


 

  

 



 

 



 



 

مة املركز  مقدّ

الصـــالة و ،العـــاملني هللا ربِّ احلمـــد وبســـم اهللا الـــرمحن الـــرحيم 
ــو ــني حممّ ــق أمجع ــٰىل أرشف اخلل ــالم ع ــه الطيِّ ود الس ــاهرينآل ــني الط  ،ب
ــو ــام ي ــني إٰىل قي ــدائهم أمجع ــٰىل أع ــدائم ع ــن ال ــدينواللع ــني ربَّ  ،م ال  آم

 العاملني.
ــت ــل البي ــخ Kأه ــوصٌ نوش ــخاصٌ ملكوة رانيَّ ــوأش ــا تيَّ ة، منه

ـــدَ وألجلهـــا و ـــ جِ راً ون نـــوقاخلَلـــق، يتـــدفَّ إليهـــا حســـابُ ون، والكَ
، شــفاههم رمحــة وينطقــو ــعَ وهبم رأفــة، وقلــون حيــاةً اخلــري بميــزاهنم  ضِ

ت املعرفة عٰىل ربوه عدالً، وفزان .وع ألسنتهم فغذّ ونَمَ  ها حكمةً
ال يرقـٰى إلـيهم وينحـدرُ عـنهم السـيل ارٌ هـداة، قـادةٌ سـادات (وأن
اهبم أبنـــاء آدم وعـــٰىل أبـــ هم، تصـــطفُّ وا اخلَلـــق فـــألفوألفـــ ،)الطـــري

 بمغانمهم عائدين.ومني مستنجدين سائلني، متعلِّ 
هــ بــاعهم، ن فــرداً عــٰىل اتِّ وال جيــربواالهتم ون أحــداً عــٰىل مــوال يُكرِ

ــيُ  ــبُّ قيِّ ــلَّ د ح ــيهم  هم ك ــتمع إل ــن اس ــم، وم ــن رآه ــلِّ م ــبَ ك ــغف قل يش
هم الصـدق ومنهجهم احلـقُّ  ـوطـريقُ ل وق مـا نقـوم فـكلمـتُهم العليـا، هُ

م أنن ما ودو  تاد األرض.وأوار السامء ويُقال من التأليه، هُ
ــٰى و ــن املجتب ــام احلس ــ Qاإلم ــار  وه ــي ح ــذه األرسار الت ــد ه أح

ــبعض عــن والكثــري يف معناهــا  ــاع وجــه احلكمــة يف قراراهتــا وغفــل ال ب



 يف القرآن الكريم Qاإلمام احلسن. ............................................................ ٦

ــر ــوآخ ــريهم فراح ــدنيا غ ــنهم ب ــطِّ ا يُ ون دي ــذب ورس ــرتاءات ون الك االف
 احلقــد املنصــبِّ  ز حــدَّ ومل يتجـاوالعقــل  ز بعضـها حــدَّ والتــي جــاوعليـه 

 عٰىل بيت الرسالة.
صــية  Qمركــز اإلمــام احلســن قــد اهــتمَّ و للدراســات التخصّ

ــ ــة البح ــق املخطوالدراســات وث وبكتاب ــٰى وحتقي ــي تُعنَ ــأن  طــات الت بش
ــٰى  ــن املجتب ــام احلس ــو Qاإلم ــب ـنش ــافة إٰىل كتيّ ورها يف كت ــات باإلض ب

اصــل االجتامعــي التابعــة وصــفحات التونرتنــت اقــع االورها عــٰىل مـنشــ
 للمركز.

ـــوة باإلضـــافة إٰىل النشـــاطات الثقافيَّـــ خـــرٰ التـــي ة األُ اإلعالميَّ
لعـزاء إقامـة جمـالس اور التصـاميم الفنّيـة ـم هبا املركز مـن خـالل نشـويق
ــارضات و ــد املح ــدوعق ــوات والن ــابقات العلميَّ ــوة املس ــي الثقافيَّ ة الت

فيقــات اهللا تعــاٰىل لنــا خلدمــة وغريهــا مــن تو Kتثـرٰ بفكــر أهــل البيــت
 .Qد احلسن املجتبٰى م أيب حممّ واإلمام املظل

أحــد تلــك  وهــذا الكتــاب الــذي بــني يــديك عزيــزي القــارئ هــو
ة اإلمـام احلسـن  إٰىل بيـان شخصـيَّ إالَّ التـي ال هتـدف والثامر التـي أينعـت 

ــٰى  ــيئة  Qاملجتب ــا املض ــلِّ أبعاده ــونوبك ــا املش قة، ـاحيه ــة ورِ ــد املكتب لرف
ـــالميَّ  ـــاإلس ـــيَّ وث وة ببح ـــن شخص ـــات ع ـــن دراس ـــام احلس ة اإلم

 السداد.وفيق ومن اهللا التو ،Qاملجتبٰى 
 سةالعتبة احلسينية املقدَّ                                                                

 صيةللدراسات التخصّ  Qمركز اإلمام احلسن
 كاظم اخلرسان                                                                            



 

 
 
 
 
 
 
 

.. .لي خمسٌة أطفي بهم

 حّر لهيب الحاطمة

.. .ىـالمرتضوالمصطفى، 

الفاطمةوابناهما، و



 

  



 

 
 

 مقدمة

 الرمحن الرحيمبسم اهللا 
الســالم عــىل نبيّنــا األكــرم والصــالة واحلمــدُ هللا ربِّ العــاملني، 

 عــىل آلــه الطيبــني الطــاهرين،وث رمحــةً للعــاملني، حممــدٍ املصــطفى واملبعــ
ــةُ اهللا عــىل ظــامليهم أمجعــني، مــن األو ــني ولعن ــول ــام ي م واآلخــرين إىل قي

  :بعدُ والدين، 
ا وزمــان قــد دأبــويف كــلّ مكــانٍ  ،Kئي أهــل بيــت النبــي وإنّ منــا 

ــن شــأنه أنْ يقــدحَ يف عصــمتهم  حيــطّ وإمــامتهم، وعــىل إثــارة كــلِّ مــا مِ
البحــث وســنيّ حيــاهتم يف التنقيــب وا أعامرهــم وقــد أفنَــو ،مــن قــدرهم

تْ مـــن التـــأريخ وامريهم التـــي حـــوطـــويـــنهم واواالستقصـــاء يف دو
ــنّة و ــهوالســرية مــا حوالتفســري والسُّ ي ظمــأهم ومــا يــرن وعلّهــم جيــد ،تْ
ــيلهمو ــفي غل ــكو ،يش ــم ذل ــاتَ هل ــنْ هيه ــ ،لك ــيِّهم وفبقُ ــامت غ ا يف ظل

ــ ــون، ويعمه ــل يتخبَّط ــات اجله ــذين آذون، ويف غياب ــقياء ال ــم األش ا وه
ــــ ــــراءNل اهللا ورس ــــذائهم الزه ــــاً و ،، بإي ــــذائهم علي ــــوإي ن احلس

 .Kاحلسنيو
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ــي و  ح النب ــد رصّ ــ Nق ــدة م ــد آذاه، ويف ع ــم فق ــن آذاه اطن أنّ مَ
مـا زالـت أقالمهـم تتقـيّح الصـديد وفكانـت  ،حـارهبم فقـد حاربـهمن و

جــلّ وعظـيم منـزلتهم عنـد اهللا عـزّ وة وعـىل دالئـل قَـدر أهـل بيـت النبــ
ــو ــد رس ــدNله وعن ــل و،  فعم ــلمني يف أه ــاع املس ــتْ بإمج ــاتٍ نزل ا إىل آي

مــن و ،حملّهــاوهــا عــىل غــري أهلهــا ومحلوها عــنهم ورفـفصــ ،Kالبيــت 
ة وذلــك آيــة املــ ــنيّ النبــي   -لِّ البحــثحمــ -دّ هلــم املــراد  Nالتــي طاملــا عَ

ربــى يف اآليــة الشــ ح بأســامئهم عــىل رؤوريفة، ـمــن القُ س األشــهاد ورصّ
ــائال  ــ Nق ــيلٌّ ويف ج ــم ع ــى ه ــأله: القرب ــن س ــة واب مَ ــن وفاطم احلس

ظـــة حتـــى صـــار إىل ويف استفاضـــةٍ ملح كـــرر ذلـــكو ،Kاحلســـني و
ــاس،  ــامع الن ــومس ــه عق ــه ذوهلم، ولقفت ــرهم، فوحفظت ــلت إىل واك ص

ــقاع  ــألتِ األص ــدٍّ م ــامع، وح ظ واألس ــتلفّ ــام أنْ ي ــاع، ف ــدت يف الطب متهّ
 ،Kاحلسـنان وفاطمـة والفظٌ بــ (أهـل البيـت) يتبـادر إىل األذهـان عـيلٌّ 

ـــو ـــاس إىل رس ـــبُّ الن ـــذكر أح ـــا أنْ يُ ـــ Nل اهللا وم ـــى تستحض ر ـحت
 .K احلسنيواحلسن وفاطمة واألذهان علياً 

ــاذا نقــو  ــاسٍ جــرل ولكــنْ م ــدان اهلــذيان، فخاضــويف أُن ا وا يف مي
، وأرصوبالباطل  ا يف الغـيِّ ومتـادَ وا عـىل العصـيان، فجـال هبـم الشـيطانُ

ا التشـــكيك ولوحـــاوإرصاراً،  "دةواملـــ"ا إىل آيـــة والطغيـــان، فعمـــدو
أهلهــا بإثــارة غبــار وهــا عــن حملِّهــا ورصفوتكــراراً، ودها مــراراً وبمقصــ
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ـــبُهات ح رةُ وســـور، ورة الشـــواآليـــة يف ســـ أنّ وهلـــا، كـــدعوالشّ
يــةوالشــ أن التفســري و ،ج مــن فاطمــة باملدينــةوأنّ عليــاً إنــام تــزو ،ر مكّ

ــ ــاري وال ــحيحني (البخ ــوارد يف الص ــديث ال ــاقض احل ــلم) ين ارد ومس
ـو،  Nعن النبـي  أنـه ال و، Kر القربـى بأهـل بيـت العصـمة ـِالـذي يفسّ
بيتـه أجـراً عـىل  دة أهـلوالنـاسَ بمـ Nل اهللا ور مطالبـة رسـويمكن تصـ

بهاتوتبيلغه الرسالة،   .غريها من الشُّ
نو  ل أحــداثٍ غيّــب التــأريخ ون حــوجتــدهم كثــرياً مــا يدنــدِ

إظهارهـــا عـــىل غـــري وهلـــا وهـــام حون بنســـج األوفيأخـــذ ،حقائقهـــا
 .حقيقتها

احــدةٌ مــن تلــك األحــداث هــي حادثــةُ صــلحِ اإلمــام احلســن وو 
حيــث أُثــريت كثــريٌ مــن  ،يــة بــن أيب ســفيانومــع معا Qاملجتبــى 

ــك الصــلح Qل عصــمته والشــبُهات حــ ــر ذل ــد و ؛إث ــك انعق ألجــل ذل
العزم عـىل تـأليف هـذا الكتـاب الـذي مـن خاللـه سيتّضـحُ أنّ العصـمة 

ــت و ــل البي ــةٌ أله ــة ثابت ــىل أنّ و ،Kاإلمام ــدٌ ع ــلمني منعق ــاع املس أنّ إمج
ــدٍ  ــبّ آل حمم ــرآن Kح ــه اهللاُ يف الق ضٌ فرض ــرْ ــو ،ف ــه الرس ــد علي ل وأكّ
ــدٌ  ــريم حمم ــبهم و ،Nالك ــوأنّ ح ــامنٌ وم ــاقٌ و ،دهتم إي ــهم نف  ..أنّ بغض

دتــه عــىل وأنــه ممــن افــرتض اهللاُ مو،  Qمــنهم اإلمــام احلســن املجتبــى و
يكــتْ ضــد عصـمته والنـاس،  مــا  Qإمامتــه وأنّ تلــك الشــبُهات التـي حِ
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ــي إالّ  ــاقيعُ  "ه ــ "فق ــةُ لتطف ــا الفرص ــنحت هل ــطح وس ــىل الس ــم  ،ع ث
 .تتالشى كأنْ مل تكن

 .خامتةورَ وثالثةِ حماومتهيدٍ وفاشتمل الكتابُ عىل مقدمةٍ 
مو :املقدمة  .قد ذكرتُ فيها ما تقدّ

 :اشتمل عىل أمرينو :التمهيد
 .Nل اهللا وعند رس Qمكانة احلسن  :لواألمر األ

تــه عــىل العبــاد ويؤكــد فــرض م Q اإلمــام احلســن :األمــر الثــاين دّ
 .دةوبآية امل

 .دةول آية املويف سبب نز :لور األواملح
 :مباحث ةثالثاشتمل عىل و

بيــان مــا لــه مــن أمهيــة ول ويف تعريــف ســبب النــز :لواملبحــث األ
 .يف فهم معاين كتاب اهللا سبحانه

ي  :املبحث الثاين  .املدينواملعيار يف حتديد املكّ
 :فيه ثالثةُ مطالبو

ي  :لواملطلب األ  .املدينويف تعريف املكّ
يــةِ أ :املطلــب الثــاين مدنيّــة اآليــة مــن ســياق القصــة  ويف حتديــد مكّ

 ل.ويف أسباب النز
 .دةول آية املويف سبب نز :املطلب الثالث
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 :فيه فرعانو
 .ل اآلية من مصادر الشيعةوأسباب نز :لوالفرع األ

نةوأسباب نز :الفرع الثاين  .ل اآلية من مصادر السُّ
 .دةومدنية آية املل وشبُهاتٌ ح :املبحث الثالث

 :فيه ثالثةُ مطالبو
 .الردُّ عليهاوشبْهة ابن تيمية  :لواملطلب األ

نة حوأق :املطلب الثاين  .دةول مدنيّة آية املوال علامء أهل السُّ
يةونامذجُ من آياتٍ مدنيةٍ يف س :املطلب الثالث  .رٍ مكّ

 .بيان مفردات اآليةويف تفسري  :ر الثاينواملح
 :مباحثفيه أربعة و

ــث األ ــان ق :لواملبح ــبحانهويف بي ــه س ــهِ ﴿  :ل يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ قُ
ا رً  .﴾أَجْ

 :فيه ثالثة مطالبو
 .االصطالحوتعريف األجر يف اللغة  :لواملطلب األ

ــاين ــب الث ــعار  :املطل ــع ش ــاء مجي ــنْ ﴿األنبي ــهِ مِ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــا أَسْ مَ
رٍ   .﴾أَجْ

ــيّ  :املطلــب الثالــث ــاز هبــا عــن غــريه  Nخصــائص النب التــي امت
 .من األنبياء
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 .ارد يف اآليةويف االستثناء ال :املبحث الثاين
 :فيه ثالثة مطالبو

 .بيان أقسامهويف تعريف االستثناء  :لواملطلب األ
 .ارد يف اآليةوال العلامء يف االستثناء الوأق :املطلب الثاين

   .ب عىل كال التقديرينوت املطلوثب :املطلب الثالث
ةَ يفِ وإِالَّ املَْـــ﴿ :لـــه ســـبحانهويف بيـــان ق :املبحـــث الثالـــث  دَّ
بَى رْ  .﴾الْقُ

   :فيه مطلبانو
االصـــطالحي ملفـــرديت ويّ وبيـــان املعنـــى اللغـــ :لواملطلـــب األ

 .(القربى)ودة) و(امل
 القربى.والفرق بني القرابة  :املطلب الثاين

 .دةومقتىض امل وما ه :املطلب الثالث
ــع ــث الراب ــ :املبح ــوأق ــن قورين ـال املفس ــراد م ــتهم يف امل ــه وأدل ل

بَىوإِالَّ املَْ ﴿ :سبحانه رْ ةَ يفِ الْقُ  .مناقشتهاو، ﴾دَّ
 :فيه أربعة مطالبو

ــب األ ــري األ :لواملطل ــن ق :لوالتفس ــراد م ــبحانه: وامل ــه س إِالَّ ﴿ل
بَىواملَْ  رْ ةَ يفِ الْقُ ب إىل اهللا سبحانه ﴾دَّ  تعاىل.و،  التقرُّ
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ــاين ــب الث ــاين :املطل ــري الث ــن ق :التفس ــراد م ــبحانه: وامل ــه س إِالَّ ﴿ل
بَىواملَْ  رْ ةَ يفِ الْقُ  .من قريش N ، قرابة النبي﴾دَّ

إِالَّ ﴿لــه ســبحانه: واملــراد مــن ق :التفســري الثالــث :املطلــب الثالــث
بَىواملَْ  رْ ةَ يفِ الْقُ بية بعضهم لبعض.﴾دَّ  ، قرابة الناس النسَ

إِالَّ ﴿لــه ســبحانه: والتفســري الرابــع:  املــراد مــن ق :املطلــب الرابــع
ــ ــىواملَْ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــي﴾دَّ ــى النب ــيلٌّ و، N ، قرب ــم ع ــة وه ــن وفاطم احلس

 .Kاحلسني و
 Q احلسنيواحلسن وفاطمة وهم عيلٌّ  N قربى النبي ر الثالث:واملح

 :مبحثان فيهو
احلســـن وفاطمــة وهــم عـــيلٌّ  N ل: قربــى النبـــيواملبحــث األ

 .احلسني، من طرق اخلاصةو
ــث  ــم عــيلٌّ  N قربــى النبــي :الثــايناملبح احلســن وفاطمــة وه

 احلسني، من طرق العامة.و
 :فيه مخسة مطالبو

 ."القربى "املراد من  N خرب تعيني النبي :لواملطلب األ
 ر:وفيه ثالثة أمو

 .اة اخلرب من الصحابةور :لواأل
ثني.واة اخلرب من العلامء والثاين: ر  املحدِّ

 .اة اخلرب من املفرسينوالثالث: ر
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 ."القربى"املراد من  Qيف تعيني اإلمام عيلٍّ  :املطلب الثاين
ــن  ــراد م ــني امل ــث: تعي ــب الثال ــى"املطل ــام  "القرب ــة اإلم يف خطب

 .Qاحلسن 
 :فيه أمرانو

ثني  Qاة خطبة اإلمام احلسن ور :لواأل ين.ومن املحدِّ  املفرسِّ
 .نظراتٌ يف أسانيد اخلطبة :الثاين

ـــع ـــب الراب ـــني :املطل ـــام احلس ـــني اإلم ـــن  Q يف تعي ـــراد م امل
 ."القربى"

املـراد مـن  Qيف تعيـني اإلمـام عـيل بـن احلسـني  :املطلب اخلـامس
 ."القربى"

ـــة ـــ :خامت ـــة امل ـــة آي ـــمة ويف دالل ـــىل عص ـــن ودة ع ـــة احلس إمام
 ل.وبتشكيل قياس منطقي من الشكل األ Qاملجتبى

   .فيقوالتون وتعاىل نستمدُّ العمنه وهذا، 
 مهدي اجلابري 

 
 
 

  



 

 
 

 اإلهداء 
 ..ابن علّي و ،إلى شبيِه النبّي 

 ..لوأخ المقتو ،لوح البتوإلى ر
 ..موم المهضوإلى المظل

ــــــه وحــــــه ورو ،لوإلــــــى ابــــــن الرســــــ ارث ووعين
 ُخلقًا..وسؤدده َخلقًا 

إلـــى حلـــيم آل البيـــت، ســـيدي اإلمـــام الحســـن 
أخيــــه، وأمــــه وأبيــــه، وعلــــى جــــده والمجتبــــى عليــــه 

 ،أهـــدي حصـــيلة جهـــدي هـــذا ،ســـالمهوات هللا وصـــل
 .لوالمأم ول منه هوالقبو

ــــَنا ﴿ ــــُز َمسَّ ــــا اْلَعِزي َه ــــا َأيُّ ــــرُّ وَي ــــا الضُّ ــــا وَأْهَلَن ِجْئَن
ـــأَ  ـــاٍة َف ـــَل وِبِبَضـــاَعٍة ُمْزَج ـــا اْلَكْي ـــا ِإنَّ وِف َلَن ْق َعَلْيَن َتَصـــدَّ

ِقيَن   .﴾َهللا َيْجِزي اْلُمَتَصدِّ
 هـ١٤٣٧ل من شهر صفر من سنة واأل

 أهل بيتهوال شفاعة نبيه ولنوربه والراجي لعف
 مهدي



 

 
 
 

 له تعالى:و ق
 

قُـــــــْل َال َأْســـــــأَُلُكْم َعَلْيـــــــِه َأْجـــــــًرا ﴿
ــــــــــِإالَّ  َــــــــــى و اْلَم ــــــــــي اْلُقْرب ــــــــــْن و دََّة ِف َم

ـــ ـــا ُحْس ـــُه ِفيَه ـــِزْد َل ـــَنًة َن ـــِرْف َحَس ًنا يـَْقَت
 ﴾رٌ و ٌر َشكُ و ِإنَّ اَهللا َغفُ 

 
 )رىورة الشوس ٢٣(

 
 



 

 تمهيد
 يشتمل عىل أمرين:و

 ل: و األمر األ
 .Nل اهللا وعند رس Qمكانة احلسن 

 األمر الثاني:
دته عىل املسلمني بـ(آية ويؤكد فرض م Qاإلمام احلسن 

 دة).وامل



 

  



 

 
 

  لواألمر األ

 Nل اهللا وعند رس Qمكانة احلسن 

ــن  ــام احلس ــذ نع Qاإلم ــومن ــر النب ج ــرع يف حِ ــاره ترع ــة أظف  ،ةوم
قـد حظـيَ بـاهتاممٍ خـاصٍّ مـن قِبَـل و ،اشتد سـاعده يف حضـن الرسـالةو

 Nضــعٍ اجتمــع فيــه النبــيُّ ولــذا تــر أنــه مــا مــن مو؛ Nالنبــي 
ح وإال  Qباحلســن  رَ يف أكثــو ،حمبــة اهللا لــهوملّــح بمحبتــه وح ولــوقــد رصّ

ـد عـىل جـزاء و، Kاملسـلمني بمحبـة أهـل بيتـه  Nطنٍ طالـب ومن مـ أكّ
 الشـمس يف سـارت بـه مسـريو ،قـد تناقلـتِ األخبـار ذلـكومن أحبّهم، 
، وتناقلها الرو ،رائعة النهار  طفحت هبا كتبُ املسلمني.واة بكلّ فجٍّ

ــار و  ــت األخب ــد استفاض ــ -ق ــل ت ــه   -اترت وإن مل نق ــربّ ب ــام ع ب
أبــان عــن مكانتــه يف عــدة و Qعــن حمبتــه لإلمــام احلســن  Nل اهللا ورســ

 :أرصحهاوبأدقِّ التعابري واطن وم
ـــن أحبَّـــه  Qمنهـــا: تعبـــريه عـــن حبِّـــه لـــه  فليُحـــبَّ  Nيف أنّ مَ

ــن ــQاحلس ــان رس ــال: ك ــيش ق بَ ــن حُ رِّ ب ــن زُ ــ Nل اهللا و، فع مٍ وذات ي
ــنُ  ــل احلس ــيل، فأقب ــني ويص ــال يتو، Lاحلس ــان، فجع ــا غالم ــان ومه ب ثّ
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ــجد ــره إذا س ــىل ظه ــا ،ع ــل الن ــفأقب ــيهام يُنحّ ــك، وس عل ــن ذل هنام ع
ي، من أحبّني فليحبَّ هذينومها بأيب و: دعNقال  .)١(أمّ

 Nل اهللا ومٍ عـــىل رســـوقـــاص ذات يـــودخـــل ســـعد بـــن أيب و
 ؟أ حتــبُّهام ،ل اهللاويــا رســ :احلســني يلعبــان عــىل بطنــه، فقلــتواحلســن و

 .)٢(مها رحيانتايوما يل ال أحبهام و :فقال
 Nل اهللا ومٍ عــىل رســوب األنصــاري ذات يــوأيــ ودخــل أبــو

جــره، فقلــت: يــا رســ Lاحلســني واحلســن و ل ويلعبــان بــني يديــه يف حِ
ــال  ــبّهام؟ ق ــبّهام و :Nاهللا أ حت ــف ال أح ــدنيا وكي ــن ال ــاي م ــا رحيانت مه

هام  .)٣(أشمّ

صحيح  ،٣١٨:  ٧ -للنسائي -السنن الكرب  ،٢٦٤:  ١ ،مسند ابن أيب شيبة )١(

صحيح ابن  ،...رجاله ثقات ،علّق عليه األلباين: إسناده حسنو ،٤٨:  ٢ ،ابن خزيمة

 .٤٧:  ٣ -للطرباين -املعجم الكبري  ،٤٢٦:  ١٥ ،حبان

رجالُ رجاله و ،اه البزاروقال: رو ،١٨١:  ٩ -للهيثمي-ائد وجممع الز )٢(

 .الصحيح

 ،١٥٥ ،٤ -للطرباين -املعجم الكبري  ،٩٩:  ٧ -البن حجر  ،فتح الباري )٣(

 .١٧٨:  ١٠ -ريوللمباركف -ذيّ واألح
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عــىل عاتقــه، فقــام بتعريفــه  Qابنــه احلســن  Nل اهللا وضــع رســوو
ــلمني،  ــة املس ــولعام ــان يق ــه)، Nل وك ــي فلْيُحبَّ ــن أحبن ــه و: (م ــا لقي ملّ

ــالم ( ــا غ ــتَ ي ــبُ ركب ــمَ املرك ــال: نِعْ ــلٌ فق ــان يورج ــالم وك ــه الك جِّ
مَ الراكبُ هول له: (ويق Nل اهللا وللحسن) كان رس  .)١()ونِعْ

ــو  ــا: تص ــه  Nرحيه ـمنه ــبحانه ل ــبِّ اهللا س ــي رQبح ، و، فف ــةٍ اي
ــ ــاب رس ــرق ب ، فط ــةٍ ــد ذات ليل ــن زي ــامة ب ــاء أس ــبعض  Nل اهللا وج ل

ــدري مــا  وهــو Nل وحاجتــه، فخــرج إليــه الرســ مشــتمل عــىل يشءٍ ال يَ
: مــا هــذا الــذي Nل اهللا ولرســ؟ فلــام فــرغ مــن حاجتــه قــال أســامة وهــ

ــإذا ــف ف ــه؟ فكش ــتملٌ علي ــت مش ــنُ  أن ــىل واحلس ــني ع ــه واحلس ي ركَ
ــال ــاي Nفق ــذان ابن ــم أين أُحــبُّهام و: ه ــك تعل ــم إن ــا ابنتــي، اللّه ابن

ــم أين  ــأَحبَّهام، اللّهــم إنــك تعل ــك تعلــم أين أُحــبُّهام ف بَّهام، اللّهــم إن ــأَحِ ف
 .)٢(أُحبُّهام فأَحبَّهام)

ســـيد شـــباب أهـــل اجلنـــة،  Qأنّ احلســـن  Nمنهـــا: تأكيـــده و 
ـــك يف رو ـــوذل ـــا رس ـــدع فيه ـــةٍ ص ـــن  Nل اهللا واي ـــه للحس  Qبحبِّ

 .١٢٩:  ٦ ،سنن الرتمذي ،١٨٦:  ٣ ،املستدرك عىل الصحيحني )١(

)٢( ٤٥٩:  ٧ ،السنن الكرب. 
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احلســني ســيدا واحلســن  :قــال Nل اهللا و: أنّ رســجــاء فيهــا Qاحلســنيو
 .)١(شباب أهل اجلنة

ــو ــال رس ــال: ق ــة ق ــن حذيف ــيلّ  Nل اهللا وع ــلّم ع ــكٌ فس ــاين ملَ أت
ــ ــا يبش ــزل قبله ن ــامء، مل يَ ــن الس ــزل م ــن ـنَ ين أنّ احلس ــيدا ورُ ــني س احلس

 .)٢(اجلنةأن فاطمةَ سيدةُ نساء أهل وشباب أهل اجلنة 
رّ ـممـــا يســـ Qعــن أنّ النظـــر إىل احلســن  Nمنهــا: إفصـــاحه و 

، فــأعلن قــائالً: وخــرج عــىل النــاس ذات يــ Nي أنــه والنــاظر، فقــد ر مٍ
ــن  ــر إىل احلســن ب ــة فلينظ ــل اجلن ــيد شــباب أه ه أنْ ينظــر إىل س (مــن رسّ

 .)٣()عيلٍّ 

عيب األرنؤ ،٣١:  ١٧ ،مسند أمحد )١( سنن  ،: إسناده صحيح طوقال شُ

املعجم  ،٤٦٠:  ٧ ،السنن الكرب ،قال : هذا حديثٌ صحيح ،١١٧:  ٦ ،الرتمذي

 .قال الذهبي : صحيحو ،٤٢٩:  ٣ ،املستدرك عىل الصحيحني ،٣٥:  ٣ ،الكبري

:  ٣٨ ،مسند أمحد بن حنبل .٧٨٨:  ٢ -ألمحد بن حنبل- ،فضائل الصحابة )٢(

األلباين :  ،٦٦٠:  ٥ ،سنن الرتمذي .يحط : إسناده صحوشعيب األرنؤ ،٣٥٤

  .٢١٨:  ١ ،معجم ابن العريب .٣٦٨:  ٧ ،السنن الكرب .صحيح

 -للهيثمي –مآن ظ. موارد ال١٥١:  ٦ ،فيض القدير .١١٦:  ١٢ ،كنز العامل )٣(

 .٤٢٣:  ٢ -يوللمنا –التيسري برشح اجلامع الصغري  .٥٥٣
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ــه و ــا: أن ــن  Nمنه ــبَّ احلس ــن أَح ــب م ــن Qحي ــرباء ب ــن ال ، فع
: (اللّهــم إين  Nل اهللا وعــازب، قــال: قــال رســ ــن عــيلّ ــهُ أُ للحســن ب بّ حِ

ِبّه)أُ و ن حيُ بّ مَ  .)١(حِ
ــه و قــد جــاء ذلــك و Qاملســلمني بحــبّ احلســن  Nمنهــا: مطالبت

خيطـب  Qحيـث قـال: بيـنام احلسـن بـن عـيل  ،اية زهري بـن األقمـرويف ر
ــيلّ  ــل ع ت ــا قُ ــد م ــن األزد آدمُ  Qبع ــلٌ م ــام رج ــ إذ ق ــد وطُ ــال: لق ال، فق

ــ ــعه و Nل اهللا ورأيــت رس ــن  -اض ــويف حب -أي اإلمــام احلس ــه يق ل: وت
ــغ الشــاهدُ  ــه، فلْيبلِّ ــي فلْيُحبَّ )  (مــن أحبّن ــبَ ــوالغائ ل وال عزيمــة رســول

ثتكم Nاهللا  ....إلخ)٢(ما حدّ

شعيب  ،٣٦٠:  ١٢ ،مسند أمحد .٥٨٨٤ح ،١٥٩:  ٧ ،صحيح البخاري )١(

 ،سنن ابن ماجة .٤٠٤ ،األدب املفرد .ط : إسناده صحيح عىل رشط الشيخنيواألرنؤ

٥١:  ١. ٣ ،املعجم الكبري .٤١٧:  ١٥ ،صحيح ابن حبان .٣١٦:  ٧ ،السنن الكرب 

 .٦٤٨:  ١٣ ،كنز العامل .٣٢: 

 ،٢٣١٠٥ح ،١٩٢:  ٣٨ ،مسند أمحد بن حنبل .٤١٦:  ٢ ،مسند ابن أيب شيبة )٢(

-ثر املعاين الدراري وك .٦٥١:  ١٣ ،كنز العامل .ط : إسناده صحيحوشعيب األرنؤ

 .١٣٤٦٨ح ،٤٦٤:  ١٠ -البن كثري -السنن وجامع املسانيد  .١٧٤:  ٥ -للشنقيطي

:  ١٦ –البن حجر  -إحتاف املهرة  .٣٧٠٨ح  ،٣٨٥:  ٣ -للهيثمي -غاية املقصد

  .٦٧٤٧ح  ،٢٣٦:  ٧ -صرييللبو -إحتاف اخلرية املهرة  .٤٣٥
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، K أهــل بيتــه شــهاد فضــلاألس و رؤعــىل Nقــد أعلــن وهــذا، 
له اخلـاصُّ مـنهم   Nل اهللا ول ابـن عبـاس: سـمعت رسـوالعـام، يقـوفنقَ

ــأُذُين  تا وب ــمّ ــوإال فصُ ــ وه ، ويق ــجرةٌ ــا ش ــا، ول: (أن ــة محله ــيلٌّ وفاطم ع
رقهـا مـن ون ألهـل البيـت واملحبّـواحلسـني ثمرهتـا، واحلسـن ولقاحها، 

 .)١(اجلنة حقاً حقاً)
ــني،  ــادق األم ــا الص ــق هب ــة نط ــث رشيف ــن أحادي ــاه م ــام ذكرن ف

اضـحة عـىل عظـم شـأن اإلمـام وم، تـدلّ داللـةً وطفحت هبا كتـب القـو
ــن  ــد اهللا و Qاحلس ــه عن ــيم جاه ــوعظ ــه و ،Nله ورس ــد يف نفس ــن جي م

أحــصِ وم، فامســك قلــامً ول لــه أمامــك كتــب القــونقــ ،شــيئاً مــن ذلــك
ه من هذه األحاديث والذي أمجع  هيهات له ذلك.وا عىل ردّ

* * * 
 
 

ـــ )١( ـــةوالص ـــق .٦٦٣:  ٢ ،اعق املحرق ـــاريخ دمش ـــرية  .١٦٨:  ١٤ ،ت ذخ

:  ١ -أليب شــجاع الـــديلمي-ر اخلطــابوس بمـــأثوالفــرد .٤٩٩:  ١ ،احلفــاظ

ــالس  .٥٢ ــة املج ــف –نزه ــراء ،١٧٠:  ٢ -ريوللص ــة الزه ــب فاطم ــاب مناق  .ب

 .٢٥٨٢:  ٦ ،بغية الطالب

                                                           



 

 
 
 

  األمر الثاين

 دة)ودته عىل املسلمني بـ(آية املويؤكد فرض م اإلمام احلسن

بعــد مقتــل ابيــه أمــري املــؤمنني عــيلِّ بــن  Qخطــب اإلمــام احلســن 
ــب  ــىل رؤ Qأيب طال ــة ع ــةٍ بليغ ــا وبخطب ــا م ــاء يف ثناياه ــهاد، ج س األش

ــه  ــة أبي ــد إمام ــمتهو Qيؤك ــم و ،عص ــ Kأهن ــرآنومومعص ــنصّ الق  ،ن ب
ــري  ــة التطه ــذكر آي ــوف ــة امل ــتم بآي ــة و ،دةوخ ــذه اخلطب ــك  -ه ــع تل م

ــي  ــان النب ــىل لس ــاءت ع ــي ج ــث الت ــا يف  Nاألحادي ه ــبق ذكرُ ــي س الت
ــدا قوتكــ -ل واألمــر األ دة أهــل ويــاً عــىل فــرض اهللا ســبحانه مــون مؤكِّ

   :Qإليك نصَّ خطبته و ،Kبيت العصمة 
ثنا أبـ«أخرج احلـاكم يف مسـتدركه، فقـال:  حممـد احلسـن بـن  وحـدّ

ــا إســامعيل بــن  حممــد بــن حييــى ابــن أخــي طــاهر العقيقــي احلســني، ثن
مــد بــن عــيل بــن احلســني، حــدثني حممــد بــن إســحاق بــن جعفــر بــن حم

ي عيل بن جعفر بـن حممـد، حـدثني احلسـني بـن زيـد، عـن عمـر بـن  عمّ
ــال:  ــني، ق ــن احلس ــه عــيل ب ــيل «عــيل، عــن أبي ــن ع  Qخطــب احلســن ب
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تـل عـيلٌّ  ـد اهللا  Qالناسَ حني قُ لقـد قُـبض «أثنـى عليـه، ثـم قـال: وفحمِ
ــبقه األ ــلٌ ال يس ــة رج ــذه الليل ــويف ه ــلٍ ول ــه اون بعم ــرال يدرك ن، وآلخ

ــو ــان رس ــد ك ــل  Nل اهللا وق ــه فيقات ــه رايت ــه ويعطي ــن يمين ــلُ ع جربي
فــتح اهللاُ عليــه، و مــا تــرك عــىل وميكائيــل عــن يســاره، فــام يرجــع حتــى يَ

ـــلت مـــن وأهـــل األرض صـــفراء  ال بيضـــاء إال ســـبعامئة درهـــمٍ فضَ
 ».عطاياه أراد أنْ يبتاع هبا خادماً ألهله

مـن مل يعرفنـي ويا أهيـا النـاس مـن عرفنـي فقـد عرفنـي، «ثم قال:  
 ، أنــا ابــن وأنــا ابــن البشــري، ويص، وأنــا ابــن الــوفأنــا احلســن بــن النبــيّ

أنــا وراج املنــري، ـأنــا ابــن الســوأنــا ابــن الــداعي إىل اهللا بإذنــه، والنــذير، 
ن أهل البيت الـذي كـان جربيـلُ ينـزل إلينـا  أنـا ويصـعد مـن عنـدنا، ومِ

ــ ــرجس مِ ــنهم ال ــبَ اهللا ع ــذي أذه ــت ال ــل البي ــرياً، ون أه ــرهم تطه طهّ
ن أهـل البيـت الـذين افـرتض اهللا مـو ، فقـال وأنا مِ دهتم عـىل كـلّ مسـلمٍ

ــارك  ــه وتب ــاىل لنبيّ ــ: ﴿Nتع ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــل الَّ أَسْ ةَ يفِ وقُ دَّ
ــى  بَ رْ ــهُ فِ والْقُ دْ لَ ــزِ ــنَةً نَّ سَ فْ حَ ِ ــرتَ قْ ــن يَ ــنًامَ سْ ــا حُ ، فــاقرتاف احلســنة )١(﴾يهَ

 .)٢(»دتنا أهلَ البيتوم

 .٢٣ر: آية ورة الشوس) ١(

 .٤٨٠٢، ح١٨٨: ٣املستدرك عىل الصحيحني،  )٢(
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ــث النب ــة الشــوفاملتأمــل يف تلــك األحادي ــة عــىل حــبّ ـي ريفة احلاثّ
ــن  ــام احلس ــمة و Qاإلم ــت العص ــل بي ــد لل Kأه ــد جي ــة األوق ىل وهل

ــر ــي وب ــل النب ــن قِبَ ــاطفيّ م ــب الع ــن  Nز اجلان ــام احلس ــاه اإلم ، Qجت
نتِ استشــهاد اإلمــام احلســن و ــة التــي تضــمّ  Qلكــنْ بضــمِّ هــذه اخلطب

بقيـة وأخيـه وأمـه وعصـمة أبيـه وبآية التطهري التي هـي نـصٌّ يف عصـمته 
ـد عـىل وتضـمنتْ كـذلك آيـة املـو ،Kاألئمة من ذرية أخيـه  دة التـي تؤكِّ

ها إىل وعــىل كــل مســلم  Kدهتم واضــحٍ فــرض مــو ونحــ مســلمة، بضــمِّ
ــل أنّ اجلانــب العــاطفي امللحــوتلــك األحاديــث النب ظ ويــة، ســيجد املتأمِّ

ـد، بـل يؤكـد وعـىل أسـاسٍ فكـريٍّ تعبَـ ويف تلك األحاديـث منطـ يٍّ يمهِّ
ــداء بأهــل البيــت  ــى إلعــالن الو ،Kعــىل االقت ــال معن ــه وإال ف ــد حمبت ال

 إذ جمرد املحبّة ال يَستحق كلَّ ذلك العناء. ؛لده أمام املإل العامول
كــلِّ أفعالــه واقفــه ومل يكــن ينطلــق يف م Nفالكــل يعلــم أنــه 

ــالح أوترو ــق املص ــن منطلَ ــه م ــ وك ــيةواأله ــن و ،اء الشخص ــأثريٍ م ال بت
بكــل و ،دهوجــوفانيــاً يف اهللا بكــل  Nإنــام كــان واطــف، والعوالنزعــات 

مــن طاقــاتٍ و ،بكــلِّ مــا يملــك مــن فكــرٍ و ،أحاسيســهواطفــه وع
ــبومو ــ ؛اه ــان،  N وفه ــبحانه ك ــن اهللا س ــه وم ــل دين ــن أج ــالته وم رس

 و. فـاهللا سـبحانه هـ.توحـال اللقـاء معـه يمـوعىل طريق حبـه و ،يعيش
ــة ــو ،البداي ــتمرار وه ــو ،االس ــة وه ــل .النهاي ــي أنّ ك ــذي يعن ــر ال . األم
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إعــالء كلمتــه، ال وةً عــىل طريــق خدمــة ديــن اهللا ون خطــوقــفٍ ال يكــوم
ـاً كـان ن ،يمكن أنْ يصدر عنه لكـنّ ذلـك و. .مهـام كـان حجمـهوعـه، وأيّ

ـــي  ـــداً  -ال يعن ـــه  -أب ـــكُ الع Nأن ـــن يمل ـــومل يك ـــف البش رية ـاط
ــة، و ــيس الطبيعي ــأثُّر واألحاس ــال الت ــيَّ يف جم ــطَها الطبيع ــا قس ال يمنحه

 .حتى االستفادة املباحة منها وأ ،اإلجيايب يف احلياة
صـفة  يـنام يتخـذ ذلـك التـأثُّر العـاطفيُّ إنـه ح :لوإنام نريـد أنْ نقـو

ــف وامل ــة بإعطا -ق ــفة العلني ــه ص ــبح و -ئ ــة إرصاراً ويص ــحاً أنّ ثم اض
فإنـه  ،حتـى عـىل املنـرب أحيانـاً وإظهـاره للمـأل العـام، وأكيداً عىل إبـرازه 

   .)١(عىل طريق اهلدف األسمىو ،ن يف خدمة الرسالةوال بد أن يك
* * * 

 
  

 .١٥ – ١٤ ،احلياة السياسية لإلمام احلسنينظر  )١(

                                                           



 

 لو ر األو المح

 دةو ل آية المو في سبب نز 
 وفيه ثالثة مباحث

  :لو المبحث األ
بيان ما له من أمهيةٍ يف فهم ول، ويف تعريف سبب النز

  .جلّ ومعاين كتاب اهللا عزّ 

  المبحث الثاني:
 .املدينواملعيار يف حتديد املكي 

  المبحث الثالث:
نِيّة آية املوشبُهاتٌ ح  .دةول مدَ



 

  



 

 
 

  لواملبحث األ

بيان ما له من أمهيةٍ يف فهم معاين ول، ويف تعريف سبب النز

 جلّ وكتاب اهللا عزّ 

ل: مــا لــيس لــه وقســمني، القســم األ عــىلتنقســم اآليــات القرآنيــة 
ــز ــاء، كقوســببُ ن ــه ســبحانه: ولٍ كقصــص األنبي ــا و﴿ل ــنُ دِينً سَ ــنْ أَحْ مَ

ــلَمَ  َّــنْ أَسْ ــهُ هللاَِِّ وممِ هَ ــوجْ ــنٌ  وهُ ْسِ ــا وحمُ نِيفً يمَ حَ اهِ ــرَ ــةَ إِبْ لَّ ــعَ مِ بَ ــواتَّ َ ذَ اهللاُ اختَّ
ــيالً  لِ يمَ خَ اهِ ــرَ ــم )١(﴾إِبْ ــا القس ــببٌ ا...، أمّ ــه س ــةٍ في ــلِّ آي ــإنّ لك ــاين: ف لث

ــز ــئلةٌ ول، وللن ــباب أس ــذه األس ــن ه ــوم ــت إىل رس هَ ــن ، Nل اهللا وجِّ مِ
 املرشكني.  ود أواليه واملسيحيني أ وقِبَل املسلمني أ

ــزو ــرُ لن ــبابٌ أُخَ ــك أس ــداث وهنال ــا األح ــات، منه ــض اآلي ل بع

تــي  أحــداثٍ متعلّقــةٍ وب وكــاحلر Nقعــت يف فــرتة بعثــة النبــيّ والّ

كــذلك أحــداثٌ متعلّقــة باملســلمني و، Kأهــل بيتــه وكنســائه  Nبســريته 

 .١٢٥رة النساء: آية و) س١(
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ــافقني و ــواملن ــام أنّ ـاملش ــةً مل ركني، ك ــتْ نتيج ــات نزل ــض اآلي ــف وبع اق

ــحابة  ــض الص ــيّ وبع ــن النب ــرافهم ع ــان و، Nانح ــتْ لبي ــها نزل بعض

ــي  ــت النب ــل بي ــة أه ــلمني و ،Kمنزل ــة املس ــم أئم ــم، ووأهن ــم والهت أهن

ــ ــرون ومومعص ــن الــرجسومطهَّ ــإنّ الــدارس و. .ن م ــان ف ــف ك كي

ـم بعـض اآليـات بـد ن مـن فهْ ن معرفـة سـبب وللقرآن الكـريم ال يـتمكّ

 هلا.ونز

ــذا ــه و ،ه ــن في ــيام نح ــز -ف ــبب ن ــان س ــاىل: ول قوأيْ يف بي ــه تع ل

ــ﴿ ا إِالَّ املَْ ــرً يْــهِ أَجْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ ــىوقُ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ راً  - )١(﴾دَّ نســتعرض نــزْ

 هلا.ومن األخبار التي بيّنتْ سبب نز

ــو ــل اخل ــي وقب ــة ينبن ــر مقدم ــن ذك ــا م ــدّ لن ــك الب ــان ذل ض يف بي

 البيان:عليها ذلك 

 ل:وتعريف سبب النز

١- :  لغةً

تَ  وه السبب: ل لكـلِّ يشءٍ يُ ـل بـه إىل غـريه، واحلبْـل، ثـم اسـتُعمِ صَّ

 اجلمع أسباب.و

 .٢٣ر: آية ورة الشو) س١(
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راقِيها و يها أونَ وأسباب السامء: مَ  اهبا.وأب واحِ

ــاة، و  ــبب؛ أي: احلي ــه الس ــع اهللا ب ــاىل: ﴿وقوقط ــه تع ــل قُ تَ ْ لْريَ ا يفِ وفَ

ــبَابِ  َسْ عُ لــه: ﴿وق، إشــارةٌ إىل )١(﴾األْ ــتَمِ ــلَّمٌ يَسْ ــمْ سُ ، )٢(﴾نَ فِيــهِ وأَمْ هلَُ

ــبَبًاولــه: ﴿وقو بَعَ سَ ــأَتْ ــبَبًا * فَ ءٍ سَ ْ ــلِّ يشَ ــنْ كُ ــاهُ مِ يْنَ ؛ فــاملعنى: آتــاه )٣(﴾آتَ

ــن كــلِّ يشء معرفــةً  ــل هبــا، فــأتبَع وذريعــةً يتواهللاُ مِ ــن تلــك وصَّ ا مِ احــدً

ــغُ لــه تعــاىل: ﴿وعــىل ذلــك قواألســباب،  لُ ــيلِّ أَبْ ــبَابَ لَعَ ــبَابَ * أَسْ َسْ األْ

ــمَ  ــباب )٤(﴾اتِ والسَّ ــغ األس ــيلِّ أبل : لع ــامء، و؛ أيْ ــة يف الس ــذرائع احلادِث ال

عيه موفأت ل هبا إىل معرفة ما يدَّ  .)٥(سىوصَّ

 ل:ومعنى النز

ــ" ــزاء ون والن ــوال ــىل هب ــدلّ ع ــحيحة ت ــةٌ ص ــالم: كلم ط يشءٍ وال

ــه... وقوو ــوع ــب الش ــل ترتي ــهوويء ـالتنزي ه منزلَ ــعُ قُ " و. )٦("ض ــرْ الفَ

 .١٠رة ص: آية و) س١(

 .٣٨ر: آية ورة الطو) س٢(

 .٨٥-٨٤رة الكهف: آية و) س٣(

 .٣٧-٣٦رة غافر: آية و) س٤(

 .٤٥٠:  ١ ،مفردات ألفاظ القرآن )٥( 

 .٤١٥:  ٥ -البن فارس–مقاييس اللغة  )٦(
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الِ  ــزَ نْ َ اإلِ ــنيْ يــلِ يف وبَ ــرآنِ والتَّنْزِ ــفِ القُ يــل خيــتصُّ وصْ : أنّ التَّنْزِ املالئكــةِ

قــاً، وبامل ــه مفرَّ ــريُ إليــه إنزالُ ، وضــع الــذي يُشِ ــرَ ةً بعــد أُخْ اإلنــزالُ ومــرَّ

ــلُ ق ــه التَّنزي ــرَ في كِ ــامَّ ذُ ، فم ــامٌّ ــه: ﴿وعَ ــرُّ لُ ــهِ ال لَ بِ ــزَ ــىلَ ونَ ــنيُ * عَ َمِ  حُ األْ

... بِكَ لْ رَ فيـه اإلنـزال و...()١(﴾قَ كـِ لْنَـاهُ أُريـد بـه الدفعـة): ﴿وممّا ذُ ـا أَنزَ إِنَّ

رِ  دْ ةِ الْقَ    .)٣(")٢(﴾يفِ لَيْلَ

ثــة وه :ل اصــطالحاً وأســباب النــز – ٢ مــا نزلــتِ اآليــة فيــه متحدِّ

يبةً عن سؤالٍ  وعنه، أ ِ  حي.ول القرآن، أي: يف فرتة الوقتَ نُزُ وجمُ

م القــرآن، ال يســتغني عنــه وعلــمٌ جليــلٌ مــن علــل وإنّ ســبب النــز

ــ ر يف معنــاه وباحــث عــن معــاين آيــات كتــاب اهللا،  ورٌ أـمفسِّ الــذي يتحــرّ

عـه ليخـرج مـا ذكـره وقوإنـه مـا نزلـتِ اآليـةُ أيـام " :طيوما ذكره السـي

م احلبشــة بــه؛ فــإنّ ورة الفيــل مــن أنّ ســببها قصــة قــدواحــديّ يف ســوال

، بــل هــل يف وذلـك لــيس مــن أســباب النــز من بــاب اإلخبــار عــن ويشءٍ

 ونحــوبنــاء البيــت، ود، وثمــوعــاد وحٍ وقــائع املاضــية لــذكر قصــة نــوال

 .١٩٤-١٩٣رة الشعراء: آية و) س١(

 .١رة القدر: آية و) س٢(

 .٤١٩:  ٢، مفردات ألفاظ القرآن )٣( 
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ـو﴿لـه تعـاىل وكـذلك مـا ذكـره يف قوذلك،  َ يالً اختَّ لـِ يمَ خَ اهِ ، )١(﴾ذَ اهللاُ إِبْـرَ

ــز ــباب ن ــن أس ــك م ــيس ذل ــيالً، فل ــاذه خل ــبب اخت ــام ال وس ــرآن ك ل الق

 .)٢("خيفى

أنْ تُراعــى عنــد البحــث عــن أســباب  ابط ال بــدّ وهلــذا العلــم ضــو

ــز عنــد اســتنباط األحكــام مــن خــالل ول اآليــات يف كتــاب اهللا، ون

ــلّ القــو"احــدي: ولــذلك قــال الول؛ وأســباب النــز ل يف أســباب وال حيِ

ا عـىل وقفـووا التنزيـل، والسـامع ممـن شـاهدوايـة ول الكتـاب إال بالرونز

 .)٣("ا يف الطِّالبوجدّ وا عن علمها، وبحثواألسباب، 

ــاب اهللا، و ــم كت ــىل فه ــنيْ ع ــه معِ ــم يف أن ــذا العل ــة ه ــن أمهي تكم

ــات، و ــبات اآلي ــة مناس ــومعرف ــدد يق ــذا الص ــد: وهب ــق العي ــن دقي ل اب

 .)٤("يٌّ يف فهم معاين كتاب اهللاول طريقٌ قوبيان سبب النز"

 .١٢٥رة النساء: آية و) س١(

 .١١٦:  ١ ،م القرآنواإلتقان يف عل )٢( 

 .٨، -احديولل -ل  وأسباب النز )٣(

 .٣ ،-طيوللسي -ل ولباب النق )٤(
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ــنيْ عــىل فهــم اآليــة؛ ومعرفــة ســبب النــز" :قــال ابــن تيميــةو ل يعِ

شـريي: و، )١("املسـبَّبرث العلــم بوفـإن العلـم بالسـبب يـ بيــان "قـال القُ

ــز أمــرٌ  وهــو ،يٌّ يف فهــم معــاين الكتــاب العزيــزول طريــقٌ قــوســبب الن

ل للصحابة بقرائن حتتفُّ بالقضايا  .)٢("حتصَّ

ــز ــباب الن ــوفألس ــا املفسّ ــتغني عنه ــةٌ ال يس ــاهـِل أمهي ــا ذكرن  ،ر؛ مل

ـــز ـــة ن ـــافة إىل معرف ـــي أوباإلض ـــدث مك ـــة يف ح ـــدين ول اآلي ألن  ؛م

عــن أنْ  -باعتبــار الزمــان  -األحــداث التــي نــزل بشــأهنا قــرآنٌ ال ختــرج 

 .بعدها ون قبل اهلجرة أوتك

ال جمــال ول عــن طريــق النقــل الصــحيح، ويُعــرف ســبب النــزو"

ــ ــذا امل ــاد يف ه ــوطن، ولالجته ل ــم املؤهَّ ــحابةُ ه ــباب والص ــة أس ن ملعرف

ألنـه ال يُعقــل  ل عــن صـحايبٍّ فيُعتـدّ بــه؛ورد ســبب النـزول، فـإذا والنـز

 .)٣("مشاهدة ورده من غري سامع أوي وأنْ جيتهد فيه، أ

  .٣ ،-طيوللسي -ل ولباب النق )١(

 .٢٢:  ١ -للزركيش -الربهان  )٢(

 . ٢٥ ،-للنبهان -م القرآن الكريم واملدخل إىل عل )٣(
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يــة أســباب و قــد ســجل بعضــهم عــدة اعرتاضــات عــىل حجِّ

ــز ــا االعــرتاض باإلرســال ول، والن ــذكر منه ــحابةوالون ــف عــىل الص  ،ق

 :لوفأق

ــنْ أنّ معرفــة  ــنة، مِ ح بــه علــامء أهــل السُّ نقلنــا قبــل أســطرٍ مــا رصّ

ــز ــل والن ــرٌ حيص ــايال أم ــف بالقض ــرائن حتت ــحابة بق ــاً و ،للص ــا أيض نقلن

لّ القـواحـديّ يف (أسـباب النـزول الوق ـنْ أنّـه ال حيـِ ل يف أسـباب ول)، مِ

ــز ــامع ممــن شــاهدوايــة ول إالّ بالروالن ــلوالس ا عــىل وقفــوو ،ا التنزي

 .ا عن علمهاوبحثو ،األسباب

هــي أنّ الصــحايب إنــام يــذكر ســبب و ،اضــحةوففــي ذلــك إشــارةٌ 

د احلادثــة وفإنــه يــذكرها لك ،مــال آيــة ونــز نقلهــا  ورها، أـحضــونــه شــهِ

ن ذكــره للحادثــة شــهادةٌ عــن وفيكــ ؛شــاهدهاوعمــن كــان حــارضاً هلــا 

دةوعلمٍ حيسٍّ   .قضية مشاهَ

ل حاصـلٌ لـه وعليه،  فالـذي يـذكره الصـحايبُّ مـن أسـباب النـزو

علـم أسـباهبا، وقـف عليهـا وجـداين ملشـاهدة حادثـةٍ مـا قـد وعن علـمٍ 

 .احلديثواية ون من باب الشهادة ال الروفإخباره هبا إنام يك

يَّتهــا عــىل مــن قــال بعدالــة و هنــا ال بــدّ مــن األخــذ بشــهادته؛ حلجِّ

عــاً إىل ويــذكره مرف ود بــه أإنْ مل يكــن مــا يشــهو ،مطلــق الصــحابة
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ــي ــNالنب ــام ه ــال يف ر و، ك ــتهم واحل ــي واي ــال النب ــم أفع له ــي  ،Nنقْ الت

ــنة وبمشــهدٍ مـنهم  Nصـدرت منـه  مــرأ، حيـث أمجـع علــامء أهـل السُّ

يتها   .Nإنْ مل تُرفعْ إىل النبي وعىل حجِّ

ــالق ــزوف ــباب الن ــن أس ــحايب م ــذكره الص ــا ي ــأنّ م ــلٌ ول ب ل مرسَ

ــه؛ إذ إن مــا خيــربِ بــه يف بــاب النــزوقــومو ل لــيس وف عليــه، لــيس يف حملّ

مـا  وقـف أوال ويـاً حتـى يـتم البحـث فيـه ليتصـف باإلرسـال أوحديثاً نب

 .شابه ذلك

* * * 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

  املبحث الثاين

 املدينواملعيار يف حتديد املكي 

 فيه ثالثة مطالب: و
  لواملطلب األ

 املدينويف تعريف املكي 

ننتقــل إىل  ،ل)وبعــد أن انتهينــا مــن تعريــف مصــطلح (ســبب النــز
د مكيـة أ ض يف وقبـل اخلـو ،مدنيـة اآليـة والبحث عن املعيـار الـذي حيـدِّ

ــانٍ مــعــن ذلــك غــامر احلــديث  ــدّ مــن تقــديم بي جز عــن تعريــف وال ب
بيــان مــذاهب العلــامء يف ذلــك، و ،االصــطالحواملــدين  يف اللغــة واملكــي 

زوإليك بيان ذلك املوب، وثم بعد ذلك نرشع يف املطل  :جَ
ــبٌ مــن جــزءين تركيبــاً عطفيــاً ومصــطلح (املكــي ان   ؛املــدين) مركَّ

 :يولذا سنفرد كالً منهام بتعريفه اللغ
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ــةً  ــي لغ ــيم - :املك ــتح امل ــافو ،بف ــديد الك ــبةً إىل أرشف  -تش نس
 )١(.حيومهبط الو ،األرض، منزل األنبياءجه وبقعة عىل 

ــيةو ــبةٌ قياس ــي نس ــث  ؛ه ــاء التأني ه ت ــرُ ــمٍ آخ ــل اس ــب وألن ك ج
 .)٢(مكي :يف مكة :يقال ،حذفها عند النسبة

 .Nل اهللا ونسبةٌ غلبتْ عىل مدينة رس :املدينو
ـــمعاين ـــال الس ـــال" :ق ـــا يق ـــب إليه ـــا ينس ـــر م ين :أكث ـــدَ  ،امل

 .)٣("املدينيو
ــامء و ــر العل ــد ذك ــزءين فق ــال اجل ــطالحي لك ــف االص ــا التعري أم

عـي وفمنهـا مـا رُ  ،لكلٍّ منهـا اعتبـارٌ خيتلـف عـن اآلخـرو ،ثالثة تعاريف
ــان ــه الزم ــا رُ و ،في ــا م ــانومنه ــه املك ــي في ــا رُ و ،ع ــا م ــه ومنه ــي في ع

 :إليك بياهناو ،املخاطَب
  :لواالصطالح األ

ــزل مــن القــرآن قبــل هجــرة الرســ :املكــي  ولــو، حتــى Nل ومــا نَ
 .نزل بغري مكة

 .٣٧٦:  ٥ ،-للسمعاين  -األنساب  )١(

 .٤٩١:  ٢ ،انظر : رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك )٢(

 .٢٣٥:  ٥ -للسمعاين -األنساب  )٣(
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ــزل مــن القــرآن بعــد اهلجــرة  :املــدينو هــذا و ،إنْ نــزل بمكــةومــا نَ
 .)١(عي فيه الزمانواالصطالح ر

  :االصطالح الثاين
 .بعد اهلجرة ولوما نَزل من القرآن بمكة  :املكي

ــة :املــدينو ــزل يف املدين لوأصــحاب هــذا القــو ،مــا نَ ــدخِ ن يف ول يُ
ــ ــة ض ــى، ومك ن ــات، واحيها كمِ ــة، وعرف يبيَ لواحلُدَ ــدخِ ــة ويُ ن يف املدين

د، و ،احيها كبَدروض  .)٢(سلعوأُحُ
 :االصطالح الثالث

املـدين مـا كـان خطابـاً ألهـل و ،ما كـان خطابـاً ألهـل مكـة :املكي
 .)٣(املدينة 

ــطالح األو ــهرها االص ــف وأش ــل يف تعري ــا قي ــة م ــذا خالص ل،  ه
 .املدينواملكي 

* * 
 

 .٣٧:  ١ ،م القرآنوانظر : اإلتقان يف عل )١(

 .٣٨:  ١ ،م القرآنوانظر : اإلتقان يف عل )٢(

  .انظر : املصدر السابق )٣(
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 املطلب الثاين

 لومدنية اآلية من سياق القصة يف أسباب النز ومكية أيف حتديد 

مدنيـة  ول لـه مـن األمهيـة بمكـانٍ يف حتديـد مكيـة أوإن سبب النـز
ع املكــي وضــوال ينفــكّ يف الغالــب عــن موهــومبــارش،  واآليــة عــىل نحــ

ــاريخ ذلــك الســبب، وإذ ب ؛املــدينو ــتم التعــرف عــىل ت حتديــد واســطته ي
ذلـك و ،مـن ذلـك يف بعـض األحيـان ز إىل أبعـدوبل األمـر يتجـا ،مكانه

د ي  .ل اآليةوم نزوبأنْ حيدِّ
ل مصــطلح ســبب وقــد مــرّ معنــا فــيام ســبق تفصــيل الكــالم حــو

ــز ــريمول، والن ــرآن الك ــاين الق ــم مع ــة يف فه ــن األمهي ــه م ــا ل ــان م  ،بي
ــو ــم أق ــذكر أه ــنا ل ــكوتعرض ــامء يف ذل ــدّ و ،ال العل ــم ع ــة وأهن ا دراس

ية إىل فهم معاين كتاب اهللا الطرق ول من أقوأسباب النز    .املؤدّ
ــي و ــة املك ــن يف معرف ــامء الف ــد عل ــد عن ــى أنّ املعتمَ ــدين وال خيف امل

 :مها منهجان أساسان
ــامعي الـــنقيل ي عــن الصـــحابة ويســتند إىل مـــا رُ و :املــنهج السَّ

ــارص ــذين ع ــوال ــاهدو ،حيوا ال ــل، أوش ــذين وا التنزي ــابعني ال ــن الت ع
، أحداثـهواقعـه ومول وكيفيـة النـز هما مـنوسـمعو ،ا عـن الصـحابةوتلقّ 

