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مؼدمة العالّمة الطبيس
بسم اهلل الرمحن الرحقم
احلؿد هلل رب افعودغ و افصالة و افسالم ظؾی شقدكو و كبقـو حمؿد
و آفه افطومرين

.

مذا افؽُت ّقى مو ظبورة ظن خالصي احدی ادحوورات اجلدفقي و ادػقدة
و ادمثرة افتي ـوكً بقـي و بغ شتي ظؼ ظود ًو من ظؾامء أمل افسـي من
وموبقي .اشتؿرت مذه ادـوطرة و ادبوحثي
روشقو و افذين هلم توجفوت ّ
ُؿرابي شوظتغ ،و ؿد جفد بعض احلورضين و ـون ؿد درس يف جومعي
أمافؼری أن ٓيتـوزفوا ظن أؾؽورمم ،فذا ـوكوا يف بعض إحقون
ُيـؽرون أصل افروايي افتي تُطرح ظؾقفم ،و أحقوك ًو يعؿدون إػ تلويل و
تزير افروايي ،و فؽن حقٌ ـوكً ادـوطرة يف ادؽتبي و بوجود أمفوت
ـتى أمل افسـي و مصودرمم و بعد ظرض تؾك افروايوت ظذ احلضور،
ؾؼد ـوكوا يساجعون ظن إسارمم و يؼتـعون ،ؾوظسؾوا بعدمو بلكـو مو
ــّو اضؾعـو ظذ مذه احلؼوئق من ؿبل و مليتحدث إفقـو أحد هبذه افكاحي
افوموبقي
و مذا آشتدٓل .يف هنويي احلوار رؾض اجلؿقع تؾك إؾؽور ّ
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ادـحرؾي و اظتزومو أمور ًا خموفػي فالشالم و شرة افصحوبي و افتوبعغ.
ملتؽن مذه ادـوطرة أول بحٌ بقــو ،بل ـوكً ؿبؾفو مـوطرات ظؾؿقي
ظديدة مع اإلخوة من أمل افسـي و ظؾامئفم و فؽن مع مالحظي ادستوى
اؿسح بسط آشتدٓل و آشتـود إػ صوامد و
افعؾؿي فؾحضور ،ؾؼد ُ
أدفي ظديدة هلو و من ثم ـتوبتفو و ضبعفو و كؼمو ،ؾلفؼقً مسموفقي مذا
افعؿل ظذ ظوتق وفدي افعزيز افػوضل افشقخ حسن ُبؾؼونآبودي
افسبزواري افذي ـون أحد احلضور يف تؾك ادـوطرة و ؿد صومد ظن
تم
ُؿرب بدء و اكتفوء ادـوطرة و مـفجفو و إشئؾي افتي ُضرحً ؾقفو و ّ
بؿسوظدة من أحد تالمذتـو افشقخ ؿوشم بقداربخً إظدادمو بلشؾوب
يستػقد مـه اجلؿقع ،ؾتم ترتقبه و إخراج مصودره فقؽون بغ يدي ُضالّب
احلؼقؼي :ـي يتعرف جمتؿعـو ظذ مسرة احلق و يسؾؽه ،ظذ أمل أن يتّبع
ادسؾؿون ـتوب اهلل و ظسة كبقه

.
كجمالدین الطبيس
مؤسسة والء الصدیؼة الؽزى
قم ادؼدسة  4637/7/58هـ ش

9

مع ظؾامء روشقو

بسم اهلل الرمحن الرحقم
افـبي و آفه إخقور إضفور شقام مفددي
احلؿد هلل و ـػى و افصالة ظذ ّ
آل حمؿد
بؿالحظددي ادؽوكددي افعؾؿقددي فسددامحي افعالمددي افشددقخ افطبزد و إدومدده
بودسوئل اخلالؾقي بغ افشقعي و افسـي و مو فديه من اضالع ٍ
ـوف ظدذ مدو
يرتبط بوفػؽر افومويب من أبحوث ،ؾعـدمو يليت ظؾامء من بعدض افددول
اإلشالمقي إػ إيران و اددن ادؼدشي ؾنن بعض ادمشسوت ذات افعالؿدي
بوحلوزة افعؾؿقي يتصؾون بؿؽتدى شدامحته و ُيـسدؼون مدن أجدل ظؼدد
فؼوءات مع شامحته.
و يف أحد إيوم جوء اتصول دؽتى شامحي إشتوذ و ؿقل :بدلن جمؿوظدي
من ظؾامء افسـي و ادتلثرين بوفوموبقي من دوفي روشقو ؿدد جدوءوا إػ ؿدم
ادؼدشي ،ؾنن ـون فديؽم ؾرصي ؾؾتؾؼوا هبم.
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َؿبِل شامحي افشقخ ،ؾوتػؼـو ظذ أن يؽدون ذفدك يف تدوريخ /21مجدودي
إوفی1435/مدد  ،افسوظي  7مسو ًء فقحرضوا مؽتى شامحته .و ظدذ
افرؽم من ـل تؾك ادسوظي و ادشوـل افتي واجفتـو فؼبول مدذا افعددد
مـفم ،إذ مليؽن ؿوظي مؽتبي شامحي افشقخ و مو «ممشسي وٓء افصديؼي
افؽزى

مفقل إلشتؼبول مذا افعدد و فؾؿحوورة إّٓ أن شامحي افشقخ

ـون دائام يرؽى و يك ظذ أن تؽدون ادـدوطرة يف أجدواء ادؽتبدي :ـدي
يتعرف أوفئك افضقوف إجوكى ظذ جو ادؽتبدي و ُيشدومدوا مدو مدو
موجود من ـتى ؾقفو ؾقعرؾوا أن ُؿرابي كصف افؽتى من آٓف ادتدو ّؾرة
يف تؾك ادؽتبي مي من ـتى أمل افسـي و تؼريب ًو ـل افصحوح و افسـن و
ذوحفو و ـتى افساجم و افرجول و افتوريخ و ادجومقع افروائقي ٕمل
افسـي موجودة يف مذه ادؽتبدي و يف مؽتبدي ظؾدامء افشدقعي ،إذ إن ظؾدامء
افشقعي ظذ افعؽس من ـثر من ظؾامء افسـي افذين خيشون أن يؽدون يف
مؽتبوهتم ـتب ًو فؾشقعي ،ؾفم يشسون ـتى افسـي و يؼرأوهنو و يستػقدون
ممو ؾقفو من مطوفى مفؿي .مضدوؾ ًو إػ مدذا اهلددف اددذـور ،ؾؼدد ـدون
شامحي افشقخ ُيك ظذ كؼل ادطوفى افتي تُؼول يف افرد ظذ افومدوبقغ و
أؾؽورمم مبوذة من مصودر أمل افسـي و يف أمثول مذه افؾؼوءات ظـدمو
يـؼل معؾومي و بصورة مبوذة من مصودرمم ؾنكه يؽون ؿد أتم احلجدي
ظذ اخلصم و مل ُيبق أي جمول فؾسديد و افتزير.
مر افوؿً ادعغ و ملحيرض أوفئدك افضدقوف،
يف افقوم ادؼرر ف ّؾؼوء هبمّ ،
ؾوتصؾـو بؿن هلم صؾي بودوضوع ؾتبغ ّ
أن شبى تلخرمم ـون آزدحوم
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افذي ّ
أخرمم حتى وصؾوا بعد ؿرابي  15دؿقؼي من افوؿً ادؼرر هلم .و
بسبى مراؾؼي ادسجم و ادصور و جمؿوظي أخرى ـوكً معفم ؾؼد تبدغ
ّ
أن ظددمم أـز من افعدد افذي ؿقل ظـه يف بودئ إمدر و بسدبى مدذا
افعدد افزائد فنتسع ؿوظي ادؽتبي ٓشدتقعوهبم ،ؾؼدد اضدطرركو فتؼريدى
ادؼوظد من بعضفو فقسع ادجول أـثر.
ثم ُؿدمً افضقوؾي من ؾوـفي و ؽرمو و فؽن فشدة حسوشدقي و جوذبقدي
ّ
ادوؿف و ادواضقع ادطروحي يومفو ،بؼقً تؾك افػوـفي و ؽرمدو أمدوم
بعض افضقوف احلورضين ـام ـوكً ظذ حوهلو.
مالصػة من الشقخ
بدأت ادـوطرة بؿزحي مدن شدامحي افشدقخ ،ؾحقدٌ ـدون بعضدفم مدن
يتحدث بوفؾغي افعربقي و بعضفم ـون متؿؽـ ًو مدن افػورشدقي و افدبعض
أخر ٓيعرف شوى فغته افروشقي ،ؿول افشقخ مموزح ًو :بلي فغي أحتدث
معؽم؟ ؾوتػق احلورضون ظذ أن يتحدث شامحي افشقخ بوفػورشقي و يتم
ترمجي ـالمه.
بدایة ادـاضرة
بدأ افشقخ حديثه بوحلؿد و افثـوء هلل تعوػ و افصدالة ظدذ افـبدي و أمدل
بقته
افبقً

 ،ؾشؽر افضقوف ظذ حضورمم ،ثم بدأ بحثه ببقون مؼوم أمدل
من وصقي افـبي

بعسته افذين مم اجلفي ادشدسـي بدغ
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افشددقعي و افسددـي ،ثددم ؿددول :شددؿعـو ّ
أن اإلخددوة إظددزاء ذامبددون إػ
أصػفون! إكؽم شتشومدون مـوك ظن ُؿرب ثؼوؾد ًي أصدقؾي و ـثدر ًا مدن
إصقوء افتي شؿعتم و ا ّضؾعتم ظؾقفو ظز افتوريخ ،بعد ذفك شتسوؾرون
إفی مديـي مشفد ادؼدشدي ،ؾفدي مضدوؾ ًو إػ أهندو مديـدي مجقؾدي جدد ًا و
آموم ظع افرضو

حضوريي ،ؾػقفو ؿز ابن رشولاهلل
بوفذـر أكه ـون مـذ ِ
افؼددَ م و ٓزال إػ أن حمطدي زيدورة فؾؿاليدغ مدن
افشقعي و افسـي ،و مذا يعـي أن أمل افبقً

و اجلدير

ـدوكوا و ٓزافدوا كؼطدي

افؾؼوء و افؼوشم ادشسك بغ مجقع ادسؾؿغ و مو مو رواه افسمذي بسـد
صحقح ظن افـبي إـرم

أ ّكه ؿول« :إين ؿدد ترـدً ؾدقؽم مدو إن

أخذتم به فنتض ّؾوا ،ـتوب اهلل و ظسيت أمل بقتيش.
أريد من مذا أن أؿول فؽمّ :
إن أمل افبقً

4

مم افـؼطي ادشسـي بدغ

ادسؾؿغ و ّ
أن مظفر مذا آصساك مو مديـي مشفد ،ؾوفشدقعي و افسدـي
يلتون فزيورة مذا افؼز افؼيف و مذه افسرة مل تؽن خمتصي هبذا افعك
ؾؼط بل ـوكً موجودة و هلو امتداد مـذ مئوت افسـغ.

 .1شـن افسمذي :ص  ،678ـتوب ادـوؿى ،بوب مـوؿى أمل بقً افـبي

 ،ح « .3786إين تورك

ؾقؽم مو إن متسؽتم به فنتض ّؾوا بعدي ،أحدمهو أظظم من أخر ،ـتوب اهلل ٌ
حبل ممدو ٌد من
ظع احلوض ،ؾوكظروا ـقف ختؾػوين
افسامء إفی إرض و ظسيت أمل بقتي و فن ّ
يتػرؿو حتى يردا ّ
ؾقفامش .شـن افسمذي :ص  ،679ـتوب ادـوؿى ،بوب مـوؿى أمل بقً افـبي
ادسـد :ج  ،3ص  ،14مسـد أيبشعقد اخلدري.

