نهنا ال فلو إم  يف جممع من الصحاب  لما أنكر عليه أحد املت  

 ها كانوا عاملني ةرم  املت   فعكتواعإ   -أ
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 أل كانوا عاملني تها مباح  للكنها سكتوا على سبيل املدانن ع -ب

 أل ما عرفوا إابحتها أل حرمتها فعكتوا لكوها متوقفني يف سلاع  -ل

أل  مدن علدا أ    لالثداين: يوجد  تكفدا عمدر لتكفدا الصدحاب   نو املطلدوبلاأللل: 
  حكا إبابح  املت   ل قال إها حمرم  حمظورة من غا نعل ما فهدو كدافر ابو  النيب

لنددذا يقتادد  تكفددا   كددافرا  كددا  كددافرا  أياددا    لمددن :دددقه عليدده مددع علمدده بكوندده  طوددا  
 ت اىل:  األم  لنو على  د قوله

  كانتاْا ن ْا  أامَّ ذ أاْنراج ْه لالنَّاااع 

ا كددانوا عدداملني بكددو  املت دد  مباحدد  أل حمظددورة فلهددذا سددكتوا فهددذا هددا مددألالثالددث: لنددو 
ابادددل أل  املت ددد  بتقددددير كوهدددا مباحددد  تكدددو  كالنكددداح لاحتيدددال النددداا إىل م رفددد   أيادددا  

بدل أد   ندع إ  يبقدى  فيدا  تاحلال يف كل لاحدد منهمدا عدام يف حدل الكدل  لمثدل ندذا مي
ني ت  النكدداح مبددداح  لأ  إابحتدده غدددا فكمددا أ  الكدددل كددانوا عدددارف   لددا بدددهلأ  يعددتهر ا

منعددون   لجدد  أ  يكددو  احلددال يف املت دد  كددذلا  لملددا بطددل نددذا  القعددما  ابدده أ  
ألهدا كدانوا عداملني ت  املت د  :ددارك   الصدحاب  إمندا سدكتوا عدن اإلنكدار علددى عمدر

  1اندع منعون  يف اإلسالمع

ل أندل العدن  يف حتدر  املت د   لمدا ند  لنبني قوة دليد  لألردل نذا الكالم ل مام الراوي 
 لواوم  الف  لإنكار إ اع الصحاب  على حرمتها يف عهد سيدل عمر ر     عنهع  

ل نقددول: قددد اتفددل العددن  لالعددي   علددى رلايدد  حتددر  املت دد  مددن اريددل سدديدل علدد  بددن أيب 
ن أيب لإليا ما جاء من ار  العي  : عن حممد بن حي  عن أيب ج فدر عد  اال 
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اجلددوواء بددن علددوا  عددن عمددرل بددن نالددد بددن ويددد بددن علدد  عددن علدد  عليدده العددالم قددال: 
  1(عيوم ني  حلوم احلمر األنلي  لنكاح املت    )حرم رسول  

ليف رلاي  عن أئم  انل البيه: عن أيب عمدا عدن نعدام بدن احلكدا عدن أيب عبدد   يف 
  2عاملت   قال: )ما يف له عندل إال الفواجر(

لعددن عبددد   بددن سددنا  قددال: )سدد له أاب عبددد   عددن املت دد  فقددال:)ال تدددن  نفعددا 
  3 ا(ع

لم ينقددل أ  أحدددا   تددع ابمددرأة مددن أنددل البيدده ر دد    عددنها  فلددو كاندده املت دد  ااعدد  
يتقرب  ا إىل   لف لن سلدا  لي يدد سلدا أ  عبدد   بدن عمدا قدال أليب ج فدر عليده 

ك أ  نعدداءك لبناتددا لأنواتددا لبندداك عمددا يف لددن؟ فدد عرث عندده أبددو العددالم: )يعددر 
  4ج فر عليه العالم حني سكر نعاءه لبناك عمه(ع

فهددا أنددتا ندد الء نددالفتا الكتدداب لالعددن  لأقددوال أنددل البيدده علدديها العددالم لإ دداع املعددلمني 
املعددين    علددى حرمدد  نكدداح املت دد  لاتب ددتا أنددواءكا  لفددرعتا علددى سلددا حددّل كثددا مددن األف ددال

فمن أين جودتا بدذلا إ  م أتندذله ال مدن الكنداب لال مدن العدن  لال مدن قدول إمدام م صدوم 
 من أل البيه؟

 
 املع ل  الثاني : إتيا  النعاء يف الدبر

                                                           

ع ليف سند أنر من اريل 2/125عواىل الآل   3/142االستبصار  12/12لسائل العي    -1
 ع3/142االستبصار  2/18ال نري عن ابظ حممد عن أبيهع رلاه: الطوس  يف التهذي  

  483  العرائر 100/318  ةار األنوار 14/465لسائل العي    -2
 ع 110/318ةار األنوار   -3
 ع2/186  ل التهذي  2/42الكايف  -4
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العددتار  مددد عبدددنيبطددال  عقائددد العددي   تنبيدده: املو ددوع نقلندداه ابلتصددرل مددن كتدداب )
 ع ج اه   ناا (عا منظم  أنل العن  يف ابكعت رئي   التونعوي

 
ج فددر حممدددد بددن احلعدددن الطوسدد  يف االستبصدددار: عددن عبدددد  بددن أيب ي فدددور  سكددر أبدددو

  عليده العددالم عدن الرجدل نل املدرأة يف دبرندا؟ قددال: ال تا إسا  عبدد قدال: سد له أاب
: ندذا يف الد  ؟ فقالف ْ تاونانَّ ماْن ح ْيثا أ م ر كااا اّها  ر يه  قله: ف ين قوله ت اىل: 

ددْريٌف لَّكاددْا  الولددد  فدداالبوا الولددد مددن حيددث أمددركا    إ    ت دداىل يقددول:  ددُماكاْا ح  ناع 
تااْ  ودْ ْرا كاْا أ ةَّ شا  1ع اند ف ْ تاواْ ح 

امللدا عدن رجدل قدال: سد له أاب احلعدن  )عن موسى بن عبد لنقل يف االستبصار أياا  
رأة مددن نلفهددا يف دبرنددا فقددال أحلتهددا أيدد  مددن  الر ددا عليدده العددالم عددن إتيددا  الرجددل املدد
درا ل كاداْ  كتاب   ت اىل قول لو  عليه العالم:  د االء بد ن دالا نادنَّ أ ْاه  فقدد علدا أهدا  ن 

 2ع اند ال يريدل  الفرل(

)عن عل  بن احلكا قال: ش ه :فوا  يقدول: قلده للر دا عليده  ليف االستبصار أياا  
ا أمددرين أ  أسدد لا عددن معدد ل  فهابددا لاسددتحيا منددا أ  مددن مواليدد   رجددال  إالعددالم: 

  3اند يع لا  قال: ما ن ؟ قال: للرجل أ  نل امرأته يف دبرنا؟ قال: ن ا سلا له(

  عليدده العددالم أل  )عددن يددون  بددن عمددار قددال: قلدده أليب عبددد ليف االستبصددار أياددا  
ظ دبرندددا لنددد  تفددد رك أليب احلعدددن عليددده العدددالم أين رمبدددا أتيددده اجلاريددد  مدددن نلفهدددا ي ددد

                                                           

 ع243ب  3ل االستبصار  -1
 ع243ب  3االستبصار ل -1
 ع243ب  3ل االستبصار  -2
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فج له على نفع  إ  عدك إىل امرأة نكذا ف ل  :دق  درندا لقدد اقدل سلدا علد   
 1 اند قال: لي  عليا ش ء لسلا لا(

  عليدده العددالم أل  : )عددن محدداد بددن عثمددا  قددال: سدد له أاب عبدددليف االستبصددار أياددا  
يددده  اعددد   فقدددال   أنددد ين مدددن سددد له عدددن الرجدددل نل املدددرأة يف سلدددا املو دددع  ليف الب

لرفع :وته: قال رسول   :دلى   عليده لسدلا: مدن كلد  مملوكده مدا ال يطيدل فليب ده  
  2اند ل نظر يف لجوه أنل البيه ل أ:اى إىل فقال: ال تا به(

يف النعدداء  إتيددا لكتدد  :دداح  االستبصددار يف ت ليقدده علددى ندد ين لرد فيهمددا املنددع مددن 
ين اخلدد ين  ددرب مددن الكرانيدد  أل  األفاددل  ندد  سلددا فقددال: )فالوجدده يف نددذالدددبر 

مددن  أ  يكددو  اخلدد ا  لردا مددورد التقيدد  أل  أحدددا   لحيتمددل أياددا   عععلإ  م يكددن حمظددورا  
   3عاند ال ام  ال أي  سلا(

دْريٌف  قال   عد  لجدل: عالقرأ  لالعن يف  نذا الف لحرم  لاعلا أنه ابته  ناع دُماكاْا ح 
تااْ لَّكاْا ف ْ تاو  ودْ ْرا كاْا أ ةَّ شا تيدا  مقدام احلدريف لندو الفدرل لم إبإ    عد  لجدل أس  فد  اْ ح 

قال ابن منظدور يف مدادة حدريف يف لعدا  ال درب: "لالددمرأ ة  نس  ملقام الفريف لنو الدبرع
دْريفا  الرجددل أ ي يكددو  ل ل ددداه منهدداا ك  ندده حي ْدرايفا لاددديد ْ ر ع ع لفددد  التن يددل ال  يدد :  ا  ددح  ُماكاْا ناع 

تااْ  دددودْ دددْرا كاْا أ ةَّ شا دددْا ف دددْ تاواْ ح  دددْريٌف لَّكا ع قدددال ال جدددال: وعدددا أبدددو عبدددديدة أنددده كنايددد ن قدددال: ح 
ددْرا كا أ ةَّ  ددْريٌف لكددا: فددديهنَّ ت دددْحراااو  الو ل ددد لاللّاددذة فددْ تاوا ح  لالقددول عندددي فددديه أ   م ددك ح 

تاا أ ي ائْدتاوا  ودْ ْرااكاا شا تااا ما   موا ع  ح  ودْ  ْقبال     لماْدبارة"ع اندكي  شا
ديضا ل ال    لقدال ت داىل: ديضا قادْل نادو  أ س ر ف داْعت  الاواْ النّاع داء يفا اْلم حا ل ي ْعد  لاون ا  ع دنا اْلم حا

ددطَّ  ي ْطهاددْر    يف نددذه ا يدد  من نددا   عدد  لجددل مددن إتيددا  النعدداء يف الفددرل ل  عتد ْقر باددونانَّ ح 
                                                           

 ابب النعاء فيما دل  الفرلع  444ب  3ل االستبصار  -3

 ع244-243 ب3بصار لاالست -4
 ع244-243ب  3 ل االستبصار  -1
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باددد   أنم  فكيددد  يكدددو  إتيدددا  الددددبر جدددائ  مدددع دلام عندددد احلددديض مدددع أنددده م يددددم إال 
يبددني يف ا يدد  أ  املمنددوع مددن اإلتيددا  نددو الفددرل فقددط للددي   لجددود النجاسدد  فيددهع لأياددا  

  كما كدا  قبدل احلياد إتيانه نو   كاالدبر أل  احليا  مت لق  ابلفرل فقط أما الدبر فح
إندده لددو كددا  األمددر كددذلا ل  عأياددا  ا   مندده إتياندده قبددل احليادد  فددال مددانع  فلددو كددا  جددائ ا  

)فددداعت لوا الفدددرلل يف انيددديض( للدددي  )فددداعت لوا النعددداء( كمدددا ندددو  لكانددده ا يددد  حينودددذذ 
  احلالع

: "مدددن أتدددى  عدددن أيب نريدددرة ر ددد    ت ددداىل عنددده قدددال: قدددال رسدددول   ليف احلدددديث 
د بدريء ممدا أند ل أل أتدى امرأتده يف دبرندا فقد فصدقه مبا يقول أل أتى امرأته حائاا   كاننا  

  1على حممد"

  2: "مل و  من أتى امرأة يف دبرنا"لقال 
لاعلدا أل م نكددن لندذكر نددذه املعد ل  ننددا  إال أل  نليفداك أملددح يف كتابده إىل أ  ب ددض 
أنل العن  أي ل  سلان حني نقل عن كتاب جامع بيا  ال لا أ  قومدا  مدن أندل العدن  

أند  لفتيداه إبتيدا  النعداء يف األعجداوع فنقدول: إ  حتامل على سيدل اإلمدام مالدا ابدن 
نذا كدذب علدى اإلمدام مالداع لإنندا نتحددر أي شدي   أ  نتيندا بدنص ألحدد مدن أئمد  
أنل العن  يف الفقه أي  فيه سلاع للكن نذه اريق  العي   يف كدل أمدر شدنيع عنددنا  

ع إمندا املعد ل  نالفيد   أها يلصقو  التهم  اب نرين ليقولوا لعنا لحددل القدائلو  بدذلا
لب ض أنل العن  يقولو  برأينا  فاعلا أ  نذه املع ل  ليعده كدذلا عندد أندل العدن ع 

 لتنبه لطريقتهاع
 :العبه  الثالث 

                                                           

 ع545كتاب الكهان  لالتطا ب  معند أيب دالد  -1
 ع294ب ابب يف جامع النكاح  أيب دالد معند  -2
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قولدده يف كتابدده حتدده عنددوا  البدداب األلل مددع األشدداعرة: )ابلرجددوع إىل القددرأ  لالعددن  ال 
 ئم  األرب  (ع اندزد أدة إشارة إىل لجوب تقليد األش ري لأحد األ

الح  أ  املدراد مدن ندذه العدبه  أنده: ال أد  تقليدد األشد ري لال أحدد األئمد  األرب د   
ألنددده ال أددد  تقليددددنا إال بددددليل مدددن الكتددداب أل العدددن   لال يوجدددد دليدددل فيهمدددا علدددى 

 لجوب تقليدناع
اد  أ  فنقول: ال ميكن أ  تكو  القاي  ن  املنع من تقليد املدذكورين نا:د  ألنده يقت

يدددرد النهددد  عدددن تقليددددنا نا:ددد   لندددو م يدددرد ابالتفدددا ع فدددال بدددد مدددن لرلد النهددد  عدددن 
تقليددددنا بلفددد  ي مهددداع لال زدددد لفظدددا  ي دددا األئمددد  املدددذكورين غدددا لفددد  ال لمددداء  فدددإ  
رفاته ف تندا بلفد  أم هدا لرد النهد  بده عدن لجدوب اتبداعها لننظدر فيدهع لإ  قبلتده فدال 

رد النهد  عدن مطلدل التقليدد  أل عدن تقليدد ال لمداء مطلقدا   بد لك  يتا لا مدرادك أ  يد
أل يددرد األمددر بوجددوب تقليددد علمدداء  صو:ددني حصددرا ع لنددا القددول بددبطال  الثالادد ع أمددا 
الثالددث لنددو لجددوب تقليددد علمدداء  صو:ددني فبااددل ابالتفددا   ألننددا ال زددد عليدده دلدديال  

لإأددداب األندددذ مدددن القدددرأ   لألندددا عقددددك فصدددال  كدددامال  يف إابددداك النهددد  عدددن التقليدددد
لالعدددن  مباشدددرة مدددن كدددل إنعدددا ع لأمدددا األلل ففددد  إبطدددال الثددداين غنيددد  عدددن إبطالددده  أل  

 إبطاله يعتل م إبطال األللع 
فاعلا أنا إسا كنه تريد منع الوجوب من تقليد م ّينني فال أحدد مدن أندل العدن  يقدول 

 علددى ال ددامّ ع أمددا اجملتهددد بوجددوب تقليددد لاحددد ب يندده مددن ال لمدداء  ال علددى اجملتهددد لال
 -أي جمتهددد–أي عددام  فّندده ال أددوو لدده التقليددد عندددل  لأمددا ال ددام  فددّ  لدده أ  يقلددد

مواو  ب لمه بصرل النظر عدن مذنبدهع ندذا يف ال مليداكع أمدا يف ال قائدد ف ندل العدن  
حيرمدددددو  التقليدددددد  ليوجبدددددو  علدددددى ال ينيددددد  م رفددددد  أدلتهدددددا للدددددو إ ددددداال ع لبدددددذلا سدددددقط 

تداللا عليندددا ابملندددع مدددن لجدددوب تقليدددد أحدددد علدددى الت يدددني  ألل ال نقدددول بددده ال يف اسددد
 أ:ول الدين لال يف فرلعهع 
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لاعلددا أننددا ال نعددلا عدددم لجددود دليددل يف الكتدداب أل العددن  يوجدد  تقليددد ال لمدداءع فددإ  
ال ددام  مطالدد  ابلرجددوع فيمددا ي ددرث لدده مددن مهمدداك ديندده إىل ال لمدداء لجددواب  لال علددى 

ف اْسدددد  لاواْ أ ْندددددل  الددددذّاْكرا إا  كاندددددتاْا ال    لالدددددليل مدددددن القددددرأ  الكدددددر  قولدددده ت ددددداىل: الت يددددني
ددددو    ددددها الَّددددذاين  ي ْعددددت نباطاون ها   لتد ْ ل ما ددددندْهاْا ل   لام  ل ل ددددْو ر دظلها إاىل  الرَّساددددولا ل إاىل  أاْل ا األ ْمددددرا ما

ندْهااْ  ماء مطلقدا ( املعدتل م النتفداء النهد  عدن ع لمنه ي نذ انتفاء )النه  عن تقليد ال لما
مطلدل التقليددع لي نددذ منده جدواو تقليددد أئمد  الفقده األرب دد   لددنوما يف عمدوم ال لمدداءع 
فيصددا األنددذ عددن ال لمدداء لاجبددا  علددى غددا ال ددام  لممددن أددوو األنددذ عندده أحددد األئمدد  

 األرب   لكوها علماءع 
لددي  فيهددا إال أرب دد  مددذان  فقهيدد  م تدد ة  ل نقددول: إ  بددالد املعددلمني مددن أنددل العددن 

ندد  احلنفدد  لاملددالك  لالعدداف   لاحلنبلدد   لال لجددود ملددذن  م :ددل مق ددد متكامددل يف 
 يددع أبددواب الفقدده غانددا ابالسددتقراءع فددإ  عددرث لل ددام  شدد ء يعددتدع  العدد ال فمددن 

مددا يعددتفيت؟ إندده لددن أددد أحدددا  يفتيدده إال علددى أحددد نددذه املددذان ع فددإ  كددا  م ددك كال
أ  على أنل العن  أ  ي ت لا املذن  اجل فري أل غاه من مدذان  اإلماميد  ليعدتفتو  
سددادسا كمددا يرج ددو  إىل معددايل املددذان  األرب دد   فددذلا ممددا ال يتصددور حصددولهع لإ  
يوافددل أنددل التقريدد  علددى سلددا يومددا  لكددن علدديها أ  يعددلاوا علدديكا املثددل إ  كددا  مددا 

عندددنا أ  العددي   لددن ير ددوا بددذلا حددط يلددو اجلمددل يف   بقيدد  مددن الكرامدد   لسدديفاج ل 
سدددّا اخليدددا   ألهدددا ال أيددد ل  اتبددداع أندددل العدددن  لالت بدددد مبدددذنبها إال تقيددد   لال حيبدددو  

  يف ش ءع موافقتها
لأندداا  فددإ  الكاتدد  تددذرع ابنتفدداء دليددل يوجدد  التقليددد ألندده ال يعددتطيع أ  يقدديا الدددليل 

يف النهايد  الو:دول إىل لجدوب تقليدد األئمد  مدن أل على عددم جدواو التقليددع فمقصدده 
البيددده حصدددرا ع لقدددد سدددبل بيدددا  فعددداده ل ددددم ت يدددنها لسلدددا لفقدددد الددددليل علدددى اريقددد  
ت ييدددنها عندددد اإلماميددد   لفعددداد حجددد  لجدددوب اتبددداعهاع للكدددن نفددد  جدددواو أل لجدددوب 
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ه  مطلددل التقليدددد ممدددا ال يفيددددك يف االسدددتدالل علددى لجدددوب تقليدددد األئمددد  مدددن أل البيددد
فدداملنع مددن لجددوب تقليددد ال لمدداء مطلقددا  منددع مددن تقليدددناع أمددا ادعدداء لجددوب تقليدددنا 
لدليل أنر ك صمتها للكوها مصدرا  من مصادر التعريعع فقدد اب  فعداده ممدا مادىع 
ليف رأيدددد  أ  اإلماميدددد  م يكونددددوا ةاجدددد  إلابدددداك ال صددددم  ألئمددددتها إسا كددددا  مددددرادنا أ  

لوالء ما لاالئتمام  ا  لكدا  يكفديها لدو أتدوا تدلد  شدرعي  يوجبوا على الناا اتباعها لا
   ل منها األئم  لالقدلةع فت ملع 

 
 : العبه  الراب  

 قوله: )ه  األئم  عن تقليدنا(ع لاحتّو له مبا يل :
"ال حيدددل ألحددد أ  نندددذ بقولنددا  مددا م ي دددرل مددن أيدددن :  قددول أيب حنيفدد  -1

 أنذله"ع
صدددريح مبندددع التقليدددد  أل  مدددن علدددا ابلددددليل فهدددو قدددول العدددوكاين: "لندددذا ندددو ت -2

 جمتهد مطال  ابحلج   ال مقلد فإنّه الذي يقبل القول لال يطالا  ةّج "ع

قدددول اإلمدددام أيب حنيفددد : "قولندددا ندددذا رأي  لندددو أحعدددن مدددا قددددرل عليددده  فمدددن  -3
 جاءل تحعن من قولنا فهو ألىل ابلصواب منا"ع

ا الددذي تفدديت بدده نددو احلددل الددذي ال "ن أاب حنيفدد   نددذ:  قيددل أليب حنيفدد  -4
 شّا فيه"ع فقال: "ال أدري ل له الباال الذي ال شّا فيه"ع

قددال وفددر: "كنددا خنتلدد  إىل أيب حنيفدد  لم نددا أبددو يوسدد  لحممددد بددن احلعددن   -5
فكّنا نكت  عنه  فقال يوما : لحيدا ي قدوب! ال تكتد  كدل مدا تعدم ه مدّظع فدإيّن قدد 

 أرر الرأي غدا  ف تركه ب د غد"عأرر الرأي اليوم ف تركه غدا   ل 
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"إمندددا أل بعدددر مدددثلكا أنطددد  لأ:دددي   فدددانظرلا يف :  قدددول اإلمدددام مالدددا -6
رأيدددد   فكددددّل مددددا لافددددل الكتدددداب لالعددددّن  فخددددذله  لكددددل مددددا م يوافددددل الكتدددداب لالعددددن  

 فاتركوه"ع

قال ابن ح م م لقا  على كالم اإلمام: "فهذا مالا ينهى عدن تقليدده  لكدذلا  -7
ذلا العداف  "ع لقدال العدوكاين: "لال ففدى أ  ندذا تصدريح مدن مالدا أبو حنيف   لك

 ابملنع من تقليده"ع

 قول مالا: "إ  نظّن إاّل  ّنا  لما حنن مبعتيقنني"ع -8

يتبددع عليدده   -لإ  كددا  لدده فاددل–قددول مالددا: "لددي  كددل مددا قددال رجددل قددوال   -9
 عو   أ ْحع ن ها الَّذاين  ي ْعت ما او   اْلق ْول  فد يد تَّبا ا يقول   ع  لجل: 

قدددال الق نددديب: "دنلددده علدددى مالدددا يف مر ددده الدددذي مددداك فيددده فعدددلمه عليددده    -10
فرأيته يبك   فقله: ما الذي يبكيا؟ فقال  : "ن ابن ق ن  لما  ال أبكد   لمدن 
أحل ابلبكاء مظ  لوّددك أين  اربه سواا  لقد كانه   العم   فيمدا سدبقه إليده  

 لليتظ م أفه ابلرأي"ع

أهدددا  -أي الطدددال  الدددذي ال رج ددد  فيددده–أ  مالكدددا  أفددديت يف ادددال  البتّددد  رلي  -11
االيف  فنظدر إىل أشده  قدد كتبهدا  فقدال: احمهدا  أل كلمدا قلده قدوال  ج لتمدوه قدرأل ع 

 ما يدريا ل ل  س رجع عنها غدا  ف قول ن  لاحدة"ع

قددال خبددالل قددو   فمددا :ددّح مددن    قددول العدداف  : "مددا قلدده لكددا  الندديب -12
 ألىل  لال تقلدلين"ع  النيبحديث 

  ع ال يقّلد أحد دل  رسول    -13

قال العاف   للم ين: "ن إبرانيا  ال تقلدين يف كدل مدا أقدول  لانظدر يف سلدا   -14
 لنفعا فإنه دين"ع
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قال العداف  : "لقدد ألفده ندذه الكتد  لم ألا جهددا   لال بددَّ أ  يوجدد فيهدا   -15
ددنطدد ع ألّ    ت دداىل يقددول:  ثاددا ال ل ددْو ك  دددالاْ فايددها اْنتاال ف ددا ك  ددْن عاندددا غ ددْاا اهّا ل و ج  ع ا   ما

 فما لجد  يف كتيب نذه مما فال  الكتاب لالعن  فقد رج ه عنه"ع

قددددول أمحددددد: "ال تقلدددددين  لال تقلددددد مالكددددا   لال العدددداف    لال األلواعدددد   لال   -16
 الثورّي لنذ من حيث أنذلا"

األلواعدد  أتبدع أم مالكدا ؟ قددال: "ال تقلدد دينددا قدال أبدو دالد: "قلدده ألمحدد:   -17
 أحدا  من ن الء  ما جاء عن النيب فخذ به"ع

 قول أمحد: "من قل  فقه الرجل أ  يقلد دينه الرجال"ع  -18

سكددر ألمحددد بددن حنبددل قددول مالددا لتددرك مددا سددواه  فقددال: "ال يلتفدده إال إىل   -19
 حلديث"عاحلديثع قوٌم يفتنو  نكذا يتقلدل  قول رجل لال يبالو  اب

قددول سددحنو  مددن تالميددذ مالددا: "مددا أدري مددا نددذا الددرأي الددذي سددفكه بدده   -20
 الدماء  لاستحله به الفرلل  لاستحقه به احلقو "ع

قول ابن عبد ال : "إنه ال نالل بني أندل األعصدار يف فعداد التقليدد"  قدال   -21
: "لنددذا  نليفداك: "لب ددد أ  ألرد أنك مدن القددرأ  يف سم التقليدد قددال ابدن عبددد الد :"

 كله نف  للتقليد لإبطال ملن فهمه لندي لرشده"ع

 قول الباقالين: "من قّلد فال يقلد إال احلّ   لال أوو تقليد امليه"ع  -22

قدددال العددديوا : "مدددا وال العدددل  لاخللددد  نمدددرل  ابالجتهددداد لحيادددو  عليددده   -23
 م لابدن لينهو  عن التقليد ليذمونه ليكرنونه  لقد :ن  يف سم التقليد امل ين لابن حد

 عبد ال  لأيب شام  لابن قيا اجلووي  ل:اح  البحر انييط"ع 

قوله: "كا  ابن دقيل ال يد الذي ي د جمدد القر  العابع امجدري يدرر حرمد    -24
التقليددد  لم يعددتطع التصددريح بددذلا إال عنددد لفاتدده "رلر املدد رخ األدفددوي عددن شدديخه 
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يف مدددرث موتددده  لج لهدددا حتددده  اإلمدددام ابدددن دقيدددل ال يدددد أنددده الددد  منددده لرقددد   لكتبهدددا
 فراشه  فلما ماك أنرجونا  فإسا ن  يف حتر  التقليد مطلقا "ع

قولددده: "قدددال العددديل األكددد  ابدددن ال دددريب  أي حمددد  الددددين بدددن عدددريب :ددداح     -25
كتاب الفتوحاك املكي : لالتقليد يف دين   ال أوو عنددل  ال تقليدد حدّ  لال ميده" 

 اندع

م  املذان  األرب د  يف املندع مدن التقليدد  ليف تقدد  قول العوكاين: "فنصوب أئ  -26
النص على أرائها لأراء غانا ال ختفى على عارل من أتبداعها لغدانا  لأيادا  ال لمداء 

 إمنا أرشدلا غانا إىل ترك تقليدنا لهوا عن سلا  فإنه :ح عنها املنع من التقليد"ع

مدددا قلدددد فيددده  ليف التقليدددد قدددول ابدددن اجلدددووي: "اعلدددا أ  املقلدددد علدددى غدددا اقددد  في  -27
 إبطال منف   ال قل ألنه نالل للتدبر"ع

قول العيد سابل: "لكدا  األئمد  األرب د  ينهدو  عدن تقليددنا ليقولدو : ال أدوو   -28
ألحددددد أ  يقددددول قولنددددا مددددن غددددا أ  ي ددددرل دليلنددددا  ل:ددددرحوا أ  مددددذنبها نددددو احلددددديث 

 الصحيح"ع

ذ املعدلا احلكدا العدرع  مدن قول سام البهنعالي: "األ:ل يف اإلسالم أ  نن  -29
الكتاب لالعن   ألنه ال عصم  ألحد حدط تصدبح أقوالده لأف الده شدرعا  مدن   ال حتتمدل 
 الفدددد ع لأقددددوال أيب حنيفدددد   لمالددددا لالعدددداف   لغددددانا ليعدددده مل مدددد  بددددذاسا  بددددل مبددددا 

 استندك إليه من الكتاب لالعن  النبوي   نص على سلا ن الء األئم  األرب  "ع اند

 

لكا  الكاتد  قبدل البددء إبيدراد مدا مادى مدن األقدوال  قدد قدال: )مدن أكد  اإلشدكاالك 
اليت ت رث لنا هد  األئمد  األرب د  عدن تقليددنا(ع انددع فنقدول إ  ندذا النهد  الدوارد فيمدا 
عرث الكات  من أقواما ال يعكل علينا  ألنه موجه من جهد  م نداه أل املخااد  بدهع 

د استعدددددكاما تندددددا ال  دددددد مدددددا حممدددددال  فعدددددنحل لدددددا فدددددإ  كدددددا  مدددددرادك ب ر دددددها جمدددددر 
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اإلشكالع لإ  كا  املراد منه بيا  عدم لجوب تقليد م ينني فقد انتهيندا مندهع لإ  كدا  
املددراد أ  التقليددد منهدد  عندده شددرعا  هيددا  يفيددد التحددر  أل الكراندد  فهددذا غددا :ددحيح علددى 

يتحلددل مدن  الفدد  العددرع إاالقدهع أل  سلددا يقتادد  أ  يكدو  كددل إنعددا  جمتهددا  لكدد  
بتقليدددده ا ندددرينع فهدددو تكليددد  للنددداا مبدددا ال يطيقدددو  الدددذي  ن ددده أنددده بدددنص القدددرأ  

ل م ا ك ا   اْلماْ ماناو   لاي نفارالاْ ك ُفَّد   فد ل دْوال  ند ف در  : الكر   لكذلا فهو  ال  لقول   ت اىل
ددد ئاف ددٌ  لّايد تد ف قَّها دددندْهاْا اُ  دددلّا فاْرق دد ذ مّا ددن كا ع فدد ن  أ  النفدددا علدددى واْ يفا الددددّاينا ل لايانددذارالاْ قد دددْوم هااْ ما

 ب اها دل  ب ضع 
لاعلا أ  ننالا قددرا  مدن ال لدا العدرع  ال ي دذر أحدد ابجلهدل بده  ليعدتوي يف لجدوب 
م رفته ال ام لال امّ   كال قائد اإل الي   للجدوب الصدالة لالصديام  لحرمد  الد ل لالقتدل 