 .املدين من هذا القبيلورد يف املكي ومعظمُ ما و
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يســـتند إىل خصـــائص املكـــي و :املـــنهج القيـــايس االجتهـــاديو
رةٍ مكيـة آيـةٌ حتمـل طـابع التنزيـل ورد يف سـوفـإذا مـا  ،خصائص املدينو

 .إهنا مدنية :اوادثه، قالوتتضمن شيئاً من ح واملدين أ
ــل املكــيويف ســرد وإذا مــا و ــةٌ حتمــل طــابع التنزي ــة آي  وأ ،رةٍ مدني

ــن ح ــيئاً م ــمن ش ــهوتتض ــال ،ادث ــة :اوق ــا مكي ــوإذا و ،إهن ــد يف س رةٍ وج
ــال ــي ق ــائصُ املك ــة :اوخص ــا مكي ــذا إنْ و ،إهن ــائص وك ــا خص ــد فيه ج

لــذا تــراهم و ؛القيــاس االجتهــادي وهــذا هــوإهنــا مدنيــة،  :اواملــدين قــال
ـر األمـم اخلاليـة ورة جـاء فيهـا قصـص األنبيـاء وكل سـ :ن مثالً ولويق ذِكْ

ــة ــي مكي ــو ،فه ــل س ــرائض أوك ــر الف ــا ذِكْ ــاء فيه ــد ورةٍ ج ــي واحل د فه
   .هكذاو ،مدنية

فإذا كان هذان األمـران مهـا امليـزان يف متييـز املكـي عـن املـدين فـإن 
ــة  ــث -اآلي ــل البح ــ -حم ــة امل ــوأيْ آي ــة ودة، تك ــتْ يف املدين ــد نزل ن ق

   :رٍ نذكرها تباعاً وأم رة؛ لثالثةواملن
ــر األ ــ :لواألم ــة امل ــدينوأن آي ــل امل ــابع التنزي ــل ط ــك و ؛دة حتم ذل

   :للبيان اآليت
ــة ال ــة وإن مكافح ــدعوثني ــد وة إىل التوال ــة وحي ــي مهم ــاد ه املع

ال لبيــان األحكــام وقبــل اهلجــرة،  Nالنبــي  ــي مــؤهَّ مل يكــن املجتمــع املكّ
ــرو ــ وع أوالف ــن اليه ــاب م ــل الكت ــة أه ــار؛ ود وجمادل ــذلك والنص ل

يــة حــوتــد العــربة بقصــص والعقائــد ول املعــارف ور أغلــب اآليــات املكّ
ب من ذلك.واملاضني،   ما يقرُ
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اهنا و ،رةوملــا اســتتبّ لــه األمــر يف املدينــة املنــو اعتنــق أغلــب ســكّ
ــ ــا لنش ــة حينه ــنحت الفرص ــالم س ــالم ـاإلس ــه ور اإلس ــاظرة وتعاليم ملن

ــبهوا يثــريوالنصــار إذ كــانود واليهــ ــيّ وجيــادلواً ن شُ فنزلــت  Nن النب
 ال.ور الطوالنصار يف السُّ ود ول اليهوآياتٌ ح
ـي عـن املـدين وكان هذا هوفل فاآليـة مدنيـة  ،امليـزان بغيـة متييـز املكّ
ــاً د ــبوقطع ــدم  ؛ن ري ــولع ــر أوج ــؤال األج ــبةٍ لس ــة مناس ــب  ود أيَّ طل

ــ ــوم ــاسٍ مل يؤمن ــن أُن ــى م ــهودة القرب ــد ،ا ب ــل حشَّ ــوب ــه، وا ق اهم لقتل
ــة ــة الثاني ــالف البيئ ــ ،بخ ــت تقتض ــد كان ــكـفق ــفَّ ح ؛ي ذل ــه وإذ الت ل

ــن األ ــالٌ م ــزرج وس ورج ــة، وطواخل ــرة العربي ــن اجلزي ــرية م ــف كث ائ
 .املنهج القيايس االجتهادي وهذا هو

ــاين: ــر الث ــىل الر األم ــتامد ع ــات واالع ــواي ــنهج )١(التواملنق ، أي امل
املـدين وهـذا أيضـاً إنْ عـدّ ميزانـا يف التمييـز بـني املكـي والسامعي النقيل، 

ـنة بمدنيـة ودة تكـوفآية امل ح كثـري مـن علـامء أهـل السُّ ن مدنيـة، فقـد رصّ
ايـة واعـتامداً عـىل ر دة،ور بـام فيهـا آيـة املـورة الشـوأربع آيـاتٍ مـن سـ

ــاس ــن عب ــو ،اب ــم أب ــن علامئه ــذلك م ــال ب ــن ق ــر  ومم ــان يف (البح حي

 .٢٧٠ – ٢٦٩:  ١٠ -للسبحاين -ن آانظر : مفاهيم القر )١(
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ــيط) ــرآن)القُ و، )١(املح ــام الق ــامع ألحك ــي يف (اجل ــو، )٢(رطب كاين يف والش
ــدير) ــتح الق ــاو، )٣((ف ــت وامل دي يف (النُّكَ ــورْ ــو، )٤(ن)والعي ري يف ـالزخمش

ـــاف) ر تفســـري ـعـــز الـــدين بـــن عبـــد الســـالم يف (خمتصـــو، )٥((الكشّ
ــا ــو، )٦(ردي)وامل ــهيل لعل ــي يف (التس ــزي الكلب ــن ج ــل)واب ، )٧(م التنزي

، )٩(يــل)واخلــازن يف (لبــاب التأو ،)٨(يف(زاد املســري)زي والفــرج اجلــ وأبــو
ــــنة)واملاتُريــــدي يف (تــــأو ــــو، )١٠(يالت أهــــل السُّ ح ويس يف (رواآلل

 .٣٢٢:  ٩ ،تفسري البحر املحيط )١(

 .١:  ١٦تفسري القرطبي،  )٢(

 .٦٠١:  ٤ ،القديرفتح  )٣(

 .١٩١:  ٥ ،رديوتفسري املا )٤(

 .٢٠٨:  ٤ ،تفسري الزخمرشي )٥(

 .١٣٧:  ٣ ،رديوخمترص تفسري املا )٦(

 .٢٤٤:  ٢ ،م التنزيلوالتسهيل لعل )٧(

 .٥٨:  ٤ ،زاد املسري )٨(

 .٩٣:  ٤ ،يلولباب التأ )٩(

 .١٠٠:  ٩ ،يالت أهل السنةوتأ )١٠(
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اغـــي يف تفســـريهو، )١(املعـــاين)  ،)٣(العينـــي يف (عمـــدة القـــاري)و ،)٢(املرَ
فباالســتناد إىل هــذا  ،)٤(ير)والتنــور يف (التحريــر وحممــد طــاهر بــن عاشــو

دة مــن اآليــات املدنيــة ون آيــة املــوأيضــاً تكــ -الســامعي الــنقيل -املــنهج 
ــ ــة يف الس ــواملتداخل ــة (س ــور املكي ــك  ،ر)ورة الش ــان ذل ــيأيت بي ــام س ك

 .قريباً إنْ شاء اهللا تعاىل
ــث ــر الثال ــز :األم ــبب ن ــت الروس ح ــث رصّ ــة، حي ــات ول اآلي اي

هنــا مدنيــة، كــام أشــار إىل وي كـهلــا يف األنصــار، األمــر الــذي يقتضــوبنز
ــ ــك اآلل ــه (روذل ــاين)،ويس يف كتاب ــيو ح املع ــن الس ــل ع ــهوطي قونق  :ل

هلـا فإهنـا نزلـت يف واحلـاكم يف سـبب نزويدل له مـا أخرجـه الطـرباين و«
ــ :، فعــن ابــن عبــاس قــال: (قالــت األنصــار فــيام بيــنهم)٥(» األنصــار  ول

نا لرسـمج ل بينـه وال حيـ ،يـدهسـلم مـاالً فبسـط ول اهللا صـىل اهللا عليـه وعْ
 ،النـاوإنّـا أردنـا أنْ نجمـع لـك مـن أم ،ل اهللاوا يـا رسـوفقـال ،بينه أحـدٌ و

 .١١:  ١٣ ،ح املعاينور )١(

 .١٣:  ٢٥ ،تفسري املراغي )٢(

 .١٥٦:  ١٩ ،عمدة القاري )٣(

 .٢٤ – ٢٣:  ٢٥ ،يروالتنوالتحرير  )٤(

 .١١:  ١٣ -يسولآلل –ح املعاين ور )٥(
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ـــ﴿جـــلّ وفـــأنزل اهللا عـــزّ  ا إِالَّ املَْ ـــرً ـــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ـــأَلُكُ ـــلْ الَ أَسْ ةَ يفِ وقُ دَّ
ــى بَ رْ ــال ،نوا خيتلفــوفخرجــ )١(﴾الْقُ ــر :اوفق ــ )٢(نوأ مل ت ــال رســإىل م ل وا ق

ــه  ــام قــال هــذا لنقاتــل عــن  :فقــال بعضــهم ؟ســلمواهللا صــىل اهللا علي إن
قُ ﴿جـلّ وفـأنزل اهللا عـزّ  ،رهمـننصـوأهل بيتـه  ـىلَ اهللاَِّ ولُـوأَمْ يَ َ عَ نَ افْـرتَ

بًا ذِ ـو﴿له وإىل ق )٣(﴾كَ بَـلُ التَّ  وهُ قْ ي يَ بَـادِهِ والَّـذِ ـنْ عِ ـةَ عَ ض هلـم  )٤(﴾بَ فعـرّ
نُــو﴿ :لــهوإىل ق ،بــةوبالت ينَ آَمَ يبُ الَّـــذِ ــتَجِ لُــوا ويَسْ مِ اتِ وعَ ـــاحلَِ ا الصَّ

ـــلِهِ و ـــنْ فَضْ مْ مِ هُ ـــدُ ي زِ ـــال ﴾يَ ـــذين ق ـــوا هـــذا أنْ يتوهـــم ال ا إىل اهللا وب
 .)٥(نه)ويستغفرو

 ،سـلم شـيئاً و(سـمع النبـيُّ صـىل اهللا عليـه  :ايةٍ أخـر قـالويف رو
ــار ــال لألنص ــب فق ــوأ مل تك :فخط كم اهللا يبون ــأعزّ ء ف ــوأ مل تك ،ا أذِالّ ا ون

ــداكم اهللا  الً فه ــالّ ــوأ مل تك ،يبضُ نكم اهللا يبون ــأمّ ــائفني ف ــردّ  ،ا خ ن وأال ت
مـــك ون أ مل يطـــردك قولـــوتق :قـــال ؟أيّ يشءٍ نجيبـــك :اوقـــال ؟عـــيلَّ 

 .٢٣ر: آية ورة الشو) س١(

 كذا يف املصدر. )٢( 

 .٢٤ر: آية ورة الشو) س٣(

 .٢٥ر: آية ورة الشو) س٤(

 .٣٣:  ١٢ -للطرباين -املعجم الكبري  )٥( 
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ــاكوفآ بك ق ؟ين ــذِّ قناكوأ مل يك ــدّ ــك فص ــيهم ؟م د عل ــدّ ــال ،فع ــ :ق ا وفجثَ
ــبهم ــال ،عــىل ركَ ــا وأم :اوفق ــتْ  ،أنفســنا لــكوالن مْ ﴿فنزل ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ قُ

يْهِ  لَ ا إِالَّ املَْ عَ رً بَىوأَجْ رْ ةَ يفِ الْقُ  .)١()﴾دَّ
ــا الر ــي ذكرهتْ ــة الت ــياق القص ــالل س ــن خ ــح  أنّ وفم ــات يتض اي

ــة كــان م ــه فمــام وجهــاً إىل األنصــار ال إىل الكفــار، واخلطــاب يف اآلي علي
مـن اآليـات املدنيـة..  -حمـلّ البحـث-ريفةـن اآليـة الشـوال شك فيه تكـ

   .لألخبار يف ذلكعرضٍ وسيأيت مزيد بيانٍ و
* * 

 
  

  -احدي ولل -ل وأسباب النزو ،١٥٩:  ٤ -للطرباين -سط واملعجم األ )١(

٣٧٤. 
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  املطلب الثالث

 دةول آية املويف سبب نز

 :فيه فرعانو
 ل اآلية من مصادر الشيعةوأسباب نز :لواأل
ـــدة رو ـــيعيةوردت ع ـــادر الش ـــات يف املص ـــل  اي ـــة أه ـــن أئم ع

راً منهاودة، ول آية املوجاء فيها بيان سبب نز ،Kالبيت    :إليك نزْ
ي يف تفسريه عن اإلمام الباقر     :قال ،Qالقمّ

ـــا قـــد آ :او، فقـــالNل اهللا وجـــاءت األنصـــار إىل رســـ" ينـــا وإنّ
 :فـأنزل اهللا ،النـا، اسـتعنْ هبـا عـىل مـا نابـكوفخذْ طائفةً مـن أم ،نرصناو

ــلْ الَ ﴿ اقُ ــرً يْـــهِ أَجْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ةَ يفِ و املَْـــإِالَّ ﴿ة ويعنــي: عـــىل النبــ ﴾ أَسْ دَّ
بَى رْ : يف أهل بيته ﴾الْقُ  .)١("أيْ

ن ور جملـس املـأمـعنـدما حضـ ،Qيه عـن اإلمـام الرضـا وابن بابو
ــر ــر و، وبم ــطفاء  Qذك ــاتِ االص ــو -آي ــا عش ــي اثنت ــذكر  -رةـه  Qف

  :Kايةً عن آبائه عن سيد الشهداء ور

، التفسري ١١٢٧:  ٢، التفسري األصفى ،٢٧٥:  ٢ ،تفسري القمي )١(

 .٥٧٧:  ٤ر الثقلني، وتفسري ن ،٣٧٤: ٤الصايف، 
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ــاجرين ( ــاؤوإن امله ــار ج ــواألنص ــد رس ــالول اهللا وا عن ــذه  :اوق ه
أعــطِ منهــا مــا شــئت مــن غــري  :راً وفــاحكم فيهــا مــأج ،دماؤنــاوالنــا وأم

 دة يف هذا احلال.وفنزلتْ آية امل ،حرج
ــدهو  ــن عن ــحابة م ــرج الص ــدما خ ــافق ،عن ــال املن ــل وق ــا محَ ن: م

ــ ــن  Nل اهللا ورس ــه م ــىل قرابت ــا ع ــه إال لِيحثَّن ــنا علي ــا عرضْ ــرك م ــىل ت ع
، وكــان ذلــك مــن قــو ،إال يشءٌ افــرتاه يف جملســه وإن هــ ،بعــده هلم عظــيامً

: وعزّ فأنزل اهللا  قُ ﴿جـلّ بًاولُـوأَمْ يَ ـذِ ـىلَ اهللاِ كَ َ عَ ؛ فبعـث إلـيهم ﴾نَ افْـرتَ
اشـتدّ بكـاؤهم، فـأنزل وا وفبكـ ،تـال علـيهم آيـة االفـرتاء هـذهو.. .النبي

ــو﴿  :جــلّ واهللا عــزّ  بَــلُ التَّ  وهُ قْ ي يَ بَــادِهِ والَّــذِ ــنْ عِ ــوبَــةَ عَ فُ عْ نِ ويَ عَ
يِّئَ  لُ واتِ السَّ عَ فْ ا تَ لَمُ مَ عْ  .)١()﴾نَ ويَ

ــو ــر أب ــائالً: وذك ــريه، ق ــثاميل يف تفس ــن (محزة ال ــثامن ب ثَني ع ــدّ ح
 Nل اهللا وإنّ رسـ :عمري عـن سـعيد بـن جبـري عـن عبـد اهللا بـن العبـاس

م املدينـة  قالـت األنصــار فـيام بينهـا: نــأيت  ،اســتحكم اإلسـالموحـني قـدِ
ك أمــوفنقــ Nل اهللا ورســ ــمْ فيهــا مــن ورٌ هــذه أمول لــه: إنْ تعــرُ النــا حتكّ

مْ ﴿ه يف ذلـك فنزلـت  ورٍ عليـك، فـأتوال حمظـوغري حـرجٍ  ـأَلُكُ ـلْ الَ أَسْ قُ
ا إِالَّ  ـرً يْهِ أَجْ لَ بَـىو املَْـعَ رْ ةَ يفِ الْقُ ن قرابتـي ودّ وقـال: تـو، فقرأهـا علـيهم ﴾دَّ

 .٢١١ ،Qن أخبار الرضا وعي )١(
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ــ ــدي، فخرج ــن بع ــلِّمني لقوم ــده مس ــن عن ــافقوا م ــال املن ــه، فق ن: إنّ ول
لنا لقرابتــه مــن بعــده ،جملســهيءٌ افــرتاه يف ـهــذا لشــ  ،أراد بــذلك أنْ يــذلِّ
ــت  قُ ﴿فنزل ــوأَمْ يَ بًاولُ ــذِ ــىلَ اهللاِ كَ َ عَ ــرتَ ــيهم﴾نَ افْ ــل إل ــتال  ،، فأرس ف

ــيهم ــ ،عل ــاؤهموا وفبك ــتد بك ــأنزل اهللا  ،اش قْ وهُ و﴿ف ي يَ ــذِ ــلُ التَّ الَّ ــةَ وبَ بَ
بَادِهِ  نْ عِ  .)١()اآلية... ﴾عَ

 .)٢(يف تفسريه عن تفسري أيب محزة الثاميل ردها الطربيسوأو
(... إن  :قــال Qعــن اإلمــام الصــادق » دعــائم اإلســالم«يف و

ــاؤ ــار ج ــواألنص ــال ،Nل اهللا وا إىل رس ــ :اوفق ــا رس ــا  ،ل اهللاوي ــا كنّ إنّ
الً فهـدانا اهللا بــك ـالّ النـا مــا وفاسـألنا مــن أم ،عيلـةً فأغنانــا اهللا بـكو ،ضُ

ــراً إِالَّ ﴿جــلّ وفــأنزل اهللا عــزّ  ،لــكوشــئت فه ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــئَلُكُ ــلْ ال أَسْ قُ
ــ ــىواملَْ ب رْ ةَ يفِ الْقُ ــع أب ﴾دَّ ــم رف ــامء وث ــده إىل الس ــد اهللا ي ــى وعب ــى حت بك

لنا) :قالو ،اخضلّت حليته  .)٣(احلمد هللا الذي فضّ
ــه و ــاً  -في ــه  -أيض ــ Qأن ــن ق ــئل ع ــزّ وسُ ــلّ ول اهللا ع ــلْ ال ﴿:ج قُ

ـــراً  ـــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ـــئَلُكُ ـــأَسْ بـــىوإِالَّ املَْ رْ ةَ يفِ الْقُ (إنّ األنصـــار  :، فقـــال﴾دَّ

 .٢٩٣ ،تفسري أيب محزة الثاميل )١(

 .٩٤:  ٩ -للطربيس -تفسري جممع البيان  )٢(

 .٦٨ ،دعائم اإلسالم )٣(
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ــا رســ :اوفقــال ،Nل اهللا وا إىل رســواجتمعــ ــا  ،ل اهللاوي ــك أتيتن نحــن وإن
ــالّ  ــك وض ــدانا اهللا ب ــكون فه ــا اهللا ب ــراء فأغنان ــذه أمو ،فق ــذ وه ــا فخ الن

ــراً ﴿جــلّ وفــأنزل اهللا عــزّ  ،منهــا مــا شــئت ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــئَلُكُ ــلْ ال أَسْ إِالَّ قُ
بىواملَْ  رْ ةَ يفِ الْقُ  .)١(﴾دَّ

ــو ــرت نح ــي ذَك ــادر الت ــن املص ــريٌ م ــا كث ــذه الر وغريه ــات وه اي
قــد الحَ لــكَ مــن وريفة، هــذا ـل اآليــة الشــوغريهــا املبيِّنــة لســبب نــزو

ــا ــها أهن ــالل عرض ــ -خ ــة امل ــدين،  -دة وآي ــل امل ــابع التنزي ــل ط ــا وحتم م
 .ذجاً منهاوايات إنام كان نموذكرناه من ر
نة ول آية املوأسباب نز :الثاين  دة من مصادر أهل السُّ

ــا املصــادر الشــيعية وإنّ بعــض الر م  -ايــات التــي ذكرهتْ التــي تقــدّ
ــا ــنيةو -ذكره ــادر السُّ ــا يف املص ــني لفظه ــاً بع ــد و ،ردت أيض ــا تؤك كلُّه

ــهم وريفة إثــر اجــتامع األنصــار يف املدينــة، ـل اآليــة الشــونــز ضِ عرْ
نـذكرها و ،بـه لقـاء هـدايتهم بـهولرفـع مـا ين ،Nل اهللا واهلم عىل رسـوأم

 :لك فيام يأيت مقترصين عىل أهم مصادرهم
ــاس، ق ــن عب ــن اب ــرج ع ــريه، أخ ــي يف تفس م والثعلب ــدِ ــا ق ــه: (مل ل

ــه نوســلم املدينــة كانــت تنول اهللا صــىلّ اهللا عليــه ورســ ق، وحقــوائــب وبُ

 .املصدر السابق )١(
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ليس يف يديه سعةٌ لـذلك، قالـت األنصـار: إنّ هـذا الرجـل قـد هـداكم و
إنّـك ابـن  ،ل اهللاوا لـه: يـا رسـوبـة بـه. فقـالوابن أخـتكم، من وهواهللا به، 

ليســت وق، وحقــوائــب وبــك نوتنوقــد هــدانا اهللا عــىل يــديك، وأختنــا، 
ــن أم ــك م ــع ل ــا أنْ نجم ــعة، فرأين ــدها س ــك عن ــه، ول ــك ب ــا، فنأتي الن

 .)١(ذا، فنزلت هذه اآلية) وها هو ،بكوما ين فتستعني به عىل
ـــدين الســـيو ـــالوذكـــر جـــالل ال أخـــرج و( :طي يف تفســـريه ق

 َ ّ يفِ األْ اينِ َ ط والطَّربَ دَ وسَ يـق سـعيد بـن وابْـن مرْ ـعِيف مـن طَرِ ـنَد ضَ ـه بِسَ يْ
ــ ــار فِــيامَ بَيـنهم: لَ َنْصَ الَـت األْ : قَ ــالَ بَـري قَ ــوجُ سُ ا لرَ عنـَ صــىل  -ل اهللا والَ مجَ

يْـهِ  لَ ـاالً يبسـط يَـده الَ حيــ -سـلم واهللا عَ ـالُ ول بَينـه ومَ قَ ــا وبَينـه أحـدٌ فَ ا: يَ
ــ سُ ــك مــن أَمْ  ،ل اهللاورَ ــا أَن نجمــع لَ ــا أردنَ ــاوإِنَّ ــأنْزل اهللا:  ،النَ قــل الَ ﴿فَ

ــ ــهِ أجــرا إِالَّ املَْ يْ لَ م عَ ــىوأَســأَلكُ بَ رْ ة يفِ الْقُ ــ ﴾دَّ رجُ ْتَلفــنيوفَخَ ــالُ  ،ا خمُ قَ ا: وفَ
ـوملن تـرَ  سُ ـالَ رَ ـا قَ يْـهِ  -ل اهللا ونَ مَ لَ ـالَ بَعضـهم -سـلم وصـىل اهللا عَ قَ  :فَ

ــه  يت ــل بَ ــن أه ــل عَ ا لنقات ــذَ ــالَ هَ ــامَ قَ ــوإِنَّ ــأنْزل اهللا:  ،رهمـننص أمْ ﴿فَ
قُ  باً ولُ ويَ ـذِ ـىل اهللاِ كَ َ عَ ـو﴿لـه وإِىلَ قَ  ﴾نَ افْـرتَ بَـلُ التَّ  وهُ قْ ي يَ ـنْ والَّـذِ بَـة عَ

ــادِهِ  بَ ــم بِالتَّ  ﴾عِ ُ ــرض هلَ ــةِ إِىلَ قَ وفَع ــه: وبَ ــو﴿ل نُ ــذينَ آمَ يْبُ الَّ ــتَجِ ا ويَسْ

 .٣١٠:  ٨ ،تفسري الثعلبي )١(
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ــو لُ مِ اتِ وعَ ــاحلَِ ــلِهوا الصَّ ــنْ فَضْ مْ مِ هُ ــدُ زيْ ــالُ  ﴾يَ ــذين قَ ا: أَن وهــم الَّ ــذَ ا هَ
 .)١(نه)ويستغفروا إِىلَ اهللا وبويت

، قو ــاسٍ ــن عب ــن اب ــريه ع ــيُّ يف تفس ــرج القرطب مَ وأخ ــدِ ــا قَ ــه: (ملََّ ل
ــهِ  يْ لَ ــىلَّ اهللاَُّ عَ ــيُّ صَ نُ والنَّبِ ــتْ تَ انَ ــةَ كَ ينَ ــلَّمَ املَْدِ ــهُ نَ وسَ ــبُ وبُ ــوائِ قُ قٌ الَ وحُ

ــهِ  مُ اهللاَُّ بِ اكُ ــدَ ــلَ هَ جُ ا الرَّ ــذَ : إِنَّ هَ ــارُ َنْصَ ــتِ األْ الَ قَ ، فَ ــهِ يْ دَ ــا يفِ يَ ا مَ هَ ــعُ يَسَ
، وهُ و مْ ـيكُ نُ وابْنُ أَخِ ـهُ نَ وتَ ـحُ وائِـبُ وبُ ـعُ وقُ مَ نَجْ ـهِ فَ يْ دَ ـا يفِ يَ ا مَ هَ ـعُ قٌ الَ يَسَ

لُ  عَ فَ ، فَ هُ )وا، ثُمَّ أَتَ ولَ لَتْ نَزَ  .)٢(هُ بِهِ فَ
اه الكلبــيُّ أيضــاً عــن ابــن ور ،قريــبٌ منــه مــا يف (اللبــاب)و

ــهِ  يْ لَ ــىلَّ اهللاَُّ عَ م املدينــة وعبــاس، قــال: (إنّ النبــيّ صَ ــلَّم َ ملــا قــدِ كانــتْ وسَ
نُ  ــهُ نوتَ ــب وب ــوائ ــاروق، وحق ــتِ األنص ــعةٌ قال ــده س ــيس يف ي ــذا  :ل إنّ ه

كم مــن بلــدكم، فــامجعوابــن أخــيكم،  وهــو ،الرجــل هــداكم ا لــه وأجــارَ
ــوالكم، ففعلــوطائفــةً مــن أمــ هــا علــيهموا ثــم أتَ ــه ونــزل قو ،ه هبــا، فردّ لُ

ــاىل:  ــ﴿تع ــراً إِالَّ امل ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ ال أَسْ ــىوقُ ــىل  ﴾دةَ يفِ القرب أيْ ع
ــؤذ ــامن (إال) أن ال ت ــاريب واإلي ــرييت، وا أق ــوعش ــه وحتفظ ــيهم، قال ين ف

 .٣٤٨:  ٧ ،روالدر املنث )١(

 .٢٤:  ١٦ ،تفسري القرطبي )٢(

                                                           



 ٥٧ ....................................................... املحور األول: يف سبب نزول آية املودة

ــري  ــن جب ــعيد ب ــروس ــعيب) وعم ــن ش ــو. )١(ب ــه يف (السّ ــنيِ لفظ راج ـِبع
 .)٢(املنري)

لــه: وق ،ل) عــن ابــن عبــاسٍ واحــديُّ يف (أســبابِ النــزوأخــرج الو
مَ رســ ــدِ ــا قَ ــةَ ول اهللا صــىل اهللا عليــه و(ملََّ ينَ نُ ســلم املَْدِ ــتْ تَ انَ ــهُ نَ وكَ ــبُ وبُ ائِ

ــو قُ ، وحُ ــلَ وقٌ جُ ا الرَّ ــذَ : إِنَّ هَ ــارُ َنْصَ ــالَ األْ قَ ، فَ ةٌ ــعَ لِكَ سَ هِ لِــذَ ــدِ ــيْسَ يفِ يَ لَ
 ، ــهِ ــاىلَ بِ مُ اهللا تَعَ اكُ ــدَ ــدْ هَ ــوقَ نُ  وهُ ، تَ مْ ــتِكُ ــنُ أُخْ ــهُ نَ وابْ ــبُ وبُ ــوائِ قُ ، وحُ قٌ

َعُ و ــامجْ ، فَ ةٌ ــعَ لِكَ سَ هِ لِــذَ ــدِ ــيْسَ يفِ يَ ــهُ ولَ ــ ا لَ ــنْ أَمْ ــومِ ــا الَ يَضُ مْ مَ ، ـالِكُ مْ كُ رُّ
أْتُ  نُ وفَ ـا يَ ىلَ مَ ينَهُ عَ . ففعلـوهُ بِهِ لِيُعِ ـالُ وا ثـم أتـوبُـهُ قَ هِ فَ ـوه بـِ سُ ـا رَ لَ اهللاَِّ، وا: يَ

ــا تِنَ ــنُ أُخْ ــكَ ابْ ، و ،إِنَّ يْكَ ــدَ ــىلَ يَ ــاىلَ عَ انَا اهللاَُّ تَعَ ــدَ ــدْ هَ نُ وقَ ــكَ نَ وتَ ــبُ وبُ ائِ
ــو قُ ــكَ و ،قٌ وحُ ــيْسَ لَ ــنْ أَمْ  لَ ــكَ مِ ــعَ لَ مَ ــا أَنْ نَجْ نَ أَيْ رَ ، فَ ةٌ ــعَ ا سَ هَ ــدَ نْ ــا وعِ الِنَ

ــا ين ــىلَ مَ ] عَ ــتَعِنيَ [بِــهِ تَسْ نَأْتِيَــكَ بِــهِ فَ ــيْئًا] فَ ــتْ وهــا هــوبــك، و[شَ لَ نَزَ ذا. فَ
( ةُ يَ هِ اآلْ ذِ  .)٣(هَ

ــم األورو اينُّ يف (املعج ــربَ ــعيد و الط ــي إىل س ــنَدٍ ينته ــط) بس س
 ولـ :قالـت األنصـارُ فـيام بيـنهم :أنه قال: (عن ابـن عبـاسٍ قـالَ  ،بن جبري

نا لرس ل بينـه وال حيـ ،فبسـط يـده ،سـلّم مـاالً ول اهللا صـىل اهللا عليـه ومجعْ

 .١٩٠:  ١٧ ،م الكتابواللباب يف عل )١(

 .٥٣٧:  ٣ ،الرساج املنري )٢(

 .٣٨٩ ،-احديولل -ل وأسباب النز )٣(
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ــدٌ و ــه أح ــال ،؟بين ــ :اوفق ــا رس ــن  ،ل اهللاوي ــك م ــع ل ــا أنْ نجم ن ــا أردْ إن
ــهِ ﴿ :جــلّ وفــأنزل اهللاُ عــزّ « ،الِنــاوأم يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ ــقُ ا إِالَّ املَْ ــرً ةَ وأَجْ دَّ

ــى بَ رْ ل وإىل مــا قــال رســ )١(نوأمل تــر :اوفقــال ،نوا خيتلفــوفخرجــ ﴾يفِ الْقُ
ــه  ــام قــال هــذا لنقاتــل عــن  :فقــال بعضــهم ؟ســلّمواهللا صــىل اهللا علي إن

قُ ﴿ :جـلّ وفـأنزل اهللاُ عـزّ « ،رهمـننصـو ،أهل بيتـه ـىلَ ولُـوأَمْ يَ َ عَ نَ افْـرتَ
بًا ذِ  .)٢(﴾اهللاَِّ كَ
ــهو ــار  ،علي ــذه األخب ــزوفه ــئ بن ــريٌ تنب ــا كث ــاىلول قوغريه ــه تع  :ل

ا إِالَّ ﴿ ـــرً يْـــهِ أَجْ لَ مْ عَ ـــأَلُكُ ـــلْ الَ أَسْ بَـــىو املَْـــقُ رْ ةَ يفِ الْقُ رة و(ســـ ﴾دَّ
ــ ــيِّ ٢٣روالش ــىل النب ــو ،N) ع ــه  وه ــرض علي ــدما ع ــة عن يف املدين

عـىل مـا -ريفة ـ. فاآليـة الشـ.بـهواهلم ليستعني هبـا عـىل مـا ينواألنصار أم
م  ن مدنيةً ال مكية.ون أدنى شكٍّ تكودو -تقدّ

* * * 
 
 

 .كذا يف املصدر )١(  

 .٥٧٥٨/ ح٤٩: ٦ -للطربيس–سط و) املعجم اال٢(

                                                           



 

 
 

  ث الثالثاملبح

نِيّة آية املوشبُهاتٌ ح  دةول مدَ

 :فيه ثالثة مطالبو
 لواملطلب األ

نية آية املوشبهة ابن تيمية ح  عليهاالرد ودة ول مدَ

ل اســتدالل ورد ابــن تيميــة يف كتابــه (منهــاج الســنة) إشــكاالً حــوأ
ــة املــ ــاده)١(Kإمامــة أهــل البيــت ودة عــىل عصــمة والشــيعة بآي أنّ  :، مف

ــة بتاممهــا، ورةُ الشــوســور، ورة الشــواآليــة يف ســ إنّ اإلمــام ور مكي
ــن م Qاحلســن  ــومل يك ــت ذاكوداً ول ــز ؛ق ــام ت ــاً إن ــإنّ علي ــالزهراء وف ج ب

ر و...قعــة بــدروبعــد  رد وأوأعــاد، وهكــذا راح يسرتســل بكالمــه فكــرّ
ــةً متعارضــة  ــك أدل ، وعــىل ذل ــةٍ ــاتٍ متناقضــة ال تتجــار يف حلْب ال وبيّن

ه:  ،تتساير إىل غايةٍ   فقال ما نصُّ

 .١٢٢ ،-للعالمة احليل -انظر : منهاج الكرامة  )١(
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بٌ ظــاهرٌ « رة وســو ،رورة الشــوفـإنّ هــذه اآليــة يف سـ ؛فهـذا كــذِ
يـة بــال ريـبٍ والشـ بفاطمــة ريض اهللا ج عـيلٌّ ونزلــتْ قبـل أنْ يتــز ،ر مكّ

ج فاطمـة وفـإنّ عليـاً إنـام تـز ؛احلسـنيولـد لـه احلسـن وقبل أنْ يو ،عنهام
 ،ة بـدرٍ ومل يـدخل هبـا إال بعـد غـزو ،باملدينة بعـد اهلجـرة يف العـام الثـاين

 .كانت بدرٌ يف شهر رمضان سنة اثنتنيو
م الكالم عـىل اآليـة الكريمـةو  أنّ املـراد هبـا مـا بيّنـه ابـن و ،قد تقدّ

بـني وبينهـا وعباس ريض اهللا عنهام مـن أنـه مل تكـن قبيلـةٌ مـن قـريش إال 
ــه ورســ ــةٌ  فقــالول اهللا صــىل اهللا علي ال أســألكم عليــه أجــراً  :ســلم قراب

 ،بيــنكموين يف القرابــة التــي بينــي ودّ وإال أنْ تــ ،دة يف القربــىوإال املــ
 .غريهواه البخاري ور

ـنة قد ذَكر طائو الشـيعة واجلامعـة وفـةٌ مـن املصـنِّفني مـن أهـل السُّ
سـلم أنّ وغـريهم حـديثاً عـن النبـيّ صـىل اهللا عليـه ومن أصحاب أمحـد 

ــال ــتْ ق ــا نزل ــة مل ــذه اآلي ــ :اوه ــا رس ــؤالء ،ل اهللاوي ــن ه ــال ؟مَ ــيلٌّ  :ق ع
 .هذا كذبٌ باتفاق أهل املعرفة باحلديثو ،ابنامهاوفاطمة و

 ؛اآليــة نزلــتْ بمكـة باتفــاق أهــل العلــمممـا يبــنيِّ ذلــك أنّ هـذه و  
يـةورة الشـوفإنّ س  ،بـل مجيـع الــ (حـم) كلُّهـن مكيـات ،ر مجيعهـا مكّ

ــزو ــيلٌّ مل يت موع ــدّ ــام تق ــة ك ــة إال باملدين ــن ومل يو ،ج فاطم ــه احلس ــد ل ل
فكيــف يمكــن أهنــا  ،الرابعــة مــن اهلجــرةواحلســني إال يف الســنة الثالثــة و

ــن هــؤالء ،هللال اويــا رســ :اوملــا نزلــتْ بمكــة قــال فاطمــة وعــيلٌّ  :قــال ؟مَ
 ابنامها.و
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لــد احلســن ســنة ثــالث مــن و :قــال احلــافظ عبــد الغنــي املقــديس 
لــد وو ،هــذا أصــحُّ مــا قيــل فيــه ،اهلجــرة يف النصــف مــن شــهر رمضــان

 :قيـلو :قـال ،نَ مـن شـعبان سـنة أربـعٍ مـن اهلجـرةواحلسني خلمسٍ خلـ
 .سنة ثالثٍ 

ــن قــال هــذا يقــو :قلــتُ  هــذا و ،لــد ســنة اثنتــنيول إنّ احلســن ومَ
ــعيفٌ  ــة ريض اهللا  ؛ض ــدخل بفاطم ــاً مل ي ــحيح أنّ علي ــتَ يف الص ــد ثب فق

 .)١(»ة بدروعنهام إال بعد غز
ــاقض « ــاسٍ ين ــن عب ــذي يف الصــحيحني عــن اب ــة ال إنّ تفســري اآلي

ــئل ابــن عبــاسٍ  :قــال ،ففــي الصــحيحني عــن ســعيد بــن جبــري ؛ذلــك سُ
ــن ق ــاىل وع ــه تع ــلْ الَ ﴿ل ــقُ ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــىوأَسْ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ  ﴾دَّ
إنـه مل  ،عجلـتَ  :فقـال ابـن عبـاس ،ا حممـداً يف قرابتـهوأنْ ال تـؤذ :فقلت

 ،سـلم فـيهم قرابـةٌ ول اهللا صـىل اهللا عليـه ويكن بطنٌ مـن قـريش إال لرسـ
ــه أجــراً  :فقــال ــل ،ال أســألكم علي ــي ولكــنْ أســألكم أنْ تَصِ ــة الت ا القراب
 .بينكموبيني 

ــن عبــاسٍ ترمجــان القــرآن  أعلــمُ أهــل البيــت بعــد عــيلٍّ وفهــذا اب
يـا  -ال أسـألكم  :لكـنّ معناهـا ،ي القربـىودةَ ذولـيس معناهـا مـ :لويق

 .٥٦٤-٥٦٢: ٤ -ابن تيمية–) منهاج السنة ١(

                                                           



 يف القرآن الكريم Q اإلمام احلسن. .......................................................... ٦٢

ــ ــرب ـمعش ــور الع ــا معش ــريش ـي ــراً  -ر ق ــه أج ــألكم أنْ  ،علي ــنْ أس لك
ل ـل إلـيهم  ،وبيـنكم فهـوا القرابةَ التي بينـي وتَصِ سـأل النـاس الـذين أُرسِ

لوأ َهوالً أنْ يَصِ بلِّغ رسالة ربهوفال يعتد ،ا رمحِ  .)١(»ا عليه حتى يُ
ك بـني أشـداقه مقالـةَ ابـن تيميـة، مـن وم مـن يلـوجدتُ يف القـوو

ــطالين سْ ــال القِ ــريو ،أمث ــن كث ــدهلو ،اب ــز ال ــد العزي ــىل وي وعب ــن ع م
اهللاُ و ،فكــره مــن غــري حتقيــقٍ ا واعتنقــو ،ا عنــه تقليــداً وإذ أخــذ ؛شـاكلتهم

ــد ذمّ أق ــبحانه ق ــوس ــل بعق ــركهم العم ــىل ت ــاً ع ــائهموام ــداً آلب  ،هلم تقلي
ـا ﴿فقال: ـةٍ وإِنَّ ـىلَ أُمَّ نَـا عَ اءَ ا آبَ نَ ـدْ تَـدُ وجَ قْ مْ مُ هِ ـىلَ آثَـارِ رة و(سـ ﴾نَ وإِنَّـا عَ

 .)٢٣الزخرف 
يــةو«فأمــا القســطالين فقــد قـــال:   مل يكـــنْ إذ ذاك و ،اآليــة مكّ

ــة أ ــزولفاطم ــا مل تت ــة، فإهنّ ــنة والدٌ بالكلّي ــدرٍ يف الس ــد ب ــيلٍّ إال بع ج بع
ــة مــن اهلجــرة ــام فســو ،الثاني ــة ب ــة ـّتفســري اآلي ُ األُمّ ــه حــربْ ترمجــان ور ب

 .)٢(»ىلوأوالقرآن ابن عبّاس أحقّ 
ــر نــزو«أمــا ابــن كثــري فهــذا نــصُّ مقالتــه: و ل اآليــة يف املدينــة وذِكْ
ـــدٌ  ـــة،  ؛بعي يّ ـــا مكّ ـــن إذ وفإهنّ ـــا أمل يك ـــة ريض اهللا عنه الدٌ وذاك لفاطم

 .١٠٠: ٧ -ابن تيمية–منهاج السنة ) ١(
 .٣٣١:  ٧ -للعسقالين -إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري )٢(
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ــا مل تتــز ؛بالكلّيـة ج بعـيلٍّ ـ ريض اهللا عنـه ـ إالّ بعـد بــدرٍ مــن الســنة وفإهنّ
 .)١(»الثانية من اهلجرة 

لَ و هْ ــدّ ــز ال ــد العزي ــا عب مــه اخــتالف املفســوأمّ ــد زعْ رين يف ـي فبعْ
يـا وأمحـد بـن حنبـل مهـا فقـط مـن رَ وأنّ الطـرباين و ،املراد من هذه اآليـة

فيهـا املـراد مـن القربـى،  Nعن ابن عبـاسٍ األحاديـث التـي عـنيّ النبـيّ 
ــالً فقــال ــابع مسرتس ثو« :ت ــدِّ ــنْ ردّمهــا املح ــولك ــأنّ س ــون ب ر ورة الش

مــا كانــتْ واحلســني، ومل يكــن هنالــك اإلمامــان احلســن وبتاممهــا مكيــة، 
ريض اهللا تعـــاىل  -بعـــيلٍّ  جـــةومتز -ريض اهللا تعـــاىل عنهـــا  -فاطمـــة 

 .)٢(»-عنه
ــ ــ :لوأق ــودع ــو ك ــة امل ــة ون آي ي ــة، ودة مكّ ني ــت مدَ ــا وليس أهن

ــابٌ م ــوخط ــه للمش ـــجَّ ــذين يعارض ــيني ال ــيّ وركني القرش  ،Nن النب
ــة وايــات التــي بيّنــت ســبب نــزوبعيــدةٌ كــلّ البعــد عــن نــصّ الر ل اآلي

 .الرشيفة
رة وفـإنّ هـذه اآليـة يف سـ ؛فهـذا كـذبٌ ظـاهر«ل ابـن تيميـة: وقو 

ــ ــور، والش ــرةُ وس ــبوالش ــال ري ــة ب يّ ــيه »، ر مكّ ــا يقتض ــالفُ م خ

 .٢٠١:  ٧ ،تفسري ابن كثري )١(

 .١٥٣ ،خمترص التحفة االثني عرشية )٢(
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ــة  ــة العلمي ــن األمان ــيُّ م ــثُ العلم ــرض والبح ــة يف الع ــذ واخلُلُقي األخ
ــرق والــرد، و ــرف عنــه خَ هــذا لــيس بغريــبٍ عــىل ابــن تيميــة، الــذي عُ

هـذا اللغـز الـذي ظـل  ،»أهـل العلـم«نسـبتها إىل وادّعاؤهـا واإلمجاعات 
ــنة يف كشــف النقــاب عنــهإذ حــار علــامء أهــل  ؛غامضــاً حتــى اآلن  ،السُّ
ــ ــة يف نســبة وحتــى أهنــم مل يعرف ــنُ تيمي ــرَ اب ــذين أكث ا مــن هــم هــؤالء ال
 أنه سيبقى أبدياً؟ وأ فلهذا اللغز حلٌّ أ ،إثباتاً واإلمجاعات هلم نفياً 

ال حتقيـق، األمـر وإطالقـه األحكـام جزافـاً مـن غـري تثبُّـتٍ وهذا،  
ــاده ــكّ يف فس ــذي ال ش ــتدالل، و ،ال ــاً يف االس ــذه منهج ــن اخت ــذر مل ال ع

ــهولكــنْ ال غرابــة يف مثــل صــنيع ابــن تيميــة  إذ إنّ العصــبية  ؛مــن لــفّ لفّ
ــلُ والربهــان، واملذهبيــة غالبــاً مــا تطغــى عــىل الــدليل  ــن قبْ قــد فعلهــا مِ

ب كـلَّ مـا تـ أنـت تـر هنـا كيـف و، Kاتر يف فضـل أهـل البيـت وفكذّ
اتر عـن وتـاملبالنقـل ثابـتٌ  ومـا هـنفـى و ،ألقى أحكامـه مـن غـري دليـلٍ 

ــ ــن و Nل اهللاِ ورس ــالقربى، م ــراد ب ــنهم امل ــاهرين  يف تعيي ــه الط ــل بيت أه
 .احداً عىل ذلكون أنْ يقيم دليالً ود

ــةوادّعــى عــدم الريــب يف كــو  ــة مكي ــا مــا هــو ،ن اآلي ــنيِّ لن  ومل يب
احــدةٌ مــن ادّعاءاتــه التــي ومــا هــذه إالّ ومســتنَد عــدم الريبــة يف ذلــك، 

رفتْ عنه، فتندرج حتت مق  لة الشاعر: وعُ
ــدعاو ــوال ــاو إنْ مل تقيم  ا عليه

 

ـــــاء  ـــــاتٍ أبناؤهـــــا أدعي  بيِّن
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ــدعو ــذه ال ــل ه ــل يف مث ــدليل وبالتأمُّ ــن ال ــة ع ــان، و العريَّ الربه
هــا نصــو ،لــةوتــر أهنــا غــري مقب التــي مــرّ  -ل وص أســباب النــزوتردّ

ها رُ نةوأقو -ذكْ  .ال علامء أهل السُّ
 :تيمية يف مدعاه مناقشة ابن

صـاً مـن كـالم ابـن تيميـة السـابق وإضاءة هلذه املناقشـة نـذكر نصو
ص؛ وء هـذه النصـوف نناقشـه عـىل ضـوسـون ماثلـة أمـام القـارئ ولتك

ــل  ــا جه ــح لن ــي يتض ــل ولك ــذا الرج ــغ ه ــعف وزي ــاً ض ــا أيض ــني لن يتب
 :إليك بيان ذلكوضحالة مقالته و

تـه التـي عزاهـا مهـاً وقـال ابـن تيميـة م ىل:واملناقشة األ النـاس بحجّ
إنّ تفســري « :حيــث قــال ،إىل مصــادر أهــل ملّتــه التــي رصخــتْ بتكذيبــه

ــك ــاقض ذل ــاسٍ ين ــن عب ــن اب ــحيحني ع ــذي يف الص ــة ال ــي  ،اآلي فف
 .»إلخ...الصحيحني عن سعيد بن جبري

ــراد هبــام صــحيح  :لوأقــ متــى مــا اطلــق لفــظ الصــحيحني فانــه يُ
ر خــالف األمانــة واملــذك ابــن تيميــة بكالمــهوصــحيح مســلم والبخــاري 

ن خيالفه  ذلك من جهتني:و ،العلمية التي طاملا داعى هبا مَ
ــة األ عاه إىل  :ىلواجله ــدّ ــىل م ــه ع ــتدل ب ــذي اس ــديث ال ــبته احل نس

ي و ،البخــاري ــانوالرجــوبعــد التحــرّ ي ــه للعِ  ،ع إىل املصــدر يتضــح كذبُ
حيــث مل يــردْ يف صــحيح البخــاري حــديثٌ بمثــل احلــديث الــذي زعــم 
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ه وجــوابــن تيميــة   ،يوال مــن حيــث الــراوال مــن حيــث األلفــاظ  ،فيــهدَ
بيـنام  ،سـعيد بـن جبـري وهـابـن تيميـة ي يف احلـديث الـذي ذكـره وفالرا
ــرا ــذي روال ــاريّ ال ــديث البخ ــوي يف ح ــحيحه ه ــك  واه يف ص ــد املل عب

ــ ــن ميس ــاـب ــن ط ــاس،  ورة ع ــن عب ــن اب ــة وس ع ــن ناحي ــا م ــاظ أأم لف
ــلف  ــن س ــدٌ م ــذكره أح ــة مل ي ــن تيمي ــذي ذكــره اب ــديث ال احلــديث فاحل

 .ال مسانيدهموأئمتها، ال يف صحاحهم واألمة 
ع وبعــد الرجــو ،نســبته احلــديث إىل صــحيح مســلم :اجلهــة الثانيــة

 ،ر عزيـزي القـارء مـد أمانـة ابـن تيميـة يف النقـلوفلك أنْ تتصـ ،إليه
بــ(شيخ اإلسـالم) فـام بـال مـن كـان نـه وحال مـن يلقب وإذا كان هذا هو
 :قديامً قال الشاعرونه، ود

فِّ نـاقراً   إذا كانَ ربُّ البيـتِ بالـدّ

 

قْصِ   بيانَ فيه عىل الـرَّ لُمِ الصِّ  فال تَ

ــلمٍ   ــحيح مس ــزاه إىل ص ــذي ع ــديث ال ــذلك احل ــرَ ل ــث ال ذِكْ حي
ــة ض احلــديثَ  ،البتّ بــل عــىل العكــس ســيجد الباحــثُ فيــه حــديثاً يعــارِ
ــر ــحيحه وامل ــاري يف ص ــن البخ ــة وي ع ــن تيمي ــم اب ــذي زع ــديث ال احل

فيبطـل بـذلك مــا  ،األمـر الـذي يـؤدي إىل تسـاقطهامايـة البخـاري لـه ور
عاه ــدّ ــة مل ــن تيمي ــه اب ــتدلّ ب ــث ر ،اس ــندٍ وحي ــحيحه بس ــلمٌ يف ص  مس

تـب نجـدة بـن عـامر احلـر« :ينتهي إىل يزيد بن هرمـز، أنـه قـال ري إىل وكَ
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 :ليزيـد )١(فقـال ؟مـن هـم ،ي القربـىون ذعـو.. .ابن عبـاسٍ يسـأله عـن
: أنـك كتبـتَ  ،قـةٍ مـا كتبـتُ إليـهوال أنْ يقـع يف أُمحْ وفلـ ،اكتب إليه اكتـبْ

نـا و ؟ي القربـى مـن هـموكتبـتَ تسـألني عـن ذو.. .تسألني عن إنّـا زعمْ
ناوأنّا هم فأبى ذلك علينا ق  .  )٢(»مُ

ــذي ر ــديث ال ــاسٍ يف احل ــابن عب ــاريّ وف ــ )٣(اه البخ ــاً ل ويق معرتض
، إن النبـي صـىل اهللا عليـه « :عىل سـعيد بـن جبـري لْـتَ سـلم مل يكـن وعجِ

ــة ــيهم قراب ــه ف ــان ل ــريش إال ك ــن ق ــن م ــذي رو ،»بط ــديث ال اه ويف احل
ــا أنــا هــم فــأبى و« :لوفيقــمســلم يف صــحيحه يــنقض ذلــك،  إنــا زعمن

ٌ » مناوذلك علينا ق  .اضحوفالتعارض بنيّ
يريــد بــام ذكــره احلــديثَ هبــذا الــذي تقــدم فــإنْ كــان ابــن تيميــة و

ت واه البخــاري يف صــحيحه، فــال منــاص حينئــذٍ مــن ثبــوالــذي ر
ــه مت ــتدل ب ــذي اس ــديث ال ــاظِ احل ــه بألف ب ــذلك موتالعُ ــاً ب ــة وخي اءم

ــ ـــمقتض ــديث هل ــالواه وى احل ــث ق ــه، حي ــن « :رأي ــحيحني ع ــي الص فف

 .أي ابن عباس )١(

 .١٨١٢ح  ،١٤٤٥:  ٣ ،صحيح مسلم )٢(

 ىل البخاري.إعىل زعم ابن تيمية فيام نسبه  )٣(
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ــري ــن جب ــعيد ب ــال ،س ــن ق :ق ــاسٍ ع ــن عب ــئل اب ــاىل ﴿وسُ ــه تع ــلْ الَ ل قُ
مْ  أَلُكُ ا إِالَّ املَْ أَسْ رً يْهِ أَجْ لَ بَىوعَ رْ ةَ يفِ الْقُ  .»﴾ فقلت:...دَّ

ســعيدُ  وي هــوظ يف نــص كــالم ابــن تيميــة هــذا أنّ الــراوفــامللح 
ــري ــن جب ــرا ،ب ــنام ال ــذي روبي اه البخــاري يف صــحيحه وي يف احلــديث ال

عـن ابـن عبـاس: أنـه سـاً ووأنـه سـمع طاو ،رةـعبـد امللـك بـن ميسـ وه
ئل عن ق بَـىدَّ واملَْـإِالَّ لـه ﴿وسُ رْ ﴾ فقـال سـعيد بـن جبـري: قربـى آل ةَ يفِ الْقُ

لـتَ  :سـلم، فقـال ابـن عبـاسٍ وحممد صىل اهللا عليـه  إنّ النبـيَّ صـىل  ،عجِ
فقـال:  .سلّم مل يكـن بطـنٌ مـن قـريش إال كـان لـه فـيهم قرابـةواهللا عليه 

لإال أنْ ت(  .)١()»بينكم من القرابةوا ما بيني وصِ

ــب ابــن تيميــة بألفــاظ احلــديث املــذكاألثــر الــذي يرتكــه و ر وتالعُ
ل ابـن وقـول سـعيد بـن جبـري، ول ابـن عبـاسٍ عـىل قـويقتيض تقـديم قـ

كـام قـال سـعيد بـن » قربـى آل حممـد«أنه لـيس املـراد بـالقربى  وعباس ه
مبتغـاه ومـن هـذا التحريـف تعـرف مـراده وجبري، بل املراد كـلُّ قـريش، 

عاهيدوجعل احلديث دليالً يؤيد رأيه،  وهو دّ  .عم مُ
قٌ بني أنْ يك إذ إن سـعيداً  ؛سعيد بن جبري وس أووي طاون الراوففرْ

دَّ ذلـك وكان راول عُ بيانـاً  -ل ابـن عبـاس وأي نقلـه لقـ -ياً هلذا احلديث لَ

 .٤٨١٨ح ،١٢٩:  ٦ ،صحيح البخاري )١(
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هذا مما يصب يف صالح أحقاد ابـن و. .إقراراً منه  بصحة ما قاله ابن عباسو
انـه سـمع مـن ابـن وس ووي طـاوكان الراوأما لوتعصبه الذميم؛ و ،تيمية

أن املـراد  وهـوجابة عىل السؤال سبق ابن عباس يف اإل .. بأن سعيداً .عباس
ل سعيد هـذا مـا وة األخذ بقون مما زاد من قإو ،N من القربى  هم آل حممد

هـذا الـذي و« رشحه للحديث بـام نصـه:وقاله ابن حجر يف معرض كالمه 
زم به سعيد بن جبري قد جاء عنه من ر ايـة والرو )١(»عـن ابـن عبـاس ايتهوجَ

اترة ومتـومتظـافرة  N هنـم آل حممـدأوعن ابن عباس يف املراد من القربـى 
هبذا يتعني األخذ بام قاله سعيد بن جبري عىل ما جـاء يف حـديث البخـاري و
قدامـه عـىل التالعـب إالـدافع مـن  وفكـان هـ ،هذا مما يأبـاه ابـن تيميـة و

ب مـا قالـه ابـن  -كـام عرفـت -اه البخاري ولكن الذي ر ،باحلديث يكـذِّ
عبـد امللـك بـن  وي للحديث ليس سعيد بن جبري بـل هـوتيمية؛ إذ إن الرا

 .  )٢(ساً عن ابن عباسووأنه سمع طاو ،رةـميس
ــة: ــة الثاني ــة املناقش ــن تيمي ــال اب ــز« :ق ــل أنْ يت ــت قب ــيلٌّ ونزل ج ع

فـإنّ عليـاً  ،احلسـنيولـد لـه احلسـن وقبـل أنْ يوبفاطمة ريض اهللا عـنهام، 
مل يـدخل هبـا إال و ،ج فاطمـة باملدينـة بعـد اهلجـرة يف العـام الثـاينوإنام تز

 .»كانتْ بدرٌ يف شهر رمضان سنة اثنتنيو ،ة بدرٍ وبعد غز

 .٥٦٤:  ٨ ،-البن حجر العسقالين -فتح الباري  )١(

 .٤٨١٨ح ،١٢٩:  ٦ ،صحيح البخاري )٢(
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ــك و ــن الش ــةٍ م ــاللٍ ثقيل ــاء ظ ــافٍ يف إلق ــذا ك ــه ه ــب وكالم الري
ــة آيــة املــوحــ كــر تــأريخ ز ؛دةول مدنيّ  Pاج الطــاهرة الزهــراء وإذ إنــه ذَ

ــيد األ ــؤمنني وبس ــري امل ــياء أم ــ Qص ــلّط الض ــم س ــأريخٍ ال وث ــىل ت ء ع
احلســـن  Nل اهللا والدة ســـبطي رســـو وهـــو ،خـــالفَ يف صـــحته

ية اآلية  فخرج بنتيجةٍ  Lاحلسنيو  .-حملّ البحث -تقتيض مكّ
 :جهنيوهذا باطل من و 

ــه ال دليــل عــىل أنّ ســ – ١  ؛ر نزلــتْ بتاممهــا يف مكــةورة الشــوأنّ
ـ ـنة، حيـث نفَ ـلّ علـامء أهـل السُّ ح بـه جُ يّـة أربـع آيـاتٍ مـن وملا رصّ ا مكّ

ــة املــورة الشــوســ ــام فيهــا آي ــاسٍ ودة، اعــتامداً عــىل رور ب ــن عب ــة اب  ،اي
 .ل هذه املسألة قريباً وسيأيت تفصيل الكالم حو

ـــيلٍّ وأنّ ز – ٢ ـــراء  Qاج ع ـــن الزه ـــةوكو - Pم ـــه يف املدين  ،ن
ــذلك و ــن وك ــبطني احلس ــني والدة الس ــة يف  -Lاحلس ــه البتّ ــة ل ال عالق

ية اآلية ال من قريبٍ   .بعيدٍ  ال منوإثبات مكّ
* * 
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  املطلب الثاين

نة حوأق ةول مدنيّة آية املوال علامء أهل السُّ  دّ

ر ورة الشـوإنّ ابن تيمية اسـتدلّ عـىل مكيّـة اآليـة بـام يـأيت: إنّ سـ
ـــاً و ،نزلـــتْ يف مكـــة ـــالزهراء ومل يتـــز Qإنّ علي ـــة Pج ب  ،إال يف املدين

ــن و ــني واحلس ــام  Lاحلس ــاً وإن ــة أيض ــدا يف املدين ــ ،ل ــة امل ة ال وإذن آي دّ
ــةوألهنــا آيــةٌ يف ســ ؛ختــتص بأهــل البيــت هــي و ،رةٍ نزلــتْ بتاممهــا يف مكّ

 ر.ورةُ الشوس
م-هــذا و ــيام تقــدّ ــا ف ــاسٌ باطــلٌ مــن  -كــام قلْن أحــدها  ،هوجــوقي

ــاو ــ :أمهه ــىل أنّ س ــلَ ع ــه ال دلي ــوأنّ ــةر ورة الش ــا يف مك ــتْ بتاممه  ؛نزل
يـة أربـع آيـاتٍ مـن سـ نة عـىل نفـي مكّ لُّ علامء أهل السُّ  ،رورة الشـوفجُ

ة، اعتامداً عىل روبام فيها آيةُ امل  اية ابن عباس.ودّ
ــة الســ ي ح بمكّ ــنة رصّ ــامء أهــل السُّ رة عــىل اإلطــالق، وفــبعض عل

ــا ــك باعتب ــإال أنّ ذل ــه اآلل ــار إلي ــام أش ــب ك ــبعض و ،)١(يسّ ور األغل ال
يـة يـة أربـع آيـاتٍ منهـا مـن دو  ،اآلخر قال بأهنـا مكّ ن ذكـر مـا ونفـى مكّ

ثالـثٌ ذكـر ذلـك و ،كـأنّ املسـألة باتـتْ مـن املسـلَّامت لديـهو ،يستند إليه

 .١٠:  ٢٥ ،ح البيانور )١(
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 ،قتــادة كــام سيتضــح لــك فــيام يــأيتوايــةٍ عــن ابــن عبــاسٍ ومســتنداً إىل ر
 :اهلموإليك أقو

البحـر املحـيط: سف بن عيل يف تفسـريه وحيان حممد بن ي و. قال أب١
ية يف قوهذه الس : وجابر، وعكرمة وعطاء ول احلسن ورة مكّ قال ابنُ عبـاسٍ

ية  ا إِالَّ املَْـله تعاىل: ﴿وإال أربع آيات، من قمكّ رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ ةَ يفِ وقُل الَّ أَسْ دَّ
بَى رْ    .)١(فإهنا نزلتْ باملدينة ؛﴾ إىل آخر األربع آياتالْقُ

ــال أب٢ ــامع و. ق ــري اجل ــي يف تفس ــدين القرطب ــمس ال ــد اهللا ش عب
ر مكيــة يف ورة الشــوســ ،بســم اهللا الــرمحن الــرحيم(ألحكــام القــرآن: 

ــاس وجــابر، وعطــاء وعكرمــة ول احلســن وقــ ــن عب ــال اب ــادة: إال وق قت
ا إِالَّ املَْـبع آيات منهـا أُنزلـت باملدينـة: ﴿أر ـرً يْـهِ أَجْ لَ مْ عَ ـأَلُكُ ـل الَّ أَسْ ةَ وقُ دَّ
بَىيفِ  رْ  .  )٢()ن آيةومخسوهي ثالثٌ و﴾ إىل آخرها، الْقُ

ي عــن ابــن ورُ (كاين يف فــتح القـدير: و. قـال حممــد بـن عــيلّ الشـ٣
ــل الَّ ع آيــاتٍ منهــا أُنزلــتْ باملدينــة ﴿قتــادة أهنــا مكيــة إال أربــوعبــاسٍ  قُ

ا إِالَّ املَْ  رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ بَىوأَسْ رْ ةَ يفِ الْقُ  .  )٣()﴾ إىل آخرهادَّ