 ،ح  3788و
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االستـاد إىل سرة ابنحبان يف الؼرن الثالث اهلجري
وصل افؽالم إػ مـو و فؽي يؽون ـالم شامحي افشقخ مستـد ًا إػ دفقل،
ؾؼد ؿرأ مو ذـره ابنحبون حدول صخصدقي اإلمدوم افرضدو

يف ـتوبده

«افثؼوتش و ؿولّ :
إن ابنحبون ُيعدّ من ـبور ظؾامء أمل افسـي و ؿدد ـدون
موفده شـي  275مد  ،و تُويف شـي  354مد  ،ؾؤن ؿد مضً ظذ وؾوته
ُؿرابي  1133شـي .ذـر ابنحبون يف ـتوبه «افثؼوتش مو كصه:
مشفور ُيزار بجـى ؿز افرصدقد ،ؿدد ُزرتده
«ؿزه بسـوبوذ خورج افـوؿون
ٌ
ؾزرت ؿز ظدع
مرار ًا ـثرة ،و مو ح ّؾً يب صد ٌة يف وؿً مؼومي بطوس
ُ
دظوت اهلل إزافتفو ظـّي
بن موشی افرضو صؾوات اهلل ظذ جدّ ه و ظؾقه و
ُ
جربتده مدرار ًا،
إٓ اشتُجقى يل و زافً ظـي تؾدك افشددة و مدذا رء ّ
ؾوجدته ـذفك .أموتـو اهلل ظؾی حم ّبي ادصطػی و أمل بقته صؾی اهلل ظؾقه
و ظؾقفم أمجعغش.

4

كص ظبدورة ابدنحبدون افعربقدي و ترمجفدو هلدم
ظـدمو ؿرأ شامحي افشقخ ّ
متحرين.
ادسجم بوفروشقي اكصدموا مجقع ًو من ذفك و صؿتوا
ّ
ؿوم أحد احلضور و ـون يبدو أكه ٓيؿؾدك افؽثدر مدن ادعؾومدوت ظدن
مؽوكي ابنحبون ظـد افسـي أو أكه يتظومر بعدم ادعرؾي بده ،و ؿصدده مدن
ذفك اشتصغور ابنحبون و افتؼؾقدل مدن أمهقتده و مؽوكتده ،ؾسدلل ظدن
صخصقي ابنحبون و مؽوكته ،ؾلمر افشقخ بنحضور ـتدوب «شدر أظدالم

 .1افثؼوت :ج  ،8ص  ،457ترمجي ظع بن موشى افرضو

.
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افـبالءش ؾلحرضكوه فه ،ؾؼرأ هلم بعض ظبورات افذمبي حدول صخصدقي
ابنحبون و ؿول :يؼول صؿسافدين افذمبي و افذي مو أحد ـبور ظؾدامء
أمل افسـي يف افؼدرن افثدومن اهلجدري يف وصدف ابدنحبدون« :اإلمدوم،
افع ّ
المي ،احلوؾظ ،صقخ خراشون ،ـون ابنحبون ثؼ ًي ،كبقالًَ ،ؾ ِف َ ًامش.
4

ثم اشتؿر شامحي افشقخ يف حديثه و مو مو ؾقه من آشتدٓل ،ؾؼولّ :
إن
ؿصي ابنحبون و ؿصده ؿز اإلموم افرضو فؾزيورة و ّ
حدل ادشدوـل و

ادعضالت ـوكً يف افؼرن افثوفٌ اهلجري و ؿد روى أمدل افسدـي ظدن
افـبي إـدرم

ّ
أن افؼدرون افثالثدي إوػ أؾضدل افؼدرون ،و مدن

ظوصوا يف افؼرن إول أؾضؾفم ،ؾػدي افروايدي ادـسدوبي إفقده«:خدرـم
ثم افذين يؾوهنمش و مو ؿدوم بده ابدنحبدون مدن
ثم افذين يؾوهنمّ ،
ؿرينّ ،
5

زيورته فؼز اإلموم افرضو

أيض ًو ـون يف واحد من أؾضدل افؼدرون و

بواشطي واحد مدن أؾضدل إصدخوص حسدى ؿـدوظتفم و فؽدن أن
يؼوفونّ :
إن افتوشل ذك و حرام.
االستـاد إىل سرة الصحابة و التابعني يف الؼرن األول اهلجري
ظدرف شدامحي افشدقخ ظدن ادسدعودي و
و بعد كؼل مطوفى ابنحبونّ ،
ـتوبه «مروج افذمى و معودن اجلومرش و ؿول :ادسعودي واحد من ـبور
 .1شر أظالم افـبالء :ج  ،16ص  92د  ،94ترمجي ابنحبون ،رؿم .73
 .2صحقح افبخوري :ص  ،526ـتوب افشفودات ،ح  2652و ص  ،733ـتوب ؾضوئل أصحوب
افـبي
.6429

 ،ح  3653و  3651و ص  1274و  ،1275ـتوب افرؿوق ،ح  6428و
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ظؾامء افشوؾعقي و مو مصـّف ـتوب «مروج افذمى و معدودن اجلدومرش
ّ
ادتوّف شـي  346مد أي ؿبدل مدو يؼدورب 1133
ادشفور و ادعروف و
شـي ؾؼد كؼل يف ـتوبه ؿصص توشل افصحوبي بؼز افـبي إـدرم
4

و يؼول« :يف شـي ثالث و مخسغ مؾك زيود بن أبقه ...و ؿد ـدون ـتدى
إفی معوويي أكّه ؿد ضبط افعراق بقؿقـه و صامفه ؾورؽي ،ؾجؿع هلو احلجوز
مع افعراؿغ .و اتصؾً وٓيته بلمل ادديـي ،ؾوجتؿع افصدغر و افؽبدر
بؿسجد رشدولاهلل

ضدجوا إػ اهلل و ٓذوا بؼدز افـبدي
و
ّ

ثالثي أيوم ،فعؾؿفم بام مو ظؾقه من افظؾم و افعسف .ؾخرجدً يف ـ ّػده
َ ْت و اشدو ّدت ؾصدورت آـؾدي شدوداء ،ؾفؾدك
ثم حؽّفدو ّ
َب ْثرة ّ
ثدم َ َ
5

بذفكش.

6

افـص افعريب و بعد ترمجدي رء مـده :و
و مـو بعد أن ؿرأ شامحي افشقخ َّ
فؽي ٓتبؼى أي صبفي ظوفؼي يف إذمون و فؽي يزول أي صك أو ترديد
كوصئ من بقون ادسجم ،ضؾى من أحد احلدورضين يف ادجؾدس و افدذي
كدص ظبدورة
ـون متؿؽـ ًو مدن افؾغدي افعربقدي و فغتده افروشدقي أن يؼدرأ َّ
حرف ترمجدي ظبدورة «ٓذوا
ادسعودي فؾحضور ،إّٓ أكه مع إشف ؿد ّ
 .1فالضالع ظذ صخصقي ادسعودي أـثرٓ ،حظ :ضبؼوت افشوؾعقي افؽزی :ج  ،3ص  456د
 ،457ترمجي ظع بن احلسغ ادسعودي ،رؿم .225
 .2افبثرة :بوفػتح و شؽون افثوء ،واحدة افبثر و مي خراج صغر ،و مجع افبثرة بثور .جمؿع افبحرين:
ج  ،3ص  ،213بثر.
 .3مروج افذمى و معودن اجلومر :ج  ،3ص  ،32ذـر خالؾي معوويي بن أيبشػقون ،ذـر دُع من
أخبوره و شره و كوادر من بعض أؾعوفه ،موت زيود.
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أس ظذ أن يؼولّ :
إن أمل ادديـي ضؾبوا مدن اهلل أن
شو ّ

يػرج مو ّ
أس ظذ أن يسجم
ّ
حل هبم من مشوـل .و فؽن شامحي افشقخ ّ
َص ظبورة ادسعودي حقٌ ؿولٓ« :ذوا بؼز افـبي
ك َّ

ش.

صحح شامحي افشقخ افعبورة و تم إظدودة ترمجتفدو و ؿدولّ :
إن اهلل تعدوػ
موجود يف ّ
ـل مؽون ،ؾنذا ـون أمل ادديـي يريدون حل مشوـؾفم من اهلل
تعوػ ،مليؽن حوجي و ٓ رضورة ٕن يذمبوا إػ مسدجد افـبدي
حيرضوا ظـد ؿز رشولاهلل

و

و يؾدوذوا بؼدزه ،بدل ـدون بنمؽدوهنم

افبؼوء يف بقوهتم أو افتواجد يف مسجد آخر ؾقطؾبدوا مدن اهلل تعدوػ ّ
حدل
مشوـؾفم.
توجه
و بعد أن كؼل شامحي افشقخ ظبورة ابنحبون و ادسعودي و ب ّقـفامّ ،
إػ من حرض و ؿول :بؿالحظي مو مو موجود يف مذين افؽتدوبغ ،يتبدغ
ّ
أن مسلفي افتوشل و آشتغوثي و افؾوذ بوفؼبور و زيورهتو ـوكً جزء ًا من
ثؼوؾي افسؾف و شرهتم و بوٕخص أصحوب افـبي

و من ـوكوا يف

افؼرن إول من اهلجرة.
االستدالل بسرة ادسؾؿني يف الؼرن الثالث اهلجري
ثم ّ
إن شامحي افشقخ و ٕجل أن ُيتم احلجي ظذ مجقع من حرض و ف ُقزيل
ّ
افشؽوك و افشبفوت حول زيورة افؼبور و آشتغوثي و افتوشل و افتدزم
و افؾجوء إػ افؼبور ،ذـر مورد ًا آخر من شرة افسؾف حول جواز مذه
يبغ ّ
أن ضريؼدي
إمور و افعؿل هبو ،ؾؼول :أريد أن أؿرأ مورد ًا مف ًام آخر ّ
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أظدم مدن افشدقعي أو افسدـي و أشدؾوهبم ختتؾدف ظدن ضريؼدي
ادسؾؿغ ّ
افوموبقي .ؾؼد كؼل ظع بن حجر افعسؼالين (ادتوؾی 852مدد يف ـتوبده
زك افـدوس بدساب
«ؾتح افبوري بؼح صحقح افبخوريش مطؾب ًو حول ت ّ
ؿز افبخوري ،ؾؼول« :و جعل افـوس خيتؾػون إفی افؼدز أيومد ًو يلخدذون
من ترابه إفی أن جعؾـو ظؾقه خشب ًو مشبؽ ًوش.

4

و مذا ادطؾى بعقـه ذـره افس ُبؽي و مو واحد من ـبور ظؾدامء افشدوؾعقي
يف ـتوبه «ضبؼوت افشوؾعقي افؽزیش يف ترمجي افبخوري.