مددر ممددا نددو م لددوم مددن الدددين ابلاددرلرة  لموجددود يف الاالدد  نصددا  يف  لالعددرق  لشددرب اخل
كتددداب    لي رفددده املعدددلمو  يف معدددار  األرث لماار دددا ليتناقلونددده لال يتنددداوعو  فيدددهع 
لالقدددر ال ائددد عددن نددذه امل رفدد  إمددا أ  يكددو  حكمدده الندددب أل فددرث الكفايدد  يف أشددد 

لددا عرفنددا اسددتحال  أ  مينددع األئمدد  مددن أحوالدده أل الددلدد بينهمددا ةعدد  احلددالع لمددن س
تقليددنا مطلقدا ع للددون سدلا احنصدار داللدد  أقدواما املنقولد  علددى النهد  عدن تقليدددنا  لال 
يعلا  فال بد مدن محلهدا علدى الدب ض دل  الدب ض  أل :درفه إىل م داين أندرر كداحلض 

سلدددا  علدددى حتصددديل ال لدددوم لإتقدددا  أالك االجتهددداد  أل محدددل التقليدددد املنهددد  عنددده علدددى
 النوع املذموم الذي يصاحبه عمى البصاة لالت ص ع 

لاحلقيقددد   أ  قددددرا  كبددداا  مدددن اإلشدددكال ينحدددّل لدددو أ  الكاتددد  أت ددد  نفعددده لقدددرأ ابب 
)فعدداد التقليددد( كددامال  مددن كتدداب جددامع بيددا  ال لددا لفاددله البددن عبددد الدد  حيددث نقددل 

كتد  علمداء أندل العدن  ب ض النصوب من نناكع لال نريد أ  حنيله إىل عدد كبدا مدن  
حيث ةث التقليد  لإمنا نكتف  إبحالتده إىل كتداب ابدن عبدد الد  نفعده الدذي كدا  يقدرأ 
فيه لينقل عنهع فلو ف دل لوجدد ابدن عبدد الد  ب دد أ  سم التقليدد لاملقلددين لشدنع علديها 
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يقدول: "لندذا كلده لادا ال امد ن فدإ   -حط قال ال فر  بني  يمد  تقداد  لإنعدا  يقلدد–
ال امددد  ال بدددّد مدددا مدددن تقليدددد علمائهدددا عندددد الناولددد   دددا  ألهدددا ال تتبدددني موقدددع احلجددد   لال 
تصل ب دم الفها إىل علدا سلدان أل  ال لدا درجداك ال سدبيل منهدا إىل أعالندا إىل بنيدل 
أسددفلها  لنددذا نددو احلائددل بددني ال امدد  لبددني الدد  احلجدد  ل  أعلدداع لم ختتلدد  ال لمدداء 

ف اْسدد  لاواْ أ ْنددل  الددذّاْكرا إا  املددرادل  بقددول   ت دداىل  قليددد علمائهددا لأهدداأ  ال امدد  عليهددا ت
ل  –ع لأ  دوا علدى أ  ال امدد  ال أدوو مدا االجتهداد لالفتيدا  لسلددا كاندتاْا ال  تد ْ ل مادو   

 1جلهلها ابمل اين اليت فيها أوو التحليل لالتحر  لالقول يف ال لا(ع اند -أعلا
ان قددد إ دداع ال لمدداء علددى حرمدد  اجتهدداد ال امدد  للجددوب تقليدددنا ل لمائهددا فدد قول: نددل 

عنددد الناولدد   ددا كمددا نقلدده ابددن عبددد الدد  دل  اعتبددار رأي األئمدد  األرب دد ؟! فكيدد  يددّدعى 
 ب د سلا أها ال أي ل  التقليد مطلقا ع

تمدل ( ت  قدول أيب حنيفد  نداب ابملتد نلني لالجتهدادع لحي1لمع سلا فإل زي  عن )
أ  يدد لل إ  أريددد بدده ال امدد  علددى امل رفدد  ابجلملدد   أي ت  يثددل العددائل ت  مفتيدده متفقدده 

( بكالم ابدن عبدد 2يف الدين ال نل بع ء من عنده بل من دليل م ت ع لأجي  عن )
ال  لت  العدوكاين قعدا النداا إىل جمتهدد لمقلدد  لعدرل املقلدد تنده الدذي يقبدل القدول 

إ  كددا  ي ددظ أ  املقلددد  ددذا الت ريدد  عدداب فيلدد م مندده لقددوع العددواد لال يطالدد  ةجدد  فدد
األعظا من املعدلمني يف احلدرام لندو نطد  كبدا  لإال لجد  محدل كالمده علدى اجملتهددين 

( تنه ال دالل  فيه على النه  عدن التقليدد  بدل ندو دال علدى 3ال ال ام ع لأجي  عن )
(  لتندده يفدديت ألسددا  فلددو  3أجبنددا بدده عددن ) ( مبددا4توا دد ه للرعدده رمحدده   ت دداىلع لعددن )

( مبثلده فدال يلد م 6(  ل)5كا  ينهى الناا عن التقليد لنهانا عن س الهع لأجي  عن )
من منهما لجوب ترك التقليد  لت  قوله ال تكت  كل ما تعم ه ه  عدن كتابد  الكدل 

لكتابددد  ال الدددب ض  في ندددذ منددده جدددواو كتابددد  الدددب ض  فدددإ  كدددا  نليفددداك قدددد فهدددا مدددن ا
                                                           

 446جامع بيا  الالا لفاله ب -1
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عدددن   التقليدددد  فهدددذه إجددداوة لندددوع التقليددددع علدددى أنندددا ال نعدددلا سلدددا لندددرر أ  هيددده
الكتابدد  عندده مددن شدددة لرعدده  ألندده ي لددا أندده بعددر فطدد  ليصددي   فكلمددا قددل النقددل عندده 
قل احتمال أ  يتب ه الناا يف معائل قد يكو  فيها  طوا   لمبثله زي  عدن مدا لرد يف 

ع إخل لددي  ندددما  علددى مددا ف ددل  لاعلافددا  مندده تندده أماددى مددانني (  إس قولدده ليتددظ عع10)
حوال  أتهد ليفيت ل عند موته أدرك كا كا  متجرائ  على   لال بد له من الرجدوع عدن 
سددّ ء مددا كددا  يف ددل ليلقددى    ئبددا  مددن نددذا الددذن  ال ظدديا  فددإ  نددذا لمثلدده ممددا تنعددبه 

انا مددن علمائنددا  أقددول إ  نددذا ممددا ترفادده غرائدد  العددلفي  لّشدد ري لالادد ا  لالددراوي لغدد
البهددائا ال عقددول البعددرع لي نددذ مددن كالمدده حثدده لطالبدده علددى االجتهدداد لعلددى متاب تدده 
لالنظر يف كالمه لعر ه على الكتاب لالعدن  لتنقيحده لنقددهع لي ندذ منده جدواو األندذ 

قدددول املفيدددد مدددن أ  عنددده فيمدددا لافدددل الكتددداب لالعدددن ع ال يقدددال مدددا ألرده العدددوكاين يف ال
ألل نقددول: الكتدداب  األنددذ مندده علددى لفددل الكتدداب لالعددن  لددي  أنددذا  مندده بددل منهمددان

لالعن  ليعا كتااب  مفتوحا  يتنالل املار منهما ما حيتال لميا   بدل املدراد مدا قّيعده اإلمدام 
 مدن الفدرلع علددى أ:دول مقدررة يف العددري   ممدا ففددى علدى ال امد  لكثددا مدن احلددذا   لإال
لدددو كدددا  حكمدددا  متقدددررا  يف العدددرع لمنصو:دددا  عليددده كيددد  جددداو أ  نعدددم  مدددا أندددذ عدددن 
مالدددا لغددداه مددددن األئمددد  فقهدددا   لنددددذا م لدددوم مددددن ت ريددد  الفقددده تندددده ال لدددا ابألحكددددام 

( بكفايددد  مدددا 7العدددرعي  ال مليددد  مدددن اريدددل االجتهددداد ال الدددنص القدددااعع لأجيددد  عدددن )
ب دددم داللتدده علددى النهدد ع لتّ  مبددك ( 8ماددى ةثدده مددن تو دديح حمامددل النهدد ع لعددن )

االجتهدداد مظندد  احلددل فيمددا حكددا بدده احلدداكا  كمددا نددو مبددني يف أ:ددول الفقددهع للددو كددا  
املعددتدل  ددذا ممددن يقددرأ ليفهددا ل لددا أندده ال عيدد  يف عدددم قطددع اجملتهددد بصددح  اجتهدداده  

علدى لال عي  يف  ني  أدلتهع بل ال يد  كدل ال يد  فديمن يبدظ أ:دال  مدن أ:دول الددين 
أدل  غاي  أمرنا أها  ني  بل ن  لمهي   كما ندو حدالكا يف اإلمامد  لاإلمدام الثداين ععدر  
كمددا سددنذكره يف مو دد هع لإ  كددا  الكاتدد  ي يدد  علددى أنددل العددن  ابتندداء فقهددا علددى 
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 فقه العي   مبظ على الظن أيادا  غلب  الظن  فلي تنا بفقه العي   املنبظ على اليقني! إ  
 نددتالل جمتهددديها لمددراج ها  لانظدددر ملددا يقولدده حمددديف العددي   الكبدددابنصددها لبدددليل ا

"تدرانا فتلفدو  يف املعد ل  الواحددة علدى  :  يقدولاحلر ال امل  عدن مدراج ها لجمتهدديها
م تبدل معد ل  فرعيد  م فتلفدوا فيهدا ععرين قدوال  أل االادني أل أويدد  بدل لدو شدوه أقدول: 

 1اند "عأل يف ب ض مت لقاسا
دة مددن أكددابر األئمدد  عندددنا لنددو علددا امدددر العددري  املرتاددى يقددول: "فددإ  لنددذه شددها

  ععع لإىل مددذن  الواقفددال فلددو معددتنده ممددن يددذن   بددل  ي ددهم ظددا الفقدده ل هددوره 
كفدال  لفدال  لمدن ال حيصدى كثدرة  لإىل قمد    لأ:حاب حلولغالة لنطابي  ل مع  

إال أاب ج فر بدن اببويده رمحد   حد منهالإ  القّمّيني كلها من غا استثناء ألمعبه جم   
لكتدبها لتصدانيفها تعدهد بدذلا لتنطدل بده  فليده  معدبه  جمد ة  عليه ابألم  كدانوا 

شد ري أي رلايد  ختلددص لتعدلا مددن أ  يكدو  يف أ:ددلها لفرعهدا لاقدد  أل غدال أل قمدد  
  2معبه جم "ع اند

نو عدن أئمد  م صدومني ال  لاعلا أ  الكات  يعا بكالمه إىل أ  أنذنا لّحكام إمنا
لنعدد  أ  سلددا منقددول عددنها تنبددار أحدداد ال تفيددد سددور الظددنع يرقددى إلدديها العددان 

  نذا إ  سلا أ  ما منهجا  يف احلديثع فت ملع
( ت   17( تنه معّلا لغايته النه  عن التقليد على غا بصداةع لعدن )9لأجي  عن )

  لالتقليددد يف حددل اجملتهددد غددا جددائ  كددالم أمحددد أليب داللد لنددو اجملمددع علددى اجتهدداده
( أين راج ددده كدددالم ابدددن حددد م يف اإلحكدددام فدددإ  :دددح نقلددده عدددن 22ابالتفدددا ع لعدددن )

لرمبدددا كدددا  القا دد  البددداقالين فدددال يعدددلا للقا ددد  رمحددده   ألندده ندددالل قدددول اجلمهدددورع 
وعع   ال أ  تقليددد امليدده ممنددعلددى أ  األفاددل تقليددد احلدد  ال تقليددد اجملتهددد امليدده حممددوال  

                                                           

 ع 9الوايف ب -1
 3/310رسائل املرتاى ل -2



 

50 

( ت  ابن عريب نو أنر من حيل له الكالم يف النه  عدن التقليدد أل  اريقتده 25لعن )
إمنددا ندد  علددى نددالل اريقدد  أنددل العددن  ليكفيدده اعتقدداده بوحدددة الوجددود  رجددا  لدده عددن 
أندددل العدددن   فهدددو يعدددكا يف حجيددد  ال قدددل  لأ دددل الكعددد  حاكمدددا  علدددى مدددا ابددده 

رسددددائله ت  علددددى النظددددار لاملتكلمددددني أ  ابل قددددلن لألندددده قددددد :ددددرح يف غددددا مو ددددع مددددن 
يعدلموا ألرابب الكعددول لالعدهود  لالكعدد  عندد أنددل العدن  لددي  سدببا  مددن أسددباب 
ال لا الذي تقوم به احلج  علدى الادا  للدون سدلا كونده سدببا  لل لدا فدال ي ددل كونده سدببا  

ريددددل لل لددددا اخلدددداب إسا كددددا  علددددى موافقددددا  للعددددرع لال قددددلع للددددا أ  تراجددددع قولدددده: )لا
الكعدد  لالعددهود ال حتتمدددل اجملادلدد  لالددرد علدددى قائلدده(  ليقددول عدددن أنددل النظددر: )فمدددا 
لافل نظرنا لعلمها :دقوا به  لمدا م يوافدل نظدرنا لعلمهدا ردله لأنكدرله  لقدالوا ندذا 
ابادل ملخالفدد  دليلنداععع فهددال سدّلا نددذا القددول لصداحبه لال يل مدده التصدديل  فكددا  أددظ 

 1مرة التعليا( اند
فيقدددال: ألدددي  األمدددر ابلتعدددليا لعددددم النظدددر يف قدددول أرابب الكعدددول دعدددوة لتقليددددناع 
فت مدددلع لاحلدددل أ  ابدددن عدددريب الظدددانري يف فقهددده لإ  حدددرم التقليدددد فلدددي  ندددو ممدددن ي تدددد 
خبالفهددا يف الفقدده ملددا بينددا مددن ابتداعدده لرمدد  املعددايل لدده ابلتعدديع لالقددول بوحدددة الوجددود 

نده لدي  فقيهدا  لده أقدوال منثدورة يف كتد  الفقده كبقيد  على نالل أ:ول انل العدن   لأل
 الفقهاءع

نذا ما رأينا أ  نرد به على مدا احدتو بده نليفداك علدى حرمد  التقليدد  لمدا تركندا الكدالم 
فيدده فإمددا أندده ال يفيددد لالحتجددال أل أ  اإلجابدد  عندده لق دده يف اإلجابدد  عددن غدداه  ل  

 ت اىل املوفلع 
 

 العبه  اخلامع : 
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ه عنوا  "من نقلد؟": "ب د التاا   عن أقدوال األئمد  يف النهد  عدن تقليددنا  قوله حت
لعلدددى فدددرث لجدددود دليدددل  لكدددن مدددن نقلدددد مدددنها؟ أاب حنيفددد  أم مالكدددا  أم العددداف ّ  أم 
أمحد؟ إ  املدرجح مفقدود  لاللجديح بدال مدرجح فاسدد عقدال  لشدرعا ع لإسا قلددل العداف   

نرين عالم  اسدتفهام؟ لاملالحد  أ  مدذن  األشد ري مثال  أال ي ظ أننا ل  نا على ا 
الفقهددد  حمدددل ندددالل  فاحلنفيدددد  يقولدددو  كدددا  حنفيدددا   لاملالكيدددد  أ لونددده مالكيدددا   لكددددذا 

 العاف ي !"ع اند
أجيد  ت  الدلجح بدال مدرجح حمدال عقدال   لم نداه ال رجحدا  ألحدد اجلدائ اك املتعدالي  

ه احلال كذلا يف املذان  األرب د  ابلنعدب  املتاادة عند القابل ما بال مرجح  للو كان
ل نعا  لتوق  عن أ  ننذ تي منها إىل يدوم القيامد   أل  تصدور أندذه مدن أيهدا مدع 
تعددداليها عندددده مدددن كدددل لجددده ندددو حمدددال عقدددال ع لالددددليل علدددى فعددداد قولدددا أل ندددرر يف 

علدى  العاند أ  الناا تتبدع ملدذان  دل  أندرر أل أتندذ مدن غدا لاحدد منهدا ممدا يددل
لجددددود املددددرجحع لمددددن املرجحدددداك لددددذلا لجددددود املفتددددني يف كددددل منطقدددد   لاقدددد  املعددددتفيت 
ابملفدديت  لقددوة الدددليل يف مددذن   ل دد   الدددليل يف أنددر  لاشددتهار مددذن  ب يندده دل  
ما عداه يف ب ض األمصار فينع  الناا من حداا  سنها على اتباعده لالثقد  بده  لشدهرة 

لمددده للرعددده  إخل مدددن املرجحددداك الددديت تتددددافع إىل إمدددام مدددذن  مدددا يف ومدددا  مدددا بعددد   ع
 الذنن عند التفكا يف ما حيمل الناا على اعتنا  مذن  دل  أنرع 

قولدددده: )أال ي ددددظ أننددددا ل دددد نا علددددى ا نددددرين عالمدددد  اسددددتفهام؟(ع قلنددددا: مددددا م ددددك عالمدددد  
ة  االسدددتفهام؟ لإ  اجملتهدددد مددد مور ابلنظدددر  ليب دددد أ  يصدددل  يدددع النظدددار إىل نتيجددد  لاحدددد

النددتالل جهدداك النظددر  لانددتالل النصددوب املنظددور فيهددا  لغددا سلددا ممددا قددد ينعدد  عندده 
االندددتاللع فمدددا م دددك عالمددد  االسدددتفهام تلدددا الددديت ستو دددع علدددى اجملتهدددد إسا حكدددا يف 
مع ل ع إ  غاي  ما يف األمر أنه قد يكدو  م يصد  احلدلع فيكدو  لده أجدر بدنص احلدديثع 

عندد العدي   أ   تنقيح األقوال العدابق  لنقددناع ل ألدي  لننا نل دلر علماء املذان  يف
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غدداه  فت دددد املراجددع يقلدددل  مرج ددا  لأنددرل    املراجددع عندددناب ددض الندداا يقلدددل  ب ددض 
فلمددداسا االسدددتهجا  علدددى أندددل العدددن  أ  الدددب ض يقلدددد أاب حنيفددد   عموجدددود عنددددنا أيادددا  

  لأنرين يقلدل  العاف   لنكذاع 
ألشدد ري الفقهدد  حمددل نددالل  فيصددلح أ  يلحددل بكتدد  النددوادر أمددا قولدده بكددو  مددذن  ا

لامللح  ألنه يعبه االستدالل علدى فعداد الصدالة مدع احلدديف ابلتعدكيا يف اجلدونر الفدردع 
 فال مدنلي  للكالم على مذن  األش ري الفقه  نهناع

 
 العبه  العادس : 

سدن ؟ إ  معدائلها  قوله: " كي  نقلدنا يف دينندا لقدد مداتوا قبدل أكثدر مدن ألد  لمدائيت
املدلنددد  ال تكفددد  لالددد من يف تطدددور معدددتمر  لكدددل يدددوم يعدددتجد شددد ء جديدددد  فكيدددد  

 سيجيبول عن املعائل املعتحدا ؟!"ع اند
أجيددد  تل يعدددتحيل أ  نقلددددنا فيمدددا يعدددتجد مدددن املعدددائل ألهدددا غدددا مدلنددد  عنددددنا 

صددرل لعصددرنا أ:ددال   لاالجتهدداد إمنددا شددرع للحكددا يف احلددواديفع لأمددا مددا تعددارك فيدده ع
 من ال ملياك مما ال تتاا أحكامه بتقادم ال ما  فما املانع من األنذ تقواما فيهع

 العبه  العاب  :
قولدده: "إ  األئمددد  األرب دد   تلفدددو  فيمددا بيدددنها  فكددل لاحدددد لدده فقهددده اخلدداب  حدددط أ  

 لدده  االندتالل قدائا بددني فقهداء املدذن  الواحددد  لحندن ن لدا أ  حكددا   لاحدد ال هين
أل  احلدل الواحدد ال يت ددد"ع اندد لقولده ب دد سلدا ردا  علدى م دك حدديث اندتالل أمدديت 

 أمتدده علددى االنددتالل  لنددو يتلددوا مددا قددول رب ال دد ة:  رمحدد : )كيدد  حيددث الندديب 
ددماواْ ةا ْبددلا اهّا   اي  ددا ل ال  تد ف رَّقاددواْ  الَّددذاين  تد ف رَّقاددو    ل اْعت صا ددن بد ْ دددا ل ال  ت كاوناددواْ ك  اْ ل اْنتد ل فاددواْ ما

اٌب ع ظادياٌ  داءنااا اْلبد يّان دداكا ل أاْلل وادا  م ادْا ع ددذ  ددد ة  ع لقولده:  م دا ج  دذاها أامَّددتاكاْا أامَّد   ل احا إا َّ ن 
 ؟(ع اندع ل أ ل  ر بظكاْا ف اْعبادال ا 
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 أجاب عن سلا أبو ناشا  قال:

 بعا   الرمحن الرحيا
الَّدددذاين  بدددني كلمددديت االفدددلا  لاالندددتاللع قدددال ت ددداىل: اعلدددا أ  مددد  فرقدددا   ل ال  ت كاونادددواْ ك 

اٌب ع ظاياٌ  ع للو أهما مب دك تد ف رَّقاواْ ل اْنتد ل فاواْ مان بد ْ دا م ا ج اءنااا اْلبد يّان اكا ل أاْلل واا  م اْا ع ذ 
ى  ييدد  لاحددد لكددا  تكددرارا  بددال فائدددة جديدددةع قددال ابددن فددارا: )فددر : أ:ددل يدددل علدد

لت ييددل بددني شدديوني(ع لقددال: )نلدد : أ:ددول االادد : أحدددمها أ  أدد ء شدد ء ب ددد شدد ء 
يقوم مقامه  لالثاين نالل قّدام  لالثالث التاّاعععع لأما قدوما انتلد  النداا يف كدذا  
لالناا نلف  أي  تلفو   فمن البداب األلل أل  كدل لاحدد مدنها ينحد  قدول :داحبه  

 اه(ع اندع ليقيا نفعه مقام الذي حن
فبدددا  مدددن قدددراءة ابدددن فدددارا نكتددد : أ  التفدددر  يقدددع يف املدددادنك انيعوسددد   لاالندددتالل 
يكو  يف الرأيع فكا  الثاين من دلاع  األللع إسا أدركه نذا  فلا قّدم احلدل سدبحانه 
لت اىل التفر  على االنتالل ل  ا  يف ا ي  مع أ  األلل من أهر الثداين؟ لاجلدواب أ  

ا:ل ال بد لأنده قدد سدبقه ندالل أندر أدر إىل التفدر ع للقائدل أ  يقدول: م التفر  احل
م يذكر االنتالل األلل املعب  للتفر  فيحذر منه لدوال تقدع الفرقد ع أجيد  تنده لدي  
مددن شدد   كددل انددتالل أ  يدد دي إىل فرقدد ع فعددكوك القددرأ  الكددر  عندده إشددارة إىل أ  

ا  أل  األ:ددددل فيدددده أ  يكددددو  يف فددددرلع انددددتالفكا ال ينبادددد  أ  يكددددو  مدددددعاة لتفددددرقك
 العري   انيتمل  للخالل لاليت فيها س   ال يف األ:ولع ل  أعلاع 

للقدددد سكدددر   ت ددداىل فرقددد  أندددل الكتددداب كيددد  لق ددده ب دددد االندددتالل  فقدددال ت ددداىل: 
 ددداء اّها دددندْهاا مَّدددن ك ف دددر  ل ل دددْو ش  دددندْهاا مَّدددْن أم دددن  ل ما م دددا اقْدتد تد لادددواْ ل ل كادددنَّ اّه  ل ل كادددنا اْنتد ل فادددواْ ف ما

ع ا يددد ع فدددذكر أ  االندددتالل كدددا  سدددببا  يف أشدددنع :دددور الفرقددد   لندددو يد ْف  دددلا م دددا يارايددددا 
 االقتتال  فلا يذكر الفرق  ألهما مفهوم   منا  من احلاب الفرقاء لاقتتاماع 
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الل املعددب  فمددا م ددك انتلفددوا الدديت جدداءك ب ددد تفرقددوا يف ا يدد  إ  م يكددن نددو االنددت
للتفر ؟ أجي  ت  شر الفرق  املعتطا من اقتتال لسفا دماء قد فمدد لتنتهد   دانرا  
م املددددهع للكددددن مددددا ي قبدددده نددددو انددددتالل القلددددوب لامتالمنددددا ابلادددداائن  لعندددددنا تكددددو  

 النتائو عصيب  للااي ع لل ل نذا امل ك نو الذي أشارك إليه ا ي ع ل  أعلاع 
الل مدا ندو ممدد لل ابمدور  فيالبعده الت صد  لالاداائن فيدد دي لاحلا:دل أ  مدن االندت

إىل الفرقدد  لعندده لقددع هدد  العددرعع لإسا لق دده الفرقدد  فددإ  مددن عواقبهددا انيددذلرة انددتالل 
القلددددوب  لانصددددداع اجملتمددددع املعددددلا  ل دددد فه لسددددهول  انلاقدددده مددددن عدددددلهع أمددددا سلددددا 

صدل عندد ال لمداء فهدوم االنتالل الناش  عن ت دد جهاك النظر لس   اللاد  ةيدث حت
 تلف  تدل عليها النصوب من لجوه  فيعدو  مدا االجتهداد لالقدول يف املعد ل  الواحددة 
تكثر من رأي  فذلا من عظم  نذا الدين لمقتاياك :دالحيته لكدل ومدا  لمكدا ع 

مدداسا يف ددل الندداا لالعددري   ال ميكددن أ  تددنص نصددا  علددى حرمدد  أل حددل    لب ددد الندديب
 ل   أل  معدددتجداك احليددداة ال تنتهددد ع فو دددع   العدددرع ةيدددث كدددل شددد ء معددد ل  معددد

 حيتمل النظر فيه لاستنبا  أحكام للمعتجداك من األمورع 
لالعددبه  الدديت أهرنددا نليفدداك  حا:ددلها أ  هدددم املددذان  الفقهيدد  لنقتصددر علددى قددول 
 لاحدع لنو إ  دل على ش ء فإمنا يدل علدى جهدل الرجدل  دذا الددينع فنجيبده ت   
ت اىل لو أراد أ  يل م الناا بقول لاحد لنص علدى حرمد  االجتهداد لالنظدرع لت  الددين 
إمنددا ج لدده   ت دداىل ةيددث يكددو  حكددا اجملتهددد يف معدد ل  مددا  نددو حكددا   يف حقددهع 
لت  حكا ال ام لل ام  يف مع ل  إمنا يتن ل من ل  قول   ت داىل لرسدوله يف حقدهع فهدل 

ليفاك من قبلع أم أنده م يعدمع ت:دول الفقده؟ للدو أردل أ  نل مدن  شع  ذا القول ن
كتبكا تقوال علمائكا لأئمتكا يف معد ل  مدن املعدائل لوجددل أقدواال   تلفد  يف املعد ل  
الواحدددة  لاألمثلدد  علددى سلددا كثدداة  لقددد سكددرل يف نددذا الكتدداب معدد ل  املت دد   لسددي ل 

فرعي  أ:ال  ليجوو االندتالل فيهدا  لمدع سلدا  مو وع حتري  القرأ  لنو لي  مبع ل 
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ف لمدددداء العددددي    تلفددددو  فيددددهع فددددإىل مدددداسا يرجددددع انددددتالل العددددي   يف ندددداتني املعدددد لتني 
لغامها  من لجه  نظر العي  ؟ لإسا كدا  احلدل عندد   لاحدد ال يت ددد  فمدا ندو احلدل 

 يف ناتني املع لتني؟
بلدددك الكاتدد  مدددن ال لدددا مدددهع يقدددول عدددن ل اشددع مدددا يقولدده الفددديض الكاشددداين الددذي مدددا 

شي ته: )ترانا فتلفو  يف املعد ل  الواحددة علدى ععدرين قدوال  أل االادني أل أويدد  بدل لدو 
 1شوه أقول: م تبل مع ل  فرعي  م فتلفوا فيها أل يف ب ض مت لقاسا(ع اند

ا أئمددتكا أفت يدد  علينددا أرب دد  أقددوال للكددا يف ب ددض املعددائل االاددني قددوال ع فمدداسا نف كدد
امل صدددومو ع م م ي صدددموكا عدددن ندددذا التخدددبطع ل ابو قدددل   إسا حتصدددل عنددددكا ندددذا 
ال دد الكثا من األقوال دل  قياا  فهل جاءكا أئمتكا بثالاني نصدا   تلفدا  يف معد ل  

 لاحدة؟ ف ين احلل الذي نو لاحد عند   ت اىل منها ن راك  سفين  التيه؟
 : العبه  الثامن 

: )العددي   ي ظمددو  األنبيدداء لين نددوها عددن كددل نقددص  لعددن كددل مددا نعدد  مددا( ل قولدده
:  عددرث أمثلدد  لالحتجددال  ددا علددى أنددل العددن  أهددا نقددائص لقددد نعددبونا إىل الندديب

األلل: )كدددالقول ت  النددديب كدددا  يددددلر علدددى نعدددائه اإلحددددر ععدددر يف سددداع  لاحددددة(  
ثالث:)أندده كددا  ميثددل بددب ض الندداا(  الثدداين: )أندده كددا  يل ددن مددن ال يعددتحل الل ددن(  ال

الرابع: )أنه كا  يعهو يف :الته(  اخلام : )أنه كا  يبدول يف الطرقداك( ي دّرث تندل 
  العن  ملما لرد من األنبار عندنا خبصوب سلاع

أجيدددد  عددددن األلل: اعلددددا أ  تبويدددد  البخدددداري لالددددرلانك املددددذكورة حتتدددده حيددددث أرج نددددا 
ملددعاة يف كالمده  لإمندا مدا رجحده ابدن حجدر أنده مدا الكات   م تثبه )اإلحدر ععر( ا

لالكالم يف الثنتني جويري  لرحيان  إمندا ندو مدن ابب إحلدا  مدن يف   اجتمع عند النيب
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ميينده مبدن حتتده عندد إادال  نعدائه تاليبدا ع ل اعلدا أ  ال شدبه  يف مدا قدال نليفداك نندا  
نتقصدو  مدن قددر نبديهان لسلدا أل  إال أنه تونا أنه  ذا يتا له القول ت  أندل العدن  ي

ممدا اندتص بده نبينددا ت ددد ال لجداك حلكددا كثداة م درلل ب اددها لمعدهور  لقدد :ددحه 
الددرلانك يف أندده :ددلى   عليدده لسددلا دار نعددائه يف سدداع   لانتلدد  يف م ددك العدداع  
 لالددراجح أ  م نانددا الوقدده مددن الدد من القليددل نعددبيا   ال العدداع  الدديت ي رفهددا الندداا الدديت
ن  ج ء مدن أرب د  لععدرين جد ءا  مدن اليدوم لالليلد   فإنده يب دد أ  أدامع أحدد فيهدا ندذا 
ال دددددد مددددن النعدددداءع لعلددددى تعددددليا أ  دلراندددده علدددديهن مب ددددك اجلمدددداع ال العددددالم علدددديهن 
لتفقدددنن لغدداه ممددا ميكددن تصددوره  لبصددرل النظددر عددن كددو  سلددا قددد كددا  معددرلعا  لدده 