 .٣٢٢: ٩) تفسري البحر املحيط، ١(

 .١: ١٦) تفسري القرطبي، ٢(

 .٦٠١: ٤) فتح القدير، ٣(
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رة وســ(د شـحاتة، يف تفسـري مقاتـل بـن سـليامن: و. عبـد اهللا حممـ٤
ــ ، ٥٣آياهتــا و ،، فمدنيــة٢٧، ٢٥ ،٢٤ ،٢٣ر مكيــة إال اآليــات والش

لتْ ونزلتْ بعد سو  .)١()رة فُصِّ
ردي يف تفســـريه (النُّكـــت واحلســـن الشـــهري باملـــا و. قـــال أبـــ٥

قالـه ابــن و ،جـابروعطــاء وعكرمـة ول احلسـن ومكيـة يف قــ(ن): والعيـو
ــاس  ــادة، إال وعب ــة ﴿قت ــتْ باملدين ــا نزل ــات منه ــع آي مْ أرب ــأَلُكُ ــل الَّ أَسْ قُ

ا إِالَّ املَْ  رً يْهِ أَجْ لَ بَىوعَ رْ ةَ يفِ الْقُ  .  )٢()﴾ إىل آخرهادَّ
ــ٦ ــال أب ــ و. ق ــار اهللا الزخمش ــم ج ــاف ـالقاس ــريه (الكشّ ري يف تفس

يــة إال اآليــاتورة الشــوامض التنزيــل): ســوعــن حقــائق غــ  ،٢٣ ر مكّ
 ).٢٠٨/ص٤. (ج)٣()...فمدنيةٌ  ٢٧ ،٢٥ ،٢٤

حممـد عـز الـدين بـن عبـد السـالم يف تفسـريه (تفسـري  و. قال أبـ٧
ــة إال ورة الشــوســ(ردي): ور لتفســري املــاـخمتصــ وهــوالقــرآن)  ر مكي

رً أربع آياتٍ مدنية ﴿ يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ  .)٤()إىل آخرها ٢٣﴾ اقُل الَّ أَسْ

 .٧٦١: ٣) تفسري مقاتل بن سليامن، ١(

 .١٩١: ٥ن، والعيو) النكت ٢(

 .٢٠٨: ٤) تفسري الكشاف، ٣(

 .١٣٧: ٣ -البن عبد السالم–) تفسري القرآن ٤(
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الغرنــاطي يف تفســريه (التســـهيل . قــال ابــن جــزي الكلبـــي ٨
ـــــ ـــــل): ولعل ـــــ(م التنزي ـــــوس ـــــات ورة الش ـــــة إال اآلي ي ر مكّ

لتْ  ٥٣آياهتا و ،فمدينة ٢٧و٢٥و٢٤و٢٤و٢٣  .  )١()نزلتْ بعد فُصِّ
جي يف تفسـريه (فـتح والطيب حممـد صـديق خـان القنـ وقال أبو. ٩

رة وسـوتسـمى حـم عسـق، و ،رورة الشوس(البيان يف مقاصد القرآن): 
.. .ن آيـةومخسـوهي ثالثةٌ و ،رة حم عسقوسوالم، ور من غري ألف وش
يـة ورُ و ـل الَّ إال أربـع آيـاتٍ نزلـتْ باملدينـة ﴿ي عن ابن عبـاس أهنـا مكّ قُ

ا إِالَّ املَْ  رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ بَىوأَسْ رْ ةَ يفِ الْقُ  .)٢()﴾ إىل آخرهادَّ
ـراء وقال عـيل بـن حممـد بـن احلسـن السـخاو. ١٠ ي يف (مجـال القُ

ــراء): و ــاال (كــامل اإلق ــاس  -ق ــن عب ــادة وأي اب ــ -قت ــات ويف الش ر آي
ية  .)٣()غري مكّ

ــو. ١١ ــدين أب ــن ال ــا زي ــال زكري ــد  وق ــنيكي يف (املقص ــى الس حيي
ــد):  ــا يف املرش ــيص م ــ(لتلخ ــوس ــة إال قورة الش ي ــه ور مكّ ــل الَّ ﴿ل  قُ

ا رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ  .  )٤()أما اآليات األربع فمدنية ﴾أَسْ

 .٢٤٤: ٢م التنزيل، و) السهيل لعل١(

 .٢٧١: ١٢) فتح البيان يف مقاصد القرآن، ٢(

 .١٣٧: ١كامل اإلمراء، و) مجال القراء ٣(

 .٧٦) املقصد لتلخيص ما يف املرشد، ص٤(
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قــــال مرعــــي الكرمــــي املقــــديس احلنــــبيل يف (قالئــــد و. ١٢
يــة كلهــا ورة الشــوســ(املرجــان):  إال أربــع آيــاتٍ نزلــتْ باملدينــة ر مكّ

ا﴿ رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ  .  )١()...﴾ اآلياتقُل الَّ أَسْ
ــهري و. ١٣ ــدين الش ــهاب ال ــدمياطي ش ــد ال ــن حمم ــد ب ــال أمح ق

ــاء ــ بالبن ــالء البش ــاف فض ــ(ر): ـيف (إحت ــوس ــع ورة الش ــة إال أرب ي ر مكّ
مْ ﴿من  ،آياتٍ  أَلُكُ  .  )٢()...إىل أربع آيات فمدنية ﴾قُل الَّ أَسْ

ي املالكي يف (غيث النفـع يف ـري الصفاقسواحلسن الن وقال أبو. ١٤
إال أربع آياتٍ من  :قال ابن عباس ريض اهللا عنهو ،مكية(القراءات السبع): 

اقُل ﴿ رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ  .  )٣()فإهنا مدنية ،إىل شديد ﴾الَّ أَسْ
ــو. ١٥ ــدين أب ــال ال ــال مج ــ وق ــرج اجلَ ــري): والف زي يف (زاد املس

ــ( ــوس ــق، ور، ورة الش ــم عس ــمى ح ــة، روتس ي ــي مكّ ــوه يف واه الع
ــاس، و ــن عب ــن اب ــريه ع ــن وغ ــال احلس ــه ق ــة وب ــد وعكرم ــادة وجماه قت
كي عـن ابـن عبـاس ور، واجلمهو آيـاتٍ نـزلْن  قتـادة، قـاال: إال أربـعوحُ

 .١٨٠) قالئد املرجان، ص١(

 .٤٩١) احتاف فضالء البرش، ص٢(

 .٥٢٠: ١) غيث النفع يف القراءات السبع، ٣(
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ــل الَّ هلــا: ﴿وباملدينــة أ اقُ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ قــال مقاتــل: فيهــا مــن و﴾  أَسْ
...  .)١()املدينّ

ـــاب وقـــال عـــالء الـــدين عـــيل املعـــرو. ١٦ ف باخلـــازن يف (لب
.. عــن ابــن عبــاسٍ إال أربــع آيــاتٍ نزلــت .(يــل يف معــاين التنزيــل): والتأ

ا" هلاوأ ،باملدينة رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ لْ الَ أَسْ  .  )٢()..."قُ
يالت ور املاتريــدي يف (تــأومنصــ وقــال حممــد بــن حممــد أبــو. ١٧

نة):  ية إال آياتوس(أهل السُّ  .  )٣()رة (حم عسق) مكّ
ــو. ١٨ ــال اآلل ــاين): ويسّ يف (روق ــرو(ح املع ــة :يف البح ي ــي مكّ  ه

ـل الَّ لـه تعـاىل ﴿وإال أربع آياتٍ مـن ق ا إِالَّ املَْـقُ ـرً يْـهِ أَجْ لَ مْ عَ ـأَلُكُ ةَ يفِ وأَسْ دَّ
بَى رْ : فيها مدينٌّ و﴾ إىل آخر أربع آيات، الْقُ  .  )٤()...قال مقاتلٌ

ـــري ١٩ ـــريه (تفس ـــي يف تفس ـــطفى املراغ ـــن مص ـــد ب ـــال أمح . ق
يـــــة إال اآليـــــات (املراغـــــي):   ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣هـــــي مكّ

 .  )٥()...فمدنية

 .٥٨: ٤سري، ) زاد امل١(

 .٩٣: ٤يل يف معاين التنزيل، و) لباب التأ٢(

 .١٠٠: ٩) تفسري املاتريدي، ٣(

 .١١: ١٣ح املعاين، و) ر٤(

 .١٣: ٢٥) تفسري املراغي، ٥(
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ت درو. ٢٠ قــد و(زة يف (التفســري احلــديث): وقــال حممــد عــزّ
ف الذي اعتمدناه أنّ اآليات ( ...٢٥-٢٣ذَكر املصحَ  .  )١()) مدنيّاتٌ

ــ .٢١ ــن موحمم ــد ب ــن أمح ــيّ يف ود ب ــى العين ــاري(س ــدة الق  )عم
ــال ــل: (:ق ات ــالَ مقَ ينّ قَ وقَ ــدَ ــن امل ــا م ــه: وفيهَ ــ﴿ل بشّ ي يُ ــذِ ــك الَّ لِ رُ اهللاُ ـِذَ

هُ  ــادَ ب ــ ﴾عِ ــه: وقَ و .)٣٢ر: و(الش ــمْ و﴿ل ــيُ هُ ُم الْبَغْ ــاهبَ ــذين إِذا أَصَ الَّ
نتَص بِيلٍ وأُ ﴿له: وإِىلَ قَ  ﴾نَ ورـِيَ ن سَ م مِ يْهِ لَ ا عَ    .)٢()﴾لَئِكَ مَ

 :ير) قـــالوالتنـــور يف (التحريـــر وحممـــد طـــاهر بـــن عاشـــ .٢٢
ــاسٍ و( بَّ ــنِ عَ ــنِ ابْ ــاتٍ أُ وعَ ــعِ آيَ بَ ــتِثْنَاءُ أَرْ ةَ اسْ ــادَ تَ ــا قَ وقَ هَ ــهُ والَ ــلْ الَ ﴿لُ قُ

ــ ــراً إِالَّ املَْ ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــئَلُكُ ــىوأَسْ ب رْ ةَ يفِ الْقُ ــ ﴾دَّ ــرِ ٢٣ر: و[الش ] إِىلَ آخِ
. ــاتِ يَ ــعِ اآلْ بَ َرْ ــتِثْنَاءُ قَ و األْ ــلٍ اسْ اتِ قَ ــنْ مُ ــوعَ بَشّ ي يُ ــذِ : ذلِــكَ الَّ ــاىلَ رُ ـِلِــهِ تَعَ

ــ نُ ينَ آمَ ــذِ هُ الَّ بــادَ ــيمٌ بِــذاتِ الوا إِىلَ قَ واهللا عِ لِ ــهُ عَ : إِنَّ ــدُ لِــهِ ر: ورِ [الشــوصُّ
ـــارِ ورُ  .]٢٤، ٢٣ َنْصَ ـــتْ يفِ األْ لَ ـــا نَزَ َ ـــاتِ و ،يَ أَهنَّ يَ ـــةٌ يفِ اآلْ لَ اخِ ـــيَ دَ هِ

بَّاسٍ  ا ابْنُ عَ هَ رَ كَ تِي ذَ بَعِ الَّ َرْ  .)٣()األْ

 .٤٣٥: ٤) التفسري احلديث، ١(

 .١٥٦: ١٩) عمدة القاري، ٢(

 .٢٤-٢٣: ٢٥ير، والتنو) التحرير ٣(
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 :جيز) قــالول الــوان بــن حممــد املخلّــاليت يف (القــورضــ.٢٣
ية، (  ،غـري أربـع آيـاتٍ منهـا نزلـتْ باملدينـة :قتـادةوعن ابـن عبـاسٍ ومكّ
ــي قو ــاىلوه ــه تع ا﴿ :ل ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ ــاىل وإىل ق ﴾قُ ــه تع ل

لُ و﴿ عَ فْ ا تَ لَمُ مَ عْ  .)١()﴾نَ ويَ
نة حوعند تتبّعه أق -أياً كان  -فالباحث املنصف  ل وال علامء أهل السّ

، قال الزرقاين ر سيحمل هذا اإلطالق عىل التغليب ورة الشومكية س حتامً
ه:  ا مكية أوصف السوإنَّ "يف (مناهل العرفان) ما نصّ ـا و ورة بأهنَّ صفها بأهنَّ

رة، فـإنْ كانـت ون بحسب حال أكثر اآليات التي تغلب عىل السومدنية يك
إنْ كان أكثرهـا مـدنياً كانـت ورة مكية، ورة مكيةً كانت السوأكثر آيات الس

 .  )٢("رة مدنيةوالس
ــن  ــذا م ــبه ــد و ،جان ــر فق ــبٍ آخ ــن جان ــذلك وم ــدٌ ل رد مقيِّ

قتــادة ممــا يفيــد مدنيــة بعــض ورد عــن ابــن عبــاسٍ ومــا وهو ،اإلطــالق
اردة عنـه أنـه نفـى مكيـة أربـع آيـات مـن وإذ رصحت األخبـار الـ ؛آياهتا

هنـا نزلـت يف املدينـة كـام قـد اتضـح ذلـك سـابقاً يف ولك ؛رورة الشـوس
ن اآليـة واألمـر الـذي مـن شـأنه حتديـد كـ ،دةول آيـة املـوبيان سـبب نـز

 .مكية ومدنيةً أ

 .٢٨٤جيز، صول الو) الق١(

 .١٩٩ص ١، ج، مناهل العرفانالزرقاينانظر:  )٢( 
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  املطلب الثالث

 رٍ مكيةونامذج من آياتٍ مدنية يف سُ 

كــام  -ر املكيــة ود بعــض اآليــات املدنيــة يف الســوجــوإن اســتنكار 
حال ابن تيميـة يف تكذيبـه اختصـاص اآليـة حمـل البحـث بأهـل بيـت  وه

ــيّ  ــك بق ،Nالنب ــال ذل ــهومعلِّ ــ" :ل ــة يف س ــذه اآلي ــإنّ ه ــوف ر، ورة الش
يّــة بــال ريــبورة الشــوســو د وجــويُستشــفّ منــه أنــه يَســتبعد  - "ر مكّ

 .رة مكيةوآية مدنية يف  س
ـــة ود ســـوجـــوإن  :لوفـــأق ـــة فيهـــا بعـــض آيـــاتٍ مدني رة مكي

 .كثريٌ يف القرآن الكريم -كذلك العكس و -
 حــدثنا حممــد بــن عبــد"ريس يف فضــائل القــرآن: ـقــال ابــن الضــ 

ــن هــار ــا عمــر ب ــرازي، أنبأن ــن أيب جعفــر ال ــن واهللا ب ن، حــدثنا عــثامن ب
عطاء اخلراساين عن أبيـه عـن ابـن عبـاس، قـال: كانـتْ إذا أُنزلـت فاحتـةُ 

تبـتْ بمكـةوس قـال البيهقـي و )١("ثـم يزيـد اهللا فيهـا مـا شـاء ،رةٍ بمكـة كُ
ر التــي نزلــت بمكــة آيــاتٌ نزلــت ويف بعــض الســ"يف (الــدالئل): 

ــة  ــاباملدين ــتْ هب ــار: و ،)٢("فأُحلق ــن احلصّ ــال اب ــ"ق ــلُّ ن ــي وك ــن املك عٍ م

 .٢٢: ١ ،م القرآنواإلتقان يف عل )١(

 .املصدر السابق )٢(
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قـد اعتنـى "قـال ابـن حجـر يف (الفـتح): و ،)١("املدين منه آيـاتٌ مسـتثناةو
ـــ ـــة يف الس ـــات باملدين ـــن اآلي ـــزل م ـــا ن ـــان م ـــة ببي ـــض األئم رة وبع

 .)٢("املكية...
ــذا  ــو ،ه ــريه س ــة تفس ــب يف مقدم ــن النقي ــم اب ــد قس ــرآن وق ر الق

 أربعة أقسام:الكريم عىل 
 مكي. -١
 مدين. -٢
ه مكي  -٣  بعضه مدين.وبعضُ
ه مدين  -٤  .)٣(بعضه مكيوبعضُ
د آيـاتٍ وجـوطي يف (اإلتقـان) أمثلـة عديـدة عـىل وقد ذكـر السـيو

ــذكر آيــة مدنيــة جــاءت يف ســومدنيــة يف ســ ــة، ور مكيــة، فتــارة يَ رة مكي
ر ولســهكــذا بالنســبة إىل او.. .ثالثــة ثــالث آيــاتوتــارة أخــر آيتــان، و

 :إليك ذكرهاواملدنية التي جاءت يف ضمنها آيات مكية، 

 .املصدر السابق )١(

 .٢٩:  ١ ،املصدر السابق )٢(

 .١٩:  ١ ،املصدر السابق )٣(
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 :مدنيــة اسـتُثني منهــا آيتـان (اآليــة :طيوقــال السـي :رة البقـرةوسـ 
ــةو)، ١٠٩ ــاو)، ٢٧٢ :(اآلي ــال امل ــ :رديوق ــة يف ق ــع إال ومدني ل اجلمي

 .)١()٢٨١:(آية
ــ ــاموس ــرة األنع ــال أب ــداين وعمر و: ق ــدنيوال ــة ال ــن قتيب ري واب

يتها إال ثالث آيات نزلتْ باملدينةطي والسيو  .)٢(»بمكّ
ــدين الفريرة األعــرافوســ ــال جمــد ال ــادي، و: ق طي يف والســيوزآب
 .)٣(هان: إهنا مكية إال ثالث آياتالزركيش يف الربواإلتقان، 

زآبـــادي يف البصـــائر، وجمـــد الـــدين الفري قـــال :رة الرعـــدوســـ
رة الرعـــد وإن ســـ :طي يف اإلتقـــانوالســـيوي يف الربهـــان، ـالزركشـــو

 .)٤(احدة ومدنية إال آية 

 .١٨٧:  ١ ،م القرآنوالربهان يف عل )١(

البيان يف عدّ آي القرآن  ،٣٠:  ١ -طيوللسي -م القرآن وانظر : اإلتقان يف عل )٢(

 .١٣١ ،-البن قتيبة -غريب القرآن  ،١٥١ ،-للداين -

م والربهان يف عل ،١٠٣:  ١ -زآباديوالفري -ي التمييز وانظر : بصائر ذ )٣(

 .٣٠: ١ -طيوللسي -م القرآن واإلتقان يف عل ،٢٠٠:  ١ -للزركيش -القرآن 

اإلتقان  ،٢٠٢:  ١ ،م القرآنوالربهان يف عل ،١٠٤:  ١ ،انظر :  بصائر التمييز )٤(

 .٣١:  ١ ،م القرآنويف عل
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ــ ي يف ـقــال الزركشــو ،مكيــة إال ثــالث آيــات :رة إبــراهيموس

 .)١(غري آيتني :الربهان

ــات مــن آخرهــا :رة النحــلوســ ــة إال ثــالث آي ــت  ؛مكي فإهنــا نزل

 .)٢(باملدينة
 .)٣(مكية إال مخس آيات نزلْنَ باملدينة :رة اإلرساءوس

فيهــا وفيهــا مكــيّ  :خ)واملنســوقــال ابــن حــزم يف (الناســخ  :احلــج
أمـا املـدين منهـا و ،فأمـا املكـي فمـن رأس الثالثـني آيـة إىل آخرهـا ،مدينّ 

 .)٤(فمن رأس مخس عرشة إىل رأس الثالثني 
ا ﴿ لــه تعــاىلومــن ق ،رة آيــةـمكيــة إال أربــع عشــ :نواملؤمنــ تَّــى إِذَ حَ

مْ  فِيهِ َ رتْ ا مُ نَ ذْ بْلِسُ ﴿له و، إىل ق﴾أَخَ  .)٥(﴾نَ ومُ

 .٢٠٠:  ١م القرآن، والربهان يف عل ،١٢٧ ،انظر : قالئد املرجان )١(

:  ٣ -للكيا اهلرايس -أحكام القرآن  ،١٧٥ ،انظر : البيان يف عدّ آي القرآن )٢(

 ،قالئد املرجان ،١٠٣:  ١ ،بصائر التمييز ،٢٠٠: ١ ،م القرآنوالربهان يف عل ،١٠١

 .١٢٠:  ١ -للزرقاين  -مناهل العرفان  ،١٣٠

 .٣١:  ١ ،م القرآنواإلتقان يف عل ،١٣٤ ،انظر : قالئد املرجان )٣(

 ،.٤٦ ،-البن حزم -خ واملنسوانظر :  الناسخ  )٤(

 .٣٢:  ١ ،م القرآنواإلتقان يف عل ،١٤٨ ،انظر : قالئد املرجان )٥(

                                                           



 ٨٣ ....................................................... املحور األول: يف سبب نزول آية املودة

ـــان ـــة إال ق :الفرق ـــاىل ومكي ـــه تع عُ و﴿ل ـــدْ ينَ الَ يَ ـــذِ ، إىل ﴾نَ والَّ
يامً ﴿ حِ  .)١(فمدين ﴾رَ

لــه تعــاىل ومــن ق ،مكيــة إال أربــع آيــاتٍ يف آخرهــا :الشــعراء
مُ الْغَاو﴿ هُ تَّبِعُ اءُ يَ رَ عَ  .)٢(نزلت إىل آخرها باملدينة ﴾نَ ووالشُّ

ــص يــة اســتُثني منهــا ق :القص ــه تعــاىل ومكّ ينَ ﴿ل مُ الَّــذِ يْنَــاهُ تَ آَ
لِنيَ ﴿له: و، إىل ق﴾الْكِتَابَ  اهِ  .)٣(﴾اجلَْ

مكيــة مــا  :قــال الزرقــاين يف (مناهــل العرفــان) :تورة العنكبــوســ
 .)٤(فإهنا مدنية ،ىل منهاوعدا اآليات اإلحد عرشة األ

 .٦٢ ،املقصد لتلخيص ما يف املرشد ،٣٢:  ١ ،م القرآنويف عل انظر : اإلتقان )١(

 -البن قتيبة -غريب القرآن  ،١٣٨ ،-للمقري -خ واملنسوانظر : الناسخ  )٢(

اإلتقان  ،٤٩ ،-البن حزم  -خ واملنسوالناسخ  ،١٩٦ ،البيان يف عدّ آي القرآن ،٢٧١

 .٣٢:  ١ ،م القرآنويف عل

املقصد  ،١٠٤:  ١ ،ي التمييزوبصائر ذ ،٣٢:  ١ ،م القرآنواإلتقان يف عل )٣(

 .٤٣٤ ،إحتاف فضالء البرش ،٦٥ ،لتلخيص ما يف املرشد

انظر : اإلتقان يف و ،١٩٨:  ١ -للزرقاين -م القرآن ومناهل العرفان يف عل )٤(

 .١٦٣ ،قالئد املرجان ،٣٢:  ١ ،م القرآنوعل
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ــة إال ثــالث آيــات منهــا :رة لقــامنوســ ــة  ،مكي ــزلْنَ باملدين فــإهنن ن
 .)١()٢٩ - ٢٧(اآلية

ية مـا خـال ثـالث آيـات :السجدة رةوس   لـه تعـاىلومـن ق ،منهـا مكّ
ا﴿ ــقً اسِ ــانَ فَ ــنْ كَ مَ ــا كَ نً مِ ؤْ ــانَ مُ ــنْ كَ مَ فإهنــا  ؛إىل آخــر ثــالث آيــات ﴾أَفَ

ــ ــديقاً لق ــة تص ــت باملدين ــب ونزل ــن أيب طال ــيلّ ب ــام ع ــقّ  Qل اإلم يف ح
 :Qليــد بــن عقبــة بــن أيب معــيط، حــني تكلــم، فقــال لــه اإلمــام عــيل وال

 .)٢(اسكتْ يا فاسق
ــا  :رة ســبأوســ ــة اســتُثني منه ي ينَ أُ و﴿مكّ ــذِ  الَّ ــرَ ــويَ ــمَ وتُ لْ  ﴾ا الْعِ

ــة،  ــة، فمدني ــرورواآلي ــن نســيك املــراديو الرتمــذي عــن ف ــال ،ة ب  :ق
ـن  ،ل اهللاوسـلم فقلـت: يـا رسـوأتيتُ النبـي صـىل اهللا عليـه  أال أقاتـل مَ

: و :فيـهو.. احلديث، .ميوأدبر من ق أنـزل يف سـبأ مـا أنـزل، فقـال رجـلٌ
.. احلـديث. قـال ابـن احلصـار: هـذا يـدل عـىل .؟مـا سـبأو ،ل اهللاورسيا 

 ة بعد إسالم ثقيف سنة تسع. وأن هذه القصة مدنية؛ ألن مهاجرة فر

 ،٢٠٦ ،انظر : البيان يف عدّ آي القرآنو ،٢٧٧:  ٥ ،-للنحاس -معاين القرآن  )١(

 .٣٢:  ١ ،م القرآنواإلتقان يف عل ،٤٤٧ ،إحتاف فضالء البرش

 ،األربعنيوالكامل يف القراءات العرش  ،٢٠٧ ،انظر : البيان يف عدّ آي القرآن )٢(

 ،٢ ،-لألصبهاين -إعراب القرآن  ،٩٨،-اينوللقري -النكت يف القرآن الكريم  ،١٢٢

 .٣٢:  ١ ،م القرآنواإلتقان يف عل ،١٦٦ ،قالئد املرجان
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تمــل أنْ يكــوقــال:  لــه وأنــزل) حكايــة عــام تقــدم نزولــه (ون قوحيُ
 .  )١(قبل هجرته

ــسوســ ــا  :رة ي ــة اســتُثني منه ي ــ﴿مكّ ــي املَْ يِ ــنُ نُحْ ــا نَحْ .. .﴾تَىوإِنَّ
 وقــال: كانــتْ بنــ ،احلــاكم عــن أيب ســعيدوملــا أخرجــه الرتمــذي  ؛اآليــة

ا النقلـة إىل قريـب املسـجد، فنزلـت هـذه وفـأراد ،سلَمة يف ناحيـة املدينـة
ا، وإن آثـاركم تُكتـب فلـم ينتقلـ :سـلمواآلية. قال النبـي صـىل اهللا عليـه 

ــهم و ــتثنى بعض ــو﴿اس قُ فِ ــمْ أَنْ ــلَ هلَُ ا قِي ــل.﴾اوإِذَ ــة، قي ــتْ يف  :.. اآلي نزل
 .)٢(املنافقني
ــ  ــروس ــا  :رة الزم ــتُثني منه ــة اس ي ــادِيَ ﴿مكّ بَ ــا عِ ــلْ يَ ــات  ﴾قُ اآلي
 .  )٣(الثالث

ــادِلُ إ﴿مكيــة اســتُثني منهــا  :رة غــافروســ َ ينَ جيُ ــذِ لــه وإىل ق ﴾نَ ونَّ الَّ
لَمُ ﴿ عْ    .)٤(﴾نَ والَ يَ

 ،٧٠ ،انظر : املقصد لتلخيص ما يف املرشدو ،٣٢:  ١ ،م القرآنواإلتقان يف عل )١(

 .١٧٠ ،قالئد املرجان

 .٣٣:  ١ ،م القرآنواإلتقان يف عل )٢(

 .املصدر السابق )٣(

 .املصدر السابق )٤(
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ــ ــوس ــي :رورة الش ــال الس ــة، ق ي ــان)ومكّ ــتُثني  :طي يف (اإلتق اس
قُ أ﴿منهــا  َولُــومْ يَ ــريٌ ﴿لــه وإىل ق ﴾نَ افْــرتَ : بداللــة مــا  ﴾بَصِ قلــتُ

 فإهنا نزلتْ يف األنصار.  ؛هلاواحلاكم يف سبب نزوأخرجه الطرباين 
ــهوقــال يف (لبــاب النقــو أخــرج الطــرباين بســند « :ل) مــا هــذا نصُّ

نــا لرســ وقالــت األنصــار لــ :قــال ،ضــعيفٍ عــن ابــن عبــاس ل اهللا ومجعْ
ا إِالَّ ﴿فــأَنزل اهللا  ،ســلم مــاالً وصــىل اهللا عليــه  ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ قُ

بَـىواملَْ  رْ ةَ يفِ الْقُ  ،فقـال بعضـهم: إنـام قـال هـذا ليقاتـل عـن أهـل بيتـه ﴾دَّ
ــو ــأنزل اهللا ـينص قُ ﴿رهم ف ــوأَمْ يَ بًاولُ ــذِ ــىلَ اهللاَِّ كَ َ عَ ــرتَ ــه وإىل ق ﴾نَ افْ ل
ــو﴿ ــلُ التَّ  وهُ بَ قْ ي يَ ــذِ ــنْ والَّ ــةَ عَ ــادِهِ بَ بَ ــم الت ﴾عِ ــرض هل ــة إىل قوفع ــه وب ل
لِهِ و﴿ نْ فَضْ مْ مِ هُ يدُ زِ  )١(»﴾يَ

ــ ــرفوس ــة رة الزخ ــة إال آي ي نَاو﴿: مكّ ــلْ سَ ــنْ أَرْ ــأَلْ مَ ــة،  ﴾اسْ اآلي
 .)٢(نزلت باملدينة

ــ  ــةوس ــة إال ق :رة اجلاثي ي ــه ومكّ ــ﴿ل نُ ينَ آَمَ ــذِ ــلْ لِلَّ ــرُ وقُ فِ غْ  ﴾اوا يَ
 .  )٣(اآلية. فمدين

 .١٧٢ ،لول يف أسباب النزولباب النق )١(

 .٣٣:  ١ ،م القرآنوانظر : اإلتقان يف علو ،١٥٨ ،قالئد املرجان )٢(

 .٣٣:  ١ ،م القرآنوانظر : اإلتقان يف علو ،٧٩ ،املقصد لتلخيص ما يف املرشد )٣(
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يــة إال ق :رة األحقــافوســ ــدِ ﴿لــه ومكّ نْ ــنْ عِ ــانَ مِ ــتُمْ إِنْ كَ يْ أَ ــلْ أَرَ قُ
ــة.  ﴾اهللاَِّ ــه وإال قواآلي َ أُ ﴿ل ــربَ ــامَ صَ ْ كَ ــربِ ــوفَاصْ ــلِ  ولُ سُ ــنَ الرُّ مِ مِ ــزْ  ﴾الْعَ

انَ وو﴿له وإال قواآلية.  نْسَ ِ يْنَا اإلْ  .)١(الثالث آيات، فمدنيات ﴾صَّ
الربيــع  وقــال ابــن أيب حــاتم: حــدثنا أيب، حــدثنا أبــ :رة القمــروســ

بَـلِ ﴿ ملـا نزلـت«ب عـن عكرمـة، قـال: والزهراين، حـدثنا محـاد عـن أيـ
ةُ مَ  اعَ مْ والسَّ هُ ـدُ ـى وعِ هَ ةُ أَدْ ـاعَ ـرُّ والسَّ ـزم؟ أيُّ  ﴾أَمَ قـال عمـر: أيُّ مجـعٍ هيُ

ل اهللا صـىلّ اهللا وم بـدر رأيـت رسـومجعٍ يُغلـب؟ قـال عمـر: فلـام كـان يـ
ــه  ــدرع وعلي ــب يف ال ــلّم يث ــوس ــ وه ــعُ ﴿ل: ويق مْ مُ اجلَْ زَ ــيُهْ ــويُ وسَ نَ ولُّ

رَ  بُ يـة، وفسـ ».مئـذويلهـا يوفعرفـتُ تأ ﴾الدُّ احلـدث الـذي ورة القمـر مكّ
 .)٢(من باب اإلخبار باملغيَّب فحسبوأشارت إليه مدين، فه

ــرمحنوســ  ــتُثني منهــا  :رة ال ــة اس ــأَلهُ ﴿مدني ــاه يف  ﴾يَسْ ــة، حك اآلي
اء رّ  .  )٣(مجال القُ

 .املصدر السابق )١(

  .١٢٦ ،-ملساعد الطيار  -م القرآن واملحرر يف عل )٢(

 .٣٤:  ١ ،م القرآنواإلتقان يف عل )٣(
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يـة اسـتُثني منهـا  :اقعـةورة الوس َ ﴿مكّ ـنَ األْ ـةٌ مِ لَّ نيَ وثُ ـنَ ولـِ لِيـلٌ مِ قَ
ينَ  ــرِ َخِ ــمُ بِمَ ﴿لــه وقو ﴾اآلْ سِ ــالَ أُقْ ــوفَ ــعِ النُّجُ بُ ﴿إىل  ﴾مِ واقِ ــذِّ ملــا  ؛﴾نَ وتُكَ

 .)١(هلاوأخرجه مسلم يف سبب نز
ــ  ــةوس ــا  :رة املجادل ــتُثني منه ــة اس ــ﴿مدني كُ ــا يَ ــومَ ــنْ نَجْ  ونُ مِ

ةٍ  ثَ  .  )٢(غريهواآلية، حكاه ابن الغرس  ﴾ثَالَ
ـــادة أن املـــدين منهـــا إىل رأس  :رة التحـــريموســـ م عـــن قت ـــدّ تق

 .  )٣(الباقي مكيور، ـالعش
يرب يف تفســريه عــن الضــحاك عــن ابــن وأخــرج جــ :رة تبــاركوســ

ة إال ثالث آيات  .  )٤(عباس، قال: أُنزلتْ امللك يف أهل مكّ
ــ ــلرة وس مِّ ــة إال ق :املزَّ ي ــ﴿لــه: ومكّ ــكَ تَقُ لَــمُ أَنَّ عْ ــكَ يَ بَّ مُ وإِنَّ رَ

نَى  .)٥(نزلت باملدينة بعد ذلك بسنة ﴾أَدْ

 .املصدر السابق )١(

 .املصدر السابق )٢(

 .املصدر السابق )٣(

 .٦٦: ١م القرآن ، واإلتقان يف عل )٤(

 ،٣لألصبهاين -إعراب القرآن  ،١١٢:  ١٥ -يسولآلل -ح املعاين وانظر : ر )٥(

 .١٢٧ ،األربعنيوالكامل يف القراءات العرش  ،١٠٠ ،النكت يف القرآن الكريم
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بِّكَ ﴿مدنية استُثني منها  :رة اإلنسانوس مِ رَ كْ ْ حلُِ ربِ  .  )١(﴾فَاصْ
يــة اســتُثني منهــا رة املرســالتوســ ــو﴿: مكّ عُ كَ ــمُ ارْ ا قِيــلَ هلَُ ا الَ وإِذَ

عُ  كَ رْ  .  )٢(حكاه ابن الغرس ﴾نَ ويَ
ــاه كــافٍ يف إســكات مــن اســتنكر و ــه، فــام ذكرن د آيــات وجــوعلي

 ر مكية.ومدنية يف س
* * * 

 
  

 .٣٤:  ١ ،م القرآنواإلتقان يف عل )١(

 .املصدر السابق )٢(

                                                           



 

 
 
 
 
 

  



 

 ر الثانيو المح

 الشريفةبيان مفردات اآلية و في تفسير 

 فيه أربعة مباحثو
 ل: و المبحث األ

ـــهِ ﴿لـــه ســـبحانه: ويف بيـــان ق يْ لَ مْ عَ ـــأَلُكُ ـــلْ الَ أَسْ قُ
ا رً  .﴾أَجْ

 المبحث الثاني: 
 .ارد يف اآليةويف االستثناء ال

 المبحث الثالث: 
بَىوإِالَّ املَْ ﴿: يف بيان قوله سبحانه رْ قُ ةَ يفِ الْ  .﴾دَّ

 : المبحث الرابع

 له سبحانه :وأدلتهم يف املراد من قوال املفرسين وأق

بَىوإِالَّ املَْ ﴿ رْ قُ ةَ يفِ الْ  مناقشتها .و، ﴾دَّ



 

  



 

 
 

 لواملبحث األ

راً ﴿له سبحانه: ويف بيان ق يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ لْ الَ أَسْ  ﴾قُ
 لواملطلب األ

 االصطالحوتعريف (األجر) يف اللغة 

ضـــعاً يف القـــرآن ورد يف أكثـــر مـــن تســـعني مو، )األجـــر(لفــظ 
راً ﴿له تعاىل: والكريم، من ذلك ق يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ لْ الَ أَسْ  .)١(﴾قُ

ــظ و ــر(لف ــه  )األج ــة، ل ــث اللغ ــن حي ــعُ «م ــن اجلم ــالن يمك أص
ــاأل ــاملعنى، ف ــنهام ب ــل، وبي ــىل العم ــراء ع ــم ول الكِ ــربْ العظ ــاين جَ الث

ــراء فــاألجر  ــا الكِ ــري. فأمّ سِ ــرة، والكَ ــل يقــواألُجْ ــر وكــان اخللي ل: األجْ
راً، وجزاء العمل،  رُ أَجْ رَ يَأجُ  ر. ول أجر مأجواملفعوالفعل أجَ

 .٢٣ر: آية ورة الشو) س١(
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ر. و ـنْ أجـرٍ يف عمـل، االواألجري: املستأجَ ارة ما أعطيـتَ مِ قـال وجَ
هر املرأة، قال اهللا تعـاىل: وغريه:  ـآتُ ﴿من ذلك مَ ـوفَ نَّ أُجُ نَّ وهُ هُ ـا و. )١(﴾رَ أمَّ

ه.  تْ يدُ رَ ربْ العظم فيقال منه أُجِ  جَ
ــاسٌ يقو ــون ــالن ول ــذان األص ه. فه ــدُ تْ يَ ــرَ ــامع ون أَجَ ــى اجل املعن

ـدٍّ فـيام  قـه مـن كَ ـه فـيام حلِ ْـرب بـه حالُ ـا يشءٌ جيُ ـل كأهنَّ ة العامِ ـرَ بينهام أنّ أُجْ
ار فلغةٌ شاميّة ا اإلجّ  .)٢(»عمله. فأمّ

ــ ــال الفي ــراً « :ميوق هُ اهللا أَجْ ــرَ ــهُ وأَجَ ابَ ا أَثَ هُ إذَ ــرَ ارَ وآجَ ــدَّ ت ال ــرْ أَجَّ
بْدَ و عَ ـ .الْ ْشَ خمَ ـالَ الزَّ : ـقَ يُّ ، ورِ رٌ جِّ ـؤَ أَنَـا مُ لْـت فَ ـىلَ أَفْعَ ارَ عَ ت الـدَّ ـرْ الَ وآجَ

ــ رٌ فَهُ اجِ ــؤَ ــالُ مُ قَ ــأٌ،  ويُ طَ اءُ وخَ ــرَ ةُ الْكِ ــرَ ُجْ ــةٍ واألْ فَ رْ ــلُ غُ ثْ ــرٌ مِ ــعُ أُجَ َمْ اجلْ
ــرَ و ــيمِ وفٍ غُ ــمِّ اجلِْ اتٍ بِضَ ــرَ ــتْ أُجُ ِعَ ــامَ مجُ بَّ ــا ورُ هَ تْحِ ــرُ وفَ َجْ لُ األْ مَ ــتَعْ يُسْ

ةِ  ارَ جَ ِ نَى اإلْ عْ ةِ وبِمَ رَ ُجْ  .)٣(»األْ

ــهو ــب يف مفردات ــال الراغ ــر « :ق ــواألج ــا يع ــرة: م ــن واألج د م

يَ إِالَّ إِ ﴿لـه تعـاىل: وق ويـاً، نحـوأخر ويـاً كـان أواب العمـل دنيوث ـرِ نْ أَجْ

 .٦رة الطالق: آية وسو، ٢٤رة النساء: آية و) س١(

 .٦٣ – ٦٢:  ١ -البن فارس -معجم مقاييس اللغة  )٢( 

 .٥:  ١ -ميوللفي -املصباح املنري  )٣( 
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ــــىلَ  يَا و﴿، )١(﴾اهللاعَ نْ هُ يفِ الــــدُّ ــــرَ ــــاهُ أَجْ يْنَ تَ ِــــنَ وآَ ةِ ملَ ــــرَ َخِ ــــهُ يفِ اآلْ إِنَّ

نيَ  ــاحلِِ ــو﴿، )٢(﴾الصَّ نُ ينَ آَمَ ــذِ ٌ لِلَّ ــريْ ةِ خَ ــرَ َخِ ــرُ اآلْ َجْ مجــع األجــر و .)٣(﴾اوألَ

مــا جيــري جمــر واألجــرة يقــال فــيام كــان عــن عقــد واألجــر، ور، وأجــ

ــد،  ــعوالعق ــال إال يف النف ــ ،ال يق ــاىل: وق ونح ــه تع ــدَ ﴿ل نْ مْ عِ هُ ــرُ ــمْ أَجْ هلَُ

ِــمْ  هبِّ ــىلَ اهللاَِّ﴿لــه تعــاىل: وقو، )٤(﴾رَ هُ عَ رُ ــأَجْ اجلــزاء يقــال فــيام كــان و. )٥(﴾فَ

ــدٍ  ــن عق ــد، وع ــري عق ــافع وغ ــال يف الن ــويق ــار، نح ــاىل: وق والض ــه تع ل

ُ و﴿ ــربَ ــامَ صَ مْ بِ اهُ ــزَ ــةً وجَ نَّ اوا جَ ــرً ي رِ ــاىل: وقو، )٦(﴾حَ ــه تع هُ ﴿ل اؤُ ــزَ فَجَ

نَّمُ  هَ  .)٧(﴾جَ

 .)٨(»يقال: أجر زيد عمراً يأجره أجراً: أعطاه اليشء بأجرة

 .٧٢نس: آية ورة يو) س١(

 .٢٧ت: آية ورة العنكبو) س٢(

 .٥٧سف: آية ورة يو) س٣(

 .١٩٩رة آل عمران: آية و) س٤(

 .٤٠ر: آية ورة الشو) س٥(

 .١٢رة االنسان: آية و) س٦(

 .٩٣رة النساء: آية و) س٧(

 .١٦ - ١٥:  ١ -للراغب األصفهاين-مفردات ألفاظ القرآن  )٨( 
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ــو ــال الزخمش ، « :ريـق ــتَ ــا فعل ــىل م ــرك اهللا ع ــتوأج ــأج أن ر وم

ــه.  ــه قوعلي ــه تعــاىل: ومن ــجٍ ﴿ل جَ َ حِ ينِ ــامَ ينِ ثَ رَ ــأْجُ ــىلَ أَنْ تَ أي جتعلهــا  ﴾عَ

ـــو﴿لـــه تعـــاىل: ويج، يريـــد املهـــر، مـــن قوأجـــري عـــىل التـــز تُ نَّ وآَ هُ

ـ نَّ وأُجُ هُ ين فــالن وكأنــه قـال: عــىل أنْ متهـرين عمــل هـذه املــدة،  ﴾رَ آجـرَ

ا،  ــتأجرهتُ ــوداره فاس ر،  وه ــؤجِّ ــأ وم ــه خط ــؤاجر؛ فإن ــل م ــيح، وال تق قب

لــك شــاهره ولــك: آجــر األجــري مــؤاجرة، كقوفاعــل ق وإنــام الــذي هــو

ل: طلــب األجــرة، فأعطــاه وتقــوعاقــده. وكــام يقــال: عاملــه ومــه، وعاو

 .)١(»األجرة
  

 .٢٢:  ١ -للزخمرشي -أساس البالغة  )١(
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م نخلص إىل القو  ل بأن لفظ (األجر) يفيد أمرين:ومما تقدّ
ــأجره   ــاً، ي ــر فــالن فالن ــىل العمــل؛ يقــال: أج أحــدمها: الكــراء ع

يقـال: آجـر فـالن فالنـاً: أعطـاه األجـرة؛ ويء بـأجرة؛ ـأجراً: أعطاه الشـ
 أجره اهللا، كالمها بمعنى. ويقال: آجره اهللا، و

ــو ــم املكس ــرب العظ ــانيهام: ج ــرب روث ــده، إذا جُ ــرت ي ــال: أُج ؛ يق
هــا املكســ ــنهام: أنّ أجــرة العامــل كأهنــا يشء ور. وعظمُ املعنــى اجلــامع بي

رب به حاله، فيام حلقه من تعب   .كدٍّ فيام عملهوجيُ
 :مصطلح (األجر) يف القرآن

: )األجر(إن مصطلح   يف القرآن، جاء عىل أربعة معانٍ
ـــآَتُ ﴿لـــه تعـــاىل: ومنـــه قوجـــات، ور الزول: مهـــواأل نَّ وفَ هُ

ةً وأُجُ  يضَ رِ نَّ فَ هُ  .رهنوأي: مه ،)١(﴾رَ
ينَ و﴿لـه ســبحانه: ومنــه قواب الطاعـات، والثـاين: ثــ يَنَّ الَّــذِ ـزِ لَنَجْ

 ُ ـــربَ مْ وصَ هُ ـــرَ ـــ ،)٢(﴾ا أَجْ ـــطلح واهبم؛ وأي: ث ـــر(مص ـــى  )األج بمعن
 .إطالقه كثريٌ يف القرآن )ابوالث(

 .٢٤رة النساء: آية و) س١(

 .٩٦رة النحل: آية و) س٢(
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لــه ومنــه قو -أي املقابــل املــادي عــىل عمــلٍ مــا -الثالــث: اجلعــل 
ــرٍ و﴿تعــاىل:  ــنْ أَجْ ــهِ مِ يْ لَ مْ عَ ــأَهلُُ ــا تَسْ مْ ﴿لــه ســبحانه: وقو، )١(﴾مَ ــأَهلُُ أَمْ تَسْ

لُ  ثْقَ مٍ مُ رَ غْ نْ مَ مْ مِ هُ ا فَ رً  .)٢(﴾نَ وأَجْ
ــة، كق ــع: النفق ــاىل: والراب ــه تع ــآَتُ ﴿ل ــمْ فَ ــعْنَ لَكُ ضَ ــإِنْ أَرْ نَّ وفَ هُ

نَّ وأُجُ  هُ  .، أي: نفقة الرضاع)٣(﴾رَ
يــاً واب العمــل، دنيود مــن ثــومــا يعــ )األجــر(األصــل يف معنــى و

ي، واب الـــدنيويف الثـــ )األجـــرة(يـــاً، لكـــن جـــر اســـتعامل وأُخر وأ
 ي.واب األخرويف الث )األجر(استعامل و

األجـر) (، أن )اجلـزاء(لفـظ و )األجر(ق بني لفظ وا من الفروذكرو
ما كان جيري جمر العقـد، ومن عقد، كاإلجارة عىل عملٍ ما،  يقال فيام كان

 )اجلـزاء(م بخدمةٍ ما، من غري اتفاقٍ مسـبق، أمـا وكإعطاء أجرٍ ماديٍّ ملن يق
فيقال فيام كان من عقد، كأنْ تعطي عامالً يعمل لـديك جـزاءً عـىل عملـه، 

بسـبب  يقال كذلك يف غري العقد، كأنْ تعطي الطالب جزاءً ما،وأي: أجراً؛ 
ه  دِّ ال يقـال إال يف  )األجـر(أنّ لفظ  وهوثمة فارقٌ آخر بينهام، ونشاطه؛ وجِ

 .، فأعم)اجلزاء(ن الرض؛ أما لفظ والنفع د

 .١٠٤سف: آية ورة يو) س١(

 .٤٠ر: آية ورة الطو) س٢(

 .٦رة الطالق: آية و) س٣(
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ــذه اجل ــد ه ــأيت بع ــون ــر) ال ــظ (األج ــد لف ــة لتحدي ــه وارد يف قول ل
ا﴿ :سبحانه رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ لْ الَ أَسْ  .﴾قُ

ــة الشــ اجلعــل  وهــ -حمــل البحــث -ريفة ـإن معنــى األجــر يف اآلي
ريفة عــىل ـن معنــى اآليــة الشــوفيكــ ،اضــحو واملقابــل املــادي كــام هــ وأ

ال أســألكم وأ ،ال أســألكم عــىل أداء الرســالة مــن األجــر :هــذا كــام يــأيت
 .  .عىل هذا التبليغ من جعل وأ ،عىل اإليامن جعالً 

ردت يف القــرآن الكــريم عــدة آيــاتٍ تــنصّ عــىل أنّ األنبيــاء وقــد و
سـيأيت الكـالم عـن ون أجر هدايـة النـاس مـن النـاس أنفسـهم، ويَسألال 

الً.   ذلك يف األبحاث القادمة مفصّ
ــ ــة الش ــر) يف اآلي ــدم أنّ (األج ــا تق ــم مم ل ــد عُ ـــإذن، فق  وريفة ه

 وهــ Nظــائف النبــي وأن مــن  م أيضــاً ومعلــو ،املقابــل املــادي واجلعــل أ
ــ ــالغ ال ــع جوإب ــي يف مجي ــه وحي اإلهل ــاهوزوانب ــي و ،اي ــالة الت أن الرس

ــر ــ Nأُم ــاس ال ــا للن ــوبإبالغه ــة امل ــابقاهتا، واردة يف آي ــىل س ــزت ع دة متي
ــ ــائر األم ــاهت س ــيّ وفض ــا النب ــي بلّغه ــة  Nر الت ــد بمثاب ــاس؛ إذ تُع للن

 .طه يسقطوالذي بسقوالرأس من اجلسد، 
* * 
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 املطلب الثاين

راً مجيع شعار  يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ  األنبياء: ال أَسْ

ــه  ــك في ــا ال ش ــاء وإن مم ــاب أن األنبي ــ Kال ارتي ــر وال يبتغ ن أج

األجــر كــام و ،هــدايتهم النــاس مــن النــاس أنفســهموتبلــيغهم الرســالة 

ـلٌ أ وعرفت ه  -كـام ال يشـك يف ذلـك مسـلم-هـم و ،مقابـلٌ مـايلٌّ  وجعْ

ــدنيا  ــارف ال ــهم إىل زخ ــمّ أنفس ــن أنْ هت ــأناً م ــعُ ش ــاوأرفَ ــف؟  ،زينته كي

جهــم يف ســبيل إعــالء كلمــة اهللا عــزّ وهــم مــن بــذلو ، يبتغــوا مهَ ن وجــلّ

ـــذلك  ـــه اهللا وب ـــبحانه  -ج ـــاتهو -س ـــاب اهللا و  ،مرض ـــاظر يف كت الن

مْ ﴿ وحٍ أن شـعار كـل نبـيٍّ مـن األنبيـاء هـوضـوسبحانه ير ب ـأَلُكُ ال أَسْ

ــراً  ــهِ أَجْ يْ لَ ــك و، ﴾عَ ــت ذل ــات بيّن ــدة آي ــريم ع ــرآن الك ــاء يف الق ــد ج ق

 إليك ذكرها: و ،حوضوب

ل وعــىل لســان أ ٧٢نس اآليــة ورة يــول اهللا ســبحانه يف ســويقــ -١

ـإِنْ تَـ: ﴿Qح ويل العزم مـن األنبيـاء، النبـي نـوأ ـنْ وفَ مْ مِ ـأَلْتُكُ ـامَ سَ لَّيْتُمْ فَ

ىلَ اهللاِ  يَ إِالَّ عَ رِ رٍ إِنْ أَجْ تُ أَنْ أَكُ وأَجْ رْ نيَ وأُمِ لِمِ نَ املُسْ  .)١(﴾نَ مِ

 .٧٢نس: آية ورة يو) س١(
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ــة ورة هــويف ســو -٢  :ســبحانه عــىل لســانه أيضــاً ل ويقــ ٢٩د اآلي

ا قَ و﴿ ىلَ اهللاِويَ يَ إِالَّ عَ رِ االً إِنْ أَجْ يْهِ مَ لَ مْ عَ أَلُكُ  .)١(﴾مِ الَ أَسْ

 :Qل عىل لسانه أيضاً ويق ١٠٩رة الشعراء اآلية ويف سو -٣
بِّ و﴿ ـــىلَ رَ يَ إِالَّ عَ ـــرِ ـــرٍ إِنْ أَجْ ـــنْ أَجْ ـــهِ مِ يْ لَ مْ عَ ـــأَلُكُ ـــا أَسْ مَ

ِنيَ  املَ  .)٢(﴾الْعَ
 :Qد ول سبحانه عىل لسان النبيّ هويقو -٤
ــ﴿ ــا قَ ينِ ويَ طَــرَ ي فَ ــىلَ الَّــذِ يَ إِالَّ عَ ــرِ ا إِنْ أَجْ ــرً يْــهِ أَجْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ مِ الَ أَسْ
لُ  قِ عْ  .)٣(﴾نَ وأَفَالَ تَ
 :Qل سبحانه عىل لسانه أيضاً ويق ١٢٧رة الشعراء اآلية ويف سو -٥
رٍ إِنْ و﴿ نْ أَجْ يْهِ مِ لَ مْ عَ أَلُكُ ا أَسْ ِنيَ  مَ املَ بِّ الْعَ ىلَ رَ يَ إِالَّ عَ رِ  .﴾أَجْ
 :Qل سبحانه عىل لسان النبي صالحويقرة ذاهتا ويف السو -٦
بِّ و﴿ ـــىلَ رَ يَ إِالَّ عَ ـــرِ ـــرٍ إِنْ أَجْ ـــنْ أَجْ ـــهِ مِ يْ لَ مْ عَ ـــأَلُكُ ـــا أَسْ مَ

ِنيَ  املَ  .)٤(﴾الْعَ

 .٢٩د: آية ورة هو) س١(

 .١٠٩رة الشعراء: آية و) س٢(

 .٥١د: آية ورة هو) س٣(

 .١٤٥رة الشعراء: آية و) س٤(
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ل ســبحانه عــىل لســان ويقــ ١٦٤رة ذاهتــا اآليــة ويف الســو -٧
يَ ومــه: ﴿وخماطبــاً ق Qط والنبــي لــ ــرِ ــرٍ إِنْ أَجْ ــنْ أَجْ ــهِ مِ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــا أَسْ مَ

ِنيَ  املَ بِّ الْعَ ىلَ رَ  .)١(﴾إِالَّ عَ
 Qل ســبحانه عــىل لســان النبــي شــعيبٍ وقــرة ذاهتــا يويف الســو -٨

لنــاً يف ق عْ بِّ ومــه: ﴿ومُ ــىلَ رَ يَ إِالَّ عَ ــرِ ــرٍ إِنْ أَجْ ــنْ أَجْ ــهِ مِ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــا أَسْ مَ
ِنيَ  املَ  .)٢(﴾الْعَ

ــداء امل ــىل أن الن ــات ع ــذه اآلي ــدلّت ه ــه وف ــت ب ــذي ارتفع ــد ال حَّ
ــ - Kات مجيــع األنبيــاء وأصــ ا يف حقــبٍ زمنيــة متباعــدة ومــع أهنــم بُعث

ــةو ــات خمتلف ــرٍ أ -جمتمع ــألكم أيَّ أج ــاس، ال نس ــا الن ــا أهي ــان  أنْ ي  وك
ـاكم رسـالة اهللا  متاعـب ولقـاء مـا حتملنـاه مـن جهـد ومال لقاء تبليغنـا إيّ

 مشقات يف هذا الصدد؛ ألن أجرنا عىل رب العاملني.و
ــاتم  ــي اخل ــاس، Nإال أنّ النب ــه الن ــىل هدايت ــر ع ــأل األج ــد س ، ق

د نفعــه وتـراه أجـراً يعـوأ ،يـاً وأتــراه أجـراً دني ؟هـذا األجـر ولكـن مـا هـ
ــه ال هــذا  ؟Nعليــه  ــدٌ أن ــتْ عليــه ا ،ال ذاكومؤكَّ ــة مــا نصّ آليــات بدالل

عــىل هدايتــه النــاس يف  Nفــاألجر الــذي طالــب بــه النبــيُّ  ؛آنفــة الــذكر

 .١٦٤) سورة الشعراء: آية ١(

 .١٨٠) سورة الشعراء: آية ٢(
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ا إِالَّ املَْـ﴿ له سـبحانهوق ـرً يْـهِ أَجْ لَ مْ عَ ـأَلُكُ ـلْ الَ أَسْ بَـىوقُ رْ ةَ يفِ الْقُ إنـام  ،)١(﴾دَّ
ــ ــهمويع ــاس أنفس ــىل الن ــه ع ــة ق ،د نفع ــبحانه:وبدالل ــه س ــا ﴿ ل ــلْ مَ قُ

ــ هُ ــرٍ فَ ــنْ أَجْ مْ مِ ــأَلْتُكُ ــىلَ اهللاِ وسَ يَ إِالَّ عَ ــرِ مْ إِنْ أَجْ ــولَكُ ءٍ  وهُ ْ ــلِّ يشَ ــىلَ كُ عَ
يدٌ  ـــهِ ـــذلك ال يكـــو ،)٢(﴾شَ ن أجـــراً يف احلقيقـــة؛ ملكـــان االســـتثناء وب

ــ ــىل الق ــى ع ــل حت ــع، ب ــا ول بكواملنقط ــرق؛ مل ــذلك ال ف ــالً، فك ــه متص ن
ــ ــاء ال هتف ــن أن األنبي ــتَ م ــدنيا ونف وعلم ــارف ال ــهم إىل زخ ــا وس زينته

 .عليها ملقتىض العصمةانكباهبم و
* * 

 

  

 .٢٣ر: آية ورة الشو) س١(

 .٤٧رة سبأ: آية و) س٢(
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 املطلب الثالث

 التي امتاز هبا عن غريه من األنبياء N خصائص النبي

ــه،  ــل عقل ــم العاق ــيجد أنّ اهللا وإذا حكّ ــره س ــرآن نظ ــال يف الق أج

الرسـل بخصـائص ومـن بـني مجيـع األنبيـاء  Nسبحانه قد خـصّ حممـداً 

 رٌ وفـوم جـزاءٌ  مـا ذاك إالو ،اضحة بيّنـة هـي كالشـمس يف رائعـة النهـارو

 :من تلك اخلصائصو ،Nمنه سبحانه لنبيّه اخلاتم 

ــا ﴿ :قـال ســبحانه ،املرســلنيوأنـه خــاتم األنبيـاء  ـدٌ أَبَ َمَّ ــانَ حمُ ـا كَ مَ

مْ  الِكُ جَ نْ رِ دٍ مِ سُ وأَحَ اتَمَ النَّبِيِّنيَ ولَ اهللاِ ولَكِنْ رَ  .)١(﴾خَ

ــاس عامــة ــه أُرســل إىل الن ــال ســبحانه ،أن كَ ﴿ :ق ــارَ بَ لَ تَ ــزَّ ي نَ ــذِ الَّ

هِ لِيَكُ  بْدِ ىلَ عَ انَ عَ قَ رْ اوالْفُ يرً ِنيَ نَذِ املَ عَ  .)٢(﴾نَ لِلْ

ــ ــام املحم ــاحب املق ــه ص ــةوأن ــبحانه ،د يف القيام ــال س ــنَ و﴿ :ق مِ

ْمُ  ا حمَ امً قَ بُّكَ مَ ثَكَ رَ بْعَ ى أَنْ يَ سَ ةً لَكَ عَ افِلَ دْ بِهِ نَ جَّ تَهَ يْلِ فَ اواللَّ  .)٣(﴾دً

 .٤٠رة االحزاب: آية و) س١(

 .١رة الفرقان: آية و) س٢(

 .٧٩رة االرساء: آية و) س٣(
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ــأ ــه ن ــالنبون ــالة دوة ودي ب ــاء والرس ــن األنبي ــريه م ــال Nن غ ، ق

ــبحانه ا ﴿ :س دً ــاهِ نَاكَ شَ ــلْ سَ ــا أَرْ ــيُّ إِنَّ ــا النَّبِ َ ــا أَهيُّ ــويَ بَشّ ا ـِمُ اورً يرً ــذِ ، )١(﴾نَ

ــ﴿ :قــال ســبحانهو سُ ــا الرَّ َ ــا أَهيُّ ــكَ ويَ بِّ ــنْ رَ لَ إِلَيْــكَ مِ ــزِ ــا أُنْ ــغْ مَ لِّ ْ ولُ بَ إِنْ ملَ

ـالَتَهُ  سَ لَّغْـتَ رِ ـامَ بَ عَلْ فَ ـنَ النَّـاسِ وتَفْ كَ مِ ـمُ عْصِ أمـا غـريه مـن و، )٢(﴾اهللاُ يَ

ــ ــاء فن ــردةودواألنبي ــامئهم جم ــك قو ،ا بأس ــن ذل ــاً وم ــبحانه خماطب ــه س ل

ا﴿ :Qإبــراهيم  ــذَ ــنْ هَ ضْ عَ ــرِ يمُ أَعْ اهِ ــا إِبْــرَ لــه ســبحانه وقو، )٣(﴾يَ

ــاً م ــى وخماطب ــا مُ ﴿ :Qس ِنيَ وأَنْ يَ ــاملَ بُّ الْعَ ــا اهللاُ رَ ــى إِينِّ أَنَ ــه وقو، )٤(﴾سَ ل

تَ ﴿ :Qســـبحانه خماطبـــاً عيســـى  ـــى إِينِّ مُ يسَ ـــا عِ يـــكَ ويَ َّ وفِّ ـــكَ إِيلَ افِعُ رَ

كَ و ــرُ طَهِّ ــاء و، )٥(﴾مُ ــن األنبي ــاىل م ــق تع ــه احل ــن بعث ــةِ مَ ــع بقي ــذا م هك

 .Kاملرسلني و
 ،حدانيــةوأنــه امتــاز عــىل ســائر األنبيــاء بأســبقيته يف اإلقــرار هللا بال

ــانه  ــىل لس ــبحانه ع ــال س ــاً ق Nق ــهوخماطب ــو﴿ :م َنْ أَكُ تُ ألِ ــرْ لَ ونَ أَ وأُمِ

 .٤٥رة االحزاب: آية و) س١(

 .٦٧رة املائدة: آية و) س٢(

 .٧٦د: آية ورة هو) س٣(

 .٣٠رة القصص: آية و) س٤(

 .٥٥رة آل عمران: آية و) س٥(
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نيَ  ــلِمِ ــانه وقو، )١(﴾املُْسْ ــىل لس ــاً ع ــبحانه أيض ــه س ــهُ ﴿ :Nل ــكَ لَ ي ِ الَ رشَ
تُ و ــرْ لِكَ أُمِ ــذَ ــا أَ وبِ نيَ وأَنَ ــلِمِ ــو، )٢(﴾لُ املُْسْ ــذه اآليــات وامللح ظ يف ه

ــ ــه ـالش ــلمني  Nريفة أن خطاب ــن املس ــردٍ م ــرد ف ــه جم ــىل أن ــن ع مل يك
 ،ل املســلمنيوعـىل نفســه الطـاهرة أنـه أحسـب، بـل نجـده قــد أضـفى و

ــاء  ــائر األنبي ــاب س ــه يف خط ــذي مل نلحظ ــر ال ــي ودو ،Kاألم ــك النب ن
ـــو﴿ :مـــهول خماطبـــاً قوحيـــث يقـــ ،Qنس ويـــ تُ أَنْ أَكُ ـــرْ ـــنَ وأُمِ نَ مِ

نيَ  لِمِ  .Kهكذا غريه من األنبياء و ،)٣(﴾املُْسْ
فســائر  ،بســؤال األجــر K، امتــاز عــن غــريه مــن األنبيــاء Nأنــه 

 ،امهموه يف هدايــة أقــوجــلّ األجــر عــىل مــا بــذلوا اهللا عــزّ واألنبيــاء ســأل
ــىلَ اهللاِ ﴿:قــال ســبحانه يَ إِالَّ عَ ــرِ ــوإِنْ أَجْ نُ ينَ آمَ ــذِ دِ الَّ ــارِ ــا بِطَ ــا أَنَ  ،)٤(﴾اومَ

بِّ و﴿قــال ســبحانه: و ــىلَ رَ يَ إِالَّ عَ ــرِ ــرٍ إِنْ أَجْ ــنْ أَجْ ــهِ مِ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــا أَسْ مَ

 .١٢رة الزمر: آية و) س١(

 .١٦٣رة االنعام: آية و) س٢(

 .٧٢نس: آية ورة يو) س٣(

 .٢٩د: آية ورة هو) س٤(
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ِنيَ  ــاملَ ــبحانهو ،)١(﴾الْعَ ــال س ــىلَ اهللاِ ﴿:ق يَ إِالَّ عَ ــرِ ــوإِنْ أَجْ ــلِّ  وهُ ــىلَ كُ عَ
يدٌ  هِ ءٍ شَ ْ  .)٢(﴾يشَ

ــد أ  ــوفق ــاء مل يطلب ــابقاً أنّ األنبي ــحنا س ــوض ــن أق ــراً م امهم، وا أج
ــاً أنّ شــعارهم كــانو ــىلَ اهللاِ﴿ قــد بــان جليّ يَ إِالَّ عَ ــرِ ا وفــام ســأل  ﴾إِنْ أَجْ

اهللا  وهـــواألجــر عـــىل هــدايتهم النـــاس إال ممــن أرســـلهم هلــدايتهم 
ــبحانه ــ ،س ــن اهللا تع ــاء م ــه األنبي ــذي طلب ــاألجر ال ــيهم، وف ــه عل د فائدت

كــذلك طلــب األجــر مــن اهللا ســبحانه، إال أن فائدتــه  Nالنبــي اخلــاتم و
ــه طلــب أجــراً ال يعــإإذ  ؛د عــىل املخــاطبنيوتعــ د نفعــه عــىل شخصــه ونّ

 مه.وفع ذلك عائد عىل غريه من قن نإالطاهر، بل 
بـني سـائر و Nمن هنـا يتبـنيّ لـك االخـتالف بـني سـؤال النبـي و 

ــأل ــم س ــاء؛ فه ــواألنبي ــا يع ــريهم، وا م ــىل غ ــيهم ال ع ــؤال ود نفعــه عل س
إن اتبعـتْ  ،د نفعـه عـىل األمـة ذاهتـاوألجر هدايته النـاس إنـام يعـ Nنبينا

ــه و ــه أنْ يقــ ،Kمتســكت بأهــل بيت ــأمره ســبحانه لنبي مْ ﴿ل:وف ــأَلُكُ الَ أَسْ
ــ ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ ــىوعَ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــ ؛)٣(﴾دَّ ــدائم ينحص ــالح ال ر يف ـألنّ الص

ملـا هلـم مـن أثـرٍ عظـيم يف إبقـاء  ؛Kمتسك األمة بأهـل البيـت (القربـى) 

 .١٨٠و١٠٩رة الشعراء: آية و) س١(

 .٤٧رة سبأ: آية و) س٢(

 .٢٣ر: آية ورة الشو) س٣(
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  Nاتراً عـىل لسـان النبـي وقـد جـاء متـو ،اةواملسـاوالعـدل واخلري الدائم 
ــه ورض ــل بيت ــك بأه ــهويف ق Kرة التمس ــني، ( :ل ل ــيكم الثِّقْ ــاركٌ ف إين ت

 .)١()ا بعدي أبداً وعرتيت، ما إن متسكتم هبام لن تضلّ وكتابَ اهللا 
ــ  ــى) ورـفض ــت (القرب ــل البي ــك بأه ــ Kرة التمس ــدم ـتقتض ي ع

ك هبم  .ضالل املتمسِّ

اترة تنتهي سلسلة أسانيده إىل مجاعة من و) حديث الثقلني من االحاديث املت١(

ابن ايب شيبة يف و، ٣٧و ٣٦/ ح١٨٨٣: ٤اه مسلم يف صحيحه، وأجلّة الصحابة، ر

امحد بن حنبل يف و، ٣١٦٧٩/ ٣٠٩: ٦يف مصنفه: و، ٢٧١١/ ح٣٩٧مسنده، ص

، ٣٠٩و ١٧٠: ١٧اه يف مسنده، ورو. ٧٧٩و ٦٠٣و ٥٨٥: ٢فضائل الصحابة، 

ابن ايب و. ٣٧٨٨/ ح١٣٣: ٦اه الرتمذي يف سنته، ورو، ٥١٢: ٣٥و، ١١٤: ١٨و

 .٦٤٤و ٦٤٣و ٦٤٢و ٧٥٤/ ح٣٥١: ٢سنة، عاصم يف ال

راه النسائي يف السنن الكرب، و، ٣٨٥: ١٥، ٢٣٢: ١٠اه البزار يف مسنده، ورو

 واه ابورو. ٣٧٦و ٣٠٣و ٢٩٧: ٢صيل يف مسنده، ويعىل امل وراه ابو ٤٣٧و ٣١٠: ٧

يف  اه اآلجريورو. ١٧٦٥/ ح١٨: ٥ي يف رشح مشكل اآلثار، وجعفر الطحا

الطرباين و. ١٧٠٦/ ح٢٢٢١و ١٧٠٣/ ح٢٢١٧و ١٧٠٢/ ح٢٢١٦: ٥الرشيعة، 

/ ٢٢٦: ١يف الصغري، و. ٣٥٤٢/ ح٣٣: ٤و: ٣٤٣٩/ ح٣٧٤: ٣سط، ويف اال

غريها من املصادر مما ال و، ٢٦٨١/ ح٦٦٠و ٢٦٧٨/ ح٦٥: ٣يف الكبري، و، ٣٦٣ح

 يسع املقام ذكرها.