5

و ادالحظ يف مذه افواؿعي أهنو ؿد حددثً يف افؼدرن افثوفدٌ اهلجدري و
افذي بحسى مو مو موجود يف ـتى أمل افسـي مو واحدد مدن أؾضدل
افؼرون.
بعد كؼل كصوص من ابنحبون و ادسعودي و ابنحجر افعسؼالين ،ؿول
شامحي افشقخ :مو كؼؾته فؽم مو مـؼول من ـتى أمل افسـي ادعروؾدي ،و
ـ ّؾؽم تعرؾون ابنحجر افعسؼالين و ابنحبون و ادسعودي و افسدبؽي،
ممٓء افعؾامء مجقع ًو يؼوفونّ :
إن زيورة افؼبور و افتزك هبو و افؾجوء إفدی
ؿبور إكبقوء و افصوحلغ من مبودي أمل افسـي و افسؾف و شدرهتم ،و
مذا يشر إػ ّ
أن افتوشل و افتزك ـون موجود ًا بغ افصحوبي و افتدوبعغ
و ممٓء ـوكوا خر افؼرون و بحسى مو تدّ ظوكه مم من أؾضل افـوس.
 .1مدي افسوري مؼدمي ؾتح افبوري :ص  ،518افػصل افعوذ يف ظدّ أحوديٌ اجلومع ،ترمجي
افبخوري ،ذـر رجوظه إػ بخورى و مو وؿع بقـه و بغ أمرمو و مو اتصل بذفك من وؾوته.
 .2ضبؼوت افشوؾعقي افؽزی :ج  ،2ص  ،234ترمجي افبخوري ،ذـر افـبل ظن وؾوته ،رؿم .54
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ّ
إن من يدّ ظون ّأهنم شؾػقون و توبعون فؾسؾف جيى ظؾدقفم أن يؾتزمدوا
بلظامهلم و شرهتم و يعتؼدون هبو و يتّبعوهنو.
توجده
يف هنويي مذا افبحٌ افتؿفقدي ضرح شامحي افشقخ ظدة أشدئؾي و ّ
خموضب ًو ظؾامء أمل افسـي احلورضين يف ادجؾس و ؿول :مل كستطقع افقدوم
أن كطبق ثؼوؾي افتوشل و افتزك يف مؽي ادؽرمي و ادديـي ادـورة؟
مل يؿؽــو أن كبقً ظـد ؿز افـبي

ثالثي أيوم و كتوشل به؟

مل يؿؽــو أن كلخذ صقئ ًو من تراب ؿز افـبي

تزـ ًو به؟

فقس مـدوك شدوى ضدريؼغ :إن ـدون ـدالم ومدوبقي كجدد و افؼصدقم
صحقح ًو ،إذن ؾجؿقع افسؾف و حتى أصحوب افـبي إـرم

مدم

مؼـون! و إن ـون مدو ذـدره ابدنحبدون و ادسدعودي و ابدنحجدر و
افسبؽي صحقح ًو ،إذن ؾطريؼي افوموبقي مي ؽر دين اإلشالم و ضريؼدي
يبغ ّ
أن افوموبقغ بؿعزل ظن ادسؾؿغّ ٕ :كه ٓيؿؽن اجلؿدع
افسؾف ،و ّ
بغ مذين إمرين.
مـو ذـر شامحي افشقخ افطبز مشوـل افعك و إمي اإلشالمقي و اظتز
ّ
أن شبى مذه ادشوـل ـ ّؾفو مو افػؽر افومويب و ؿول :فؼد ابتُؾقً إمدي
اإلشالمقي افقوم هبذا افػؽدر ادتطدرف افومدويب ،ؾفدم يؼصدػون افدقؿن
هيجدرون
بوفؼـوبدل و يؼتؾددون آٓف إصددخوص و يؼصددػون شددوريو و ّ
اداليغ من افسوريغ و يوجد يف دوفي افعراق ثالثي ماليدغ ّ
مفجدرا ،مل َ
و يؼوفدون:
و أمل بقتده
يتوشؾون بوفـبي إـرم
مذا؟ ٕهنم ّ
«يو حمؿدش و «يو ظعش و يرضبون مزاظم افوموبقي ظرض اجلدار.
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االستدالل بسرة الصحابة يف سـة  44من اهلجرة
ظـدمو وصل افبحٌ إػ مـو تذـّر شامحي افشقخ مطؾب ًو فه ظالؿي بتدوريخ
افطزي و صعور جقوش افصحوبي و افتوبعغ يف ؿتوهلم مسقؾؿي افؽذاب،
ؾطؾى ـتوب «توريخ افطزيش و أحرض افؽتوب فؾشقخ ؾبدأ يـؼل ذفدك
ادطؾى و ؿول :ؿول افطزي ظن اجلقش افذي ـون أبوبؽر أرشدؾه فؼتدول
مسقؾؿي افؽذاب« :و ـون صعورمم يومئذ يو حمؿداهش.

4

أمو افوموبقون ؾقؼوفونّ :
ـل مدن يؼدول« :يدو حمؿددش« ،يدو ظدعش و «يدو
حسغش مو مؼك.

5

[و حقٌ ّ
إن احلديٌ وصل يب إػ مذه افـؼطدي ،تدذـرت ادـدوطرة افتدي
وؿعً بغ شامحي افشقخ و بغ أحدد افومدوبقغ افسدعوديغ و ٓبدلس
 .1توريخ إمم و ادؾوك :ج  ،2ص  ،281حوادث شـي  11مد  ،ذـر بؼقي خز مسقؾؿي افؽذاب و
ؿومه من أمل افقاممي.
ٓ .2حظ مذا آشتػتوء :افسمال« :أكو من ؿبقؾي تسؽن يف احلدود افشامفقي و خمتؾطغ كحن و ؿبوئل
من افعراق و مذمبفم صقعي وثـقي يعبدون ؿبب ًو و يسؿوهنو بوحلسن و احلسغ و ظع ،و إذا ؿوم
أحدمم ؿول :يو ظع ،يو حسغ .و ؿد خوفطفم افبعض من ؿبوئؾـو يف افـؽوح و يف ّ
ـل إحوال ،و
ؿد وظظتفم و مليسؿعوا و مم يف افؼرايو و ادـوصقى و أكو مو ظـدي أظظفم بعؾم و فؽن إين أـره
ذفك و ٓأخوفطفم و ؿد شؿعً ّ
أن ذبحفم ٓيمـل و ممٓء يلـؾون ذبحفم و مليتؼ ّقدوا و
كطؾى من شامحتؽم توضقح افواجى كحو مو ذـركو .اجلواب :إذا ـون افواؿع ـام ذـرت من
دظوئفم ظؾق ًو و احلسن و احلسغ و كحومم ؾفم مؼـون ذـ ًو أـز خيرج من مؾي اإلشالم،
ّ
ّ
ّ
ٓحيل فـو أن كلـل من
كتزوج من كسوئفم و
كزوجفم ادسؾامت و
ٓحيل فـو أن ّ
ؾالحيل أن ّ
ذبوئحفمش .ؾتووی افؾجـي افدائؿي فؾبحوث افعؾؿقي و اإلؾتوء :ج  ،2ص  ،373حؽم أـل ذبوئح
من يدظون احلسن و احلسغ و ظؾق ًو ظـد افشدائد ،افسمال إول من افػتوى رؿم .3338
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بذـر بعض من مذه ادـوطرة افتي هلو ارتبوط بوفتوشلٕ ،هنو ٓختؾدو مدن
ؾوئدة .يؼول شامحي افشقخ :يف إحدى ادرات افتي شوؾرت ؾقفو إػ مؽدي
و ادديـي اتػؼً مع أحد ظؾامء افوموبقي ظذ افؾؼوء يف موظد مو و ادـوطرة
و ظـدمو وصل بـو احلديٌ إػ افتوشل ،ؿؾً :ـون افتوشل موجود ًا من
يتوشؾون بوفـبي
زمن افصحوبي ،ؾؼد ـوكوا
ّ

 .ؾؼول ذفك افومدويب:

افتوشل ذك و ٓيؿؽن أن يؽون ؿد حدث مذا .ؾؼؾً فه مل يوجد يف
مؽتبتك ـتوب «افبدايي و افـفوييش ٓبدنـثدر افدمشدؼي؟ ؾؼدول :كعدم.
ؿؾً :أحرض ادجؾد ادتعؾق بحوادث شـي  11فؾفجرة .ؾلحرض ادجؾدد
ادددذـور ،ؾػتحددً افؽتددوب و أذت إفددی موضددع توشددل افصددحوبي
بوفـبي

يف ؿتوهلم مسدقؾؿي افؽدذاب .ؾؾدام أن رأى افومدويب ذفدك
4

ف .ؿؾدً:
تعجى و أخذ يػؽّر ُمـقئي ،و بعد مدّ ة ؿول :مذا افؼول ضدعق ٌ
ّ
ادظقً أن ٓ وجود دثل مذا إمر و اكؽرته بودرة مجؾدي
يف أول ادحوورة
َ
الّ :
أضػً ؿوئ ً
و تػصق ً
إن ابنـثر تؾؿقذ
ال و أن تؼول :مو ضعقف! ثم
ُ
ابنتقؿقي و فو ـون يرى ّ
أن افتوشل ذـ ًو و حرام ًو ؾؽون جيى أن ٓيذـر
يف ـتوبه حتى مذا ادورد افضعقف و ٓيـبغي أن يـسبه إػ جقش أيببؽر
و فو بسـد ضعقف]

 .1افبدايي و افـفويي :ج  ،6ص  ،329حوادث شـي  11فؾفجرة ،مؼتل مسقؾؿي افؽذاب.
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سؤال من أحد احلضور
تم حتى ؿدوم أحدد
مليؽن ـالم شامحي افشقخ حول افتوشل و افتزك ؿد ّ
احلورضين بؿداخؾي و ؿول فسامحي افشقخ :فو أمؽن أن تؼرأ فـو حدديٌ
افثؼؾغ من صحقحي افبخوري و مسؾم.
أن ّ
ؾؽلكه بطؾبه مذا يؼول :إن مو يتم تؾؼقـه أمل افسـي مو ّ
ـدل موضدوع
ٓبد أن يؽون ملخوذ ًا من افصحقحغ مـؼوًٓ ظـفام و ّ
ـل مدو مليؽدن يف
مذين افؽتوبغ ؾفو ؽر صحقح ،يف حغ ّ
أن افبخوري كػسده يؼدول« :مل
ترـً من افصحقح ـون أـثرش.
أخرج يف مذا افؽتوب إّٓ صحقح ًو و مو
ُ
ّ
ؿول اإلشامظقعّ ٕ :كه فو أخرج ّ
ـل صح ٍ
قح ظـده جلؿع يف افبوب افواحد
حديٌ مجوظي من افصحوبي و فذـر ضريق ّ
ُ
صدحً
ـل واحدد مدـفم إذا
ّ
ؾقصر ـتوب ًو ـبر ًا جد ًا.

4

و ؿول ابرامقم بن معؼل افثؼػي :و شؿعته يؼول :مدو أدخؾدً يف ـتدويب
ترـً من افصحوح حلول افطول.
صح و
ُ
اجلومع إّٓ مو ّ

5

ؾؼول فه شامحي افشقخ :مليـؼل افبخوري حديٌ افثؼؾغ و فؽـده موجدود
يف صحقح مسؾم و شـن افسمذي و مسـد أمحد بن حـبل ،فؽن اكتظدر و
اصز ؿؾق ً
ال ؾسوف أكؼل فؽم حديٌ افثؼؾغ من مذه افؽتى ادذـورة.

 .1مدي افسوري مؼدمي ؾتح افبوري :ص  ،9ـقف أ ّفف افبخوري ـتوبه افصحقح.
 .2هتذيى افؽامل يف أشامء افرجول :ج  ،16ص  ،91ترمجي افبخوري ،رؿم  5646و هتذيى
افتفذيى :ج  ،9ص  ،42ترمجي افبخوري ،رؿم .53
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أـؿل شامحي افشقخ افطبز حديثه ظدن افتوشدل و افتدزك و ؿدرأ ددن
يتعجبدون و
حرض ادجؾس روايي مفؿي من صحقح مسؾم ممدو جعؾفدم ّ
ُيصدمون مجقع ًو ،ؾؼول :ذـر مسؾم كؼد ً
ال ظدن أشدامء أخدً ظوئشدي أهندو
 ،ؾلخرجددً إيل جبد َي َضقوفسد ٍ
دي
ؿوفدً...« :مددذه ُج َّبد ُي رشددولاهلل
َّ ُ َّ
ٍ
رجقفدو مؽػدوؾغ بوفدديبوج ،ؾؼوفدً :مدذه
ـَرسواك ّق ًي هلو فِبـَ ُي
ديبدوج و َؾ َ
ـوكً ظـد ظوئشي حتى ؿبضً ،ؾؾام ؿبضً ؿبضتفو و ـون افـبدي
يؾبسفو ،ؾـحن كغسؾفو فؾؿرىض ُيستَش َػى هبوش.

4

مـو ّبغ شامحي افشقخ مذه افروايي ،ؾؼول :أشامء مذه توؾقً شـي  73مد

5

و يف روايددي مسددؾم تعبددر « ُيستَش د َػىش يعـددي ضؾددى افشددػوء مددن ُج ّبددي
و بؿالحظي توريخ وؾوة أشامء ُيعؾدم ّ
أن افػدسة افتدي ـوكدً

افـبي
ُج ّبي افـبي

ظـد ظوئشي و أختفو أشامء و ُيستػود فشػوء ادرىض ُؿرابي

 63شـي بعد وؾوة افـبي

.