لال ددل بدني ال لجداك  فد ي معدكل  يف أ  يددنل  على الدلام أل فقط قبل أي  القعدم 
املرء  يع بيوته يف ساع  لي اشر نعاءه  لياتعل يف كل بيده أل ميكنده سلدا يف غعدل 
لاحد دل  أ  تفوته لاجباتده األندررع إ  الكاتد  م يوفدل يف ندذه العدبه  قط دا  فلدي  

 ما لجه حتمل عليهع ل  املوفلع
 دن ف عمن اريل أنل البيه ر د    عدنهابت  عندكا لكذلا فإ  مثل نذه الرلانك ه

إ  دالد ملّددددا ج لدددده   نليفدددد  يف األرث أندددد ل عليدددده ")ع( قددددال:  عددددن الصدددداد  نعددددام
 1"ع اندتعع لتع و  امرأة ما بني مهاة إىل جاري  للدالد حينوذذ  -إىل أ  قال -ال بور

 لددده فدددداك لعدددن احلعدددن بدددن جهدددا قدددال: رأيددده أاب احلعدددن )ع( انتاددد  فقلددده: ج
كدا  لعدليما    -إىل أ  قدال: -نتابه فقال: ن ا إ  التهيو  مما ي يدد يف عفد  النعداء ا

بن دالد أل  امرأة يف قصر لاحدد االمائد  مهداة لسدب مائ  سدريّ  لكدا  رسدول   :دلى 
لكا  عنده تعع نعوة لكا  يطدول علديهن يف     عليه لأله لسلا له باع أرب ني رجال  

 ع كل يوم لليل
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كدا  لعدليما  بدن دالد ألد  امدرأة "لنقل ن مد    اجل ائدري: عدن أيب احلعدن)ع( قدال: 
لعلدل  ع"ل  دن يف كدل يدوم لليلد و يف قصر لاحد  لاالمائ  مهاة لسب مائ  سرّي   ليطد
 1اند األ هر أنه اوال اجلماع(عل اجل ائري على الرلاي  ما نصه:) حيمتل اوال ال نرة  

كددا  لعددليما  حصددن بندداه العدديااني لدده  فيدده ألدد  "ر)ع( قددال: : عددن أيب ج فددأياددا  ل 
عطداه    بيه يف كل بيه منكوحد   مدنهن سدب مائ  أمد  قطبيد  لاالمائد  حدرة مهداة  ف

 2اند ع"ليع فهن يف مبا    النعاء  لكا  يطول  ن  ي ا   ت اىل قوة أرب ني رجال  

  ائددكددا  م عددكره م  امل تدد ة ! مددا نصدده: )ليف ب ددض الكتدد  لقددال حممددد ندديب التوسدداكاين
ععع لكاندده لدده ا  نعدد  لععددرل  إنعدد فرسددل مفرلشدد  بلبندد  الددذن  يقددوم عليهددا ععددكره

لعددن أيب احلعددن: كددا   ألدد  امددرأة يف ألدد  بيدده مددن القددوارير مو ددوع  علددى اخلعدد  
 3اند ع(ل  امرأة يف قصر لاحدألعليما  عليه العالم 

يدده العددالم كددا  يعددح  م دده علددى البعددا  ألدد  ) أ  سددليما  عل: األنددوار الن مانيدد  ليف
  مددن احلرائدر  لقيددل: إندده كدا  يوقدد  علدديهن ائد  مددن اإلمدداء لالثمائامدرأة منكوحدد  لسدب م

 4اند يف ليلتهععع(ع
لمثددل سلددا كثددا جدددا  يف كتدد  العددي   يطددول سكددره  لفيدده مددن الفحددش مددا ال يتصددور :دددلره 

 فماسا يقول نليفاك يف سلا؟ ععن معلا
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 الثاين: لأجي  عن
أل سدددبه أل دعدددا عليددده   ت  الكاتددد  يعدددا إىل تبويددد  معدددلا )ابب: مدددن ل نددده النددديب

 1للي  نو أنال  لذلا  كا  له وكاة لأجرا  لرمح (ع
لقدددد بدددل الكاتددد  التبويدددد   لم يفّصدددل يف املعددد ل ع لكددددا  األلىل بددده لدددو أراد االعددددلاث 

  واو أ  يصدددر عددن الندديبلالنقددد أ  نل بدددليل قط دد  عقلدد  أل نقلدد  حييددل فيدده جدد
الل دن لغداه ممدا ي ددرث للبعدر نطد   ليجدد ل علدى رد الظدظ ابلقط دد ع لمهمدا يكدن مددن 
أمددر  فددإ  األحاديددث الددواردة يف نددذا البدداب يف :ددحيح معددلا لحددده بلادده سددت  ععددر 

  حديثا   لال اقل ال يبادر إىل رد احلديث تلل النظر قبل فهمه لدراس  قرائنهع
يث األلل يف البدداب نددو حددديث عائعدد  ر دد    عنهددا  قالدده: )دنددل لاعلددا أ  احلددد

رجدددددال  فكلمددددداه بعددددد ء ال أدري مدددددا ندددددو  ف غادددددباه  فل نهمدددددا   علدددددى رسدددددول  
لسبهما  فلّمدا نرجدا قلده: ن رسدول  ! مدن أ:داب مدن اخلدا شديوا  مدا أ:دابه ندذا   

مدددا شددداراه عليددده  قدددال: "لمدددا ساك؟" قالددده: ل نتهمدددا لسدددببتهماع قدددال: "أل مدددا علمددده
ريب؟ قله: اللهّا إمنا أل بعر  ف ي املعلمني ل نته أل سببته فاج لده لده وكداة لأجدرا "ع ل 
األحاديدددث األندددرر تددددلر حدددول نفددد  امل ددداين  ففددد  حدددديث أيب نريدددرة واد )أل جلدتددده 
 فاج لهددا لدده وكدداة لرمحدد (ع ليف حددديث أم سددليا يف غددا احلادادد  العددابق  بددني رسددول  

 تل ح من حديث عائعد  قدال: )إمندا أل بعدر  أر دى كمدا ير دى البعدر  العب  
لأغا  كما ياا  البعر  ف ميا أحد دعوك عليه من أميت بدعوة لدي  مدا تندل  أ  
  لها له اهورا  لوكاة لقرب  يقربه  ا منه يوم القيام (ع ليف الباب أحاديث أندرر ارجدع 

 إليها إ  شوهع
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مدددداء أنددددل العددددن  احلددددديث  يقددددول النددددولي رمحدددده  : )نددددذه لا   انظددددر كيدددد  يفهددددا عل
مدددددن العددددفق  علددددى أمتدددده  لاالعتنددددداء  األحاديددددث مبنيدددد  علددددى مدددددا كددددا  عليدددده الندددديب 

مبصداحلها  لاالحتيددا  مددا  لالرغبدد  يف كددل مددا يددنف ها  لنددذه الرلايدد  املددذكورة أنددرا  تبددني 
يه رمح   لكفارة لوكاة  لحندو سلدا املراد بباق  الرلانك املطلق   لإنه إمنا يكو  دعامه عل

  إسا م يكن أنال  للددعاء عليده  لالعد  لالل دن لحندوه  لكدا  معدلما ع لإال فقدد دعدا
على الكفدار لاملندافقني  لم يكدن سلدا رمحد ع فدإ  قيدل: كيد  يددعو علدى مدن لدي  ندو 
 تندددل للددددعاء عليددده  أل يعدددبه  أل يل نددده لحندددو سلدددا؟ فددداجلواب مدددا أجددداب بددده ال لمددداء 

 ل تصره لجها :
أحددمها: أ  املدراد لدي  تندل لدذلا عندد   ت داىل  ليف ابادن األمدر  للكنده يف الظدانر 

اسددتحقاقه لددذلا تمددارة شددرعي   ليكددو  يف اباددن األمددر   معددتوج  لدده  فيظهددر لدده
 م مور ابحلكا ابلظانر ل  يتوىل العرائرع  لي  كذلا  لنو

لحنددوه لددي  مبقصددود  بددل نددو ممددا جددرك بدده عددادة  لالثدداين: أ  مددا لقددع مددن سددبه لدعائدده
ال رب يف ل:ل كالمها بال ني  كقوله: تربه ميينا  لعقدرر حلقدىع ليف ندذا حدديث: 
ال ك ك سنا )يعا إىل حديث أم سليا(ع ليف حديث م اليد : )ال أشدبع   بطنده(ع 

أ  يصددادل شدد ء مددن   لحنددو سلددا ال يقصدددل  مددن سلددا حقيقدد  الدددعاء  فخددال
إجاب   فع ل ربه سبحانه لت اىل لرغ  إليده يف أ  أ دل سلدا رمحد  لكفدارة لقربد  سلا 

فاحعدا    لاهورا  لأجدرا ع لإمندا كدا  يقدع ندذا يف الندادر لالعداس مدن األومدا   لم يكدن
لال متفحعددا  لال ل ددال   لال منتقمددا  لنفعددهع لقددد سددبل يف احلددديث: أهددا قددالوا: أدع علددى 

دلسا ع اللها اغفر لقدوم  فدإها ال ي لمدو (ع اندد كدالم الندولي  دلاع فقال: )اللها اند
 رمحه   ت اىل رمح  لاس  ع

ال تكفوا عدن مقالد  ةقد  )عل  "ع" قال:   نفل إ  عندكا من الرلانك أمثال سلا  
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لال أمدددن مددددن سلددددا مددددن   نطدددد ءأ  أين لعددده يف نفعدددد  بفددددو  إل معدددورة ب دددددل  فددددأ
  قلدده غددا سلددا إفصدددقوين ل    قلدده حقددا  إرجددل مددنكا فددل أمنددا إليف رلايدد  )   ف لدد (

 1اند عفردله عل (

لأحببه أ  أنقل كالم الندولي كدامال  ألمدور منهدا أ  ندذا ندو املو دع الدذي أرج   ندا إليده 
الكات  يف حاشي  كتابه لنراج ه لنتبني مثلب  من مثال  أنل العن   لهنيها لندو األندا 

ففصلنا الكالم لوال يتدونا الدب ض شديوا  ال   ياأ  األمر يت لل بعخص الرسول ال ظ
يليدددل ب ظددديا أنالقددده :دددلى   عليدددا لعلدددى ألدددا ل:دددحبا لسدددلا لابرك ن سددديدل ن 
رسدددول  ع لأنددداا  لكددد  ي لدددا كدددذب لافدددلاء لدجدددل لحقدددد العدددي   علدددى أندددل العدددن   

مبددا  لرغبدتها يف تعدويه مدذنبنا بكدل لسديل ع لللمطدالع أ  يعدتدل علدى سلدا مدن كتدبها
ال حيصددى مددن النصددوبع نددذا مددا أردل بياندده يف اإلجابدد  عددن شددبه  نليفدداك  ليف كددالم 

 النولي كفاي  ملن كا  له قل ع ل  املوفلع 
 

 لأجي  عن الثالث:
ت  إشددارة نليفدداك إىل حددديث موسددى ابددن إشاعيدددل انددا مهددام عددن قتددادة عددن أنددد  يف 

أ    جتددولا يف املديندد   فدد مرنا النددديبالبخدداري ابب الدددلاء تبددوال اإلبددل: )أ  لسددا  ا
يلحقوا براعيه  ي ظ اإلبدل  فيعدربوا مدن ألباهدا لأبوامدا  فلحقدوا براعيده فعدربوا مدن ألباهدا 

فب دددث يف   لأبوامدددا حدددط :دددلحه أبدددداها فقتلدددوا الراعددد  لسددداقوا اإلبدددل  فبلدددك النددديب
فحددداظ حممددد بددن  الددبها فجدد ء  ددا فقطددع أيددديها لأرجلهددا لشددر أعيددنهاع قددال قتددادة

 ساين أ  سلا كا  قبل أ  تن ل احلدلدع( اندع

                                                           

 315 /3ال نا     565ما  الطوس  أ  154 /41ةار االنوار   293 ل   الكايفر  -1
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لقددد ةددث ابددن حجددر رمحدده   يف احلددديث لاستقصددى ارقدده لرلايتدده لنقددل مددا نددرل عليدده 
كمدا يف حدديث أند    من املعائل  لسكر أ  نذه أشد عقوب  عاق   ا رسول  

أحددا   فدذكر لده   ولللحجال حني ال  منه أ  حيداه تشد عقوب  عاق   دا الرسد
احلديثع لفصل ابن حجر الكالم يف غا نذا املو ع من فتح البداري  فدذكر يف كتداب 

ابلت ذي  ابلنار  ل حادر نعدخه لالنهد  عدن   املااوي أ  أاب نريرة حار أمر النيب
الت دددذي  ابلندددار كمدددا سكدددره يف كتددداب اجلهدددادع لبعدددط الكدددالم فيددده يف ابب أبدددوال اإلبدددل 

كتدداب الطهددارةع ل لدد  مددا أجدداب بدده نددو أندده ال شددبه  يف نددذا احلددديث لال لالدددلاب يف  
حج  على جواو التمثيل ألنه لقع التصريح يف ب ض ار  احلديث أهدا ارتددلا  كمدا يف 
رلايدد  سدد يد عددن قتددادة عددن أنددد  يف املادداوي )قتلددوا أي الراعدد  لكفددرلا(  لكددذا يف رلايددد  

يثع ل ألمحدد مدن رلايد  محيدد عدن أند  لني  عن أيوب يف ابب اجلهاد يف أ:دل احلدد
يف أ:دددل احلدددديث: )لنربدددوا حمددداربني(ع لأ  سلدددا كدددا  قبدددل أ  تنددد ل احلددددلد  كمدددا لقدددع 

 الت ذي  ابلنار أي قبل احلدلد  لقبل النه  عن التمثيلع 
لم ك اجتولا عموما  أها أ:ا ا مرث ل رر مبقامها يف املديند  ملدا أهدا أندل ابديد  فلدا 

هدا  لالعدمر بتعدديد املديا لختفيفهددا العدمل  ليف رلايد  اللمدذي لغداه أندده يناسدبها ا ام
قطددع أيدددي لأرجددل كددل لاحددد مددن احلددربيني مددن ندداللع لملعددلا مددن حددديث سددليما  
التيمدد  عددن أندد  أندده إمنددا شددل أعيددنها ألهددا شلددوا أعددني الرعدداةع لممددا أنددذ مددن احلددديث 

ع قددال ابددن حجددر: )لإ  قلنددا إ  قددتلها  قتددل اجلماعدد  ابلواحددد سددواء قتلددوه غيلدد  أل حرابدد 
كا  قصا:ا  لفيه املماال  يف القصاب  للي  سلا من املثل  املنه  عنها(ع انددع كالمده 

 لما خلصته من كالمه من املوا ع املعار إليها يف فتح الباريع 
اجتهددد يف إيقدداع أشددد ال قوبدد  علددى   لعليدده فقددد اب  أ  غايدد  مددا يف األمددر أ  الندديب

بعدداع  اجلددرم الددذي ارتكبددوه  لفقدددا  الددنص يف حكددا احلددربينيع نددذا إسا م حنمددل ندد الء ل
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ف لددده علدددى القصددداب مدددنها مبثدددل مدددا ف لدددوا ابلراعددد  أل أكثدددر ةعددد  مدددا ابددده يف ب دددض 
الرلانكع لعلى من أراد االست ادة يف املو وع لالتفصيل فيه الرجوع إىل املوا دع املعدار 

كدددا  ميثدددل ابلندددااع لأ  ندددذا    يقولدددو  ت  النددديبإليهددداع ليثبددده لددده أ  أندددل العدددن  ال 
  قط ا ع  القول على إاالقه ال يصح نعبته إىل الرسول

ل إ  كانددده ندددذه الدددرلانك قدددد كددد ك عليدددا  فدددإنكا تنعدددبو  إىل امل صدددوم أنددده ي طدددل 
قدر ابللدوا  قدال لده "ع" أرجدل ل لد  ر د    عنده  عنددما جداء أنه ف ندكا  حدلد  ع

 :قدال… يهدن شدوهأحكدام فدانل أحكا يف مثلا بثالاد    رسول    إن نذا :)
حدددرا  إل أندددداء مدددن جبدددل معددددلد اليددددين لالدددرجلني إأل …  دددرب  ابلعدددي  يف عنقدددا

ل:دددد  ىل إفجودددده … ا قددددد علمتددددهمددددتيدددده مددددن الددددذن  أين إاللهددددا  :فقددددال… ابلنددددار 
فقددال  ا  :دحابه  ي ددأمددا املد منني "ع" لبكددى أفبكددى  :قدال… لابددن عدا نبيددا رسدولا

    إفد  رثبكيه مالئك  العدماء لمالئكد  األأما امل منني "ع": قا ن نذا فقد أله 
 1اند  عمما ف له( قد  ب عليا فقا لال ت الد  شيوا  

لانتبدده أيهددا القددار  إىل مددا جدداء يف الرلايدد  مددن قددول الرجددل: "ل:دد  رسددولا" فددإ  نددذا 
نددديب عليددده العدددالم أل:دددى لعددديدل علددد  الكدددالم ال دليدددل مدددا عليددده  لندددو ي ندددو  بددده أ  ال

ابإلمامدد  أي ندددص علدددى نالفتددده مدددن ب دددده  لنددذا مدددا ننددداوعها فيددده أشدددد النددد اعع للتتبدددني  
كدددذب ادعدددائها لسافددده أقدددواما  راجدددع مبحدددث اإلمامددد  يف كتددد  املتكلمدددني مدددن أندددل 

 العن  مثل األرب ني ل مام الراوي  لاملواق  ل أ   لشرح املقا:د للتفتاواينع   
 

 لأجي  عن الرابع:

                                                           

 ع50/170  ل 73/ 75ل  296 /40نوار ةار األ   7/201 الكايف -1
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ت  العددهو لددي  ممددا يقدددح يف ن اندد  األنبيدداء لعصددمتها  لالنعدديا  ممددا ال يعددتحيل علددى 
األنبيددداء ألنددده مدددن األعدددراث البعدددري  غدددا املذمومددد ع لت  إحالددد  النعددديا  علدددى األنبيددداء 

دا بد ل ا دا الف  لنص قط   مدن القدرأ  الكدر ن قدال ت داىل عدن سديدل موسدى لفتداه:   فد ل مَّ
دددا دددي ا حاوس ام  دددا ن عا دددع  بد ْيناهام  دددْن أ ْمدددراي   لقولددده: جم ْم  ددديها ل ال  تدادددْرناْقظا ما دددْذينا مبا دددا ن عا ال  تدا  انا

يد نَّا  العَّْيط ا ا ف ال  تد ْق ادْد بد ْ دد  الدذّاْكر ر     لقال ت اىل لعيدل حممدعاْعر ا ل إامَّا يانعا
يه  ل قاْل ع ع ى أ   يد ْهداي نا ر يبّا ألا قْددر ب  ل    لقال: م ع  اْلق ْوما الظَّالاماني   اسْكار رَّبَّا  إاس ا ن عا

ا ا ر ش د  متفل عليها بني العدن  لالعدي  ع أمدا العدن    ع لت  رلاي  سهو النيبماْن ن ذ 
فحديث سي اليدين معهور جددا  لندو ال مددة يف أحكدام العدهو يف الصدالةع لأمدا عندد 

 قال ش ه أاب عبد   عليده العدالم يقدول: ":دلى رسدول   العي   ف ن س يد األعرل

  ل سدددلا يف الدددرك تني  فعددد له مدددن نلفددده: ن رسدددول   أحدددديف يف الصدددالة شددد ء؟
لكدا  يددعى سا –قال: "لما ساك؟ قالوا: إمنا :ليه رك تنيع فقال: أكذاك ن سا اليددين 

رب ددا  لسددجد سددجدتني ملكددا    فقددال: ن دداع فبددك علددى :ددالته فدد ّ  الصددالة أ-العددمالني
 1اند الكالم(ع

لعددددن أيب بكددددر احلاددددرم  قدددددال: ):ددددليه ت:ددددحايب املادددددرب فلمددددا أ  :ددددليه رك تدددددني 
سلمه  فقال ب ادها إمندا :دليه رك تدني  ف عددكن فد ن ك أاب عبدد   عليده العدالم 
فقال: ل لا أعدكع قله ن اع فاحا ل قال: إمنا كا  أ يدا أ  تقدوم فلكدع رك د ع 

سددها فعددلا يف رك تددني  ل سكددر حددديث سي العددمالني فقددال: ل قددام   سددول  إ  ر 
 2اند  ف  ال رك تني(ع

                                                           

  1/358  من ال حياره الفقيه 8/202  لسائل العي   39  ن ن  النا ر 3/355الكايف  -1
 1/369  االستبصار 2/180التهذي  

 ع 1/369  االستبصار 2/180  التهذي  2/355  الكايف 8/199لسائل العي    -2
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ليقدددول ابدددن اببويددده القمددد  امللقددد  ابلصددددل : "إ  الادددالة لاملفو ددد  ل دددنها   ينكدددرل  
  1"ع اند  سهو النيب

مدو  أ  لعن أيب الصله امرلي قال: )قلده للر دا "ع": إ  يف سدواد الكوفد  قومدا  ي ع
م يقدددع عليددده العدددهو يف :دددالتهع فقدددال: كدددذبوا ل دددنها  ع إ  الدددذي ال   رسدددول  

  2اند يعهو نو   الذي ال إله إال نو(ع
فراجدددع ندددذه الكتددد  الددديت سدددردسا يف مراجدددع كتابدددا ف نددده ألىل النددداا بقراءسدددا ب دددد أ  

عدهو علدى األنبيداء انتديه  ل لا تتبصر مبذنبا أكثدر فدت لا أ  مدن حييدل النعديا  لال
لاألئمددد  علدددى مدددذنبا متصددد  ابلالدددو لمل دددو  مدددن أئمدددتكاع لاألندددا أنددده فدددال  ندددص 

 القرأ  الكر ع ندال   لإنك إىل الصوابع 
 

 لأجي  عن اخلام :
:دداح  اخللددل ال ظدديا علمنددا كمددا نددو منصددوب عليدده يف كتدد  الفقدده لشددرلح   تندده

  لمددددن سلددددا عدددددم اسددددتقبال القبلدددد  أل احلددددديث أداب إتيددددا  اخلددددالء للتبددددول أل التاددددو 
اسدتدابرنا بدال حائدل بينهمدا  لعددم البدول يف اجلحدور لشدقو  الصدخر أل حتده العددجر 
املثمر  أل يف املاء الراكد  أل الكدالم أانداء قاداء احلاجد   أل رد العدالم  أل سكدر   أل 

حددددال  ا:ددددطحاب شدددد ء ممددددا فيدددده سكددددر   عدددد  لجددددل  أل البددددول يف املاتعددددل  أل البددددول
الوقددول إال أ  يدد من أ  ال يصدديبه شدد ء مددن النجاسدد  لأ  ال تددرر عورتدده  لغددا سلددا 

كددا  يبددول يف الطرقدداك  ددذا   مددن ا دابع لم يددرد يف رلانك أنددل العددن  أ  الندديب

                                                                                                                                          

 1/360من ال حياره الفقيه  -3
 ع2/203عيو  أنبار الر ا  -4
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امل ك  فإ  كا  نليفاك يعا إىل حديث حذيف  يف :حيح ابدن حبدا  حذيفد  )قدال: 
لسلا أتى سباا  قوم فبدال قائمدا   ل دعدا مبداء فتو د   ل رأيه رسول   :لى   عليه

اإلمكددا    لمعددح علددى نفيدده(ع قددال ابددن حبددا : "عدددم العددب  يف نددذا الف ددل نددو عدددم
أتى العباا  لن  امل بل  ف راد أ  يبول فلا يتهي  له اإلمكا  أل  املرء إسا   لساك أنه

ه  فمددن أجددل عدددم إمكاندده ق ددد يبددول علددى شدد ء مرتفددع عندده رمبددا تفعددى البددول فرجددع إليدد
 "ع اندعقائما    من الق ود حلاج  ابل

ابل يف الطريل بل يف م بل   لمقام االحتجدال بده   قله: فهذا احلديث لي  فيه أنه
لي  نو جواو البدول يف الطرقداك بدل البدول حدال القيدام ال الق دود  فكدا  احلكدا اجلدواو 

  عند عدم اإلمكا ع
حنبددل البددن قدامدد : )ليكددره أ  يعددتقبل العددم  لالقمددر لجدداء يف الكددايف مددن فقدده ابددن 

تكرميا  ممدا لأ  يعدتقبل الدريح لدوال تدرد البدول عليدهع ليكدره أ  يبدول يف شدل أل اقد  ملدا 
هى أ  يبدال يف احلجدرع رلاه أبدو دالد  لألنده ال   رلر عبد   بن سرج  أ  النيب

ليكدره البددول يف اريددل أل  ددل نمدن أ  يكددو  معددكنا  للجددن أل يكدو  فيدده دابدد  تلعدد هع 
اتقددوا املالعددن الددثاليف: : ) ملددا رلر م دداس قددال قددال رسددول   ينتفددع بدده أل مددورد مدداء

الدد او يف املددوارد  لقارعدد  الطريددل  لالظددل رلاه أبددو دالدع ليكددره البددول يف مو ددع تعددقط 
)هدددى  فيددده الثمدددرة لدددوال تتدددنج  بددده لالبدددول يف املاتعدددل ملدددا رلر عبدددد   بدددن مافدددل قدددال:

أ  يبددول الرجددل يف ماتعددله( رلاه ابددن ماجددهع قددال أمحددد إ  :دد  عليدده   رسددول  
 املاء فجرر يف البلوع  فذن  فال تاععع إخل(ع
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الدددذي ينهدددى عدددن قاددداء احلاجدد  يف الطريدددل ال ميكدددن أ  نتيهدددا بنفعددده    فرسددول  
لقدد    النديبأل  يف سلا أسي  للناا  لمظن  انكعال ال ورةع لكي  ي قدل ندذا مدن 

 كا  أشد حياء من ال ذراء يف ندرناع

مددا نددو أشددنع مددن سلددا بكثددا مددن البددول يف الطرقدداك    ل إنكددا نعددبتا لرسددول  
ل إاْس تد قاددددولا   :نقدددل الصددددل  عدددن الر دددا "ع" يف قولددده ت ددداىلف لحاشددداه أيهدددا املفدددلل :

ددا  لالَّدذاي أ نْد  ددا  اهَّا ع ل ْيددها ل أ نْد  ْمدده  ع ل ْيددها أ   ددْا ع ل ْيددا  و ْلج      رسددول  إ) :قددال  ْمعا
راده فدرأر امراتده ويند  تاتعدل فقدال مدا سدبحا  الدذي أمدر أقصد دار ويد بن حاراد  يف 

 !!! 1 اند (نلقا
 

لدددي  لددده ندددادم   سدددافرك مدددع رسدددول  ) :مدددا املددد منني "ع" قدددالأعدددن ليف كتدددبكا 
رسدول   ينددام بيددظ لبددني عائعدد   غداي  لكددا  حلددال لددي  لده غدداه لم دده عائعدد   لكددا 

ىل الصدالة حيدط بيدده اللحدال مدن لسدطه بيدظ إسا قدام إلي  علينا االاتنا حلال غداه  فد
 !!! 2اند  علبني عائع  حط مي  اللحال الفرال الذي حتتنا(

ر رسدددول   :دددلى   عليددده لسدددلا امدددراة ف عجبتددده أر )عدددن الصددداد  "ع" قدددال: لأيادددا  
سدده يقطددر فقددال أىل الندداا لر إلكددا  يومهددا ف :دداب منهددا   فخددرل  م سددلم أفدددنل علددى 

  3اند  عنله(أك  فلي منا النظر من العيطا  فمن لجد من سلا شيوا  إيها الناا أ

                                                           

  18نبياء للج ائري ب قصص األ  ل 112نبار الر ا ب أعيو  ل   431 الحتجال با -1
 ع291 /3ال نا    ل 2/150تفعا القم  ل 
  ع40 /3ةار االنوار  -2
 ع259 /16ةار االنوار    2/664الكايف  -1
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فما رأي حارة راك  العفين  املهتدي إىل اإلسالم الصحيح  دذه األحاديدث املوجدودة 
ني لا ندر حدني نقدرأ أمثدال يف كتبكا  للي ذرل لو  نا ب ض عالماك الت ج  بني احلد

  نذه الدرلانك الديت تعدي  مدا رملا الولددا ع قاتدل   مدن افلاندا علدى رسدول  
أتقدديا الدددنيا لال تق دددنا لتتندداول عددن كثددا مددن م تقددداتا أل   لعلددى أل بيتدده األاهددارع

عمدددر م يثبددده أنددده قدددال )أنجدددر؟(  فمددداسا ف لددده لأنددده ت لدددا أ  الكتددد  الددديت تتخدددذنا 
 ؟!  جع لبحثا نذا حمعوة حعوا   ذا امجاء لرسول  مرا
 

 :العبه  التاس  
قولددده حتددده عندددوا  "مدددن عقائدددد األشددداعرة": "إ  ندددذه ال قيددددة األشددد ري   الفددد  لصدددريح 
القرأ  لما نال  القرأ  فهدو مدردلد"ع انددع للالسدتدالل علدى سلدا مدن كدالم األشد ري  

ي:"مددذن  أنددل العددن  أ    ت دداىل ال أدد  نقددل نددص اإلمددام النددوليع قددال: قددال النول 
عليه ش ء  بل ال ام كله ملكه  لالدنيا لا نرة يف سلطانه  يف ل ما يعاء  فلو عدذب 
املطي ددني لالصدداحلني أ  ددني لأدنلهددا النددار كددا  عددادال   لأن ددا علددى الكددافرين لأدنلهددا 

 اجلن  كا  له سلا"ع اند
دددلص  القدددرأ  بقولددده ت ددداىل: ل احدددتو علدددى  الفددد  ندددذه ال قيددددة لصدددريح  إا َّ ل ْعدددد  اهّا ح 

دددا   ل ْعدددداها م ْ تايادددال لامل دددك أ    ت ددداىل قدددد لعدددد عبددداده املددد منني ت  يددددنلها ع إانَّدددها ك 
 اجلن   فإ  أج ل أ  ال يدنلونا فهذا نالل لعد   ماع 

بيحددا  مندده سددبحانهن ل أتددى ةجدد  عقليدد  مفادنددا أندده لددو عددذب   املطيددع لكددا  سلددا ق
فقددال: "كيدد  ميكددن أ  ي ددذب   املطي ددني لالصدداحلني أ  ددني ليدددنلها النددار لمددنها 
األنبيداء لالعدهداء!؟ لندذا الف دل قبديح بدني النداا  فلدو أ  سديدا  أمدر عبدده إبزداو عمدل 
مدا  للعددده تجددرهع لب ددد إزدداو ال مددل قددام العدديد لعاقدد  ال بدددع لددو ف ددل نددذا السددتنكر 
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 ددل العدديد لعددابوه  فكيدد  نتصددور :دددلر نددذا الف ددل مددن   عدد  لجددّل؟!"ع انددد  الندداا ف
 كالمه

ل أتى بنص أنر نو تبوي  ال الم  انيقدل عادد الددين اإلأد  يف كتابده املواقد  قدال: 
أي األشداعرة" اندد فقدال نليفداك:  -"املقصد العابع: تكلي  مدا ال يطدا  جدائ  عنددل

ددا إاالَّ لاْسدد  ه ا  قددال ت دداىل: "لنددذه عقيدددة أنددرر يرفاددها القددرأ  لّادد ا اّها ند ْفع    ال  ياك 
ن ال  ع اندع ال  ياك لّا ا اهَّا ند ْفع ا إاالَّ م ا أ  