                                                           



 ١٠٩ .......................................... املحور الثاين: يف تفسري وبيان مفردات اآلية الرشيفة

ــي و  ــح أن النب ــا يتض ــن هن ــم  Nم ــريٍ دائ ــان يف تفك ــتمر وك مس
أنْ  :اطنوفأبـان يف عـدة مـ ،مـا حيـل هبـا مـن بعـدهوحيال مستقبل األمـة 

، Kاحلسـني واحلسـن وفاطمـة وهـؤالء أهـل بيتـي، عـيل  ،يا أهيا النـاسُ 
هم وال تفــارقو ،راط املســتقيمـا إىل الصــوا هبــم مــن بعــدي هتتــدومتســك

فــإن  ؛همو.. ال حتــارب.فمعــاداهتم معــاداة يل ؛همو. ال تعــاد.اوفتضــل
ــــض يلو. ال تبغضــــ.حــــرهبم حــــريب  Nأحاديثــــه و. .هم فإنــــه بُغْ

ضــع الــذي والوالتحريــف ورغــم الــدس  ،مــألت اخلــافقني Kبشــأهنم
ــ ــت األم ــك البي ــاوأهن ــت يف حم ــنني مض ــة س ــة وي طيل ــة بائس الت يائس

يف أذهـان املسـلمني عـن مكانـة  Nرة التـي عكسـها النبـي ويه الصـولتشـ
ــى تركــزت يف ط ــه األطهــار، حت ســطّرها الصــحابة يف وبــاعهم، أهــل بيت

ــحائفهم ــار ؛ص ــة النه ــمس يف رائع ــري الش ــارت مس ــت  -فس ــل بي أنّ أه
 .Kاحلسني واحلسن وفاطمة وهم عيلٌّ  Nالنبي 

* * * 
 
 

  



 

 
 

  



 

 

 ارد يف اآلية ويف االستثناء ال: املبحث الثاين

 :فيه ثالثة مطالبو
 لواملطلب األ

 أقسامهبيان ويف تعريف االستثناء 

ــل ــتثناء أس ــواالس ــربوبٌ نح ــان الع ــت يف لس ــه  ،يٌّ ثاب ــدل علي ي
بـأداة  منهـاإخـراج بعـض اجلملـة  وب هـوهـذا األسـلوالقرآن الكـريم، 

ــن األد ــذلك، وم ت ل ــدّ ــي عُ )وات الت ــي (إالّ ــاب ه ــذا الب ــي و ،أمّ ه ه
ــر ــد ح ــة، وإح ــاين الرباعي ــالوف املع ــاً وع ــدت أيض ــك ع ــىل ذل ة ع

 ؛دراســتها يف هــذه اآليــة مــن األمهيــة بمكــانإن واألصــل يف االســتثناء، 
ــنة وحيــث  ع هــذا االســتثناء والشــيعة يف نــوقــع اخلــالف بــني علــامء السُّ

ــة حمــل البحــثو ــره يف مــؤدّ اآلي ــنة  ،أث فــذهب بعــضٌ مــن علــامء السُّ
ريفة اســتثناءٌ متصــل، إال ـارد يف اآليــة الشــوالشــيعة إىل أن االســتثناء الــو

 :بام مفاده أن البعض اآلخر أشكل عىل ذلك
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ــي  ــالته Nأن النب ــغ رس ــىل تبلي ــر ع ــب األج ــ ؛ال يطل ى ـألن مقتض
إذ  ؛م خــالف ذلــكواملعلـو ،جـب هــذا املعنــىون االســتثناء متصــالً يوكـ

رٍ ﴿ وهتم هوشعار األنبياء يف طريق دع نْ أَجْ يْهِ مِ لَ مْ عَ أَلُكُ ا أَسْ  .﴾مَ

ــ -اضــحو وكــام هــ -فهــؤالء   ا إىل أن االســتثناء منقطــع، أي وذهب

ب وع يف املطلـورـقبـل الشـو ،أنّ املستثنى لـيس مـن جـنس املسـتثنى منـه

ــ ــذكر أم ــدي ب ــم التونبت ــة ورٍ يف حك ــي إىل وطئ ــم ننته ــذلك، ث ــد ل التمهي

ب، حتـى يَعلـم مـن اطلـع عـىل هـذا البحـث حقيقـة واملطلـ وذكر مـا هـ

 ل:واقع يف اآلية الرشيفة حمل البحث فنقواالستثناء ال

ــ "االســتثناء اســتفعالٌ مــن  ــهِ ثنَ ــه  "اهُ عــن األمــر يثني فــهُ عن َ إذا رصَ

ــو ــن عم ؛اهول ــه ع ــتثنى من ــظِ املُس ــتثناءُ رصفُ لف ــإخراج وفاالس ــه ب م

مَ بـه عـىل املسـتثنى منـهواملستثنى من أنْ يتنا كـِ جـاءَ "فـإذا قلـتَ  ،لهُ ما حُ

ــ ــإذا والق ــاً، ف ــيءِ أيض ــم املج ــم يف حك ــلٌ معه ــداً داخ ــنَّ أنَّ خال ، ظُ مُ

م "موالقـ"رصفـتَ لفـظَ اسـتثنيتَهُ مـنهم، فقـد  مـه باسـتثناءِ أحــدِ وعـن عُ

ــرادهِ  ــو –أف ــدٌ  وه ــ -خال ــيءِ املحك ــم املج ــن حك ــوم ــىل الق ــه ع  ؛مومِ ب

لُّ عـىل خت ـدُ ـةٍ بـذكر مـا يَ صـيص لذلك كان االستثناءُ ختصـيصَ صـفةٍ عامّ

مومها وعم  ات االستثناء.ومن أد اسطة أداةٍ وهلا بوشُ

 .منقطعومتصل  :ن قسمني لالستثناءويوذكر النحو
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 :املُتّصلُ 

ــ  ــه، نح ــتثنى من ــنس املُس ــن ج ــان م ــا ك ــافر" وم ــاءَ املس ن إال وج

 ."سعيداً 

 :إليك نامذج من االستثناء املتصلو
الُــو﴿ -١ زَ بُّــكَ والَ يَ ــمَ رَ حِ ــنْ رَ ــنيَ * إِالَّ مَ ْتَلِفِ اســتثناء ،)١(﴾نَ خمُ

ن منقطعــاً كــام وفيكــ ،إىل أنــه بمعنــى (لكــن) ورة تــدعوال رضومتصــل، 
 .)٢(يفوذهب إليه احل

بُ ﴿ -٢ ــذَّ كَ ــوفَ ضَ ُمْ ملَُحْ ــإِهنَّ ــنيَ ورُ ـهُ فَ لَصِ ــادَ اهللاِ املُْخْ بَ  ،)٣(﴾نَ * إِالَّ عِ
ــمري  ــن ض ــل م ــتثناء متص بُ ﴿اس ــذَّ كَ ــو، ﴾هُ وفَ ــوال جي ــتثناءً وز أن يك ن اس

ــ﴿مــن  ضَ ُمْ ملَُحْ ــإِهنَّ ب،  نونوســيك؛ ألهنــم ﴾نَ ورُ ـفَ منــدرجني فــيمن كــذّ
ـــويكو ـــني، ون ـــادَ اهللا املخلص ـــن، ون عب ـــك ال يمك ـــب أنْ وذل ال يناس

 .١١٩ – ١١٨آية :  ،دورة هوس )١(

 .٢٢٧:  ٦ ،-أليب حيان -البحر املحيط  )٢(

 .١٢٨-١٢٧رة الصافات، آية : وس )٣(
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إذ يصــري املعنــى: لكــن عبــاد اهللا املخلصــني مــن  ؛ن اســتثناءً منقطعــاً ويكــ
 .)١(ن العذابومه ال حيرضوغري ق

مُ اهللاُ وأُ ﴿ -٣ ــنُهُ عَ لْ ــكَ يَ ــولَئِ نُ عِ مُ الالَّ ــنُهُ عَ لْ ــابُ ويَ ينَ تَ ــذِ ا ونَ * إِالَّ الَّ
ــلَحُ و ــوا وأَصْ يَّنُ أُ  اوبَ ــوفَ تُ ــكَ أَ مْ ولَئِ ــيْهِ لَ معنــى واســتثناء متصــل،  ،)٢(﴾بُ عَ

ابُ ﴿  .)٣(عن الكتامن إىل اإلظهاروأيْ عن الكفر إىل اإليامن، أ ﴾اوتَ
ــإِنْ تَ ﴿ -٤ ــذُ ولَّــوفَ مْ وا فَخُ تُلُــوهُ يْــثُ واقْ مْ حَ ُ وهُ متُ ــدْ مْ وجَ الَ وهُ
ــذُ  تَّخِ مْ وتَ ــنْهُ ــا وا مِ ينَ ولِيًّ ــذِ ا * إِالَّ الَّ ــريً ــلُ  الَ نَصِ ــويَصِ مْ ونَ إِىلَ قَ ــنَكُ يْ مٍ بَ

ــاقٌ و يثَ مْ مِ ــنَهُ يْ ــو ،)٤(﴾بَ ــال أب ــيط)، ق ــر املح ــان:  ويف (البح ــل و«حي أص
ظــاهر هــذه اآليــة.. أنــه اســتثناء متصــل، ون متصــالً، واالســتثناء أنْ يكــ

ــلو ــذين يص ــار ال ــى: إال الكف ــواملعن ــدين.. ون إىل ق ــتثناء ومٍ معاهِ االس
ــذُ ﴿ل ومتصــل مــن مفعــ مْ وفَخُ تُلُــوهُ مْ واقْ املعنــى أنــه تعــاىل و، ﴾هُ

للسمني  -ن وم الكتاب املكنون يف علوالدر املص ،١٢٢:  ٩ ،البحر املحيط )١(

الرساج املنري  ،٣٤١:  ١٦ -البن عادل -م الكتاب واللباب يف عل ،٣٢٨:  ٩ -احللبي

 .٣٩٢:  ٣ -للخطيب الرشبيني -

 .١٦٠ - ١٥٩رة البقرة، آية : وس )٢(

 .٤٦:  ٢ -للزحييل -التفسري املنري  ،٧٠:  ٢البحر املحيط يف التفسري،  )٣(

 .٩٠ - ٨٩رة النساء، آية : وس )٤(
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ــل الكــافر إال إذا كــان معاهــداً وأ ــد وأ ،جــب قتْ  ،داخــالً يف حكــم املعاه
ــال وأ ــاً للقت ــ ؛تارك ــه ال جي ــتلهم، وفإن ــوز ق ــوق ــتثنَني ول اجلمه ر إن املس

جـب اهلجـرة عـىل كـلّ مـن أسـلم ومسلم: إنـه تعـاىل ملـا أ وقال أبوكفار، 
ألن املـؤمنني  ؛ن اسـتثناءً منقطعـاً ويكـلـه و.. فعـىل ق.استثنى من لـه عـذرٌ 

ِ ﴿له: وا حتت قومل يدخل مْ يفِ املُْنَافِقِنيَ فِئَتَنيْ امَ لَكُ  .)١(»﴾فَ
 :املُنقطعُ و
احرتقــت الــدارُ إال " ومــا لــيسَ مــن جــنس مــا اســتثنيَ منــه، نحــ 
 ."الكتُبَ 

ــرآن):  ــراب الق ــان يف إع ــربي يف (التبي ــال العك ــع: «ق ــى املنقط معن
ــ ــالً وأال يك ــويف األ ن داخ ــل يك ــتأنَف، ول، ب ــم املس ــدير ون يف حك تق

 .)٢(»(إال) فيه بلكن
ــل): و ــيش يف(رشح املفصَّ ــن يع ــال اب ــري «ق ــن غ ــان م ــا إذا ك فأم

ــال يتنا ــنس ف ــظ، واجل ــه اللف ــا وإذا مل يتناول ــاج إىل م ــال حيت ــظ، ف ــه اللف ل
ل وأطلـق فـال يتنـاوعاً بـإزاء يشء وضـوإذ اللفـظ إذا كـان م ؛خيرجه منـه

احلمــل عــىل وإذا كــان كــذلك فــإنام يصــح بطريــق املجــاز، ومــا خالفــه، 

 .١٢:  ٤البحر املحيط يف التفسري،  )١(

 .٣٤٣:  ١ -للعكربي -التبيان يف إعراب القرآن  )٢(
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ـن قِبَــل ويه بلكـن، ولـذلك قـدرها سـيبو(لكـن) يف االسـتدراك،  ذلـك مِ
ــ ــن) ال يك ــام أنّ (إال) يف وأنّ (لك ــا، ك ــا قبله ــاً مل ــدها إال خمالف ــا بع ن م

بعضــاً ن مــا بعــدها واالســتثناء كــذلك، إال أنّ (لكــن) ال يُشــرتط أنْ يكــ
 .)١(»بخالف (إال)، فإنه ال يُستثنى هبا إال بعضٌ من كلٍّ  ،ملا قبلها
 :إليك نامذج من االستثناء املنقطعو
ــــو﴿ -١ يُّ مْ أُمِّ ــــنْهُ ــــومِ لَمُ عْ َّ ونَ الَ يَ ــــاينِ ــــابَ إِالَّ أَمَ  ،)٢(﴾نَ الْكِتَ

ال واالســتثناء منقطــع؛ ألن األمــاينّ ليســت مــن جــنس العلــم بالكتــاب، 
 .)٣(لهومندرجة حتت مدل

ــالُ تَ ﴿ -٢ تَ مُ الْقِ ــيْهِ لَ ــبَ عَ تِ ــامَّ كُ لَ ــوفَ مْ ولَّ ــنْهُ ــيالً مِ لِ ــرأ )٤(﴾ا إِالَّ قَ ، ق
 : ٌّ ــ﴿«أُيبَ كُ مْ وإالَّ أَنْ يَ ــنْهُ ــلٌ مِ لِي ــو ﴾نَ قَ ــع وه ــتثناء منقط ــ ؛اس ن وألن الك

م ول العــرب: قــام القــوتقــواملســتثنى مــنهم جثــث، ومعنــى مــن املعــاين، 
 ﴾نويكــ﴿النصــب، فــالرفع عــىل أنّ وزيــداً، بــالرفع ون زيــدٌ وإال أنْ يكــ

 .٥٣:  ٢ -رشح املفصل البن يعيش )١(

 .٧٨آية :  ،رة البقرةوس )٢(

م واللباب يف عل ،٤٤٦:  ١ ،نوالدر املص ،٤٤٤:  ١البحر املحيط يف التفسري،  )٣(

 .٢٠٣:  ٢الكتاب، 

 .٢٤٦آية :  ،رة البقرةوس )٤(

                                                           



 ١١٧ .......................................... املحور الثاين: يف تفسري وبيان مفردات اآلية الرشيفة

 ، د واســمها ضــمريٌ مســتكنٌّ فيهــا يعــوالنصــب عــىل أهنــا ناقصــة، وتامــةٌ
أيْ  -ون هـــوالتقـــدير: إال أنْ يكــوم ممــا قبلــه، وعــىل الــبعض املفهـــ

يلـزم ون زيـدٍ يف القـائمني، وم إال كـواملعنـى: قـام القـوزيـداً،  -بعضهم 
، فـال فـرق مـن حيـث املعنـى نـه يف القـائمني أنـه لـيس قـائامً ومن انتفاء ك
 .)١(»زيداً  ون زيدٌ أوم إال أنْ يكوبني قام القو ،م إال زيداً وبني قام الق

ــو﴿ -٣ عُ مَ ْ ــلَفَ وأَنْ جتَ ــدْ سَ ــا قَ ِ إِالَّ مَ ــنيْ تَ ُخْ َ األْ ــنيْ ــتثناء  )٢(﴾ا بَ االس
ريعة حكمـه ـأزالـت الشـوقـع وومنقطع، أيْ لكـن مـا سـلف مـن ذلـك 

 .  )٣(جيبهاإلسالم وفإن اهللا يغفره، 
لُ ﴿ -٤ ــأْكُ ــوالَ تَ ــوا أَمْ ــلِ إِالَّ أَنْ تَكُ مْ بِالْبَاطِ ــنَكُ يْ مْ بَ ــنْ والَكُ ةً عَ ــارَ َ نَ جتِ

مْ  نْكُ اضٍ مِ  جهني: و، استثناء منقطع ل)٤(﴾تَرَ

، اللباب يف علوم الكتاب، ٥١٩:  ٢ن، والدر املص ،٥٧٣:  ٢ ،البحر املحيط )١(

٢٦٦: ٤. 

 .٢٣رة النساء، آية : وس )٢(

اهر واجل ،٣٤:  ٢ -البن عطية -جيز واملحرر ال ،٥٨٣:  ٣البحر املحيط،  )٣(

 .٢٠٣:  ٢ -للثعالبي -احلسان يف تفسري القرآن

 .٢٩رة النساء، آية : وس )٤(
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لـــة بالباطـــل وال املأكوأحـــدمها: أن التجـــارة مل تنـــدرج يف األمـــ
 حتى تُستثنى منه.

ــام  ــاين: أن االســتثناء إن ــى مــن والكــون، وقــع عــىل الكــوالث ن معن
 .)١(الوليس ماالً من األمو ،املعاين

ــو﴿ -٥ لُ خَ ــوملََّــا دَ مْ أَبُ هُ ــرَ يْــثُ أَمَ ــنْ حَ مْ وا مِ ــنْهُ نِــي عَ غْ ــانَ يُ ــا كَ مْ مَ هُ
ــ قُ عْ ــسِ يَ ــةً يفِ نَفْ اجَ ءٍ إِالَّ حَ ْ ــنْ يشَ ــنَ اهللاِ مِ اومِ ــاهَ اســتثناء  ،)٢(﴾بَ قَضَ

ــع ــى: و ،منقط ــواملعن ــس يعق ــة يف نف ــنْ حاج ــاها، ولك ــوب قض ــه  وه أن
 .)٣(أشفق عليهم إشفاق اآلباء عىل األبناء

 وفـــإذا علمـــتَ هـــذا علمـــتَ أَن االســـتثناء مـــن اجلـــنس، هـــ 
ــيُّ  ــتثناءُ احلقيق ــيم،  ؛االس ــدَ التّعم ــيص بَع ــدُ التخص في ــه يُ ــا وألن ــلُ م زي يُ

م اسـتثناءٌ ال  وأَمـا االسـتثناءُ مـن غـري اجلـنس فهـوم احلكـم. ويُظَنُّ من عُ
ــه  ــى ل ــمعن ، فه ــتدراكُ ــاً وإالّ االس ــدُ ختصيص في ــ ؛ال يُ ــام ـألن الش يءَ إن

ــهُ  ــصُ جنسَ صّ ــتَ  ،خيُ ــإذا قل ــافر"ف ــاءَ املس موج ــتَهُ ــظ "ن إال أَمتع ، فلف

، اللباب يف علوم الكتاب، ٦٦٣:  ٣ ،نوالدر املص ،٦١٠:  ٣البحر املحيط،  )١(

٣٣٧: ٦. 

 .٦٨آية :  ،سفورة يوس )٢(

 .٥٤١:  ٢ -للخازن -يل يف معاين التنزيل ولباب التأ )٣(
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، وال يتنــا "املســافرين" تناوال يــدلُّ عليهــا. ول األمتعــةَ لــهُ اللفــظُ ومــا ال يَ
نــا  . لكــنْ إنــام اســتثنيتَ هُ ــهُ منــهُ تــاجُ إىل مــا خيرجُ اســتدراكاً كــيال فــال حيَ

تَ  عهم أَيضاً عىل عادة املسافرين.ويُ م جاءَت مَ  هم أن أَمتعتَهُ
فيــدُ التَّخصــيصَ بعــدَ التعمــيم ألنــهُ اســتثناءٌ  ؛فاالســتثناءُ املتَّصــلُ يُ

؛ ألنــه ومــن اجلــنس.  فيــدُ االســتدراكَ ال التّخصــيصَ االســتثناءُ املُنقطــعُ يُ
 استثناءٌ من غري اجلنس.

 ضح التسرتي يف (إحقاق احلق) قائالً: وقد أو
ل أنّ واألصـــومـــا تقـــرر عنـــد املحققـــني مـــن أهـــل العربيـــة «  

مــل عــىل واقــع عــىل خــالف األصــل، واالسـتثناء املنقطــع جمــاز  أنــه ال حيُ
ر املتصــل، بــل ربــام عــدل الــذي  -ا عــن ظــاهر اللفــظ واملنقطــع إال لتعــذّ

عـىل املتصـل الـذي  خمـالفني لـه لغـرض احلمـل -املتبـادر إىل الـذهن  وه
الظـاهر مـن االسـتثناء كـام رصح بـه الشـارح العضـدي حيـث قـال:  وه
ــو ــال يك ــر، ف ــل أظه ــق أن املتص ــم أنّ احل ــاً) واعل ــرتكاً (لفظ ال ون مش

لــذلك مل حيملــه و ؛جمــاز يف املنقطــعوللمشــرتك (معنــى) بــل حقيقــة فيــه، 
ــدل ــى ع ــل، حت ر املتص ــذُّ ــد تع ــل إال عن ــىل املنفص ــار ع ــامء األمص ا وعل

ــاهر ل ــن الظ ــل ع ــىل املتص ــل ع ــالفولحم ــوخ ــامروه... فريتكب  ،ن اإلض
ــو ــالً،  وه ــري متص ــاهر ليص ــالف الظ ــاهراً مل ولوخ ــع ظ ــان يف املنقط ك
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ــ ــهويرتكب ي معلِّقــاً يف رشحــه ـقــال املرعشــو»، ا خمالفــة ظــاهر حــذراً عن
هوللكتاب املذك   :ر ما نصّ

ــذك«   ــالً يف امل ــن داخ ــتثنى إنْ مل يك ــان وإن املس ــه ر ك ــتثناؤه عن اس
ــد انقطــاع ولغــ ــذكر يف كــالم العقــالء، فاملســتثنى عن اً غــري صــالح ألنْ يُ

لـيس االسـتثناء ول، ومـن الـدخ ور بنحـواالستثناء أيضـاً داخـلٌ يف املـذك
ــ ــا ل ــراجَ م ــدخل، وإال إخ ــواله ل ــدخومعل ــرع ال ــراج ف ل ومٌ أنّ اإلخ

الفـارق بـني املتصـل  والـذي هـوليـة... والبداهـة األورة العقليـة وبالرض
ل املســتثنى يف املســتثنى واملنقطــع مــن االســتثناء بعــد اشــرتاكهام يف دخــو

ــه ــودخ ،من ــىل نح ــه ع ــه في ــل ولُ ــة يف املتص ــو ،احلقيق ــاء  وبنح ــن أنح م
 احلقيقة يف املنقطع. ول عىل نحول غري الدخوالدخ

ح االســتثناء دخــ  ــل أنّ مصــحِّ لُ املســتثنى يف املســتثنى منــه وفتحصّ
رات العرفيــة اســتثناؤه ون املحــاوغ يف قــانوإال فــال يســول، والــدخ وبنحــ
ـم مفـاد اآليـة الكريمــة  ،عنـه يْــهِ ﴿فالبـد ملـن يريــد فهْ لَ مْ عَ ـأَلُكُ ـلْ الَ أَسْ قُ

ــ ا إِالَّ املَْ ــرً ــىوأَجْ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــا ﴾دَّ ــب املح ــاوبحس ــة أنْ حي ل ورات العرفي
م  ــتفهُّ ــوال ــتثناء امل ح اس ــحِّ ــن مص ص ع ــتفحُّ ــر دة يف وال ــن أج ــى ع القرب
 .)١(»الرسالة

 .٢٠:  ٣ ،رشح إحقاق احلق )١(
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 نخلص من هذا كله إىل ما يأيت:و   
احلمــل عــىل املتصــل مهــام  وإن األصــل يف االســتثناء هــ - ١  

 إال فإنه منقطع.و ،ما شابه وبارتكاب خمالفةِ ظاهرٍ أ ولو ،أمكن
ــة و - ٢   ــتثناء يف اآلي ــأنّ االس ــليم ب ــىل التس ــث  -ع ــل البح  -حم

د وجـوحيـث أنّ االسـتثناء ال يصـح إال ل ،أيضـاً ب ومنقطعٌ يـتم بـه املطلـ
ــتثنى  ــني املس ــةٍ ب ــهوعالق ــتثنى من ــو ،املس ــ ول ــدخ وبنح ــن ال ــأنْ  ،لوم ك

كـام سيتضـح  ،لـيس داخـالً فيـه حقيقـةو ،مـن شـأنهوابعـه أون من تويك
 إن شاء اهللا تعاىل. اآليتلنا ذلك يف املطلب 

* * 
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 املطلب الثاين

 ارد يف اآليةوء يف االستثناء الال العلاموأق

ــ ــامء إىل الق ــض العل ــب بع ــعوذه ــة منقط ــتثناء يف اآلي ــأن االس  ،ل ب
 :البعض اآلخر إىل أنّه  استثناءٌ متصلو

لــــه وارد يف قول بــــأن االســــتثناء الــــوفقــــد ذهــــب إىل القــــ
ــســبحانه:﴿ ــراً إِالَّ املَْ ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــىوقــلْ ال أَسْ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ اســتثناءٌ  )١(﴾دَّ

ــنة ومتصــل، غــريُ   ،بعــضٌ مــن أكــابر  علامئنــاواحــدٍ مــن علــامء أهــل السُّ
ــد  ــيخ املفي ــ Hفالش ــىل ق ــرتض ع ــاد اع ــحيح االعتق ــيخ ويف تص ل الش

ـدّ اآليـة يف جمـالِ بيـانِ أنّ الرسـHق والصد ل قـد طلـب أجـراً و، الـذي عَ
ــه وال يصــح القــ« :فقــال ،عــىل الرســالة ــأن اهللا تعــاىل جعــل أجــر نبيِّ ل ب

ــ ــت وم ــل البي ــره و، Gدةَ أه ــن أج ــك م ــل ذل ــه جع إىل أنْ ...» .Nال أن
ـراً إِالَّ لـه: ﴿وفـام معنـى ق :فإنْ قـال قائـلٌ « :قال يْـهِ أَجْ لَ مْ عَ ـأَلُكُ قـلْ ال أَسْ
ــ ــىواملَْ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــه قــد ســألكم مــوأ  ؟﴾دَّ ــد أن ــى ولــيس هــذا يفي دة القرب

   ؟ألجره عىل األداء
تَ  :قيل لـه منا مـن حجـة العقـل  ؛لـيس األمـر عـىل مـا ظننـْ ملـا قـدّ

لكنــه ومن اجلملــة، واالســتثناء يف هــذا املكــان لــيس هــو ،القــرآنو

 .٢٣ر: آية ورة الشو) س١(
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ــع ــتثناءٌ منقط ــاهو ،اس ــراً  :معن ــه أج ــألكم علي ــل ال أس م  ،ق كُ ــزمُ ــن أُل لك
مُ ودةَ يف القربى وامل  .)١(»هاوأسألُكُ

ــو ــنة وجَ ن وأنْ يكــ -ري ـكالزخمشــ -ز مجاعــةٌ مــن علــامء أهــل السّ
ــه ــا نصُّ ــال م ــالً، فق ــتثناء متص ــ« :االس ــوجي ــالً وز أنْ يك ــتثناءً متص  ،ن اس

ــذا :أيْ  ــ وهــو ،ال أســألكم أجــراً إال ه ــيودّ وأنْ ت ــل قرابت ــذا و ،)٢(»ا أه ك
ـفي يف تفسـريه ـه ،قال النسَ أيْ  ،ن اسـتثناءً متصـالً وز أنْ يكـوجيـ« :مـا نصُّ
ــطُّ  ــراً ق ــألكم أج ــو ،ال أس ــألكم أنْ ت ــي أس ــم قراا  ودّ ولكن ــذين ه ــي ال بت

 .)٣(»هموال تؤذوقرابتكم 
ــو ــن ج ــالم مَ ــا األع ــن علامئن ــاً وم ــك أيض ــيخ   ،ز ذل ــنهم: ش م
 .)٥(أيضاً يف تفسريه Hالشيخ الطربيس و  )٤(يف تفسريه Hالطائفة 

* * 
 

 .١١٩-١١٨ص   -املفيد  -تصحيح االعتقاد    )١(

 .٢٢٣:  ٤ -الزخمرشي -الكشاف    )٢(

في   )٣( في -تفسري النسَ  .١٠٥:  ٤   -النسَ

 .١٥٨: ٩ -يسوالط -التبيان   )٤(

 .٤٣: ٩ ،البيانجممع  )٥(
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 املطلب الثالث

 ب عىل كال التقديرينوت املطلوثب

ــا ــن ظاهره ــةَ ع ــهم اآلي فِ بعضِ ــبب رصْ ــن و ،إن س ــتثناء ع االس
ــاهره ــو ،ظ ــالً وك وه ــه متص ــىل كون ــاً واإلرصار ع ــه منقطع ــ ،ن ــام ه  وإن

 لألسباب اآلتية:
يـاً وألهنـا ليسـتْ أجـراً دني ؛دة ليسـت بـأجرٍ وهلم بـأن املـو: لقالً وأ  

م مقابــل أيِّ يشءٍ وفــال يصــح إدخاهلــا يف مجلــة األجــ ،ماديــاً   ،ر التــي تُقــدّ
 ال سيام تبليغ الرسالة.

ه والنــاس أنْ يكــافؤ Nاز ســؤال النبــيّ األعظــم وعــدم جــ ثانيــاً:  
مــه هلـم مــن نصــحٍ و ،هويشـكرو نتظــر مــنهم األجـر عــىل مــا قدّ هدايــة ويَ
ــمو ــه هل ــالة ربِّ ــغِ رس ــالصَ  ؛تبلي ــايف اإلخ ــك ين ــر وألن ذل ــارَ األج انتظ
 تعاىل.واب من اهللا سبحانه والثو

ــا:   ــ ثالث ــذكر ح ــرية ت ــاتٍ كث ــة آلي ــذه اآلي ــة ه ــاء وخمالف ار األنبي
كــام حكــى  ،مــهونفســه مــع ق Nكــذلك نبيّنــا و ،امهموالرســل مــع أقــو

بِّ و﴿ســبحانه عــنهم  ــىلَ رَ يَ إِالَّ عَ ــرِ ــرٍ إِنْ أَجْ ــنْ أَجْ ــهِ مِ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــا أَسْ مَ
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ِنيَ  ــاملَ ــة  ،)١(﴾الْعَ ــذه اآلي ــوفه ــباب يف ق ــم األس ــد أه ــي أح ــا  ه هلم وغريه
 باالستثناء املنقطع.

 ل:ور نقواب عن هذه األموللجو 
أجـراً للنبــيّ  Kاملحبــة ألهـل البيــت ودة ون املـوز أنْ تكــوجيـ -١  

 لعدة أسباب: Nاألعظم 
كــام  ،نــه ظــاهر االســتثناءوكــذلك كو ،نــه ظــاهر اآليــةومنهــا: ك   

 ،نـه متصـالً إال إذا اسـتحال ذلـكوب البنـاء عـىل كوجـومـن  سـابقاً بيّنا 
ــو ــدير ك ــلّ تق ــىل أق ــعوع ــن املنقط ــر م ــل أظه ــه  وأ ،ن املتص ــةٌ أن  ،حقيق
ْ  ،املنقطع جمازٌ و ل امل ،فام شئتَ فعربِّ  دة أجراً.وفظاهر القرآن جعْ

إنــام يشــمل و ،رٍ بــاألجر املــاديون األجــر غــري حمصــوكــ :منهــاو  
معتــدٍّ هبــا رشعــاً وقيمــة حمرتمـة  وألنــه عمـلٌ اختيــاريٌّ ذ ؛ي أيضــاً واملعنـ

 ان األجر.ودة يف مصاديق عنوفتدخل امل ،عرفاً وعقالً و
مــاً ثابتــةٌ وللمــؤمنني عموألهــل بيتــه وله ولرســوفاملحبــة هللا   

نُـ﴿لـه تعـاىل: ورٌ هبـا رشعـاً كقومأمو مِ مْ أَ ونَ واملُْؤْ ـهُ نَـاتُ بَعْضُ مِ لِيَـاءُ واملُْؤْ
ــضٍ  : وقو ،)٢(﴾بَعْ ــلٍ ــن قائ ــزّ مِ ــه ع ــ﴿ل ِبُّ ــتُمْ حتُ نْ ــلْ إِنْ كُ بِعُ وقُ ــاتَّ ينِ ونَ اهللاَ فَ

 .١٨٠آية : و ،١٠٩آية :  ،رة الشعراءوس )١(

 .٧١بة، آية : ورة التوس )٢(
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مُ اهللاُ  بِبْكُ ْ ـرْ وحيُ فِ غْ ـيَ نُ ـمْ ذُ مْ ولَكُ ، فبـنيّ تعـاىل يف هـذه اآليـة الكريمـة )١(﴾بَكُ
مبادلتنـا احلـب مــع  وهـذا األجـر هـو ،ل هلـا أجـرٌ وللرسـوبـأنّ حمبتنـا هللا 

احرتامـه ممـا يـؤدي وهـذا يـدلّ عـىل قيمـة هـذا العمـل و ،بوغفران الذن
 إىل األمر به.

مني وايــات ون الروكــ :منهــاو   املتــأخرين والكثــري مــن املتقــدّ
ــ راحةٍ ـدة أجــراً بصــوعــىل جعــل املــ -دة ويــة املــآعنــد تفســري  -ن وينصّ

 دة أجراً.ون املوهذا يدلّ عىل صحة كو ،حٍ وضوو
املحبــة أنســب أجــرٍ يقدمــه املهتــدي هلاديــه ودة ون املــوكــ :منهــاو   

فـإن املحبـة تسـتلزم االتبـاع املطلـق  ؛مع انتفاعـه العظـيم لـنفس املهتـدي
ــة والو ــة املطلق ــة أوالي ــاءوحمب ــاملني لي ــة و ،اهللا الك ــاً حمب ــتلزم أيض تس

شـوفمـن أحـبّ ق ؛ر معـهـاحلشـوالشـفاعة لـه والطرف الثاين لـه  ر ـمـاً حُ
 معهم.

ــو    ــا: ك ــة ومنه ــون املحب ــت وامل ــل البي ــتطيع  Kدة أله ــلٌ يس عم
ــه فيناســب جعلُهــا أجــراً لعــدم  ،لقــدرة اجلميــع عليهــا ؛كــل مكلــف فعلَ

ــخصٍ د ــها بش ــخصٍ واختصاص ــني و ،ن ش ــرقٍ ب ــال ف ــغري أب ــري،  وص كب
ــلٍ أ ــحيحٍ أ ورج ــرأة، ص ــع أ وام ــريض، مطي ــيّ أ وم ، غن ــاصٍ ــريوع  ،فق

ــتثناءٍ أو ــال اس ــف وب ــ ،ختلّ ــنيّ أنّ ت ــوفتب ــأنّ امل هم ب ــومهّ ــراً ودة ال تك ن أج
 اضحُ البطالن.و

 .٣١رة آل عمران، آية : وس )١(
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اب عن هذا اإلشكال بأم٢  ر:وـ قد جيُ
ــذين ومنهــا: إنّ طلــب اجلــزاء     ــل املحســن مــن ال الشــكر مــن قب

ــيهم لــيس مســتحيالً  ــن إل ــاً وأحسَ ــل هــ ،ال معيب ــيّ وارد وأمــرٌ  وب الئ قَ عُ
فقــد حكــى القــرآن الكــريم ذلــك عــن اهللا ســبحانه  ،قــرآينوعــريف بــل و
ــذُ ﴿تعــاىل إذ قــال و ــاسِ  وإِنَّ اهللاََّ لَ ــىلَ النَّ ــلٍ عَ ــاسِ الَ وفَضْ ــرَ النَّ ثَ ــنَّ أَكْ لَكِ

رُ  ــكُ ــو. )١(﴾نَ ويَشْ ــع الس ــة وراج ــور اآلتي ــي (ي ــف و(يو) ٦٠نس وه س
) ٦١(غــافر و) ٧٣ـ  ٢٥(يــس و) ٧٣(النمــل و) ٣٧(إبــراهيم و) ٢٨

ــاىل وقو ــه تع ــ﴿ل نُ مِ ــاهللاَِّ ولِتُؤْ ــوا بِ سُ رُ ولِهِ ورَ ــزِّ عَ ــوهُ وتُ رُ وتُ ــبِّحُ وهُ وقِّ هُ وتُسَ
ةً  رَ يالً وبُكْ  .)٢(﴾أَصِ

كــام  ،لـبعض املنـافع لـه Nقـد ثبـت طلـبُ النبــي األعظـم  :منهـاو
كـذلك ملـن يسـمع و ،Nكطلبـه مـن أمتـه  ،مل ينكـره أحـدٌ و ،احلال هنا وه

ن أ واألذانَ أ ــؤذِّ ــه  وي ــألَ ل ــيم أنْ يس ــيلة وال Nيق ــيلة وس ــام والفض املق
ه وحمبـة أهـل بيتـه وكذلك طلـبَ مـن النـاس حمبتـه و ،دواملحم تـِ عـدم أذيّ

ــة أحــدٍ مــن أهــل بيتــه يف كثــري مــن األحاديــث املستفيضــة وأ ذا فهــ ،أذيّ
يّان.  كذاك سِ

 .٢٤٣رة البقرة: آية و) س١(

 .٩رة الفتح: آية و) س٢(
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ــاو    ــي  :منه ــن النب ــانٌ م ــب بي ــذا الطل ــل  Nيف ه ــة أه ــىل أمهي ع
ــه ــم و Kبيت ــتامم هب ــتهم وااله ــيهموحمب ــان إل ــه و ،اإلحس ــك يرحي أنّ ذل

راً باالمتنـان هلـذا وشـعوشـكراً هلـم وفـاءاً حقيقيـاً لـه ون ويكو ،يُفرحهو
مه هلم   صرب من أجلهم.وضحى والبيت الطاهر عىل ما قدّ

ــاو    ــالص :منه ــايف اإلخ ــا ال ين ــر هن ــب األج ــاء  ؛أنّ طل ــه ج ألن
ــر  ؛تعــاىلوبــأمرٍ مــن اهللا ســبحانه  ــه فإنــه أمَ أنْ يطلــب األجــرَ عــىل  Nنبيّ

 دةَ أهل بيته.والرسالة م
عـــاء التعــارض بـــني ظـــاهر هــذه اآليـــة  -٣   اآليـــات وأمــا ادّ

الرسـل األجـر مـن النـاس والكريمة األخر التـي تنفـي سـؤال األنبيـاء 
ـم وء عىل أدا يمكـن تصـنيف اآليـات  :لوديـنهم، فنقـوتبليـغ رسـالة رهبِّ

 ع األجر عىل أربعة أصناف هي:وضواردة يف موال
ــ ل:واأل    ــبحانه للرس ه س ــرُ ــه ال وأمْ ــاطبهم بأن ــأنْ خي ــم ب ل األعظ

ِنيَ  وإِنْ هُ ﴿قال سبحانه  ،يطلب منهم أجراً  املَ عَ  لِلْ رَ  .)١(﴾إِالَّ ذِكْ
ن ومـا يُشـعر بأنـه طَلـب مـنهم أجـراً يرجـع نفعـه إلـيهم د الثاين:   

ـ﴿ل سـبحانه وفيق Nالنبي  هُ ـرٍ فَ ـنْ أَجْ مْ مِ ـأَلْتُكُ ـا سَ ـلْ مَ يَ وقُ ـرِ مْ إِنْ أَجْ لَكُ
ىلَ اهللاِ  .)٢(﴾إِالَّ عَ

 .٩٠رة األنعام، آية : وس )١(

 .٤٧رة سبأ، آية : وس )٢(
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ـرٍ ﴿لـه ومـا يُعـرف أجـره بق الثالث: ـنْ أَجْ يْـهِ مِ لَ مْ عَ ـأَلُكُ ـا أَسْ ـلْ مَ قُ
ـاءَ أَنْ  نْ شَ ـبِيالً إِالَّ مَ ـهِ سَ بِّ ـذَ إِىلَ رَ تَّخِ  و، فكـان اختـاذ السـبيل إىل اهللا هـ)١(﴾يَ

 أجر الرسالة.
عــل مــ الرابــع: ــلْ الَ ﴿ل ويقــودة القربــى أجــراً للرســالة، ومــا جيَ قُ

ا إِالَّ املَْ  رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ بَىوأَسْ رْ ةَ يفِ الْقُ  .)٢(﴾دَّ
ـاً وع هـذه اآليـات بـأن هنـاك أجـراً دنيوفتبنيّ من جممـ  ـاً وأُخرويّ  ،يّ

ــع عــىل نفيــه مجيــع هــذه اآليــات هــو مِ فيبقــى  ،يّ واألجــر الــدني ومــا جتُ
 فنستطيع فهمه بناء عىل االستثناء املتصل كام يأيت: ،يّ واألجر األُخر

بٌ مــن ومطلــ Nب مــن النــاس للنبــي األعظــم وإن األجــر املطلــ  
ــد ــاس يري ــوأن ــاىل ون أنْ يتقرب ــذوا إىل اهللا تع ــبيالً ويتخ ــه س ــذه  ،ا ل فبه

ــ ــدوامل ــا يري ــم م ــت هل ثب ــه و ،نودة يَ ــذلك فإن ــة  -ك ــ -يف النهاي ن ويك
ــامل ــزامهم ب ــودة والت ــاىل يك ــبيل اهللا تع ــم س ــيهم وإرادهت ــداً إل ــه عائ ن نفعُ

ــو ،الً وأ ــم يع ــن ثَ ه وم ــرُ ــيّ وثود أج ــه للنب ــري  ؛Nاب ــىل اخل ــدال ع ألن ال
ــه ــ ؛كفاعل ــبب  وفه ــاتوالس ــع القرب ــدليل جلمي ــر  ؛ال ــع األج يف  -فريج

ـــه أيضـــاً  -النهايـــة  دة أجـــرٌ ولك إثبـــات أنّ املـــنســـتطيع بـــذو. Nل
 ن أيّ مانع.ود Nلوللرس

 .٥٧رة الفرقان، آية : وس )١(

 .٢٣ر، آية : ورة الشوس )٢(
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ــا متصــلوكــل ذلــك عــىل القــو   ــأن االســتثناء هن أمــا عــىل و ،ل ب
بـل أكثـر  ،نـام مشـكلةٍ وضـح دوأوت ذلـك أسـهل ول باالنقطاع فثبـوالق

ألنــه بــذلك  ؛ن االســتثناء هنــا منقطعــاً وب كــوجــوا عــىل وعلامئنــا أكــد
عى بسه  ح.وضوويُرسْ ولةٍ ويثبت املدَّ

ــ   ــاهيم وفنق ــبحاين يف (مف ــر الس ــيخ جعف ــال الش ــك: ق ــان ذل ل لبي
ه:  القرآن) ما نصُّ

ـــ«   ـــى وإن م ـــودة ذي القرب ـــت بص ـــث وإنْ جتلّ ـــر حي رة األج
ــر ــي األج ــن نف ــتُثنيتْ م ــ ،اس ــرٌ ص ــه أج ــراً وريٌّ ولكن ــيس أج ــاً ول  ،اقعي

لكنــه يف املقــام و ،Nعـاد نفعــه إىل النبـي  اقعي عبـارة عــام إذاوفـاألجر الــ
ــل رج ــب قب ــع إىل املحِ ــي ويرج ــه إىل النب ــو ؛Nع ــك ألن م دة ذي وذل

ــاة  ــبيلهم يف احلي ــنهج س ــب إىل أنْ ي ــرّ املحِ ــى جت ــوالقرب ــم أس ة يف وجيعله
ــه  ــاه، ودين ــن الودني ــالح وم ــي لص ــى ينته ــذا املعن ــبّ هب ــح أنّ احل اض
ب  .)١(»املحِ

ل طبيـبٍ ومـن النـاس هنـا هـي أشـبه بقـدة واملـ Nإنّ طلب النبي   
 ،التــزام العــالجوصــفة وملريضــه: ال أريــد منــك أجــراً إال العمــل هبــذه ال

ـه إىل الطبيـب واقعيـاً يعـوفهذا ليس أجـراً  إنْ خـرج هبـذه العبـارة ود نفعُ
 رة األجر.وبص

 .٢٦٥ – ٢٦٤:  ١٠ -للشيخ السبحاين -مفاهيم القرآن  )١(
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 ،عــىل ذلــك فــال بــدّ مــن محــل االســتثناء عــىل االســتثناء املنقطــعو 
ــ ــه يق ــألوفكأن ــل ال أس ــراً ل: ق ــه أج ــوكم علي ــألكم م ــام أس دة ذي وإن

بــل لــه نظــائر  ،لــيس االســتثناء املنقطــع أمــراً غريبــاً يف القــرآنوالقربــى، 
ــل ق ــاىل ومث ــه تع عُ ﴿ل ــمَ ــوالَ يَسْ ــا لَغْ اونَ فِيهَ مً ــالَ ــك و )١(﴾ا إِالَّ سَ ــىل ذل ع

ــد  ــة  -من أكــابر الطائفــة وهــو -جــر الشــيخ املفي يف تفســري هــذه اآلي
ــال ــ :فق ــيس ه ــان ل ــذا املك ــتثناء يف ه ــةواالس ــتثناء  ،من اجلمل ــه اس لكن

دة يف ولكنــي أُلــزمكم املــ ،قــل ال أســألكم عليــه أجــراً (معنــاه و ،منقطــع
مُ والقربى   .)٢()هاوأسألُكُ
ـه: ـقال السيدُ املرعشو   الـذي و<يّ يف رشحه عىل إحقاق احلق ما نصُّ

فهمٍ مستقيم غريِ منحرفٍ عن جـادة اإلنصـاف أنـه ونظرٍ سليم  وال ينكره ذ
ال يطلـب مـن النـاس أجـراً  Nبعد قيام القرائن اخلارجيـة عـىل أن النبـي 

له ألعباء الرسالة خالصاً لولرسالته لك مرضـاته، إن وجه اهللا الكريم ون حتمُّ
هلا يف أجر الرسـالة ودة يف القربى عن أجر الرسالة دخواملصحح الستثناء امل

دة يف القربى أجـر لرسـالته وإن املو -كام بيّنا آنفاً يف االستثناء املنقطع-شأناً 
 .ال أن الرسالة ال تقبل األجر من الناسول

 .٦٢رة مريم، آية: وس )١(

 .٦٨) تصحيح االعتقاد: ص٢(
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ة ون مقــام النبــوال كــولــ -فتبــنيّ أن مفــاد اآليــة أنّ أجــر الرســالة  
ــوأجــلّ مــن أنْ يــؤدي الشــاكر ن مقــام وكــوض، ون مــا حياذهيــا مــن العِ

أسـنى مـن تنزيـل وأرفع من سـؤال األجـر عـىل حتمـل الرسـالة  Nالنبي 
ن عليــه مــن ويء ممــا يقــدرـشــأن الرســالة إىل حيــث يقابلهــا النــاس بشــ

عليـه طريقـة العقـالء مـن  وبنـى األمـر عـىل مـا هـواألبدال، واض واألع
ــة األعــ ــافع الومطالب ــإزاء املن ــاس واض ب ــ -اصــلة مــنهم إىل الن ن وال يك

قـد أمـره اهللا هبـذه ودة يف قربـاه، ورسـالته إال املـ بـإزاء Nمما طلبـه النبـي 
 املطالبة تنبيهاً جلامعة املسلمني عىل أمرين:

أشــد عنــد اهللا مــن  Nل اهللا ودة يف قربــى رســوإن االهــتامم بــامل -١
اً  ــرّ ــي تنبغــي مطالبتهــا أجــراً  ،ســائر احلســنات طُ بحيــث كانــت هــي الت

 للرسالة.
بنـى عـىل مطالبتـه  ولقربـاه بحيـث لـ Nبيان شـدة حمبـة النبـي  -٢

دة يف قربــاه ومــن النــاس أجــراً عــىل رســالته مل يطلــب مــنهم أجــراً إال املــ
 .  )١(>اإلحسان إليهمو

* * * 

، ينظر: مركز االبحاث ٢١ – ٢٠:  ٣ -للسيد املرعيش -رشح إحقاق احلق  )١(
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  املبحث الثالث

بَىوإِالَّ املْ ﴿ :له سبحانهويف بيان ق رْ ةَ يفِ الْقُ  .﴾دَّ

   :فيه مطلبانو
 لواملطلب األ

 (القربى)ودة) وحي ملفرديتَ (املاالصطالوي وبيان املعنى اللغ

لــه تعــاىل: وهــي قو ،ريفةـل اآليــة الشــوبعــد أنِ اتضــح ســبب نــز
ا إِالَّ املَْـ﴿ ـرً يْـهِ أَجْ لَ مْ عَ ـأَلُكُ ـلْ الَ أَسْ بَـىوقُ رْ ةَ يفِ الْقُ أهنـا نزلـت عـىل و ،)١(﴾دَّ

ــرض عليــه األنصــار  وهــو Nالنبــي  اهلم ليســتعني وأمــيف املدينــة حيــنام عَ
ــا ين ــىل م ــا ع ــهوهب ــيُّ و. .ب ــال النب ــد أنْ ت ــاء د Nبع ــة ج ــة املبارك ر واآلي
ــال ــؤال، فق ــ :اوالس ــا رس ــذين أ ،ل اهللاوي ــك ال ــن قرابت ــا ومَ ــت علين جب

 ؟دهتموم

 .٢٣ر: آية ورة الشو) س١(
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ــ ــي وفت ــن النب ــار ع ــى Nاترت األخب ــن القرب ــراد م ــني امل  ،يف تعي

ــيلٌّ و ــم ع ــة وه ــن وفاطم ــني واحلس ــ ،Kاحلس ــداءهم أبَ ا أنْ وإال أنّ أع

 .ةوا أجر النّبويُؤدّ 

ــم و  ــتَ  -ه ــام عرف ــاتٍ أ -ك ــن آي م مِ ــأهتِ ــام ت ــةٍ ور ومه ــاتٍ مبيِّن اي

هم  -أكـرمهم وتلـك التـي حبـاهم اهللا هبـا  - Kمكانة أهـل البيـت  جتـدْ

ــادهم  ــادرين، ويف عن ــابرهتم س ــرومك ــك إال ليظه ــا ذل ــر وم هم بمظه

س املســـلمني بقرابـــة وعلـــق نفـــلكـــي ال تت ؛الـــنقص أمـــام املســـلمني

ــمَ و ،Nالنبــيّ  عِ ــنَ الصــحابة الــذين زُ ــنْ عــداهم مِ تتجــه أنظــارهم إىل مَ

ياً  يا أفضـليتهم عـىل أهـل بيـت النبـي وتشهّ ، متجـاهلني كـل آيـة Nتشـفّ

ــلهم ورو ــىل فض ــتْ ع ــة نصّ رهمواي ــدْ ــيم ق ــزلتهم، و ،عظ ــف من رشي

 رة رتبتهم.وخطو

نــا هنــا هــو  هــم اخلمســة إثبــات أنّ املــراد بــالقربى  ومــا هيمُّ

ــاء ــحاب الكس ــيلٌّ  :أص ــة وع ــن وفاطم ــني واحلس ــا و، Kاحلس ــدر بن جي

ــ ــرديتَ (امل ــان مف ــك بي ــل ذل ــةً ودة) وقب ــى) لغ ــطالحاً و(القرب ــلّ  ؛اص لع

نــاً عــىل متابعــة البحــث مــن نقــاط انطالقــه إىل والقــارئ جيــد يف ذلــك ع

 النتائج التي سينتهي إليها.
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ة يف اللغةوم املومفه  :دَّ
ــ ــارةٌ وامل ــ"عــن دة عب ــ :دّ وال ــ ،دةومصــدر امل ــيْده: ال د وقــال ابــن سِ

ــ ــب يك ــريواحل ــداخل اخل ــع م ــل أوو.. .ن يف مجي ه وددت الرج اً إذا ودّ دّ
: املوالودُّ والودُّ والو ،أحبَبْته  .)١("احدوكلها بمعنى  .دةودُّ

ــزّ وقو" ــه ع ــلّ ول ــ﴿ :ج ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ ةَ يفِ وقُ دَّ

بَى رْ ـركم و ،ال أسـألكم أجـراً عـىل تبليـغ الرسـالة :معنـاه ﴾الْقُ لكنـي أُذكِّ

ــ ــى، وامل ــودة يف القرب ــن األوامل ــيس م ــتثناء ل ــىل اس ــبةٌ ع ألن  ؛لودة منتص

 .)٢("دة ليست بأجرٍ وامل

متنـي ويء، ـد: حمبـة الشـوالـ"أما الراغـب األصـفهاين فقـد قـال: و

ــه، وك ــل ون ــتعمل يف ك ــني ويُس ــن املعنَيَ ــد م ــمن اح ــي يتض ــىل أنّ التمن ع

ي حصـ ود؛ ألن التمنـي هـومعنى ال دة التـي ويف املـو.. .دهول مـا تـوتشـهّ

ــ ــردة يف قـتقتض ــة املج ــه: وي املحب ا إِالَّ ﴿ل ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ قُ

بَىواملَْ  رْ ةَ يفِ الْقُ  .)٣("﴾دَّ

 .٤٥٣:  ٣ ،لسان العرب )١(

 .٣٦٩:  ٩ ،املحيط األعظمواملحكم  )٢(

 .٤٩٩: ٢ ،مفردات ألفاظ القرآن )٣(
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: يُقـال حببـتُ فالنـاً، يقـال يف األصـل بمعنـى: و قريبٌ منـه املحبـةُ

بة قلبه،   .)١(أحببْت فالناً: جعلتُ قلبي معرضاً حلبهوأصبتُ حَ

 :دة يف االصطالحوم املومفه
ــة،  ــل اللغ ــات أه ــن تعريف ــا م ــطالح تعريفه ــل االص ــتق أه اش

التـي هـي هي املحبـة القلبيـة بـام هلـا مـن اآلثـار الظاهريـة "دة وامل :اوفقال
 .)٢("اشف عن املحبة الكامنة يف القلبوالك

فهــا آخــرو ازمهــا حقيقــة، وتلــك اآلثــار التــي هــي ل" :ن بأهنــاوعرّ
ــــو ــــر النب ــــؤذوأج ــــوهم وة أنْ ال ت ــــبوهم وال تقطع هم، وال تغص
 .)٣("ا العهد فيهم وال تنقضوهم وتصلو

* * 
  

 .٨٧: ٢البحر املحيط، و ،٢١٠:  ٢ن، وانظر: الدر املص )١(

 .٣٤٢:  ١، -لألصفهاين -مكيال املكارم  )٢(

 .١١:  ١تفسري القمي،  )٣(
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 املطلب الثاين

 ؟دةومقتىض امل وما ه

ــ ــا بص ــريم أمرن ــرآن الك ــي ـالق ــى النب ــبِّ قرب ــارة بح ، Kريح العب
ــو ــاىل: ودهتم يف قوم ــه تع ــ﴿ل ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ ةَ يفِ وقُ دَّ

ــى بَ رْ ــ Nل اهللا وأكــد رســو، ﴾الْقُ ــالقربى هــم ويف عــدة م اطن أن املــراد ب
تــى غــدت ، حKاحلســني واحلســن وفاطمــة وعــيلٌّ  :أهــل بيتــه األطهــار

ــالف  ــد املخ ــرفتهم ل ــمس ؤاملومع ــن الش ــهر م ــف أش ــن وال ــنيَ م أب
رُ و اجلمهـواترهـا، فقـد رولألخبـار التـي تَسـاملَ الفريقـان عـىل ت ،أمس

ـن قرابتـك هـؤالء الـذين وا: يـا رسـوأنّه ملّا نزلتْ هـذه اآليـة قـال ل اهللا، مَ
م؟ قال وجبتْ علينا مو هتُ  ..  .ابنامهاوفاطمة و: عيلٌّ Nدّ

   :لوتقوأل قد تسو
عي حـبّ أهـل البيـت     ـن يـدّ قـت ذاتـه يُظهـر ويف الو ،Kهناك مَ