ذاح صحقح مسؾم يف بقون مدذه افروايدي:
يؼول افـووي و مو من أمم ُ ّ

«و يف مذا احلدديٌ ٌ
دفقدل ظؾدی اشدتحبوب افتدزك باثدور افصدوحلغ و
ثقوهبمش.

6

 .1صحقح مسؾم :ص  ،983ـتوب افؾبوس و افزيـه ،بوب  ،1حتريم فبس احلرير و ؽر ذفك
فؾرجول ،ح .13/2369/5376
 .2فؾوؿوف ظذ ترمجي أشامء بـً أيببؽر أـثر ٓحظ ـتوب شر أظالم افـبالء :ج  ،2ص  287د
 ،296رؿم .52
 .3ادـفوج يف ذح صحقح مسؾم بن احلجوج :ج  ،5ص  ،237ـتوب افؾبوس و افزيـي ،بوب حتريم
افذمى و احلرير ظؾی افرجول و إبوحته فؾـسوء ،ذح احلديٌ .2369/13
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بعد كؼل مذه ادوارد ادتعؾؼي بج ّبي افـبي

توجه شامحي افشقخ ثوكقي
ّ

فؾحضور خموضب ًو إيومم و شلهلم :يو أمل افػؽر! مل يؿؽن افؼقدوم بؿثدل
مذه إمور افقوم يف مؽي و ادديـي؟
ؾلجوب أحد احلورضين شامحي افشقخ مموزح ًو :يوجدد يف روشدقو مؽدون
يؿؽن افؼقوم ؾقفو بوفتوشل و افتزك و مثل مذه إظامل.
و فؽن صخص ًو آخر من افعؾامء احلورضين و ـون يبددو ظؾقده اجلدد ؾدقام
ـي ُيستػود مـفو فالشتشػوء

افـبي
يؼوفه ،ؿولٓ :توجد افقوم ج ّبي ّ
و معوجلي ادرىض .و يظفر مدن ـالمده مدذا أكّده ربدام ـدون يدری أصدل
آشتشػوء بج ّبي افـبي

و آثوره افبوؿقي و يرتضقه.

ؾلجوهبام شامحي افشقخ و ؿول :فقس افبحٌ خمتص ًو بج ّبي افـبي

ـي

تؼوفددواّ :
إن مددذه اجل ّبددي ؿددد تؾػددً و ٓ وجددود هلددو و إّٓ ؾددـحن كؼبددل
بوٓشتشػوء بج ّبي افـبي

 ،بل احلديٌ ظدن افػؽدر افومدويب افدذي

يعتز مذه إظامل حرام ًو و ذـ ًو.
طرض حدیث الثؼؾني من أهم مصادر السـة
ظـدمو اكتفى ـالم شامحي افشقخ حول زيورة افؼبور و افتوشل و افتدزك
و ضؾى آشتشػوء بدأ ـام وظد بـؼل حديٌ افثؼؾغ من صحقح مسدؾم
و شـن افسمذي و مسـد أمحد بن حـبل و ؿول :كؼل مسؾم بدن احلجدوج
افـقسوبوري حديٌ افثؼؾغ ظن رشولاهلل

مؽدذا...« :أكدو تدورك

ؾقؽم ثؼؾغ ّأوهلام ـتوب اهلل ؾقه اهلددى و افـدور ،ؾخدذوا بؽتدوب اهلل و
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ّ
ؾحٌ ظذ ـتوب اهلل و ّ
ثم ؿول :و أمدل بقتدي،
اشتؿسؽوا به،
رؽى ؾقهّ .
أذـرـم اهلل يف أمل بقتي ،أذـرـم اهلل يف أمل بقتي ،أذـرـم اهلل يف أمدل
بقتي.»...

4

و يف كؼددل أمحددد بددن حـبددل أيض د ًو ظددن أيبشددعقد اخلدددري ؿددول :ؿددول
ّ « :إين ٌ
تورك ؾقؽم افثؼؾغ أحدمهو أـز من أخر ،ـتوب اهلل

افـبي
ّ
ٌ
افسامء إػ آرض و ظسيت أمل بقتي و إهندام فدنيػسؿدو
حبل ممدو ٌد من َّ
ظع احلوضش.
حتّى يردا ّ

5

و كؼل افسمذي يف مـوؿى أمل افبقً
رأيً رشولاهلل

ظن جدوبر بدن ظبدداهلل ؿدول:

حجته يوم ظرؾدي و مدو ظدذ كوؿتده افؼصدواء
يف ّ

خيطى ،ؾسؿعته يؼول« :يو أهيو افـوس! ّإين ؿد ترـً ؾقؽم مو إن أخذتم
به فن ِ
تض ّؾوا ،ـتوب اهلل و ظسيت أمل بقتيش.
6

ظـدمو ؿرأ شامحي افشقخ حديٌ افثؼؾدغ مدن افؽتدى اددذـورة ،ضدرح
شمآً من أجل تؽؿؾي آشتدٓل و إرصود احلورضين كحو ضريق أمدل
افبقً

ؾؼول :من افذي يعدغ و حيددّ د فؾـدوس مدن مدم أمدل بقدً

افـبي

أم صخص آخر؟ مل أكتم افذين

؟ مل مو كػس افـبي

 .1صحقح مسؾم :ص  ،1113ـتوب ؾضوئل افصحوبي ،بوب من ؾضوئل ظع بن أيبضوفى

،ح

.36/2438/6175
 .2ادسـد :ج  ،3ص  ،14مسـد أيبشعقد اخلدري.
 .3شـن افسمذي :ص  ،678ـتوب ادـوؿى ،بوب  ،32بوب مـوؿى أمل بقً افـبي

 ،ح .3786
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حتدّ دوا َمن مم أمل بقتؽم أم أكو؟ مدل أكدو أظدرف أمدل بقدتؽم أم أكدتم
أظرف هبم؟
و فإلجوبي ظن افسمال افذي ضرحه شامحي افشدقخ ضؾدى ـتدوب «شدر
أظالم افـبالءش فؾذمبي ،ؾلحرض افؽتوب يف احلدول .و بوٓفتػدوت إػ مدو
ذـره افذمبي ،ؿول شامحي افشقخ :من إـقد و بوفتلـقد مس ّؾ ٌم أن ٓ أحد
شوى افـبي

يعرف بلمل بقتده .فدذا يؼدول افدذمبي« :و
يؿؽـه أن ّ

صح ّ
أن افـبي
ّ

ج ّؾل ؾوضؿي و زوجفو و ابـقفام بؽسوء و ؿول :افؾفم

ضفرمم تطفر ًاش.
ممٓء أمل بقتي ،افؾفم ؾوذمى ظـفم افرجس و ّ

4

خلّص شامحي افشقخ بحوثه افتؿفقديي يف كؼطتغ:
الـؼطة األوىل
ّ
أن افسؾف و افصحوبي و افتوبعغ يرون جواز زيورة افؼبور و افتوشدل و
افتزك و فؽن افوموبقي افقوم يعتزون مدذه إظدامل ذـد ًو و حرامد ًو .و
مذه احلرـي افؼوئؾي هبذا افػؽدر حرـدي ؽدر إشدالمقي ،ؾدوطقػتؽم أهيدو
افعؾامء أن تـتبفوا و تـ ّبفوا هلذا.
الـؼطة الثاكقة
ّ
أن جمتؿعـو ؿد اكحرف ظن أمل افبقً
رشولاهلل

و جيى أن يعود إفقه ،فؼد دظو

ادسؾؿغ فؾؼرآن و أمل بقته و جعل افتؿسك بوفؼرآن و

 .1شر أظالم افـبالء :ج  ،2ص  ،122ترمجي ؾوضؿي افزمراء

 ،رؿم .18

26

أمل افبقً

مع ظؾامء روشقو

يف آن و زمدون واحدد ضدومـ ًو هلدايدي ادسدؾؿغ و ظددم

ضالهلم.
ّ
أمم رء يػتؼده ادسؾؿون افقوم مو افتؿسك بلمل بقً افـبي
إن ّ

و

أن افتؿسك هبم يعـي افعؿل بنرصوداهتم ،ـام ّ
ّ
أن افتؿسك بوفؼرآن يعـدي
ؽر ٍ
ـوف ،بل جيى
حى أمل افبقً
افعؿل بلوامر افؼرآن ،ؾؿجرد ّ
أن كعؿل بثؼوؾي أمل افبقً

و روايوهتم و ؾؼففم و أخالؿفم.

إشؽال أحد احلضور طذ ذهاب ابنحبان لزیارة قز اإلمام الرضا
بعد اهنوء ـالم افشقخ ،ابتدأت ادـوطرة بسمال و جواب حول مو كُؼل من
ادطوفى و إبحوث ،ؾلصؽل أحد احلورضين ظذ مو كؼؾه شامحي افشقخ
وت اهللش أي أن حيدل اهلل
ظن ابنحبون و ؿدول :يؼدول ابدنحبدون« :دظد ُ
مشوـع و فقس اإلموم افرضو

 ،ؾؽون شمافه من اهلل تعوػ.

جواب سامحة الشقخ
و يف اإلجوبي ظن مذا اإلصؽول ؿول شامحي افشقخ:
إن اهلل تعوػ موجود يف ّ
أوًّٓ :
ـل مؽون ،ؾؾامذا يتوجه ابنحبدون إػ ؿدز
اإلموم افرضو

و يؼصده فقطؾى من اهلل تعدوػ ّ
حدل مشدوـؾه؟ ؾؿدن

ادعؾددوم ّ
أن افدددظوء بجددوار ؿددز اإلمددوم افرضددو

هلددو خصوصددقي و

موضوظقي بحقٌ ّ
إن ابنحبون ؿدد ؿصدده مدرات ظديددة ،ؾدنن ملتؽدن

27
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دجوورة ؿز اإلموم مدخؾقي و موضوظقي ؾؾامذا مليطؾى من اهلل تعوػ ّ
حل
مشوـؾه و مو يف داره أو يف ادسجد افؼريى من داره؟
ظز ّ
ثوكق ًو :كحن أيض ًو كؼول ّ
وجل أمر مؼوع و راجح،
بلن افطؾى من اهلل ّ
فؽن ابنحبون ضؾى من اهلل تعوػ بجوار ؿز اإلموم افرضو

و كعتؼدد

ّ
أن بوإلمؽون افطؾى من اهلل تعوػ مبوذة و فؽـه ذمدى إػ ؿدز اإلمدوم
افرضو

ؾجعؾه واشطي ،إذن ؾؽال افػعؾغ جوئز و فقس بؼك.