فنقول: ملا كا  الكالم دائرا  يف أحكام ال قل الثالا  الوجدوب لاالسدتحال  لاجلدواو قددمنا 
حندددرر املقصدددود ابلقادددان بفصدددل يف تو ددديح م انيهدددا فائددددة ملدددن م يقددد  علدددى سلددداع ل 

املختلدد  فيهددان أل  حمددل الندد اع نددو :ددح  أل فعدداد قادديتني ت دد ا  عددن اعتقددادين مددن 
اعتقدداداك أنددل العددن ع األلىل: أندده ال يقدددبح مددن   سددبحانه شدد ءع لالثانيدد : اسدددتحال  
لجدددوب شددد ء علدددى   سدددبحانه  امل ددد  عنددده يف كدددالم املعدددايل تنددده ال أددد  علدددى   

رع عددن ندداتني القادديتني معددائل سكددر نليفدداك منهددا اانتددني: األلىل: جددواو شدد ءع ليتفدد
فهددا   قادديتا   ت ددذي  املطيددع لتن دديا ال ا:دد ع لالثانيدد : جددواو التكليدد  مبددا ال يطددا ع

ينبظ إاباك :حتهما أل فعادمها على فهدا م داين األحكدام ال قليد : اجلدواو لاالسدتحال  
هماع لسددنبني كددل سلددا بتفصدديل إ  شدداء لالوجددوبع لكددذلا يتوقدد  علددى إابدداك أ:ددلي

   ع
 )فصل( يف بيا  مفهوم األحكام ال قلي 

الوجدوب ال قلد  ندو عددم قبدول االنتفداء يف ال قدل  فالواجد  مدا ال يتصدور ال قدل نفيده  
أي ما ال ميكدن لل قدل أ  ينفدا عدن إاباتدهع لاالسدتحال   دد الوجدوب فهد  عددم قبدول 

ال يتصدددور ال قدددل ابوتددده  أي أ  ال قدددل ال ينفدددا عدددن الثبدددوك يف ال قدددل  فاملعدددتحيل مدددا 
نفيددده لسدددلبه لاحلكدددا ب دمددده كلمدددا عدددرث مفهومددده علدددى ال قدددلع أمدددا اجلدددواو أل اإلمكدددا  
ال قل  فهدو  دام القعدم  ال قليد  بدني الوجدوب لاالسدتحال   فهدو قبدول الثبدوك لاالنتفداء 
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أندده عنددد عر دده علددى  يف ال قددلن فاجلددائ  ال قلدد  نددو مددا يتصددور ال قددل ابوتدده لنفيدده  أي
ال قل فإ  ال قل ينفا عن إاباته كما ينفدا عدن نفيدهع لدليدل احلصدر أ  امل لدوم إمدا أ  
ال ينفا ال قل عدن إاباتده لندو الواجد   أْل ينفدا عدن إاباتده كمدا ينفدا عدن نفيده لندو 
اجلائ   أل ال ينفا عن نفيه لنو املمتندع لذاتدهع لال هلدث بدني اإلابداك لالنفد  كمدا ندو 

 ررع فثبه بذلا احنصار األحكام املذكورة يف الثالا عمق
ممددا ماددى نالحدد  أ  املعددتحيل ال ميكددن لل قددل أ  حيكددا بوقوعدده أل  ساك املعددتحيل 
غدددا قابلددد  للثبدددوك يف نفعدددها  فدددال تقبدددل إال االنتفددداءع أمدددا املمكدددن فذاتددده تقبدددل الثبدددوك 

ا غدا قابلد  لالنتفداءع لندذه لاالنتفاءع لساك الواجد  متصدف  ابلثبدوك قط دا  لدائمدا  ألهد
األحكددام الثالادد  عقليدد   مب ددك أ  احلدداكا فيهددا إمنددا نددو حمددض ال قددل  إس ال حيتددال ال قددل 
يف احلكددا ابجلدددواو أل االسدددتحال  أل الوجدددوب علدددى أمدددر مدددا إال إىل فهمددده لإدراك م نددداه  
ره أي تصددوره للددو مددن لجددهذ مددا مبددا يكفدد  للحكددا عليدده  ددذه األحكددامع فددإ  ت ددذر تصددو 

مطلقددا  للددو بددب ض لواومدده الكافيدد  لاددرث احلكددا عليدده  ت ددذر احلكددا عليدده مطلقددا ع لنددذا 
نددو املددراد مددن عبددارة املعددايل: )احلكددا علددى العدد  فددرع عددن تصددوره(ع لنددذه القاددان لإ  
بددددددك لدددددا سدددددهل  إال أهدددددا دقيقددددد  عميقددددد  لقر دددددا مدددددن مبددددداد  ال قدددددول  لفيهدددددا ةدددددويف 

ا مبددداد  ال غدددك عنهدددا يف دراسددد  أي علدددا مدددن لتفصددديالك تطدددول  فت ملهدددا جيددددا  ألهددد
 ال لومع     

لمدددا أريدددد قولددده نندددا  ندددو أ  انيتدددال إليددده إلادددال  ندددذه األحكدددام ال يت ددددر إدراك ساك 
انيكددوم عليدده إىل شدد ء أنددر نددارل عددن مفهومدده أبدددا ع لإ  ب ددض األمددور املمكندد  لددذاسا 

 قددل عنددد مالحظدد  غانددا قددد ال أي ابلنظددر إىل ساسددا قددد تكددو  لاجبدد  لاانددا  أي أ  ال
ينفا عن إاباسا فيحكا بوجو ا ال لذاسا بل لااناع لكذلا فإ  ب ض األمور املمكند  
لدددذاسا قدددد تكدددو  معدددتحيل  لااندددا أل  ال قدددل حدددني يالحددد  أمدددرا  نارجدددا  عنهدددا فإنددده ال 

 ميكدن ينفا عن نفيها  فيحيلهدا ال لدذاسا بدل لاانداع أمدا املعدتحيل لذاتده فدال أد  لال
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لادداه أبدددا  تي حددال مددن األحددوال  لكددذلا الواجدد  لذاتدده فإندده ال ميكددن لال يعددتحيل 
لادداه أبدددا ع لأندداا  فددإ  نددذه األحكددام ال تنقلدد  لددذاسا أبدددا   أي أ  املعددتحيل لذاتدده ال 
ميكن أ  ينقل  لذاته لاجبدا  أل جدائ ا   لكدذلا الكدالم يف الواجد  لذاتده لاجلدائ  لذاتده  

أ  ينقلدد  أي منهمددا لذاتدده ليعددتحل حكمددا   عقليّددا  أنددرع لنددذا نددو املقصددود  فددال ميكددن
مددددن قددددول املعددددايل: )انقددددالب األحكددددام ال قليدددد  حمددددال(ع لنددددذا مددددا أردل تو دددديحه ننددددا 

 خبصوب األحكام ال قلي ع هاي  الفصلع 
 

إسا اتاح م ك األحكام عندك أيها القار  فلن يص   عليا ب دد سلدا أ  حتكدا ت  
املطيدددع لتن ددديا ال ا:ددد  أمدددرا  ابلنظدددر إىل ساتيهمدددا جدددائ ا  عقدددال   للكندددا عندددد  ت دددذي 

مالحظددددد  العدددددرع للعدددددد   سدددددبحانه ابجلنددددد  للمددددد منني لابلندددددار للكفدددددار حيكدددددا عقلدددددا 
ابستحالتهما ال لذاتيهما بل لاامها  لغامهدا ندذا ندو ال لدا ابسدتحال  لقوعهمدا املد نوس 

التكليدد  مبددا ال يطددا  أمددر جددائ  عقددال  ابلنظددر مددن ندد  الصدداد  القط دد ع لكددذلا فددإ  
إىل ساته  لإال ملدا :دح يف ال قدول تصدوره بدل إ  كدل لاحدد مندا يعدتطيع أ  يكلد  غداه 
مبددا ال يطددا ن فدداحلكا جبددواوه عقددال  أمددر فتلدد  عددن لقوعدده أل عدددم لقوعدده يف العدداند   

ت  ا يتدددني  كمدددا فتلددد  عدددن أنددده ندددل ندددو ممتندددع الوقدددوع لاددداه أم الع للدددي لا نليفددداك
الكددرميتني إ  سددّلا أهمددا تدددال  علددى عدددم لقددوع التكليدد  ابنيددال فددال تدددال  أبدددا  علددى 
استحال  لقوعهع للاجع من شداء إىل التفاسدا  ليت مدل امل دك الدذي نفتده ا يتدا  ليددرك 
م ددك مددا نقددولع ل ددذا الكددالم اب   املددراد مددن قددول األشدد ري  إ دداال   لنددو كددال ألسكيدداء 

لدددوب يف الدددرد علدددى العدددبه  الدددواردة علدددى أندددل العدددن ع لمدددع سلدددا فإنندددا سدددنبحث يف الق
 العبه  لإجابتها أكثر  ملا أنه قد كثر تعد  العي    اع 
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قددال: )لددن   للنقددرأ كددالم النددولي كددامال  م لقددا  علددى حددديث أيب نريددرة عددن رسددول  
قدددال: لال إني  إال أ  ينجددد  أحددددا  مدددنكا عملددده  قدددال رجدددل: لال إنك؟ ن رسدددول  ! 

يتامدددددين   مندددده برمحدددد   للكددددن سددددددلا(ع ليف رلايدددد  )برمحدددد  مندددده لفاددددل(  ليف أنددددرر 
)مبافرة منه لرمح (  ليف أنرر )يتداركظ( بدل )يتامددين(ن ليف أندرر )ال يددنل أحددا  

أ  اعلددا مددنكا عملادده اجلندد   لال أدداه مددن النددارععع إخل(ع فقددال النددولي رمحدده   ت دداىل: )
مدددذن  أندددل العدددن  أنددده ال يثبددده ابل قدددل ادددواب لال عقددداب  لال إأددداب لال حتدددر   لال 
غامهددا مددن أنددواع التكليدد ع لال تثبدده نددذه كلهددا لال غانددا إال ابلعددرعع لمددذن  أنددل 
العن  أياا  أ    ت اىل ال أ  عليه ش ء  ت اىل    بدل ال دام ملكده لالددنيا لا ندرة 

  فلددو عددذب املطي دني لالصدداحلني أ  ددني لأدنلهددا النددار كددا  يعدداءيف سدلطانه يف ددل مددا 
عددددال  منددده  لإسا أكدددرمها لن مهدددا لأدنلهدددا اجلنددد  فهدددو فادددل مندددهع للدددو ن دددا الكدددافرين 
لأدنلها اجلن  كا  له سلاع للكن   أن  لن ه الصدد  أنده ال يف دل ندذا  بدل يافدر 

 لفلدددنا يف النددار عدددال  منددهع لأمددا للمدد منني  ليدددنلها اجلندد  برمحتدده  لي ددذب املنددافقني
امل ت ل  فيثبتدو  األحكدام ابل قدل  ليوجبدو  ادواب األعمدال  ليوجبدو  األ:دلح  لمين دو  
ندددالل ندددذا يف ندددبط اويدددل مدددا  ت ددداىل   عدددن انلاعددداسا الباالددد  املنابدددذة لنصدددوب 

لاجلند   العرعع ليف  انر نذه األحاديدث داللد  ألندل احلدل أنده ال يعدتحل أحدد الثدواب
لاددو    بطاعتددهع لأمددا قولدده ت دداىل: ل تاْلددا  اجلْ نَّدد ا الَّدديتا   لقولدده اْدنالاددواْ اجلْ نَّدد   مبا ددا كانددتاْا تد ْ م 

لادددو    دددا مبا دددا كاندددتاْا تد ْ م  لحنومهدددا مدددن ا نك الدالددد  علدددى أ  األعمدددال يددددنل  دددا  أالرااْدتاماون 
أ  دنددول اجلندد  بعددب  األعمددال  فددال ي ددارث نددذه األحاديددثن بددل م ددك ا نكاجلندد   

ل التوفيل لّعمال لامداي  ل نالب فيها  لقبومدا برمحد    ت داىل لفادله  فيصدح أنده 
م يدددنل مبجددرد ال مددل  لنددو مددراد األحاديددث  ليصددح أندده دنددل ابألعمددال أي بعددببها 

    ل  أعلاع( اند كالمهعلن  من الرمح 
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لقول بدعا  أل عدن ندور  بدل ندو معدتنبط مدن احلدديث أقول: إ  األش ري  م نتوا  ذا ا
أ  ال مدددل الصددداع لدددي  علددد  موجبددد  لددددنول اجلنددد ع لندددذا   العدددري   إس بدددنّي النددديب

دددن  يفهدددا أيادددا  مدددن قولددده ت ددداىل: دددْا ل الَّدددذاين  ما ددداا الَّدددذاي ن ل ق كا دددا النَّدددااا اْعباددددالاْ ر بَّكا ن  أ يدظه 
فكانده ال بدادة مظند   ل اتدَّقادوا اهَّ  ل   لَّكادْا تداْرمح ادو   : لقوله ت اىل  قد ْبلاكاْا ل   لَّكاْا تد تدَّقاو   

لرجاء التقور  لالتقور مظن  لرجاء الرمح  أل  ل ل كلمد  ال تفيدد اليقدني بدل ند  كلمد  
شدددا  لاملدددراد مدددن ا يددد  احلدددث علدددى ال مدددل لأتميدددل ال بدددد ابلرمحددد  عندددد اتقائددده لعملددده 

ال مدل موجبدا  للرمحد  لكدا  الت بدا مبدا يفيدد ابدوك الثدواب إبنالب  للو كدا  التقدور ل 
ال العددا فيددهع فدداملطلوب إتقددا  ال مددل لالدد  العددداد أي الصددواب لنددو بددني اإلفددرا  

الندددددولي  فدددددال تالدددددوا لال تقصدددددرلاع لعندددددد ال جددددد  فددددداملطلوب املقاربددددد  أي  لالتفدددددريط قالددددده
دددناني  ال  يا االقدددلاب مدددن الصدددواب قددددر الوسدددعع ل إ    سدددبحانه  ددديعا أ ْجدددر  اْلماْحعا   اا

فن مددل لسدد نا لحنعددن الظددن ابو  لحعددن الظددن مددن حعددن ال مددل كمددا سكددره علمددامل  
 لنرجو رمح    ت اىلع 

لملددا م تكددن األعمددال علدد  موجبدد  لدددنول اجلندد  :ددحه قادديتنا: )إدنددال املطيددع اجلندد  
قدددد نفدددى كدددو   لدددي  بواجددد  علدددى   ت ددداىل( لكانددده مددد نوسة مدددن العدددرعع لاحلدددديث

الطاعدد  علدد  موجبدد  لدددنول اجلندد   فقددي  عليدده نفدد  كددو  امل صددي  علدد  موجبدد  لدددنول 
النددار فصددحه قادديتنا )إدنددال ال ا:دد  النددار لددي  بواجدد  علددى   ت دداىل( مددن اريددل 

 العرع أياا ع 
  ف ْلادلا م دا ي ع داء ل ف ْت دارا : ل لنا مدن العدرع اريدل أندر  لندو ابدوك االنتيدار لده ت داىل

  لنذا يعتل م انتفداء لجدوب شد ء عليده جدل لعدال مطلقدا   املعدتل م فد  َّاٌل لّام ا يارايدا ل
لصدددح  قاددديتينا يف ال ا:ددد  لاملطيدددعع لقدددد مدددر بدددا أ  األحكدددام ال قليددد  االاددد  حصدددرا   
فنفدد  الوجددوب إابدداك ل مكددا  أل االسددتحال ع لألندده ال يعددتحيل دنددول املطيددع للجندد  

ا   فبقدددد  اجلددددواوع لال ففددددى أ  القددددول جبددددواو دنددددول املطيددددع اجلندددد  لال ا:دددد  للنددددار اتفاقدددد
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لال ا:دد  النددار  ددوي  لنقدديض سلددا أي لدددنول املطيددع النددار لال ا:دد  اجلندد ع فددإ  قيددل 
نقيادددها عددددم دندددول اجلنددد   ال دندددول الندددار قلندددا إ  كدددل إنعدددا  فمُلددده للجنددد  أل للندددار 

  فصدارك ْي   فايها ف رايدٌل يفا اجلْ نَّد ا ل ف رايدٌل يفا العَّد ااا ل تانذار  يد ْوم  اجلْ ْمعا ال  ر  لقوله ت اىل: 
اجلن  لالنار مبن ل  النقياني حال كوهما  ددين ال يرتف دا  عدن القابدل ممدا يف مدُل يدوم 

 القيام ع ل  ت اىل أعلاع فت ملع 
ال : لقد بدني اإلمدام الندولي أ  ندذه األقدوال مبنيد  علدى ب دض أ:دول أندل العدن  لند  أل 

أندددده ال يثبدددده ابل قددددل اددددواب لال عقدددداب  لنددددذه إشددددارة إىل معدددد ل  احلعددددن لالقددددبح الدددديت 
سنتكلا فيها عما قري ع لهنيدا : أ    ت داىل ال أد  عليده شد ء  لندذه القادي  أ:دل 
ملعددد ل  احلعدددن لالقدددبحع لهلثدددا : أ    ت ددداىل فاعدددل ابالنتيدددار  لندددذا أ:دددل للمعددد لتني 

ر إليه بقولده يف دل مدا يعداء لفتدارع لراب دا : أنده ال تصدّرل ألحدد العابقتني  لنو ما أشا
يف الوجدددود إال و سدددبحانه لت ددداىل  أي ال فاعدددل إال ندددو  لندددو مدددا أشدددار إليددده بقولددده بدددل 
ال ددام كلدده يف سددلطانه لنددذا مدد نوس مددن دليددل الوحدانيدد ع فلمددا ابدده عندددل لجددوب كوندده 

ابلتصددرل يف نددذا ال ددام لتدددباه لال فاعددل غدداه   ت دداىل فدداعال   تددارا  لاحدددا  أحدددا  متفددردا  
انتفدددى مبددددأ ال ليّددد  يف الكدددو  مطلقدددا  مدددن اريدددل العدددرع  فدددانتفى لجدددوب شددد ء علدددى   
ت اىل  فصح أنده ال يثبده ابل قدل ادواب لال عقداب  لممدا يفهدا مدن سلدا أ  ال قدل كمدا 

حددل ال ا:دد ع لملددا م أيدد  الثددواب علددى املطيددع فإندده أيدد  ال قدداب عليدده  لمثلدده يقددال يف 
يثبه ش ء من الثواب لال قاب ابل قل بل ابوته إمنا نو ابلعرع  نظرل يف العرع فقدرأل 
حدددديث معدددلا لغددداه فقلندددا: إ    ت ددداىل يدددنّ ا املطيدددع تفادددال  لي دددذب ال ا:ددد  عددددال  
فثبه عندد ال قدل ندا   القاديتا  علدى اجلدواو بتوسدط علمندا بوجدوب الصدد  يف ند ه 

لادددو    لحدددني قدددرأل قولددده ت ددداىل:   نددد  رسدددولهت ددداىل ل    اْدنالادددواْ اجلْ نَّددد   مبا دددا كاندددتاْا تد ْ م 
لادو   ل دْا ا يد در ها   لل تاْلا  اجلْ نَّ ا الَّيتا أالرااْدتاماون ا مبا ا كاندتاْا تد ْ م  ثْدق دال  س رَّةذ ن  دْل ما دن يد ْ م   *ف م 

ددراا يد ددر   ثْدق ددال  س رَّةذ ش  ددْل ما   لأمثددال سلددا كثددا مددن ا نك لاألحاديددث الدديت ت ددد ها ل م ددن يد ْ م 
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املددد منني ابجلنددد  لالكدددافرين ابلندددار  لجددد  عندددد ال قدددل ندددا   القاددديتا  بتوسدددط لجدددوب 
الصدددد  لمالحظددد  الوعدددد ال مدددن نفددد  القاددديتنيع فتنبدددهع لندددذا مدددا أشدددار إليددده الندددولي 

للمد منني  ليددنلها  بقوله: )للكن   أن  لن ه الصدد  أنده ال يف دل ندذا  بدل يافدر
اجلندد  برمحتددده  لي ددذب املندددافقني لفلدددنا يف الندددار عددددال  مندده(ع لندددذا حقيقدد  قدددول أندددل 

 العن ع 
 

للنحددرر ا   املقصددود مددن قددول أئمدد  أنددل العددن  تندده ال أدد  علددى   شدد ءع إ  )ال( 
املدراد ننا أداة للنف ع ل)أ ( أي ف له عقال   لقد عرفنا م ك الوجدوب ال قلد   فيصدا 

مدددن )أددد ( مدددا ال يتصدددور ال قدددل مدددن   عددددم ف لددده )أي إأددداده أل إعدامددده(  أل مدددا ال 
ينفا ال قل عن تصدور أ    ال حمالد  فاعلدهع ل) ( سدبحانه لت داىل علدا علدى الدذاك 
الواجددد  الوجدددود املتصددد  جبميدددع :دددفاك الكمدددال لاملعدددلوب عنددده كدددل نقدددص لعيددد   

ه لحمتددال إليدده كددل مددا عددداه إال نددو سددبحانه لت دداىلع لالددذي ال معددتاظ  عددن كددل مددا سددوا
ل)الع ء( لا  نو ما يصح أ  يا لا لفد  عنده فيعدمل املوجدود لامل ددلم  ممكندا  كدا  أل 

للكدن ملددا كددا   1حمداال ع لا:ددطالحا  ندو املوجددود نارجيدا  كددا  أل سننيددا   قددميا  أل حدداده ع
القريندد   صصدد  ل مددوم كلمدد  شدد ء  الكددالم يف أف ددال   سددبحانه لت دداىل  كاندده نددذه 

لقا:رة إننا على اجلائ اك ال قلي  فحع ع أل  املعتحيل غا قابل للوجود لذاتده فدال 
ت لدددل لقددددرة   سدددبحانه بددده إأدددادا  لإعدددداما ع لأمدددا الواجددد  أي لاجددد  الوجدددود  فلدددي  
ن نندداك مددا نددو لاجدد  الوجددود إال   سددبحانه املتصدد  بصددفاك الكمددالن لملددا كددا  مدد

شدد     سددبحانه اإلأدداد لاإلعدددام بقدرتدده  فددإ  نددذه القدددرة لددو جدداو ت لقهددا ابلواجدد  
على لجه اإلأاد ل م حتصيل احلا:ل )أعظ إأداد املوجدود(  لندو حمدالع للدو جداو ت لدل 
القدددرة ابلواجدد  علددى لجدده اإلعدددام لدد م إعدددام الواجدد  كيدد  لنددو الددذي ال يتصددور يف 
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 م انقددالب الواجدد  لذاتدده جددائ ا  لكالمهددا حمدداال  أياددا ع ال قددل عدمدده  نددذا نلدد ن أل لدد
لعلدددى مدددا بينددداه  يكدددو  حا:دددل عبدددارسا: ) ال أددد  علدددى   ف دددل أمدددر ممكدددن عقدددال (  
لبتحليل القاي  أكثر ن رل أ  مو وعها نو )ف ل أمر ممكدن( لحممومدا )لاجد  علدى 

جدد  علددى  (ع  ( لقددد دنددل النفدد  علددى القاددي  فصددارك )ف ددل أمددر ممكددن لددي  بوا
لمما سبل عرفنا أ  ف ل   إمندا ندو إأداد أل إعددام  لمهدا ال أدووا  إال علدى املمكنداك  
لعليددده ميكدددن ج دددل مو دددوع القادددي  ندددو ف دددل   مطلقدددا  ملدددا أ  ف لددده يعدددتل م أ  يكدددو  
املف ددول ممكنددا ع فتصددا القاددي  )ف ددل   لددي  بواجدد  علددى  (ع فت مددل نددذه القاددي   

نددل يعددتطيع أحددد أ  ينكددر :ددحتهاع لمددع سلددا لنندداقش القاددي  أكثددرن إ  كددا  لانظددر 
)مطلددل الف ددل علددى   لددي  بواجدد ( فمدداسا يكددو ؟ إمددا أ  يكددو  معددتحيال  أل يكددو  
جائ ا ع لاأللل حمال ألل نرر ال ام كله الذي نو من ف ل   متحققدا   فيبقدى أ  مطلدل 

يف نددذه القاددي  أحددد؟ إ  املخددال  يف نددذه  الف ددل علددى   جددائ  عقددال   فهددل فددال 
القاي  ال بدد لأ  يددع  أ  الف دل علدى   لاجد  عقدال   أي أ    ت داىل مادطر إىل 
الف ددلع لنددذا عددني القددول ت    علدد  لل ددام بددال انتيددار مندده سددبحانه لت دداىلع فددال  ددد 

 م عدددن قولددده القدددول قدددائال  يقدددول ت  الف دددل لاجددد  علدددى   ت ددداىل إال لندددو يقدددول أل يلددد
ابلفيض لال ل  لامل لدول  لدلام اجلدود الدذي ي دظ أ    ت داىل دائدا التخليدل مندذ األول  
لستجده يقول بقدم ال ام ابلنوع أل  نذا مدن لدواوم دلام اجلدود علدى امل دك املعدار إليدهع 

و أهدددا لسدددتجده يددد لل إرادة   إىل م دددا ذ أندددرر غدددا امل دددك الدددذي يثبتددده أندددل العدددن  لنددد
):ددف  قدميدد  تت لددل جبميددع املمكندداك لتوجدد  ختصيصددها بددب ض مددا أددوو عليهددا(  كدد   
يقدددول إرادة   نددد  عدددني ف لددده  أل عدددني علمددده أل  دددده ينفددد  اإلرادة مطلقدددا  مدددن جهددد  
أندددرر لنددد  أ  القدددد  ال يت ددددد  ليتاافدددل عدددن أ  أحددددا  مدددن أندددل العدددن  م يقدددل أبددددا  

حددد قددد  متصدد  بصددفاك منهددا ال لددا لالقدددرة لاإلرادة  بت دددد القدددماء  بددل نددو إلدده لا
لكددن مددن شدد   ال قددل حددني يالحدد  يف العدد ء الواحددد أكثددر مددن م ددك أندده يفصددل نددذه 
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امل اين عن ب ادها لأنده يقددر علدى مالحظد  كدل منهدا ابالسدتقالل عدن ا ندر  يف حدني 
رل  لعليده فدال أ  نف  نذا ال قل قد أقدام ال ندا  علدى اسدتحال  ت ددد القددماء يف اخلدا

 ميكنه أ  يتصور أكثر من قد ع 
لعلددى أي حددال  مددا نريددد قولدده نددو أ  القاددي  األلىل الدديت يددذكرنا املعددايل لندد  أندده ال 
أدد  علددى سددبحانه شدد ء  أل أندده أددوو علددى   سددبحانه ف ددل كددل ممكددن أل تركدده  ندد  

 سدددبحانه أ:دددل مدددن أ:دددول الددددينن لأ  منكرندددا ال بدددد أ  يقدددول بنفددد  االنتيدددار عدددن  
لإابداك اال دطرار لده ت داىل عدن سلدا بطريقد  أل تندرر  لأ  يقدول بقددم ال دام ابلنددوع  
أل بنف  لجود ال ام لأتليل م ك اخللل لالف ل ل:رفه عدن م دك اإلأداد مدن ال ددم كمدا 
ندد  حددال الددذين ين قددو  بوحدددة الوجددود مددن حيددث يدددركو  أل ال يدددركو  لددواوم أقددواما  

ن اللواوم الفاسدة اليت ت لل إىل نف  الصانع جل لعال كما ندو مبدني يف إىل غا سلا م
حمله من كتد  الكدالمع لاعلدا أنده ال منداب مدن التعدليا  دذا األ:دل أل  األمدر املمكدن 
إ  م يكدددن ف لددده ممكندددا  فدددال بدددد لأ  يكدددو  إمدددا معدددتحيال  أل لاجبدددا ع لاأللل حمدددال أل  

 بدددل معددتحيال  أل لاجبددا ع لإسا لجدد  ف لدده لددد م املمكددن إسا اسددتحال ف لدده م يكددن ممكنددا  
نفدد  االنتيددار عددن الفاعددل  لقدددم ال ددام ابلنددوع لكددو  اإللدده علدد  لل ددام  أل القددول بكوندده 
تتخصص إرادته لقدرته بع ء من ال ام أل ش ء منه  إىل غا سلا من املفاسدد  لندذا  

ه  ال فددر  بددني أ  لاعلددا أنددع  كلدده لددي  نددو ديددن   الددذي أندد ل علددى سدديدل حممددد
توج  على   الف ل مطلقا  لأ  توج  عليه ب ض األف ال  كما سي ل بياندهع فت مدلع 

 ل ذا   لنا االستدالل على :ح  كالم النولي من اريل العرع لال قلع
قولدده: )لددو عددذب   املطيددع لكددا  سلددا قبيحددا  مندده سددبحانه(  قلنددا: بددل القبدديح قولددا 

  أف ال   ت اىل ال تو:  ابلقبحع لي  ألنه ت اىل ال يف دل لقول من قال بقولاع أل
القبددديح  بدددل أل  أ:دددل القدددبح ال يتصدددور يف ف لددده كمدددا سدددنبينه إ  شددداء  ع ل إ  ندددذا 
الددددذي تقولدددده أيهددددا املخددددال  قيدددداا و ت دددداىل علددددى  لوقاتدددده  فددددال يصددددحع بددددل إنكددددا ال 
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تقيعددددو  اخلددددالل علددددى  تصددددححو  االحتجددددال ابلقيدددداا يف العددددرعياك مطلقددددا   فكيدددد 
 املخلو ؟ 

 
لنل ا   إىل حترير املراد من قول علماء أنل العدن : )ال يقدبح مدن   سدبحانه لت داىل 
شدد ء(ع لس سددت ني يف تو دديح سلددا بددنص لل المدد  األ:ددفهاين رمحدده   ت دداىل يف شددرح 

كدددددا التحعدددددني ندددددو احل عاملعددددد ل  الثالثددددد  يف التحعدددددني لالتقبددددديح): مطدددددالع األنظدددددار قدددددال
أمددا ابلنعددب  إىل  علال قبدديح ابلنعددب  إىل   ت دداىل علالتقبدديح نددو احلكددا ابلقددبح  ابحلعددن

أف دددال نفعددده فالتفدددا  ال قدددالء علدددى أ  الف دددل الصدددادر منددده ال يتصددد  ابلقدددبح لكونددده 
ابلنعدب  إىل أف دال ال بداد فّنده مالدا األمدور  لأمدا علالنقص علدى   ت داىل حمدال  نقصا  

ابلنعددب  إلينددا  لأمدا عال علد  لصددن ه لال غايد  لف لدده   دل مددا يعداء لفتددارعلدى اإلاددال  يف
لإ  أريدد   التحدر     أريد ابلنه  هدإلنو منحصر يف احلرام  عنه شرعا    فالقبيح ما ه

لاحلعددن مددا لددي  كددذلا أي مددا لددي   عابلنهدد  هدد  التن يدده فددالقبيح نددو احلددرام لاملكددرله
   لالواج  لاملندلب لاملبداح لف دل غدا املكلد  حعدنفف ل   ت اىل  شرعا  عنه مبنه  

 1( اندع  أريد ابلنه  ه  التحر إلكذلا املكرله 
 

أقددول: نددذا تصددوير ملددذن  أنددل العددن  يف نددذه املعدد ل  يبددني مددرادنا لا:ددطالحها بكددل 
ل وحع للنحرر اخلالل بيننا لبني غال مقتصرين على ما يهمنا يف ندذا املقدام رغبد  يف 