دة وفهــل يُعــدّ أمثــال هــؤالء ممتثلــني لألمــر اإلهلــي بمــ ،حــب أعــدائهم
 ؟Nقربى النبي 

ـة تالزمـاً بـني احلـب  :ل لكوأق فـإذا فُقـد أحـدمها  ؛االتّبـاعوإن ثمّ

ــر ــد اآلخ ــو ،فُق ــاىل املش ــة اهللا تع ــاء يف حمب ــا ج ــك م ــة ذل ــاع ورـآي ب طة باتّ

ِبُّـ﴿ :جـلّ ولـه عـزّ ويف ق Nالنبي  نْـتُمْ حتُ ـلْ إِنْ كُ بِعُ وقُ ـاتَّ مُ ونَ اهللاَ فَ بْكُ بـِ ْ ينِ حيُ
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ـــواهللاُ  نُ ـــمْ ذُ ـــرْ لَكُ فِ غْ مْ ويَ ـــوبَكُ فُ ـــيمٌ واهللاُ غَ حِ ـــق اهللا تعـــاىل  ، )١(﴾رٌ رَ فعلّ

بــاعول املحبــة عــىل حتقــق الطاعــة وحصــ عي و ،االتّ ــن يــدّ الزم هــذا أنّ مَ

، تابعـاً Kن مطيعـاً ألهـل بيتـه وأنْ يكـ ،حـبَّ أهـل بيتـهو Nحبّ النبيّ 

ــه قــال Nاتر عــن النبــيّ وقــد تــو ؛هلــم ــ« :أنّ بّ كم مــن وا اهللا ملــا يغــذوأحِ

بو ،نعمته بو ،ين بحبّ اهللاوأَحِ بيوأحِ  .)٢(»ا أهل بيتي بحُ

 .بغضهمتنهى عن ورات األحاديث التي حتثّ عىل حبّهم ـعشو
ضُ حمبــتهم و ص عليــه يف الكتــاب الكــريم  واملنصــ -دهتم ومــوفــرْ

ــاىل: ويف ق ــه تع ــ﴿ل ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ ــىوقُ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ، )٣(﴾دَّ
ــك  االعتصــام هبــم الــذي جــاء عــىل لســان الصــادق وإىل جانــب التمسّ

ــفٌ فــيكم «لــه: ويف ق Nاألمــني  ــني، مــا إنْ متســكتُم هبــام لــن إين خملِّ لَ الثِّقْ
دا عـيلّ  ؛عـرتيت أهـل بيتـيوا: كتاب اهللا وتضل فـإهنام لـن يفرتقـا حتـى يـرِ
ــ ــ - )٤(»ضواحل ــةٍ تع ــن ملنفع ــي ومل يك ــخص النب ــىل ش ــ Nد ع ــام ه  وك

ــن أحــبّهم Kال عــىل أهــل بيتــه واضــح، و ــعُ ذلــك عائــدٌ عــىل مَ ، بــل نفْ

 .٣١رة آل عمران: آية و) س١(     

 ، تعليق الذهبي من التلخيص: صحيح.١٦٢:  ٣املستدرك عىل الصحيحني،  )٢(      

 .٢٣ر: آية ورة الشو) س٣(     

 .١٠٣راجع هامش ص )٤(
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ــم وو ــبعهم وااله ــمواتّ ــك هب ــم  ؛متسّ ــاطق  Kألهن ــرآن الن ــل والق الثِّقْ
ــان،  ــق بلس ــالقرآن ال ينط ــادق، ف ــان، والص ــن ترمج ــه م ــد ل ــن وال ب مَ

هم ترمجانــه هم لســانُه النــاطقو. .!؟غــريُ ا هــداة و. لــذا كــان.!؟مــن غــريُ
ــ ــد رس ــة بع ــذه األم ــتهم و، Nل اهللا وه ــكٍّ يف أن حمب ــن ش ــام مِ ــه، ف علي

نة النبودهتم عقيدةٌ مستمدة من الكتاب ومو  .اترةواملتية والسُّ
ــه إىل أنّ أقــو ضــح شــاهدٍ عــىل وأو مظهــرٍ ونخلــص مــن هــذا كلِّ

نـه وبدو ،االتّبـاع وألهـل بيتـه األطهـار هـو Nل اهللا وصدق املحبـة لرسـ
قه عملوقو ، جمردةً عن الدليلوتصبح املحبة دع  .الً ال يصدِّ

ــذكو ــن امل ــبح م ــاقضٍ أق ــاؤلوأيّ تن ــلٍ ؟ر يف التس ــف لعاق !.. فكي
ــني  ــع ب ــني يف جأنْ جيم ــهونقيض ــ ،ف ــبِّ املظل ــاملوم وح ــبِّ الظ ــم ؟ح ! ث

ــالٍ وكيــف يُكــال للظــامل  كــام ال خيفــى  -هــذا و ،!؟احــدوالعــادل بمكي
 و. فهـا هـ.البلـهوالسـذاجة ومنطقٌ ينـادي عـىل أهلـه بالسـخف  -عليك 

صــاحب الشــأن فــيام نحــن فيــه  Qذا أمــري املــؤمنني عــيلّ بــن أيب طالــب 
ــ ــا " :لويق ــع حبُّن ــبّ وال جيتم ــدح ــوع ــانٍ ونا يف جَ ــزّ  ،ف إنس إنّ اهللا ع

ِ يفِ جَ ﴿ :لوجــلّ يقــو بَــنيْ لْ ــنْ قَ ــلٍ مِ جُ ــلَ اهللاُ لِرَ عَ ــا جَ . فاآليــة )٢(")١(﴾فِــهِ ومَ

 .٤ءة االحزاب: آية و) س١(

 .٣١٨:  ٢٤ ،ارونبحار األ )٢(
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تُثبــت أنّ هــذه احلالــة هــي  Qالكريمــة التــي استشــهد هبــا أمــري املــؤمنني 
ــانية  ــة اإلنس ــن الطبيع ــالخٌ ع ــوانس ــة يف نف ــرة الثابت ــىل الفط دٌ ع ــرّ س ومت

ــة و. فــأعظمُ الشــ.مجعــاءرية ـالبشــ أجــلُّ ثامرهــا واهد عــىل صــدق املحب
 .أفعاله كلِّهاوب وال املحبوإنام يتحقق باملتابعة يف أق وهو ،االتّباع
املجـردة عـن االتّبـاع  K حمبـة أهـل البيـت وثمة حماذيرُ يف دعـو 

لزم منها أحدُ حمذوفدع ،الطاعةو ينو كهذه يَ  :رَ
ــ :لواأل  ــذ وه ــوحم ــال ورُ الق ــلٍ ل ب ــرآن و ،عم به الق ــجَ ــا ش ــذا مم ه

قُ ﴿لــه تعــاىل والكــريم يف ق َ تَ ــوملِ ــولُ لُ عَ فْ ــا الَ تَ ــدَ اهللاِ ونَ مَ نْ ــا عِ تً قْ َ مَ ــربُ نَ * كَ
قُ  لُ ولُ وأَنْ تَ عَ فْ ا الَ تَ  .)١(﴾نَ وا مَ

إِنْ ﴿ :لــه تعــاىلورطية يف اآليــة الكريمــة يف قـخمالفــة الشــ :الثــاينو 
ِبُّ  نْتُمْ حتُ بِعُ وكُ ـاتَّ ٌ و، )٢(﴾ينِ ونَ اهللاَ فَ اضـحٌ ملـن لـه أدنـى سـعة مـن وهـذا بـنيِّ

 .العلمواالطالع 
* * * 

 .٣- ٢آية :  ،رة الصفوس )١(

 .٣١رة آل عمران، آية : وس )٢(

                                                           



 

 

  املبحث الرابع

  :له سبحانهوأدلتهم يف املراد من قورين ـال املفسّ وأق

بَىوإِالَّ املَْ ﴿ رْ ةَ يفِ الْقُ  مناقشتها و، ﴾دَّ

احلســـن وفاطمـــة ومـــن الثابـــت أن املـــراد بـــالقربى هـــم عـــيلٌّ 

ي ذلــك املعنــى عــن مجــعٍ غفــريٍ مــن الصــحابة و، حيــث رKاحلســني و

ــالف  ــد املخ ــرفتهم ل ــدت مع ــى غ ــمس ؤاملوحت ــن الش ــهر م ــف أش ال

ــن األخبــار التــي تَســاملَ الفريقــان عــىل تو ،أبــنيَ مــن أمــسو اترهــا مــا ومِ

ــور ــهواه اجلمه ــال :ر أنّ ــة ق ــذه اآلي ــتْ ه ــا نزل ــو(ملّ ــا رس ــن وا: ي ل اهللا، مَ

ــك هــؤالء الــذين  ــا مــوقرابتُ فاطمــة و: عــيلٌّ Nدّهتم؟ قــال وجبــتْ علين

ــ ،)١(ابنامهــا)و ــوإال أن الق ــرّ وم أبَ ــاحلق وا أنْ يق ــؤدوا ب ــالةوي  ،ا أجــر الرس

ــاجته ــدةُ وا إىل تأوف ــم ع ــت هل ــر، فكان ــكلٍ آخ ــى بش ــى القرب ــل معن ي

 ال: وإليك عرضاً ألهم تلك األقواجتاهاتٍ يف تفسري هذه اآلية، 

 .٤٤٤:  ١١  -للطرباين -املعجم الكبري  )١(
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 :فيه أربعة مطالبو

 لواملطلب األ
بَىوإِالَّ املَْ ﴿له سبحانه: واملراد من ق :لوالتفسري األ رْ ةَ يفِ الْقُ ،  ﴾دَّ

ب إىل اهللا سبحانه   تعاىلوالتقرُّ

ــري األ ــ :لوالتفس ــن وإن املقص ــ"د م ــىوامل ــ "دة يف القرب د يف والت دُّ

ــبحانه  ــرب إىل اهللا س ــاىلوالق ــة  ،تع ــري أن كلم ــذا التفس ــن ه ــفُّ م فيُستشَ

ب إىل اهللا ســبحانه  ــي التقــرّ ــى) تعن ــةوفيكــ ،تعــاىلو(القرب ــى اآلي  :ن معن

ب إىل اهللا تعـــاىل ودّدوال أســـألكم عليـــه أجـــراً إال أنْ تتـــ" ا يف مـــا يقـــرِّ

ــو ــدنوتلحّ ــن ال ــه وا م ــري برو ،)١("من ــذا التفس ــحاب ه ــتدل أص ــةٍ ويَس اي

قـل ال أسـألكم عـىل مـا  :أنّـه قـال Nابـن عبـاسٍ عـن النبـي  بةٍ اإىلومنس

بوا  وادّ وتَ أتيتُكم به أجراً إال أن   .)٢("ا إليه بالطاعةوتقرّ
  

 .٢٢:  ١٦ -للقرطبي -اجلامع ألحكام القرآن تفسري القرطبي  )١(

 .٢٢:  ١٦ ،تفسري القرطبي )٢(
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دُ عىل هذا التفسري عدة مالحظاتو  :يرِ
أن كلمـــة القربـــى مل تُســـتعمل يف اللغـــة العربيـــة بمعنـــى  :ىلواأل

ب إىل اهللا ــرُّ ــر ،التق ــل املع ــوب ــتعامهلا يف خص ــرب اس ــد الع ص وف ل
 األقرباء.
ا وبنظــرةٍ فاحصــةٍ عــىل معــاجم اللغــة العربيــة يتّضــح أنّ مــا ذهبــو

ر له فيها   .ال أثروإليه من معنى للقربى ال ذِكْ
بــات األجــر فــال معنــى ريفة بصــدد إثـأن اآليــة الشــ :الثانيــة

ــه ب إىل اهللا بطاعت ــالتقرُّ ــريها ب ــبحانه  ؛لتفس ــه س ب إلي ــرُّ ــاىل وألن التق تع
ــيس أجــراً  ــل هــ ،بالطاعــة ل أمــرٌ إلزامــيٌّ عــىل اخللــق أمجعــني كــام ال  وب

 .خيفى
ريفة ـاردة يف اآليـــة الشـــوالـــ"دة واملـــ"أن مـــادة كلمـــة  :الثالثـــة

التطلّـع إىل حـال وبـل إنّ فيهـا إشـعاراً يف املراعـاة  ،ليست بمعنـى املحبـة
لــذا نُســب هــذا املعنــى يف القــرآن املجيــد إىل اهللا و ؛العنايــة بــهوب واملحبــ

ــيمٌ ﴿لــه تعــاىل:ورد يف قوتعــاىل، كــام  حِ يبِّ رَ  :لــه تعــاىلوقو، )١(﴾دٌ ودُ وإِنَّ رَ
فُ  وهُ و﴿  .)٣( )٢(﴾دُ ودُ ورُ الْ والْغَ

 .٩٠د : آية ورة هوس )١(

 .١٤ج : آية ورة الربوس )٢(

 .٨٦٠ ،-للراغب األصفهاين -انظر: املفردات يف غريب القرآن  )٣(
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قــال ــع و ،ال عبــادهوإن اهللا تعــاىل يراعــي أحــ :فلــذا يصــح أنْ يُ يتطلّ
فــال يســتقيم ذلــك املعنــى  -بالنســبة إىل العبــد  -بعكســه و ،إلــيهم دائــامً 

قــال ،مــن جهتــه بــل جيــب  ،دةٌ هللاوإن املــؤمنني لــدهيم مــ :فــال يصــح أنْ يُ
 .)١(إن لدهيم حمبةً هللا  :أنْ يقال

ــة ــذا وأن الر :الرابع ــحاب ه ــا أص ــتدل هب ــي اس ــة الت ــري اي التفس
ــاري) ــتح الب ــذلك ابــن حجــر يف (ف ح ب  :فقــال ،ضــعيفةُ الســنَد كــام رصّ

 .)٢(يف إسناده ضعفٌ و
 * * 

 
  

 .٩٦ ،دةوانظر : رسالة امل )١(

 .٥٦٥:  ٨ -البن حجر -فتح الباري  )٢(
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 املطلب الثاين

بَىوإِالَّ املَْ ﴿له سبحانه: واملراد من ق :التفسري الثاين رْ ةَ يفِ الْقُ ، قرابة ﴾دَّ
 من قريش N النبي

دة مــن واملــ N ســؤال النبــي وهــ "دة يف القربــىواملــ"د مــن واملقصــ

ــنهم ــه م ــبب قرابت ــريش بس ــان م ؛ق ــاب ك ــث إن اخلط ــموحي ــاً هل ه  ؛جّ

 -ر قـريش ـيـا معشـ -قـلْ ال أسـألكم عليـه أجـراً  " :ن معنى اآليـةوفيك

 .)١("ين يف قرابتي منكمودّ وإال أنْ ت

ــذكو ــري امل ــحاب التفس ــل أص ــا رور هودلي ــنده وم ــاري بس اه البخ

ــا ــن ط ــاس:ووع ــن عب ــن اب ــنْ  "س، ع ــئِلَ عَ ــهُ سُ نَّ ــهِ وقَ أَ ــ(لِ ةَ ىفِ وإِالَّ املَْ دَّ

بَى رْ قُ ـدٍ  )الْ َمَّ بَـى آلِ حمُ رْ ٍ قُ بَـريْ ـعِيدُ بْـنُ جُ ـالَ سَ قَ سـلم وصـىل اهللا عليـه  -فَ

ــتَ  - لْ جِ ــاسٍ عَ بَّ ــنُ عَ ــالَ ابْ قَ ــىَّ  ،فَ ــه  -إِنَّ النَّبِ ــىل اهللا علي ــلم وص ْ  -س ملَ

ا رَ مْ قَ يهِ ـهُ فـِ ـانَ لَ يْشٍ إِالَّ كَ ـرَ ـنْ قُ نْ بَطْـنٌ مِ ـةٌ يَكُ ـالَ  ،بَ قَ ـلُ  :فَ ـا وإِالَّ أَنْ تَصِ ا مَ

يْنِي  ةِ وبَ ابَ رَ قَ نَ الْ مْ مِ يْنَكُ  .)٢("بَ
 

 .٥٣٠:  ٢١ ،تفسري الطربي )١(

 .١٢٩:  ٦ ،صحيح البخاري )٢(

                                                           



 يف القرآن الكريم Q اإلمام احلسن. ......................................................... ١٤٦

  :ظات عىل هذا التفسريوامللح
ــي  :ىلواأل ــداً أنّ النب د ج ــتبعَ ــن املس ــ Nم ــن عارض ــب م ه وخياط

ــو ــموه بقومنع ــه هل ــ :ل ــرٍ إال امل ــن أج ــه م ــألكم علي ــى؛ وال أس دة يف القرب
فهــم ال  ،دتــه ممــن ران عــىل قلبــهوم ن بــذلك قــد طلــب أجــرَ وألنــه يكــ

بويعتقــد ــه وا عليــه، فكيــف يوافــرتَ وه وآذَ وه ون بــام جــاء بــه، بــل كــذّ جِّ
   .!؟دّهتم لهوإليهم خطاب األجر عىل الرسالة بم

ــة ــ :الثاني ــة الش ــم إن اآلي ــا ـث ــت أهن ــة ثب ــة التأرخيي ــن الناحي ريفة م
م،  ــام تقــدّ ــتْ يف املدينــة ك ــؤمنني مــن األنصــار ونزل ــا ختاطــب امل أهن

 .هلاوكام اتضح ذلك يف بيان سبب نز ،املهاجرينو
ضــةٌ بروأن ر :الثالثــة ــة البخــاريّ معارَ ــة مســلم التــي ذكرهــا واي اي

ــث ر ــحيحه، حي ــال: ويف ص ــه ق ــز أن ــن هرم ــد ب ــي إىل يزي ــنَدٍ ينته  بس
تُ ابـن عبـاس حـني " تب نجدةُ بن عـامر إىل ابـن عبـاس، قـال: فشـهدْ كَ

ــهقــرأ  تــب جو ،كتابَ ــهوحــني كَ ه واهللا لــوقــال ابــن عبــاس: و ،ابَ ال أنْ أردّ
ال نعمـة عـني، قـال: فكتـب إليـه: إنـك و ،عن نتَنٍ يقع فيه ما كتبـتُ إليـه

إنّـا كنـا نـر أنّ و ؟مـن هـم ،سألتَ عن سهمِ ذي القربى الـذي ذكـر اهللا
ــ ــة رس ــه وقراب ــىل اهللا علي ــم نحــنول اهللا ص ــلم ه ــا  ،س ــك علين ــأبى ذل ف

نا...وق  .)١("مُ

 .١٨١٢ح ،١٤٤٦:  ٣ ،صحيح مسلم )١(
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ــاس يف روو ــن عب ــارض: أن اب ــه التع ــرتض وجْ ــاريّ اع ــة البخ اي

 ،عجلْـتَ  :فقـال لـه ،إن القربـى هـم آل حممـد :عىل ابن جبري عنـدما قـال

ــيّ  ــة Nإن النب ــيهم قراب ــه ف ــان ل ــريش إال ك ــن ق ــنٌ م ــن بط أيْ إن  ،مل يك

ــةٌ للنبــي  إن  :ل ابــن عبــاسوايــة مســلم يقــويف رو، Nمجيــعَ قــريش قراب

 منا !!.ولكن أبى علينا ق ،هم نحن Nقرابة النبي 

ــة ــم والرو :الرابع ــة رغ ــه ال ورواي ــاري فإن ــحيح البخ ــا يف ص ده

ســنَداً، كــام فعــل ابــن حجــر يف رشحــه لصــحيح ومــانع مــن نقــدها متنــاً 

ن بـام التـزم بـه أهـلُ وغري خفـيٍّ أن الشـيعة اإلماميـة ال يلتزمـوالبخاري، 

ــنة ــو ،السُّ ــة اوألزم ــه عام ــا ب ل ــث كلّ ــتهم، حي ــي نِحل ــن بن ــاس م ا ولن

 Nا أنّ كـل مـا جـاء فيـه عـن النبـي والبخاريّ هبالةٍ من التقـديس، فزعمـ

ــ ــحيح وفه ــاب اهللاو ،ص ــد كت ــابٍ بع ــحّ كت ــه أص ــديس .أن ــذا التق . فه

ـن اعتقـد بـذلك ال عـىل الشـيعة الـذين يقو  :نولـوالتعظيم حجـةٌ عـىل مَ

ــل ر ــي وإنّ ك ــن النب ــرد ع ــة ت ــه و، أNاي ــل بيت ــن أه ــع  ،Kمني واملعص

ازين اجلــرح وغــريهم  ال بــدّ أنْ ختضــع ملــ والتــابعني، أوعــن الصــحابة وأ

 .التعديلو
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 :لوعليه فأقو
ــدار الر ــاج، وإن م ــن احلج ــعبة ب ــىل ش ــة ع ــاد واي ــن عب ــى ب حيي

 حممد بن بشار.وحممد بن جعفر، والضبعي، 
مهـاً يف أسـامء الرجـال كـام وأما شعبة بـن احلجـاج، فكـان أكثـرهم 

زرعــة  وأبـوحــاتم  وأبـوابـن معــني وقالـه مجــع مـن احلفــاظ مـنهم أمحــد 
 .)١(غريهموقطنيُّ  الداروالرازيان 
ــان: و ــن حب ــن ب ــه احلس ــال في ــبعي، فق ــاد الض ــن عب ــى ب ــا حيي أم

ــأبو< ــه: ف ــا، قلــت ل ــا زكري ــده: ســألت أب ــاب أيب بخــط ي  وجــدت يف كت
 .)٢(> يكن بذاكعباد حييى بن عباد البرصي؟ قال: مل

 .)٣(قال الذهبي: ضعفه زكريا الساجيو
ابــن معــني ويني: تكلــم فيــه ابــن املــديني وإســحاق اجلــ وقــال أبــو

 .)٤(الساجيو

 .١٧٧: ٢ –يني واجل –) ينظر: نثل النبال بمعجم الرجال ١(

 .٣٩٧: ٣١ –املزي  –) هتذيب الكامل ٢(

 .٧٣٨: ٢ –الذهبي  –) املغني يف الضعفاء ٣(

 .٥٤١: ٣ –يني واجل –) نثل النبال بمعجم الرجال ٤(
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ــذاك ــن ب ــني: مل يك ــن مع ــال اب ــذاب. و. )١(ق ــرة: ك ــه وم ــم في تكل
 .)٢(بن عيل الصرييف وعمر

رده ابــن حجــر مــع مــن تكلــم فيــه، وأمــا حممــد بــن جعفــر فقــد أو
 .)٣(أيب حاتم يف حممد هذا، فقال: ال حيتج بهل وذكر قو

ه، فقــال ابــن حجــر: وضــعفوا فيــه وأمــا حممــد بــن بشــار، فتكلمــو
 .)٤(خهومل يكثر البخاري من ختريج حديثه، ألنه من صغار شيو

ر ســاقطة وايــة التــي اســتدل هبــا أصــحاب التفســري املــذكوإذن فالر
ــار ل ــن االعتب ــوع ــذابني وج ــا وود ك ــاع يف طريقه ــا وض ــن ذكرن ــم م ه

 ترامجهم فيام تقدم. 
 

  

 .٢٥٢: ٤ –الذهبي  –) تاريخ اإلسالم ١(

 .٢٢١، ص-ن وابن خلف –مسلم وخ البخاري و) املعلم بشي٢(

 .٤٣٧: ١) مقدمة فتح الباري، ٣(

 ) املصدر السابق.٤(
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 املطلب الثالث
بَىوإِالَّ املَْ ﴿له سبحانه: واملراد من ق :التفسري الثالث رْ ةَ يفِ الْقُ ابةُ ، قر﴾دَّ

بيّة بعضهم لبعض  الناس النسَ
قرابــة النــاس  "دة يف القربــىواملــ"د مــن واملقصــ :التفســري الثالــث

ــبية بعضــهم لــبعض ال أســألكم عليــه مــن  :اآليــةن معنــى وفيكــ ،)١(النسَ
كم للبعض اآلخروأجرٍ إال أنْ يت د بعضُ  .دّ

ظ عىل هذا التفسري:و  يُلحَ
يـة السـوعىل القـ -أن هذا التفسري   -دة ورة بـام فيهـا آيـة املـول بمكّ

ضٌ للقرآن الكريم ِدُ قَ ﴿حيث قال تعاىل:  ،معارِ نُ والَ جتَ مِ ؤْ ا يُ مِ والْيَ ونَ بِاهللاِ ومً
رِ يُ  خِ ادَّ اهللاَ وادُّ واآلْ نْ حَ سُ ونَ مَ انُ  ولَ ولَهُ ورَ مْ أَ وكَ هُ اءَ مْ أَ  وا آبَ هُ نَاءَ ُمْ وإِخْ  وأَبْ اهنَ

ُمْ أُ  وأَ  هتَ ريَ
شِ لُ وعَ تَبَ يفِ قُ نَ ولَئِكَ كَ يامَ ِ ِمُ اإلْ رُ وهبِ مْ بـِ هُ دَ نْـهُ وأَيَّ ، فكيـف )٢(﴾حٍ مِ

ر النبيُّ  يف وله، ورسـوا اهللا ومٍ حـادّ و، بسؤال األجر عىل رسالته من قNيُؤمَ
 .!!؟قت ذاته يُؤمر بحضِّ املؤمنني عىل قطع أرحام اجلاهليةوال

ــ ــادمٌ لص ــدليل مص ــن ال ــارٍ ع ــري ع ــذا التفس ــاب ـإذن، فه ريح الكت
نة.و  السُّ

 .٥٢٩:  ٢١ ،تفسري الطربي )١(

 .٢٢رة املجادلة : آية وس )٢(
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 املطلب الرابع

بَىوإِالَّ املَْ ﴿له سبحانه: والتفسري الرابع:  املراد من ق رْ ةَ يفِ الْقُ ، قربى ﴾دَّ
 Kاحلسني واحلسن وفاطمة وهم عيلٌّ و N النبي

عــرتيت وا قرابتــي ودّ وإال أنْ تــ"د هبــا واملقصــ :التفســري الرابــع
رد يف كتــب العامــة ويُســتدل هلــذا التفســري بــام و "ين فــيهموحتفظــو
رد يف كتـب العامـة مـن وء أكثـر عـىل مـا ولعلنـا نسـلط الضـو ،اخلاصةو
التــابعني يف وعــن الصــحابة و Nيــت عــن النبــي وأحاديــث رُ وايــاتٍ ور

ــاً  ــني أنَّ علي ــة وتعي ــن وفاطم ــني واحلس ــى يف ق Kاحلس ــم القرب ــه وه ل
ــاىل: ــ﴿تع ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ ــىوقُ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــي و،  )١(﴾دَّ الت

ــ ــدّ الت ــت ح ــة إنْ  ،اتروبلغ ــاث القادم ــا األبح ــك يف ثناي ــح ذل ــام سيتض ك
 شاء اهللا تعاىل.

* * * 
 
 
 
 

 .٢٣ر: آية ورة الشو) س١(

                                                           



 

 



 

 
 

 ر الثالثو المح
 هم N قربى النبي           

 Kالحسينو الحسن و فاطمة و عليٌّ    
 مبحثانفيه و                                  

 ل: و المبحث األ
احلســني، واحلســن وفاطمــة وهــم عــيلٌّ  N قربــى النبــي

 من طرق اخلاصة.

  المبحث الثاني:

احلســني، واحلســن وفاطمــة وهــم عــيلٌّ  N قربــى النبــي

 من طرق العامة.
 



 

  



 

 
 

  لواملبحث األ

احلسني، من طرق واحلسن وفاطمة وهم عيلٌّ  N قربى النبي

 اخلاصة

 :فيه مخسة عرش حديثاً و
  ل:واحلديث األ

ب عـن احلسـني بـن حممـد األشـعري عـن معـىلّ بـن وحممد بن يعق
اوحممد عن ال عـن املثنـى عـن زرارة عـن عبـد اهللا بـن عجـالن عـن أيب  شّ

ــر  ــاىل: ويف ق Qجعف ــه تع ــ﴿ل ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ ةَ يفِ وقُ دَّ
بَى رْ  .)١("Kهم األئمة "، قال: ﴾الْقُ

  احلديث الثاين:
ب أيضـاً عـن حممـد بـن حييـى عـن أمحـد بـن حممـد وحممد بن يعقـ

قــال: ســمعتُ أبــا  ،إســامعيل بــن عبــد اخلـالقعـن عــيل بــن احلكــم عـن 
ــد اهللا  ــ Qعب ــويق ــر األح ــمعو ،لول أليب جعف ــا أس ــتَ  ،أن ــال: أتي فق

 .٤١٣:  ١ ،الكايف )١(
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فقـال: كيـف رأيـت مسـارعة النـاس إىل هـذا األمـر  ،قـال: نعـم ؟البرصة
أن ذلــك لقليــل و ،اوقــد فعلــو ،اهللا إهنــم لقليــلوفقــال:  ؟هلم فيــهودخــو

ل وثـم قـال: مـا يقـ ،فـإهنم أرسع إىل كـل خـري ؛فقال: عليـك باألحـداث
ــ﴿ رة يف هــذه اآليــةـأهــل البصــ ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ ةَ يفِ وقُ دَّ

ــى بَ رْ علــتُ فــداك إهنــم يق﴾الْقُ ل ون: إهنــم ألقــارب رســولــو؟ قلــت: جُ
ــذب Nاهللا  ــال: ك ــيلٍّ  ،اوفق ــت يف ع ــل البي ــة يف أه ــا خاص ــتْ فين ــام نزل إن

 .)١("Kاحلسني أصحاب الكساء واحلسن وفاطمة و
  احلديث الثالث:

عبــد اهللا بــن جعفــر احلمــريي يف (قــرب اإلســناد) عــن حممــد بــن 
ــ ــد الطيالس ــالقـخال ــد اخل ــن عب ــامعيل ب ــن إس ــال أب ،ي ع ــال: ق ــد وق عب

 ذكر مثله إال لفظة خاصة.و )٢(؟أتيت البرصة "ل: ولألح Qاهللا
 احلديث الرابع:

عــيل بــن إبــراهيم عــن أبيــه عــن ابــن أيب  ب عــنوحممــد بــن يعقــ 

قـال:  Qق عـن أيب عبـد اهللا ورـعمري عـن حممـد بـن حكـيم عـن أيب مسـ

ــا نكلــم النــاس فنحــتجّ علــيهم بقــ :قلــتُ  : ول اهللا عــزّ وإنّ ــ﴿جــلّ ا وأَطِيعُ

 .٩٣ ،٨ ،الكايف )١(

 .١٢٩ - ١٢٨ ،قرب اإلسناد )٢(
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ــواهللاَ  ــوأَطِيعُ سُ مْ وأُ ولَ وا الرَّ ــنْكُ ــرِ مِ َمْ ــو، فيق﴾يلِ األْ ــراء ول ــتْ يف أم ن: نزل

: ولــه عــزّ وفنحــتجّ علــيهم بق ،راياـالســ ــامَ ﴿جــلّ مُ اهللاُ وإِنَّ ــيُّكُ ــولِ سُ لُهُ ورَ

نُــو ينَ آمَ ينَ والَّــذِ ــذِ  ،ن: نزلــتْ يف املــؤمننيولــوفيق ،إىل آخــر اآليــة ﴾...ا الَّ

ــيهم بقــو :ول اهللا عــزّ ونحــتجّ عل ا إِالَّ ﴿جــلّ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ قُ

ــ ــىواملَْ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ قــال: فلــم أدع  ،ن: نزلــتْ يف قربــى املســلمنيولــوفيق ﴾دَّ

ــه فقــال يل: إذا كــان ورين ذكــره مــن هــذا ـشــيئاً ممــا حضــ شــبهه إال ذكرتُ

هم إىل املباهلــة  قلــت:  كيــف أصــنع؟ قــال: أصــلحْ نفســك وذلــك فــادعُ

ه قـالو ،ثالثاً  إىل اجلبـال فشـبِّك  وهـوابـرز أنـت واغتسـل وصـمْ و :أظنـّ

قــل: وابــدأْ بنفســك وأصـابعك مــن يــدك اليمنــى يف أصــابعه ثـم أنصــفه 

ضـــني الســـبع عـــامل الغيـــب وات الســـبع واللهـــم ربَّ الســـام ربَّ األرَ

ــو ــرحيم إنْ كــان أب ــرمحن ال ــاً ورـمســ والشــهادة ال ادّعــى وق جحــد حق

ــيامً  وبــاطالً فــأنزلْ عليــه حســباناً مــن الســامء أ ة وعثــم رد الــد ،عــذاباً أل

ــل:  ــه فق ــاً وعلي ــد حق ــالنٌ جح ــان ف ــه وإنْ ك ــأنزلْ علي ــاطالً ف ــى ب ادّع

ثــم قــال يل: فإنــك ال تلبــثُ أنْ تــر  ،عــذاباً ألــيامً  وحســباناً مــن الســامء أ

 .)١("جدتُ خلقاً جييبني إليهواهللا ما وذلك فيه ف

 .٥١٣:  ٢ ،الكايف )١(
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 احلديث اخلامس:
ب عن عيل بن حممـد عـن عـيل بـن العبـاس عـن عـيل بـن وابن يعق 

ل اهللا عـزّ ويف قـ Qبـن شـمر عـن جـابر عـن أيب جعفـر  وعمـرمحاد عـن 
: و ــنًاو﴿جــلّ سْ ــا حُ ــهُ فِيهَ دْ لَ ــزِ ــنَةً نَ سَ فْ حَ ِ ــرتَ قْ ــنْ يَ ىل و، قــال: مــن تــ﴾مَ

ــن آل حممــد واأل ى ـاليــة مــن مضــواتبــع آثــارهم فــذاك يزيــده وصــياء مِ
ــني  ــن النبي ــؤمنني األوم ــل وامل ــى تص ــني حت ــتهم إىل آدم ول ــو، Qالي  وه

:ول اهللا عـزّ وق ـا﴿جـلّ نْهَ ٌ مِ ـريْ لَـهُ خَ ـنَةِ فَ سَ ـاءَ بِاحلَْ ـنْ جَ يدخلـه اجلنـة،  ﴾مَ
ــو ــ وه ــزّ وق : ول اهللا ع ــلّ ــ﴿ج ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ ةَ يفِ وقُ دَّ

بَى رْ ن بـه ولكم هتتـدودة الـذي مل أسـألكم غـريه فهـول: أجـر املـويق ﴾الْقُ
ــوتنجــو ــال ألعــداء اهللا أو ،م القيامــةون مــن عــذاب ي ــاء الشــيطان وق لي

ـرٍ ﴿اإلنكـار: وأهل التكذيب  ـنْ أَجْ يْـهِ مِ لَ مْ عَ ـأَلُكُ ـا أَسْ ـلْ مَ ـنَ وقُ ـا مِ ـا أَنَ مَ
ـــنيَ  فِ لِّ فقـــال  ،ل متكلفـــاً: أنْ أســـألَكم مـــا لســـتم بأهلـــهو، يقـــ﴾املُْتَكَ

ن قهرنـا ون عنـد ذلـك بعضـهم لـبعض. أمـا يكفـي حممـد أنْ يكـواملنافق
ـل أهـل بيتـه عـىل رقابنـاعرشين سنة حتى ي مـا أنـزل  :اوفقـال ،ريد أنْ حيمِ

 ،يريـد أنْ يرفـع أهـل بيتـه عـىل رقابنـا ،لـهوإال يشء يتق ومـا هـو ،اهللا هذا
مـات لننزعنّهـا مـن أهـل بيتـه ثـم ال نعيـدها  ولـئن قُتـل حممـدٌ أوا: وفقال

 .فيهم أبداً 
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لِــم نبيــه وأراد اهللاُ عــزّ و  ا يف والــذي أخفــ Nجــلّ ذكــره أنْ يعْ

ــهوأرسّ ورهم وصــد ــه عــزّ  ،ا ب : وفقــال يف كتاب قُ ﴿جــلّ ــوأَمْ يَ َ ولُ ــرتَ نَ افْ

كَ  بـِ لْ ـىلَ قَ ْـتِمْ عَ ـأِ اهللاُ خيَ إِنْ يَشَ ا فَ بً ذِ ىلَ اهللاِ كَ شـئتُ حبسـتُ  ول: لـو، يقـ﴾عَ

لَّـمْ بفضـل أهـل بيتـك وعنك ال قـد قـال اهللا ودهتم، وال بمـوحي فلـم تَكَ

ــز  ــل: وع ــلَ و﴿ج ــحُ اهللاُ الْبَاطِ مْ ــهِ ويَ تِ لِامَ ــقَّ بِكَ ــقُّ احلَْ ِ ــ ،﴾حيُ ــقويق  :ل احل

ـدُ ﴿ ،اليـةوألهل بيتك ال اتِ الصُّ ذَ يمٌ بـِ لـِ ـهُ عَ ه يف ول بـام ألقـويقـو ﴾رِ وإِنَّ

ل اهللا عـزّ وقـ وهـو ،الظلـم بعـدكوة ألهـل بيتـك ورهم مـن العـداوصد

: و ــلّ ُّ و﴿ج ــوأَرسَ ــوا النَّجْ لَمُ ينَ ظَ ــذِ ــو الَّ ا إِالَّ بَشَ ــذَ ــلْ هَ مْ رٌ ـا هَ ــثْلُكُ مِ

تَأْتُ  رَ وأَفَ حْ ُ ونَ السِّ
بْرصِ تُمْ تُ  .)١(﴾نَ وأَنْ

 احلديث السادس:

ــ  ــن حممــد عــن وابــن يعق ــن حممــد عــن معــىل ب ب عــن احلســني ب

ل اهللا ويف قــ Qشــاء عــن أبــان عــن حممــد بــن مســلم عــن أيب جعفــر وال

ــارك  ــاىل وتب ــنًاو﴿تع سْ ــا حُ ــهُ فِيهَ دْ لَ ــزِ ــنَةً نَ سَ فْ حَ ِ ــرتَ قْ ــنْ يَ ــال: ﴾مَ ، ق

ب عليناولصدق علينا اوقرتاف التسليم لنا اال"  .)٢("أنْ ال يُكذَ

 .٣٧٩:  ٨ ،الكايف )١(

 .٣٩١ ،١ ،الكايف )٢(
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  احلديث السابع:
سعد بـن عبـد اهللا يف بصـائر الـدرجات عـن حممـد بـن عيسـى بـن 

ب عن أبـان بـن عـثامن عـن حممـد بـن مسـلم عـن وعبيد عن فضالة بن أي
: ول اهللا عـزّ ويف قـ Qأيب جعفر  دْ و﴿جـلّ ـنَةً نَـزِ سَ فْ حَ ِ قْـرتَ ـنْ يَ ـا مَ لَـهُ فِيهَ

نًا سْ  .)١("الصدق عليناوالتصديق لنا  وسنة هاقرتاف احل"فقال:  ﴾حُ
 احلديث الثامن:

ب عـن محــاد بـن عيسـى عـن حريــز بـن عبـد اهللا عــن وعـن يعقـو 
 .)٢(مثله Qأيب جعفر 

  احلديث التاسع:
ــن باب ــاذواب ــن ش ــني ب ــن احلس ــيل ب ــدثنا ع ــال: ح ــه ق ــؤدب وي يه امل

قــاال: حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا بــن  ،Hر ورـجعفــر بــن حممــد بــن مســو
ــلت ــن الص ــان ب ــن الري ــه ع ــن أبي ــريي ع ــر احلم ــ ،جعف ــال حض ر ـق

قــد اجتمــع إليـه يف جملســه مجاعــةٌ مــن و ،ون بمـروجملــس املــأم Qالرضـا
 ،األمـةوذكـر حـديث الفـرق بـني اآلل و ،خراسـانوعلامء أهـل العـراق 

ن ومـــن القـــرآن يف الظـــاهر د Kآيـــات االصـــطفاء لـــآلل  Qذكـــر و

 .٤٥١ ،بصائر الدرجات )١(

 .املصدر السابق )٢(
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لــه عــزّ والسادســة ق": Qإىل أنْ قــال  ،رةـهــي اثنتــا عشــو ،البــاطن
: و ا إِالَّ املَْ ﴿جلّ رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ لْ الَ أَسْ بَىوقُ رْ ةَ يفِ الْقُ  .﴾دَّ

ــذه خصو ــي وه ــية للنب ــ Nص ــة وإىل ي ــآلل وخصوم القيام ــية ل ص
ــريهمود ــز و ؛ن غ ــك أن اهللا ع ــر نوذل ــل ذك ــاً وج ــه  Qح ــا و﴿يف كتاب يَ

ــ ــىلَ اهللاِ وقَ يَ إِالَّ عَ ــرِ ــاالً إِنْ أَجْ يْــهِ مَ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ينَ ومِ الَ أَسْ دِ الَّــذِ ــا بِطَــارِ ــا أَنَ مَ
ــ نُ ــوآمَ قُ الَ ــمْ مُ ُ ــمْ  وا إِهنَّ ِ هبِّ ــمْ قَ ورَ اكُ ــي أَرَ ــولَكِنِّ لُ هَ ْ ــا جتَ حكــى عــز و ،﴾نَ ومً

ـ﴿أنـه قـال:  Qد وجل عن هـو ـا قَ ا ويَ ـرً يْـهِ أَجْ لَ مْ عَ ـأَلُكُ يَ مِ الَ أَسْ ـرِ إِنْ أَجْ
ـ لُ قِ عْ ينِ أَفَـالَ تَ طَـرَ ي فَ ىلَ الَّذِ : قـل يـا Nجـل لنبيـه وقـال عـز و، ﴾نَ وإِالَّ عَ

ــد  ــ﴿حمم ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ ــىوقُ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــنْ و﴿،﴾دَّ مَ
نًا سْ ا حُ دْ لَهُ فِيهَ زِ نَةً نَ سَ فْ حَ ِ قْرتَ  .﴾يَ

ن عـــن وقـــد علـــم أهنـــم ال يرتـــدّ ودهتم إال ومل يفـــرض اهللا مـــو 
ــداً  ــدين أب ــوال ــداً وال يرجع ــاللٍ أب ــو ،ن إىل ض ــر أنْ يك ــل وأخ ن الرج

اً للرجل فيكو فـال يسـلم قلـب الرجـل  ،اً لـهون بعـض أهـل بيتـه عـدوادّ
ــه ــز  ،ل ــبَّ اهللا ع ــوفأح ــل أنْ ال يك ــوج ــب رس ــىل  Nل اهللا ون يف قل ع

فمــن أَخــذ هبــا  ،ي القربــىودة ذواملــؤمنني يشءٌ ففــرض علــيهم مــ
ــو ــب رس ــو Nل اهللا وأَح ــتطع رس ــه مل يس ــل بيت ــب أه أنْ  Nل اهللا وأَح

ل اهللا وأبغــض أهــل بيتــه فعــىل رســومل يأخــذ هبــا ومــن تركهــا و ،يبغضــه
أيّ رشف وألنــه تــرك فريضــةً مــن فــرائض اهللا، فــأيّ فضــيلة  ؛أنْ يبغضــه
 يدانيه؟  ويتقدم هذا أ
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ــه  ــة عــىل نبيّ ــلْ الَ ﴿فــأنزل اهللا هــذه اآلي ا إِالَّ  قُ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ أَسْ

ــ ــىواملَْ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــى وفحمــد اهللا  ،يف أصــحابه Nل اهللا و، فقــام رســ﴾دَّ أثن

فهــل  ،إن اهللا قــد فــرض يل علــيكم فرضــاً  ،قــال: يــا أهيــا النــاسوعليــه 

ال وإنـه لـيس بـذهبٍ  ،فقـال: يـا أهيـا النـاس ،فلم جيبْه أحـدٌ  ،هوأنتم مؤدّ 

ــة  ــم وفض ــ الوال مطع ــالـمش ــات إذنورب فق ــذه  ،ا: ه ــيهم ه ــتال عل ف

مــا بعــث اهللا عــز وىف هبــا أكثــرهم، وفــام  ،ا: أمــا هــذه فــنعمواآليــة فقــال

ــاً إال أو ــ ؛مــه أجــراً وحــى إليــه أنْ ال يســأل قوجــل نبي يف أجــر وألن اهللا ي

ض اهللا عـز  Nحممـد و ،األنبياء أمـره و ،دة قرابتـه عـىل أمتـهوجـل مـوفـرَ

جــب وه يف قرابتــه بمعرفــة فضــلهم الــذي أوادّ وأنْ جيعــل أجــره فــيهم ليــ

فلـام  ،ن عـىل قـدر معرفـة الفضـلودة إنـام تكـوفـإن املـ ؛جل هلـمواهللا عز 

مٌ أخــذ اهللا وفأخــذ هبــا قــ ،ب الطاعــةوجــوجــب اهللا ذلــك ثقــل لثقــل وأ

ــد أهــل الشــقاق وفــاء وميثــاقهم عــىل ال ا يف ذلــك وأحلــدو ،النفــاقوعان

ه اهللا، ورفـفصــ ه الــذي حــدَّ ا: القرابــة هــم العــرب كلهــا وفقــاله عــن حــدِّ

 ؛دة هـي للقرابـةوفعـىل أي احلـالني كـان فقـد علمنـا أنّ املـ ،تهوأهل دعو

دة وكلـام قربـت القرابـة كانـت املـ ،دةوالهـم بـاملوأ Nفأقرهبم من النبـي 

 عىل قدرها.
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مــا مــنّ اهللا بــه عــىل و ،رأفتــهويف حيطتــه  Nا نبــيّ اهللا ومــا أنصــفو 

ــن ــن ع ــز األلسُ ــا تعج ــه مم ــهو أمت ــكر علي ــف الش ــ ،ص ه يف ودوأنْ ال ي

ــه  ــه وذريت ــل بيت ــوأه ــرأس وأن ال جيعل ــن ال ــني م ــة الع ــنهم كمنزل هم م

ــ ــهو Nل اهللا وحفظــاً لرس ــاً لنبيّ ــف  ،حب ــه وفكي ــق ب ــرآن ينط ــدعوالق  وي

ــه ــو ؟إلي ــل امل ــم أه ــة أهن ــار ثابت ــودة واألخب ــرض اهللا م ــذين ف دهتم وال

ــاوو ــزاء عليه ــد اجل ــا  ،ع ــه م ــوأن ــذه امل ــد هب ــاً إال  دةوىف أح ــاً خملص مؤمن

ــة، لقــواســت ــة: ول اهللا عــز وجب اجلن ــو﴿جــل يف هــذه اآلي نُ ينَ آمَ ــذِ ا والَّ

ــو لُ مِ اتِ يفِ رَ وعَ ــاحلَِ ــاءُ وا الصَّ ــا يَشَ ــمْ مَ ــاتِ هلَُ نَّ ــاتِ اجلَْ ــمْ وضَ ِ هبِّ ــدَ رَ نْ نَ عِ

ــ لِــكَ هُ ــ وذَ بَشّ ي يُ ــذِ ــكَ الَّ لِ بِــريُ * ذَ ــلُ الْكَ ضْ هُ ـِالْفَ ــادَ بَ ــرُ اهللاُ عِ نُ ينَ آمَ ــذِ ا والَّ

ــو لُ مِ ــوعَ ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ اتِ قُ ــاحلَِ ــىوا الصَّ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ  ﴾دَّ

 مبيناً.ومفرساً 
حــدثني أيب عــن جــدي عــن آبائــه عــن ": Qاحلســن  وثــم قــال أبــ 

ــيل  ــن ع ــني ب ــع ا Lاحلس ــال: اجتم ــاجرق ــون ومله ــار إىل رس ل واألنص
ــال Nاهللا ــا وفق ــا: ي ــك مؤ ،ل اهللاورس ــك وإن ل ــة يف نفقت ــك ون ــيمن يأتي ف

اً مـأجوهـذه أمو ،دوفـومن ال أعـطِ  ،راً والنـا مـع دمائنـا فـاحكم فيهـا بـارّ
ح وفــأنزل اهللاُ الــر ،أمســك مــا شــئت مــن غــري حــرجومنهــا مــا شــئتَ 

ــال ــني فق ــد  :األم ــا حمم ــ﴿ي ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ ةَ يفِ وقُ دَّ
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ـــى بَ رْ ـــي أنْ تـــ﴾الْقُ ـــي مـــن بعـــدي، فخرجـــودو، يعن ا فقـــال وا قرابت
عـىل تـرك مـا عرضـنا عليـه إال ليحثنـا  Nل اهللا ون: مـا محـل رسـواملنافق

كـان ذلـك مـن وإال يشء افـرتاه يف جملسـه،  وعىل قرابتـه مـن بعـده إن هـ
قُ ﴿جـل وهلم عظيامً فـأنزل اهللا عـز وق َ ولُـوأَمْ يَ ـلْ إِنِ افْرتَ اهُ قُ َ ـرتَ تُـهُ فَـالَ نَ افْ يْ

ْلِكُ  ـومتَ يْئًا هُ نَ اهللاِ شَ ـ ونَ يلِ مِ يضُ امَ تُفِ لَـمُ بـِ ي وأَعْ يْنـِ ا بَ يدً ـهِ هِ شَ ـى بـِ فَ نَ فِيـهِ كَ
مْ و يْنَكُ ـ وهُ وبَ فُ يمُ والْغَ حِ فقـال: هـل مـن  N، فبعـث إلـيهم النبـيُّ ﴾رُ الـرَّ

ــال ــدث؟ فق ــاه ،اهللاوا: إيْ وح ــاً كرهن ــاً غليظ ــنا كالم ــال بعض ــتال  ،ق ف
ــ ــيهم رس ــ Nل اهللا وعل ــاؤهموا وفبك ــتدّ بك ــز  ،اش ــأنزل اهللا ع ــل وف ج

ــو﴿ ــلُ التَّ  وهُ بَ قْ ي يَ ــذِ ــادِهِ والَّ بَ ــنْ عِ ــةَ عَ ــوبَ فُ عْ ــيِّئَاتِ  ويَ ــنِ السَّ ــا وعَ ــمُ مَ لَ عْ يَ
لُ  عَ فْ  .)١("﴾نَ وتَ

  احلديث العارش:
ــن باب ــى البصــواب ــن حيي ــز ب ــد العزي ــه قــال: حــدثنا عب ري قــال: ـي

ــا قــال:  حــدثنا أمحــد بــن حممــد بــن يزيــد قــال: أخربنــا حممــد بــن زكري
نعـيم قـال: حـدثني حاجـب عبيـد اهللا بـن زيـاد عـن عـيل بـن  وحدثني أب

 قـال: نعـم. "جـل؟وأمـا قـرأت كتـاب اهللا عـز "قال لرجـل:  Kاحلسني 

 .٦٢٢ -٦١٥ ،قوأمايل الشيخ الصد )١(
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ا إِالَّ املَْــ﴿أمــا قــرأت هــذه اآليــة  "قـال:  ــرً يْــهِ أَجْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ ةَ يفِ وقُ دَّ
بَى رْ  .)١("لئكوفنحن أ"بىل قال: ، قال: ﴾الْقُ

  احلديث احلادي عرش:
ي، عـن وحممد بن العباس، عـن احلسـني بـن حممـد بـن حييـى العلـ

 ،أيب حممد إسامعيل بن حممد بـن إسـحاق بـن حممـد بـن جعفـر بـن حممـد
قال: حـدثي عمـي عـيل بـن جعفـر، عـن احلسـني بـن زيـد، عـن احلسـن 

، قـال: خطـب احلسـن بـن عـيل بـن أيب Qبن زيد، عـن أبيـه، عـن جـده 
ــب  ــال:  Lطال ــيل فق ــل ع ــني قت ــرتض اهللا وح ــت اف ــل بي ــن أه ــا م إن

ا إِالَّ ﴿ل: ودهتم عـىل كـلّ مسـلم حيــث يقـومـ ــرً يْـهِ أَجْ لَ مْ عَ ـأَلُكُ ـلْ الَ أَسْ قُ
ــ ــى واملَْ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــنًاودَّ سْ ــا حُ ــهُ فِيهَ دْ لَ ــزِ ــنَةً نَ سَ فْ حَ ِ ــرتَ قْ ــنْ يَ ، فــاقرتاف ﴾مَ

 .)٢("دتنا أهل البيتوم احلسنة
  احلديث الثاين عرش:

ــن  ــن حييــى، عــن حممــد ب ــز ب ــد العزي ــاس، عــن عب حممــد بــن العب
ــثم بــن عــدي، عــن  زكريــا، عــن حممــد بــن عبــد اهللا اجلشــمي، عــن اهلي

 Kان، عـن عبـد امللـك بـن عمـري، عـن احلسـني بـن عـيل وسعيد بن صف
مْ ﴿جــل: ول اهللا عــزّ ويف قــ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ ا إِالَّ املَْــقُ ــرً يْــهِ أَجْ لَ ةَ يفِ وعَ دَّ

 .٢٣٠ ،املصدر السابق )١(

 .٢٥١:  ٢٣ ،اروبحار األن )٢(
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بَى رْ جعـل وعظّـم حقهـا وإن القرابـة التـي أمـر اهللا بصـلتها "، قـال: ﴾الْقُ
 .)١("جب حقنا عىل كل مسلمواخلري فيها قرابتُنا أهل البيت الذين أ

  احلديث الثالث عرش:
ــن  ــن) ع ــاب (املحاس ــي يف كت ــد الربق ــن خال ــد ب ــن حمم ــد ب أمح
احلسن بن عيل اخلزاز عـن مثنـى احلنـاط عـن عبـد اهللا بـن عجـالن قـال: 

ــر  ــا جعف ــألت أب ــ Qس ــن ق ا إِالَّ ﴿ل اهللا وع ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ قُ
ــ ــىواملَْ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــال: ﴾دَّ ــذ"، ق ــة ال ــم األئم ــأكله ــدقة وين ال ي  الون الص

 .)٢("حتل هلم
 احلديث الرابع عرش:

ن بـن وعبد اهللا بـن جعفـر احلمـريي يف (قـرب اإلسـناد)، عـن هـار
، أنـه Kمسلم، عن أيب احلسن الليثـي، عـن جعفـر بـن حممـد، عـن آبائـه 

ــا نزلــت هــذه اآليــة عــىل رســ ــهِ ﴿ Nل اهللا وقــال: ملّ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ قُ
ا إِالَّ املَْـ ـرً ةَ يفِ وأَجْ ــىدَّ بَ رْ إن  ،أهيـا النــاس"فقــال:  Nل اهللا و، قـام رسـ﴾الْقُ

ه؟ قــال: وتعــاىل قــد فــرض يل علــيكم فرضــاً فهــل أنــتم مــؤدّ واهللا تبــارك 
فقـال مثـل  ،فلـام كـان مـن الغـد قـام فـيهم ،فلم جيبْه أحدٌ منهم فانرصف

م الثالـث فلـم يـتكلم أحـد وثم قـام فـيهم فقـال مثـل ذلـك يف اليـ ،ذلك

 .املصدر السابق )١(

 .٢٤٠:  ٢٣ ،اروبحار األن )٢(
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ــاس ــا الن ــال: أهي ــب  ،فق ــن ذه ــيس م ــه ل ــة وإن ــم وال فض ال وال مطع
ـه إذنوقـال ،ربـمش ـلْ ﴿تعـاىل أنـزل عـيلّ وقـال: إن اهللا تبـارك  ،ا: فألقِ قُ

ــ ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــىوالَ أَسْ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ا: أمــا هــذه فــنعم، وقــال" ،﴾دَّ
ذر  وأبــوىف هبــا إال ســبعةُ نفــر: ســلامن واهللا مــا و: فــQعبــد اهللا وفقــال أب

ــامر و ــوع ــن األس ــداد ب ــدي واملق ــاري ود الكن ــد اهللا األنص ــن عب ــابر ب ج
 .)١("زيد بن أرقمويقال له: شبيب،  Nل اهللا وىل لرسومو

  احلديث اخلامس عرش:
ــن  ــني ع ــن احلس ــر ب ــدثني جعف ــال: ح ــاص) ق ــد يف (االختص املفي

ن بـن مسـلم وحممد بن عبـد اهللا بـن جعفـر احلمـريي عـن أبيـه عـن هـار
ذكــر مثــل و Kعــن أيب احلســن الليثــي عــن جعفــر بــن حممــد عــن آبائــه 

 .)٢(احلديث السابق
أكتفي هبـذا القـدر مـن األحاديـث التـي دلـت عـىل أنّ املـراد مـن و

هنــاك أحاديــث و، K احلســنيواحلســن وفاطمــة والـــ(قربى) هــم عــيل 
قــد أطبــق واتر، وص بلغــت حــدّ التــوردت يف هــذا اخلصــوكثــرية أيضــاً 

دة أهــل ودة نازلــة يف فــرض مــوعلــامء الطائفــة عــىل أن آيــة املــو ورـمفســ
 .Kالبيت 

 .٦٤ ،-للشيخ املفيد -االختصاص  )١(

 .املصدر السابق )٢(

                                                           



 

 
 

  



 

 
 

 املبحث الثاين 

 احلسني، من طرق العامةواحلسن وة فاطموهم عيل  N النبيقربى 

 :فيه مخسة مطالبو
 لواملطلب األ

 "القربى "املراد من  N خرب تعيني النبي

 اة اخلرب من الصحابةور: لواألمر األ
 :Nاية ابن عباس عن النبي ور

ــرج ر ــالوأخ ــحابة)، ق ــائل الص ــل يف (فض ــن حنب ــد ب ــه أمح  :ايت
يــذكر أن  ،رميـعبــد اهللا بــن ســليامن احلضــ فــيام كتــب إلينــا حممــد بــنو"

 ،عـن قـيس ،نـا حسـني األشـقر :حرب بن احلسن الطحـان حـدثهم قـال
ملــا نزلــت  :عــن ابــن عبــاس قــال ،عــن ســعيد بــن جبــري ،عــن األعمــش

ــ﴿ ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ ــىوقُ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــا رســ :اوقــال ،﴾دَّ ل وي
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ــ ،اهللا ــا ه ــن قرابتن ــذين م ــوؤالء ال ــا م ــت علين ــال ؟دهتموجب ــيل« :ق  ،ع
 .)١("»Kابنامها و ،فاطمةو

حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا " :قــال ،أخرجهــا الطــرباين يف معجمــهو
احلرضمي ثنا حـرب بـن احلسـن الطحـان ثنـا حسـني األشـقر عـن قـيس 

ـلْ ﴿ملـا نزلـت  :عن األعمش عن سعيد بن جبـري عـن ابـن عبـاس قـال قُ
مْ  ــأَلُكُ ا إِالَّ املَْــالَ أَسْ ــرً يْــهِ أَجْ لَ ــىوعَ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ل اهللا، مــن ويــا رســ :اوقــال ﴾دَّ

ــذين  ــؤالء ال ــك ه ــوقرابت ــا م ــت علين ــال ؟دهتموجب ــيل  :ق ــة وع فاطم
 .)٢("ابنامها ريض اهللا عنهمو

ــــي يف تفســــريه (الكشــــف و بعــــني لفظهــــا أخرجهــــا الثعلب
 .)٣(البيان)و

 .)٤(الشجري يف (األمايل اخلميسية)و
ـــاوأو ـــاف  رده ـــن كش ـــالً ع ـــري نق ـــريه الكب ـــرازي يف تفس ال

 .)٥(الزخمرشي

 .٦٦٩: ٢ ،فضائل الصحابة )١(

 .٤٤٤:  ١١ ،املعجم الكبري )٢(

 .٣١٠:  ٨ ،تفسري الثعلبي )٣(

 .١٩٤:  ١ ،األمايل اخلميسية )٤(

 .٥٩٥: ٢٧ ،مفاتيح الغيب )٥(
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ذكــر أهنــم املشــار " :قــال حمــب الــدين الطــربي يف ذخــائر العقبــىو
ـــ﴿لـــه تعـــاىل: وإلـــيهم يف ق ا إِالَّ املَْ ـــرً ـــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ـــأَلُكُ ـــلْ الَ أَسْ ةَ يفِ وقُ دَّ

ــى بَ رْ ــت ﴾الْقُ ــا نزل ــال مل ــنهام ق ــاس ريض اهللا ع ــن عب ــن اب ــلْ الَ ﴿، ع قُ
ــ ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــىوأَسْ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــال﴾دَّ ــو، ق ــا رس ــن وا ي ل اهللا، م

ــذين  ــؤالء ال ــك ه ــوقرابت ــا م ــت علين ــيل  ؟دهتموجب ــال ع ــة وق فاطم
 .)١("أخرجه أمحد يف املناقب ابنامها.و

 .)٢(أخرجها النسفي يف تفسريه (مدارك التنزيل)و
 .)٣(يف (ختريج أحاديث الكشاف) أخرجها الزيلعيو
ــع الزو ــي يف (جمم ــا اهليثم ــال: وأخرجه ــد) ق ــاس "ائ ــن عب ــن اب ع

ــال ــت :ق ــا نزل ــ﴿ :مل ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ ــىوقُ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ  ﴾دَّ
ــال ــا رســ :اوق ــذين ول اهللا، وي ــك هــؤالء ال ــن قرابت ــت علينــا وم جب

ــ ــال ؟دهتموم ــيل  :ق ــة وع ــاوفاطم ــربور  .ابنامه ــة واين اه الط ــه مجاع في
 .)٤("اوثقوقد وضعفاء 

 .٢٥ ،ذخائر العقبى )١(

 .٢٥٣:  ٣النسفي، تفسري  )٢(

 .٢٣٤:  ٣ختريج أحاديث الكشاف،  )٣(

 .١٠٣:  ٧ ،ائدوجممع الز )٤(
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ــامع)، و ــاع األس ــزي يف (إمت ــا املقري ــاب وأخرجه ــق الكت ــال حمق ق
ــ ه مــا أخرجــه احلــاكم يف (املســتدرك) عــىل رشط ونحــو"ي: ـالنميس

ملــا نزلــت  :افقــه احلــافظ الــذهبي يف (التلخــيص)وومســلم، والبخــاري 
نــا ﴿هــذه اآليــة:  ناءَ عُ أَبْ مْ ونَــدْ كُ نــاءَ نا وأَبْ مْ ونِســاءَ كُ ــنا ونِســاءَ سَ أَنْفُ

مْ و ــكُ سَ ــران:  ﴾أَنْفُ ــ ،]٩١[آل عم ــا رس ــه ودع ــىلّ اهللا علي ــلّم ول اهللا ص س
فقــال:  -تعــاىل عــنهموريض اهللا تبــارك  -حســيناً وحســناً وفاطمــة وعليــاً 