و فؽن مل بوإلمؽون افؼقدوم هبدذا افػعدل أن يف مؽدي و ادديـدي؟ مدل
افوموبقي يعتزون مذا افػعل جوئز ًا؟ ـال إهندم فدقس ؾؼدط ٓيتعتزوكده
جوئز ًا ،بل يعتزوكه أمر ًا حمرم ًو.
ّ
إن معرـي ادسؾؿغ مع افوموبقدي فدقس يف أؾضدؾقي مدذا افعؿدل ،بدل يف
اجلواز و افتحريم ،ؾجؿقدع ادسدؾؿغ يؼوفدون بجدواز زيدورة افؼبدور و
افتؼرب و افتوشل بلمؾفو و جعؾفم واشطي ،أمدو افومدوبقون ؾقعتدزون
مثل مذه إؾعول أمور ًا حمرمي و ذـ ًو خيرجفم ظن آشالم.
ثالث ًا :مـوك كامذج يف شرة افصحوبي و افتوبعغ و تكؾوهتم إذ ضؾبوا ؾقفو
من ؽر اهلل تعوػ (من افـبي

ّ
حدل مشدوـؾفم و ؿضدوء
بعد وؾوته

حوائجفم و أكدو أصدر إػ كؿدوذج واحدد مدن ـتدبؽم ـدي ُيعدرف أن
بوإلمؽون ضؾى ّ
حل ادشوـل بواشدطي ادعصدومغ و افصدؾحوء مدن اهلل
تعوػ.
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االستدالل بسرة الصحابة يف طفد اخلؾقػة الثالث
فؼد كؼل افطزاين يف ـتوبه «ادعجم افؽبرش حودثي مفؿي هلو صؾي بام كحن
ؾقه ظن أحد أصحوب رشولاهلل

و اشؿه ظثامن بن ُحـقدف ـوكدً

حدثً يف ظفد اخلؾقػي افثوفٌ ،أي بعد مو يؼورب افعؼين شـي من وؾوة
و ميّ « :
ال ـون خيتؾدف إػ ظدثامن بدن ظػدون يف
أن رج ً

رشولاهلل

حوجي فه ،ؾؽون ظثامن ٓيؾتػدً إفقده و ٓيـظدر يف حوجتده ،ؾؾؼدي ابدن
ُحـقف ،ؾشؽى ذفك إفقه ،ؾؼول فه ظثامن بن حـقف :ائً ادقضوة ؾتوضل
ثم ائً ادسجد ّ
ثم ؿل :افؾفدم إين أشدلفك و أتوجده
ؾصل ؾقه رـعتغّ ،
ّ
إفقك بـبقـو حمؿد

كبي افرمحدي ،يدو حمؿدد! إين أتوجده بدك إػ ريب
ّ

ؾتؼيض يل حوجتي و تذـرحوجتك ،...ؾوكطؾق افرجل ،ؾصـع مو ؿول فه،
ثم أتى بوب ظثامن بن ظػون ،ؾجوء افبواب حتى أخذ بقده ،ؾلدخؾه ظدذ
ّ
ظثامن بن ظػون ،ؾلجؾسه معه ظدذ افطـػسدي ،ؾؼدول :حوجتدك؟ ؾدذـر
ذـرت حوجتك حتى ـون افسدوظي و
ثم ؿول فه :مو
ُ
حوجته و ؿضومو فهّ ،
ثم ّ
إن افرجل خدرج مدن ظـدده،
ؿول :مو ـوكً فك من حوجي ؾلذـرموّ ،
ؾؾؼي ظثامن بنحـقف ،ؾؼول فه :جزاك اهلل خر ًا! مو ـون يـظر يف حوجتي
إيل حتى ـؾؿته ّيف .ؾؼول ظثامن بن حـقف :واهلل مدو ـ ّؾؿتده و
و ٓيؾتػً ّ
فدت رشولاهلل و أتوه رضير ،ؾشؽى إفقه ذموب بكه ،ؾؼول فه
فؽـي ص ُ
افـبي
ؾؼول افـبي

ظدع.
 :ؾتصز .ؾؼول :يو رشولاهلل! فقس يل ؿوئد و ؿدد ّ
صدق ّ

ثم ّ
صدل رـعتدغ ،ثدم ادع هبدذه
 :ائً ادقضوة ؾتوضل ّ
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تػرؿـو و ضول بـو احلديٌ حتى دخل
افدظوات .ؿول ابنحـقف :ؾواهلل مو ّ
رض ّ
ؿطش.
ظؾقـو افرجل ـلكّه مليؽن به ّ

4

مذه احلودثي تشر بوضوح إػ مؼوظقي افتوشل برشولاهلل

و ارصوداته ٕصحوبه و ّ
حلل ادعضالت يؿؽن أن

من تعوفقم افـبي
توشل برشولاهلل
ُي ّ
برشولاهلل

و أهنو

و جعؾه واشطي و ؿدد توشدل افصدحوبي أيضد ًو

 ،فؽن ابنتقؿقي ادوفود بعد ظك افصحوبي بدام يؼدورب

كبدي أو صدوفح و يسدلفه حوجتده و
 733شـي يؼول« :من يليت إفی ؿدز ّ
مرضه أو مرض دوابه أو يؼيض ديـه أو
يستـجده ،مثل أن يسلفه أن يزيل َ
يـتؼم فه من ظدوه أو يعويف كػسه و أمؾه و دوابه و كحو ذفك ّممو ٓيؼددر
ظز ّ
وجل ؾفذا ذك سيح ،جيى أن ُيستتوب صوح ُبه ،ؾنن
ظؾقه إّٓ اهلل ّ
توب و إّٓ ُؿتلش.
و يؼول« :ؿول ـثر من افضالل :مذا أؿرب إفی اهلل مـّي و أكو بعقدد مدن
اهلل ٓيؿؽــددي أن أدظددوه إّٓ هبددذه افواشددطي و كحددو ذفددك مددن أؿددوال
ادؼـغش.

5

يؼول افوموبقونّ :
إن افشقعي مؼـون و خورجون ظدن ديدن اإلشدالم،
ؾالجيوز افزواج من بـوهتم و ٓ تزويٍ أبـومم من بـوت أمل افسـي و فدو

 .1ادعجم افؽبر :ج  ،9ص  33د  ،31ح  ،8313مو أشـد ظثامن بن حـقف.
 .2زيورة افؼبور و آشتـجود بودؼبور :ص  17و  ،21حؽم من يليت إفی ؿز كبي أو صوفح و يسلفه و
يستـجد به.
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وؿع مثل مذا افزواج ؾدنن افعؼدد بوضدل بدزظؿفم و ذفدك ٕن افشدقعي
يتوشؾون بلمل افبقً
ّ

و يؼوفون« :يو ظعش و «يو حسغش.

4

بعددد أن أجددوب شددامحي افشددقخ ظ دذ افسددمال ادطددروح ،دظددو افعؾددامء
احلورضين إػ افوحدة بغ افشقعي و افسـي و إػ إطفور احلؼوئق و افددؾوع
ظن اإلشالم إصقل و تعوفقؿه ،و ؿول :إكـو كتوؿع من أمثوفؽم أن تؼوفوا
احلؼقؼي فؾـوس ،إكـو افقوم بحوجي إػ افوحدة اإلشالمقيّ .
ظدوكو مجقع ًو
إن ّ
بغزة؟ مل أبـوء ؽزة مم من افشقعي؟
مشسك .مل رأيتم موذا َؾعل افعدو ّ
مل افسوريون صقعي؟ ّ
إن معورضي أظداء اإلشالم هلي مع افـبي إـدرم
حمؿد

و افؼرآن و إمي اإلشالمقي.

جعل حدیث «طؾقؽم بسـّتي و سـّة اخلؾػاء» مؼابل حدیث الثؼؾني
بؿالحظي مو كؼؾه شامحي افشقخ حول حدديٌ افثؼؾدغ و دظوتده ظؾدامء
إمي اإلشالمقي و ظؾامء أمل افسـي فؾرجوع و افتؿسك بلمل افبقً
ؾؼددد ذـددر أحددد احلضددور حددديٌ «ظؾددقؽم بس دـّتي و ش دـّي اخلؾػددوء
افراصدينش.

5

ٓ .1حظ مذه افػتوىٓ :جيوز تزويٍ بـوت أمل افسـه من أبـوء افشقعي و ٓ من افشقوظقغ و إذا وؿع
افـؽوح ؾفو بوضلّ ،
ٕن ادعروف ظن افشقعي دظوء أمل افبقً و اإلشتغوثي هبم و ذفك ذك
أـزش .ؾتووی افؾجـي افدائؿي فؾبحوث افعؾؿقي و اإلؾتوء :ج  ،18ص  ،299ـتوب افـؽوح (، 1
افػتوى رؿم .23311
« .2ؾعؾقؽم بسـتي و شـي اخلؾػوء ادفديغ افراصدين...ش .شـن أيبداود :ص  ،535ـتوب افسـي،
بوب  66يف فزوم افسـي ،ح  4637و ادسـد :ج  ،4ص  ،126حديٌ افعربوض بن شوريي
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جواب سامحة الشقخ
ؾلجوب ظـه شامحي افشقخ :بلن حديٌ «ظؾقؽم بسدـّتي و شدـّي اخلؾػدوء
افراصدينش مضوؾ ًو إػ اإلصؽول افسـدي ؾفو من حقٌ افدٓفي أيض ًو حمل
إصؽول.
يوضح شامحي افشقخ اإلصؽول افددٓيل و يب ّقـده ،شدلل مدن
مـو و فؽي ّ
ذفك افشخص افذي ـون ؿد ضدرح احلدديٌ ؾؼدول :مدل شدـي اخلؾػدوء
افراصدين رء ؽر شـي افـبي

؟ أم أهنو مي كػس شـي افـبي

و مطوبؼي هلو؟
ؾنن ـوكً شـي اخلؾػوء افراصدين خمتؾػي ظن شـي افـبدي
هلو ؾػي مذه افصورة ٓ معـى ٕن يوصدقـو افـبدي

و مغدويرة
بدام مدو مغدوير

فسـته ،و إن ـوكً شـي اخلؾػوء افراصدين مي كػسفو شـي افـبدي

و

ٓ ؾرق بقـفام ،ؾليض ًو ٓ معـى ٕن يويص بسدـي اخلؾػدوء افراصددين و ٓ
أثر خوص هبو .فؼد كوؿش ظؾامء افسـي يف شـد مذا احلديٌ و دٓفته.
[و تتؿق ًام فبحٌ شامحي افشقخ كـؼل مـو بعض ـؾامت حمؿد بن إشامظقل
افؽحالين و ابنحزم إكدفز يف كؼد حدديٌ «ظؾدقؽم بسدـّتي و شدـّي
اخلؾػوء افراصدينش.
الؽحالين و حدیث «طؾقؽم بسـّتي و سـّة اخلؾػاء الراشدین»
يؼول حمؿد بن اشامظقل افؽحالين افصـعوين ظن حديٌ ظؾقؽم بسـّتي و
شـّي اخلؾػوء افراصدين« :و أمو حديٌ «ظؾدقؽم بسدـّتي و شدـّي اخلؾػدوء
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ظضوا ظؾقفو بوفـواجدذش أخرجده أمحدد و
افراصدين بعدي متسؽوا هبو و ّ
صدححه احلدوـم و ؿدول :ظدذ ذط
أبوداود و ابنموجي و افسمدذي و
ّ
يؼوي بعضفو بعض ًو .ؾنكه فدقس
افشقخغ ...و فه ضرق ؾقفو مؼول إّٓ أكه ّ
ادراد بسـي اخلؾػوء افراصدين إّٓ ضريؼتفم ادواؾؼدي فطريؼتده
جفود إظداء و تؼويي صعوئر افدين و كحوموش.