ارع حندن نقدول: )ال قبديح ابلنعدب  إىل   ت داىل( لامل دك الددقيل مدذا الكدالم أننددا االنتصد
نقددول ابسددتحال  تصددور القددبح يف ف ددل   ت دداىل  فمددثال  يعددتحيل تصددور الظلددا يف حقدده 
ت دداىل أل  م ددك الظلددا نددو التصددرل يف ملددا الاددا لال مْلددا  إال ملددا   سددبحانه فددال 

  لعليدده فمهمددا تصددورل مددن أف ددال   ت دداىل فددال ميكدددن أ  ملددا للاددا علددى االسددتحال 
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يكددو  مددا تصددورله مصددداقا  ملفهددوم الظلدداع لمددن فالفنددا يف نددذه القاددي  ال بددد أندده يقددول 
بنقيض قايتنا ألنه ال هلث بني النفد  لاإلابداك  فدإ  ندال  نفيندا للقدبح عدن ف دل   

 ددض القبدديح ينعدد  إىل   ت دداىل( سددبحانه فإندده مثبدده لدده ال حمالدد ع فتكددو  قادديته: )ب
أل  قايتنا سالب  كلي  فنقياها موجب  ج ئي ع للتقليدل االنتعدار دعدول خندرل مدن عمدوم 
النعددب  إىل   ت دداىل إىل قاددي  أنددص تت لددل بف لدده  أل  غددا ف لدده إمددا أ  يكددو  :ددفته 

 مدن ال قدالءا أل ساته لال قائدل بقدبح شد ء منهدا ابالتفدا ع لاعلدا أنده ال أحدد ممدن فالفند
يقول إ    يف ل القبائح  أل ينع  إىل   القبح يف ف لع بدل ندو قائدل ابسدتحال  أ  
يف دل   القبديح لكوندده عاملدا  بقبحدده  لعاملدا  بكوندده غنيدا  عندده  فيجد  عليدده تدرك القبدديحع 
فت ملع لنذا نو سب  كو  مع ل  احلعن لالقبح فرعدا  ملعد ل  عددم لجدوب شد ء علدى 

 لقد أبطلناهع  ع 
علددى أي حددال  فددالالئل ابملخددال  أ  تكددو  قادديته )ف ددل القبدديح مندده سددبحانه لت دداىل 
جائ  عقال   للكنه ال يف له(ع فنقدول: إمدا إنده ال يف لده مادطرا  فيلد م منده نفد  كونده إمدا  
ل ج ه عن دفع مدا يادطره  لابلتدا  نفد  ال دام النتفداء إرادتده سدبحانه لل جد هع لإمدا أ  

لدده  تدددارا ع لال حاجددد  أل  أنبددده نليفددداك إىل أ  القدددول الثددداين ندددو عدددني قولندددا ت    يف 
أوو عليه عقال  ت دذي  املطيدع للكنده ال يف دل سلدا إبرادتده لانتيداره لقدرتده  مدع فدار  
أننا ال نقول أنه لو ف دل سلدا لكدا  قبيحدا  منده أل أنده يف دل سلدا مادطرا ع فت مدلع فدإ  

ارا  فمددا املخصددص لت لددل إرادة   ت دداىل لقدرتدده بعدد ء مددن املمكندداك قلددتا إندده يف لدده  تدد
دل  شدددد ء أنددددر  لحنددددن ن لددددا أندددده ال فددددر  بددددني ممكددددن لممكددددن  أي أ   يددددع اجلددددائ اك 
متعالي  ابلنعب  لقدرته ت اىل لإرادته  أي يف ت لل قدرة   ت داىل لإرادتده بده؟ لاعلدا أ  

االنفكاك عنهع فإ  ج لوا املخصص شديوا  مدن  نذا الع ال يف غاي  الص وب  لال ميكنها
احلواديف كا  احلاديف سا أادر يف القدد  لندو  دانر الفعداد  لإ  ج لدوا املخصدص قددميا  
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فإمدددا أ  يقولدددوا إنددده اإلرادة أل القددددرة أل ال لددداع لاأللال  ابادددال  أل  القددددرة لاإلرادة ال 
   بصف  أتاا لختصيصع يت لقا  ابلواج  كما بيناهع لاألنا ابال أل  ال لا لي

لاعلا أنده ال فدر  بدني قولدا أدوو علدى   ف دل القبديح لقولدا إ    يف دل القبديح مدن 
حيددث ل لمهمددا لثبددوك الددنقص لذاتدده ت دداىلع للددا ا   أ  تالحدد  ركاكدد  قددول القائددل: 
د )إ    ت اىل أوو عليه ف ل القبيح للكنه يعتحيل عليه ف له ألنده ي لدا أنده قبديح( فقد

 ألرد حكمني عقليني ال ميكن اجتماعهما على مو وع لاحدع  
دددن  لاحلددل أ  مدددن قددال ابحلعدددن لالقددبح ال قليدددني ألجدد  علدددى   أشددياء منهدددا ف ددل احل ع 
لترك القبيح  لمنها الثواب على الطاع  لال قاب على امل صي   لغا سلداع لللندا ر يف 

 مب ددك ترتدد  الددذم عليدده حدداال  أي ال–أي أمددر حيكددا ال قددل بقبحدده دل  لاسددط  العددرع 
أ  يالحدد  أندده ممكددن يف ساتدده ف لاددا  ارتفددع ت لددل قدددرة   لإرادتدده بدده دل   -لال قدداب مددُال  

غاه من املمكناك  ل:ار ف له معتحيال  على   ت اىل؟ في ود عليها الكالم العدابلع 
يدداك العددرع لإ  مددن يعددتطيع اإلجابدد  عددن نددذا العدد ال دل  أ  تتندداقض أقوالدده مددع قط 

لال قدددل  لمددددن يعددددتطيع أ  يثبدددده أ  لّشددددياء حعددددنا  لقبحددددا  مددددن ساسددددا نعددددلا لدددده قولدددده 
 بوجوب ترك القبيحع 

لاعلا أ  أ:ل اخلالل إمنا كا  يف أنه نل لّشياء حعدن لقدبح يف نفعدها أم أ  سلدا 
إمنا نو من ل دع العدرع  حيدث أ دال العدارع لدب ض األف دال ل:د  القدبح للب ادها 

كمددا بيندده األ:ددفهاين رمحدده  ع لالتفصدديل يف األقددوال لمناقعددتها لإبطددال ل:دد  احلعددن  
احلعن لالقبح الذاتيني لّشدياء مبحدويف ابستفا د  يف كتد  األ:دول لالكدالم  فلاجدع 
إليها مدن يعداءع لندذا ب دض كدالم اإلأد  رمحده   ت داىل يف ندذه املعد ل  مم لجدا  بكدالم 

اال: )اعلا أ  األم  قد اجتم ه إ اعا  مركبدا  علدى العارح ال الم  العري  اجلرجاين  ق
أ    ال يف ل القبيح  لال يدلك الواجد ع فاألشداعرة مدن جهد  أنده ال قبديح  لال حداكا 
بقدبح القبديح مندده للجدوب الواجد  عليدده إال ال قدلع فمدن ج لدده حاكمدا  ابحلعدن لالقددبح 
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أي –أبطلندددا حكمددده قدددال بقدددبح ب دددض األف دددال منددده  للجدددوب ب ادددها عليدددهع لحندددن قدددد 
لبينددا فيمددا تقدددم أندده ت دداىل احلدداكا فدديحكا مددا يريددد ليف ددل مددا يعدداء  ال  -حكددا ال قددل

لجوب عليه كما ال لجوب عنه  لال اسدتقباح منده لأمدا امل ت لد  فدإها ألجبدوا عليده ت داىل 
بنددداء علدددى أ:دددلها أمدددورا  فندددذكرنا نندددا لنبطلهدددا بوجدددوه  صو:ددد   دددا  لإ  كدددا  إبطدددال 

الثاين من األمور اليت ألجبوندا الثدواب علدى  ععع: إىل أ  قاال ععع يا  يف إبطاماأ:لها كاف
الطاع  ألنه معتحل لل بد على   ابلطاع  فاإلنالل به قبيح  لندو ممتندع عليده ت داىلع 
لإسا كددا  تركدده ممتن ددا  كددا  اإلتيددا  بدده لاجبددا   لأل  التكليدد  إمددا ال لاددرث لنددو عبددث  

 ابلنعدب  إىل احلكدديا ت دداىل  لإمدا لاددرث إمدا عائددد إىل   ت دداىل لإنده جلددد قبديح نصو:ددا  
لنو من ه عنه  أل إىل ال بد إما يف الددنيا لإنده معدق  بدال حد   لإمدا يف ا ندرة لندو إمدا 
إ راره لنو ابال إ اعا  لقبيح من اجلواد الكر   لإما نف ه لنو املطلدوب  أل  إيصدال 

ارث )قله: لنذا ما أشار إليه النولي بقولده: لأمدا سلا النفع لاج  لوال يل م نقض ال
امل ت ل  فيثبتو  األحكام ابل قل  ليوجبو  اواب األعمدال  ععع لمين دو  ندالل ندذا يف 

فيقدددال مدددا الطاعددد  الدديت كلددد   دددا ال تكددداىفء الدددن ا العدددابق  لكثرسدددا نددبط اويدددل مدددا(ع 
لا إال كمن يقابل ن مد  امللدا لعظمها لحقارة أف ال ال بد لقلتها ابلنعب  إليها  لما س

عليدده ممددا ال حيصددره بتحريددا أمنلتدده فكيدد  حيكددا ال قددل إبأابدده الثددواب عليدده لاسددتحقاقه 
إنهع لأما التكليد  فنختدار أنده ال لادرث لال اسدتحال  فيده كمدا سديج ء عدن قريد   أل 
نددو لادددر قدددوم كالكدددافرين لنفددع أندددرين كدددامل منني كمدددا نددو الواقدددع  أل لدددي  سلدددا علدددى 

ع الثالدث مدن تلدا يل الوجوب بل نو تفال على األبدرار لعددل ابلنعدب  إىل الفجدارسب
األمدور ال قداب علددى امل صدي  وجددرا  عنهدا فددإ  يف تركده التعددوي  بدني املطيددع لال ا:د  لنددو 
قبددديح كمدددا يف العددداند إسا كدددا  لددده عبددددا  مطيدددع لعددداب  لفيددده أي يف تركددده أيادددا  إسٌ  

ا لسلددا ألندده ت دداىل رّكدد  فدديها شددهوة القبددائح  فلددو م لل صدداة يف امل صددي  لإغددراء مددا  دد
أ م املكل  تنه يعتحل على ارتكاب القبيح عقااب  ال أوو اإلندالل بده بدل جدوو تدرك 
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ال قددداب  لكدددا  سلدددا إسل  مدددن   سدددبحانه لت ددداىل لل صددداة يف ارتكددداب العدددهواك بدددل 
ا: ال قددددداب حقددددده فيقدددددال مدددددإغدددددراء  دددددا  لندددددو قبددددديح يعدددددتحيل :ددددددلره مدددددن   ت ددددداىلع 

لاإلسددقا  فاددل فكيدد  يدددرك امتناعدده ابل قددل  لتددرك ال قدداب ال يعددتل م التعددوي   فددإ  
املطيدددع مثددداب دل  ال ا:ددد   لحدددديث اإلس  لاإلغدددراء مدددع رجحدددا   دددن ال قددداب مبجدددرد 
 وي  مرجوح   ي  جدا   ي ظ أنه لي  يل م من جواو ترك ال قاب علدى امل صدي  إس  

ا إسا م يكددن  ددن ال قدداب رجحددا  علددى تركدده إس مددع رجحاندده ال لإغددراء  لإمنددا يلدد م سلدد
يلدد م مددن جمددرد  ددوي  تركدده  ددوي ا  مرجوحددا  اإلس  لاإلغددراء  كمددا أ  جددواو تركدده بددل لجوبدده 

 1( اند على تقدير إهبته اليت ميكن :دلرنا عنه ال يعتل مهما
   لامداي ع لنذا  ام الكالم يف املع ل  العابق  لفيه الكفاي  ملن رو  الفها

  
لقددددد  –أمددددا معدددد ل  التكليدددد  مبددددا ال يطددددا   فدددداعلا أ  ننالددددا فرقددددا  بددددني  ددددوي ه عقددددال  

لبددني كونده لاق ددا  أل غدا لاقددع يف العدرعع للقددد  -أ:دبحه نبدداا  يف م دك اجلددواو ال قلد 
اسدددتدل اإلأددد  رمحددده   تدلددد  علدددى إمكدددا  التكليددد  ابنيدددال  أ هرندددا أنددده جممدددع علدددى 

راتبهع لمثاله تكلي  أيب مد  ابإلميدا  بكدل مدا جداء بده النديب عليده العدالم لقوع ب ض م
لالذي من  لته أنه ال ي من  فيكو  تكليفا  ابجلدع بدني املتناقادني  لندذا ممدا ال يطدا ع 
لال ففددى أ  لقوعددده ندددو أكددد  دليدددل علددى جدددواوه عقدددال ع لسدددي ل يف كالمددده رمحددده   أ  

ي ه  فجدددووه مدددن :دددحح إمكدددا  تصدددوره لاحلكدددا عليددده  التكليددد  ابنيدددال  تلددد  يف  دددو 
لمن ده مدن مندع سلدا  للكددن اإل داع لاقدع علدى عددم لقددوع التكليد  ابنيدال لذاتده لنددو 
أعلدددى مراتددد  مدددا ال يطدددا ع لألد أ  ألفددده النظدددر قبدددل مناقعددد  املو دددوع إللدددى مدددا سكدددره 

عدد   لممددا قالدده العدد د التفتدداواين يف شددرح املقا:ددد حيددث خلددص املعدد ل  ل فصددل فيهددا ب ا
نناك: "ال ميتنع تكلي  ما ال يطدا ععع ل املتنداوع يف األلل مدا أمكدن يف نفعده لم يقدع 
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مت لقدددا  لقددددرة ال بدددد أ:دددالا: كخلدددل األجعدددام  أل عدددادة: كالصددد ود إىل العدددماء  ال مدددا 
امتنددع لذاتدده كجمددع النقياددني  فددإ  اجلمهددور علددى امتندداع التكليدد  بددهععع لال مددا امتنددع 

ا   أل إنبددار مددن   ت دداىل ب دددم لقوعدده  فددإ  التكليدد  بدده لاقددع لفاقددا ع ل لعددابل علدد
الن اع يف اجلدواو  لإال فدالوقوع منفد  ةكدا الدنص لاالسدتقراء  ليف التكليد  مب دك الد  

 1حتقيل الف ل لاإلتيا  به  لاستحقا  ال ذاب على اللكعع" اند 
را : األلل حتديدد حمدل الند اع لاإلشدارة فحبذا لو رج ه إليهع لما أردته من نقل نصده أمد

إىل اخلدددالل يف ب دددض مراتددد  التكليددد  يف مبدددا ال يطدددا   لالثددداين التفريدددل بدددني تكليددد  
التحقيدددل مب دددك الددد  الف دددل لامل اقبددد  علدددى تركددده  لالتكليددد  ألسدددرار أندددرر كالتحددددي 

ْثلاها لالت جي  كقوله ت اىل:   قا ع فإنه لاقع لفا ف ْ تاواْ باعاور ةذ مّان مّا
للندلك الكددالم ا   لل المدد  انيقددل اإلأدد  رمحدده   ت دداىل إس ال كددالم ألمثالنددا يف حاددرة  
كالمه  لأل  اعدلاث نليفداك كدا  علدى كالمده ندذا أ:دال ن فهدذا كدالم اإلأد  مم لجدا  
بددب ض كددالم العددارح اجلرجدداين: )إ  مددا ال يطددا  جددائ  عندددل ملددا قدددمنا أنفددا  يف املقصددد 

أندده ال أد  عليده شدد ء لال يقدبح منده شدد ءع إس يف دل مدا يعدداء لحيكدا مددا العدادا مدن 
)قلدده: لنددذا أحددد  لمن دده امل ت لدد  لقبحدده عقددال  كمددا يف العددانديريددد ال م قدد  حلكمددهع 

اسددتدالالك نليفدداك يف منددع التكليدد  مبددا ال يطددا ع فتنبدده إىل اجلددواب عندده(  فددإ  مددن  
 أقا:دد  الددبالد  لكلدد  عبددده الطدداا  كلدد  األعمددى نقددط املصدداح  لالدد َّمان  املعدد  إىل

إىل العماء عد سفيها  لقبح سلدا يف بدايد  ال قدول  لكدا  كد مر اجلمداد الدذي ال شدا 
يف كوندده سددفها  )قلدده: نددذا احتجددال امل ت لدد  لقددد أبطلندداه فيمددا ماددى(ع لاعلددا أ  مددا ال 

ادتدددده أل يطدددا  علدددى مراتددد : أدلندددا أ  ميتندددع الف ددددل ل لدددا   ب ددددم لقوعددده أل ت لدددل إر 
إنبددداره ب دمددده  فدددإ  مثلددده ال تت لدددل بددده القددددرة احلاداددد  أل  القددددرة مدددع الف دددل لال تت لدددل 

لالتكليددد   دددذا جدددائ  بدددل لاقدددع إ اعدددا  لإال م يكدددن ال ا:ددد  بكفدددره لفعدددقه ابلاددددين 
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مكلفددا  ابإلميددا  لتددرك الكبددائر بددل ال يكددو   رك املدد مور بدده عا:دديا  أ:ددال   لسلددا م لددوم 
ع لأقصدددانا أ  ميتندددع لدددنف  مفهومددده كجمدددع الاددددين لقلددد  ين  دددرلرةبطالنددده مدددن الدددد

احلقائل لإعدام القد ن لجواو التكلي  به فرع تصوره  لنو  تل  فيهن فمندا مدن قدال: 
لو م يتصور املمتنع لذاته المتنع احلكدا عليده ابمتنداع تصدوره لامتنداع البده إىل غدا سلدا 

البه يتوق  على تصوره لاق دا  أي هبتدا  أل   من األحكام اجلاري  عليه  لمنها من قال:
الطال  لثبدوك شد ء ال بدد أ  يتصدور ألال  مطلوبده علدى الوجده الدذي يت لدل بده البده ل 
يطلبدده  لنددو أي التصددور علددى لجدده الوقددوع لالثبددوك منتدد ذ نهنددا  أي يف املمتنددع لددنف  

تقتاددد   مفهومددده فإنددده يعدددتحيل تصدددوره هبتدددا   لسلدددا أل  مانيتددده مدددن حيدددث نددد  نددد 
انتفاءه لتصور الع ء على نالل ما تقتايه ساته لذاتده ال يكدو  تصدورا  لده بدل لعد ء 
أنددر كمددن يتصددور أرب دد  ليعدده بدد لل  فإندده ال يكددو  متصددورا  لّرب دد  قط ددا  بددل املمتنددع 
لذاتدده إمنددا يتصددور علددى أحددد لجهددني إمددا منفيددا  مب ددك أندده لددي  لنددا شدد ء مونددوم أل حمقددل 

أل ابلتعبيه مب ك أ  يتصور اجتماع املتخالفني كالعواد لاحلداللة  نو اجتماع الادين  
ل حيكدا ت  مثلدده ال يكددو  بددني الادددينن لسلددا أي تصددوره علددى أحددد نددذين الددوجهني  
كددال يف احلكددا عليدده دل  البدده ألندده غددا تصددور لقوعدده لابوتدده  لال معددتل م لددهع :ددرح 

ابب ال لداع لل لده م دك قددول أيب  ابدن سدينا بده أي ت  تصددوره كدذلا كمدا نقلنداه عندده يف
ناشددا ال لددا ابملعددتحيل علددا ال م لددوم لدده  كمددا أشددرل إليدده نندداك أياددا ع لل لدده مددراد مددن 
قال املعتحيل ال يا لا أي ال ي لا من حيدث ساتاده لمانيتادهع لاملرتبد  الوسدطى مدن مراتد  

ه ال لدنف  مفهومده ما ال يطا  أ  ال يت لل به القدرة احلادا  عادة سواء امتندع ت لقهدا بد
ت  ال يكدددو  مدددن جدددن  مدددا تت لدددل بددده كخلدددل األجعدددام  فدددإ  القددددرة احلاداددد  ال تت لدددل 
إبأدداد اجلددونر أ:ددال   أم ال ت  يكددو  مددن جددن  مددا تت لددل بدده لكددن يكددو  مددن نددوع أل 
:ن  ال تت لل بده كحمدل اجلبدل لالطداا  إىل العدماء  فهدذا أي التكليد  مبدا ال يطدا  

دددددا إاالَّ إ  م يقدددددع ابالسدددددتقراء  للقولددددده ت ددددداىل: عدددددادة زدددددووه حندددددن ل  لّاددددد ا اّها ند ْفع  ال  ياك 
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ع ل ن دده امل ت لدد  لكوندده قبيحددا  عندددناع لبدده أي مبددا سكددرله مددن التفصدديل لحتريددر لاْسدد  ه ا
املتنددداوع فيددده يا لدددا أ  كثددداا  مدددن أدلددد  أ:دددحابنا مثدددل مدددا قدددالوه يف إميدددا  أيب مددد   لكونددده 

 املتناقاددددني نصدددد  للدددددليل يف غددددا حمددددل الندددد اع  إس م أددددووه أحدددددع مدددد مورا  ابجلمددددع بددددني
)قله: لاعلث عليه اجلرجاين  قال: للقائل أ  يقول: ما سكدره مدن أ  جدواو التكليد  

  1ابملمتنع لذاته فرع تصوره لإ  ب اا  منا قالوا تصوره يع ر ت  ن الء أوولنه(ع اندع
اث اجلرجددددداين بقولددددده: "يدددددرد عليددددده أ  ندددددذا لرد انيعددددد  عبدددددد احلكددددديا العددددديالكول اعدددددل 

االعلاث إمنا يتوجه على ما محل نو كالم املصن  عليده مدن أ  املدراد مبدا قدالوا يف إميدا  
أيب مد : إنده مكلدد  ت  يد من جبملد  مددا أتدى بده الندديب عليده العدالم لمددن  لتهدا أندده ال 

أ  املددراد مبددا قددالوه أندده  يدد من فيكددو  تكليفددا  ابجلمددع بددني املتناقاددنيع لأمددا إسا محددل علددى
ت دداىل علددا عدددم إمياندده  لأندد  بدده  لمددع نددذا كلفدده ابإلميددا  فيكددو  تكليفددا  مبددا ال يطددا   
فصح قدول املصدن  إنده لدي  مبحدل الند اع ألنده مدن القعدا األلل لم يدرد عليده مدا ألرد"ع 

 اند
لقدددد حر:ددده علدددى نقدددل كدددالم اإلأددد  حيدددث اعدددلث عليددده نليفددداك بتمامددده يف ندددذه 

ع ل  لنتعارك مع القار  الت مل يف كالمده لكدالم نليفداك  ليعدهل عليندا احلكدا علدى  امل
كالم ال الم  اإلأ   الذي أعتقد أنه يف غاي  الر:ان   لإين أحتددر نليفداك لغداه أ  
يبّينوا فعاده بقوة املنطل لال نا  ال اخلطاب  لالعفعط ع ليف النصني املنقولني عنه رمحده 

  عددن أسددول  نليفدداك  إسا انتهددى القددار  إىل كالمدده قبددل التعددليا بقددول   إجابدد  شددافي
 األش ري ع 

لإننا م نك بع ء يذكر مما ألدعده املتكلمدو  يف كتدبها يف نفد  لجدوب شد ء علدى   
ت اىل  ليف إبطدال التحعدني لالتقبديح ابل قدل  ليف نفد  أ  تكدو  أف دال   ت داىل م للد  

ال جبدواو التكيد  ابنيدالع لملدن أراد االسدت ادة ف ليده مراج د  ب ل   ليف تفهديا قدول مدن قد
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نددذه األبددواب لاملعددائل يف كتدد  الكددالم لاأل:ددول كدداألرب ني لانيصددول ل مددام الددراوي  
لشرح املواق  مع احلواشد  الديت عليده  لشدرح املقا:دد  لاإلرشداد إلمدام احلدرمني  لكتد  

لّاددد ا اّها : التفعددا عندددد قولددده ت ددداىل ددا إاالَّ لاْسددد  ه اال  ياك  ر بدَّن دددا ل ال  : لقولددده ت ددداىل   ند ْفع 
ْلن ددا م ددا ال  ا اق دد   ل ن ددا باددها  ددا  لقولدده ت دداىل: حتا مّا ن  ددا إاالَّ م ددا أ   لّادد ا اهَّا ند ْفع    لقولدده ال  ياك 

ا أ يبا م  دد ذ ل ت دد َّ ت دداىل:  د و ععع لغددا سلددا ممددا لدده عالقدد  ابملو ددوعع لاحلمددتد بَّددْه ي ددد 
 رب ال املنيع   

 
 
 
 
 
 
 
 

 قول العي   بتحري  القرأ 
ألرد الكاتدد  حتدده عنددوا  "شددبهاك حددول العددي  " كالمددا  ملصددطفى العددك   مفدداده أ  
الددرلانك الدديت تقددول ت  القددرأ  حمددرل ندد  رلانك مكذلبدد  أل مددردلدةن لالقددرأ  حمفددو  

ن ل قددال: "نددذا نددو ْكر  ل إالَّ ل ددها حل  ددافاظاو   إالَّ حن ْددنا ند  َّْلن ددا الددذّا مددن التحريدد  ةفدد    لدده 
رأي العي   اإلمامي   أما مصح  فاامد  فهدو لدي  قدرأل  أندر  لإمندا فيده مدا ش تده مدن 

 أنبار من حيكا األم " اندع
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لزي  عن نذا الكالم بب ض نصوب ننقلها من كت  كل لاحد من كد ائها الدذين ال 
تنصدل مدنهاع للدن نطيدل فيده ملدا أ  حممدود احليداري قدد يعتطيع لاحد مثل نليفداك أ  ي

أغنال عن سلا مبا   ه من النصوب الكثداة الديت تثبده التهمد  علديها  لتظهدر  درأنا 
علددى كتددداب   ال ظددياع لسدددنج ل مددا   ددده يف أنددر ندددذا الكتدداب كرسدددال  معدددتقل  إ  

 شاء   ت اىلع 
نددد  329 نيمدد بدن ي قدوب الكليدظيف أمدا نندا فنجيد  نليفداك مبدا جداء يف كتداب الكدا

الددذي ج لدده أحددد مصددادره يف أتليدد  كتابدده ل انتددديه  لالددذي ي ددد عنددد العددي   مبن لدد  
:ددحيح البخدداري عنددد أنددل العددن   لندددو أحددد الكتدد  األرب دد  امل تمدددة عنددد اإلماميددد   

  حددديثا   5963حدديثا  تقريبددا   لمدن ال حيادره الفقيده لفيده  16099لند : الكدايف لفيده 
حددددديثا   فيكددددو  جممددددوع  13590حددددديثا   لالتهددددذي  لفيدددده  5511لاالستبصددددار لفيدددده 

فيهدددا املكددددرراك لاملراسددديلع لندددذه الكتدددد  حددددديثا  مبدددا  41263أحاديدددث الكتددد  األرب ددد  
األرب ددد  قدددد قدددال اإلنبددداريو  مدددن العدددي   ب صدددمتها ل:دددح  كدددل حدددديث فيهدددا ع حدددط سكدددر 

 جاء ما يل :ع نائها لحركاسا لسكناسااملامقاين إها قالوا بتواتر كل رلاي  بب
ي دددظ احلعدددني بدددن علددد  –)عدددن أيب بصدددا قدددال: دنلددده علدددى أيب عبدددد   عليددده العدددالم 

-   فقلدددده ج لدددده فددددداك إ  شددددي تا يتحددددداو  أ  رسددددول   علددددا عليددددا  عليدددده
   أاب حممدد علدا رسدول   العالم أل  ابب من ال لا يفتح منده ألد  اببع فقدال: ن

عليه العالم أل  ابب يفتح له من كل ابب أل  اببع قال: قله: نذا بذاك  قال ل  عليا  
قال: ن أاب حممد لإ  عنددل اجلام د  لمدا يددريها مدا اجلام د ؟ قدال: قلده: ج لده فدداك لمدا 

  لأماله من فلل فيه  لنط عل  اجلام  ؟ قال: :حيف  اوما سب و  سراعا  بذراع النيب 
ام  لكل ش ء حيتال إليه الناا حط األرل لاخلددلع قدال: قلده: ندذا بيمينه كل حالل لحر 

ل  ال لا! قال: إنه ل لدا للدي  بدذاكن ل سدكه سداع  ل قدال: عنددل اجلفدر مدا يددريها مدا 
اجلفدددر؟ قدددال: لعددداء مدددن أدم فيددده علدددا النبيدددني لالو:ددديني لعلدددا ال لمددداء الدددذي مادددوا مدددن بدددظ 
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قدال: إنده ال لدا للدي  بدذاك  ل سدكه سداع   ل قدال: إسرائيلع قال: قله: إ  ندذا ال لدا! 
؟ قال: مصح  فيه مثل قرأنكا نذا االيف مراك  عندل مصح  فاام  عليها العالملإ  

ل  ما فيه من قرأنكا حرل لاحد! قدال: قلده: ندذا ل  ال لداع إنده ال لدا للدي  بدذاك  ل 
  1ن إىل أ  تقوم العاع !!( اندسكه ساع   ل قال: لإ  عندل علا ما كا   لما نو كائ

لال يقال إ  ندذه رلايد  منكدرة يف كتداب أمدع األحاديدث مدن املتدواتر إىل املو دوع  أل  
يف كتدددايب الكليدددظ الكدددايف لرل ددد  الكدددايف عددددد كبدددا مدددن أمثدددال ندددذا النمدددوسل  لالرجدددل 

هددا ي تقددد بتحريدد  القددرأ ع لنددو يعتعددهد يف كتابدده رل دد  الكددايف  نك حمرفدد  ليدد عا أ
 2حذفه من القرأ  الكر ع 

 
 :4/456ليف الكايف أياا  

عددن نعدددام بددن سدددام عددن أيب عبدددد   عليدده العدددالم: "إ  القددرأ  جددداء بدده ج يدددل عليددده )
سددب   ععددر ألدد  أيدد ( اندددع لم لددوم أ  عدددد أنك القددرأ  الكددر    العددالم إىل حممددد

 ت ادل تقريبا  الث ما سكرع
 :1/441ليف الكايف أياا  

جابر اجل ف  قال: ش ه أاب ج فر عليه العدالم يقدول: مدا ادعدى أحدد مدن النداا  )عن
أنه  ع القرأ  كله كما أن ل إال كذاب  لما   ده لحفظده كمدا أن لده   ت داىل إال علد  

 بن أيب اال  عليه العالم  لاألئم  من ب ده عليها العالم( اندع
 :4/433ليف الكايف أناا  
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عدن ب دض أ:دحابه عدن أيب احلعدن عليده العدالمع قدال: ج لده  )عن حممد بن سدليما 
فداكع إل نعمع ا نك من القرأ  لي  ن  عندل كمدا نعدم ها  لال حنعدن أ  نقرأندا  
 كما بلانا عنكا  فهل نل؟ فقال: الع اقرألا كما ت لمتا فعيجيوكا من ي لمكا( اندع

أنده ال حيدتف  ابلقدرأ  كمدا أندد ل إال ي دظ املهددي املنتظدر  أل  يف ب دض رلانسدا اخلرافيدد  
نو  لسي ل يف أنر ال ما  لي لمه للعي   اإلمامي  ب دد أ  ترفدع املصداح  املوجدودة يف 