 .)١("» اللهمّ هؤالء أهيل«
 .)٢(د يف تفسريه (إرشاد العقل السليم)والسع وأخرجها أبو
 .)٣(ي القاري يف (مرقاة املفاتيح)واملال عيل اهلرو
 .)٤(ف بأيب الفداء يف تفسريه وإسامعيل حقي املعرو
ــو ــا أب ــر  وأخرجه ــريه (البح ــري يف تفس ــايس األنج ــاس الف العب
 .)٥(املديد)

 .١٧٩:  ١١ ،إمتاع األسامع )١(

 .٣٠:  ٨ ،دوتفسري أيب السع )٢(

 .٣٩٦٣:  ٩ ،مرقاة املفاتيح )٣(

 .٣١١:  ٨ ،ح البيانور )٤(

 .٢١١:  ٥ ،البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد )٥(
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 .)١(كاين يف (فتح القدير)وأخرجها الشو
 :الطيــب حممــد صــديق خــان يف (فــتح البيــان) قــال وأخرجهــا أبــو

ســلم يف هــذه و اهللا عليــه ل اهللا صــىلوابــن عبــاس قــال: قــال رســعــن و"
ــة  ــ"اآلي ــي وحتفظ ــل بيت ــوين يف أه ــديلمي  "هم يبودوت ــه ال ــوأخرج  وأب
ل اهللا، مـن قرابتـك ويـا رسـ"ا: وقال ملا نزلـت هـذه اآليـة قـالعنه ونعيم، 

ــا مــوهــؤالء الــذين  ــدامهاووفاطمــة وهتم؟ قــال: عــيل دوجبــت علين  "ل
ــذر  ــن املن ــه اب ــاتم وأخرج ــن أيب ح ــرباين واب ــن مردوالط ــال واب ــه، ق ي

 .)٢("طي بسند ضعيفوالسي
 .)٣(ذي)وري يف (حتفة األحوأخرجها املباركفو
 :Nد عن النبي واية عبد اهللا بن مسعور

ــرج ر ــه أبوأخ ــايش وايت ــب الش ــن كلي ــثم ب ــعيد اهلي ــاحب  -س ص
ــن ود، يف مــا رويف مســند عبــد اهللا بــن مســع -املســند الكبــري ــه زرّ ب اه عن

، " :قـال ،حبيش دٍ الـِ ـدُ بْـنُ خَ َمَّ ، نـا حمُ ـانَ فَّ ِّ بْـنِ عَ
ـيلِ ـنُ بْـنُ عَ َسَ نَا احلْ ثَ ـدَّ حَ

ــ ــنِ أَيبِ النَّجُ ــمِ بْ اصِ ــنْ عَ ، عَ يِّ ــارِ َنْصَ بَــةَ األْ لَ ــنِ ثَعْ يَــى بْ ْ ــنْ حيَ ، وعَ رٍّ ــنْ زِ دِ، عَ

 .٦١٥:  ٤القدير، فتح  )١(

 .٢٩٨:  ١٢ ،فتح البيان يف مقاصد القرآن )٢(

 .٩٠:  ٩ ،ذيوحتفة األح )٣(
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ــ سُ ــعَ رَ نَّــا مَ : كُ ــالَ ــدِ اهللاِ قَ بْ ــنْ عَ ــهِ وعَ يْ لَ ــىلَّ اهللاُ عَ ، ولِ اهللاِ صَ ــريٍ سِ ــلَّمَ يفِ مَ سَ
ـ ايبٌّ بِصَ ـرَ تَفَ بِهِ أَعْ ـوفَهَ هْ ـوتٍ جَ سُ ـالَ رَ قَ ، فَ ـدُ َمَّ ـا حمُ : يَ يٍّ ـىلَّ اهللاُ ورِ لُ اهللاِ صَ

يْهِ  لَ : وعَ لَّمَ اهُ «سَ نـَ ا هَ ـ ،»يَ قُ ـا تَ ، مَ ـدُ َمَّ ـا حمُ : يَ ـالَ قَ ـوفَ قَ بُّ الْ ـِ ـلٍ حيُ جُ مَ ولُ يفِ رَ
: و ـالَ ؟ قَ مْ لِهِ مَ لْ بِعَ مَ عْ ْ يَ ـبَّ املْـَ«ملَ ـنْ أَحَ ـعَ مَ ءُ مَ ـنْ » رْ ، إِىلَ مَ ـدُ َمَّ ـا حمُ : يَ ـالَ قَ

عُ  ـــدْ : وتَ ـــالَ ـــهَ إِالَّ اهللاَُّ، «؟ قَ ةِ أَنْ الَ إِلَ ادَ ـــهَ ـــوإِىلَ شَ سُ ـــامِ ولُ اهللاَِّ، وأَينِّ رَ إِقَ
ةِ،  ــالَ ــاةِ، والصَّ كَ ــاءِ الزَّ ــوإِيتَ ، وصَ ــانَ ضَ مَ ــتِ ومِ رَ بَيْ ــجِّ الْ ــلْ » حَ : فَهَ ــالَ قَ

ــىلَ  ــبُ عَ لُ : تَطْ ــالَ ا؟ قَ ــرً ا أَجْ ــذَ ــ«هَ ، إِالَّ املَْ ــىوالَ بَ رْ قُ ةَ يفِ الْ ــائِي » دَّ بَ رِ : أَقْ ــالَ قَ
 : ــالَ ؟ قَ كَ ــاؤُ بَ رَ ــدُ أَمْ قُ َمَّ ــا حمُ ــائِي«يَ بَ رَ ــلْ قُ ــى » بَ تَّ كَ حَ ــدَ ــاتِ يَ : هَ ــالَ قَ

نْ يَ  َ فِيمَ ريْ ، فَالَ خَ ايِعكَ كَ والَ يَ ودُّكَ وأُبَ بَاءَ رَ  .)١("دُّ قُ
 :Nاية جابر بن عبد اهللا األنصاري عن النبي ور

ــرج ر ــوأخ ــه أب ــة األ وايت ــيم يف (حلي ــال:ونع ــاء)، ق ــدثنا " لي ح

ثنـا حممـد بـن عـثامن  ،عبداهللا حممد بن أمحد بن عيل بـن أمحـد بـن خملَّـدوأب

ثنـا حييـى بـن العـالء عـن جعفـر بـن  ،ثنـا عبـادة بـن زيـاد ،بن أيب شـيبة

جــاء أعــرايب إىل النبــي صــىل اهللا عليــه  :حممــد عــن أبيــه عــن جــابر قــال

اعـرض عـيلّ اإلسـالم، فقـال: تشـهد أن ال إلـه  ،سلم، فقـال: يـا حممـدو

ــه وإال اهللا  ــك ل ــده ال رشي ــده وح ــداً عب ــوأن حمم ــألني ورس ــال: تس له، ق

 .٦٦٤ح  ،١٢٧: ٢ ،املسند للشايش )١(
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ــراً  ــه أج ــال: ال ،علي ــ ،ق ــاي أوإال امل ــال: قرب ــى، ق ــاك؟  ودة يف القرب قرب

ال حيــب قربــاك ون ال حيبــك قــال: هــات أبايعــك فعــىل مــ ،قــال: قربــاي

 سلم: آمني.ولعنة اهللا، قال صىل اهللا عليه 

هذا حديث غريـب مـن حـديث جعفـر بـن حممـد مل نكتبـه إال مـن  

 .)١("يل قضاء الريويف وحديث حييى بن العالء ك
  :Nاية أيب أمامة الباهيل عن النبي ور

ــرج ر ــالوأخ ــق)، ق ــاريخ دمش ــاكر يف (ت ــن عس ــه اب ــا " :ايت أخربن
احلســن بــن  ويف، أنــا أبــواحلســن الفــريض، أنبأنــا عبــد العزيــز الصــ وأبــ

 ..  .السمسار
ــال:  ــوق ــن الص ــن احلس ــيل ب ــا ع ــار، أنبأن ــن السمس ــا اب ري، وأنبأن

ب الطــرباين اللخمــي بأصــبهان، أنبأنــا وأنبأنــا ســليامن بــن أمحــد بــن أيــو
ت بــن وعــثامن طــال واحلســني بــن إدريــس احلريــري التســرتي، أنبأنــا أبــ

 ،أمامـة البـاهيل وي الصرييف أنبأنـا فضـال بـن جبـري أنبأنـا أبـرـعباد البص
ــ ــال رس ــال: ق ــه وق ــىل اهللا علي ــن ول اهللا (ص ــاء م ــق األنبي ل ــلم): خُ س

عــيلٌّ واحــدة، فأنــا أصــلها وعليــاً مــن شــجرة وخلقنــي وأشــجارٍ شــتى، 
ــق بغصــن واحلســن وفاطمــة لقاحهــا وفرعهــا  احلســني ثمرهــا، فمــن تعلّ

 .٢٠١:  ٣ ،لياءوحلية األ )١(
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ــد اهللاَ بــني الصــفا  ولــو، ومــن زاغ هــومــن أغصــاهنا نجــا  أن عبــداً عبَ
ة ألف عام ثم ألـف عـام ثـم ألـف عـام ثـم مل يـدرك حمبتنـا إال أكبّـه واملرو

ــال  ــم ت ــار ث ــه يف الن ــىل منخري ا إِالَّ ﴿ "اهللا ع ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ قُ
بَىواملَْ  رْ ةَ يفِ الْقُ    .﴾دَّ

ــورو  ــن الص ــن احلس ــيل ب ــن واه ع ــر ع ــرة أخ ــر، يف م ــيخٍ آخ ش
احلســن الفقيــه الســلمي، أنبأنــا عبــد العزيــز الكتــاين، أنبأنــا  وأخربنــاه أبــ

يس، واحلســن عــيل بــن احلســن الطرســ ور بــن اجلبــان، أنبأنــا أبــنصــ وأبـ
ــ ــا أب ــ وأنبأن ــد اخل ــن أمح ــاس ب ــل العب ــوالفض ــا واتيمي بطرس س، أنبأن

 .)١(".. .احلسني بن إدريس التسرتي
ثنيواة اخلرب من العلامء ور: األمر الثاين  املحدِّ

ــوأب .١ ــل: املت ــن حنب ــد ب ــن حمم ــد ب ــد اهللا أمح ـــ) يف  ٢٤١ىف(وعب ه
فــيام كتــب إلينــا حممــد بــن عبــد اهللا بــن ســليامن و«(فضــائل الصــحابة): 

ــ ــا ـاحلض ــال: ن ثهم، ق ــدّ ــان ح ــني الطح ــن احلس ــرب ب ــذكر أن ح رمي، ي
حسني األشـقر، عـن قـيس، عـن األعمـش، عـن سـعيد بـن جبـري، عـن 

ــ﴿ن عبــاس، قــال: ملــا نزلــت ابــ ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــل الَّ أَسْ ةَ يفِ وقُ دَّ

 .٦٦- ٦٥:  ٤٢ ،تاريخ دمشق )١(
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بَى رْ جبـت علينـا ول اهللا، مـن قرابتنـا هـؤالء الـذين وا: يـا رسـو﴾، قالالْقُ
، «دهتم؟ قال: وم  .)١(»)K ابناهاوفاطمة، وعيلٌ

ــ .٢ ــن أمحــد، أب ــ وســليامن ب هـــ)،  ٣٦٠ىف(والقاســم الطــرباين: املت
حـدثنا حممـد بــن عبـد اهللا، ثنـا حـرب بـن احلســن «يف (املعجـم الكبـري): 

الطحان، ثنا حسني األشـقر، عـن قـيس بـن الربيـع، عـن األعمـش، عـن 
ـل ﴿سعيد بن جبـري، عـن ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام، قـال: ملـا نزلـت  قُ

ــ ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ رْ والَّ أَسْ ةَ يفِ الْقُ ــىدَّ ــالبَ ــو﴾، ق ــا رس ل اهللا، وا: ي
فاطمـة وعـيلٌ «دهتم؟ قـال: وجبـت علينـا مـومن قرابتك هـؤالء الـذين و
 .)٣(ضعٍ آخر بعني لفظهوذكره يف مو.)٢(»)ابنامهاو

فـق بـن إسـامعيل بـن زيـد احلسـني واملرشد بـاهللا بـن احلسـني امل .٣
ــــ هـــــ)، يف (ترتيــــب األمــــايل ٤٩٩ىف(والشــــجري اجلرجــــاين: املت

بكر حممـد بـن عبـد اهللا بـن أمحـد بـن ريـذة، قـراءة وأخربنا أب«اخلميسية): 
القاسـم سـليامن بـن أمحـد  وأنـا أسـمع، قـال: أخربنـا أبـوعليه بإصفهان 

رمي، قــال: حــدثنا حــرب بــن ـب الطــربي، قــال: حــدثنا احلضــوبــن أيــ

 .٦٦٩:  ٢ -ألمحد بن حنبل -فضائل الصحابة  )١(

 .٤٧:  ٣ -للطرباين -املعجم الكبري )٢(

 .٤٤٤:  ١١ ،املصدر السابق )٣(
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احلسن الطحان، قال: حـدثنا حسـني األشـقر عـن قـيس بـن الربيـع، عـن 
ـل ﴿ن ابـن عبـاس، قـال: ملـا نزلـت: األعمش، عن سعيد بن جبـري، عـ قُ

ــ ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــىوالَّ أَسْ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــالدَّ ــو﴾، ق ــا رس ل اهللا، وا: ي
ــذين و ــك ال ــن قرابت ــوم ــا م ــت علين ــال: وجب ــيلٌ «دهتم؟ ق ــة وع فاطم
 .)١(»)K ابنامهاو

هـــ)، يف ٦٩٤ىف (وحمـب الــدين أمحـد بــن عبـد اهللا الطــربي: املتـ .٤
ـل الَّ ﴿لـه تعـاىل: و(ذخائر العقبى)، قال: (ذكـر أهنـم املشـار إلـيهم يف ق قُ

ــ ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــىوأَسْ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــاس ريض اهللا دَّ ــن عب ــن اب ﴾، ع
ــت  ــا نزل ــال: مل ــنهام، ق ا إِالَّ املَْــ﴿ع ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــل الَّ أَسْ ةَ يفِ وقُ دَّ

ــى بَ رْ ــالالْقُ ــو﴾، ق ــا رس ــذين وا: ي ــؤالء ال ــك ه ــن قرابت ــت ول اهللا، م جب
 .)٢(»)ابنامهاوفاطمة وعيلٌ «دهتم؟ قال: وعلينا م

سـف بـن حممـد الزيلعـي: وحممـد عبـد اهللا بـن ي ومجال الدين أبـ .٥
ــث الكشــاف) قــال: (ر٧٦٢ىف(واملتــ ــا وهـــ)، يف (ختــريج أحادي ــه مل ي أن

ــت  ا ﴿نزل ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــل الَّ أَسْ ــقُ ــىوإِالَّ املَْ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــا دَّ ــل: ي ﴾، قي

 .١٩٤:  ١ ،ترتيب األمايل اخلميسية )١(

 .٢٥ ،ذخائر العقبى )٢(
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ــ ــذين ورس ــك ال ــن قرابت ــول اهللا م ــا م ــت علين ــيل وجب ــال: (ع دهتم؟ ق
 .)١(أبناؤمها)وفاطمة و

ر الـدين عـيل بـن أيب بكـر بـن سـليامن اهليثمـي: واحلسـن نـ وأب .٦
ملــا (عــن ابــن عبــاس، قــال: و(ائــد): وهـــ)، يف (جممــع الز٨٠٧ىف(واملتــ

ــــل الَّ نزلــــت ﴿ ــــقُ ا إِالَّ املَْ ــــرً ــــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــــأَلُكُ ــــىوأَسْ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ﴾ دَّ
ــ ــال٢٣ر:و(الش ــو)، ق ــا رس ــذين وا: ي ــؤالء ال ــك ه ــن قرابت ل اهللا، م

اه ور(، ثــم قــال: )ابنامهــاوفاطمــة وعــيل (دهتم؟ قــال: وجبــت علينــا مــو
اية حـرب بـن احلسـن الطحـان عـن حسـني األشـقر عـن والطرباين من ر

ــع،  ــن الربي فهم مجاعــة، وا كلهــم وثّقــو قــدوقــيس ب ــه وضــعّ ــة رجال بقي
 .)٣()اوثقوقد وفيه مجاعة ضعفاء، و(ضع آخر: وقال يف مو.)٢()ثقات

ــ .٧ ــن ال ــواب ــمي، املت ــني القاس ــراهيم احلس ــن إب ــد ب ىف وزير، حمم
ا ودوالثــاين: إال أن تــ(اصــم)، قــال: والقواصــم وهـــ)، يف (الع٨٤٠(

ـدي، وسـعيد بـن جبـري، وقرابتي، قالـه عـيل بـن احلسـني،  غـريهم، والسُّ

 .٢٣٤:  ٣ -للزيلعي -ختريج أحاديث الكشاف  )١(

 .١٠٣:  ٧ ،ائدوجممع الز )٢(

 .١٦٨:  ٩ ،املصدر السابق )٣(
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ــه ــاملراد بقرابت ــم ب ــ N ث ــيلٌّ وق ــم ع ــدمها: أهن ــة والن: أح ــن وفاطم احلس
   .)١()N عاً إىل النبيوي مرفوقد رواحلسني، و

أمحـــد بـــن حممـــد بـــن عـــيل بـــن حجـــر اهليتمـــي الســـعدي .٨
ـــ ـــاري: املت ــــ) ٩٧٤ىف (واألنص ـــ ،ه ـــال يف (الص ـــة)وق  :اعق املحرق

ــد األ«( ــريهاواملقص ــد  :ل يف تفس ــرج أمح ــرباين وأخ ــاتم والط ــن أيب ح اب
ــنهامو ــاس ريض اهللا ع ــن عب ــن اب ــاكم ع ــت ،احل ــا نزل ــة ملّ ــذه اآلي  ،أنّ ه

 ؟دهتموجبـت علينـا مـول اهللا، مـن قرابتـك هـؤالء الـذين ويا رسـ :اوقال
، و»، ابنامهــاوفاطمــة وعــيلّ  :قــال ق. ولكنــه صــدويف ســنده شــيعيٌّ غــالٍ

م اهللا والشـيخ  و أبورو ينـا آل حـم آيـة ال ف«جهـه: وغـريه عـن عـيلٍّ كـرّ
ــا إال كــل مــؤمن ثــم قــرأ وحيفــظ م ا إِالَّ ﴿دتن ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــل الَّ أَسْ قُ

بَى﴾.واملَْ  رْ قُ ةَ يفِ الْ  دَّ
ــزار و  ــرج الب ــن وأخ ــن احلس ــرباين ع ــها  Gالط ــرقٍ بعضُ ــن ط م

ان أنه خطـب خطبـةً مـن مجلتهـا:  سَ مـن مل ومـن عرفنـي فقـد عرفنـي «حِ
ــن  ــن ب ــا احلس ــي فأن ــديعرفن ــال ﴿N حمم ــم ت ـــي و، ث آئِ ــةَ آبَ لَّ ــتُ مِ بَعْ اتَّ

يمَ  اهِ رَ أنـا مـن و﴾، ثم قـال: أنـا ابـن البشـري، أنـا ابـن النـذير، ثـم قـال: إِبْ
االهتم، فقـال فـيام ومـودهتم وجـل مـوأهل البيت الـذين افـرتض اهللا عـز 

ا إِالَّ املَْـ﴿ N أنزل عـىل حممـد ـرً يْـهِ أَجْ لَ مْ عَ ـأَلُكُ ـل الَّ أَسْ ةَ يفِ وقُ بَـى دَّ رْ ﴾، الْقُ

 .٢٦٧:  ١ ،اصموالقواصم والع )١(
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ــويف رو ــرتض اهللا م ــذين اف : ال ــةٍ ــلم واي ــل مس ــىل ك ــيهم ودهتم ع ــزل ف أن
ــ﴿ ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــل الَّ أَسْ ــى وقُ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــنَةً ودَّ سَ فْ حَ ِ ــرتَ قْ ــن يَ مَ

ـنًا سْ ـا حُ دْ لَـهُ فِيهَ زِ قـال: و». دتنـا أهـل البيـتواقـرتاف احلسـنات مو، ﴾نَّ
: أنـه ملـا جـيء بـه أسـرياً عقـب Q الطرباين عـن زيـن العابـدينأخرج و«

ــني ــه احلس ــل أبي ــنهام،  Q مقت ــال وريض اهللا ع ــق، ق ــىل درج دمش ــيم ع أق
قطــع واستأصــلكم وبعــض جفــاة أهــل الشــام: احلمــد هللا الــذي قــتلكم 

ا إِالَّ املَْـ﴿قرن الفتنـة، فقـال لـه: مـا قـرأت  ـرً يْـهِ أَجْ لَ مْ عَ ـأَلُكُ ـل الَّ أَسْ ةَ وقُ  دَّ
ــى بَ رْ ــال: يفِ الْقُ ــمو﴾، ق ــال: نع ــم؟ ق ــتم ه ــمس و» أن ــل ش ــيخ اجللي للش

 الدين ابن العريب رمحه اهللا: 
ــت « ــةورأي ــه فريض ــي آل ط  الئ

 

 رثني القربـاوعىل رغم أهل البعد ي 

 ث أجراً عىل اهلدوفام طلب املبع 

 

ـــ  ـــه إال امل ـــى وبتبليغ  »دة يف القرب

ا: وهـذه اآليـة، قـالقـال: ملـا نزلـت « أخرج أمحدٌ عـن ابـن عبـاسو 
ــ ــا رس ــكوي ــن قرابت ــديث، .ل اهللا م ــن و... احل ــن اب ــي ع ــرج الثعلب أخ

ـنًاو﴿عباس يف  سْ ـا حُ دْ لَـهُ فِيهَ ـنَةً نَّـزِ سَ فْ حَ ِ قْـرتَ ـن يَ دة آلل و، قـال: املـ﴾مَ
 .)١(»)سلم وآله) وحممد صىل اهللا عليه (

 .٤٨٨-٤٨٧:  ٢ ،اعق املحرقةوالص )١(
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ــ .٩ ــادر، أب ــد الق ــن عب ــيل ب ــن ع ــد ب ــدين  وأمح ــي ال ــاس تق العب
 عــن ويــرو(هـــ)، يف (إمتــاع األســامع)، قــال: ٨٤٥ىف (واملقريــزي: املتــ

ـل الَّ ﴿أنـه قـال: ملـا نزلـت  -تعـاىل عنـهوريض اهللا تبـارك  -ابن عباس  قُ
ــ ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــىوأَسْ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــا رســو﴾، قــالدَّ ل اهللا، مــن وا: ي

ـــذين  ـــك ال ـــوقرابت ـــا م ـــت علين ـــال: وجب ـــيلٌ «دهتم؟ ق ـــة وع فاطم
 .)١()»نامهاابو

هـــ) يف (فــتح البــاري): ٨٥٢ىف(وابــن حجــر العســقالين: املتــ .١٠
ل اهللا، مـن قرابتـك الـذين وا يـا رسـو(عن ابن عباس قال: ملـا نزلـت قـال

 احلديث.  )٢(..).دهتموجبت علينا مو
ــ .١١ ــ وأب ــد حمم ــدين وحمم ــدر ال ــي ب ــايب احلنف ــد العينت ــن أمح د ب

ــ ــي: املت ــال: ٨٥٥ىف (والعين ــاري) ق ــدة الق ـــ)، يف (عم ــة و(ه ــن عكرم ع
ا قرابتـــي ودّ وقتـــادة: معنـــاه إال أن تـــوالضـــحاك والســـدي وجماهـــد و
ــرتيت و ــوع ــيهم، وحتفظ ــه (وين ف ــىل اهللا علي ــه ص ــف يف قرابت ــه) واختل آل
 .)٣("ابنامها...وفاطمة وسلم، فقيل: عيلّ و

 .١٧٩:  ١١ ،إمتاع األسامع )١(

 .٥٦٤:  ٨ ،فتح الباري )٢(

 .١٥٧:  ١٩عمدة القاري يف رشح صحيح البخاري،  )٣(
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هـــ)، ٩٢٣ىف (وأمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر القســطالين: املتــ .١٢
ا ﴿فقـال تعـاىل: (اهب اللدنيـة)، قـال: ويف (امل ـرً يْـهِ أَجْ لَ مْ عَ ـأَلُكُ ـل الَّ أَسْ قُ
بَىوإِالَّ املَْ  رْ ةَ يفِ الْقُ ل اهللا، مـن وا: يـا رسـو أهنـا ملـا نزلـت، قـالويـرو﴾، دَّ

ايـة و.ثـم ذكـر هـذه الر)١()»ابنامهـاوفاطمـة وعـيلٌّ «قرابتك هؤالء؟ قـال: 
احـدي يف تفسـريه بسـنده عـن ابـن وال ضع آخر من كتابـه نقـالً عـنويف م

 .)٢(عباس
هـــ)، يف ١٠٩٤ىف(وداين: املتــوحممــد بــن ســليامن املغــريب الــر .١٣

للكبـري بلـني: ملـا و(ائـد): وجممـع الزول وائد مـن جـامع األصـو(مجع الف
ا﴿نزلــت  ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــل الَّ أَسْ ل اهللا مــن وا: يــا رســو﴾ اآليــة، قــالقُ

ــذين  ــؤالء ال ــرابتكم ه ــوق ــا م ــت علين ــال: وجب ــيلٌّ (دهتم؟ ق ــة وع فاطم
 .)٣()ابنامهاو

ـــ .١٤ ـــ واملـــال عـــيل القـــاري، حممـــد أب ـــدين: واحلســـن، ن ر ال
عــن ابــن عبــاس قــال: (ملــا وهـــ)، يف (مرقــاة املفــاتيح): (١٠١٤ىف(واملتــ

ا إِالَّ املَْــــ﴿نزلــــت  ــــرً ــــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــــأَلُكُ ــــل الَّ أَسْ ــــىوقُ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ﴾ دَّ

 .٦٧٨:  ٢ ،اهب اللدنّيةوامل )١(

 .٦٩١:  ٢ ،املصدر السابق )٢(

 .١٩٦:  ٣ ،امعومجع اجل )٣(
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ــ ــال٢٣ر:و(الش ــو)، ق ــا رس ــذين وا: ي ــؤالء ال ــك ه ــن قرابت ل اهللا، م
 .)١()ابنامهاوفاطمة ودهتم؟ قال: (عيل وجبت علينا مو

العـــال حممـــد بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن عبـــد الـــرحيم  وأبـــ .١٥
ـــاركف ـــواملب ذي): (أخـــرج وهــــ)، يف (حتفـــة األحـــ١٣٥٣ىف(وري: املت
ابن أيب حـاتم مـن طريـق قـيس بـن الربيـع عـن األعمـش عـن والطربي 

ل اهللا مـن وا يـا رسـوعـن ابـن عبـاس قـال: ملـا نزلـت قـال سعيد بن جبري
 .)٢(...)؟دهتموجبت علينا موقرابتك الذين 

ــ.١٦ ــال ح ــادر م ــد الق ــوعب ــاين: املت ـــ)، يف ١٣٩٨ىف(ويش الع ه
كــف األذ عــنهم مــن وأقاربــه و N دتــهولــيعلم أن مو«(بيــان املعــاين): 

ل اهللا، وي أنـه ملـا نزلـت هـذه اآليـة قيـل: يـا رسـوفرائض الدين، فقـد ر
فاطمـة وعـيلٌ «دهتم؟ قـال: وجبـت علينـا مـومن قرابتـك هـؤالء الـذين 

 .)٣(»دهتمواخللف عىل موقد أمجع السلف وقال ».. ابنامهاو
عة القرآنيـــة، وســـوجعفـــر رشف الـــدين: (معـــارص)، يف (امل .١٧

ــ ــائص الس ــال: وخص ــ﴿ر)، ق ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــل الَّ أَسْ ةَ يفِ وقُ دَّ
بَى رْ مـا معنـى يف القربـى؟ أمـا ودهتم، ومـا هـي مـو﴾، من هـم هـؤالء الْقُ

 .٣٩٦٣:  ٩ ،مرقاة املفاتيح )١(

 .٩٠:  ٩ ،ذيوحتفة األح )٢(

 .٣٨:  ٤ ،بيان املعاين )٣(
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علــوق مقــراً هلــا، ودة وا مكانـاً للمــولـه تعــاىل (يف القربــى) فمعنـاه أهنــم جُ
ــوكق ــالن م ــك: يل يف آل ف ــودة، ول ــيهم ه ، و ويل ف ــبّ ــل وح ــا أه أم

اترت األحاديــث ويف ذلــك تــو، K أبنــاؤه امليــامنيوالقربــى، فهــم عــيل 
 .)١(»N لوعن الرس

ــامء إىل  .١٨ ــارص)، يف (اإلي ار: (مع ــرَّ ــليم جَ ــدين سَ ــعد ال ــل س نبي
ــل الَّ ﴿، قـال: ملــا نزلـت Gعــن ابـن عبــاس (اجلـزاء): وائـد األمــايل وز قُ

ــ ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــىوأَسْ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ مــن ول اهللا وا: يــا رســو﴾، قــالدَّ
ـــذين  ـــك ال ـــوقرابت ـــا م ـــت علين ـــال: وجب ـــيل (دهتم؟ ق ـــة وع فاطم

 .)٢()Kابنامهاو
 اة اخلرب من املفرسينور: األمر الثالث

ــ١ ــي: املت ــراهيم الثعلب ــن إب ــد ب ــن حمم ــد ب ـــ) يف ٤٢٧ىف (و. أمح ه
يـه وأخربنـا احلسـني بـن حممـد بـن فنج(البيـان) قـال: وتفسريه (الكشف 

يف، حـدثنا حممـد بـن عبــد والثقفـي العـدل، حـدثنا برهـان بـن عــيل الصـ
رمي، حــدثنا حــرب بــن احلســن الطحــان، حــدثنا ـاحلضــاهللا بــن ســليامن 

حسني األشـقر، عـن قـيس، عـن األعمـش، عـن سـعيد بـن جبـري، عـن 
ــ﴿ابــن عبــاس، قــال: ملــا نزلــت  ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــل الَّ أَسْ ةَ يفِ وقُ دَّ

 .٧٢:  ٨ ،روخصائص الس ،عة القرآنيةوسوامل )١(

 .٣٠٣٧ح  ،١٧:  ٤ ،ائد األمايلواإليامء إىل ز )٢(
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ــى بَ رْ ــالالْقُ ــو﴾، ق ــا رس ــذين وا: ي ــؤالء ال ــك ه ــن قرابت ــت ول اهللا، م جب
 .)١()»ابنامهاوفاطمة وعيل «دهتم؟ قال: وعلينا م

ـــ، جــار اهللا الزخمشــود بــن عمــروالقاســم حممــ و. أبــ٢ ىف وري: املت
ــال: ٥٣٨( ــاف) ق ــريه (الكش ـــ)، يف تفس ــالزلفى و(ه ــدر ك ــى مص القرب
ــو ــة، ـالبش ــى: قراب ــى، ور، بمعن ــل القرب ــراد يف أه ــا وروامل ــا مل ي أهن

جبــت علينــا ول اهللا، مــن قرابتــك هــؤالء الــذين ونزلــت، قيــل: يــا رســ
ايــات تــدل وذكــر عــدة رو ،)٢()»ابنامهــاوفاطمــة وعــيلٌّ «دهتم؟ قــال: ومــ

ــالقربى هــم عــيل  ات واحلســني صــلواحلســن وفاطمــة وعــىل أن املــراد ب
 اهللا عليهم أمجعني.

ي ـحممــد عبــد احلــق بــن غالــب بــن عطيــة األندلســ وأبــ .٣
جيز)، قـــال: وتفســـريه (املحـــرر الـــهــــ)، يف ٥٤٢ىف (واملحـــاريب: املتـــ

قـال هبـذا املعنـى و.. .ي أهنـا مدنيـة،ـقال ابـن عبـاس أيضـاً مـا يقتضـو(
استشـهد باآليـة و، Lيف اآلية عـيل بـن احلسـني بـن عـيل بـن أيب طالـب 

بـن شـعيب،  وعمـرويـل ابـن جبـري وتأ وهـوحني سيق إىل الشام أسـرياً، 

 .٣١٠:  ٨ ،تفسري الثعلبي )١(

 .٢٢٠:  ٤ ،تفسري الزخمرشي (الكشاف) )٢(
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اهللا، مــن قرابتــك ل ويــل قــال ابــن عبــاس، قيــل: يــا رســوعـىل هــذا التأو
 .)١()»ابنامهاوفاطمة وعيلٌّ «دهتم؟ فقال: والذين أُمرنا بم

ــرازي: و. أب٤ ــدين ال ــر ال ــب بفخ ــر امللق ــن عم ــد ب ــد اهللا حمم عب
ــ ــال: ٦٠٦ىف (واملت ــاتيح الغيــب) ق  صــاحب ورو(هـــ) يف تفســريه (مف

ل اهللا، مــن قرابتــك والكشــاف: أنــه ملــا نزلــت هــذه اآليــة قيــل: يــا رســ
ــذين  ــؤالء ال ــوه ــا م ــت علين ــيلٌّ وجب ــال: ع ــة ودهتم؟ فق ــا، وفاطم ابنامه

ســلم، وآلــه) وفثبــت أن هــؤالء األربعــة أقــارب النبــي صــىل اهللا عليــه (
 .)٢()صني بمزيد التعظيموا خمصونوجب أن يكوإذا ثبت هذا و

 ه.وجواستدل عىل ذلك بعدة و
ســعيد عبــد اهللا بــن عمــر بــن حممــد الشــريازي ونــارص الــدين أب .٥
ار التنزيــل)، قــال: وهـــ)، يف تفســريه (أنــ٦٨٥ىف (وتــي: املوالبيضــا

ل اهللا، مــن قرابتــك هــؤالء الــذين وي: أهنــا ملــا نزلــت، قيــل: يــا رســور(
 .)٣()»ابنامهاوفاطمة وعيلٌّ «دهتم علينا؟ قال: وجبت مو

 .٣٤:  ٥ ،جيز)وتفسري ابن عطية (املحرر ال )١(

 .٥٩٥:  ٢٧ ،مفاتيح الغيب )٢(

 .٨٠:  ٥ ،ار التنزيل)و(أن يوتفسري البيضا )٣(
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ـــ٦ ـــ و. أب ـــفي: املت ـــدين النس ـــافظ ال ـــد اهللا ح ـــات عب ىف والربك
ــا نزلــت ورو(هـــ)، يف تفســريه (مــدارك التنزيــل)، قــال: ٧١٠( ــه مل ي أن

دهتم؟ وجبـت علينـا مـول اهللا، مـن قرابتـك هـؤالء الـذين وقيل: يـا رسـ
 .)١()»ابنامهاوفاطمة وعيلٌّ «قال: 

ــ .٧ ــ وأب ــري الــدين األندلس ــان أث ـــحي هـــ)، يف ٧٤٥ىف (وي: املت
قـال هبـذا املعنـى عـيل بـن احلسـني بـن عـيل بـن و((البحر املحيط)، قال: 

ــة حــني ســيق إىل الشــام أســرياً، وأيب طالــب،  ــ وهــواستشــهد باآلي ل وق
يــل قــال ابــن وعــىل هــذا التأوبــن شــعيب،  وعمــروالســدي وابــن جبــري 

دهتم؟ فقـال: ول اهللا: مـن قرابتـك الـذين أمرنـا بمـوعباس: قيـل يـا رسـ
 .)٢()»ابنامهاوفاطمة وعيلٌّ «

ري: و. نظام الـدين احلسـن بـن حممـد بـن حسـني القمـي النيسـاب٨
ــ ــال: ٨٥٠ىف (واملت ــرآن) ق ــب الق ــري (غرائ ـــ)، يف تفس ــن (ه ــع: ع الراب

ل اهللا، مـن هـؤالء وسعيد بن جبـري: ملـا نزلـت هـذه اآليـة، قـال: يـا رسـ

 .٢٥٣:  ٣ ،تفسري النسفي )١(

 .٣٣٥:  ٩ ،البحر املحيط )٢(
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، )ابنامهـاوفاطمـة ودهتم لقرابتـك؟ فقـال: عـيلٌّ وجبـت علينـا مـوالذين 
 ثم ذكر ما يؤيد ذلك. ،)١()رشف تاموال ريب أن هذا فخر عظيم و

ان: ويعــرف بالشــيخ علــواين، ود النجــونعمــة اهللا بــن حممــ .٩
ــ ــ٩٢٠ىف (واملت ـــ)، يف (الف ــة وه ــال: واتح اإلهلي ــة) ق ــاتح الغيبي ال (املف

ــي  ــىل تبليغ ــه، أي ع ــألكم علي ــنكم وأس ــالً م ــراً، جع ــاكم أج ــريي إي تبش
يـاً بـل ودة يف القربـى، أي مـا أطلـب مـنكم نفعـاً دنيويـاً إال املـونفعاً دنيو

ــي  ــل بيت ــة أه ــنكم إال حمب ــب م ــا أطل ــوم ــدوم ــق ودهتم لي ــم طري م لك
ــتفادة  ــم جمبواالس ــنهم؛ إذ ه ــاد م ــواالسرتش ــرة التول ــىل فط ــد ون ع حي

ل وي أهنـا ملـا نزلـت، قيـل: يـا رسـوفطنة املعرفة الذاتيـة مـثيل، روالذايت 
 .)٢()»ابنامهاوفاطمة وعيلٌّ «اهللا، من قرابتك؟ قال: 

ـــ١٠ ـــع و. أب ـــوالس ـــامدي: املت ـــريه ٩٨٢ىف (ود الع ــــ)، يف تفس ه
ــال:  ــليم)، ق ــل الس ــاد العق ــى و((إرش ــالزلفى بمعن ــدر ك ــى مص القرب

ــة، ر ــا رســوالقراب ــل: ي ــت قي ــا نزل ــا مل ــؤالء وي أهن ــن قرابتــك ه ل اهللا م
عـن النبـي وابنامهـا، وفاطمـة ودهتم؟ قـال: عـيلٌّ وجبت علينـا مـوالذين 

 .٧٤:  ٦ ،ري (غرائب القرآن)وتفسري النيساب )١(

 .٢٨٩:  ٢ ،املفاتح الغيبيةواتح اإلهلية والف )٢(
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مــت اجلنــة عــىل مـن ظَلــم أهــوآلــه) وصـىل اهللا عليــه ( رِّ ل بيتــي سـلم، حُ
 .)١()آذاين يف عرتيت...و

هـــ)، يف تفســريه ١١٢٧ىف (والفــداء إســامعيل حقــي: املتــ و. أبــ١١
ــال: و(ر ــان)، ق ــو(ح البي ــى: إال أن ت ــودواملعن ــي م ــل قرابت ــة وا أه دة ثابت

ــيهم، رُ  ــة ف ــا رســومتمكن ــل: ي ــا نزلــت قي ل اهللا، مــن قرابتــك وي أهنــا مل
ابنــاي، أي وفاطمــة وعـيلٌّ «دهتم؟ قــال: وجبــت علينـا مــوهـؤالء الــذين 

 .)٢()احلسنيواحلسن 
 .اهدوثم ذكر ما يدل عىل ذلك من ش

ــ١٢ ــايس  و. أب ــري الف ــني األنج ــد احلس ــن حمم ــد ب ــاس أمح العب
هــــ)، يف تفســـريه (البحـــر املديـــد)، قـــال: ١٢٢٤ىف (ويف: املتـــوالصـــ

ل اهللا، مـن وي أنـه ملـا نزلـت، قيـل: يـا رسـواملراد: يف أهـل القربـى، رو(
فاطمـة وعـيلٌّ «دهتم؟ قـال: وجبـت علينـا مـوأهل قرابتك هـؤالء الـذين 

 .)٣()»ابنامهاو

 .٣٠:  ٨ ،د)وإرشاد العقل السليم (تفسري أيب السع )١(

 .٣١١:  ٨ ،ح البيانوتفسري ر )٢(

 .٢١١:  ٥ ،تفسري البحر املديد )٣(
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ــ١٣ ــيل الش ــن ع ــد ب ــو. حمم ــي: املت ـــ)، يف ١٢٥٠ىف (وكاين اليمن ه
طي: بسـند ضـعيف مـن طريـق سـعيد وقـال السـي((فتح القـدير)، قـال: 

ـل الَّ ﴿بن جبري عـن ابـن عبـاس، قـال: ملـا نزلـت هـذه اآليـة  مْ قُ ـأَلُكُ أَسْ
ــ ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ ــىوعَ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــالدَّ ــو﴾، ق ــا رس ــك وا: ي ــن قرابت ل اهللا م

ـــذين  ـــؤالء ال ـــوه ـــا م ـــت علين ـــال: وجب ـــيلٌّ «دهتم؟ ق ـــة وع فاطم
 .)١()»لدامهاوو

ـــ١٤ ـــاري  و. أب ـــيني البخ ـــان احلس ـــديق خ ـــد ص ـــب حمم الطي
ــ ــوالقن ــرآن)، ١٣٠٧ىف (وجي: املت ــد الق ــان يف مقاص ــتح البي ـــ)، يف (ف ه

آلــه) ول اهللا صــىل اهللا عليــه (وعــن ابــن عبــاس، قــال: قــال رســو(قــال: 
ــة و أخرجــه »، هم يبودوتــوين يف أهــل بيتــي وحتفظــ«ســلم، يف هــذه اآلي

ل وا: يـا رسـوعنـه قـال: ملـا نزلـت هـذه اآليـة قـالونعـيم،  وأبوالديلمي 
ــذين  ــؤالء ال ــك ه ــن قرابت ــواهللا، م ــا م ــت علين ــيلٌّ وجب ــال: ع دهتم؟ ق

 .)٢()لدامهاووفاطمة و
* * 

 

 .٦١٥:  ٤فتح القدير،  )١(

 .٢٩٨:  ١٢ ،فتح البيان يف مقاصد القرآن )٢(
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 املطلب الثاين

 "القربى"املراد من  Qيف تعيني اإلمام عيل 

ـــابو الور ـــدي النيس ـــري الواح ـــال: وري يف (التفس ـــيط)، ق س

الشــيخ، نــا عبــد اهللا بــن حممــد بــن  وبكر بــن احلــارث، أنــا أبــوأخربنــا أبــ

 ور أبــوقتيبــة بــن مهـران، نــا عبــد الغفــ زكريـا، نــا إســامعيل بــن زيـد، نــا

الصــباح، عــن أيب هاشــم الرمــاين، عــن زاذان، عــن عــيلٍّ ريض اهللا عنــه، 

، ثـم قـرأ: ﴿وفينا يف آل حم آيـة ال حيفـظ م«قال:  ـل دتنـا إال كـل مـؤمنٍ قُ

ا إِالَّ املَْ  رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ بَىوالَّ أَسْ رْ ةَ يفِ الْقُ  .)١(»﴾دَّ

 ورو«ح املعــــاين)، فقــــال: ويف تفســــريه (ر يسورده اآللــــوأو

ــرم اهللا  ــيلٍّ ك ــن ع ــظ وزاذان ع ــة ال حيف ــم آي ــا يف آل ح ــال: فين ــه، ق جه

 له:وإىل هذا أشار الكميت يف قودتنا إال مؤمن، ثم قرأ هذه اآلية، وم

ـــةو  جـــدنا لكـــم يف آل حـــم آي

 

ـــوتأ  ـــا تق ـــا من ـــربو يّ هل  مع

  
  

 .٥٣: ٤سيط، والتفسري ال )١(
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األقــارب املعـــارصين هللا تعــاىل در الســيد عمـــر اهليتــي أحـــد و

 ل:وحيث يق
ـــــد ـــــأيت يزي ـــــةٍ ي ـــــة آي  بأي

 

 غــداة صــحائف األعــامل تــتىل 

 ول رب العــرش يتلــوقــام رســو 

 

ت مجيع اخللق ﴿و  ـل الَّ قد صمّ  ﴾قُ

ــو  ــذا الق ــىل ه ــاب ع ــط واخلط ــار فق ــة ال لألنص ــع األم إنْ ول جلمي
دة أهــل البيــت، فقــد ون بمــوهم ذلــك، فــإهنم كلهــم مكلفــورد مــا يــو

ل اهللا وإن رســ«النســائي عــن زيــد بــن أرقــم والرتمــذي وأخــرج مســلم 
 ».أذكركم اهللا تعاىل يف أهل بيتي«سلم، قال: وآله) وصىل اهللا عليه (

ــنه، وأخــرج الرتمــذي و  البيهقــي يف واحلــاكم والطــرباين وحسّ
ــعب عــن ابــن عبــاس، قــال:  ــه الصــالة «الشُّ عــىل والســالم (وقــال علي

بـ«أهل بيته):  ين حلـبّ وأحبـوكم بـه مـن نعمـة، وغـذا اهللا تعـاىل ملـا يوأحِ
بّــان و»، ا أهــل بيتــي حلبــيوأحبــواهللا تعــاىل  احلــاكم عــن وأخــرج ابــن حِ

الـذي وسـلم: وآلـه) ول اهللا صـىل اهللا عليـه (وقـال رسـ«أيب سعيد، قال: 
ــ ــنا ـنفس ــده ال يبغض ــت  -ي بي ــلَ البي ــاىل  -أه ــه اهللا تع ــلٌ إال أدخل رج
 .)١(»ن األخبارإىل غري ذلك مما ال حيىص كثرة م»، النار

ــال: وأو ــامل)، ق ــز الع ــدي يف (كن ــال: «رده املتقــي اهلن ، ق عــن عــيلٍّ
علـيكم بتعلـيم القـرآن «سـلم: وآلـه) ول اهللا صـىل اهللا عليـه (وقال رسـ«

 .٣٨:  ٤، بيان املعاين، ٣٢: ١٣يس، وتفسري اآلل )١(
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ثـم »، كثـرة عجائبـه يف اجلنـةون بـه درجـات العـىل، وته، تنـالوكثرة تالو
 : دتنـا إال كـل مـؤمن، ثـم قـرأ وحـم آيـة ال حيفـظ م آلفينـا يف و«قال عيلٌّ

ا إِالَّ املَْ ﴿ رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ بَىوقُل الَّ أَسْ رْ ةَ يفِ الْقُ  .)١(»﴾دَّ
ــار إصــبهان)، فقــال:  واه أبــورو حــدثنا «نعــيم اإلصــبهاين يف (أخب

ــيل أب ــن ع ــد ب ــن أمح ــن أيب واحلســني ب ــد ب ــن حمم ــن ب ــا احلس ــد اهللا، ثن عب
ر، وقتيبــة بـن مهــران، ثنـا عبــد الغفــهريـرة، ثنــا إسـامعيل بــن يزيـد، ثنــا 

ل اهللا صــىل و، قــال: قــال رســQعــن أيب هاشــم، عــن زاذان، عــن عــيل 
ــه ( ــه) واهللا علي ــلم: وآل ــرآن، «س ــيم الق ــرة تالوعلــيكم بتعل تــه، وكث

فينـا و: Qثـم قـال عـيل »، كثـرة عجائبـه يف اجلنـةون به الـدرجات، وتنال
مْ دتنــا إال كــل مــؤمن، ثــم قــرأ ﴿وآل حــم أنــه ال حيفــظ م ــأَلُكُ ــل الَّ أَسْ قُ

ا إِالَّ املَْ  رً يْهِ أَجْ لَ بَىوعَ رْ ةَ يفِ الْقُ  .)٢(»﴾دَّ
ــورو ــكاين يف (ش ــاكم احلس ــال: واه احل ــل)، فق ــا «اهد التنزي أخربن

ــ ــوأب ــا أب ــارثي، أخربن ــن  وبكر احل ــد اهللا ب ــدثنا عب ــبهاين، ح ــيخ اإلص الش
 حممــد بــن زكريــا، حــدثنا إســامعيل بــن يزيــد، حــدثنا قتيبــة بــن مهــران،

، Qر، عــن أيب هاشــم الرمــاين، عــن زاذان: عــن عــيل وحــدثنا عبــد الغفــ

 .٤٠٢٩، ح٢٩٠: ٢كنز العامل،  )١(

 .١٣٤:  ٢تاريخ إصبهان،  )٢(
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ــال:  ــظ م«ق ــة ال حيف ــم آي ــا يف آل ح ــؤمنوفين ــل م ــا إال ك ــرأ: »، دتن ــم ق ث
ا إِالَّ املَْ ﴿ رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ بَىوقُل الَّ أَسْ رْ ةَ يفِ الْقُ  .)١(»﴾دَّ

ــخاو ــن الس ــال: وع ــرف)، ق ــاء الغ ــتجالب ارتق  ورو«ي يف (اس
احــدي، مــن حــديث أيب هاشــم الرمــاين، ومــن طريقــه الوالشــيخ،  وأبــ

ــيل  ــن ع ــن زاذان، ع ــة ال  Qع ــم آي ــا يف آل ح ــال: فين ــه، ق ريض اهللا عن
ا إِالَّ دتنــا إال كــل مــؤمن، ثــم قــرأ: ﴿وحيفــظ م ــرً يْــهِ أَجْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــل الَّ أَسْ قُ

بَىواملَْ  رْ ةَ يفِ الْقُ  .)٢(»﴾دَّ
* * 

 
 
 
 
 
 
 

 .٢٤٦-٢٤٥:  ٢اهد التنزيل، وش )١(

 .٣٢٩، -يوالسخا -استجالب ارتقاء الغرف  )٢(
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 املطلب الثالث

يف خطبته  "القربى"املراد من  Q اإلمام احلسن املجتبىتعيني 

 Q صبيحة الليلة التي قبض فيها اإلمام عيل

 :روفيه ثالثة أمو
 ل واألمر األ

 :Q يف ذكر خطبة اإلمام احلسن
حــدثنا أمحــد بــن «ســط)، قــائالً: وأخــرج الطــرباين يف (املعجــم األ

ــى الصــ ــا أمحــد بــن حيي ــاوزهــري، قــال: ن ــان  يف، قــال: ن إســامعيل بــن أب
ذ عـن أيب وف بـن خربـوراق، قال: نا سـالم بـن أيب عمـرية، عـن معـروال

ــال:  ــل، ق ــد اهللا «الطفي ــب، فحم ــن أيب طال ــيل ب ــن ع ــن ب ــب احلس خط
ريض اهللا عنـــه خـــاتم  Qذكـــر أمـــري املـــؤمنني عليـــاً وأثنـــى عليـــه، و

ــياء، واأل ــاء، ووص ــاتم األنبي يقني ويص خ ــدّ ــني الص ــم وأم ــهداء، ث الش
ال يدركـه ون ولـوأهيـا النـاس، لقـد فـارقكم رجـلٌ مـا سـبقه األيا «قال: 

ســلم، يعطيــه وآلــه) ول اهللا صــىل اهللا عليــه (ون، لقــد كــان رســواآلخــر
ــه،  ــل عــن يمين ــة، فيقاتــل جربي ــل عــن يســاره، فــام يرجــع والراي ميكائي

ــبض فيهــا وحتــى يفــتح اهللا عليــه،  يص ولقــد قبضــه اهللا يف الليلــة التــي قُ
ــى، وم ــرج بروس ــه يفوع ــر ح ــا ب ــرج فيه ــي ع ــة الت ــن والليل ــى ب ح عيس

اهللا، مـا تـرك وجـل فيهـا الفرقـان، ويف الليلـة التـي أَنـزل اهللا عـز ومريم، 
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مـا يف بيـت مالـه إال سـبعامئة درهـم ورّ لـه، ـال شـيئاً يُصـوال فضةً وذهباً 
ــو ــاً ألم ومخس ــا خادم ــرتي هب ــه، أراد أن يش ــن عطائ ــلت م ــاً فض ن درمه

 ».موكلث
مـن مل يعرفنـي فأنـا احلسـن وفقـد عرفنـي،  مـن عرفنـي«ثم قـال:  

ــه ( ــىل اهللا علي ــد ص ــن حمم ــه) وب ــةوآل ــذه اآلي ــال ه ــم ت ــلم، ث ــ ،س ل وق
يمَ وسف: ﴿وي اهِ ـي إِبْـرَ آئـِ ـةَ آبَ لَّ بَعْـتُ مِ قَ واتَّ ـحَ ـوإِسْ قُ عْ ﴾، ثـم أخـذ بَ ويَ

أنـا ابـن النبـي، وأنـا ابـن النـذير، وأنـا ابـن البشـري، «يف كتاب اهللا، فقال: 
أنـا ابـن الـذي وراج املنـري، ـأنـا ابـن السـوأنا ابن الـداعي إىل اهللا بإذنـه، و

ــاملني،  ــنهم وأُرســل رمحــة للع ــذين أذهــب اهللا ع ــت ال ــن أهــل البي ــا م أن
أنـا مـن أهـل البيـت الـذين افـرتض اهللا عـز وطهرهم تطهـرياً، والرجس 

اليـتهم، فقـال فـيام أَنـزل اهللا عـىل حممـد صـىل اهللا عليـه وودهتم وجل مـو
ا إِالَّ املَْ سلم: ﴿وآله) و( رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ بَىوقُل الَّ أَسْ رْ ةَ يفِ الْقُ  .)١(»﴾دَّ

ــ«أخــرج احلــاكم يف مســتدركه، فقــال: و حممــد احلســن  وحــدثنا أب
احلسـني، ثنـا إسـامعيل بـن  بن حممد بـن حييـى ابـن أخـي طـاهر العقيقـي

حممــد بــن إســحاق بــن جعفــر بــن حممــد بــن عــيل بــن احلســني، حــدثني 
عمي عيل بن جعفر بـن حممـد، حـدثني احلسـني بـن زيـد، عـن عمـر بـن 

 .٢١٥٥، ح٣٣٦: ٢ -للطرباين -سط واملعجم األ )١(
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ــال:  ــني، ق ــن احلس ــه عــيل ب ــيل «عــيل، عــن أبي ــن ع  Qخطــب احلســن ب
لقـد قُـبض «أثنـى عليـه، ثـم قـال: وفحمـد اهللا  Qالناس حني قتـل عـيلٌّ 

ــذه  ــبقه األيف ه ــلٌ ال يس ــة رج ــوالليل ــلٍ ول ــرون بعم ــه اآلخ ن، وال يدرك
سـلم، يعطيـه رايتـه فيقاتـل وآلـه) وعليـه (صـىل اهللا ل اهللا وقد كان رسـو
ميكائيــل عــن يســاره، فــام يرجــع حتــى يفــتح اهللا وجربيــلُ عــن يمينــه و

ــه،  ــفراء وعلي ــل األرض ص ــىل أه ــرك ع ــا ت ــبعامئة وم ــاء إال س ال بيض
 ».أن يبتاع هبا خادماً ألهله درهم فضلت من عطايا أراد

مـن مل يعرفنـي ويا أهيـا النـاس مـن عرفنـي فقـد عرفنـي، «ثم قال:  
أنــا ابــن وأنــا ابــن البشــري، ويص، وأنــا ابــن الــوفأنــا احلســن بــن النبــي، 

أنــا وراج املنــري، ـأنــا ابــن الســوأنــا ابــن الــداعي إىل اهللا بإذنــه، والنــذير، 
أنـا ويصـعد مـن عنـدنا، ونـا من أهل البيت الـذي كـان جربيـل ينـزل إلي

ــرجس  ــنهم ال ــب اهللا ع ــذي أذه ــت ال ــل البي ــن أه ــرياً، وم ــرهم تطه طه
دهتم عـىل كـل مسـلم، فقـال وأنا من أهـل البيـت الـذين افـرتض اهللا مـو

ــارك  ــه (وتب ــىل اهللا علي ــه ص ــاىل لنبي ــه) وتع ــلم: ﴿وآل مْ س ــأَلُكُ ــل الَّ أَسْ قُ
ــ ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ ــوعَ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــا وى دَّ ــهُ فِيهَ دْ لَ ــزِ ــنَةً نَّ سَ فْ حَ ِ ــرتَ قْ ــن يَ مَ

نًا سْ  .)١(»دتنا أهل البيتو، فاقرتاف احلسنة م﴾حُ

 .٤٨٠٢، ح١٨٨: ٣املستدرك عىل الصحيحني،  )١(
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ــا البوأو ــال: ورده ــرة)، ق ــرية امله ــاف اخل ــريي يف (إحت ــو«ص  وأب
أي اللفـظ  )١(»اللفـظ لـهواحلـاكم وابـن حبـان يف صـحيحه ويعىل أيضـاً، 

 سنداً.وما ذكرناه متناً  وللحاكم عىل نح
حـــديث: «ابـــن حجـــر العســـقالين يف (إحتـــاف املهـــرة): قـــال و

ــة رجــل مــا ســبقه األ« ــوفــارقكم الليل ن، كــان وال يدركــه اآلخــرون ول
ــه (ورســ ــىل اهللا علي ــه) ول اهللا ص ــن وآل ــل ع ــة، جربي ــه الراي ســلم، يعطي

يف الثــامن مــن الثالــث: أنــا  )٢(، حــب-يعنــي عليــاً  -احلــديث »، يمينــه...
بكر بـن أيب شـيبة، ثنـا عبـد اهللا بـن نمـري، ثنـا واحلسن بن سـفيان، ثنـا أبـ

إسامعيل بن أيب خالـد، عـن أيب إسـحاق، عـن هبـرية بـن يـريم، قـال: ملـا 
ــيلّ  ــل ع ــذكره Qقت ــن... ف ــب احلس ــم-: خط ــب:  -)٣(ك ــا «يف املناق ثن

احلسن بن حممد بن حييـى العقيقـي، ثنـا إسـامعيل بـن إسـحاق بـن جعفـر 
سـني بـن زيـد، عـن عمـر بـن بن حممد، حدثني عمي ابـن جعفـر، ثنـا احل

حـني  Qعيل، عـن أيب عـيلّ بـن احلسـني، قـال: خطـب احلسـن بـن عـيل 
، فـذكره... مطــ كيــع، عـن إرسائيـل، عــن أيب والً، أمحـد: عـن وقتـل عـيلٌّ

 .٦٦٩٥، ح٢١٦: ٧إحتاف اخلرية املهرة،  )١(

بان. )٢(  أي صحيح ابن حِ

 أي احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني. )٣(
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عــن وكيــع، عــن إرسائيــل، عــن إيب إســحاق، بــه، وعــن وإســحاق، بــه، 
 .)١(»هوكيع، عن رشيك، عن أيب إسحاق، عن هبرية، بنحو

أخــرج املحــبّ الطــربي يف (ذخــائر العقبــى) عــن زيــد بــن و
، النــاس حــني قتــل عــيل بــن أيب Qخطــب احلســن «احلســن، أنــه قــال: 

لقــد قــبض يف «أثنــى عليــه، ثــم قــال: وطالــب ريض اهللا عنــه، فحمــد اهللا 
ــوهــذه الليلــة رجــل مل يســبقه األ قــد كــان ون، وال يدركــه اآلخــرون ول

ســلم، يعطيــه رايتــه فيقاتــل جربيــل وآلــه) ول اهللا صــىل اهللا عليــه (ورســ
ال وميكائيــل عــن شــامله، فــام يرجــع حتــى يفــتح اهللا عليــه، وعــن يمينــه 
ال بيضــاء إال ســبعامئة درهــم فضــلت وجــه األرض صــفراء وتــرك عــىل 

 من عطائه، أراد أن يبتاع هبا خادماً ألهله.
مــن مل يعرفنــي وثــم قــال: أهيــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي،  

أنـا ابـن النـذير، وأنـا ابـن البشـري ويص، وأنا ابـن الـوعيل،  فأنا احلسن بن
أنــا مــن أهــل البيــت وراج املنــري، ـالســوأنــا ابــن الــداعي إىل اهللا بإذنــه و

ــرجس  ــنهم ال ــب اهللا ع ــذي أذه ــرياً، وال ــرهم تطه ــل وطه ــن أه ــا م أن
دهتم عـىل كـل مسـلم، فقـال اهللا لنبيـه صـىل والبيت الـذي افـرتض اهللا مـ

ــه ( ــه) واهللا علي ــوآل ــلم: ﴿س ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــل الَّ أَسْ ةَ يفِ وقُ دَّ

 .٤٢٧٩، ح٢٩٨: ٤ -البن حجر -إحتاف املهرة  )١(
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ــى  بَ رْ ــنًاوالْقُ سْ ــا حُ ــهُ فِيهَ دْ لَ ــزِ ــنَةً نَّ سَ فْ حَ ِ ــرتَ قْ ــن يَ ــنة ﴾مَ ــاقرتاف احلس ، ف
 .)١(»دتنا أهل البيتوم

أخـــرج املقريـــزي يف (إمتـــاع األســـامع) بالســـند نفســـه الـــذي و
أخرجه احلاكم يف مستدركه فقـال بعـد ذكـر السـند الـذي ينتهـي إىل عـيل 

، النــاس حــني Qخطــب احلســن بــن عــيل «، أنــه قــال: Lبــن احلســني 
أثنـى عليـه، ثـم قـال لقـد قُـبض و ،تعـاىل عنـهوقُتل عيلٌّ ريض اهللا تبـارك 

ــبق ــل ال يس ــة رج ــذه الليل ــوه األيف ه ــل ول ــرون بعم ــه اآلخ ن، وال يدرك
ــو ــان رس ــد ك ــه (وق ــىل اهللا علي ــل ول اهللا ص ــه فيقات ــه رايت ــه)، يعطي آل
ميكائيــل عــن يســاره، فــام يرجــع حتــى يفــتح اهللا وجربيــل عــن يمينــه، و

ال بيضــاء إال ســتامئة ومــا تــرك عــىل ظهــر األرض صــفراء وعليــه، 
درهــم، فضــلت مــن عطائــه، أراد أن يبتــاع هبــا خادمــاً ألهلــه، ثــم قــال: 

مـن مل يعرفنـي فأنــا احلسـن بــن وأهيـا النـاس مــن عرفنـي فقـد عرفنــي، «
أنـا ابـن النـذير، ويص، وأنـا ابـن الـوأنـا ابـن البشـري وعيل، أنا ابن النبي، 

أنـا مـن أهـل واج املنـري، رـأنـا ابـن السـوأنا ابـن الـداعي إىل اهللا بإذنـه، و
أنـا ويصـعد مـن عنـدنا، وينـزل علينـا  -Q -البيت الـذين كـان جربيـل 

 -دهتم عـىل كـل مسـلم، فقـال اهللا ومن أهل البيـت الـذين افـرتض اهللا مـ

 .١٣٨ذخائر العقبى،  )١(
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ا سـلم: ﴿وآلـه) ولنبيه صـىل اهللا عليـه ( -تعاىل ـرً يْـهِ أَجْ لَ مْ عَ ـأَلُكُ ـل الَّ أَسْ قُ
بَ وإِالَّ املَْ  رْ ةَ يفِ الْقُ ـنًاوى دَّ سْ ـا حُ دْ لَـهُ فِيهَ ـنَةً نَّـزِ سَ فْ حَ ِ قْـرتَ ـن يَ ، فـاقرتاف ﴾مَ

 .)١(»دتنا أهل البيتواحلسنة م
ــن يو ــد ب ــرج حمم ــد وأخ ــبل اهل ــامي يف (س ــاحلي الش ــف الص س

ــادو ــدور: «)الرش ــن و ال ــن احلس ــد ب ــن زي ــاىل  -اليب ع ريض اهللا تع
النــاس حــني  -ريض اهللا تعــاىل عنــه - Qخطــب احلســن «قــال:  -عــنهام
لقـد قـبض يف هـذه «أثنـى عليـه، ثـم قـال: و، فحمـد اهللا Qه عيلٌّ وقُتل أب

ل وقـد كـان رسـون، وال يدركـه اآلخـرون ولـوالليلـة رجـل مل يسـبقه األ
ــه ( ــىل اهللا علي ــه) واهللا ص ــن وآل ــل ع ــل، جربي ــة فيقات ــه الراي ــلم، يعطي س

 -جــلوعــز  -ميكائيــل عــن يســاره فــام يرجــع حتــى يفــتح اهللا ويمينــه، 
ــه،  ــفراء وعلي ــر األرض ص ــىل ظه ــرك ع ــا ت ــبعامئة وم ــاء إال س ال بيض

ــه،  ــن عطائ ــم م ــال: ودره ــم ق ــه، ث ــاً ألهل ــا خادم ــاع هب ــا «أراد أن يبت أهي
مـن مل يعرفنـي فأنـا احلسـن بـن عـيل، والناس، من عرفنـي فقـد عرفنـي، 

أنـا ابـن الـداعي وأنـا ابـن النـذير، وشـري، أنـا ابـن البوأنا ابـن الـريض، و
أنـا مــن أهـل البيـت الــذي كـان جربيــل وراج املنــري، ـالسـوإىل اهللا بإذنـه 

ــه  ــزل فيــه وصــىل اهللا علي ــدنا، وســلم، ين ــا مــن أهــل ويصــعد مــن عن أن

 .١٧٩ - ١٧٨:  ١١ -للمقريزي -إمتاع األسامع  )١(
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طهــرهم وعــنهم الــرجس  -جــلوعــز  –البيــت الــذي أذهــب اهللا 
دهتم عـىل كـل وىل مـأنا من أهـل البيـت الـذين افـرتض اهللا تعـاوتطهرياً، 

ــارك  ــال اهللا تب ــلم، فق ــه (ومس ــىل اهللا علي ــه ص ــاىل لنبي ــه) وتع ــلم: وآل س
ــ﴿ ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــل الَّ أَسْ ــى وقُ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــنَةً ودَّ سَ فْ حَ ِ ــرتَ قْ ــن يَ مَ

نًا سْ ا حُ دْ لَهُ فِيهَ زِ  .)١(»﴾نَّ
.. .يف (مقاتــل الطـــالبيني) قـــال: الفـــرج اإلصـــبهاين و أبــورو

بــن ثابــت عــن إيب إســحاق، عــن هبــرية بــن بــريم، قــال:  وحــدثنا عمــر
ــر« ــال عم ــنة  وق ــبيعي س ــحاق الس ــف إىل أيب إس ــت أختل ــت: كن ــن ثاب ب

ثني هبـا، فـدخلتُ إليـه يف Qأسأله عن خطبة احلسـن بـن عـيل  ، فـال حيـدِّ
ل، فقــال: يل: مــن وعليــه برنســة كأنــه غــويف الشــمس  وهــومٍ شــاتٍ ويــ

ــى  ــه، فبك ــت؟ فأخربت ــوأن ــف أب ــال: كي ــت: وق ــك؟ قل ــف أهل ك؟ كي
ــاحل ــن وص ــة احلس ــت: يف خطب ــنة؟ قل ــذ س ــردد من ــال: يف أي يشء ت ن، ق

 فاة أبيه.و، بعد Qبن عيل 
حــدثني حممــد بــن حممــد وقــال: حــدثني هبــرية بــن يــريم، 

، قـاال: حـدثنا احلسـني بـن زيـد الصـيدالينحممد بـن محـدان والباغندي، 
ــ ــض، ب ــديث بع ــهم يف ح ــديث بعض ــل ح ــه، دخ ــن أبي ــن، ع ن احلس

)١(  ٦٧:  ١١الرشاد، وسبل اهلد. 
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ــالو ــب، ق ــى قري ــيل واملعن ــن ع ــن ب ــب احلس ــد Lا: خط ــري و، بع ــاة أم ف
ــيل  ــؤمنني ع ــال: Qامل ــبقه «، فق ــل مل يس ــة رج ــذه الليل ــبض يف ه ــد ق لق

ــواأل ــل، ول ــرون بعم ــه اآلخ ــل، وال يدرك ــع ون بعم ــد م ــان جياه ــد ك لق
جهــه برايتــه فيكتنفــه جربئيــل ولقــد كــان يوفيقيــه بنفســه،  N ل اهللاورســ

ــه،  ــه، وعــن يمين ــتح اهللا علي ــى يف ــال يرجــع حت ــاره، ف ــل عــن يس ميكائي
ـرج فيهـا بعيسـى بـن مـريم، ولقد تو يف ولقـد تـويف يف هذه الليلـة التـي عُ

ال بيضــاء إال ومــا خلــف صــفراء وســى، ويص مون وشــع بــن نــوفيهــا ي
هلــه، ثــم ســبعامئة درهــم بقيــت مــن عطائــه أراد أن يبتــاع هبــا خادمــاً أل

أهيــا النــاس مــن «بكــى النــاس معــه، ثــم قــال: وخنقتــه العــربة، فبكــى 
، أنـا ابـن N مـن مل يعرفنـي فأنـا احلسـن بـن حممـدوعرفني فقد عرفنـي، 

أنـا ابـن وجـل بإذنـه، والبشري، أنا ابن النذير، أنـا ابـن الـداعي إىل اهللا عـز 
رجس أنــا مــن أهــل البيــت الــذين أذهــب اهللا عــنهم الــوراج املنــري، ـالســ

ل: ودهتم يف كتابــه إذ يقــوالــذين افــرتض اهللا مــوطهــرهم تطهــرياً، و
ــنًاو﴿ سْ ــا حُ ــهُ فِيهَ دْ لَ ــزِ ــنَةً نَّ سَ فْ حَ ِ ــرتَ قْ ــن يَ دتنــا و، فــاقرتاف احلســنة م﴾مَ

 أهل البيت.
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خمنـف عـن رجالـه: ثـم قـام ابـن عبـاس بـني يديـه، فـدعا  وقال أب 
أحقــه وا: مــا أحبــه إلينــا وقــالوا لــه، والنــاس إىل بيعتــه، فاســتجاب

 .)١(»هوباخلالفة، فبايع
اليب يف (الذريــة الطــاهرة)، بســنده، قــال: أخــربين و الــدورو

ــ ــن  وأب ــد ب ــن حمم ــامعيل ب ــد إس ــا حمم ــر أن أب ــن معم ــس ب ــم كهم القاس
ــ ــن ع ــد ب ــن حمم ــر ب ــن جعف ــحاق ب ــن أيب إس ــيل ب ــن ع ــني ب ــن احلس يل ب

حـدثهم: حـدثني عمـي عـيل بـن جعفـر بـن حممـد بـن حسـني  Qطالب
خطـب «بن زيد عن احلسن بن زيد بـن حسـن بـن عـيل، عـن أبيـه، قـال: 

أثنـى عليـه، و، فحمـد اهللا Q، النـاس حـني قتـل عـيلٌّ Lاحلسن بن عـيل 
ال يدركـه ون ولـولقـد قـبض يف هـذه الليلـة رجـل مل يسـبقه األ«ثم قـال: 

ــه (ل اهللا صــىل وقــد كــان رســون واآلخــر ــه) واهللا علي ــه وآل ســلم، يعطي
ميكائيـل عـن يسـاره فـام يرجـع حتـى ويقاتل، جربيـل عـن يمينـه ورايته 

ــه،  ــتح اهللا علي ــفراء ويف ــر األرض ص ــىل ظه ــرك ع ــا ت ــاء إال وم ال بيض
 سبعامئة درهم فضلت من عطائه أراد أن يبتاع هبا خادماً ألهله.