مدن

4

موقف ابنحزم من احلدیث
و ذـر ابنحزم إكدفز يف كؼده حلديٌ «ظؾقؽم بسـّتي و شدـّي اخلؾػدوء
افراصدينش توضقح ًو أـثر ،ؾؼدول« :و أ ّمدو ؿوفده :ظؾدقؽم بسدـّتي و شدـّي
اخلؾػوء افراصدين ،ؾؼد ظؾؿـو أكّه ٓيلمر بام ٓيؼدر ظؾقه و وجدكو اخلؾػدوء
افراصدين بعده ؿد اختؾػوا اختالؾ ًو صديد ًا ،ؾالبدد مدن أحدد ثالثدي
أوجه ٓ رابع هلو :إ ّمو أن كلخذ ّ
بؽل مو اختؾػوا ؾقه و مذا مو ٓشبقل إفقه و
ٓيؼدر ظؾقه ،إذ ؾقه افقء و ضدّ ه و ٓشبقل إفدی أن يدورث أحددٌ اجلددّ
دون اإلخوة بؼول أيببؽر و ظوئشي و يورثده افثؾدٌ ؾؼدط و بدوؿي ذفدك
فإلخوة ظؾی ؿول ظؿر و يورثه افسدس و بوؿقه فإلخوة ظؾی مذمى ظع
و مؽذا يف ّ
ـل مو اختؾػوا ؾقه ،ؾبطل مذا افوجهٕ :كّه فدقس يف اشدتطوظي
بلي ذفك صئـو
افـوس أن يػعؾوه ؾفذه وجه .أو يؽون مبوح ًو فـو بلن كلخذ ّ
و مذا خروج ظن اإلشالمّ ٕ :كه يوجى أن يؽون دين اهلل تعوفی موـوًٓ
 .1شبل افسالم :ج  ،2ص  ،11بوب صالة افتطوع ،ؿقوم صفر رمضون و حتػي إحوذي بؼح
جومع افسمذي :ج  ،3ص  ،69ـتوب افصالة ،أبواب اجلؿعي ،بوب  372مو جوء يف أذان
اجلؿعي ،ذيل حديٌ  ،516كؼ ً
ال ظن افؽحالين كػسه.
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ـل واحد مـّو مو يشوء و ّ
ؾقحرم ّ
حيل مو يشوء و حيدرم أحددكو
إفی اختقوركوّ ،
مو حي ّؾده أخدر و ؿدول اهلل تعدوفی     :و ؿوفده
4

تعوفی      :و ؿوفده تعدوفی:
ُيبطل مذا افوجه افػوشد و يوجى ّ
أن مو ـون حرام ًو حقـئذ ؾفو حرا ٌم إفی
واجى إفی يوم افؼقومي و مدو ـدون
يوم افؼقومي و مو ـون واجب ًو يومئذ ؾفو
ٌ
5

 

6

حالًٓ يومئذ ؾفو حالل إفی يوم افؼقومي و أيض ًو ؾؾدو ـدون مدذا فؽـّدو إذا
أخذكو بؼول افواحد مـفم ؾؼد ترــو ؿول أخر مـفم و ٓبدّ مدن ذفدك،
ؾؾسـو حقـئذ متّبعغ فسـّتفم ،ؾؼد حصؾـو يف خالف احلدديٌ اددذـور و
حصؾوا ؾقه صوؤوا أو أبوا و فؼد أذـركو مذا ُمػتق ًو ـون ظـدكو بوٕكددفس و
ـون جومالً ،ؾؽوكً ظودته أن يؼدمه رجالن ـون مددار افػتقدو ظؾدقفام يف
ذفك افوؿً ،ؾؽون يؽتى حتً ؾتقومهو :أؿول بام ؿوفه افشدقخون .ؾؼضدی
ّ
ؾؾام ـتى حتً ؾتقومهو مو ذـركو ،ؿول فه بعدض
أن ذيـك افشقخغ اختؾػوّ ،
من حرضّ :
إن افشقخغ اختؾػو ،ؾؼول :و أكو أختؾف بوختالؾفام .ؾدنذ ؿدد
بطل مذان افوجفون ؾؾميبق إّٓ افوجه افثوفٌ و مو أخذ مو أمجعوا ظؾقده
و فقس ذفك إّٓ ؾقام أمجع ظؾقه شوئر افصحوبي معفدم و يف تتدبعفم شدـن
افـبي

و افؼول هبو و أيض ًو ّ
ؾنن افرشول

إذا أمدر بوتبدوع شدـن

اخلؾػوء افراصدين ٓخيؾو رضورة من أحد وجفغ :إ ّمو أن يؽون أبدوح أن

مسؾم و من أجوز مذا ؾؼدد ـػدر و
يسـّوا شــ ًو ؽر شــه ،ؾفذا مو ٓيؼوفه
ٌ
 .1شورة ادوئدة ( ، 5أيي .3
 .2شورة افبؼرة ( ، 2أيي .229
 .3شورة إكػول ( ، 8أيي .46
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ارتد و ّ
حل دمه و موفهّ :
ٕن افدين ـ ّؾه إ ّمو واجى أو ؽدر واجدى و إ ّمدو
حرام و إ ّمو حالل ٓ ،ؿسم يف افديوكي ؽر مذه إؿسوم أصالً ،ؾؿن أبدوح
ؾؼدد أبدوح أن
أن يؽون فؾخؾػوء افراصدين شـّي مليسـّفو رشدولاهلل
حرمده
ُحي ّرموا صقئ ًو ـون حالًٓ ظؾی ظفده إفی أن موت أو أن ُحي ّؾوا صدقئ ًو ّ
أو أن
أو أن ُيوجبوا ؾريضدي مليوجبفدو رشدولاهلل
رشولاهلل
و مليسؼطفو إفی أن مدوت و ّ
ـدل
يسؼطوا ؾريضي ؾرضفو رشولاهلل
ٌ
مؼك بنمجوع إمدي ـ ّؾفدو بدال
ـوؾر
مذه افوجوه من ّ
جوز مـفو صقئ ًو ؾفو ٌ
خالف و بوهلل افتوؾقق ؾفذا افوجه ؿد بطل و هلل احلؿدد .و إ ّمدو أن يؽدون
أمر بوتبوظفم يف اؿتدائفم بسـّته
احلديٌ وجف ًو ؽر مذا أص ً
الش] .

 ،ؾفؽدذا كؼدول فدقس حيتؿدل مدذا

4

قبول التوسل و التزك و تضققق دائرة جوازه
بؿالحظي مو تم ضرحه من مسوئل حول توشل و تزك افصحوبي و افتوبعغ
و ظؾامء و ظوام أمل افسـي و ذـر أدفي و مصودر ذفك من ـتى أمل افسـي
أكػسفم ،مليؽن مـوك جمول إٓ ؿبول مذا إمر بعـوان ثؼوؾي إشدالمقي ،إّٓ
ّ
أن أحد احلضور ؿد ض ّقق مذه افدائرة أيض ًو ،ؾسلل شامحي افشقخ و ؿدول:
مل ـون افتزك و افتوشل من شرة خؾػوء رشولاهلل

؟

جواب سامحة الشقخ
أجوب شامحي افشقخ ظن افتسوؤل ؾؼول:
 .1اإلحؽوم يف أصول إحؽوم :ج  ،6ص  835د  ،836افبوب افسودس و افثالثون يف إبطول افتؼؾقد.
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أوًٓ :بـو ًء ظذ روايوتؽم و مبوكقؽم ّ
ؾنن مجقع أصحوب افـبي

مدم

حجي يمخدذ هبدو
ظدول و أظامهلم و أؾعوهلم مجقع افصحوبي مي دفقل و ّ

4

ؾؾامذا تتشبٌ إلثبوت جواز افتوشل و افتدزك بسدرة اخلؾػدوء ؾؼدط؟ إذ
بؿالحظي توشل افصحوبي برشولاهلل

يف ؿتوهلم مسقؾؿي افؽذاب و

مو حدث يف ؿصي ظثامن بن حـقف و تعؾقؿه افتوشل فشخص ـون يعوين
من مشؽؾي و مليؽن اخلؾقػي افثوفٌ يوفقه ظـويي و ٓيؾتػً إفقه و افتجدوء
افصحوبي و افتوبعغ بؼز رشدولاهلل

و توشدؾفم بده فؾخدالص و

ذ حؽومي زيود بن أبقه ؾوفتزك و افتوشل شرة افصدحوبي و
افـجوة من ّ

ثؼوؾتفم و مليؽن ؾقه أي إصؽول ،بل ـون مؼوظ ًو :إٓ أن ٓتعتزوا مجقع
ممٓء افصحوبي ظدوًٓ و ٓ ّ
حجدي! و مدن افبعقدد
أن أؿواهلم و أؾعوهلم ّ
وجود مثل مذا افرأي و افـظريي ظـدـم و آفتزام به.

افـبي
ثوكق ًو :أيض ًو ـون افتوشل و افتزك من افسرة افعؿؾقي خلؾػوء ّ
ؾوخلؾقػددي إول و اخلؾقػددي افرابددع يف افؾحظددوت إوػ مددن وؾددوة
،

ؿد توشال به.

افـبي
ّ
يؼول زيـيدحالن و مو أحد ظؾامء افشوؾعقيّ « :دو تويف افـبي

أؿبل

أـى ظؾقه ؾؼ ّبؾه و ؿول :بليب أكً و أ ّمي!
ثم ّ
أبوبؽر ،ؾؽشف ظن وجفهّ ،

« .1أصحويب ـوفـجوم ،ؾبلهيم اؿتديتم امتديتمش .ظؿدة افؼوري ذح صحقح افبخوري :ج  ،13ص
 ،232ـتوب احلٍ ،أبواب افعؿرة ،بوب آؽتسول بودحرم ،ذح حديٌ « .415افصحوبي
ـ ّؾفم ظدولش .ؾتح افبوري بؼح صحقح افبخوري :ج  ،9ص  ،548ـتوب افذبوئح و افصقد،
بوب ذبقحي إمي و ادرأة.
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ضبً ح ّق ًو و مقت ًو ،أذـركو يو حمؿد ظـد ر ّبك و فـَؽُن من بوفكش.
َ
ـذفك اإلموم ظع

4

و مو رابع اخلؾػوء ظـدـم ؿوم هبذا افعؿل و وضع

خدّ ه ظذ خدّ افـبي

و ؿول« :بليب أكً و أمي! أذـركو ظـد ربدك و

اجعؾـو من بوفكش.
ثوفث ًو :مضوؾ ًو إػ افسرة افعؿؾقي فؾخؾػوء ،ؾنن يف افؼرآن افؽريم أجوز اهلل
5

تعوػ افتوشل بوفـبي

و أرصد ادسؾؿغ إػ مذا إمر ادفم ،ؾؼول:

         
    

6

ؾوهلل تعوػ يف مذه أيي ُيع ّؾم

ادسؾؿغ و يرصدمم ـقف يؾجلون إػ افـبي
ـوكوا مذكبغ ،فقستغػر هلم افـبي

و يتوشؾون به إذا مو

.

و بعد أن أجوب شامحي افشقخ ظدذ افسدمال ادطدروح بوٕدفدي ،تؽؾدم
افسوئل كػسه و شلل مرة أخرى ظن جدال و ظـود :مل كؼل ظن اخلؾػدوء
روايي ّ
تدل ظذ جواز افتوشل و افتزك؟
ؾلجوبه شدامحي افشدقخ و ؿدول :إذا ـدون افتوشدل مدن افسدرة افعؿؾقدي
 ،ؾدام وجده اإلسار ظدذ
توشؾوا بوفـبي
فؾخؾػوء افراصدين و ؿد ّ
وجود روايي ظن ممٓء يف مذا ادجول؟ مل ّ
أن ؾعل اخلؾػوء افراصدين و
شرهتم افعؿؾقي ظـدـم ّ
أؿل من ـؾامت و أؿوال أوفئك؟

 .1افدُ َرر افسـقي يف افر ّد ظؾی افوموبقي :ص .24
 .2هنٍ افبالؽي/افشقخ حمؿد افدصتي :ص  ،334اخلطبي رؿم .235
 .3شورة افـسوء ( ، 4أيي .64
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تؼققد جواز التوسل بالـبي
ظـدمو وصل احلديٌ إػ ّ
أن شرة اخلؾػدوء إربعدي افعؿؾقدي مدي أيضد ًو
دفقل جواز افتوشل و مؼوظقته ظـدمم و مل يدسك جمدوًٓ فالظدساض،
تؽ ّؾم أحد احلضور حقٌ مليؽن أمومه إّٓ افؼبول بوفتوشل ـثؼوؾي و ؿقم
إشالمقي و يريد أن حيدد و يضد ّقق دائدرة جدواز افتوشدل و مؼدوظقته،
ؾؼولّ :
إن افـبي

صخصقي خوصي و كحن كؼبل افتوشل به ،أمو أمل

بقته ؾفم بؼ ظوديغ و ٓيؿؽن افتؿسك و افتوشل هبم.
جواب سامحة الشقخ
ؾلجوبه شامحي افشقخ و ؿول:
أوالً :ؾلكتم اؿتـعتم و ؿبؾتم ّ
بلن افتوشل بوفـبي
ثاكق ًا :من ؿول ّ
خمتص بوفـبي
بلن افتوشل
ٌ
من أمل افبقً
بوفـبي
ثالث ًا :أكتم ؿبؾتم مؼوظقي افتوشل
ّ