 أيدي الناا إىل العماءع 
 

 ند  يقول:  352  لأبو القاسا عل  بن أمحد بن موسى الكويف
قدرأ  :درخ مناديده أنه ملدا أراد أ  أمدع مدا سيد  مدن ال - ي ظ أاب بكر–)لمن بدعاه 

يف املديندد   مددن كددا  عنددده شدد ء مددن القددرأ  فلي تنددا بددهع ل قددال: ال نقبددل مددن أحددد مندده 
شدديوا  إال بعددداندي عددددلع لإمندددا أراد نددذا احلدددال لدددوال يقبلدددوا مددا ألفددده أمدددا املددد منني عليددده 
العالم  إس كا  أل  يف سلا الوقه  يع القدرأ  بتمامده لكمالده مدن ابتدائده إىل نا تده 

لدددى نعدددل تن يلدددهع فلدددا يقبدددل سلدددا منددده نوفدددا  أ  يظهدددر فيددده مدددا يفعدددد علددديها أمدددرناع ع
 ع1فلذلا قالوا: ال نقبل القرأ  من أحد إال بعاندي عدل(ع اند

 
 ند يقول: 413 لالعيل حممد بن حممد بن الن ما  امللق  ابملفيد

قيامددد   )اتفقددده اإلماميددد  علدددى لجدددوب رج ددد  كثدددا مدددن األمدددواك إىل الددددنيا قبدددل يدددوم ال
لاتفقددوا علددى إاددال  البددداء يف ل:دد    ت دداىلع لاتفقددوا علددى أ  أئمدد  الاددالل نددالفوا 

ع لال ففدى 2يف كثا من أتلي  القرأ  لعدلوا فيده عدن موجد  التن يدل  لسدن  النديب( اندد 
 أ  أئم  الاالل برأيه نا الصحاب  الذين   وا القرأ ع
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 لاملصددنفاك الكثدداة  يقددول: )لأمددا :دداح  تفعددا الصددايف لالكاشدد  حممددد بددن مرتاددى
اعتقاد معافنا يف سلا فالظدانر مدن اقد  اإلسدالم حممدد بدن ي قدوب الكليدظ اداب ادراه 
أندده كددا  ي تقددد التحريدد  لالنقصددا  يف القددرأ   ألندده كددا  رلر رلانك يف نددذا امل ددك يف  

ثددل مبددا رلاه كتابده الكددايف لم يت درث للقدددح فيهددا مدع أندده قدال يف ألل الكتدداب إندده كدا  ي
  لالعددديل للددده غلدددو فيدددهفيددده  لأسدددتاسه علددد  بدددن إبدددرانيا القمددد  فدددإ  تفعددداه مملدددوء منددده  
  1الط س  فإنه أياا  نعو على منوامما يف كتاب االحتجال(ع اند

 
 ند يقول: 1111 لحممد ابقر اجمللع 

أ  )ال ففددى أ  كثدداا  مددن األنبددار الصددحيح  :ددرحي  يف نقددص القددرأ  لتايدداه  لعندددي 
نذه األنبار متواترة م ك  لا رْحا  ي ها يوج  رفدع االعتمداد عليهدا رأسدا   بدل  دظ أ  

 2األنبار يف نذا الباب ال يد ْقصاد عن أنبار اإلمام  فكي  يثبتوها ابخل (ع اند

 يقول: لن م    اجل ائري 
بده الدرلح  عدن الدوح  اإلمد  لكدو  الكدل قدد ند ل -القدراءاك العدبع–)إ  تعليا تواترندا 

األمددددني يفادددد  إىل اددددرح األنبددددار املعتفيادددد  بددددل املتددددواترة الدالدددد  بصددددرحيها علددددى لقددددوع 
التحريد  يف القدرأ  كالمدا  لمدادة لإعدرااب   مدع أ  أ:دحابنا ر دوا    علديها قدد أابقدوا 

 3على :حتها لالتصديل  ا( اند 

 
 : عدل  البحراينليقول 
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حدد التدواتر  لال يف نقلهدا كثدا فائددة ب دد شديوع )األنبار ال حتصى كثاة  لقد  دالوك 
القول ابلتحري  لالتايا بني الفريقني  لكونه من املعدلماك عندد الصدحاب  لالتداب ني بدل 

لكونددده مددددن  ددددرلرنك مددددذنبها لبدددده تاددددافرك  -يقصددددد العددددي  –لإ ددداع الفرقدددد  انيقدددد  
 1( اند أنبارنا

 
 : العيد ناشا البحراينليقول 

ذي ال حميص عنه ةع  األنبار املتواترة األتي  لغاندا أ  ندذا القدرأ  )اعلا أ  احلل ال
شددد ء مددن التايددااك  لأسددقط الدددذين   الددذي يف أيدددينا قددد لقدددع فيدده ب ددد رسددول  

  ددوه كثدداا  مددن الكلمدداك لا نك  لأ  القددرأ  انيفددو  عمددا سكددر  املوافددل ملددا أن لدده   
ظدده إىل أ  ل:ددل إىل ابندده احلعددن عليدده العددالم  ت دداىل مددا   دده علدد  عليدده العددالم  لحف

لنكددذا إىل أ  انتهددى إىل القددائا عليدده العددالم  لنددو ا   عنددده :ددلواك   عليدده( اندددع 
: )لعندددددي يف :ددددح  نددددذا 49ع كمددددا يقددددول يف ب 36ال نددددا  يف تفعددددا القددددرأ  ب 

القددددول ب ددددد تتبددددع األنبددددار لتفحددددص ا هر ةيددددث ميكددددن احلكددددا بكوندددده مددددن  ددددرلرنك 
 مذن  التعيع  لأنه من أك  مقا:د غص  اخلالف ع فتدبر( اندع

 
لب ددد نددذه النصددوب الدالدد  علددى أ  العددي   ي تقدددل  بوقددوع التحريدد  يف القددرأ   لالدديت 
سدددي ل عدددرث كثدددا منهدددا لالت ليدددل عليهدددا  إس نددد  ت يدددد كمدددا يقدددول الط سددد  عدددن ألفددد  

ل علدى العدي   ابلقدول تهدا حديث  ب د نذا ماسا يقدول نليفداك  لندو يدرر أنندا م نفد
ي تقدددل  بتحريدد  القددرأ   ليدددينو    ت دداىل بددذلا  لال أ  مصددح  فاامدد  نددو غددا 

 نذا القرأ  الذي يف أيدينا  بل ننقل ما يقوله أئمتكا يف كتبها لنا أعلا مبذنبهاع 
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العدن  لمن اجلدير سكر ما نبه عليه إحعا  إم   هدا رمحده   ت داىل يف كتابده العدي   ل 

من أ  أنا ما دعدا العدي   إىل القدول بتحريد  القدرأ  ندو اعتقدادنا ابإلمامد  أ:دال  مدن 
أ:ددول الدددين فددادعوا الددنص عليهددا يف القددرأ  لأ  اخللفدداء الراشدددين الثالادد  آتمددرلا علددى 
القددرأ  فحددذفونا ليددتا مددا األمددر دل  م ار دد  مددن النددااع لال ففددى أ  يف نددذا الكددالم 

مانا الافاة من الصحاب  لتوااوها على الكدذب لكفدرنا لقدد نقلندا يف ادعاء خبيان  اجل
مطلددع الكتددداب كالمدددا  ل مدددام الدددراوي يف إبطدددال إمكددا  سلدددا عندددد احلدددديث عدددن معددد ل  

لأئمد  أل البيده   حتر  املت  ع كما أ  نذا  ال  لعهاداك القرأ  لالرسدول الكدر 
ر القددرأ  الكددر   بددل لقدددح يف قط يدد  أنفعددها بفاددلها لتقددوانا  كمددا أندده قدددح يف تددوات

التواتر أل  مبك علمي  لقوع ما تدواتر إمندا ندو اسدتحال  توااد   دع كبدا مدن النداا علدى 
الكذبع لاعلا أ  إنكار املتواتر من الدين كفر  لمن :وره إنكدار تدواتر أي حدرل مدن 

ه عليدهع قدال حرلل نذا القرأ  الذي يف أيدي الناا ابدعاء نقصده مدن القدرأ  أل وندتد
ال   *ل إانَّدددها ل كات ددداٌب ع  ايدددٌ  لقدددال:   إالَّ حن ْدددنا ند  َّْلن دددا الدددذّاْكر  ل إالَّ ل دددها حل  دددافاظاو      ت ددداىل:

يدددد دددْن ح كادددياذ مح ا ْلفاددددها ت ن ايدددٌل مّا دددْن ن  يْدددها ل ال  ما دددن ب دددنْيا ي د  ْتايدددها اْلب ااادددلا ما س لاددددا    لقدددال: ن 
 ع   فايها ناد ر لّاْلماتَّقاني  اْلكات ابا ال  ر يْ 

يقددول العدداايب رمحدده  : )للددو ويددد فيدده حددرل لاحددد ألنرجدده أالل األافددال األ:دداغر 
ع ل دذا ت لدا أنده مدن  درأ لقدال بتحريد  القدرأ  تايداا  أل 1فاال  عن القراء األكابر(ع اند

ل جاللده  لنددم نقصا  أل وندة فإنه يعتحيل عليه أ  يثبه سلا  لأنه قد كّذب   ج
لغدا سلددا مدن اللدواوم الديت الكثدداة   الددين مدن أساسده  لا ددن يف م جد ة رسدول  

 املخرج  من املل ع فليحذر عام  العي   من الوقوع يف مثل نذه املهالي املردي ع  
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لاعلا أ  من أكدابر العدي   مدن نفدى لقدوع التحريد  ابلقدرأ   لكدا  ألل مدن نفدى سلدا 
ن اببويدده القمدد  لكددا  سلددا يف القددر  الرابددع يف كتابدده االعتقدداداك  نددو حممددد بددن علدد  بدد

ابب االعتقاد يف مبلك القرأ ع لتب ه يف سلا العيد املرتادى امللقد  ب لدا امددر املتدوىف 
ع ل تب همددا ب ددد 5ب/1نددد  لنقلدده عندده الط سدد  يف تفعدداه جممددع البيددا  ل 436سددن  

ع لالرابددع 3ب/1يف تفعدداه التبيددا  لنددد   460سلددا أبددو ج فددر الطوسدد  املتددوىف سددن  
ندد يف كتابده جممدع البيدا  حيدث  548نو أبو عل  الط س  املفعر العدي   املتدوىف سدن  

نقل قول املرتاى كما سكرل  فقال: )لأمدا الد ندة فمجمدع علدى نقصدانه  لأمدا النقصدا  
نقصدددال   فقددد رلر  اعدد  مدددن أ:ددحابنا لقدددوم مددن حعدددوي  ال امدد  أ  يف القدددرأ  تايدداا  ل 

 لالصحيح من مذن  أ:حابنا نالفه لنو الذي نصره املرتاى( اندع
  

لادعى إحعا  إم   ها رمحه   أ  ن الء األرب د  مدن العدي   ندا مدن نفدى التحريد  
عن القرأ  يف القدرل  العدت  األلىل  لال ندام  مداع لحتددر ت  يقددر أحدد مدن علمداء 

ل ب ددم حتريد  القدرأ  يف القدرل  الثالاد  األلىل قبدل العي   أ  يثبه أ  شي يا  لاحدا  قدا
ابن اببويه  أل أ  يثبده أ  نامعدا  لّرب د  املدذكورين قدال بدذلا يف القدرل  الثالاد  الديت 
تلتهدددداع ليددددرر كددددذلا أ  العددددب  لراء إنكددددارنا التحريدددد  ل ددددالفتها لعددددائر أئمددددتها يف 

ا أ  الندددداا يبااددددو  العددددي   الددددرلانك املنقولدددد  عددددن م صددددوميها  نددددو التقيّدددد  ألهددددا رأل 
لينفددرل  مددنها لقددوما ب دددم :دديان  القددرأ   فدد نكرلا التحريدد  تقيدد ع لاحددتو علددى سلددا 
جبملدد  مددن األدلدد  منهددا القددوي لمنهددا الادد ي  يطددول سكرنددا فددارجع إليهددا إ  شددوه يف  

 ع لاحلمد و رب ال املنيع141-124كتابه العي   لالعن  ب 
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الدرد بده بعدرع  علدى مدرلا  نليفداكع ليف احلقيقد   حدني اال ده علدى  نذا ما تيعدر لندا 
كتابددده لركبددده العدددفين  سنلددده مدددن جدددرأة الرجدددل علدددى الددددين  لاساماتددده العدددني   ألندددل 
العددن   لكالمدده عددن العددي   معددتافال  القددراء كدد ها قددادمو  مددن كوكدد  أنددر  لكدد ها ال 

  مدا انتهدوا إليده مدن التخدبط ي رفو  شيوا  عن سافه مذنبها مدن حيدث األ:دول لشدناع
لكنددا نتمددك لددو أ  –يف فددرلع الدددينع لملددا فددتح النددار علددى أنددل العددن  مثددل نددذا املتهافدده 

مددددن قددددام لالنتصددددار للعددددي   مرجددددع مددددن مددددراج ها ممددددن يفهمددددو  مددددا يقولددددو ع لملددددا رأينددددا 
احتاددا  العددي   مددذه املهدداتراك لنعددرنا لتعدد   أالل نعددخ  مطبوعدد  مندده علددى األقددل 

النعددددخ  الدددديت لق دددده يف أيدددددينا  لنعددددرنا لكتابدددده يف كثددددا مددددن مددددواق ها علددددى ةعدددد  
اإلنلندده  فدد   أحيددال   ت دداىل لكتدد  لنددا التوفيددل لنددريّن نليفدداك لمددن لراءه مددن نددا 
أنددل العددن ع إال أ  يثددوب الرجددل إىل رشددده ليرجددع عمددا نددو عليدده مددن الالددط الفدداحش  

 ا إىل   ت اىلعلي تذر عن كتابه نذا  ل إ  أمره ب د سل
لإ  كنددا م نددرد عليدده كددل افلاءاتدده لم اعمدده  فلددي لا أ  نددذا الكتدداب مبكاندد  اددرح العددالم 
على اإلمامي ع لسديتب ه مدا سديقرأه عمدا قريد  إ  شداء   ت داىلع لشيتده التصدريح ملدا أ  

أ  نليفاك أان  يف الت دريض بندا  فد لج ل يف التصدريح بنقددهع سدائال  املدوىل عد  لجدل 
يوفقظ لمن عالنظ يف كتابد  لنعدر ندذا الكتداب إىل متاب د  الد  ال لدا لالقيدام بواجد  
الددرد علددى شددبه املبطلددني  إندده شيددع جميدد ع ل:ددل اللهددا لسددلا لابرك علددى سدديدل حممددد 

 لعلى أله ل:حبه أ  نيع لاحلمد و رب ال املنيع 
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 رسالة

 دون بتحريـف القرآن الكرمييف بيان أن  كثرياً من اإلمامية يعتق  
 مجعها حممود احلياري

 وفقه هللا تعاىل
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الذي أن ل على عبده الكتاب  ال ري  فيه ندر للمتقدني  لالصدالة  احلمد و

 لالعالم على سيدل حممد الصاد  الوعد األمني لأله الطانرين ل:حبه املتقنيع لب د:
الكددر  مددن التحريدد  لالدد ندة لالنقصددا  منددذ      ت دداىل تكفددل ةفدد  شددري ته لكتابددهإفدد

إالَّ حن ْدنا  :حيدث قدال لقولده احلدل علحط قيام العداع   أن له على قل  سيدل حممد
ْلفاددها   لقدال: ند  َّْلن دا الددذّاْكر  ل إالَّ ل دها حل  ددافاظاو    ددْن ن  يْدها ل ال  ما دن ب ددنْيا ي د  ْتايددها اْلب اااددلا ما   ال  ن 

ع لتوعددد سددبحانه األمددا مددن قبلنددا ا  اْلكات ددابا ال  ر يْدد   فايددها ناددد ر لّاْلماتَّقاددني  س لاددلقددال: 
 ع لتجرمنا على كتبه  لحتريفها  نتهن  سرمد أليما   لمن ف ل ف لها بكل الوعيد عذااب  

لقددددد قددددرأك لددددب ض مدددد لف  العددددي   اإلماميدددد  امل ا:ددددرين ممددددن يدددددعو  إىل التقريدددد  بددددني 
 عابلقددددول ابلتحريدددد  لالتايددددا يف كتدددداب   الكددددر يتهمددددوها ن  املددددذان   أ  أنددددل العدددد

 ليدف وا عن أنفعها لأنل مذنبها سم  القول ابلتحري ع   نا:  لأفردلا يف سلا كتبا  
لمددددن أللوددددا أيدددد    ال ظمددددى أبددددو القاسددددا اخلددددوئ  يف كتابدددده البيددددا  يف تفعددددا القددددرأ   

 عتددلين القدرأ كتابده كوراين ال دامل  يف  لال  لرسول ج فرن  يف كتابه أكذلب  التحري 
 ددددرألا ابسددددامها الصددددحاب  مددددن املهدددداجرين لاألنصددددار الددددذين حفدددد     ددددا ديندددده لقددددد ل 

نا تهدا غدالا لبددلوا لآتمدرلا و فداسم علفدتح علدى أيدديها الدبالد لقلدوب ال بداد  لشدري ته
لاعتقدداد ادنا ا ددطرلا للكعدد  عددن اعتقددقددد  ل أ  ندد الءعلددى كتدداب   الكددر ع فوجددد

   من حيث أرادلا اإلساءة إىل أنل العن عابلتحري علمائها 
  

  مدن املتقددمني لاملتد نرينتقدوال علمدائها ليف نذه العطور ا تي  نثبه ب و    ت اىل 
بددددني التلبددددي  لالتدددددلي  الددددذي ناعتقددددادنا التحريدددد  لالنقصددددا  يف كتدددداب   الكددددر   ل 
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مد  سري د  يتدذرع  دا العدي   أ  ع ل در مالحظد  ل تال   ا  سلكوه ابسامها أنل العن  ولر 
 ع  لندد  أ  القددول ابلتحريدد  جمددرد رلانك حتتمددل الصددد  لالكددذبلنددا عنددد حمدداججنها

علمدائها لكبدار مدن ن نقدل لسدنذكر يف ندذا البحدث م د علي  كذلاإ  األمر فنقول ما 
نبدددار لاستفا دددتها علدددى ن اعدددلل مدددنها بتدددواتر األأئمدددتها اإل ددداع علدددى التحريددد   لم ددد

حدط  علن مد    اجل ائدري  ذكر الندوري الط سد يدكمدا    ألفد  رلايد إس بلاده  نالتحري 
ال )بددل  ددظ أ  األنبددار يف نددذا البدداب  :حممددد ابقددر جملعدد عندددنا قددال نا دد  انيددداني 

  ع525 /12(ع مرأة ال قول تقصر عن أنبار اإلمام 
 

لكددذا أبددو القاسددا اخلددوئ  يف    يف كتابدده تدددلين القددرأ ليف املقابددل نددرر الكددوراين ال ددامل  
حيصددرل  اسددامها للصددحاب    التحقيددل يف نفدد  التحريدد كتدداب كتابدده البيددا  ل:دداح   

مددن غددا أ  يددذكرلا   لأنددل العددن  ابلددرلانك سددواء الصددحيح  منهددا لالادد يف  لاملو ددوع 
 عللقرأ  الكر يف ا التحري يبني لقوع ل ام من علماء أنل العن   لاحدا   قوال  

  لنددو عبددد احلعدني شددرل الدددين املوسددوي  علمددائها الكبدارأحددد أنددر عندد  لندرر مثدداال  
ن  للصدحايب اجلليدل ابلعدباب لالعدتائانذا الكتاب الذي مّه   يف كتابه أبو نريرة

لددويالك ابل يددلأنددذ يعتعددنع ليعددتنكر ليك  اكتفددى بددذكر الددرلانك مددن اريقددهزددده قددد 
مددن غدددا أ  يددذكر قدددول عددام مدددن علمددائها يف معددد ل  لاحددددةع    عليدده لعلدددى أنددل العدددن

فيعدد ل: نددل حيددل مددا االستعددهاد مبجددرد الددرلانك علددى أنددل العددن  لحيددرم علددى غددانا 
  ؟ لنل  ر ابمنا لال  ر ابء غانا؟االحتجال عليها تمثاما

غددانا  لال ريدد  أ  منعدد  القددول ابلتحريدد  عندددنا نددو معدد ل  اإلمامدد  الدديت نددالفوا فيهددا
الددنص علددى نقلدد  علدى مددا أرادله مدن ال مدن املعددلمنيع لسلدا ل دددم لجدود دليددل عقلد  ل 

فا دطرلا أئمتها للجو ا على   ت اىل  للجوب عصدمتها  لغدا سلدا مدن نرافداسا  
  كددد ها يقولدددو  إ  النصددددوب  إىل القدددول ابلتحريددد  أل  سلددددا مدددن  دددرلرنك املددددذن 
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فدددالقول  آتمدددر  عليندددا لحرفتموندددا أل حدددذ وناعكانددده موجدددودة للكدددنكا ن أندددل العدددن  
فددداو ت دددداىل  أكددد  مقا:ددددد غصددد  اخلالفددد  كمدددا :ددددرح أحدددد علمدددائهاعابلتحريددد  مدددن 

 غايتنا  لعليه االتكال لاالعتمادع 
 
 

 رلانك التحري  املبحث األلل: يف قوما بتواتر لاستفا   
 حممد بن الن ما  امللق  ابملفيد:  ع1

علددى لجددوب الرج دد ععع لاتفقددوا علددى أ  أئمدد  الاددالل نددالفوا )اتفقدده اإلماميدد  يقددول: 
لأ  ده امل ت لد     القرأ   لعدلوا فيه مبوج  التن يل لسن  النيب يف كثا من أتلي 

ألائدل املقداالك ب  (ع على نالل اإلمامي لاخلوارل لال يدي  لاملرجو  لأ:حاب احلديث 
  ع52
 

 يف ال ندة لالنقصا : لقال
ابندتالل   النديب نبدار قدد جداءك معتفياد  عدن أئمد  امددر مدن أل)أقول: إ  األ

فداملوجود   فيده مدن احلدذل لالنقصدا   ف مدا القدول يف التد لي  هاالقرأ  لما أحداه ب ا
  ال قددول ال حتيلدده لال إفدد  ععع لأمددا النقصددا  يقادد  فيدده بتقددد  املتدد نر لأتنددا املتقدددم

لكلمده عليده امل ت لد  لغدانا فلدا أ فدر   ه نع من لقوعه  لقد امتحنه مقالد  مدن ادعدا
ععع لأمددا الدد ندة فيدده فمقطددوع علددى فعددادنا مددن لجددده  مددنها ةجدد  اعتمدددنا يف فعدداده

بدل أميدل إىل عدمده لسدالم    ععع للعه أقطع على كدو  سلدا لأوو :حتها من لجه
 القددرأ  عندده لنددذا املددذن  نددالل مددا ش ندداه مددن بددظ نوخبدده رمحهددا   مددن الدد ندة يف

ماميدد  لأنددل الفقدده مددنها لقددد سندد  إليدده  اعدد  مددن متكلمدد  اإل عالقددرأ  لالنقصددا  فيدده
 93ب ألائل املقاالك  ع(لاالعتبار
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 نا   انيداني حممد ابقر جملع :   -2
مددددن األنبددددار الصدددحيح  :ددددرحي  يف نقدددص القددددرأ  لتايدددداه   يقدددول: ) ال ففددددى أ  كثددداا  

 دددك  لاددرح  ي هدددا يوجدد  رفدددع االعتمددداد لعندددي أ  األنبدددار يف نددذا البددداب متددواترة م
فكيددد  ال يقصددر عدددن أنبددار اإلمامدد  بدددل  ددظ أ  األنبددار يف ندددذا البدداب  ععليهددا رأسددا  

 ع525 /12مرأة ال قول  عيثبتوها ابخل (
  

 ن م    اجل ائري:  -3
لكددو  الكددل قددد   عدن الددوح  اإلمدد  -القددراءاك العددبعي ددظ -)إ  تعددليا تواترنددا  :يقدول

رلح األمني يفا  إىل ارح األنبار املعتفيا  بل املتواترة الدال  بصرحيها علدى ن ل به ال
 قددد مددع أ  أ:ددحابنا ر ددوا    علدديها  لمددادة لإعددرااب   كالمددا  لقددوع التحريدد  يف القددرأ   

  ع357/  2األنوار الن ماني   ع(أابقوا على :حتها لالتصديل  ا
رأ  كمددا أندد ل م ي لفدده إال أمددا املدد منني قددد اسددتفاث يف األنبددار أ  القدد ليقددول أياددا : )

جبم ده فلمدا   ده كمدا  عليه العالم بو:ي  من النيب  فبق  ب د موته ست  أشهر معتاال  
أندد ل أتددى بدده إىل املتخلفددني ب ددد رسددول   فقددال مددا: نددذا كتدداب   كمددا أندد ل فقددال لدده 

فقددال  ع  كتبدده عثمددا ال حاجدد  بنددا إليددا لال إىل قرأنددا  عندددل قددرأ :عمددر بددن اخلطدداب
ما عل : لدن تدرله ب دد اليدوم لال يدراه أحدد حدط يظهدر للددي املهددي عليده العدالمع ليف 

 ع362 – 360/  2األنوار الن ماني  (ع ونداك كثاة لنو نال من التحري سلا القرأ  
 ال الم  احلج  عدل  البحراين: 

ر الددديت ال حتصدددى كثددداة لقدددد يقدددول ب دددد سكدددره للدددرلانك الددديت تفيدددد التحريددد : ) األنبدددا
لال يف نقلهددا كثددا فائدددة ب ددد شدديوع القددول ابلتحريدد  لالتايددا بددني    ددالوك حددد التددواتر

لكونده   لإ داع الفرقد  انيقد بدل   لكونه مدن املعدلماك عندد الصدحاب  لالتداب ني  الفريقني
  ع126معار  العموا الدري  ب ع من  رلرنك مذنبها لبه تاافرك أنبارنا(
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 ل حيىي تلميذ الكرك  العي -6

لدي  الدذي يف أيددي النداا يقول: )مع إ اع أنل القبل  من اخلاب لال ام أ  نذا القرأ  
نقددال  عددن فصددل اخلطدداب  علأندده قددد سندد  مددن القددرأ  مددا لددي  يف أيدددي الندداا(  القددرأ  كلدده

 ع لنقله الط س  من كتاب اإلمام  ليح  تلميذ الكرك ع23ب
 اشا البحراين: املفعر العيد ن  -7

أ    ) اعلددا أ  احلددل الددذي ال حمدديص عنده ةعدد  األنبددار املتددواترة ا تيدد  لغانددايقدول: 
  شددد ء مدددن التايددددااك  قدددد لقددددع فيددده ب دددد رسدددول   الدددذي يف أيدددديناندددذا القدددرأ  

لأ  القددددرأ  انيفددددو  عمددددا سكددددر    مددددن الكلمدددداك لا نك لأسددددقط الددددذين   ددددوه كثدددداا  
  ت ددداىل مدددا   ددده علددد  عليددده العدددالم لحفظددده إىل أ  ل:دددل إىل ابنددده املوافدددل ملدددا أن لددده 

لنددو اليددوم عنددده   لنكددذا إىل أ  انتهددى إىل القددائا عليدده العددالم  احلعددن عليدده العددالم
  ع36ال نا  يف تفعا القرأ  مقدم  ب ع :لواك   عليه(

 
ص ا هر )لعندددي يف ل ددوح :ددح  نددذا القددول ب ددد تتبددع األنبددار لتفحدد أياددا : لقددال

من أكد  مقا:دد غصد  لأنه  من  رلرنك مذن  التعيع ةيث ميكن احلكا بكونه 
 49ب ال نا   عفتدبر( اخلالف 

 
  :حممد :اع املاوندراين  -8

كمددا يظهددر ملددن    ) لإسددقا  ب ددض القددرأ  لحتريفدده ابدده مددن ارقنددا ابلتددواتر م ددكيقددول: 
 ع11/76جامع الكايف شرحع أتمل يف كت  األحاديث من ألما إىل أنرنا(
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 :النوري الط س  :اح  كتاب فصل اخلطاب -9
) إ  مالحظدد  العددند يف تلددا األنبددار الكثدداة يوجدد  سددد ابب التددواتر امل نددوي يقددول: 

فصدل اخلطداب يف إابداك حتريد    بل نو أشبه ابلوسواا الذي ينبا  االسدت اسة منده(  فيها
 ع 124كتاب رب األرابب ب 

 
 ا كتابه إىل االا  مقدماك لاببني: قعاعلا أ  الط س  ل 

لسدددب    ددده لكونددده يف   املقدمددد  األلىل: )يف سكدددر األنبدددار الددديت لردك يف  دددع القدددرأ 
املقدمدد  ل علأ  أتليفدده فددال  أتليدد  املدد منني(  م ددرث الددنقص ابلنظددر إىل كيفيدد  اجلمددع

لاملقدمد   عه فيده(الثاني : )يف بيا  أقعام التايا املمكدن حصدوله يف القدرأ  لاملمتندع دنولد
لقال يف كتابده عدن :دفاك القدرأ : (ع يف سكر أقوال علمائها يف تايا القرأ  لعدمه)الثالث : 

فصدددل ع (لسدددخاف  ب ادددها ا ندددر)فصددداحته يف ب دددض الفقدددراك البالاددد  لتصدددل حدددد األعجددداو 
  211ب  اخلطاب

 
 ليا ب اها:إقد سكرنا علمامنا ل   لفهالكتاب مللنعب  
 الطهراين يف كتابه نقباء البعر ال الم  أغا ب رك  -1
 العيد نسني املوسوي يف مقدم  كتاب النجا الثاق  للنوري الط س   -2

 رسول ج فرن  يف كتابه أكذلب  التحري   -3

 ال الم  ج فر مرتاى ال امل  يف كتابه حقائل نام   -4

 يف نف  التحري   لالعيد عل  حعني امليالين يف كتابه التحقي -5

  رف  يف كتابه :يان  القرأ  من التحري  األستاس حممد نادي م -6

 ابقر شري  القرش  يف كتابه يف رحاب العي    -7
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لاعلا أ  كثاا  من العي   امل ا:رين ادعدوا أ  الط سد  لدي  مدن علمداء العدي    للدي  
ممن ي تمد على أقوالده لسلدا ألنده  دع يف كتابده أقدوال  يدع الفقهداء لال لمداء املتقددمني 

لسدددنذكر لدددا تر تددده مدددن كتددد  علمدددائها ها املصدددرحني بتحريددد  القدددرأ ع لاملتددد نرين مدددن
  أ:حاب اللاجا ب ونه ت اىلع

 فقد ترجا له كل من:
  543 /1أغابروك الطهراين يف كتابه أعالم العي   

) العيل ماوا حعني بدن املداوا حممدد تقد  الددين بدن املداوا علد  حممدد تقد  الددين قال: 
لمددن أعظددا علمدداء   مدد  احلددديث لالرجددال يف األعصددار املتدد نرةأئ إمددام  النددوري الط سدد 

كا  العيل النوري أحدد منداسل العدل  ل عع ع لكبار رجال اإلسالم يف نذا القر   العي  
لكددا  أيدد  مددن أنك   الصدداع الدديت ندددر لجودنددا يف نددذا ال صددر  فقددد امتدداو ب بقريدد  فددذة