يعرفنـي  مـن ملويا أهيـا النـاس مـن عرفنـي فقـد عرفنـي، «ثم قال:  
ــا ابــن الــوفأنــا احلســن بــن عــيل،  ــا ابــن البشــري، ويص، وأن ــا ابــن وأن أن

 .٦٢-٦١مقاتل الطالبيني،  )١(
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أنــا مــن أهــل وراج املنــري، ـالســوأنــا ابــن الــداعي إىل اهللا بإذنــه والنــذير، 
أنـا مـن أهـل ويصـعد مـن عنـدنا، والبيت الذي كان جربئيـل ينـزل فينـا 

ــرجس  ــنهم ال ــب اهللا ع ــذين أذه ــت ال ــرياً، والبي ــرهم تطه ــن وطه ــا م أن
ـل دهتم عـىل كـل مسـلم فقـال لنبيـه ﴿وأهل البيت الذين افـرتض اهللا مـ قُ

ا إِالَّ املَْــ ــرً يْــهِ أَجْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــى والَّ أَسْ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ دْ لَــهُ ودَّ ــزِ ــنَةً نَّ سَ فْ حَ ِ ــرتَ قْ ــن يَ مَ
نًا سْ ا حُ  .)١(»دتنا أهل البيتوفاقرتاف احلسنة م ﴾فِيهَ

 األمر الثاين  
ثني  Qاة خطبة اإلمام احلسن ور  :املفرسينومن املحدِّ
ثنيو، من العلامء Q خطبته وممن رو  :املحدِّ
هـــ)، يف (الطبقــات ٢٣٠ىف (وعبــد اهللا حممــد بــن ســعد: املتــو. أب١

بَــرية بــن يــريمواهــا بســندين والكــرب)، ر ، )٢(كالمهــا ينتهــي إىل هُ
 االختصار. وردها عىل نحوفأ

ىف وبـــن أســـد الشـــيباين: املتـــ . أمحـــد بـــن حنبـــل بـــن هـــالل٢
ـــد)، ر٢٤١( ــــ)، يف (الزه ـــوه ـــة خمتص ـــي إىل ـ اخلطب ـــندٍ ينته رة بس

 .)٣(بن حبيشوعمر

 .١٢١ح ،٧٤الذرية الطاهرة،  )١(

)٢(  ٢٨: ٣ -البن سعد -الطبقات الكرب. 

 .٧١٠، ح١١٠، -البن حنبل -الزهد  )٣(
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بــريةو  وضــع آخــر عــن عمــرويف مو، )١(أخرجهــا يف مســنده عــن هُ
ــن حبشــ ــؤوي، ـب ــه: وط بقوتعقبهــا شــعيب األرن ــن  وحســن، عمــر«ل ب

رجالــه بــاقي وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات، و عنــه اثنــان، وي رـحبشــ
ــيخني ــال الش ــات، رج ــاً و، )٢(»ثق ــه متن ــائل وبعين ــه يف (فض ــنداً أخرج س

 .)٣(الصحابة)
ــ٣ ــوداو. أب ــتاين: املت ــعث األزدي السجس ــن األش ــليامن ب ىف ود س

 .)٤(اها بسندٍ ينتهي إىل هبريةوهـ)، يف كتابه (الزهد)، ر٢٧٥(
ــ٤ ــبالذري: املت ــابر ال ــن ج ــى ب ــن حيي ــد ب ـــ)، يف ٢٧٩ىف (و. أمح ه

ــاب  ــال: واألرشاف)، ر(أنس ــريم، ق ــن ي ــرية ب ــي إىل هب ــندٍ ينته ــا بس اه
 ذكر اخلطبة خمترصة.و، )٥(»سمعت احلسن...«

ي القـــريش، وبكر عبـــد اهللا بـــن حممـــد البغـــدادي األمـــو. أبـــ٥
ــر ــواملع ــدنيا: املت ــابن أيب ال ــؤمنني ٢٨١ىف (وف ب ــري امل ــل أم ـــ)، يف (مقت ه

 .١٧١٩، ح٢٤٦: ٣مسند أمحد بن حنبل،  )١(

 .١٧٢٠، ح٢٤٧: ٣مسند أمحد بن حنبل،  )٢(

 .٩٢٢، ح٥٤٨: ١-فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل )٣(

 .١٠٥، ح١١٦ ،-دوأليب دا -الزهد  )٤(

 .٤٩٩: ٢أنساب األرشاف،  )٥(
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قـام احلسـن « )، بسـنده عـن هبـرية بـن يـريم، قـال:Q عيل بن أيب طالـب
 ذكرها خمترصة.و، )١(»أثنى عليه...وبن عيل بعد قتل أبيه فحمد اهللا 

ــ٦ ــرو. أب ــن عم ــد ب ــر وبكر أمح ــي املع ــالق العتك ــد اخل ــن عب ف وب
هـــ)، يف مســنده أخرجهــا مــن ثــالث طــرق: مــن ٢٩٢ىف (وبــالبزار: املتــ

 .)٢(أيب رزينوخالد بن حيان، وطريق هبرية بن يريم، 
ــ٧ ــد بــن  و. أب ــىل أمح ــيل امليع ــوع ــيل: املت هـــ)، يف ٣٠٧ىف (وص

اهــا بســندٍ ينتهــي إىل خالــد بــن جــابر عــن أبيــه، عــن احلســن ومســنده، ر
مــن طريــقٍ آخــر عــن جعفــر، ورة، ـ، فــذكر اخلطبــة خمتصــ)٣(Q بــن عــيلّ 

 .)٤(عن أبيه، عن جده، فذكر اخلطبة
ــ٨ ــ و. أب ــدـبش ــاري ال ــاد األنص ــن مح ــد ب ــن أمح ــد ب اليب ور حمم

ــ ــرازي: املت ــاهرة) ر٣١٠(ىف وال ــة الط ـــ)، يف (الذري ــالث وه ــن ث ــا م اه
طرق: مـن طريـق احلسـن بـن زيـد بـن عـيل، عـن أبيـه... فـذكر اخلطبـة 

 .٩٨، ح٨٤، -البن أيب الدنيا -مقتل عيل  )١(

 .١٨٠-١٧٩-١٧٨: ٤مسند البزار،  )٢(

 .٦٧٥٨، ح١٢٤: ١٢صيل، ومسند أيب يعىل امل )٣(

 .٦٧٥٧، ح١٢٤: ١٢صيل، ومسند أيب يعىل امل )٤(
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مــن طريـق خالــد ورة، ـ، خمتصـ)٢(مــن طريـق هبــرية بـن يــريمو، )١(هلـاوبط
 ، أيضاً خمترصة.)٣(بن جابر عن أبيه جابر

ــر الطــربي، أبــ٩ ــن جري ــ و. حممــد ب هـــ)، يف ٣١٠ىف (وجعفــر: املت
ــه، رتا ــابرورخي ــي إىل خالــد بــن ج ، فــذكر اخلطبــة )٤(اهــا بســندٍ ينته

 باختصار.
، باختصــار )٥(أخرجهــا يف (هتــذيب اآلثــار)، عــن هبــرية بــن يــريمو

 أيضاً.
ــ١٠ ــو. أب ــبيل: املت ــدادي احلن ــالل البغ ــد اخل ــن حمم ــد ب ىف وبكر أمح

بـــن  وهــــ)، يف كتابـــه (الســـنة)، أخرجهـــا بســـنده عـــن عمـــر٣١١(
بييش  باختصار.، فذكرها )٦(حُ

 .١٢١، ح٧٤، -اليبوللد -الذرية الطاهرة  )١(

 .١٣٠، ح٧٨الذرية الطاهرة،  )٢(

 .١٣٢، ح٧٩الذرية الطاهرة،  )٣(

 .١٥٧: ٥تاريخ الطربي،  )٤(

 .٤٩٥، ح٢٩٤: ١ -للطربي -هتذيب اآلثار  )٥(

 .٤٧١، ح٣٥٣: ٢السنة أليب بكر اخلالل :  )٦(

                                                           



 يف القرآن الكريم Q اإلمام احلسن. ......................................................... ٢١٠

هـــ)، ٣٥٦ىف (والفــرج اإلصــبهاين: املتــ و. عــيل بــن احلســني أبــ١١
هلـا بسـنده عـن احلسـني بـن زيـد و اخلطبـة بطويف (مقاتل الطـالبيني)، ر

 .)١(بن عيل بن احلسني بن زيد بن احلسن، عن أبيه
ــ١٢ ــامي، أب ــد الش ــن أمح ــليامن ب ــ و. س ــرباين: املت ــم الط ىف والقاس

ــم األ٣٦٠( ـــ)، يف (املعج ــطوه ــن و)، رس ــد ب ــي إىل خال ــندٍ ينته ــا بس اه
 ، فذكرها خمترصة.)٢(جابر عن أبيه

 .)٣(أخرجها يف (املعجم الكبري)، من طريق هبرية بن يريمو
ـــابو. أب١٣ ـــاكم النيس ـــد اهللا احل ـــوعب ــــ)، يف ٤٠٥ىف (وري: املت ه

(املســتدرك عــىل الصــحيحني)، أخرجهــا مــن طريــق عمــر بــن عــيل عــن 
 هلا.وفذكرها بط، )٤( Q أبيه عيل بن احلسني

ــ١٤ ــاب و. أب ــد النيس ــن حمم ــك ب ــد املل ــعد، عب ــوس يش: وري اخلرك
ــ ــال: ٤٠٧ىف (واملت ــطفى)، ق ـــ)، يف (رشف املص ــن ور«ه ــن ب ي أن احلس

تـل عـيلٌّ  ، فقـال: لقـد قُـبض يف هـذه الليلـة رجـل مل Q عيل خطب حني قُ

 .٦٢مقاتل الطالبيني،  )١(

 .٨٤٦٩، ح٢٢٤: ٨سط، واملعجم األ )٢(

 .٢٧١٩، ح٧٩: ٣املعجم الكبري،  )٣(

 .٤٨٠٢، ح١٨٨: ٣املستدرك عىل الصحيحني،  )٤(
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مـا تـرك عـىل ظهـر ون غـري األنبيـاء، وال يدركـه اآلخـرون، ولويسبقه األ
ــفراء  ــاه واألرض ص ــن عطاي ــلت م ــم، فض ــبعامئة دره ــاء إال س ال بيض

أراد أن يبتــاع هبــا خادمــاً ألهلــه، ثــم قــال: أهيــا النــاس مــن عرفنــي فقــد 
ــي  ــي، وعرفن ــن النب ــا اب ــي فأن ــن مل يعرفن ــري، وم ــن البش ــا اب ــن وأن ــا اب أن

ي كـان أنـا مـن أهـل البيـت الـذوراج املنـري، ـالسـوالداعي إىل اهللا بإذنـه 
أنـا مـن أهـل البيـت الـذين ويصـعد مـن عنـدنا، وينـزل فينـا  Q جربئيل

ــرجس  ــنهم ال ــب اهللا ع ــرياً، وأذه ــرهم تطه ــت وطه ــل البي ــن أه ــا م أن
مْ ﴿دهتم عــىل كــل مســلم، ثــم قــرأ: والــذين افــرتض اهللا مــ ــأَلُكُ ــل الَّ أَسْ قُ

ــ ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ ــى وعَ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ فْ حَ ودَّ ِ ــرتَ قْ ــن يَ ــا مَ ــهُ فِيهَ دْ لَ ــزِ ــنَةً نَّ سَ
نًا سْ  ».دتنا أهل البيتو﴾، فاقرتاف احلسنة محُ

ــال:  ــم ق ــوق«ث ــا مط : أخرجه ــيلٌّ ــل ع ت ــني قُ ــب ح ــه: خط الً ول
ــند، ـخمتصــو ــرق: اإلمــام أمحــد يف املس ــن أيب ويف الفضــائل ورة مــن ط اب

ــنف،  ــيبة يف املص ــات، وش ــعد يف الطبق ــن س ــائص، واب ــائي يف اخلص النس
صـحيح ابـن حبـان، منهـا طريـق ابـن أيب وعجـم الكبـري، املالطرباين يف و

شــيبة، عــن ابــن نمــري، عــن إســامعيل ابــن أيب خالــد، عــن أيب إســحاق، 
 .)١(»عن هبرية بن يريم، عن احلسن

 .٣١٩: ٥رشف املصطفى،  )١(
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هـــ)، ٤٣٠ىف (ونعــيم أمحــد بــن عبــد اهللا اإلصــبهاين: املتــ و. أبــ١٥
 .)١(يف (أخبار إصبهان)، أخرجها خمترصة من طريق هبرية بن يريم

يف و، )٢(رةـليــاء) بالســند نفســه خمتصــوأخرجهــا يف (حليــة األو
 .)٣((معرفة الصحابة) أيضاً 

. حييــى بــن احلســني بــن إســامعيل بــن زيــد احلســني الشــجري ١٦
رة مــن طريــق هبــرية بــن ـهـــ)، أخرجهــا خمتصــ٤٩٩ىف (واجلرجــاين: املتــ

 .)٤(يريم
ـــ١٧ ـــ و. أب ـــد: املت ـــن حمم ـــد ب ـــىل، حمم ـــن أيب يع ـــن ب ىف واحلس

يف (املســائل التــي حلــف عليهــا أمحــد بــن حنبــل)، أخرجهــا  هـــ)،٥٢٦(
سـنداً وأخرجهـا بعينهـا متنـاً و، )٥(خمترصة مـن طريـق عاصـم بـن ضـمرة

 .)٦(يف (طبقات احلنابلة)

 ، خمترصة أيضاً من طريق هبرية بن يريم.٤٢٧: ١و، ٧٠: ١، أخبار إصبهان )١(

 .٦٥: ١لياء، وحلية األ )٢(

 .١٧٦٣، ح٦٦١: ٢معرفة الصحابة،  )٣(

 .٦٩٧، ح١٨٦: ١ترتيب األمايل اخلميسية،  )٤(

 .٤٨، ح٧٦املسائل التي حلف عليها أمحد بن حنبل،  )٥(

 .٢٢٨: ٢طبقات احلنابلة،  )٦(
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ــ١٨ ــر و. أب ــة اهللا املع ــن هب ــن ب ــن احلس ــيل ب ــم ع ــابن والقاس ف ب
ي، ـبن حبيشــوهـــ)، يف تارخيــه، مــن طريــق عمــر٥٧١ىف (وعســاكر: املتــ

 .)١(من طريق خالد بن جابر عن أبيه عن جدهوريم، هبرية بن يو
احلسـن عـيل بـن أيب الكـرم الشـيباين اجلـزري بـن األثـري:  و. أب١٩

ــ ــ ٦٣٠ىف (واملت ــا خمتص ــاريخ)، ذكره ــل يف الت ـــ)، يف (الكام ــن ورة ـه م
 .)٢(ن سندود

ــ٢٠ ــن ي و. أب ــواملحاس ــن حمم ــد ب ــن أمح ــف ب ــوس ري: ود اليغم
ــ ــ٦٧٣ىف (واملت ـــ)، يف (ن ــبس)،وه ــد  ر الق ــق أيب عب ــن طري ــا م أخرجه

 .)٣(الرمحن السلمي، خمترصة
ىف والعبـاس أمحـد بـن عبـد اهللا، حمـب الـدين الطـربي: املتـ و. أب٢١

ــ٦٩٤( ــاض النض ـــ)، يف (الري ــرـه ــق عم ــن طري ــا م ــن  ورة)، أخرجه ب
ــ ـــحبش ــى)و، )٤(رةـي، خمتص ــائر العقب ــاً يف (ذخ ــه أيض ــا و، )٥(عن أخرجه

 .٥٧٩-٥٧٨: ٤٢تاريخ دمشق،  )١(

 .٧٥٠: ٢الكامل يف التاريخ،  )٢(

 .٤٠ر القبس، ون )٣(

 .١٥٥: ٣الرياض النرضة،  )٤(

 .٧٤ذخائر العقبى،  )٥(
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عـن زيـد بـن احلسـن، قـال: «لـة، قـال: ومن طريـق زيـد بـن احلسـن مط
ــب ــن أيب طال ــيل ب ــل ع ــني قت ــاس ح ــن الن ــب احلس ــد اهللا Q خط ، فحم

ــهو ــى علي ــال: و...» .أثن ــة إىل أن ق ــاق اخلطب ــت و«س ــل البي ــن أه ــا م أن
دهتم عــىل كــل مســلم، فقــال اهللا تعــاىل لنبيــه صــىل والــذي افــرتض اهللا مــ

ــه ( ــرً ﴿ســلم وآلــه) واهللا علي يْــهِ أَجْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــل الَّ أَسْ ةَ يفِ وا إِالَّ املَْــقُ دَّ
ــى  بَ رْ ــنًاوالْقُ سْ ــا حُ ــهُ فِيهَ دْ لَ ــزِ ــنَةً نَّ سَ فْ حَ ِ ــرتَ قْ ــن يَ ــنة مَ ــاقرتاف احلس ﴾، ف

 .)١(»دتنا أهل البيتوم
الفــداء إســامعيل بــن عمــر بــن كثــري القــريش الدمشــقي:  و. أبــ٢٢

رة مـــن ـالنهايـــة)، أخرجهـــا خمتصـــوهــــ)، يف (البدايـــة ٧٧٤ىف (واملتـــ
ايـة أمحـد بـن حنبـل بسـنده عـن هبـرية ونقـل روطريق خالـد بـن جـابر، 

 .)٢(بن يريم
ايـة البــزار للخطبـة بســنده والســنن)، نقـل رويف (جـامع املسـانيد و

 .)٣(عن خالد بن حيان، عن أبيه، أيضاً خمترصة

 .١٣٨ذخائر العقبى،  )١(  

 .٣٦٨: ٧النهاية، والبداية  )٢(

 .٤٦٢: ٢السنن، وجامع املسانيد  )٣(
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ــا يف مو ــروأخرجه ــق عم ــن طري ــامع م ــن اجل ــر م ــع آخ ــن  وض ب
 .)١(حبييش

عـيل بـن أيب بكـر بـن سـليامن اهليثمـي:  ر الـدينواحلسن نـ و. أب٢٣
هـــ)، يف (املقصــد العــيل)، أخرجهــا مــن طريــق خالــد بــن ٨٠٧ىف (واملتــ

يف (غايـة املقصــد)، أخرجهـا عــن طريــق و، )٢(رةـجـابر، عــن أبيـه، خمتصــ
 .)٣(بن حبييش وعمر

ــق و ــن طري ــرق: م ــالث ط ــن ث ــا م ــتار)، أخرجه ــف األس يف (كش
 .)٤(رزينأيب وهبرية بن يريم، وخالد بن حيان، 

ـــدين أمحـــد بـــن أيب بكـــر الب٢٤ ـــو. شـــهاب ال ىف وصـــريي: املت
هـــ)، يف (إحتــاف اخلــرية املهــرة)، أخرجهــا عــن حفــص بــن خالــد  ٨٤٠(

اه وروصــيل، ويعــىل امل واه أبــور«قــال: ورة، ـعــن أبيــه عــن جــده، خمتصــ
ابــن حبــان يف ويعــيل أيضــاً،  وأبــوالبــزار، وبكر بــن أيب شــيبة وأبــ

 .٤٦٩: ٢السنن: وجامع املسانيد  )١(

 .١٩٣: ٣صيل، وامل أيب يعىل لعيل يف زوائداملقصد ا )٢(

 .٣٧٧: ٣ائد املسند، وغاية املقصد يف ز )٣(

 .٢٠٥: ٣ائد البزار، وكشف األستار عن ز )٤(
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ــحيحه،  ــظواحلــاكم وص ــة بتاممهــا فــذكر و... )١(لــه اللف ســاق اخلطب
 دة.وفيه بآية امل Q املقطع الذي احتجّ اإلمام احلسن

هـــ)، ٨٥٢ىف (والفضــل أمحــد بــن حجــر العســقالين: املتــ و. أبــ٢٥
ــا ر ــل م ــة)، نق ــب العالي ــويف (املطال ــىل امل واه أب ــذي ويع ــنده ال ــيل بس ص

عـن خالـد بـن جـابر وينتهي إىل جعفر بـن حممـد، عـن أبيـه، عـن جـده، 
 .)٢(أبيه

هـــ)، يف ٩٤٢ىف (وســف الصــاحلي الشــامي: املتــو. حممــد بــن ي٢٦
 اليب عـن زيـد بـن احلسـن، واه الـدوالرشـاد)، أخـرج مـا رو(سبل اهلد

 .)٣(دةوبآية امل Qهلا حتى استشهاد اإلمام ورد اخلطبة بطوفأ
ــي: ٢٧ ــامي املك ــك العص ــد املل ــن عب ــني ب ــن حس ــك ب ــد املل . عب

اليب واه الــدوم)، أيضــاً نقــل مــا روط النجــهـــ)، يف (ســم١١١١ىف (واملتــ
 .)٤(بسنده عن زيد بن احلسن، الذي جاء فيه ذكر اخلطبة كاملة

  

 .٢١٦-٢١٥: ٧إحتاف اخلرية املهرة،  )١(

 .٢٣٨: ١٨املطالب العالية، )٢(

)٣(  ٦٧: ١١الرشاد، وسبل اهلد. 

 .٨٨: ٣ايل، وم العوسمط النج )٤(
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 األمر الثالث
 :نظرات يف أسانيد اخلطبة

ــة عــىل ون مــدار رإ ــة اخلطب ــن ويب اســحاق الســبيعي، أ«اي ــرية ب هب
احلســن بــن حممــد و ،األجلــحوي، ـســى العبســوعبيــد اهللا بــن مويــريم، 

 ليك بيان حاهلم:إو» يوالعلبن حييى 
ــ – ١ ــبيعي: وأب ــحاق الس ــنو إس ــلٌّ م ــه ك ــد  :ثّق ــن أمح ــداهللا ب عب

 .)١("يف تابعي، ثقةوك"العجيل، قال: 
قـال حييـى و، "إسـحاق السـبيعي، ثقـة وأبـ"ابن أيب حـاتم، قـال: و

 .)٢("ثقة"قال أمحد بن حنبل: و، "ثقة"بن معني: 
حـاتم يف مشـاهري علـامء  وذكـره أبـو، )٣(ذكره ابـن حبـان يف الثقـات

 .)٤(األمصار

 .٣٦٦ -للعجيل -الثقات  )١(

 .٢٤٣: ٦التعديل، واجلرح  )٢(

 .٩٦: ٣ -البن حبان -الثقات  )٣(

 .١٧٨ -أليب حاتم-مشاهري علامء األمصار )٤(
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ــر يف  ــث ذك ، حي ــدٌ ــه أح ــه علي ــا مل يتابع ــه م ــال في ــاين ق إال أن األلب

ــه:   وهــو –إســحاق  وأبــوقلــت: "(السلســلة الصــحيحة)، مــا نصّ

 ."كان اختلطومدلس  -السبيعي 

ــأق ــاري، وف ــلمول: إن البخ ــذي، و ،مس ــان، والرتم ــن حب ــن واب اب

ــة،  ــه، وخزيم ــاين نفس ــعيب واأللب ــؤش حوط، واألرن ــحّ ــريهم، ص ا وغ

 ،،فـام قالـه األلبـاين لـيس بصـحيح)١(أليب سحاق أحاديث قد عـنعن فيهـا

ــه حمموإســحاق ثقــة حجــة  وفــأب لــة عــىل الســامع مــا مل يتبــني أنــه وعنعنتُ

 ،ثقتــهوقــلَّ حفظـه بــام ال حيــط مـن قــدره وإنـام كــرب ومل خيــتلط، و ،دلّـس

 فتنبّه.

ال النقـاد مـن أئمـة اجلـرح واختلفـت فيـه أقـ :هبرية بـن يـريم - ٢

 :التعديلو
  

، ١٤٧٤: ٣ ،صحيح مسلم ،١٦٥٦ح ،١٦١: ٢صحيح البخاري،  )١(

 ،١٩٥: ٤ -لأللباين -التعليقات احلسان  ،٣٧٧: ٣سنن الرتمذي،  ،١٨٤٤ح

 ،٣٣٨:  ٢ط، ومسند أمحد بتحقيق شعيب األرنؤ ،٢٠٤:  ٢صحيح ابن خزيمة، 

 .٧٠: ٣صحيح ابن حبان، 
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لنيوأق  :ال املعدِّ
، )١("أنْ ال بــأس بــه وأرجــ" :أمحــد بــن عــدي اجلرجــاين، قــال وأبــ

 .)٢(ذكره ابن حبان يف الثقاتو
أحســن اســتقامة  وال بــأس بحديثــه، هــ "قــال أمحــد بــن حنبــل: و

 .  )٣( "هبرية بن يريم أحب إلينا من احلارث"قال: و، "من غريه
 .)٤("ن به بأسوأن ال يك وأرج "أمحد بن شعيب النسائي: قال و
ــال: و ــات)، فق ــاريخ الثق ــيل يف (ت ــد اهللا العج ــن عب ــد ب ــره أمح ذك

 .)٥("ثقة"
ــب: و ــقالين يف التقري ــر العس ــن حج ــال اب ــه، "ق ــأس ب ــد وال ب ق

 .)٦("عيب بالتشيع
 .)٧("ثِّقو" :قال الذهبيو

 .٤٥٠:  ٨ ،الكامل يف الضعفاء )١(

 .٥١١:  ٥ -البن حبان -الثقات  )٢(

 .١٥١:  ٣٠ -للمزي -هتذيب الكامل )٣(

 .٢٤: ١١ -البن حجر-هتذيب التهذيب )٤(

 .٤٥٥ ،-للعجيل –تاريخ الثقات  )٥(

 .٧٥٠تقريب التهذيب،  )٦(

 .٣٣٤:  ٢ -الكاشف  للذهبي )٧(
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 ال املضعِّفني:وأق
 .)١("لوشبيه باملجه" :حاتم الرازي وأب

 .)٢("يوليس بالق" :أمحد بن شعيب النسائي
 .)٣("كان جيهز عىل اجلرحى مع املختار" :قال البخاري

ِيــز "ســف بــن خــراش: وقــال عبــد الــرمحن بــن يو ــانَ جيُ ضــعيف كَ
تْىلَ صفّني  .)٤("عىل قَ

ــ ــ :لوأق ــا ق ــن أن وأم ــاتم م ــريم"ل أيب ح ــن ي ــرية ب ــبيه "هب ، ش
ــاملجه ــردوب ــرح ول فم ــام اجل ــن أقس ــت م ــة ليس ــهود؛ ألن اجلهال  ،ألفاظ

ال يف العدالـة، بـل غايـة مـا يف األمـر وفليست هي مـن الطعـن يف الـدين 
ــف يف صــاحبها، وي التـأهنــا تقتضــ ــر وق ــذا غــري اهلج ــد و ،الطعــنوه ق

ــ ــبط ويك ــع إىل الض ــرٍ ال يرج ــرح يف أم ــر ون اجل ــام إىل أم ــدين، إن ال إىل ال
 آخر فال يؤثر.

 .٧٠٨:  ٢ -للذهبي -ني يف الضعفاء غامل )١(

 .٣٣٤: ٢ -للذهبي -الكاشف  )٢(

 .٢٤١:  ٨ -للبخاري -التاريخ الكبري  )٣(

 .٧٠٨:  ٢ -للذهبي - املغني يف الضعفاء )٤(
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اة وال الــرومــن املهــم معرفــة أحــو"لعســقالين:  قــال ابــن حجــر ا
ــه أوجهالــة؛ ألن الــراوجترحيــاً وتعــديالً  يعــرف وي إمــا أن تعــرف عدالت
كــالم ابــن حجــر هنــا يــدل و ،)١("ال يعــرف فيــه يشء مــن ذلــكوفســقه أ

، فليسـت بقسـم مـن اجلـرح بـل قسـيم لـه،  عىل أن اجلهالة ليست بجـرحٍ
ممـا يؤيـد هـذا أنـك جتـد أئمـة وي، وفهي عىل هذا عـدم علـمٍ بحـال الـرا

ثــم هــم مــع ذلــك  ،ي باجلهالــةون عــىل الــراواحلــديث املتقــدمني حيكمــ
تـيُّ بـن ضـمرة«مـن قبيـل مـا جـاء يف  ،ن حديثـهويصحح قـال عـيل »، عُ

ــديني ــن امل ــعدي" :ب ــن ضــمرة الس ــيُّ ب ت ــ ،عُ ــن  ،لوجمه ــمع مــن أُيبّ ب س
حديثــه يشــبه حــديث أهــل و ،ال نحفظهــا إال مــن طريــق احلســن ،كعــب

 .)٢("إن كان ال يُعرفو ،الصدق

ــن شــيبة عــن وقــال يعقــو  ــار املــدين: وداب ب ــن دين ــد ب ــن خال د ب

عليـك إطـالق عـيل بـن  ى، بـل ال خيفـ)٣("لعلـه ثقـةو ،ال نعرفـه ،لوجمه"

ال وأيب حــاتم الــرازي صــفة اجلهالــة عــىل بعــض الصــحابة !!، واملــديني 

اة لـيس بحجـة وللـرخيفى أيضاً عـىل املتتبِّـع أنّ جتهيـل أيب حـاتم الـرازي 

 .١٧٠ ،-البن حجر العسقالين-ضيح نخبة الفكرونزهة النظر يف ت )١(

 .١٠٤: ٧التهذيب، هتذيب  )٢(

 .٧: ٢ميزان االعتدال،  )٣(
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ر بعــض و" :غــدة وقــال الشــيخ عبــد الفتــاح أبــ ،ال يؤخــذ بــهو قــد حــذّ

ـل عـن ابـن دقيـق العيـد أنـه وأهل العلم من جتهيـل أيب حـاتم للـر اة، فنُقِ

ةً ما مل يوال يك"قال:  جّ  .)١("افقه غريهون جتهيلُ أيب حاتمٍ حُ

عـىل مـا  -اة ول أيب حاتم يف كثري من الروال تغرت بق"ي: وقال اللكنو

ه مـن النُّقـاد ول) ما مل يو: (إنه جمه-غريه وجيده من يطالع امليزان  افقـه غـريُ

ه عليـه ول؛ فإنّ األمان من جرحه هبذا مرتفع عنـدهم، فكثـرياً مـا ردّ والعد

لَ منْ ه هَّ أنت كام تر فإنـه مل حيكـم بجهالـة و. )٢("ف عندهمومعر وبأنه جَ

نـه ال ود وما عـداه ممـن هـوغري أيب حاتم  -بحسب تتبعي -هبرية بن يريم 

 .هذا من جانب ،يعتنى به

 :كــلٌّ مــن "هبــرية بــن يــريم" عــن ومــن جانــب آخــر، فقــد رو 

يد وإســـحاق بـــن ســـو ،)٣(الصـــحايب الـــرباء بـــن عـــازب األنصـــاري

نقله الزيلعي كام يف (التذنيب) ألمري عيل  ،٢٥٤ ،التكميلوحاشية الرفع  )١(

 .٢٢ص اهلندي، امللحق بآخر (تقريب التهذيب) البن حجر،

 .٢٥٤ – ٢٥٣،-يوللكن-التكميل والرفع  )٢(

 .٤٧٠:  ١ -للبالذري -أنساب األرشاف  )٣(
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ــد ــمي و ،)١(يوالع ــة اهلاش ــن عالق ــعيد ب ــر«س ــةواملع ــأيب فاخت  ،)٢(»ف ب

نس بــن أيب ويــو، )٤(هــانئ بــن هــانئ اهلمــداينو، )٣(أيب إســحاق الســبيعيو

   .)٦(عبد الكبري بن دينار الصائغو، )٥(سحاق السبيعيإ
 عنـه ثقتـان ترتفـع وق ما نصت عليه قاعـدة مـن روفهذا العدد يف

أي أهـل  - :اوقـال " :قال ابن كثري يف (الباعث احلثيـث) مـا نصـه ،جهالته
جبـار وبـن ذي مـر  وعمـراحد مثـل و وعنه سوفأما من مل ير -احلديث 
إسـحاق السـبيعي  وايـة عـنهم أبـوسعيد بن ذي حدان تفـرد بالروالطائي 

 البخـاري وقـد روقال ابن الصالح و.. .جري بن كليب تفرد عنه قتادةو
مل ومسـلم لربيعـة و قيس بـن أيب حـازم وعنه سومل يروملرداس األسلمي 

اية ورتفاع اجلهالة برذلك مصري منهام إىل او :قال . عبد الرمحنوعنه سوير

 .١١٢٤:  ٣األعرايب، معجم ابن  )١(

 .٣٦٨:  ٦مصنف ابن أيب شيبة،  )٢(

 .ايته عن هبرية بن يريموذكرت أكثر املصادر ر )٣(

 .١٣٠:  ٣ ،املستدرك عىل الصحيحني )٤(

 .٧٨ ،الذرية الطاهرة ،١٧٣:  ١ -هلناد بن الرسي -الزهد  )٥(

بن  .. عبد الكبري.قال: ،٣٩٠:  ٢ -للشجري -ترتيب األمايل اخلميسية  )٦(

 .. .هبرية بن يريم) وهو( احلارث ودينار، قال : حدثنا أب
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كم بجهالته، فكيف بمن كان حاله شبيهاً بـاملجه ،)١("احدو ل وهذا فيمن حُ
صـحايب كـالرباء  و عنه ستة منهم من هوقد رو -عىل حدّ زعم الرازي -

الثقــات الــذين مــرّ عليــك وغــريه مــن التــابعني وبــن عــازب األنصــاري 
 !.؟ذكرهم

ــ ــة  ،"يولــيس بــالق" :ل النســائيوأمــا ق ففــي كــالم الــذهبي كفاي
ــ ــث يق ــف، حي ــيس و"ل: وللمنص ةٍ: (ل ــدَّ ــال يف عِ ــد ق ــائيُّ ق ــذا النَّس ه

ــالق )، وب ــال: قويّ ــه. ق ــم يف كتاب جُ هل ــرِ ــالقوخيُ ــيس ب ــا: (ل ن ــيس ولُ ي) ل
د سِ فْ حٍ مُ رْ  .  )٢("بجَ

ــ" ــد ر :دوداوقــال أب َ َمحْ اق؟ وقلــت ألِ ــحَ ة غــري أيب إِسْ َ ــريْ بَ ــن هُ  عَ
: الَ  الَ  .)٣("قَ

ــل : ب ــتُ ــن ور قل ــة ع ــق أيب فاخت ــن طري ــديثاً م ــة ح ــن ماج  اب
 .مجاعة عنه وحكم األلباين بصحته. فهبرية هذا رو، )٤(هبرية

 .٩٨ -البن حجر العسقالين -الباعث احلثيث  )١(

 .٨٢ ،-للذهبي -قظة يف علم مصطلح احلديث وامل )٢(

 .٢٨٨ ،د لإلمام أمحدوسؤاالت أيب دا )٣(

 .١١٨٩:  ٢ ،سنن ابن ماجة )٤(

                                                           



 ٢٢٥ ........................ Kهم  عيلٌّ وفاطمة واحلسن واحلسني  Nاملحور الثالث: قربى النبي 

قـــال احلـــافظ ضــياء الـــدين املقـــديس يف "ففــي البـــدر املنــري:  
ــرازي يف ق -» أحكامــه« ــه الســالف ومعرتضــاً عــىل أيب حــاتم ال قــد  :-ل

ــه ــن طريق ــديثني) م ــذي (ح ــن وو ،صــحح الرتم ــه اب ــانثق ــو ،حب كام وه
ــه ذكــره  ،قــال ــه أبــوقــال: رو»، يف ثقاتــه«فإن إســحاق الســبيعي،  و عن

ــزي: رو ــدين امل ــال ال ــافظ مج ــال احل ــوق ــا أب ــه أيض ــة و عن ــال  .فاخت ق
أحـب إلينـا  وهـو ،ال بـأس بـه :قـال أمحـدو .عنه غريمهـاومل يروالذهبي: 

 .)١("احلالوفإذن ارتفعت عنه جهالة العني  .من احلارث
ــو ــا ق ــاريل وأم ــار" :البخ ــع املخت ــى م ــىل اجلرح ــز ع ــان جيه ، "ك

ِيــز عــىل "ســف بــن خــراش: ول عبــد الــرمحن بــن يوقــو ــانَ جيُ ضــعيف كَ
تْىلَ صفّني  ."قَ
ــأق ــه البخــاري  :لوف ــا قال ــب للصــوإن م ــيس  ،ابوغــريه جمان إذ ل

مـا قـام بـه هبـرية و ،ضـبطهوي وايـة إال صـدق الـراول الروالرشط يف قب
م اخلـازر مـع ون جيهـز عـىل اجلرحـى يـبن يـريم حسـبام قيـل مـن أنـه كـا

ــار ــ ،املخت ــن الق ــدّ م ــدقه وال يع ــن ص ــط م ــي حت ــبطهوادح الت ــال  ،ض ق
ــه ــا نص ــر) م ــم األث ــر يف عل ــرات النظ ــنعاين يف (ثم ــيس « :الص ــه ل إن

 .٥٥٠:  ١ ،البدر املنري )١(
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فــاجلرح  ،)١(»ضــبطهوي وايــة إال صــدق الــراول الرورط يف قبـــالشــ
الــرأي ذ يف والشــذواخلطــأ ويم جانــب احلفــظ وم عــىل تقــوالتعــديل يقــو

ــب الســلوال عــىل تقــ برهــان ذلــك أن كــالم علــامء اجلــرح و ،كويم جان
ــارصو ــيمن مل يع ــديل ف ــاهدوهم والتع ــرومل يش ــن ال ــوهم م ــع  واة ل مج
ال ســبيل جلــرح وهم، وجــد أضــعاف أضــعاف كالمهــم فــيمن عــارصول

كه فـال حيكـم عليـه إال مـن وأمـا سـل ،ياتـهوه إال بتتبـع مرومن مل يعـارص
 ،هـذا قليـل جـداً و ،الـهواطلـع عـىل غالـب أحوعايشـه وي وعارص الـرا

النكــارة  ولــذلك جتــد أكثــر اجلــرح يف كتــب الرجــال معلــالً بالكــذب أو
ــ واالخــتالط أ واخلطــأ أ وأ ــف وكــل هــذا إنــام يو ،.. إلــخ.هموكثــرة ال قَ

 .ك فافهمومقارنتها بغريها ال بتتبع السلواية وعليه بتتبع الر
 سى العبيس: وعبيد اهللا بن م -٣
لني فيهال وأق   :املعدِّ

 .)٢(ذكره يف الكبريوخ البخاري وار شيمن كب
 .)٣(ذكره ابن حبان يف الثقاتو»، ق ثقةوصد« :حاتم وقال أب

 .١٤٠  -للصنعاين -ثمرات النظر يف علم األثر )١(         

 .٤٠١:  ٥التاريخ الكبري،  )٢(

 .٢٧٥مشاهري علامء األمصار،  ،١٥٢:  ٧ -البن حبان -الثقات  )٣(         
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 .)١(»ق ثقةوصد« :قال ابن شاهنيو
 .)٢(»جاز حديثه« :د السجستاينوداوقال أبو
 .)٣(»قوثقة صد« :قال أمحد بن عبد اهللا العجيلو
ــقالين يف و ــر العس ــن حج ــال اب ــبق ــيع« :التقري ــان يتش ــة، ك  ،»ثق

 .»خ البخاريومن كبار شي«قال يف (هد الساري): و
ــتٌ إال أنــه شــيعي« :قــال الــذهبيو احلــافظ « :يف الكاشــفو ،)٤(»ثبْ

شـيخ « :قـال يف (املغنـي)و، )٥(».. ثقـة.بدعتـهوأحد األعـالم عـىل تشـيعه 
ــرتق، مل ير ــيعي حم ــة ش ــاري، ثق ــذلكوللبخ ــد ل ــه أمح ــال يف و، )٦(»عن ق

 .  )٧(»احلافظ الثبت« :ذكرةالت

 .١٦٥ عنهم البخاري يف الصحيح، وأسامي من ر )١( 

 .١٦٩:  ١٩ ،هتذيب الكامل )٢( 

 .١١٤:  ٢ -للعجيل -معرفة الثقات  )٣( 

 .١٣٥ -للذهبي -جب ردهمواة الثقات املتكلم فيهم بام ال يوالر )٤( 

 .٦٨٧ ،-للذهبي -الكاشف  )٥( 

 .٤١٨:  ٢ -للذهبي -املغني يف الضعفاء  )٦(

 .٢٥٩:  ١ -للذهبي -تذكرة احلفاظ  )٧( 
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ــن منجو ــره اب ــلم)وذك ــحيح مس ــال ص ــه يف (رج ــن و ،)١(ي ــره اب ذك
ــــن ر ــــامي م ــــاين يف (أس ــــدي اجلرج ــــاري يف وع ــــنهم البخ  ع

 .)٢(الصحيح)
 .)٣(»ثقة« :قال حييى بن معنيو
سـى بـن وعبيـد اهللا بـن م« :لـهونقل اجلزري عـن القـايض أسـد قو
ايــة وف بــالقراءة مــن رومعــر ،ثقــة يف النقــل ،ايــةور بالرومشــه :املختــار
 .)٤(»الدرايةوالفرائض، علم يف العلم و ،الفقهو ،احلديثوالقرآن، 
  :ال املضعِّفنيوأق
ــلو ــن حنب ــد ب ــال أمح ــيط« :ق ــاحب ختل ــث و ،ص ث بأحادي ــدّ ح

ث هباوس  .)٥(»ء، أخرج تلك الباليا فحدّ
ة و  ه:وجونحن نردّ عليه من عدّ

 .٢٠:  ٢ ،رجال صحيح مسلم )١(

 .١٤٩ ، عنهم البخاري يف الصحيحوأسامي من ر )٢(

 .٣٣٤:  ٥ -البن أيب حاتم -التعديل واجلرح  )٣(

 .٤٩٤:  ١ ،-للجزري -غاية النهاية  )٤(

 .١٦٨:  ١٩ ،هتذيب الكامل )٥(
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ــه الشــيخان ـســى العبســوالً: إنّ عبيــد اهللا بــن موأ ي ثقــة أخــرج ل
ــدمها، و ــة عن ــه ثق ــىل أنّ ــل ع ــه دلي ــراجهام ل ــذهبي ووإخ ــه ال ــفه ووثق ص

ــت،  ــافظ الثب ــر وباحل ــن حج ــني واب ــن مع ــواب ــدده  وأب ــع تش ــاتم م ح
قـال عنـه وابـن أيب شـيبة، وابـن حبّـان وابـن سـعد وابن عدي والعجيل و

ــالح)،  ــانع: (ص ــن ق ــدواب ــاجي: (ص ــه وق)، والس ــن ومل جيرح ــد م اح
ــؤالء مجي ــالتخليط ه ــاً ب ــوع ــوهم، وال ــن ه ــيهم م ــرح  وف ــدد يف اجل متش
ا ثيـق هـؤالء املتشـددين لـه عــىل أنّ وي ألدنـى سـبب، فـدل توجيـرح الـرّ

 ما نسب إليه من ختليط غري صحيح.
ل عـن ختلـيط عبيـد وثانياً: إن مـا نسـب إىل أمحـد بـن حنبـل مـن قـ

ض بـام رواهللا بن م ي عنـه أيضـاً مـن أنّـه لـيس لـه فيـه رأي، وسـى معـارَ
جــال عــن عبــد اهللا بــن وكتــاب العلــل وففــي ضــعفاء العقــييل  معرفــة الرّ

سـى بمكـة فـام عرضـت لـه، وأمحد قال: (قـال أيب: رأيـت عبيـد اهللا بـن م
 .)١(مل يكن يل فيه رأي)

ــه مل يتبــنيّ لــه حالــه لكــي يأخــذ عنــه أو  وكالمــه هــذا رصيــح يف أنّ
بـت عــن أمحـد بالنقــل الصـحيح، عكــس مـا نســبه هــذا ثاويـرد حديثـه، 

ح فيــه بتخلــيط عبيــد اهللا، فــإنني ـل يصــوين إليــه مــن قــوامليمــ حســب ورّ
كـالم مرسـل  وين فهـوتتبعي مل أجد من نقلـه مسـنداً مـن الناقـل إىل امليمـ

ال يعتمــد عليــه، فــام بنــى عليــه األلبــاين دليلــه مل يثبــت بالنقــل الصــحيح 

 .١٧٩: ٣معرفة الرجال، و، العلل ٨٧٦: ٢) الضعفاء الكبري، ١(
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عـن عـدم تبـنيّ حالـه لـه قبـل أن يسـمعه ن كالمـه واملسند (نعـم قـد يكـ
رمـاه بـالتخليط ولـه شـنّع عليـه لـذلك ويـة، فلـامّ سـمعه يتناول معاويتنا

 اية املنكرات).ورو
سـى وايـة عـن عبيـد اهللا بـن موثالثاً: إنّ أمحد بـن حنبـل مل يـرتك الرّ 

ــاً  ــه ختليط ــاً، ووألنّ ل ــر ومه ــباب أخ ــام ألس ــي: لروإنّ ــض وه ــه بع ايت
ــي ال  ــث الت ــوتتاألحادي ــع مش ــق م ــري ـاف ــديث الط ــل ح ــد، مث رب أمح

ــن أيب و ــيل ب ــؤمنني ع ــري امل ــام أم ــلية اإلم ــات ألفض ــه إثب ــا في ــريه مم غ
ــب ــحابة، أ "Q"طال ــع الصّ ــىل مجي ــا ال  وع ــا مم ــه وتيغريه ــع رأي ــق م اف

ــه ســمعه ينــتقص مــن معاوع، والفــرول ومذهبــه يف األصــو يــة بــن وألنّ
ايـة عنـه، وبـالكف عـن الرّ  ومل يكتـف هـوأيب سفيان قائـد الفئـة الباغيـة، 

ايـة والً إىل حييـى بـن معـني يطلـب منـه أن يكـف عـن الرّ وبل أرسل رسـ
عبــد وك أبول أمحــد إىل حييــى فقــال لــه: (أخــوعــن عبيــد اهللا، فجــاء رســ

ــالم،  ــك الس ــرأ علي ــل يق ــن حنب ــد ب ــواهللا أمح ــويق ــك: ه ــر  ول ل ذا تكثّ
ل وتنـاأنـت سـمعناه يوأنـا وي، ـسـى العبسـواحلديث عن عبيـد اهللا بـن م

اضــح مــن كــالم وقــد تركــت احلــديث عنــه (ويــة بــن أيب ســفيان، ومعا
يـة بـن ولـه معاوسـى لتناوأمحد هذا أنّه ترك احلـديث عـن عبيـد اهللا بـن م

هلـذا السـبب طلـب مـن حييـى بـن معـني عـدم وأيب سفيان ال ليشء آخر، 
 وكـان خملّطـاً لـذكر أمحـد ذلـك البـن معـني، ألنّـه أقـولواية عنـه، والرّ 

ايـة عنـه.)، قـال: فرفـع حييـى بـن معـني رأسـه وعله يكف عن الردليل جل
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قـل لـه: حييـى بـن معـني ول: اقـرأ عـىل أيب عبـد اهللا السـالم وقال للرسو
ل وأنـت سـمعنا عبــد الـرزاق يتنــاوقـال لـك: أنــا ويقـرأ عليـك الســالم 

 .)١(ية)وعثامن بن عفان فاترك احلديث عنه فإنّ عثامن أفضل من معا
، قــال الــذهبي: (عبيــد اهللا والغلــوه بالتّشــيّع وهلــذه األســباب رمــو

ــن م ــرتق، مل يروب ــيعي حم ــة، ش ــاري، ثق ــيخ البخ ــى ش ــد وس ــه أمح عن
ه يرميـه بالتشـيّع، بـل ـفالذهبي يصـ ،)٢(لذلك) ح بأنّـه ثقـة، لكنـّ يصـفه ورّ

ــه  ــه انــتقص معاو "حمــرتق"بأنّ يــة بــن أيب ســفيان، ثــم ومــا ذلــك إالّ ألنّ
تشـيّعه ال  وهـوايـة عنـه ون حنبـل الرّ يشري الذهبي إىل سبب تـرك أمحـد بـ

 ليشءٍ آخر.
ــدي، الكــ جلــح:األ -٤ ــن حســان الكن ــد اهللا ب ــن عب يف، وأجلــح ب

لني وإليك فـيام يـأيت أقـوخمتلف فيه  فني مـن أئمـة اجلـرح وال املعـدِّ املضـعِّ
 :التعديلو

لنيوأق  :ال املعدِّ
 .)٣(رد فيه جرحاً ومل يوذكره البخاري يف الكبري 

 .١٨٩: ٣٦، تاريخ دمشق، ٤٢٧: ١٤) تاريخ بغداد، ١(

 .٤١٨: ٢) املغني يف الضعفاء، ٢(

 .٦٨:  ٢ -للبخاري -التاريخ الكبري )٣( 
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مل ولــه أحاديــث صــاحلة، «امحــد بــن عــدي اجلرجــاين:  وقــال أبــو
 ،أن ال بـأس بـه وأرجـو ،ال متنـاً وز احلـد ال سـنداً وأجد شـيئاً منكـراً جمـا

ـــيعة الك ـــدّ يف ش ـــه يع ـــة، وإال أن ـــوف ـــديث،  وه ـــتقيم احل ـــدي مس عن
 .)١(»قوصد

 .  )٢(»يف ثقةوك«قال أمحد بن عبد اهللا العجيل: و
 .)٣(»شيعي ،قوصد«قال ابن حجر العسقالين: و
لــم فيــه و ــق)وم وهــوأدرجــه الــذهبي يف كتابــه (مــن تُكُ قــال و، )٤(ثّ

 .)٥(»شيعي ال بأس به« :يف (املغني)
 .)٦(»قومستقيم احلديث، صد« :قال عمر بن عيل الفالسو
ــني: و ــن مع ــي ب ــال حيي ــة«ق ــرة: و، )٧(»ثق ــأس«م ــه ب ــيس ب ، )١(»ل

 .)٢(»صالح«أخر: و

 .١٨٩:  ١هتذيب التهذيب،  )١(

 .٥٧ -للعجيل -تاريخ الثقات  )٢(

 .٩٦ ،تقريب التهذيب )٣(

 .٣٤، -للذهبي -ثق وم وهومن تكلم فيه  )٤(

 .٣٢،-للذهبي -املغني يف الضعفاء  )٥(

 .٢٧٩:  ٢ ،هتذيب الكامل )٦(

 .٢٦٩:  ٣ ،تاريخ ابن معني )٧(
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ــأمري املــؤمنني و ــن احلجــاج امللقــب ب إمــام املتقــني، فقــد وشــعبة ب
ــروذكــر ــه مــن ال ــد ذكــر مرتمجــو، »األجلــح«اة عــن وا أن ــن  وق شــعبة ب

ــه إذا ر ــه كــان يعنــى و ،ن إال ثقــةو عــن رجــل فــال يكــواحلجــاج أن أن
ي عــنهم، فمــام قيــل يف ترمجتــه يف وبتنقيـة أســانيده مــن الضــعاف فــال يــر

ــامل ــذيب الك ــعبة « :هت ــان ش ــة ك ــأنوأمّ ــذا الش ــده يف ه ــي يف  ،ح يعن
إذا «ا: وقــالو، »تنقيتــه للرجــالوتثبتــه وره باحلــديث ـبصــوالرجــال 

ث عن رجل فاعلم بأنه ثقة  .)٣(»رأيت شعبة حيدِّ
ــن و ــى م ــه (املجتب ــه يف كتاب ــد علي ــث اعتم ــائي، حي ــافظ النس احل

ــ ــنن)، فيك ــيأيت يف والس ــام س ــه ك ــب رشط ــه حس ــحة حديث ــائالً بص ن ق
 مناقشة تضعيفه.

ن معتقــداً ود؛ إذ اعتمــد عليــه يف ســننه، فيكــوداواحلــافظ أبــو
مقاربــاً للثقــة أي صــاحلاً كــام ســيأيت بيــان ذلــك يف مناقشــة  ونــه ثقــة أوبك

 تضعيفه.