فقس ذـ ًو.
؟ و مليؼع افتوشل بغره

مع ورود افروايوت يف ذفك؟
 ،يف حغ ّ
أن ابنتقؿقدي و

افوموبقي ٓيؼبؾون هبذا افرأي و حتدی افتوشدل بدوفـبي

يعتزوكده

ذـ ًو.
يؼول ابنتقؿقه يف ـتوبه زيورة افؼبور و آشتـجود بودؼبور« :من يليت إفی
ؿز كبي أو صوفح و يسلفه حوجتده و يسدتـجده ...ؾفدذا ذك سيدح،
جيى أن يستتوب صوح ُبه ،ؾنن توب و إّٓ ُؿتِلش.
4

 .1زيورة افؼبور و آشتـجود بودؼبور :ص  17و  ،21حؽم من يليت إفی ؿز كبي أو صوفح و يسلفه و يستـجد به.
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و يؼول حمؿد بن ظبدافوموب يف ـتوبه ـشف افشبفوت« :و ّ
إن ؿصددمم
افتؼرب إفی اهلل بدذفك
ادالئؽي و إكبقوء و إوفقوء يريدون صػوظتفم و ّ

طدن ّ
أن بدغ اهلل و بدغ خؾؼده
مو افذي أحل ّدموئفم و أمواهلم ...مدن ّ
طددن بددوهلل شددوء افظددنّ ...
إن
وشددوئط ترؾددع إفددقفم احلددوائٍ ،ؾؼددد
ّ

ػرق بغ من اظتؼد يف إصـوم و من اظتؼد يف افصوحلغ،
حمؿد ًا
ملي ّ
ٓيصح دين آشالم إّٓ بوفزاءة
بل ؿوتؾفم ـ ّؾفم و حؽم بؽػرمم ...و
ّ
ممّن يتؼرب إفی اهلل بوفصؾحوء و تؽػرمم ...من َظ َبدَ اهلل فق ً
ثم
ال و هنور ًاّ ،
دظو كبق ًو أو وفق ًو ظـد ؿزه ،ؾؼد ّاختذ إهلَغ إثـغ و مليشفد أن ٓ إفه إّٓ اهلل،
ّ
اددظو ...إمجوع ادذامى ـ ّؾفم ظؾی من جعل بقـده و بدغ
ٕن آفه مو
ّ
اهلل وشوئط يدظومم أكّه ـوؾر مرتدّ حالل ادول و افدمش.

4

تؼققد و حتدید جواز التوسل بعرص رسولاهلل
ـوكً أجوبي شامحي افشقخ ظذ إشئؾي مؼـعي و مستـدة إػ أدفي ؾلهنً
تؾك افشؽوك و افسددات و آحتامٓت و أزافتفو ظن إذمدون ،إّٓ ّ
أن
أحد احلضور أصؽل بؼوفه تعوػ:

     

        

اشتدٓل شامحي افشقخ يف جواز افتوشل بوفـبي
إمر ؾقفو بوفرجوع إػ افـبي

و ؿولّ :
إن أيي و

متعؾق بحقدوة رشدولاهلل

ظالؿي فه بام بعد وؾوته.
 .1جمؿوع ممفػوت افشقخ حمؿد بن ظبد افوموب :ج  ،1ص  ،51ـشف افشبفوت.
 .2شورة افـسوء ( ، 4أيي .64
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جواب سامحة الشقخ
ؾلجوب شامحي افشقخ ظذ مذا افسمال و افشبفي ؾؼول:
أوًّٓ :
إن أيه مطؾؼي من مذا افبوب و ٓتوجدد ؿريـدي فتؼققددمو بحقدوة
.

افـبي
ثوكق ًو :إن ؿؾتمّ :
إن أيي خوصي بحقوة افـبي

 ،ؾالبد أن تطرح أيدي

جوكب ًو و كؼولّ :
إن افؼرآن أيض ًو متعؾق بزمن خدوص ،ؾفدل تؾتزمدون بدام
يؾزم من ؿوفؽم مذا؟
ثوفث ًو :ؿد كُؼؾً يف تػسر كػس أيي ؿضقي ظن اإلموم موفك تتـوّف مع مدو
ؿؾتم و ّ
تدل ظذ ّ
أن افصحوبي و افتوبعغ مليؼقدوا و ملخيصصوا أيدي و ٓ
افرجوع إػ افـبي

بحقوته.

شلل ادـصور افدواكقؼي و مو أحد اخلؾػوء افعبوشقغ اإلموم موفك ظـدمو
إػ جوكى افؼز« :يو أبوظبداهلل! أشتؼبل افؼبؾي
ـون يف مسجد افـبي
؟ ؾؼول :و ِمل َ تكف وجفك ظـه و
و أدظو أم أشتؼبل رشولاهلل
إػ اهلل تعوػ يوم افؼقومي؟ بل
مو وشقؾتك و وشقؾي أبقك آدم
اشتؼبؾه و اشتشػع به ؾقش ّػعك اهلل ،ؿول اهلل تعوػ:

   

        
 

.

4

رابع ًو :ظـدمو اظتز افؼرآن افؽريم يف ؿوفه تعوفی

   

 .1صػوء افسؼوم يف زيورة خر إكوم ظؾقه أؾضل افصالة و افسالم :ص  163و افغدير يف افؽتوب و
افسـي و إدب :ج  ،5ص  233كؼ ً
ال ظن افشػو بتعريف حؼوق ادصطػی :ج  ،2ص .92
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4

افشفداء أحقو ًء ظـد

رهبم و مع مالحظي أؾضؾقي مؼوم افـبوة ظذ مؼوم افشفودة ،ؾوٕكبقوء مدن
بوب أوفی مم أحقوء أيض ًو.
خومس ًو :ظـدمو يؽون افطؾى من ؽر اهلل تعوػ ذـ ًو ،ؾالؾرق بغ احلدي
و ادقً و ٓ بدغ رشدولاهلل

يف وؿدً حقوتده و ؽدره ،إذ يؽدون

افتوشل به حق ًو أيض ًو ذـ ًو.
تؼققد جواز التوسل و التزك لألمور األخرویة
و فؾتشؽقك يف تعوفقم و ثؼوؾي افتوشل أخذ بعض احلضور يف ادجؾدس و
شعی ّ
بؽل مو فدهيم من ضوؿي ـوفغريق فؽي يـجو ؾفو يتش ّبٌ بلي وشقؾي
فؾتزير و افتلويل بطرح أي رء حيرض يف أذموهنم و فؽن مليسعػفم ذفك
فؾوصول إػ كتقجي ،ؾؿضوؾ ًو إفی آظساف بؿؼوظقي و جواز افتوشدل،
ؾلضؾؼوا آخر مو ـون فدهيم ممو تس ّؾحوا به يف افظؾامء ؾؼوفوا :كحن كؼبل ّ
أن
اخلؾػوء ؿوموا بدبعض إمدور مدن ؿبقدل افتدزك و افتوشدل إّٓ ّ
أن مدذه
ص بوٕمور إخرويي و فقسً أمورمم افدكقويدي!
إؾعول ـوكً ؾقام خيت ّ
و مع مذا ؾـحن ٓكصدق مجقع مو يؼوفه افوموبقون.
جواب سامحة الشقخ
و يف اجلواب ظن مذا افؽالم ذ ّـرمم شامحي افشقخ بام ؿد كؼؾه افطدزاين
من ؿصي ظثامن بن حـقف و ذفك افشخص ادتع ّثر يف مشدؽؾته ،و ؿدول:
 .1شوره آل ظؿران ( ، 3أيي .169
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ّ
إن ذفك افشخص ذمى إػ اخلؾقػي فؼضوء حوائجه و مشوـؾه افدكقويدي
إٓ ّ ّ
أن افبواب مليؽن يلذن فده ،ؾدذـر فده افصدحويب ظدثامن بدن حـقدف
فقتؿؽن مدن افددخول ظدذ اخلؾقػدي و فقحدل فده
افتوشل بوفـبي
مشوـؾه افدكقويي و فقس ٕموره إخرويي :مضوؾ ًو إػ حودثي ظدثامن بدن
حـقف و ذفك افشخص ادبتذ بودشوـل و افتي تبغ ّ
أن افتوشل فألمدور
افدكقويي جوئز ،ؾحتی فو ؿبؾـو ّ
أن افتوشل جوئز ؾؼط فألمور إخرويدي،
ـذفك شقبؼى ادسؾؿون يف معضؾي مع افوموبقغٕ :ن افوموبقي ٓتؼبدل
افتوشل يف إمور إخرويي أيض ًو و تعتزه حرام ًو.
و رجع شامحي افشقخ أيض ًو و أصور إػ مشوـل إمي اإلشالمقي افقوم و ؿول:
عرضون فؾؼتل ،ؾؾتؽوكوا صدجعوك ًو و
افقوم ادسؾؿغ من أجل مذه افعؼوئد ُم ّ

تؼوفواّ :
إن افوموبقي مـحرؾي و خمطئي و مي ٓتسر ظذ مـفٍ افسؾف.
تغقر أحد احلضور دسار البحث

ؽر أحد احلضور يف ادجؾس موضوع افبحٌ ؾسلل ؿوئ ً
ال :مل صدحقح
ّ
ّ
أن اإلموم ظع ؿول ظن اخلوارج :أوفئك إخواكـو؟
يظفر من ضرح مذا افسمال ّ
أن ادـوطرة و ادبوحثي حول زيدورة افؼبدور و
افتزك و افتوشل ؿد اكتفً و ؿد أجقى ظذ ّ
ـل مو ضرحوه من أشدئؾي و
مو خيتؾٍ يف أذموهنم.
و مـو ؿول شامحي افشقخ جمقب ًو ظن مدذا افسدمال :فؼدد كُسدى إػ اإلمدوم
ظع

مثل مذا افؼول و فؽـّه حمل تلمل و بحٌ و حتؼقدق يف افسدـد و

فؽن من ادستبعد صحي مذه افـسبي :ؾبـوء ظذ مو ؿد كؼؾه ابنموجدي ظدن
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من ّ
أن اخلوارج ـالب جفـم و افؽؾى ٓيؿؽن أن

افـبي إـرم
يؽون أخ ًو خلؾقػي ادسؾؿغ.

4

بؿالحظي ّ
أن آتػوق بلن يؽون افؾؼوء دددة شدوظي واحددة مدع شدامحي
افشقخ و فؽن مضً شوظي و مخس و أربعون دؿقؼي من بدء اجلؾسي ،ـام
أ ّكه ؿد حون وؿً ادغرب ؿد مه مـه بعض افدؿوئق و ؿد أ ّذن فؾصالة و
مليسؿح احلضور بؼطع افبحٌ و ايؼوف ادـوطرة.
فؼد ـوكً مـوك ظدّ ة مؼوبالت فعؾامء أمل افسـي مع شامحي افشقخ بؿجرد
أن يدخل وؿً افصالة ظـدمم من ؽروب افشؿس دون اذموب احلؿدرة
ّ
ؾنن بعض احلضور يؼوم و بدون أي افتػوت دو يدور و يؼف يف زاويي مدو
و يبدأ و يصع ؾرادى ،و فؽن مذه ادرة و حلسوشقي افبحٌ و جوذبقتده و
بوفرؽم من تلـقد شامحي افشقخ ظذ إهنوء افبحٌ و أداء افصدالة يف أول
افوؿً إّٓ أن اجلؿقع ؿد اكشد و اكجذب فألجوبي ادسدتـدة إػ افددفقل و
فؽن شامحي افشقخ مليواؾؼفم ظؾی إـامل افبحٌ ؿبل أداء افصالة ؾلوؿف
افبحٌ إفی بعد افصالة ـعودته يف ادحوورات افسوبؼي.
بعد ذفك ذـّر شامحي افشقخ بودشسـوت ادتعددة بغ افشقعه و افسدـي يف
افػؼه مستدًٓ بؽالم آيياهلل افعظؿدى افسدقد أبوافؼوشدم اخلدوئي حقدٌ
يؼولّ « :
ٕن إحؽوم ادتػق ظؾقفو بغ افػريؼغ ـثرة يف كػسفوش و ـالم
5