  أنلتده أل  ي دد يف الطلي د  مددن لملكداك شدريف    ال جيبد   كمنده فيده مواند  غريبد 
علمددداء العدددي   الدددذين كرسدددوا حيددداسا ادددوال أعمدددارنا خلدمددد  الددددين لاملدددذان   لحياتددده 

لمددن تصددانيفه فصددل اخلطدداب يف معدد ل  حتريدد   ع:ددفح  معددرق  مددن األعمددال الصدداحل 
 ند (ع االكتاب

 

  143 /6لترجا له حمعن األمني يف أعيا  العي   
ابلعدددددا  يف علمددددد  احلدددددديث لالرجدددددال عارفدددددا   متبحدددددرا   حمدددددده   فا دددددال   ) كدددددا  عاملدددددا  قدددددال: 

لكددددا  لحيددددد عصددددره يف   م تفتدددده :ددددالة الليددددل  عابدددددا   واندددددا   فاحصددددا   منقبددددا    لالتدددداريل
 اند (عاالع على األنبار لا هر لالكت لاإل  اإلحاا 
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  405 /2لترجا له عباا القم  يف كتابه الكك لاأللقاب 
ملعلمني مرلل علوم األنبياء لاملرسدلني الثقد  اجلليدل لال دام النبيدل ) شيل اإلسالم لاقال: 

املتبحدددددر اخلبدددددا لانيدددددديف الناقدددددد البصدددددا لشدددددر ا هر لجدددددامع مشدددددل األنبدددددار :ددددداح  
التصاني  الكثاة العدهاة لال لدوم الا يدرة البدانر ابلرلايد  لالدرايد  لالرافدع خلمدي  املكدارم 

 ع اندفو  ما حتوم حوله ال بارة(أعظا راي  لنو أشهر من أ  يذكر ل 
  

  :148يف فوائد الر وي  يف أحوال علماء املذن  اجل فري  ب القم  له لترجا 
)شيخنا األجل األعظا لعمادل األرفدع األقدوم  :دفوة املتقددمني لاملتد نرين  ندا  قال: 

  لةدر ال لدا الدذي لدي  لده سداحل  معدتخرل  الفقهاء لانيداني سدحاب الفادل اماادل
شدديخنا لمددوالل ال المدد  انيددديف الثقدد    كندد  الفاددائل لهرنددا اجلدداري  ععع كنددوو األنبددار 

 اند  عألر   ت اىل برنانه لأسكنه ةبوح  جنانه(  النوري
لكفى ابلنوري الط س  أنه :اح  كتاب معتدرك الوسائل  لندو مدن الكتد  الثمانيد  

ا ماددى مددن الل دداك  اب  لددا سددقو  امل تدد ة لدددر العددي    لأندده نا دد  انيدددانيع لممدد
 قول كل ج فري يت أ من الط س ع  

 
 

 علماء العي   بوقوع التحري  يف القرأ املبحث الثاين: يف سكر من :رح من 
 ألال : عل  ابن إبرانيا القم  

مندده مددا ل مكددا  حددرل   مندده مددا نددو حددرلٌ    لأ سكددر يف مقدمدد  تفعدداه أنددواع التحريدد 
 : )لأمددا مددا نددو علددى نددالل مددا أندد ل   فهددو قولدده: لع فقددالنددو علددى نددالل مددا أندد  

هّا  نادو   ابا درا ل تداْ ما دْو   ع دنا اْلمانك  ْ دراللا ل تد ندْه  ْلم  دْه لالنَّدااا أت ْمادرال   ابا  عكانتاْا ن ْا  أامَّد ذ أاْنراج 
 "ندددا أمددد " يقتلدددو  أمدددا املددد منني :فقدددال أبدددو عبدددد   عليددده العدددالم لقدددار  ندددذه ا يددد 
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 ؟فقيدددل لددده: لكيددد  ن لددده ن ابدددن رسدددول   علاحلعدددن لاحلعدددني ابدددظ علددد  عليددده العدددالم
   36/  1ل تفعدا القمد  ع اندد ("ععع أنرجده للنداا أئمد فقال: إمنا ن له "كنتا نا 

 دار العرلر 
 

أن لده ب لمده  يف عل "لكن   يعهد مبا أن ل إليا  :)لأما ما نو حمرل فهو قوله :لقال
فدإ  م يف علد  "ن أيها الرسدول بلدك مدا أند ل إليدا مدن ربدا  :لقوله عيعهدل  لاملالئك 

م يكدن    أل حممدد حقهدا"إ  الدذين كفدرلا ل لمدوا  :لقولده عتف ل فمدا بلاده رسدالته"
  1/37ل تفعا القم  ع ليافر ما"(

يف لنرجو من القدار  الكدر  أ  يتنبده إىل أ  مدا نادع حتتده ندط لدي  مدن القدرأ  الكدر  
شدد ء  للكندده مددا يدددع  العددي   أندده مندده  لقددد أسددقطها الصددحاب  املتددُمرل  علددى القددرأ  

 لعلى سيدل عل  كرم   لجههع 
 

 هنيا : الفيض الكاشاين 
نصدددص املقدمددد  العادسددد  إلابددداك   مقدمددد  ةمهدددد لكتابددده تفعدددا الصدددايف ابانددديت ععدددر 

ب ددذذ ممددا جدداء يف  ددع القدددرأ  ندا يف  :)املقدمددد  العادسدد  :لعنددو  مددا بقولدده عحتريدد  القددرأ 
 :   قاللب د سكر الرلانك نرل ابلنتيج  التالي  علأتليل سلا( لحتريفه لوندته لنقصه

)لاملعددتفاد مددن نددذه األنبددار لغانددا مددن الددرلانك مددن اريددل أنددل البيدده علدديها العددالم 
 مدددا ندددوبدددل منددده    لدددي  بتمامددده كمدددا أنددد ل علدددى حممدددد الدددذي بدددني أ هدددرلأ  القدددرأ  

اسدا نده قدد حدذل منده أشدياء كثداة منهدا أل  عنالل ما أن ل   لمنه ما نو ماا حمرل
لمنهدا أشداء غا مدرة    عليه العالم يف كثا من املوا ع  لمنها لفظ  أل حممد عل 

على اللتي  املر د  عندد   لعندد  املنافقني يف موا  ها لمنها غا سلاع لأنه لي  أياا  
 بالك  –منعوراك األعلم   ع49 /1تفعا الصايف اند من  ( رسوله
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)لأمددا اعتقدداد معددافنا ر دد    عددنها يف سلددا فالظددانر مددن اقدد  اإلسددالم  لقددال أياددا :
ااب اراه أنده كدا  ي تقدد التحريد  لالنقصدا  يف القدرأ   ألنده   حممد بن ي قوب الكليظ

مدع أنده سكدر يف قددح فيهدا كا  رلر رلانك يف نذا امل ك يف كتابده الكدايف لم يت درث ل
فدإ    ع لكذلا أستاسه عل  بن إبرانيا القمد ألل الكتاب أنه كا  يثل مبا رلاه فيه

فإنده  االد  الط سد   لكذلا العيل أمحد بدن أيب علله غلو فيه  تفعاه مملوء منه
  52 /1تفعا الصايف ع حتجال(نعو على منوامما يف كتاب اال أياا  

 

 الط س  هلثا : أبو منصور 
 ددددع علدددد  عليدددده العددددالم القددددرأ   لجدددداء بدددده إىل املهدددداجرين   يقددددول: )ملددددا تددددويف رسددددول  

لاألنصار لعر ه عليها ملا قد أل:اه بذلا رسول    فلمدا فتحده أبدو بكدر ندرل يف ألل 
ف ندذه  ع:فح  فتحها فاائح القوم  فوا  عمر لقدال: ن علد  اردده فدال حاجد  لندا فيده

فقدال لده عمدر:  –للقدرأ   لكدا  قدارائ   –ل أحادرلا ويدد بدن هبده  عصدرلعليه العالم لان
لقد رأينا أ  ن ل  القرأ  لنعدقط   جاء ابلقرأ  لفيه فاائح املهاجرين لاألنصار إ  عليا  

ععع فلمدددددا  ف جابدددده ويدددددد إىل سلدددددا  للمهددددداجرين لاألنصدددددار مندددده مدددددا كدددددا  فادددديح  لنتكدددددا  
/  1االحتجدددال  عرأ  فيحرفدددوه فيمدددا بيدددنها(أ  يددددفع إلددديها القددد اسدددتخل  عمدددر سددد ل عليدددا  

225 
ل لبددل ممدا أدري ندذا اجملدرر لطدال  )للدو شدرحه لدا كلمدا أسدقط لحدرّ  أياداا:لقال 

  254 /1االحتجال  عإ هاره من مناق  األللياء لمثال  األعداء(  ل هر ما حتظر التقي
 لال الد ندة يف أنتده  )للي  يعو  مع عموم التقي  التصريح تشاء املبدلني أياا : لقال

فدإ  شدري   التقيد  حتظدر التصدريح   ععع فحعبا من اجلواب عن نذا املو ع مدا ش ده
 371 /1االحتجال  عتكثر منه(
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 راب ا : سلطا  حممد بن حيدر اخلرساين 

)اعلدددا أنددده قدددد استفا ددده األنبدددار عدددن األئمددد  األاهدددار بوقدددوع الددد ندة لالنقيصددد  : قدددال
لأتليددددل   ةيددددث ال يكدددداد يقددددع شددددا يف :دددددلر ب ددددض مددددنها  لالتحريدددد  لالتايددددا فيدددده

اجلميع ت  ال ندة لالنقيصد  لالتايدا إمندا ند  يف مددركاسا مدن القدرأ  ال يف لفد  القدرأ   
 بالك- ع م سع  األعلى /19 /1بيا  الع ادة يف مقاماك ال بادة من كتابه اند  عععع( كلا 

 
 نامعا : ال الم  يوس  البحراين 

: ) ال ففى ما يف نذه األنبدار مدن قال ر األنبار الدال  على حتري  القرأ ب د أ  سك
  للدو تطدر  إىل ندذه هالدالل  الصرحي  لاملقال  الفصيح  على ما انلله لل وح ما قلندا

إس   األنبار على كثرسا لانتعارنا ألمكن الط دن إىل أنبدار العدري   كلهدا كمدا ال ففدى
لل مددري إ  القددول ب دددم التايددا  عالددرلاة لاملعددايل لالنقلددهاأل:ددول لاحدددة لكددذا الطددر  ل 

لأهددا م فونددوا يف األماندد  الكدد ر مددع   لالتبددديل ال فددرل عددن حعددن الظددن تئمدد  اجلددور
كتابده الددرر مدن  اندد  ععلدى الددين(  هور نيانتها يف األمان  األندرر الديت ند  أشدد  دررا  

 ايف ع م سع  أل البيه إلحياء الل  298النجفي  ب 
 

 سادسا : ال الم  انيقل احلال ماوا حبي    امامش  اخلوئ  
  د األدل  على نقصا  القرأ  لسكر منها: نقص سدورة الواليد   لنقدص سدورة الندورينعدّ 

م يددتمكن مددن تصددحيح  ) إ  اإلمددام عليددا   :ل قددال  لنقددص ب ددض الكلمدداك مددن ا نك
ط تكددو  حجدد  يف يددوم القيامدد  علدددى حدد القددرأ  يف عهددد نالفتدده بعددب  التقيدد   لأياددا  

لقال: ) إ  األئمد  م يتمكندوا مدن إندرال القدرأ  الصدحيح نوفدا  مدن  عانيرفني لاملااين(
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اندد كتابده منهدال ال اعد  يف شدرح هدو االنتالل بني الناا لرجوعها إىل كفدرنا األ:دل (ع 
  214/  2بالك  –البالغ  م سع  الوفاء 

 

 ل ياش  :اح  التفعا ساب ا : حممد بن مع ود ا
نقددل يف تفعدداه: )عددن أيب عبددد   عليدده العددالم قددال: لددو قددر  القددرأ  كمددا أندد ل أللفيتنددا فيدده 

)لعددن أيب ج فددر عليدده العددالم أندده قددال: لددوال أندده ويددد يف كتدداب   لنقددص مندده مددا  عنْي(معددمَّ 
  فعدا عياشدتع اندد مدن نف  حقنا على سي حجى  للو قد قام قائمنا فنطدل :ددقه القدرأ (

قولدده: )قائمنددا( ي ددظ املهدددي املنتظددرع لنددو عندددنا  اهددرا  –منعددوراك األعلمدد  – 25/  1ل 
 حممد بن احلعن ال عكري الاائ  منذ أكثر من أل  لمائ  سن ع 

 

 همنا : حممد بن احلعن الصفار 
إنده  دع القدرأ    :) عن أيب ج فر الصداد  أنده قدال: مدا مدن أحدد مدن النداا يقدولقال: 
ه كمددا أن لدده   إال كددذاب  لمددا   دده لمددا حفظدده كمددا أندد ل إال علدد  بددن أيب االدد  كلدد

لقال: )عن أيب ج فر "ع" أنه قال: ما يعتطيع أحدد أ  يددع  أنده  علاألئم  من ب ده(
 – 213مدن كتابده بصدائر الددرجاك ب  اندد ع ع القدرأ  كلده  دانره لابانده غدا األل:دياء(

 اهرا   –منعوراك األعلم  
 
 س ا : ال الم  األردبيل   

)إ  عثما  قتل عبد   بن مع ود ب د أ  أج ه علدى تدرك املصدح  الدذي كدا   :قال
لقددال  ععنددده لأكرندده علددى قددراءة سلددا املصددح  الددذي ألفدده لرتبدده ويددد بددن هبدده تمددره

الددددب ض إ  عثمددددا  أمددددر مددددرلا  بددددن احلكددددا لوند بددددن شددددرة الكدددداتبني لدددده أ  يددددنقال مددددن 
انددد ع  مددا ير دديها لحيددذفا مندده مددا لددي  مبر دد  عندددنا لياعددال البدداق (مصددح  عبددد  

  118من كتابه حديق  العي   ب 
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 مرشد األلم كر  الكرماين عاشرا : 

) إ  اإلمدددام املهددددي ب دددد  هدددوره يتلدددو القدددرأ   فيقدددول أيهدددا املعدددلمو  ندددذا ل   :قدددال
من كتابه إرشداد ال دوام اند  عدل(الذي أن له   على حممد لالذي حرل لب القرأ  احلقيق 

 3/  221ب 
 أحد ععر: العيد دلدار اجملتهد امندي امللق   ي    يف ال املني 

 الدذي بدني أيدديناقال: ) لمبقتاى تلدا األنبدار أ  التحريد  يف اجلملد  يف ندذا القدرأ  
ةعدد  وندة احلددرلل لنقصددانه بددل ةعدد  ب ددض األلفددا  لةعدد  اللتيدد  يف ب ددض 

استقصددداء مدددن كتابددده اندددد  عاقدددع قدددد لقدددع ةيدددث ممدددا ال شدددا مدددع تعدددليا تلدددا األنبدددار(املو 
 11/ 1فحام اإل
 

 إانا ععر: مال حممد تق  الكاشاين 
ل لد  أ  أمدع  لعدلا    ) إ  عثما  أمر ويد بن هبه الذي كا  من أ:دقائه نو: قال

يف أيددددي  اليدددا  القددرأ  لحيدددذل مندده مناقددد  أل البيددده لسم أعدددائها  لالقدددرأ  املوجددود ح
مددن  انددد  عالندداا لامل ددرلل مبصددح  عثمددا  نددو نفدد  القددرأ  الددذي   دده تمددر عثمددا (

 368كتابه نداي  الطالبني ب 
 

 االا  ععر: أبو القاسا اخلوئ  مرجع ال صر 
  )إ  كثدرة الدرلانك تدوريف القطدع بصددلر ب ادها عدن امل صدومني علديها العددالم :يقدول

مدن كتابده البيدا  يف تفعدا ع اندد يهدا مدا رلي بطريدل م تد (لال أقل من االامونا  بدذلا لف
 226القرأ  ب 
: )ل سندد   اعد  مدن انيدداني مدن العددي   219ب التحريد  عدن علمدائها  لقدال مثبتدا  

  اندع ل ع من علماء العن  إىل لقوع التحري (
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قدددال علمددداء أندددل العدددن  أنددده لاحدددد ميكنددده أ  ينقدددل عدددن لاعلدددا أنددده ال اخلدددوئ  لال غددداه 
مددنها  لإمنددا نددذه ندد  الطريقدد  التافهدد  امل هددودة عنددد العددي    ابلتحريدد  فاددال عددن  ددع

فلددا ال ينقددل أي شددي   لنددا رلايدد  لاحدددة عددن أنددل ع الدديت يومهددو   ددا الندداا مبددا يريدددل 
  العن  تقول ابلتحري ؟ 

 
 أرب   ععر: عل  أ:ار برلجردي مرجع م ا:ر 

م يقدع فيده تايدا لتبدديل مدع أنده لقدع  أ  األ:دل القدر ن تقدد أ  أ  )الواج  علينا  قال:
لالقددددرأ  األ:ددددل  احلقيقدددد   املنددددافقني التحريددد  لاحلددددذل يف القددددرأ  الددددذي ألفدددده ب دددض 

  27من كتابه عقائد العي   ب ع اند موجود عند إمام ال صر عجل   فرجه(
 

 نع  ععر: رلح   اخلميظ 
علديها أ  فرجدوا ندذه ا نك  كا  سدهال  ) لقد  ر وا    عليها: يقول عن الصحاب  

ليتناللوا الكتاب العدمالي ابلتحريد   ليعددلوا العدتار عدن القدرأ  ليايبدوه   من القرأ 
 114كع  األسرار ب ع اند عن أعني ال املني(

 ست  ععر: كامل سليما  
  ) عن اإلمدام ج فدر الصداد  قدال: إسا قدام القدائا عليده العدالم قدرأ كتداب   عد: يقول
مدددن كتابددده يدددوم ع اندددد لأندددرل املصدددح  الدددذي كتبددده علددد  عليددده العدددالم( هعلدددى حددددلجدددل 

 373اخلالب ب 
  

 سب   ععر: عل  بن النقوي الر وي عالم  العي   ابمندقال:
)لأما تواتر  يع ما ن ل على حممد فمعكل تو ديحه  لقدد انتلد  يف لقدوع التحريد  

نددده لقدددع  لندددو الظدددانر مدددن كدددالم الكليدددظ لالنقصددا  يف القدددرأ   ف دددن أكثدددر اإلنبددداريني أ
قدددا سدددره  لشدديخه علددد  ابددن إبدددرانيا القمدد   لالعددديل أمحددد بدددن أيب االدد  الط سددد  
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:دداح  االحتجددال ععع لقددد سكددر العدديد ال المدد  ن مدد    يف رسددالته منبددع احليدداة أدلدد  
ل عدددن األلائدددل منهدددا األنبدددار املعتفياددد  بدددل املتدددواترة مدددا رلي عدددن أمدددا املددد منني ملدددا سدددو

ددددطاواْ يفا اْليد ت ددددام ى املناسددددب  بددددني قولدددده ت دددداىل:  ْفددددتاْا أ الَّ تداْقعا  ف ددددانكاحاوالبددددني  ل إاْ  نا
  115من كتابه إس ال امل مول ب فقال:" لقد سقط بينهما أكثر من الث القرأ (ع اند 

 
 ماني  ععر: وين ال ابدين الكرماين قدلة ال لماء الرابنيني 

ه أ  التحريد  لالتصدحي  لالدنقص لقدع يف القدرأ   تدع القدرأ  أاب) إ  كيفيد   د :قال
اائفدددد  منددددا تدددددع   للددددو أ  نددددذا سددددب  لتددددذليل املعددددلمني عنددددد اليهددددود لالنصددددارر ت 

للكددنها كددانوا منددافقني  الددذين ف لددوا مددا ف لددواع لإ    اإلسددالم ل ت مددل مثددل نددذا ال مددل
  أ  ل ) إ  العددي   جمبددور  :ب دددنال قدال  عالقدرأ  انيفددو  لددي  إال عندد اإلمددام الاائدد (

مدن كتابده تدذييل يف الدرد علدى ناشدا العدام  عاند ( يقرملا نذا القرأ  تقي  تمر أل حممد
  23 -13ب 

 تع   ععر: دلدار عل  بن حممد م ني نصا أابدي  ل ال لماء 

أ  مددُل العدديد  ا)لينقدددح مددن نهندد :يقددول يف كتابدده عمدداد اإلسددالم يف علددا الكددالم
نددو مددا يكددو  ةعدد  ا يدد   ى ب دددم تطددر  التاددا لالتحريدد  يف القددرأ  أ:ددال  املرتادد

لإال فكالمده :دريح   أل ا يتني  ال مدا يعدمل الادا ةعد  مفدرداك األلفدا  أيادا  
ع يف القرأ  كا  يف وما  رسول    تل  النعل ةعد  اندتالل القدراءاك( انهن

 ع78 /2 دبه حيدري 
 

 ألال كت  احلديث العي ي   الكليظ م ل  الكايفععرل : 
 يقول حممد :اد  الصدر عن الكليظ لكتابه الكايف: 
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لم لفه اق  اإلسالم حممدد بدن ي قدوب بدن إسدحا  الكليدظ أكد   ) ألل الكت  األرب   أتليفا  
ععع لي تد  كتابده ندذا عندد العدي   ألادل الكتد  األرب د  لدذكره  دام  علماء اإلماميد  يف عصدره

مدن كتابده العدي   ع اندد نه لبني امل صوم مما م يوجد نظاه يف الكت  األندرر(سلعل  العند بي
 121ب 
 

)ندددد  الكددددايف لالتهدددذي  لاالستبصددددار لمددددن ال حياددددره  :ليقدددول عبددددد احلعددددني املوسدددوي
ع لالكددايف أقدددمها لأحعددنها لأتقنهدددا( لندد  متددواترة لماددامينها مقطددوع بصددحتهاالفقيدده 

  113املراج اك ب 
  

  كبدددار علمددداء العدددي   تنددده كدددا  ي تقدددد التحريددد  لالنقصدددا  يف القدددرأ لقدددد شدددهد عليددده  
 : لن د منها

يقددددول: ) لأمددددا اعتقدددداد معددددافنا يف سلددددا فالظددددانر مددددن اقدددد   الفدددديض الكاشدددداين -1
اإلسددالم حممددد بدددن ي قددوب الكليدددظ ادداب اددراه أنددده كددا  ي تقدددد التحريدد  لالنقصدددا  يف 

تابه الكدايف لم يت درث للقددح فيهدا مدع القرأ  ألنه كا  رلر رلانك يف نذا امل ك يف ك
 521 /1تفعا الصايف اند  عأنه سكر يف ألل الكتاب أنه كا  يثل مبا رلاه فيه(

 
 قال:  أبو احلعن ال امل  -2

)اعلدا أ  الدذي يظهدر مدن اقد  اإلسدالم حممدد بددن ي قدوب الكليدظ اداب ادراه أنده كدا  ي تقددد 
كثدداة يف نددذا امل ددك يف كتابدده الكددايف الددذي التحريدد  لالنقصددا  يف القددرأ  ألندده رلر رلانك  

مدن  اندد لال سكدر م دارث مدا(ع ها:رح يف ألله تنه كا  يثل فيما رلاه فيده لم يت درث لقددح
 مقدم  تفعا مرأة األنوار لمعكاة األسرار

 
  :النوري الط س     -3
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ا  فيدده  لنددو معددهورنا اانددا  األلل: لقددوع التايددا لالنقصدد )اعلددا أ  مددا يف سلددا أقددواال  
مددذن  العدديل اجلليددل علدد  بددن إبددرانيا القمدد  شدديل الكليددظ يف تفعدداه :ددرح يف أللدده 
  لمدددّ كتابددده مدددن أنبددداره مدددع الت امددده يف أللددده ت  ال يدددذكر فيددده إال عدددن معدددافه لاقاتددده

لمذن  تلميدذه اقد  اإلسدالم الكليدظ رمحده   علدى مدا نعدبه إليده  اعد  لنقلده األنبدار 
يف ابب النكدده لالنتدد  مددن    يف نددذا امل ددك يف كتدداب احلجدد  نصو:ددا  الكثدداة الصددرحي

  23فصل اخلطاب ب اند  عليف الرل   من غا ت رث لردنا أل أتليلها( عالتن يل
  
 

 تقي   علمامنا الذين أنكرلا التحري املبحث الثالث: 
سكددددر حمددددديف القددددوم لشدددديل اإلسددددالم النددددوري الط سدددد : )الثدددداين: عدددددم لقددددوع الددددنقص  -

نددو املوجددود تيدددي الندداا فيمددا بددني   لالتايددا فيدده  لأ   يددع مددا ندد ل علددى رسددول  
لم ي ددرل الدددفتني  لإليدده سندد  الصدددل  يف عقائددده لالعدديد املرتاددى  لشدديل الطائفدد   

 32ب يف فصل اخلطاب اند من كتابه (ع من القدماء موافل ما
 
  إس ال لجدود مدذا يف اخلا د  بيدا  سلداسدي ل ل ن الء ال لماء األرب د  يف الددلر الثداين  ل 

القددددول إىل منتصدددد  القددددرأ  الرابددددع أل  أئمدددد  القددددوم كلهددددا لرلاسددددا املتقدددددمني لحمدددددايها 
م يقولددددوا لم يصدددددرحوا إال ب كدددد  سلددددا كمدددددا سكددددرلا يف مددددرلنساع لنددددد الء  المفعددددريه

 مددا أنفددوهمددن نفددرة الندداا لااالعهددا علددى  ال لمدداء م ينكددرلا التحريدد  إال تقيدده لنوفددا  
  لمائها تبيني سلا: للنلك 

قدددال العددديد ن مددد    اجل ائدددري مدددن أعدددا ا ال لمددداء املتددد نرين لأفدددانا الفادددالء  (1
املتبحددرين: )ن ددا قددد نددال  فيهددا املرتاددى لالصدددل  لالعدديل الط سدد  لحكمددوا ت  مددا 

ر :دددبدني دفديت نددذا املصدح  نددو القدرأ  املندد ل ال غداععع لالظددانر أ  ندذا القددول إمندا 
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  منهدددا سدددد ابب الط دددن علددديها تنددده إسا جددداو ندددذا القدددرأ  مدددنها ألجدددل مصددداع كثددداة
األندوار الن مانيد  فكي  جاو ال مل بقواعده لأحكامه مع جواو حلو  التحريد  بده(ع اندد 

  ع357 /2
 
قدددال الندددوري الط سددد : ) ال ففدددى علدددى املت مدددل يف كتددداب التبيدددا  للطوسددد  أ   (2

) لمددا قالدده العدديد اجلليددل علدد    مددع املخددالفني( راة لاملماشدداةاملدددااريقتدده فيدده علددى هايدد  
لحندددن ندددذكر مدددا حكددداه جددددي أبدددو ج فدددر  :بددن اددداللا يف كتابددده سددد د العددد ود إس قدددال

  ع38فصل اخلطاب ب اند  ععلى االقتصاد عليه(  الطوس  يف كتابه التبيا  لمحلته التقي
  
)لقائددل : سدد  لاملرتاددىتفعدداه ب دددما سكددر كددالم الط  يف قددال الفدديض الكاشدداين  (3

أ  يقول: كما أ  الدلاع  كانه متوفرة علدى نقدل القدرأ  لحراسدته مدن املد منني كدذلا  
كانددده متدددوفرة علدددى تايددداه مدددن املندددافقني املبددددلني للو:دددي  املاددداين للخالفددد  لتادددمنه مدددا 

 لالتايا فيه إ  لقع فإمندا لقدع قبدل انتعداره يف البلددا  لاسدتقراره… يااد رأيها لنوانا
 اند على ما نو عليه ا   لالابط العديد إمنا كا  ب د سلا فال تنايف بينهما(ع

)يكفدد  يف لجددوده يف كددل عصددر لجددوده  :لقدال يف رده علددى ابددن اببويدد  القمدد  الصددل 
عنددد أنلدده  للجددود مددا احتجنددا إليدده مندده عندددل لإ  م نقدددر  كمددا أن لدده   حمفو ددا     ي ددا  

عليه العالم كذلا  فإ  الثقلني سيا  يف سلدا  لل دل ندذا كما أ  اإلمام    على الباق 
 اند  نو املراد من كالم العيل(

  37-35/  1الصايف للفيض الكاشاين ب ل
  
العددديد ناشدددا البحدددراين اجلدددامع املتتبدددع لّنبدددار مبدددا م يعدددبل إليددده العدددابل سدددور  (4

أقددددوال اجمللعدددد  قددددال يف مقدمدددد  تفعدددداه يف الفصددددل الرابددددع حتدددده عنددددوا  بيددددا  نال:دددد  
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 قددددال مثبتددددا    علمائندددا يف تفعددددا القددددرأ  لعدمدددده لت ييدددد  اسدددتدالل مددددن أنكددددر التحريدددد 
)لعنددددي يف ل دددوح :دددح  ندددذا القدددول ب دددد تتبدددع األنبدددار لتفحدددص ا هر  :التحريددد 

لأنده مدن أكد  مفاسدد غصد   من  رلرنك مدذن  التعدييعةيث ميكن احلكا بكونه 
حيددث قددال يف اعتقاداتدده ب ددد أ   ا املقددامفتدددبر حددط ت لددا تددونا الصدددل  يف نددذاخلالفدد  
اعتقددادل أ  القددرأ  الددذي أن لدده   علددى نبيدده نددو مددا بددني الدددفتني لمددا يف أيدددي "قددال: 

النددداا لدددي  تكثدددر مدددن سلدددا لأ  مدددن نعددد  إليندددا أل نقدددول إنددده أكثدددر مدددن سلدددا فهدددو  
أ  )لليه ش ري كي  أوو ملثدل العديل  عكاسب" لتوجيه كو  مراده علماء قا فاسد"

يدع  أ  عدم النقصا   انر الرلانك مع أل م نظفر على ن  لاحد يدل عليده  ن دا 
كحددذل اسددا علدد  لأل   داللتهددا علددى كددو  التايددا الددذي لقددع غددا  ددل ابملقصددود كثدداا  

مددن  ع اندددلحددذل أشدداء املنددافقني لحددذل ب ددض ا نك لكتماندده لحنددو سلددا(  حممدد
  ع51– 49ب ال نا  ناشا البحراين املقدم  

 العيد حممد دلدار قال يف رده على العيد املرتاى:  (5
)فإ  احلل أحل ابالتباع  لم يكن العيد علا امدر م صوما  حط أ  أ  يطداع  فلدو 

 ددبطه حيدددري ابدده أندده يقددول ب دددم النقيصدد  مطلقددا  م يل منددا اتباعدده لال نددا مندده(ع انددد 
 ع81 /2
قدددائها يف إنكددداره أهدددا سكدددرلا يف كتدددبها الددديت لممدددا يددددل علدددى اعتقدددادنا يف التحريددد  لات 

ألفوندددا رلانك التحريددد   لم يت ر دددوا مدددا بنفددد  أل قددددح أل إنكدددار  لسدددنذكر يف ةثندددا 
 فابن اببويه القم  الصدل  الذي يدع  إنكار التحري : ب ض رلانساع 

ابب املت د : )أحدل رسدول  –قال يف كتابه من ال حياره الفقيه يف كتداب النكداح  ع1
    إىل أجددل املت د  لم حيرمهددا حددط قدبض لقددرأ ابددن عبداا "فمددا اسددتمت تا بده مددنهن

لكدذلا   "( اندد امل درلل أ  "إىل أجدل معدمى" من  فُتونن أجورنن فريا   معمى
  ع"من  " ليعتا من القرأ 



 

114 

 

  :314 – 313ألرد يف كتابه م اين األنبار ب ل  ع2
قالده: إسا مدررك  يد  الصدالة قدال تكتبهدا )عن أيب يون  قال كتبه ل ائعد  مصدحفا ف

حدددط أمليهدددا عليدددا  فلمدددا مدددررك  دددا أملتهدددا علددد : "حدددافظوا علدددى الصدددلواك لالصدددالة 
  " اند ل:الة ال صر ليعه من القرأ  كما نو م لومع ل:الة ال صرالوسطى 

 

: )عن أيب ال با عن جابر قال: ش ده رسدول   :دلى 147لرلي يف اخلصال  ع3
لا يقدددول: أددد ء يدددوم القيامددد  االاددد  يعدددكو  إىل   عددد  لجدددل املصدددح    عليددده لسددد

 اند(ع حرفوين لم قوينلاملعجد لال له  يقول املصح : ن رب 

  عانك اليت سكرنا الصدل  كثاة اقتصرل منها على ما سكرلهلالرل 
 الصحيح يف نظر العي  ؟ ين القرأ  املبحث الرابع: إسا كا  القرأ  حمرفا  ف

 ذا الع ال كبار علمائها لرلانك أئمتها: ن نع أي 
يقدددول ن مددد    اجل ائدددري: )رلي يف األنبدددار أهدددا علددديها العدددالم أمدددرلا شدددي تها  ع1

بقددراءة نددذا املوجددود مددن القددرأ  يف الصددالة لغانددا لال مددل تحكامدده حددط يظهددر مددوالل 
لقدرأ  الدذي ألفده :اح  ال ما  فاتفع نذا القرأ  من أيدي الناا إىل العماء لفدرل ا

 360 /2كتابه األنوار الن ماني  من  ع اند أما امل منني "ع" فيقرأ لي مل تحكامه(
 
) أ  : 3بليقددول أبددو احلعددن ال ددامل  يف تفعددا مددرأة األنددوار لمعددكاة األسددرار  ع2

القددرأ  انيفددو  عمددا سكددر املوافددل ملددا أندد ل   ت دداىل مددا   دده علدد  "ع" لحفظدده إىل أ  
ه احلعن لنكذا إىل أ  ل:ل إىل القائا "ع" لندو اليدوم عندده :دلواك   ل:ل إىل ابن

 ع اندعليه(
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)إ  اخلدد  قددد :ددح عددن أئمتنددا علدديها : حممددد بددن الن مددا  امللقدد  ابملفيددد ليقددول ع3
العددالم أهددا قددد رألا بقددراءة مددا بددني الدددفتني لأ  ال نت ددداه إىل وندة فيدده لال إىل نقصددا  

"ع" فيقدددرأ النددداا علدددى مدددا أنددد ل   ت ددداىل ل  ددده أمدددا املددد منني منددده إىل أ  يقدددوم القدددائا 
 لنو من  من كتاب ةار األنوار 78ب من كتابه املعائل العرلي اند  ع"ع"(

 

 :مرشد األلم كر  الكرماين يقول ع4
)إ  اإلمددام املهدددي ب ددد  هددوره يتلددو القددرأ  فيقددول: أيهددا املعددلمو  نددذا ل  نددو القددرأ  

 اند  ع له   على حممد لالذي حرل لبدل(احلقيق  الذي أن
 121 /3يف إرشاد ال وام 

 
) الواجدد  أ  ن تقددد أ  القددرأ  األ:ددل  م يقددع فيدده  :علدد  أ:ددار برلجددردي قددال ع5

تايدددا لتبدددديل مدددع أنددده لقدددع التحريددد  لاحلدددذل يف القدددرأ  الدددذي ألفددده ب دددض املندددافقني  
كتابده عقائدد مدن   انددع فرجه(لالقرأ  األ:ل  احلقيقد  موجدود عندد إمدام ال صدر عجدل  

 27العي   ب 

 
  :العيد ناشا البحراين قال ع6

)اعلدددا أ  احلدددل الدددذي ال حمددديص عنددده ةعدددد  األنبدددار املتدددواترة ا تيددد  لغاندددا أ  نددددذا 
شدد ء مددن التايددااك  لأسددقط  القددرأ  الددذي يف أيدددينا قددد لقددع فيدده ب ددد رسددول   

ععع انيفدو  عمدا سكدر املوفدل    لأ  القرأ من الكلماك لا نك الذين   وه ب د كثاا  
ملا أن له   ت اىل ما   ه عل  عليه العدالم لحفظده إىل أ  ل:دل إىل ابنده احلعدن عليده 
العددددالم لنكددددذا إىل أ  انتهددددى إىل القددددائا عليدددده العددددالم لنددددو اليددددوم عنددددده :ددددلواك   

 36ال نا  يف تفعا القرأ  ب اند  ععليه(
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 بذلااملصرح  عن األئم   ارلانسفصل: يف ب ض 

: )عدن قدال رلر حممد بن احلعن الصفار من أ:حاب اإلمدام احلعدن ال عدكري ع1
ج فددر قددال ش دده أاب ج فددر "ع" يقددول مددا مددن أحددد مددن الندداا يقددول إندده  ددع القددرأ   
كلددده كمدددا أنددد ل   إال كدددذاب  لمدددا   ددده لمدددا حفظددده كمدددا أنددد ل   إال علددد  بدددن أيب 

)عدن عبدد الافدار قدال سد ل رجدال أاب ج فدر "ع" فقدال أبدو ل عاال  لاألئم  مدن ب دد(
بصائر الدرجاك ب من  ع اندج فر ما يعتطيع أحد يقول  ع القرأ  كله غا األل:ياء(

 ع193

 
رلر الن ماين عن عل  عليه العالم قال: ك ين ابل جا فعاايطها يف معجد الكوف   ع2

حمد    فقدال: ال ؟منني أللي  نو كما أند لن أما امل   :ي لمو  الناا القرأ  كما أن ل  قله

 منه سب و  من قريش تشائها لأشاء أابئها لما ترك أبو م  إال إوراء على رسول   
  318الايب  ب ع اند ألنه عمه(

كد ين أنظدر إىل شدي تنا مبعدجد الكوفد    ليف الرلايد  الديت قبلهدا ) قدال أمدا املد منني " ع":
  النددداا القدددرأ  كمدددا أنددد ل  أمدددا إ  قائمندددا إسا قدددام كعدددره قدددد  دددربوا الفعددداايط ي لمدددو 

  ع اندلسور قبلته(
 
ععع فلمدا اسدتخل   حدديث أيب سر الافداري )مدن  1/256لجاء يف االحتجال  ع3

عليدده العددالم أ  يدددفع إلدديها القددرأ  فيحرفددوه فيمددا بيددنها فقددال: ن أاب  عمددر سدد ل عليددا  
فقدال  ع أيب بكدر حدط زتمدع عليدهاحلعن إ  جوه ابلقرأ  الذي كنه قد جوه به إىل

عليددده العدددالم: نيهددداك لدددي  إىل سلدددا سدددبيل إمندددا جوددده بددده إىل أيب بكدددر لتقدددوم احلجددد  
إ  القدرأ   ععليكا لال تقولوا يدوم القيامد  إل كندا عدن ندذا غدافلني أل تقولدوا مدا جوتندا بده
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ه قدددال عمدددر: فهدددل إل هدددار  عالدددذي عنددددي ال ميعددده إال املطهدددرل  لاألل:دددياء مدددن للددددي
فقال عليه العالم: ن ا إسا قام القائا من للدي يظهر لحيمل النداا عليده  ؟لقه م لوم

  ع اندفتجري العنه به :لواك   عليه(
 
 :1/25تفعا عياش  ليف  ع4

) عن أيب ج فر عليه العالم قال: لوال أنه ويد يف كتاب   لنقص منه ما نفد  حقندا 
 اند عه القرأ (على سي حج  للو قد قام قائمنا فنطل :دق

 : كتاب فال القرأ   2/633الكليظ يف أ:ول الكايف  -5
 ) عدن سددام بددن سددلمه قددال: قددرأ رجدل علددى أيب عبددد   عليدده العددالم لأل اسددتمع حرلفددا  
من القرأ  لي  علدى مدا يقرمندا النداا  فقدال أبدو عبدد   "ع": كاد َّ عدن ندذه القدراءة 

فددإسا قددام القددائا عليدده العددالم قددرأ كتدداب   عدد    ااقددرأ كمددا يقددرأ الندداا حددط يقددوم القددائ
 ع اندععع(على حدهلجل 

 لالرلانك كثاة يف سلا اقتصرل على ب اهاع 
 
 

 بوقوع التحريف يف القرآن املبحث اخلامس: يف سبب قوهلم
إ  القددار  لاملددتمحص يف كتددبها لمصددادرنا لرلانسددا أددد أ  العددب  الددرئي  يف قددوما 

قددول الددذي تفددردلا بدده عددن املعددلمني  لنددو القددول مبعدد ل  اإلمامدد   لقددد ابلتحريدد  نددو ال
مصدرحني  :رحه الرلانك الكثاة الديت سكرلندا يف :دحاحها بدذلا لأكددنا علمدامنا

 نذكر ب ض أقواما: ل بذلا  
 :حمعن الكاشاين انيديف انيقل قال -
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  لحراسددته مددن ) أقددول لقائددل أ  يقددول: كمددا أ  الدددلاع  كاندده متددوفرة علددى نقددل القددرأ
امل منني كدذلا كانده متدوفرة علدى تايداه مدن املندافقني املبددلني للو:ديه املاداين للخالفد  

  37-1/35من تفعاه الصايف ع اند لتامنه ما يااد رأيها لنوانا(
 
  :العيد ناشا البحراين قال -

)لعنددددي يف ل دددوح :دددح  ندددذا القدددول ب دددد تتبدددع األنبدددار لتفحدددص ا هر ةيدددث ميكدددن 
بكونددده مدددن  دددرلرنك مدددذن  التعددديع  لأنددده مدددن أكددد  مفاسدددد غصددد  اخلالفددد   كدددااحل

  49ال نا  يف تفعا القرأ  ب ع اند فتدبر(
 

الدديت تتحددديف عددن اإلمامدد  كيدد  حرفدده علددى وعمهددا العددي   لنددذكر ا   ب ددض رلانك 
  عكما أابه سلا النوري الط س  يف كتابه فصل اخلطاب   لاليت بلاه ألف  رلاي

  2/381كليظ يف الكايف رلر ال -1
) عن جابر قال: ند ل ج يدل عليده العدالم  دذه ا يد  علدى حممدد نكدذا: "لإ  كندتا يف 

  عف توا بعورة من مثله"(يف عل  ري  مما ن لنا على عبدل 
  2/38الكليظ يف الكايف  -2

 دذه ا يد  نكدذا  عليه العالم على حممد  ل) عن أيب ج فر "ع" قال: ن ل ج ائي
 (ع"بايا  يف عل  ما اشللا به أنفعها أ  يكفرلا مبا أن ل   "بوع

  2/283 يف الكايف الكليظ -3
) عدددن جدددابر بدددن أىب ج فدددر عليددده العدددالم قدددال: " أفكلمدددا جددداءكا رسدددول مبدددا ال سدددور 

  عتقتلو "( كذبتا لفريقا    ففريقا   من أل حممداستك    بوالي  عل أنفعكا 
  1/285تفعا عياش   -4
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ن ل ج ائيدل  دذه ا يد  نكدذا "إ  الدذين كفدرلا ل لمدوا  :ج فر "ع" يقول ) ش ه أاب
  عم يكن   ليافر ما"( أل حممد حقها

 

) "للقدد عهددل إىل  :عن عبدد   بدن سدنا  عدن أىب عبدد   "ع" يف قولده ت داىل -5
 كلمدددداك يف حممدددد لعلدددد  لفاامددد  لاحلعددددن لاحلعدددني لاألئمدددد  مدددن سريددددتهاأدم مدددن قبدددل  

 320 /3املناقددد    379 /2الكدددايف اندددد مدددن ( نكدددذا ل  ن لددده علدددى حممدددد  عفنعددد "
  عللماونداين

 

بواليد  علد  ) عن الر ا عليه العالم يف قول   ع  لجل: " ك  علدى املعدركني  -6
 3/107املناقدد  " نكددذا يف الكتدداب حمفددو (ع  ن حممددد مددن لاليدد  علدد مددا تدددعونا إليدده 

  283 /2الكايف 
 

يف عددن أيب عبددد   "ع" يف قولدده ت دداىل: )"لمددن يطددع   لرسددوله عددن أيب بصددا  -7
 ع2/372الكايف فقد فاو فووا  عظيما " نكذا ن له(ع  لالي  عل  للالي  األئم  من ب ده 

 
لاعلددا دعددور التحريدد  لالددنقص يف لفدد  القددرأ  لأنتدده لسددورهع للددي  يف التفعددا فقددط  

علددددى سلددددا ادعددددامنا بوجددددود قددددرأ  لالددددذي يدددددل  مددددن العددددي  :  كمددددا يدددددع  املتدددد نرل 
:ددحيح عنددد اإلمددام الاائدد   لنددذا ي ددظ أ  القددرأ  املوجددود بددني أيدددينا لددي  بصددحيح  

 لقد نقلنا من عباراسا ابل ندة لالنقص لاحلذل من القرأ  املوجود مبا فيه الكفاي ع 
 

  :كت  العي   اليت ألفه يف إاباك التحري لمن  
 ب رب األرابب للنوري الط س ع فصل اخلطاب يف إاباك حتري  كتا ع1

 كتاب التحري  للعيل الثق  أمحد بن نالد ال ق  :اح  كتاب انياسن  ع2
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 كتاب التن يل لالت با للثق  حممد بن نالد  ع3
 التن يل من القرأ  لالتحري  للحعن بن فاال  ع4
 كتاب التحري  لالتبديل نيمد بن احلعن الصاين ع5
 ها العالم ما ن ل من القرأ  يف أنل البيه علي ع6

 

مرجدددع مدددن مراجدددع العدددي   اإلماميددد  امل ا:دددرين  لندددو م لددد   ندددذا لأبدددو القاسدددا اخلدددوئ  
كتددداب البيدددا  يف تفعدددا القدددرأ  لندددذا الكتددداب الدددذي فدددرح بددده علمددداء العدددي   لعدددامتها 

ع لاسدا فيده لحدديثا   حالل فيده امل لد  نفد  التحريد  لإنكداره عندد العدي   اإلماميد  قددميا  
ابلتحريدد ع لملددا م يظفددر اخلددوئ  بقددول لاحددد عنددد علمدداء أنددل العددن  أنددل العددن  القددول 

إ  القول ابلنعل يف القرأ  نو عني التحري  حيث قدال يف كتابده ب  :عمد إىل القول
 أياددا : لقددال ع: )إ  القددول بنعددل الددتاللة نددو ب يندده القددول ابلتحريدد  لاإلسددقا (205

  ألهدددا يقولدددو  جبدددواو نعدددل )إ  القدددول ابلتحريددد  ندددو مدددذن  أكثدددر علمددداء أندددل العدددن
 علسنذكر ب د قليل األمثل  اليت سكرنا عالتاللة(

 
 ب ض أقوال أنل العنه يف نف  التحري : 

 القا   عياث: قال  -1

أ  القدددرأ  املتلدددو يف  يدددع أقطدددار األرث املكتدددوب يف املصدددح   أ دددع املعدددلمو )لقدددد 
ال داملني" إىل أندر "قدل أعدوس  تيدي املعلمني ممدا   ده الددفتا  مدن ألل "احلمدد و رب

لأ   علأ   يع مدا فيده حدلع  برب الناا" أنه كالم   للحيه املن ل على نبيه حممد
ممدددا م  لدددذلا أل بدلددده ةدددرل أندددر مكانددده أل واد فيددده حرفدددا   قا:ددددا   مدددن نقدددص منددده حرفدددا  

نده  لكدل ندذا أ يعتمل عليه املصح  الذي لقع اإل اع على أنه لي  من القرأ  عامدا  
 1102العفا بمن كتاب  ع اند(كافر



 

121 

 
  :اإلمام فخر الدين الراويقال  -3
(   إالَّ حن ْنا ند  َّْلن ا الذّاْكر  ل إالَّ ل دها حل  دافاظاولإل حنفد  سلدا الدذكر مدن التحريد  لالد ندة  ع

لددو حددالل تايددا حددرل أل نقطدد  لقددال أنددل الدددنيا نددذا كددذب  ععع لإ  أحدددا   لالنقصددا 
الم   حدط أ  العديل املهيد  لدو اتفدل لده حلدن أل نفدوة يف حدرل مدن كتداب لتايا لك

علدا أنده م يتفدل اععع ل    ت اىل لقال له الصبيا  أنط ك أيها العيل ل:وابه كدذا لكدذا
لع ء مدن الكتد  مثدل ندذا احلفد  فإنده ال كتداب إال لقدد دنلده التصدحي  لالتحريد  

مددن  يددع جهدداك  لبقدداء نددذا الكتدداب مصددول   عليددللالتايددا إمددا يف الكثددا مندده أل يف الق
لاليهددود لالنصددارر متددوفرة علددى إبطالدده لإفعدداده مددن  ةالتحريدد  مددع أ  دلاعدد  املالحددد

 160/ 19تفعاه مفاتيح الاي  اند  عأعظا امل ج اك(
 

لحلفددد  القدددرأ  عندددد أندددل العدددن  مدددن العدددهرة لالتدددواتر ةيدددث ال حيتدددال إىل إقامددد  األدلددد  
ا قدددول اخلدددوئ  إ  القدددول ابلنعدددل ندددو عدددني التحريددد   فددداجلواب عليددده مدددن أمددد  لال اندددني
 لجهني: 

دا أ م ْ تد ْ ل دْا  األلل: قول   ت داىل:  ْثلاه  دا أ ْل ما ندْه  ده ا ن ْكا خبا دْاذ مّا دْن أي د ذ أ ْل نانعا م دا ن نع دْل ما
دددْ ءذ ق ددددايرٌ  دددلّا ش  دددو اّها  :لقولددده ت ددداىل عأ  َّ اّه  ع ل دددى  كا ها أامظ مي ْحا ددداء ل يداْثبادددها ل عاندددد   م دددا ي ع 

ددا   أي دد ذ ل اّها أ ْعل دداا مبا ددا يداند دد ّالا ق ددالاواْ إامنَّ ددا أ ندده   :  لقولدده ت دداىلاْلكات ددابا  ْلن ا أي دد   مَّك  ل إاس ا ب دددَّ
ريفدا  فالنعدل هبده بقدول   ت داىل لال أدوو أ  يعدمى حت ماْفل ذ ب دْل أ ْكثد دراناْا ال  يد ْ ل مادو   

 للقرأ  الكر  أبدا ع
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أقددواما مفصددل  عنددد لددا لسددننقل   كبددار علمدداء العددي   يقولددو  بنعددل الددتاللةأ   الثدداين: 
أمثل  لالستدالل على حتري  أندل العدن   اليت ساقها اخلوئ كل رلاي  من الرلانك سكر  

 للقرأ  ةذل ا نك املنعون  منهع
 عدددد  لجددددل ب ددددث حممدددددا  ابحلددددل لأندددد ل م دددده )عددددن عمددددر أندددده قددددال "إ    الرلايدددد  األلىل:

سكرنددا انددد  ععع( الكتدداب فكددا  ممددا أندد ل إليدده أيدد  الددرجا  فددرجا رسددول   لر نددا ب ددده
فيهدا أندل العدن  ةدذل أيد  الدرجاع لقدد سكرندا  متهمدا   203ب البيا  اخلوئ  يف كتابه 

 ع718 /2  العيوا  يف "اإلتقا " حته عنوا  )ما نعل تاللته دل  حكمه( اإلتقا
  

  :علماء العي   الذين قالوا بنعخهالمن 
قدددال: ) النعدددل يف القدددرأ  علدددى  دددرلب لمنهدددا مدددا يرتفدددع اللفددد   الفادددل الط سددد  -1

 406/  1جممع البيا  يف تفعا القرأ  اند   ليثبه احلكا كُي  الرجا(
 
  :أبو ج فر الطوس  -2

ل لفظده دل  حكمده كُيد  الدرجا ) النعل يف القرأ  من أقعام االا : منهدا مدا نعد :قال
   13 /1التبيا  يف تفعا القرأ  اند  لن  قوله "لالعيل لالعيخ  إسا ونياععع(

) املنعدددوخ علدددى االاددد   دددرلب منهدددا مدددا نعدددل نطددده لبقددد   :ال تدددائق  احللددد  قدددال -3
الناسدل لاملنعدوخ اندد حكمه فما رلي من قوله العيل لالعديخ  إسا ونيدا فار ومهدا البت ععع(

   35ب 
 
)أندددواع املنعدددوخ االاددد  منهدددا مدددا نعدددل نطددده لبقددد  حكمددده كُيددد   قدددال: حممدددد علددد  -4

   22من كتابه نياك من  ريل القرأ  ب ع اند الرجا(
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ك ندذه ا يد  :حح رلاي  أي  الرجا اليت يف الكايف قدائال : )لعددّ  حممد ابقر جملع  -5
   23/267مرأة ال قول اند  مما نعخه تاللسا دل  حكمها(

 
كددددا  فيمددددا أندددد ل مددددن القددددرأ  ععددددر ر دددد اك   :: )عددددن عائعدددد  أهددددا قالددددهالرلايدددد  الثانيدددد 

م لومددداك حيدددرمن ل نعدددخن خبمددد  م لومددداك  فتدددويف رسدددول   :دددلى   عليددده لسدددلا 
 علنددن فيمددا يقددرأ مددن القددرأ (ع ألردندددا العدديوا  يف ابب مددا نعددل تاللتدده لحكمدده م دددا  

 أنل العن  ابلط ن يف القرأ ع متهما   204 لسكرنا اخلوئ  يف البيا  ب
 

 لقد اعلل بذلا كبار علماء العي   لمنها: 
)قدددد نعدددل الدددتاللة  :قدددالع 13 /1يف كتابددده التبيدددا    أبدددو ج فدددر الطوسددد  شددديل الطائفددد

مثل مدا رلي عدن عائعد  أهدا قالده كدا  فيمدا أن لده   ععدر ر د اك حيدرمن  لاحلكا م ا  
 ع اندل نعخن(

 
 نا نقرأ "لال ترغبوا عن أابئكا فإنه كفر بكا"( : ) كالرلاي  الثالث 

    ةذفهاعأنل العن متهما   203ب البيا  سكرنا اخلوئ  يف كتابه 
 : يف إاباك نعخها لإليا أقوال ب ض علمائها

 من سورة البقرة  106الفال الط س : يف كتابه جممع البيا  شرح أي   -1
رفدع حكدا ا يد  لتاللسدا كمدا رلي عدن )النعل يف القرأ  على  درلب: منهدا أ  ي :قال

  اند أيب بكر أنه قال " كنا نقرأ " ال ترغبوا عن أابئكا فإنه كفر بكا "(
  394 /1أبو ج فر الطوس  شيل الطائف  يف التبيا   -2

)كانده أشدياء يف القدرأ  لنعدخه تاللسدا لمنهدا "ال ترغبدوا عدن أابئكدا فإنده كفدر  :قال
  اند ("بكا
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الددرلانك الدديت ألردنددا اخلددوئ  يف كتابدده البيددا  يف تفعددا القددرأ   فإنددا لنكددذا يف م ظددا 
  د ب ض علماء يقرل  بنعخهاع

   
  :79لقال املفيد يف املعائل العرلي  ب 

)ال شا أ  الذي بني الدفتني من القرأ   ي ه كالم   ت اىل لتن يلده للدي  فيده شد ء 
ا أن لدده   ت دداىل عنددد املعددتحف  للعددري   مدن كددالم البعددر لنددو  هددور املندد ل  لالبدداق  ممدد

لإ  كا  الذي  ع مدا بدني الددفتني ا   م أ لده  ع منه ش ءعاملعتودع لّحكام م ياا 
لمنهدا شدكه  –يف  ل  ما  ع ألسباب دعته إىل سلدا منهدا: قصدوره عدن م رفد  ب اده 

"ع" القدرأ  املندد ل  فيده لعددم تيقنده لمنهددا مدا ت مدد إنراجدده منده  لقدد  دع أمددا املد منني
مدن أللده إىل أنددره لألفده ةعدد  مدا لجدد  مدن أتليفده فقدددم املكد  علددى املددين لاملنعددوخ 
علدى الناسددل لل ددع كددل شد ء مندده يف حملدده  فلددذلا قددال ج فدر بددن حممددد الصدداد  "لددو 

 اند ("قر  القرأ  كما أن ل أللفيتمول فيه معّمني كما ش  من كا  قبلنا
يف القددرأ  الكددر  ينكددره ب ددض علمدداء العددي   ليثبتدده الددب ض  أ  النعددل ل دددر مالحظدد  

"إ  القددول ابلنعددل نددو  :لكددذلا التحريدد   لإسا كددا  األمددر كددذلا لعلددى رأي اخلددوئ 
  يع علماء العي   حمرفو عيكو  عني التحري " ف

 
 يقول ابلتحري  نفعه أبو القاسا اخلوئ  

ذنبده للقدع بده يف كتابده  لالدذي حالل اخلوئ  إنكار القول ابلتحري  عن نفعده لعدن م
 يدل على سلا ما يل : 

: ) إ  كثددرة الددرلانك علددى لقددوع التحريدد  يف القددرأ  226قددال يف كتابدده البيددا  ب  -1
توريف القطع بصدلر ب اها عن امل صومني لال أقل مدن االاموندا  لدذلا لفيهدا مدا رلي 

  ع اندبطريل م ت (
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 يت تذكر أ  القرأ  لقص مثل:جوابه على ب ض األحاديث املواق  ال -2

لكذلا: ) لدو قدر  القدرأ  كمدا   )ما يعتطيع أحد يقول  ع القرأ  كله غا األل:ياء(
"لإ  كنددتا  :)ند ل ج يددل  ددذه ا يدد  علدى حممددد نكددذالكددذلا:  عأند ل أللفيتنددا ماّعددمني(

وك ع اعددلل اخلددوئ  بثبددفدد توا بعددورة مددن مثلدده"(يف علدد  يف ريدد  ممددا ن لنددا علددى عبدددل 
ياداير القدرأ  املوجدود يف ترتيد  العدور   الرلانك لأها تتحديف عدن مصدح  ل لد 

  لفيه ونداك ليعه موجودة يف القرأ  لمن  من نذه ال نداك أشاء األئم ع
موافقتده لدرأي القمد   لعدم انتقادنا دليل علدى  تصحيح اخلوئ  رلانك تفعا القم -

عنددددد   ا يف كتابدددده م جددددا رجددددال احلددددديثععع لسلدددد الدددذي يكثددددر مددددن رلانك التحريدددد 
  عتر ته عل  بن إبرانيا القم 

 عدم رده على ال لماء الذين قالوا ابلتحري ع  -
 ْ  قريش لالذي فيه أ  أاب بكر لعمر حرفا كتاب  توايقه لدعاء :نم   -
 ت ظيمه لل لماء الذين قالوا ابلتحري  لتلقيبها اب نك لاألعالمع  -

 خـــــامتة
 ص ما جاء يف ةثنا فنقول: نلخ

سكددرل فيمددا مددر أ  العددي   اإلماميدد  كددانوا ي تقدددل  التحريدد  يف القددرأ  الكددر  يف الدددلر 
األلل إىل منتص  القر  الرابع من أئمد  مدذنبها لكبدار علمدائها الدذين أسعدوا املدذن  

أقدواما يف لقد نقلنا من  لكا  من كبارنا يف ومن األئم  عليها العالم دلا قواعده  لق ّ 
تدددواتر التحريددد  لالدددنقص لالددد ندة  لم فدددال  يف سلدددا أحدددد مدددنها ليف الددددلر الثددداين م 

 سلدا علمدامنا  أل  القدول لكانه  دالفتها تقيد  كمدا بدنّي   فال  سلا إال أرب   منها
 ابلتحري  نو من  رلرنك مذن  التعيعع 

لعواقبددده الونيمددد  علدددى ل جددداء الددددلر الثالدددث لأدرك علمددداء العدددي   نطدددر ندددذا القدددول 
املددددذن   ألندددده يهدددددم أساسدددده  ليددددوريف التعددددكيا لدددددر  ددددالفيها يف أ:ددددل مددددذنبها  
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فتظددانرلا إبنكددار التحريدد  علددى دعددوسا لبقدداء مددذنبهاع ليكدداد ال يوجددد كتدداب يصدددر 
يف أي مو دددوع كدددا  إال ل دددد فيددده دعدددور التحريددد  سدددواء كدددا   لحدددديثا   ألحددددنا قددددميا  

مهمدا : مبداسا  يبدو  النصدارر  سد اال  عليها نندا لانساع لنطرح تقوال علمائها أل سرد ر 
إ  التدددوراة لاإلزيدددل  لاليهدددود عنددددما يتهمدددو  املعدددلمني بتحريددد  القدددرأ  إسا قدددالوا لكدددا:

 لالقرأ  سيا  يف سلا؟ 
مددن نددذا ت ددرل نطددورة فكددرة ندد ع الثقدد  مددن القددرأ  الكددر  بددني املعددلمني  لنطددورة نددذا 

القددددوم  لنددددذا غدددديض مددددن فدددديض  مددددن أفددددواه علمددددائها لرلانك  االعتقدددداد لت لددددا حقيقدددد 
ع لمع سلا نقول: إسا اعتقاد العي   ف ال  كما يدعو  ا   عدم حتريد  القدرأ   أئمتها

بصرل النظر عما كا  عليه العي   قدميا   فلدا  ال  تمدع حدوواسا  لتنعدر بيدال  يف  يدع 
  لتقددر ت  مددا بددني دفدديت نددذا املصددح  أحندداء ال ددام تتدد أ فيدده مددن حتريدد  القددرأ  الكددر 

امل هددود املتدددالل بددني الندداا إمنددا نددو مددا أندد ل مددن عنددد   سددبحانه لت دداىل  بددال وندة لال 
نقصا ع لملاسا ال يقومو  جبمع كل األنبار الواردة يف كتدبها  دذا الصددد لي لندو  علدى 

الئهدا مددن ندذه األكاسيدد  املدّ كدذ ا لافلاءندداع لم ال يقومدو  يتنقديح نددذه الكتد  لإن
يف الطب ددداك احلديثددد ؟ أأل  إسدددقا  ندددذه األنبدددار يددد دي إىل نددددم أ:دددل اإلمامددد  كمدددا 

 :رح به علمامنا فيما ألردله أم ماسا؟ 
 ل:ل   لسلا لابرك على سيدل حممد لعلى أله ل:حبه أ  نيع 

 لاحلمد و رب ال املنيع
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يف رد قوله: لو جاو عليه ت ذي  املطيع لكا  سلا قبيحا  منه سبحانه 
 ش ء  لتو يح م ك قولنا ال يقبح منه ت اىل ش ء 

 
يف حترير اخلالل بيننا لبني غال يف مع ل  احلعن لالقبح لاجلواب عن 

 ل القبيح على   ت اىل حجو املخال  اجملوو لف 
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يف إاباك أ  رلانك النعل اليت جاء  ا اخلدوئ  قدال بنعدل مت لقهدا مدن 
  ا نك ب ض علماء العي 

 
يف إابدداك أ  اخلددوئ  الددذي يدددع  إنكدداره القددول بتحريدد  قددد لقددع فيدده يف 

 ب ض كتبه 
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