ادرحوم آيياهلل افشقخ ظبدافؽريم افزكجوين حقٌ ؿول« :و أ ّمدو يف ؾدروع
« .1ؿول رشولاهلل

ِ
الب افـ ِّورش .شـن ابنموجي :ص  ،24ادؼدمه ،بوب  12يف ذـر
ارج ـ ُ
اخلو ُ
َ :

اخلوارج ،ح .173
 .2مصبوح إصول :ج  ،3ص  ،419افتعودل و افسجقح ،فزوم رظويي افستقى بغ ادرجحوت و ظدمه.
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افدين ؾاليوجد رأي واحد يف افػروع ظـد افشقعي يؽدون خموفػد ًو جلؿقدع
ادذامى إربعي افسـقي بلَموش و ؿولّ :
إن افطوئػتغ افشدقعي و افسدـي
4

إخوة و ّ
أن افوموبقي مي ادشؽؾي افرئقسقي فدى ادسؾؿغ افشقعي و افسـي،
و افعدو ادشسك بقـفم و فتليقد و دظم ـالمفم اشتشفد شدامحي افشدقخ
بؽالم ابنظوبدين أحد ظؾامء احلـػقي و ؿول :يؼول ابنظوبدين:
«ـام وؿع يف زموكـو يف اتبوع ظبدافوموب افذين خرجوا من كجد و تغ ّؾبوا
ظؾی احلرمغ و ـوكوا يـتحؾون مذمى احلـوبؾي ،فؽـّفم اظتؼدوا ّأهنم مم
ادسؾؿون و ّ
أن من خوفف اظتؼودمم مؼـون ،و اشتبوحوا بدذفك ؿتدل
خرب بالدمم
أمل افسـي و ؿتل ظؾامئفم حتی ـرس اهلل تعوفی صوـتفم و ّ
و طػر هبم ظسوـر ادسؾؿغ ظوم ثالث و ثالثغ و موئتغ و اففش.

5

ختام البحث و ادـاضرة
يف هنويي اجلؾسي أخذ شامحي افشقخ بتؾخدقص افبحدٌ ؾؼدول :يدتؾخص
ـالمي يف كؼطتغ:
الـؼطة األوىل :اكحراف افوموبقي ظن خط افسدؾفٕ :ن افسدؾف ـدوكوا
يتزـون و يتوشؾون و ـون ذفك ديددهنم و دأهبدم ،أمدو أن ؾدنن مدذه
إمور تعتزمو افوموبقي حرام ًو و ذـ ًو.
الـؼطة الثاكقة :ـورثي إظراض بعض ادسؾؿغ ظن ؿقم أمدل بقدً افـبدي
 .1رحؾي اإلموم افزكجوين :ص .39
 .2ر ّد ادحتور ظؾی افدر ادختور :ج  ،6ص  ،413ـتوب اجلفود ،بوب افبغوة ،مطؾى يف أتبوع ظبد
افوموب اخلوارج يف زموكـو.
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افذين ؿول ؾقفم :إين تورك ؾدقؽم [صدقئغ ظظقؿدغ] مدو إن

متسؽتم هبام فنتضؾوا بعدي.
و بعد اكتفوء احلوار أبدی ّ
ـل واحد من احلورضين ارتقوحه هلذا احلوار و
صؽرمم من إشتوذ ظؾی مذه ادعؾوموت افؼقؿي افتدي مليطؾعدوا ظؾقفدو
شؾػ ًو و اظسؾوا بوكحراف افوموبقي و خطلمم يف افطريؼي افتدي شدؾؽومو
ـام تعفدوا أن يستغؾوا ؾرصي مؽوكتفم آجتامظقي و مـوبرمم و ادـصوت
يف ايؼوظ ادجتؿع و حتدذيرمم مدن خطدر مدذا احلدزب ادعدودي فؾؼدقم
آشالمقي و مبودهيو.
و يف ختوم اجلؾسي حون وؿدً افصدالة و أدوا افػريضدي بنمومدي افشدقخ
إشتوذ كجمافدين افطبز ثم افتؼطوا صور تذـوريي معده و خرجدوا و
مم مرسورون ممو اتضح هلم من احلؼوئق.
حسن بؾؼان آبادی
مؤسسة والء الصدیؼة الؽزی
قم ادؼدسة
/6حمرم احلرام 4767/هـ ق
ادوافق  4637/7/58هـ ش
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ادصادر
* افؼرآن ـريم
* هنٍ افبالؽي
 .1اإلحؽوم يف أصول إحؽوم ،ابنحدزم (ادتدوّف  456مدد  ،مطبعدي
افعوصؿي ،افؼومرة ،مك.
 .2افبدايي و افـفويي ،ابنـثر افدمشؼي (ادتوّف  774مدد  ،دار افؽتدى
افعؾؿقي ،بروت ،فبـون.
 .3تددوريخ إمددم و ادؾددوك ،أبددوجعػر حمؿددد بددن جريددر افطددزي
(ادتوؾی 313مد  ،دار افؽتى افعؾؿقي ،افطبعي افثوكقي  1438مد ق،
بروت ،فبـون.
 .4حتػي إحوذي بؼح جومع افسمذي ،ادبورـػوري (ادتدوّف 1353
مد  ،دار إحقوء افساث افعريب ،افطبعي افثوكقي  1433مدد  ،بدروت،
فبـون.
 .5هتذيى افتفذيى ،ابنحجر افعسؼالين (ادتوّف  852مد  ،دار افػؽر،
افطبعي إوػ  1434مد  ،بروت ،فبـون.
 .6هتددذيى افؽددامل يف أشددامء افرجددول ،أبواحلجددوج يوشددف ادددزي
(ادتوؾی 742مد  ،دار افػؽر 1414 ،مد  ،بروت ،فبـون.
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 .7افثؼوت ،ابنحبون ،أبوحوتم حمؿد بن ح ّبون افتؿقؿي افبستي (ادتدوّف
 354مددد  ،دائددرة ادعددورف افعثامكقددي ،افطبعددي إوػ  1393مددد،
حقدرآبود ،اهلـد.
 .8افدُ َرر افسـقي يف افر ّد ظذ افوموبقي ،زيـديدحدالن( ،ادتدوؾی 1334
مد  ،بدون تعقغ توريخ و ٓ مؽون.
 .9رحؾي اإلموم افزكجوين ،بدون تعقغ توريخ و ٓ مؽون.
 .13ر ّد ادحتور ظذ افدر ادختور ،حمؿددأمغ ابدنظوبددين ،دار افؽتدى
افعؾؿقي ،افطبعي افثوفثي  2311م  ،بروت ،فبـون.
 .11زيورة افؼبور و آشتـجود بودؼبور ،ابنتقؿقه ،أبوافعبوس تؼيافدين
أمحد بن ظبداحلؾقم (ادتوّف  728مد .
 .12شبل افسالم ،حمؿد بن إشامظقل افؽحالين (ادتدوؾی  1182مدد ،
دار إحقوء افساث افعريب ،افطبعي افرابعي  1379مد  ،بروت ،فبـون.
 .13شـن ابنموجي ،ابنموجي افؼزويـي (ادتوؾی 275مدد ق  ،دار ابدن
اجلوزي ،ترؿقم :افشقخ حمؿد ؾماد ظبدافبوؿي ،افطبعي إوفی 1432
مد ق ،افؼومرة ،مك.
 .14شـن أيبداود ،أبوداود افسجسدتوين (ادتدوّف  275مدد  ،دار ابدن
اجلوزي ،افطبعي إوػ 2311م ،افؼومرة ،مك.
 .15شـن افسمذي ،حمؿد بن ظقسى بن شورة (ادتوؾی  279مد  ،دار
ابناجلوزي ،افؼومرة ،مك.
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 .16شر أظالم افـبالء ،صؿسافدين افذمبي ،حمؿد بن أمحدد (ادتدوؾی
 748مد  ،ممشسي افرشوفي ،حتؼقق :صعقى إركموط و حمؿدكعقم
افعرؿسوؿي ،افطبعي احلوديي ظؼ 1417 ،مد  ،بروت ،فبـون.
 .17صػوء افسؼوم يف زيورة خر إكوم ظؾقه أؾضدل افصدالة و افسدالم،
افسبؽي ،ظدع بدن ظبددافؽويف (ادتدوؾی 756مدد  ،حتؼقدق :افسدقد
ُ
حمؿدرضو احلسقـي ،افطبعي افرابعي  1419مد  ،بدون تعقغ ادؽون.
 .18صحقح افبخوري ،أبوظبداهلل حمؿد بن إشامظقل افبخدوري (ادتدوّف
 256مد  ،افطبعي افثوكقي ،دار أؾوق افعربقي ،افؼومرة ،مك.
احلجوج افـقشوبوري (ادتوؾی  261مد ،
 .19صحقح مسؾم ،مسؾم بن ّ
دار ادعرؾي ،افطبعي افثوكقي 1428مد ،بروت ،فبـون.
 .23ضبؼوت افشوؾعقي افؽزی ،افسبؽي ،ظبدافوموب بن ظع (ادتدوؾی
 771مد  ،دار إحقوء افؽتى افعربقي ،حتؼقق :حمؿود حمؿد افطـوحي و
ظبدافػتوح حمؿد احلؾو ،بدون توريخ.
 .21ظؿدة افؼوري ذح صحقح افبخدوري ،افعقـدي ،حمؿدود بدن أمحدد
(ادتوّف  855مد  ،دار إحقوء افساث افعريب ،بروت ،فبـون.
 .22افغدير يف افؽتوب و افسـي و إدب ،افعالمي إمقـي ،مرـز افغدير
فؾدراشوت اإلشالمقي ،افطبعي إوػ 1416مد  ،ؿم ،إيران.
 .23ؾتووى افؾجـي افدائؿي فؾبحوث افعؾؿقي و اإلؾتدوء ،مجدع و ترتقدى
افشقخ أمحد بن ظبدافرزاق افدّ ويش ،دار افعوصدؿي ،افطبعدي افثوفثدي
 1419مد  ،افريوض ،افسعوديي.
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 .24ؾتح افبوري بؼح صحقح افبخوري ،ابنحجر (ادتوؾی  852مد ،
افطبعي إوػ  1437مد ،دار افريون فؾساث ،افؼومرة ،مك.
 .25جمؿوع ممفػوت افشقخ حمؿد بن ظبدافوموب (ادتوؾی  1236مد ،
حتؼقق رائد بن صزي بن أيبظؾػي.
 .26مروج افذمى و معودن اجلومر ،ادسدعودي ،أبواحلسدن ظدع بدن
احلسغ افبغدادي افشوؾعي (ادتوّف  346مد  ،دار افؽتى افعؾؿقدي،
حتؼقق :افدـتور مػقد حمؿد ؿؿقحي ،افطبعي إوػ ،بروت ،فبـون.
 .27ادسـد ،أمحد بن حمؿد بن حـبل (ادتدوؾی  241مدد  ،دار صدودر،
بروت ،فبـون.
 .28مصبوح إصدول ،افسدقد أبوافؼوشدم اخلدوئي ،مطبعدي افـجدف،
 1376مد  ،افـجف إذف ،افعراق.
 .29ادعجم افؽبر ،افطدزاين (ادتدوؾی 363مدد  ،دار إحقدوء افدساث
افعريب ،حتؼقق :محدي ظبدادجقد افسؾػي ،افطبعي افثوكقي.
 .33ادـفوج يف ذح صحقح مسؾم بدن احلجدوج ،افـدووي ،حيقدي بدن
ذف (ادتوؾی  676مد  ،ادؽتبي افعكيي ،صقدا ،بروت ،فبـون.
 .31وموبقدً از مـظدر ظؼدل و ذع (ؾدورد  ،احلسدقـي افؼزويـدي،
ممشسي ويلظك

 ،افطبعي افثوفثي ،خرداد  1378ش ،ؿم ،إيران.

 .32مدي افسوري مؼدمي ؾتح افبدوري ،ابدنحجدر (ادتدوؾی 852مدد ،
افطبعي إوػ  1437مد ،دار افريون فؾساث ،افؼومرة ،مك.