 .٤٥٤:  ٣تاريخ ابن معني،  )١(

 .٣٤٧:  ٢ ،التعديلواجلرح  )٢(

  .٣٠ ،رشح علل الرتمذي )٣(
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ــابو ــاكم النيس ــذي رواحل ــتدرك وري، ال ــه يف املس ــحح و عن ص
 ،ايـتهام عنـه يف الصـحيحنيومسـلم يف عـدم روبـنيّ خطـأ البخـاري وله، 

 .)١(حديثه يف التلخيصصحح الذهبي و
األكثــر و« :ائــد)ور الــدين اهليثمــي يف (جممــع الزوقــال احلــافظ نــو

 .)٢(»ثيقهوعىل ت
 .)٣(»يف ال بأس بهوك« :قال الدارقطنيو
 "أجلـح" :قلـت ألمحـد« :قـال ،د لإلمام أمحـدويف سؤاالت أيب داو

ث عنه ؟"حريث" وأحب إليك أ  .)٤(»قال: نعم ؟قال: أجلح، قلت: حتدّ
ق وصـد وهو« :اضع من السلسلة الصحيحةواأللباين يف عدة مقال و

 ،)٧(» أنـه شـيعيوال عيـب فيـه سـو« ،)٦(»حسن احلديث وهو« ،)٥(»شيعي

 .٢٢٥:  ٢ ،املستدرك عىل الصحيحني )١(

 .١٨٩:  ١ -للهيثمي -ائد وجممع الز )٢(

 .٤٠سؤاالت الربقاين للدارقطني،  )٣(

 .٣١٦ ،د لإلمام أمحدوسؤاالت أيب دا )٤(

 .٢٦٦:  ١ ،السلسلة الصحيحة )٥(

 .٥٧:  ٢ ،السلسلة الصحيحة )٦(

 .٢٤٧:  ٤ ،السلسلة الصحيحة )٧(
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لـذلك قـال الـذهبي يف ور، ـفيه كالم يسري ال يضـ« ،)١(»ثيقهواألكثر عىل ت«
 .)٢(»ليّنه بعضهم و ،املغني: ال بأس بحديثه

 :ال املضعّفنيوأق
 .)٣(»مفرتٍ «زجاين، قال: وب اجلوإبراهيم بن يعق
 .)٤(»يقلب األساميول، وكان ال يدرك ما يق« :ابن حبان قال

 .)٥(»ضعيف« :د السجستاينوداوأب
 .)٦(»ءوكان له رأي سو ،ضعيف ليس بذاك« :النسائي

 .)٧(»يف نفيس منه يشء« :حييى بن سعيد القطان
 .)٨(»بهال حيتج ويكتب حديثه  ،يوليس بالق« :حاتم الرازي وأب

 .٢٤٧:  ٤ ،السلسلة الصحيحة )١(

 .٣٣٣:  ٦ ،السلسلة الصحيحة )٢(

 .٩٥ -زجاينوللج -ال الرجال وأح )٣(

ثني وكتاب املجر )٤(  .١٧٥:  ١كني، واملرتوالضعفاء وحني من املحدّ

 .١٧٨ ،دوسؤاالت اآلجري أليب دا )٥(

 .٧٩: ١ميزان االعتدال،  )٦(

 .٧٩:  ١ ،ميزان االعتدال )٧(

 .٣٤٧:  ٢ ،التعديلواجلرح  )٨(
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 ال املضعِّفنيومناقشة أق
 د صاحب السنن:ومناقشة تضعيف أيب دا

التعـــديل أن وىل يف اجلـــرح وال خيفـــى عـــىل مـــن لـــه اليـــد الطـــ
ــعيف  ــعيف أيب دا -التض ــحوكتض ــري  -د لألجل ــرح غ ــه ج ــل؛ ألن ال يقب

ــ ــيام رٍ ـمفسّ ــو، ال س ــالف ق ــد خ ــذين وق ــة ال ــول األئم ــن  ،هوثّق ــذا م ه
 .جانب

ن احلكـم والتعـديل قـد يطلقـوإن أئمـة اجلـرح  ،من جانـب آخـرو
ص جهـة مـن اجلهـات ون بـذلك خصـوي إال أهنـم يريـدوبتضعيف الـرا

 وقــد نقــل أن ضــعف األجلــح إنــام هــوثاقتــه، وهنــا خملــة بومــع عــدم ك
ي عــنهم لــيس غــري، األمــر الــذي ال وبســبب خلطــه بــني أســامء مــن يــر

ك عــىل ذلــك أنّ يــدلّ و ،األخــذ هبــاوايتــه ويعــدُّ مانعــاً مــن االحتجــاج بر
ــننه ونفســه ر ود هــوأبــا دا يء، ـمل يــذكره بشــو لألجلــح الكنــدي يف سُ

مـن ومـن قـارهبم يف احلفـظ، وي عـن الثقـات يف سـننه، أوم أنه يـرومعلو
ع عـىل تـركهم، حيـث قـال مـا هـذا نصـه مَ مـا كـان يف كتـايب هـذا « :مل جيُ

صـالح.  ومـا مل أذكـر فيـه شـيئاً، فهـوهـن شـديد بيّنتـه، ومن حديث فيـه 
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قــع و يف سـننه ثالثــة أحاديــث وفقــد ر ، )١(»قـال الــزين: أي لالحتجــاج
 ا.حكم األلباين بصحتهوفيه شيئاً،  مل يذكرويف أسانيدها األجلح، 

عـــدم ذكـــر يشء فيـــه، جيعلـــه ود عـــن األجلـــح وايـــة أيب داوفر 

ــالح:  ــن الص ــال اب ــاج، ق ــاحلاً لالحتج ــه ورو«ص ــا عن ــن أيب  -ين أي ع

هلــذا و»، مــا يقاربــهومــا يشــبهه وأنــه قــال: ذكــرت فيــه الصــحيح  -دودا

ــالح و ــن الص ــاز اب ــوذاك أج ــام وي ووالن ــل ب ــاظ العم ــن احلف ــا م غريمه

 .دوداوسكت عنه أب

صـحيح  ود فهـوداوكـل مـا سـكت عليـه أبـ«قال ابن عبـد الـرب: و

ــده ــ»عن ــد أيب داو، فيك ــحيحاً عن ــح ص ــديث األجل ــدم و ،دون ح ــا تق مم

ــه  ــراد من ــل ي ــاً ب ــيس مطلق ــه ل ه ل ــعيفَ ــح أن تض ــن الويتض ــهٌ م ــوج ه وج

ي، بــل ور يف اعــتامد الــراـع مــن التضــعيف ال يضــوهــذا النــواخلاصــة. 

 وهــون حديثــه يف أعــىل مراتــب الصــحة، فشــعبة ابــن احلجــاج، ويف كــو

امللقب بـأمري املـؤمنني يف احلـديث، كـان خيطـئ يف أسـامء الرجـال كثـرياً، 

 .٣٥٤ ،٣٣:  ٤ ،٢٨١:  ٢ ،دوسنن أيب دا )١(
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احلفـاظ مـن تعـرض لتضـعيفه بسـبب ومل نرَ أحـداً مـن األئمـة مع ذلك و

 .)١(ذلك

 مناقشة تضعيف النسائي صاحب السنن لألجلح:

ي يتضــح للباحـث بطـالن تضـعيف النســائي ـالتقصـوعنـد التتبـع 

 :لـ(األجلح الكندي) بلحاظ ما يأيت
م لـد أهـل ومـن املعلـوإنّ (األجلح) مـن رجـال سـنن النسـائي، 

ــنن  ــص أن الس ــو –التخص ــغر أ وه ــنن الص ــى والس ــحيحٌ  - املجتب ص
ــ ــث رصح أب ــائي، حي ــر النس ــدة ويف نظ ــن من ــيل ب ــائالً  ،ع ــذين « :ق ال

ــ ج ــةوخرَّ ــحيح أربع ــاري :ا الص ــلم، و ،البخ ــومس ــائي، و ،دودا وأب النس
 أنَّ لـه رشطـاً أعـزّ مـن وقـد رو" ،عـيل بـن السـكن وأشار إىل ذلك أبو

ــاري ــذهبي يف "رشط البخ ــافظ ال ــال احل ــذكرة، ق ــاهر:  ،الت ــال ط ــه ق أن
ــن عــيل الزنجــاين عــن رجــل ف فه وســألت ســعد ب ــد ضــعّ ثقــه، فقــال ق

فقـال: يـا بُنـيّ إن أليب عبـد الـرمحن رشطـاً يف الرجـل أشـدّ مـن  ،النسائي
ــاري  ــلمورشط البخ ــد و، )٢(»مس ــاين عن ــة الزنج ــذهبي مقال ــحح ال ص
ــه مــن وعللــه وأحــذق باحلــديث  وهــ«قــال: و، )٣(ترمجتــه للنســائي رجال

 .١٧٨:  ١ ،ضيح األفكاروانظر: ت )١(

 .١٩٧:  ١ضيح األفكار، وت )٢(

 .١٣١:  ١٤ -للذهبي -سري أعالم النبالء  )٣(
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أيب وجـــارٍ يف مضـــامر البخـــاري  وهـــو ،دوأيب داوالرتمـــذي ولم مســـ
 .)١(»زرعة

ــرو ــا ل ــم م ل ــد عُ ــاري وق ــحيحي البخ ــة واة ص ــن مكان ــلم م مس
ة مــا اشــرتطاه، فــام بالــك واالحتجــاج بمروثــاقتهم وبلحــاظ  يــاهتم لشــدّ
 ،اتــهوروعللــه وباحلــديث  أحــذق مــنهاموأشــدُّ مــنهام رشطــاً  وبمــن هــ

الرتمـذي ود ورجـب، مرجحـاً لـه عـىل أيب داإىل ذلك أشـار أيضـاً ابـن و
ال ورطه أشــد مــن ذلــك، ـأمــا النســائي فشــو« :فــيمن خيــرج لــه، فقــال

 .)٢(»كثر وال ملن فحش خطؤه وهم، ويكاد خيرج ملن يغلب عليه ال
 ،ي يف ســننه عــن الضــعفاء كــاألجلحوفهــل يــا تــر أن مثلــه يــر 

ز  واملجتبـى، فيجـأمـا السـنن الصـغر املسـامة بكتـاب و« :قد قيـل فيـهو
 .)٣(»-أي العمل بام فيها من غري بحث-

م عـــىل ســـنن أيب دا« :قيـــل أيضـــاً و د، وإن ســـنن النســـائي تُقـــدَّ
فحصــه الشــديد عــن حــال واحتياطــه يف أمــر الرجــال، ولتحــري مؤلفــه 

الرتمــذي. قــال احلــافظ ود وداو عنــه أبــوتركــه لكثــري ممــن رواة، والــر
ــر:  ــن حج ــ"اب ــه أب ــرج ل ــل أخ ــن رج ــم م ــذيود وداوك ــب  ،الرتم جتن

 .١٣٣:  ١٤ ،سري أعالم النبالء )١(

 .٣٩٨:  ١رشح علل الرتمذي،  )٢(

 .١٩٩:  ١ -للصنعاين -ضيح األفكار وت )٣(
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النسائي إخـراج حديثـه، بـل جتنـب النسـائي إخـراج حـديث مجاعـة مـن 
 .)١(»رجال الصحيحني

ــاب و  أطلــق بعــض علــامء أهــل الســنة اســم (الصــحيح) عــىل كت
أيب أمحــد بــن وري، وجــاء هــذا عــن احلفــاظ: أيب عــيل النيســاب ،النســائي
ــدي،  ــدارقطني، وع ــدة، وال ــن من ــعيد األزدواب ــن س ــي ب ــد الغن ي، عب

ـــاكم، و ـــىلواحل ـــييل،  أيب يع ـــدادي، واخلل ـــب البغ ـــاهر واخلطي أيب ط
 .)٢(حتريهوة رشطه وه يف كتابه من قوذلك من أجل ما رأو ،السلفي
م ال يــر  ي عــن الرجــل ألقــل كــالم وإذن، فالنســائي عــىل مــا تقــدّ
ــه،  ــد روفي ــك فق ــع ذل ــننه وم ــنن - يف س ــن الس ــى م ــة  -املجتب مخس

ـــث  ـــدي، وأحادي ـــح الكن ـــانيدها األجل ـــع يف أس ـــاين وق ـــم األلب حك
كيــف يســتقيم تضــعيف النســائي  :لوتقــوهنــا قــد تســأل و، )٣(بصــحتها
ــه عنــه يف ســننه املزبــورولألجلــح  ة رشطــه وايت كــر مــن شــدّ ر مــع مــا ذُ

 !!؟ي عنهموفيمن ير

ثواحلديث  )١(  .٤١٠ ،-أليب زهرة -ن واملحدِّ

 .٤٨١:  ١ -البن حجر -انظر: النكت عىل ابن الصالح  )٢(

)٣(  (السنن الصغر) ٨، و ١٨٣:  ٦و ،١٨٢:  ٦ -للنسائي-املجتبى من السنن: 

١٣٩. 
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ل: إن هــذا التضــعيف إمــا أنــه مل يصــدر مــن النســائي أصــالً، وأقــ 
ــىل وأ ــه ع ــب محل ــا جي ــه مم ــقط لل أن ــري املس ــعيف غ ــا والتض ــىل م ــة، ع ثاق

ــه قــد نقــل أنّ ســبب  صــف األجلــح وعرفــت فــيام تقــدم ســابقاً مــن أنّ
ثاقــة وهــذا األمــر غــري خمــل بو ،خللطــه يف أســامء الرجــال وبالضــعف هــ

ــرا ــاه ،يوال ــا ذكرن ــىل م ــل ع م ــا أن حيُ ــح إم ــائي لألجل ــعيف النس  ،فتض
 .فتنبّه ،أنه مل يصفه بذلك أصالوأ

 :زجاين لألجلحوب اجلوبراهيم بن يعقمناقشة تضعيف إ
د مـــن عـــدة وزجـــاين يف األجلـــح الكنـــدي مـــردوإن قـــدح اجل

 :هوجو
 :ا قاعــدة مفادهــاوالتعــديل اعتمــدوأن أربــاب اجلــرح  :لواأل

ــل" ــدع ال يقب ــدع يف املبت ــدح املبت ــنعاين ،"ق ــال الص ــدع يفِ « :ق ــدح املبت ق
د عـىل اجلْ  افِظ يفِ الـرَّ ـَ ـالَ احلْ ـامَ قَ ـاين يفِ واملبتدع الَ يُقبل عـىل أصـلهم كَ زجَ

يل بـن أبـان بالتشـيع،  عِ ـامَ ـذ مـن وقدحه عـىل إِسْ خَ ة جليلـة تُؤْ ائِـدَ ه فَ ـذِ هَ
ــ ضُ ــا األصــون األبحــاث، وغُ ــثُ وليوقــد رصح هبَ يْ ــالُ  ن حَ قــبالن وقَ ا الَ يُ

ح أَي اجل - يلورْ دِ ن عدل -التَّعْ  .)١(»إِالَّ مِ

 .١١٧ثمرات النظر،  )١(
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ازينهم، ونه باملبتــدع بحســب مــوي إذا كــان فيــه تشــيّع يصــفوفــالرا
ــه أيضــاً إذا كــان ناصــبياً فهــو ــه فــإن و ،مبتــدع واجلــارح ل فــيام نحــن في

زجـاين) واجلـارح لـه (اجلويف كـام تـرجم لـه، واألجلح الكندي شـيعي كـ
ــه واجلو« :قــال املعلمــي ،Kف بالنصــب ألهــل البيــت ومعــر زجــاين في

، وم وهونصب،  يظهـر أنـه إنـام يرمـي ولـع بـالطعن يف املتشـيعني كـام مـرّ
لّـة وفيني املنسـوبكالمه هـذا إلـيهم، فـإن يف الكـ بني إىل التشـيع مجاعـة أجِ

ايــتهم ول روقبــوحســن الثنــاء علــيهم وثيقهم واتفــق أئمــة الســنّة عــىل تــ
 .)١(»لتشيعا إىل اوتفضيلهم عىل كثري من الثقات الذين مل يُنسبو

 "لـــع بـــالطعن يف املتشـــيعنيوم"زجـــاين ول املعلمـــي أن اجلوفقـــ
ارصــه وجيــه قوالتشــهي يف توعــىل التشــفي  ويُستشــف منــه أن قلبــه منطــ

ال ون متييــز وغــري ثقــة، مــن د و، ثقــة كــان أQ إىل كــل مــن يتشــيع لعــيل
هــذا مــن أعظــم والتعــديل، ول عليهــا يف اجلــرح وابط املعــوإعــامل للضــ

هلــذا قــال عنــه ابــن حجــر وخللقــه، واملخادعــات هللا وب وأمــراض القلــ
ة بحطه عىل الْكُ واجلْ « :العسقالين َ ربْ اين الَ عِ  .)٢(»فِيّنيوزجَ

 .٢٣٢:  ١ثري من أباطيل، وتأنيب الك التنكيل بام يف )١(

 .٣٠٩ – ٣٠٨ ،التكميلوالرفع  )٢(
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ــو ــتقر ق ــد اس ــوق ــدم قب ــىل ع ــد ع ــة النق ــل ول أئم ــه يف أه ل جرح
ثـم « :ل مـا نقلـه املعلمـي عـن أسـتاذه قـائالً ويزيدك يقيناً بام أقـو ،فةوالك

ــال األســتاذ ــاس أن اجلو" :ق ــن أعــرف الن ــن أيب حــاتم م زجــاين واب
ل أهـل النقـد فيـه عـىل أنـه ال وفـة حتـى اسـتقر قـومنحرف عن أهـل الك

قبــل لــه قــ كــان ناصــبياً خبيثــاً حريــزي املــذهب، وفــة، ول يف أهــل الكويُ
ــه فر ــة ل ــت جاري ــال: وأخرج ــذبحها فق ــن ي ــد م ــم جت ــذبحها فل ــة لت ج

ة نيفــاً وبح يف ضــحعــيل يــذوجــد مــن يــذبحها وجــة ال يوســبحان اهللا فر
ث يصــدقه ذلــك التقــي يف أيب رين ألــف مســلم. فمثــل هــذا اخلبيـــعشــو

 .  )١(»"حنيفة
ــ ــذا التص ــد ه ــل بع ــن ـفه ــوريح م ــه للق ــعيف وج ــاعتامد تض ل ب

 ثيق األجلح الكندي.وهذا مع ما عرفت من أن األكثر عىل ت ،!؟زجاينواجل
 مناقشة تضعيف ابن سعد صاحب الطبقات لألجلح:

تمـل قود؛ ألنـه تضـعيف بـال بيـان علـة، وتضعيفه مردو ـاً أنـه وحيُ يّ
تضــعيفه  ويقصــد هبــذا التضــعيف تضــعيفه مــن حيــث ضــبط األســامء، أ

ــد.  ه أم مل يثبــت فــإن وجــواء ثبــت بعــض هــذه الوســومــن حيــث املُعتقَ
ن كـام وثقـه األكثـروهذا التضـعيف املـبهم ال يعـد حجـةً يف إسـقاط مـن 

 علمت.

 .٢٩٤:  ١ثري من أباطيل، والتنكيل بام يف تأنيب الك )١(
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 القطان:مناقشة تضعيف حييى بن سعيد 
ــردو ــعيفه م ــالوتض ــه ق ــاً؛ ألن ــ :د أيض ــه يشء)!!! ـ(يف نفس ي من

ــام، و ــة اإلهب ــذا يف غاي ــه هوه ــذي يف نفس ــذا ال ــل ه ــيه ولع ــا يقتض م
مـا يقتضـيه عـدم رضـاه عـن األجلـح لعـدم  واخلالف بينهام يف املعتقـد، أ

 ضبطه األسامء.
 مناقشة تضعيف ابن حبان:

ــه معــروتضــعيفه مــرد د غــري اود، ألن ــا ولعــادي، ف بالتشــدّ يكفين
ابـن حبـان ربـام قصـب الثقـة حتـى «ل الـذهبي فيـه حيـث قـال: وإيراد ق

ــه ــن رأس ــرج م ــا خي ــدري م ــه ال ي ــيام أن  )١(»كأن ــه، ال س ــذا من ــل ه فلع
ن. أضـف إىل ذلـك أنـه ذكـر علـة تضـعيفه لـه، وثّقه األكثـرواألجلح قد 

ــامء،  ــه يف األس ــرة خطئ ــر كث ــىل أن ذك ــام زاد ع ــا أن وف ــدم أنْ ذكرن ــد تق ق
ــعيف،  ــة للتض ــلح حج ــذا ال يص ــاج، وه ــن احلج ــعبةُ ب ــعّفْ ش إال فليُض

 ن تضعيف هذا خرط القتاد!.ودو
 :تممناقشة تضعيف أيب حا

 :جهنيوذلك من وهذا التجريح ال قيمة له البتة  :لوأق

 .٢٧٤: ١ -للذهبي -ميزان االعتدال  )١(
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ـــاتم ق :لواأل ـــارة أيب ح ـــص عب ـــاء يف ن ـــح وج ـــن األجل ـــه ع ل
ـتج بـهوي، يكتـب حديثـه ولـيس بـالق« :الكندي محلهـا الـبعض و»، ال حيُ

احلـق أن هـذا الـرأي ال يقـدح يف رجـل اجتمـع و ،اضـحوعىل أهنا جـرح 
إيضــاحاً بــأنْ وأزيــدك بيانــاً و ،التعــديلوثاقتــه أكثــر أئمــة اجلــرح وعــىل 

ل وأنقل لـك مـن (سـري أعـالم النـبالء) للـذهبي كالمـاً يف أيب حـاتم، يقـ
ـه:  ثــق ولـه، فإنـه ال يواتم رجـالً فتمســكْ بقحـ وثــق أبـوإذا «فيـه مـا نصّ

قــال فيــه: ال حيــتج بــه، وإذا لــنيّ رجــالً، أوإال رجــالً صــحيح احلــديث، 
ثّقــه أحــد، فــال تــبنِ عــىل وقــفْ حتــى تــر مــا قــال غــريه فيــه، فــإنْ وفت

ــت يف الرجــال ــه متعنِّ ــذا عــىل فــرض ك)١(»جتــريح أيب حــاتم، فإن ــه و، ه ن
 اضحاً.وجترحياً 

ــاين ــ :الث ــع أق ال املتخصصــني يف هــذا الفــن ســيجد أن وأن مــن تتبّ
افقـة األكثـر؛ ألنـه لـيس رصحيـاً وحاتم ممـا ينبغـي محلـه عـىل م وما قاله أب

ــامً أن قــويف جرحــه لألجلــح الكنــدي،  ــيس  :ل أيب حــاتموأزيــدك عل (ل
 :قظـة)وقـال الـذهبي يف (امل ي،وي) يريـد بـه أنـه مل يبلـغ درجـة القـوبالق

، يريــد هبــا: أن هــذا الشــيخ مل يبلــغ "يولــيس بــالق" حــاتم وإذا قــال أبــ«

 .٢٦٠:  ١٣ -للذهبي -سري أعالم النبالء  )١(
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ــ ــة الق ــتودرج ــهوقو، )١(»ي الثب ــبهم :ل ــرح م ــه)، ج ــتج ب ــري و(ال حي غ
عــن «د، نقــل احلــافظ الزيلعــي يف (نصــب الرايــة): ومــرد وهــور ـمفســ

ي ثــم ـرمي احلمصـــيــة بــن صــالح احلضــولــه يف (معاوأيب حــاتم ق
احلـافظ ابـن عبـد اهلـادي يف ل و، ثـم تعقبـه بقـ"ال حيتج بـه " :األندليس)

، غــري قــادح، فإنــه مل يــذكر "ال حيــتج بــه"ل أيب حــاتم: وقــ": "التنقــيح "
قد تكـررت هـذه اللفظـة منـه يف رجـال كثـريين مـن أصـحاب والسبب، 

ــذاء  ــد احل ــبب، كخال ــان الس ــري بي ــن غ ــات م ــات األثب ــحيح، الثق الص
 .)٢(»غريهو

ــد مضــعِّفٌ وهكــذا حيــثام و أن  ودفإنــه ال يعــ - جــدوإن -جِ
ــؤالء، أويكــ ــتنداً إىل تضــعيف ه ــا مس ه إم ــعيفُ ــه ون تض ــتند إلي ــا اس إىل م

 قد علمتَ ما فيه...وهؤالء 
ــامء أهــل الســنّة مل و ــأخر عــن هــؤالء مــن عل ــإن مــن ت ــا ف مــن هن

ا هبـذه التضـعيفات، كـام اتضـح لـك ذلـك مـن خـالل اسـتعراض ويعتدّ 
لنيوأق األلبـاين وثمـي ثيقـه كـام رصح اهليوبـل إن األكثـر عـىل ت ،ال املعـدِّ

 .بذلك

 .٨٣قظة يف علم مصطلح احلديث، وامل )١(

 .٤٣٩:  ٢ -للزيلعي -نصب الراية  )٢(
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 :يوحممد احلسن بن حممد بن حييى العل وأب – ٥
ــ  ــزركيل:  وه ــه ال ــال عن ــني، ق ــي احلس ــاهر العقيق ــي ط ــن أخ اب

ــداد، " ــكن بغ ــل. س ــدينّ األص ــر. م ــابة معمّ ــونس ــاب وت ــه كت ــا. ل يف هب
 .)١("(النسب)

ـتَّهم ر " :قال عنـه الـذهبيو يَـاءٍ  بقلّـومُ ي بإسـناد  ة حَ ـن الـدبرِ عَ
ـيلّ خـري الْبشـ ِ (عَ نيْ يحَ حِ ـد ورور)، ـالصَّ َمَّ ـن حمُ ـن معمـر عَ هِ عَ  أَيضـاً بـِ

ــيلّ  ــه (عَ فع ر رَ ــن أيب ذَ ت عَ ــامِ ــن الصَّ ــد اهللا ب ــن عب ــوعَ ــه خيتم ن وذريت
ين)وصياء إِىلَ يَ واأل  .)٢("م الدّ

ــقالينو ــر العس ــن حج ــال اب ــدبر، ور " :ق ــن ال ــاء ع ــة حي  بقل
عــن ور)، ـالــرزاق بإســناد كالشــمس: (عــيلٌّ خــري البشــعــن عبــد 

الــدبر، عــن عبــد الــرزاق. عــن معمــر، عــن حممــد، عــن عبــد اهللا بــن 
ـــن أيب ذر  ـــامت، ع ـــيلٌّ ومرف -الص ـــال: (ع ـــاً، ق ـــوع ـــه خيتم ن وذريت

ــواأل ــياء إىل ي ــه وص ــىل كذب ن ع ــذان داالّ ــدين)، فه ــه وم ال ــىل رفض  -ع
 عفا اهللا عنه.

 .٢١٣:  ٢ -للزركيل -األعالم  )١(

 .١٤٧٦رقم الرتمجة  ،١٦٧،-للذهبي -املغني يف الضعفاء  )٢(
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مــا العجــب مــن وعــيل بــن شــاذان،  وأبــويــه، و عنــه ابــن زرقور

ــ ــذا العل ــه: وافــرتاء ه ــال يف ترمجت ــه ق ــن اخلطيــب، فإن ــب م ــل العج ي ب

ــي،  ــحاق القطيع ــن إس ــد ب ــدثنا حمم ــب، ح ــن أيب طال ــن ب ــا احلس أخربن

حممـد احلسـن بـن حممـد بـن حييـى صـاحب كتـاب النسـب،  وحدثني أبـ

ري، عـن وحدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم، حـدثنا عبـد الـرزاق، أخربنـا الثـ

ر، فمــن أبــى ـعــاً: عــيلٌّ خــري البشــومرف -مــد بــن املنكــدر عــن جــابر حم

 فقد كفر.

ــا ر ــر، م ــديث منك ــذا ح ــال: ه ــم ق ــوث ــواه س ــذا و العل ي هب

 ليس بثابت.واإلسناد 

ــ ــإنام يق ــت: ف ــني، وقل ــرب القلت ــل خ ــت يف مث ــيس بثاب ــافظ: ل ل احل

ــال و ــرب: اخل ــوخ ــيل، نع ــل اجل ــذا الباط ــل ه ــن وارث، ال يف مث ــاهللا م ذ ب

 .اخلذالن

ــ ــات العل ــامن وم ــنة ث ــني وي س ــة، ومخس ــوثلثامئ ــتهم ول ــه م ال أن

ث  .اهـ)١("ن، فإنه معمروالزدحم عليه املحدّ

 :لوأق

 .١١٦:  ٣ -البن حجر -لسان امليزان  )١(
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ــذب، و ــم بالك ــريه اهت ــذات ال لغ ــر بال ــذا األم ــر وهل ــا زاد األم مم
الــداين وف لــد القــايص ومعــرورشاً أنــه كــان شــيعياً، وعنــدهم قبحــاً 

ــ ــا يق ــرياً م ــذهبي كث ــتدرك يف وأن ال ــاكم يف املس ــه احل ــا أخرج ل يف رد م
إذا ون ذكــر أي حجــة و، بــد"أظنــه بــاطالً " :Kأهــل بيتــه و Qفضــائله 

ــا،  ــا وكــان أحــد رواعرتضــه ســندٌ م ــة إمّ ــه يُرمــى ال حمال ــه شــيعياً فإنّ ات
ــا بســبِّ الصــحابةوضــع وال وبالكــذب أ نصــب الــذهبي ال ينكــره و ،إمّ
ــف،  ــومنص ــده، يق ــذي يعتم ــنهج ال ــن امل ــا ع ــن وأم ــالً ع ــبكي نق ل الس

   :العالئي
قُ ورعــه وودينــه " لِــك وحتريــه فِــيامَ يَ ــولــه فقــد كنــت أعتقــد ذَ ل وأَقُ

بـامَ اعتقـدها دينـاً،  يَاء إِنَّـه رُ َشْ هِ األْ ذِ نْد هَ ـوعِ ـا أُمُ نْهَ ر أقطـع بِأَنَّـهُ يعـرف ومِ
َــا كــذب  ــهُ الَ خيتلقهــا وبِأَهنَّ نَّ ــهُ حيــب وأقطــع بِأَ نَّ ا يفِ كتوأقطــع بِأَ بــه ضــعهَ

ـــ ـــاً و ،رـلتنتش ا بغض تهَ ـــحَّ ـــامعها صِ ـــد س تَق ـــب أَن يعْ ـــهُ حي نَّ ـــع بِأَ أقط
ث فِيهِ  رفَتـه بمـدلوللمتحدَّ عْ ـعَ قلَّـة مَ نـهُ مَ اس عَ ـاظ وتنفـرياً للنـَّ فَ َلْ الت األْ

ا يُ و ـَّ ا ممِ ـذَ اده أَن هَ تِقَ عَ اعْ ــجـب نصـومَ ي يعتقـدها هُ تـِ قـاً  ور العقيـدة الَّ حَ
عَ عدم ممارسته لعلـو ـومَ ة غـري أَينِّ ملـا أكثـرت بعـد مَ ـَم الشّ يعَ تـه النّظـر ورِ

تِيَــاج إِىلَ النّظــر فِيــهِ ت حْ نْــد االِ مــه عِ الَ قُ ويفِ كَ الَ ولــه وقفــت يفِ حتريــه فِــيامَ يَ
ــاءَ ثــمَّ  مــه مــن شَ الَ لْينْظــر كَ مــه فَ الَ ــىلَ كَ ا غــري اإلحالــة عَ ــذَ ــىلَ هَ يــد عَ أَزِ

ــبه أَ ـيبصــ ضَ ــد غَ نْ ــل الرجــل متحــرٍّ عِ ــبه ورٍّ غــري متحــ ور هَ ــي بغض أعن
ته لو مجَ ـهُ وقت تَرْ ثَـة املَْشْ اهب الثَّالَ ذَ ء املـْ لَـامَ ـد مـن عُ يَّـة واحِ َنَفِ رين مـن احلْ
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ــم لرتمجــة واملالكيــة و لَ قَ ــانَ إِذا مــد الْ ــإِينِّ أعتقــد أَن الرجــل كَ يَّة فَ ــافِعِ الشَّ
م  ــالَ ــرطم الْكَ ــمَّ ق ــاً ث ــباً مفرط ض ــب غَ ــدهم غض ــه وأح ــن ومزق ــل م فع

ــا ال خي ــب مَ ــالتعص ــمَّ هُ ة ث ــريَ ــىلَ ذِي بَصِ ــى عَ ــري  وف بِ ــري خَ ــك غ لِ ــعَ ذَ مَ
ــدل ــوبم م لَ ــذَّ ــن ال ــة م ظَ فْ ــر لَ بامَ ذك ــرُ ــي فَ نْبَغِ ــامَ يَ ــاظ كَ فَ َلْ ــل  والت األْ عق

ا ملا نطق هبَا  نَاهَ عْ يّ ومَ ازِ ين الـرَّ ـام فَخـر الـدّ مَ دائـامً أتعجـب مـن ذكـره اإلِ
اء،  فَ ــعَ ان يفِ الضُّ ــزَ ِي ــاب املْ لِكَ اويفِ كت ــذَ ، كَ يّ ــدِ مِ ــيْف اآلْ ــولسَّ ــاهللا وأَقُ ل ي

انِ الَ رِ  ـذَ ـام والْعجب هَ ـة هلَ هام أحـد وايَ الَ سـمع مـن أحـد أَنـه والَ جـرحَ
فهام فِــيامَ ينقالنــه مــن علــ ا الْكتــاب؟ وضــعّ ــذَ ــام يفِ هَ خل هلَ ــأَي مــدْ مهام، فَ

ـام  مَ ـا اإلِ ين بـالفخر، بـل إِمَّ ـام فَخـر الـدّ مَ ي اإلِ ـمِّ مع أحـداً يُسَ ثمَّ إِنَّا مل نسْ
ــب، و َطِي ــن اخلْ ــا ابْ ــرف وإِمَّ ــه يفِ ح ــدين، فَجعل مَّ ــانَ يفِ املُحَ جم كَ ــرْ إِذا ت

ـاء  فَ خــر ثـمَّ حلــف يفِ آخــر الْكتــاب أَنـه والْ فَ ــامهُ الْ ــد فِيــهِ هــسَ مَّ  ومل يتَعَ
ـا أَن يكـونَفسه، فَـأَي هـ ا؟ فإمَّ ـذَ ينـه ون و نفـس أعظـم مـن هَ مِ ر يفِ يَ

ــر وأَ  ــري ال ــتثْنى غ ــريهم واسْ ــم ذكــرت غَ ل ــهُ فَ ــال لَ يُقَ ــواة فَ ــا أَن يك ن وإِمَّ
ـيْسَ هـ ا لَ ـذَ تقد أَن هَ د وإِذا و نفـس واعْ ـَ ا احلْ ـذَ اهللاَّ وصـل إِىلَ هَ يَـاذ بـِ عِ الْ

ىلَ قلبهع ومطب وفَهُ      ـ. اه)١("عَ
ل ويقــ ،يوترمجتــه للعلــ واه هــور التــي حكــم فيهــا هبــومــن األمــو

اق الكنـاين ـد بـن حييـى العلـ" :عيلّ بن حممـد بـن عـرّ َمَّ سـن بـن حمُ ي واحلْ

)١( ١٥:  ٢ -للسبكي -طبقات الشافعية الكرب. 
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ي  ــن إســحق الــدبرِ ــهُ روالنســابة عَ َنَّ ِمــهُ ألِ : أَهتَّ بِيّ هَ ــذَّ ــالَ ال ــه، قَ  وطبقت
ــ ــاءٍ بقلّ يَ : عــيلٌّ خــري الْبشــ ة حَ ِ نيْ يحَ ــحِ ــنَاد الصَّ ــور، ـبِإِسْ ــومَ  وهُ  ،)١("عوضُ

عـيلٌّ خـري "ايتـه حـديث ور وقد أخرب رصاحة أن سـبب اهتامـه لـه هـ وفه
ــ ــه أو ،"رـالبش ــب أن ــكوالعجي ــن رشي ــزان ع ــال ،رده يف املي ــنادٍ  :ق بإس

ه للحــديث   ،صــف لإلســنادوكام تــر وهــو، "كالشــمس حكمــه وفــردّ
ي وإذ مل يــذكر الــذهبي بــأن الــرا ؛لــيس لعلــة يف ســنده ،عليــه بــالبطالن

 ."ب إسناداً للحديث كالشمسركّ "
ــو  ــة العل ــه يف ترمج ــيام قال ــرك ف ــتَ بنظ لْ ــه ال وإذا أجَ ــرت أن ي س

ــه أبطــل احلــديث ملجــرد خمالفتــه و ،جــد أيُّ طعــن يف الســندوي ســتجد أنّ
ــط ــه فق ــند ،لعقيدت ــة يف الس ــ ،ال لعل ــث يق ــىل ( :لوحي ن ع ــذان داالّ فه

جــرح  وهــذا يفصــح عــن أن مــنهج الــذهبي هــو. .)عــىل رفضــهوكذبــه 
 هيا !!واية بسبب راوليس الطعن يف الروايته !! وي بسبب روالرا

ــى  ــحح املعن ــذهبي ص ــام أن ال ــه وتأوك ــه يف كتاب ــالم "ل ــري أع س
ــبالء ــث  "الن ــهوحي ــا لفظ ــورو" :رد م ــاوداو أب ــمع ود الره ــه س ي، أن

ل: عيلٌّ خري البرش، فمـن أبـى فقـد كفـر. قلـت: مـا ثبـت هـذا ورشيكاً يق

 .٥٠:  ١ -البن عراق -تنزيه الرشيعة  )١(
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ريهم مطلقـاً، فهـذا أمـا خـور زمانـه، ـمعناه حـق. يعنـي: خـري بشـوعنه. 
 .)١("له مسلموال يق

ثولــو«لـه: وأمـا قو  :لوأقــ»، ن وال أنـه مــتهم الزدحـم عليــه املحـدِّ
طـرق خمتلفـة، نـذكر لـك مـا وي لـه أسـانيد واحلديث الذي اهتم بـه العلـ

 :به ترتفع التهمةوقت وتيرس منها يف هذه العجالة من ال
اه اخلطيـــب البغـــدادي يف (تـــاريخ بغـــداد) بســـندٍ ومنهـــا: مـــا ر

: Nل اهللا وعــن حممــد بــن املنكــدر عــن جــابر قــال: قــال رســ"حســن: 

 .)٢("(عيلٌّ خري البرش فمن امرت فقد كفر)

ــده:  ــال بع ــب ق ــم ر"إالّ أن اخلطي ــر ال أعل ــديث منك ــذا ح اه وه

ــ ــوس ــاب  -ي و العل ــاحب كت ــى ص ــن حيي ــد ب ــن حمم ــن ب ــي احلس يعن

 اهـ. )٣("ليس بثابتوهبذا اإلسناد  -النسب 

د عليه؛ و، مرد"ليس بثابتوحديث منكر، "ل اخلطيب: وإن ق :لوأق

، بل املراد: أنّـه Nر حتى النبي ـإذ ليس املراد من احلديث بأن عليّاً خري البش

ته، وخريهم بعده  هل وأنه غري ثابت!  ون منكراً أويك مثل ذلك كيفويف أمّ

 .٢٤٩:  ٧ ،سري أعالم النبالء )١(

 .٤٣٣: ٧) تاريخ بغداد، ٢(

 ) املصدر السابق.٣(
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للـنفس القدسـية  Qىل سـبحانه ألمـري املـؤمنني واة املـوينكر اخلطيب مسا

اردة عـن والـ ينكـر األحاديـث الصـحيحة وأ ،بنص آيـة املباهلـة Nللنبي

مـن  Qينكـر مـا نـزل يف عـيلٍّ  و!، أ)١(Nبأنه كنفسـه  Qبحق عيل  Nالنبي

ثالثامئـة  Qنزلـت يف عـيل (ا بطرقهم عن ابن عباس قال: ووقد روالقرآن، 

اردة بطــرق والـ Qشــأنه واترة يف فضـله وينكـر األحاديــث املتـ و، أ)٢()آيـة

مثل أحاديث (الغـدير،  Nالتي يستفاد منها فضله عىل مجيع أمته والفريقني 

غريها مما ملئتْ هبـا ورة الرباءة معه) وإرسال سوالطري، والثقلني واملنزلة، و

 كتب الفريقني.
ـــا قو ، "ي هبـــذا اإلســـنادو العلـــواه ســـوال أعلـــم ر" :لـــهوأمّ

ــه بنفســه رـفعجيــب!! إذ كيــف نســ اه مكــرراً بغــري هــذا اإلســناد، وي أنّ
ــ وحيــث ر ــوبإســنادٍ غــري مطع ــد اهللا قــال: قــال رســ عــن هن في ل وعب

 .  )٣(.. احلديث.Q: (خري رجالكم عيلّ بن أيب طالب Nاهللا

 .١٣١:  ٢ ،املستدرك عىل الصحيحني )١( 

اه ابن عساكر يف ترمجة اإلمام عيلّ بن أيب طالب ورو، ٢٢١: ٦) تاريخ بغداد، ٢(

 .٧٦اعق املحرقة، صوابن حجر يف الصو، ٤٣١: ٢من تاريخ مدينة دمشق، 

 .٥٩: ٦) تاريخ بغداد، ٣(
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: (مــن مل يقــل عــيلٌّ Nل اهللا وقــال رســ :آخــرأيضــاً بإســنادٍ  ورو
ل، وعـدورجـال هـذا اإلسـناد كلهـم ثقـات و. )١(خري النـاس فقـد كفـر)

لــم فيــه، إالوكثــري الكــ  حممــد بــنوســ  وهــو –أنّ ابــن معــني  يف قــد تُكُ
 .)٢(قال: ليس به بأسوثّقه و -التعديل وإمام اجلرح 

ــا رو ــا: م ــاكر يف ومنه ــن عس ــهاه اب ــن تارخي ــن  م ــة ب ــق خيثم طري
: Nل اهللا وقـال رسـ :سليامن بسـند صـحيح عـن حذيفـة بـن الـيامن قـال

 .)٣((عيلٌّ خري البرش، من أبى فقد كفر)
 عــن رشيــك أيضــاً عــن األعمــش عــن عطيــة، قلنــا جلــابر: ورو

 .)٤(ن عليّاً فيكم، قال: ذلك من خري البرشوما كنتم تعدّ 
عـن عطيـة بــن  )منهـا: مـا أخرجـه أمحـد بـن حنبـل يف (الفضـائلو

قــد ســقط حاجبــاه ويف، قــال: دخلنــا عــىل جــابر بــن عبــد اهللا وســعد العــ
م اهللا  جهـه) فقلـت: أخربنـا عنـه، قـال: وعىل عينيه فسألناه عن عـيل (كـرّ

 .)٥()ذلك من خري البرش(فرفع حاجبيه بيديه فقال: 

 .٣١٣: ٤نفسه، ) املصدر ١(

 .٤٧٨: ٣ري)، واية الدو) تاريخ ابن معني (ر٢(

 .٣٧٢: ٤٢) تاريخ دمشق، ٣(

 .٣٧٤: ٤٢) املصدر نفسه، ٤(

 .٩٤٩/ ح٥٦٤: ٢ –المحد بن حنبل  –) فضائل الصحابة ٥(

                                                           



 ٢٥٥ ........................ Kهم  عيلٌّ وفاطمة واحلسن واحلسني  Nاملحور الثالث: قربى النبي 

تكلــم بعضــهم يف ول. وعــدورجــال هــذا احلــديث كلهــم ثقــات و
ــ ــة الع ــعدويف وعطي ــن س ــال اب ــات ق ــاء اهللا و: )يف (الطبق ــة إن ش ــان ثق ك

 .)١(له أحاديث صاحلةو
 أمحــد بطريــق آخــر عــن أيب الــزبري قــال: قلــت جلــابر كيــف ورو

ر، مـا كنـا نعـرف املنـافقني ـذلـك مـن خـري البشـ(كان عيل فـيكم؟ قـال: 
اه  .)٢()إالّ ببغضهم إيّ

ــاتورو ــان يف (الثق ــن حب ــن أيب  ) اب ــامل ب ــن س ــحيح ع ــند ص بس
ذاك خــري البرشــ (اجلعــد قــال: ســئل جــابر بــن عبــد اهللا عــن عــيل فقــال: 

 .)٣()من شك فيه فقد كفر
اه ابـــن عســـاكر بســند صـــحيح يف تارخيـــه عـــن ومنهــا: مـــا رو

األعمــش عــن عطــاء قــال: ســألت عائشــة عــن عــيل (ريض اهللا عــنهام) 
 .)٤()ر ال يشك فيه إال كافرـذاك خري البش(فقالت: 

)١ ٣٠٥: ٦ –البن سعد  –) الطبقات الكرب. 

 .١١٤٦/ ح٦٧١: ٢) فضائل الصحابة، ٢(

 .٢٨١ :٩) الثقات البن حبان، ٣(

 .٣٧٤: ٤٢) تاريخ دمشق، ٤(
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ــا رو ــا: م ــومنه ــاد الوداواه أب ــدال  يوره ــزان االعت ــام يف مي ــه ك أنّ
 .)١()ر فمن أبى فقد كفرـعيل خري البش(ل: وسمع رشيكاً يق

مـذهب  و، كـام هـNل اهللا ور بعد رســقد أزاد رشيك أنّه خري البشو
نـه مـائالً عـن وال ريـب بكو، )٢(زجاين بأنّـه مائـلوصفه اجلولذا والشيعة، 

إىل  -)٣(Kالعـداء ألهـل البيـت وف بالنصـب واملعـر - زجـاينوطريق اجل
 .Kطريق أهل البيت 

 .)٤(ق أحد األئمةوقد قال الذهبي يف حق رشيك: احلافظ الصدو
 :يل كل مؤمن بعدي)وقال األلباين يف الصحيحة يف حديث (عيل 

ــت( ــنو :..قل ــناده حس ــري  ،إس ــيخني غ ــال الش ــات رج ــه ثق رجال
ــح ــو ،األجل ــد اهللا  وه ــن عب ــدياب ــه ،الكن ــف في ــب"يف و ،خمتل  :"التقري

 ،ي هـــذا الشـــاهد شـــيعيورا :فـــإن قـــال قائـــل ."ق شـــيعيوصـــد"
أفـال  ،جعفـر بـن سـليامن وهـو ،د لـه شـيعي آخـروكذلك يف سند املشهو

 !؟علة فيهوذلك طعناً يف احلديث  يعد

 .٢٧١: ٢) ميزان االعتدال، ١(

 .٢٧٠: ٢) املصدر نفسه، ٢(

 .١٤٣: ١٠) ينظر: هتذيب التهذيب، ٣(

 .٢٧٠: ٢) ميزان االعتدال، ٤(
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ــأق  ــربة  :لوف ــال؛ ألن الع ــوك ــام ه ــديث إن ــة احل ــدق  يف رواي الص

لـذلك نجـد و ،حسـيبه وفهـ ،بـني ربـهبينـه و وأما املـذهب فهـو ،احلفظو

ــاحبي  ــحيحني"ص ــو "الص ــد أخرج ــا ق ــات وغريمه ــن الثق ــري م ا لكث

ــال بــني أيــدينا وهــذا هــو ،غــريهموالشــيعة وارج واملخــالفني كــاخل  ،املث

يـه جعفـر ونـه قـال يف رافقد صحح احلديث ابـن حبـان كـام رأيـت، مـع أ

كــان يتشــيع " :)٢٦٣/  ١٥٩( "مشــاهري علــامء األمصــار"يف كتابــه 

كـــان يـــبغض " :)١٤٠/  ٦(بـــل إنـــه قـــال يف ثقاتـــه  ."فيـــه ويغلـــو

فـإن ممـا ال ريـب  ،تـه عنـهوإن كنـت يف شـك مـن ثبو ،هـذاو ."الشيخني

ــك ــىل ذل ــاعهم ع ــيعي إلمج ــه ش ــه أن ــض و ،في ــيع بغ ــن التش ــزم م ال يل

ــيخني ــيلو ،الش ــرد التفض ــام جم ــان و .إن ــن حب ــره اب ــذي ذك ــناد ال اإلس

مل أجـد لـه و ،نوفيـه جريـر بـن يزيـد بـن هـار ،ببغضـهامرحيه ـاية تصوبر

مـع ذلـك فقـد قـال ابـن و .قفت عىل إسناد آخـر بـذلك إليـهوال و ،ترمجة

ــ ــب ذاك التص ــان عق ــات و" :ريحـحب ــن الثق ــليامن م ــن س ــر ب ــان جعف ك

ــني يف الر ــتواملتقن ــل البي ــل إىل أه ــل املي ــان ينتح ــه ك ــري أن ــات غ مل و ،اي

أهـل احلـديث مـن أئمتنـا خـالف أن  لـيس بـنيو ،يكن بداعية إىل مذهبـه
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إليهــا أن االحتجــاج  ومل يكــن يــدعوق املــتقن إذا كــان فيــه بدعــة والصــد

 )١().. إلخ."بأخباره جائز 

  :قال املعلمي يف (التنكيل)و

ا واحتجـــوثـــق أئمـــة احلـــديث مجاعـــة مـــن املبتدعـــة وقـــد و"

ــاديثهم  ــحاحوأخرجوبأح ــا يف الص ــع رو .ه ــن تتب ــاهتم وم ــا واي ــد فيه ج

ن تلـك األحاديـث ولوأهـل العلـم يتـأو ،افـق ظـاهره بـدعهمومما ي كثرياً 

 .)٢("ايته هلاوهيا بروال يف راوهيا وغري طاعنني فيها ببدعة را

* * 
  

 .٢٦٢:  ٥ -لأللباين  -سلسلة األحاديث الصحيحة  )١(

 .٢٣٧:  ١باطيل، األثري من والتنكيل بام يف تأنيب الك )٢(
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 املطلب الرابع

 "القربى"املراد من  Q يف تعيني اإلمام احلسني

ــال ــاب األرشاف ق ــبالذري يف أنس ــرج ال ــن ( :أخ ــد ب نِي حمم ثَ ــدَّ حَ
ـاقدي عن وسعد عن ال ِسْ ـرٍ بنـت املْ ـنْ أُمِّ بَكْ ـرٍ عَ فَ عْ بْـدِ اهللا بْـنِ جَ ـنْ وعَ رِ عَ

ا عَ ــبَ مُ تَ : كَ ــالَ ــا قَ ــرْ وأَبِيهَ ــةُ إِىلَ مَ ــوانَ ويَ ــبَ أُمَّ وهُ ْطُ ــةِ أَنْ خيَ ينَ ىلَ املَْدِ عَ
ثُ  لْ ـر، وكُ فَ عْ بْـدِ اهللا بْـنِ جَ . ومِ بِنْتَ عَ ٍّ

ـيلِ تُ عَ بُ  بِنـْ نـَ يْ ـا زَ هَ ـةُ وأُمُّ ـا فَاطِمَ هَ أُمُّ
ــبِ  سُ ــىلَّ اهللا عليــه ونْــتُ رَ يــدَ ول اهللا صَ زِ ــهِ يَ نِ ــىلَ ابْ ــوســلّم، عَ ضِ قْ ــنْ ـيَ ي عَ

 ، نَــهُ يْ بْــدِ اهللا دَ ، وعَ ــفَ دِينَــارٍ ــنيَ أَلْ ْسِ ــانَ مخَ ــوكَ شْ طِيــهِ عَ عْ ةَ آالف دينــار، ـيُ رَ
ــة و ــدقها أربعامئ ــويص شْ ــا بِعَ هَ مُ رِّ ــرْ ـيُكَ ــثَ مَ بَعَ ، فَ ــارٍ ةِ آالفِ دِينَ انُ إِىلَ ورَ

ـمْ  ابْنِ  : نَعَ ـالَ قَ هُ فَ َ ربَ ـرٍ فَـأَخْ فَ عْ ـأَتَى وجَ ، فَ ٍّ
ـيلِ ِ بْـنِ عَ ـنيْ ُسَ ـاءَ احلْ ضَ ـتَثْنَى رِ اسْ

الَ  ـَ : إِنَّ اخلْ هُ الَ لَ قَ َ فَ نيْ ُسَ دٌ واحلْ ، فأشـهد عليـه والـِ كَ ـةِ بِيَـدِ يَ َارِ هِ اجلْ ـذِ ـرُ هَ أَمْ
نَيَّـةُ إِ  ـا بُ : [يَ ـةِ يَ ارِ ـالَ لِلْجَ ، ثُـمَّ قَ لِكَ َ بِذَ نيْ ُسَ ، احلْ يبَـةً قَـطُّ رِ ا غَ نـَّ جْ مِ ـرِ ْ نُخْ نَّـا ملَ

ـر بْـنِ  فَ عْ ـد بْـنِ جَ َمَّ ـمِ بْـنِ حمُ اسِ قَ ـذَ بِيَـدِ الْ أَخَ ، فَ مْ : نَعَ الَتْ ي؟] قَ كِ بِيَدِ أْمرُ أَفَ
 ، دَ ـجِ لَـهُ املَْسْ خَ أَدْ نـُوأَيبِ طَالِبٍ فَ ـمٍ  وبَ اشِ نـُوهَ يَّـةَ  وبَ ـوأُمَ عُ ْتَمِ مْ جمُ هُ ُ ـريْ ، وغَ نَ

ــرْ  ــدَ مَ مِ ــبَّ أَنْ وانُ اهللا وفَحَ ــدْ أَحَ نِنيَ قَ مِ ــريَ املُْــؤْ : إِنَّ أَمِ ــالَ ــمَّ قَ ــهِ ثُ يْ لَ نَــى عَ أَثْ
ـا  يدَ القرابـة لُطْفً زِ ، ويَ ظَـامً قّ عِ ـَ ِ واحلْ َيَّـنيْ يْنِ احلْ ـذَ َ هَ ـانَ بَـنيْ ـا كَ ـتَالىفَ مَ أَنْ يَ

ا،  َ مهِ رِ هْ لِهِ وبِصِ ةُ فَضْ ائِدَ ـنْ وعَ ـهِ مِ مِّ ي عَ نـِ ـىلَ بَ ـانِهِ عَ سَ ،  إِحْ ـمٍ اشِ ي هَ نـِ ـدْ وبَ قَ
 . ــهُ أْيُ ــهِ رَ ــنُ فِي ْسُ ــا حيَ ــهِ مَ نَتِ ــدِ اهللا يفِ ابْ بْ ــنْ عَ ــانَ مِ َ ووكَ ــنيْ ُسَ ــا احلْ هَ رَ ىلَّ أَمْ
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ــا،  َ اهلَ ُ وخَ ــنيْ ُسَ لَّمَ احلْ ــتَكَ ، فَ نِنيَ مِ ــؤْ ــريِ املُْ ــالفُ أَمِ ِ خِ ــنيْ ُسَ ــدَ احلْ نْ ــيْسَ عِ لَ
ــدَ اهللا  مِ : إِ وفَحَ ــالَ ــمَّ قَ ــهِ ثُ يْ لَ ــى عَ نَ ــةَ أَثْ يسَ َسِ ــعَ اخلْ فَ ــالمَ دَ سْ ــمَ ونَّ اإلِ َّ متَ

ــةَ  يصَ ــوالنَّقِ ــال لَ ، فَ ــةَ ــبَ الالئِمَ هَ ، وأَذْ ــأْثَمٍ ــرِ مَ ــلِمٍ إِال يفِ أَمْ سْ ــىلَ مُ إِنَّ ومَ عَ
ــا  هَ قَّ ــمَ اهللا حَ ظَّ تِــي عَ ــةَ الَّ ابَ رَ قَ ــا، والْ تِهَ ايَ عَ ــرَ بِرِ ــرَ لَــهُ وأَمَ بِيُّــهُ األَجْ ــأَلَ نَ أَنْ يَسْ

ةِ وبِاملَْ  لَ الْبَيْتِ   دَّ تِنَا أَهْ ابَ رَ ا قَ لِهَ  .)١()ألَهْ
العـز بـن  وأخربنـا أبـ(:قـال ،أخرج ابن عسـاكر يف تـاريخ دمشـقو

الفـرج املعـاىف بـن زكريـا  وحممـد بـن احلسـني أنـا أبـ وكادش إذنـاً أنـا أبـ
ــل  ــن أيب الفض ــربين أيب ع ــاري أخ ــم األنب ــن القاس ــد ب ــا حمم ــايض ن الق

ين ود املقــرئ الشــاذكوبــن دان حــدثني ســليامن والعبــاس بــن ميمــ
اقـد السـلمي عـن عبـد اهللا بـن جعفـر املـديني وأخربين حممد بن عمر بـن 

كتــب  :لوســمعت أيب يقــ :ر بــن خمرمــة قالــتوعــن أم بكــر بنــت املســ
ــرومعا ــة إىل م ــوان وي ــز وه ــة أن ي ــىل املدين ــن معاوع ــد ب ــه يزي ــة وج ابن ي

م وأم كلثـأم وم بنـت عـيل وأمهـا أم كلثـوزينب بنـت عبـد اهللا بـن جعفـر 
ي عــن عبــد اهللا ـيقضـوســلم) ول اهللا (صـىل اهللا عليــه وفاطمـة بنــت رســ
رة آالف ـيعطيــه عشــوكــان دينــه مخســني ألــف دينــار وبــن جعفــر دينــه 

ــار  ــار ودين ــة دين ــدقها أربعامئ ــويص ــا بعش ــث ـيكرمه ــار فبع رة آالف دين

 .١٤٣:  ٥ ،أنساب األرشاف )١(
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اسـتثنى عليـه برضــا وان  بـن احلكـم إىل عبــد اهللا بـن جعفـر فأجابــه ومـر
 ،ىل بـه منهـاونـه مـع أين لسـت أولـن أقطـع أمـراً د :قالواحلسني بن عيل 

مـا  :انوكـان احلسـني بينبـع  فقـال لـه مـروالـد قـال واخلـال وخال  وهو
ا إال مخــس وفلــم يلبثــ ،حزمــت فــأبى فرتكــه وفلــ ،يءـانتظــارك إيــاه بشــ

ــالٍ  ــال لي ــر فق ــن جعف ــد اهللا ب ــاه عب ــني فأت ــدم احلس ــى ق ــان  :حت ــن ك م
هــا والــدها ووأنــت خاهلــا واحلــديث مــا تســمع  لــيس يل معــك أمــر فأمرُ

د عليه احلسـني بـذلك مجاعـة ثـم خـرج احلسـني فـدخل عـىل  ،بيدك فأشهَ
الين وقـد ويـا بنـت أختـي إنـه قـد كـان مـن أمـر أبيـك أمـرٌ  :زينب فقال

ــرك  ــوأم ــاء اهللا وإين ال آل ــر إن ش ــن النظ ــا وك حس ــرج من ــيس خي ــه ل إن
ك بيــدي ،غريبــة اللهــم  :فقــال احلســني ،أمــيونعــم بــأيب  :قالــت ؟فــأمرُ

ــي  ــن بن ــاك م ــة رض ــذه اجلاري ــيّض هل ــري فق ــم أين مل أرد إال اخل ــك تعل إن
 .هاشم

ثم خـرج حتـى لقـي القاسـم بـن حممـد بـن جعفـر بـن أيب طالـب  
ــجد  ــأتى املس ــده ف ــذه بي ــوفأخ ــت بن ــد اجتمع ــم  وق ــوهاش ــة  وبن أمي

ــريش و ــؤوأرشاف ق ــا وهي ــرهم م ــن أم ــرا م ــتكلم م ــلحهم ف ان ويص
إن يزيـد بـن أمـري املـؤمنني يريـد القرابـة  :ثـم قـال ،أثنى عليهوفحمد اهللا 

يريـد أن يـتالىف مـا كـان بصـالح هـذين احليـني مـع و ،أحلق عظـامً ولطفاً 
مع املعـاد الـذي ال غنـاء بـه عنـه مـع رضـا أمـري وما حيب من أثره عليهم 
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قد كان من عبد اهللا بـن جعفـر يف ابنتـه مـا قـد حسـن فيـه رأيـه و ،املؤمنني
ــيل  يلوو ــن ع ــني ب ــا احلس ــري وأمره ــالف ألم ــني خ ــد احلس ــيس عن ل

أثنــى عليــه ثــم وفــتكلم احلســني فحمــد اهللا  ،املــؤمنني إن شــاء اهللا تعــاىل
ــتم النقيصــة وإن اإلســالم يرفــع اخلسيســة  :قــال يــذهب املالمــة فــال وي

ــ ــلم إال يفول ــرئ مس ــىل ام ــأثم  م ع ــر م ــم اهللا وأم ــي أعظ ــة الت إن القراب
احلافظــة يف كتــاب ودة عليهــا وســأل األجــر يف املــوأمــر برعايتهــا وحقهــا 

 .)١()اهللا تعاىل قرابتنا أهل البيت
* * 

  

 .٢٤٦:  ٥٧ ،تاريخ دمشق )١(
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 املطلب اخلامس

 "القربى"املراد من  Qيف تعيني اإلمام عيل بن احلسني 

ذكــر مــن قــال ذلــك: حــدثني ( :قــائالً  ،أخــرج الطــربي يف تفســريه
حممد بن عامرة، قال: ثنا إسـامعيل بـن أبـان، قـال: ثنـا الصـباح بـن حييـى 
، عــن أيب الــديلم قــال: ملــا جــيء بعــيلّ بــن احلســني  ، عــن الســديّ املــريّ
ــل  ــن أه ــل م ــام رج ــق، ق ــىل درج دمش ــأقيم ع ــرياً، ف ــنهام أس ريض اهللا ع

قربـى الفتنـة، قطـع واستأصـلكم، والشام فقال: احلمـد هللا الـذي قـتلكم 
فقال لـه عـيلّ بـن احلسـني ريض اهللا عـنهام: أ قـرأت القـرآن؟ قـال: نعـم، 

مل أقــرأ آل حــم، قــال: مــا وقــال: أقــرأت آل حــم؟ قــال: قــرأت القــرآن 
ــرأت  ــ﴿ق ا إِال املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــلْ ال أَسْ ــىوقُ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــال:  ؟﴾دَّ ق

 .)١()إنكم ألنتم هم؟ قال نعمو
ــه او ــف أخرج ــريه (الكش ــي يف تفس ــالولثعلب ــان) ق ــا (:البي أخربن

ـد، أخربنـا املعـاىف بـن زكريـا بـن املبـتيل ـد بـن عقيل بـن حممّ ، حـدثنا حممّ
ــدثنا  ــان، ح ــن أب ــامعيل ب ــدثنا إس ــامرة، ح ــن ع ــد ب ــدثني حممّ ــر، ح جري
الصباح بـن حييـى املـزين، عـن السـدي، عـن أيب الـديلم، قـال: ملـا جـيء 
بعــيل بــن احلســني أســرياً فــأقيم عــىل درج دمشــق، قــام رجــل مــن أهــل 

 .٥٢٨:  ٢١ ،تفسري الطربي )١(
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قطـع قـرن الفتنــة، واستأصـلكم والشـام، فقـال: احلمـد هللا الّـذي قــتلكم 
ال عــيل بــن احلســني: أ قــرأت القــرآن؟ قــال: نعــم. قــال: قــرأت آل فقــ

ــرآن،  ــرأت الق ــال: ق ــم؟ ق ــلْ ال وح ــرأت قُ ــا ق ــال: م ــم. ق ــرأ أل ح مل أق
ـراً إِالَّ ملْـَ يْهِ أَجْ لَ مْ عَ ئَلُكُ بـى. قـال: وأَسْ رْ قُ ةَ يفِ الْ إنّكـم ألنـتم هـم؟ قـال: ودَّ

 .)١()»نعم
ــالو ــريه ق ــري يف تفس ــن كث ــه اب ــو(:أخرج ــالَ السُّ ــنْ أَيبِ قَ يُّ عَ دِّ

ـىلَ  ـأُقِيمَ عَ ا فَ ـريً ِّ بْـنِ احلسـني ريض اهللا عنـه أَسِ
ـيلِ ـيءَ بِعَ ا جِ : ملَـَّ الَ لَمِ قَ يْ الدَّ

مْ  ــتَلَكُ ي قَ ــذِ ــدُ هللاَِِّ الَّ َمْ ــالَ احلْ قَ ــامِ فَ ــلِ الشَّ ــنْ أَهْ ــلٌ مِ جُ ــامَ رَ ــقَ قَ شْ جِ دِمَ رَ دَ
مْ و ــلَكُ تَأْصَ ــةِ واسْ تْنَ فِ ِ الْ ينَ ــرْ ــعَ قَ ــ قَطَ قَ ــني ريض اهللا فَ ــن احلس ــيل ب ــهُ ع الَ لَ

أْتُ  ــرَ : قَ ــالَ أْتَ آلَ حــم؟ قَ ــرَ : أَقَ ــالَ ، قَ ــمْ : نَعَ ــالَ ؟ قَ آنَ ــرْ قُ أْتَ الْ ــرَ عنــه: أَ قَ
آنَ  رْ قُ ـراً إِالَّ والْ يْـهِ أَجْ لَ مْ عَ ـئَلُكُ أْ آلَ حـم، قـال: مـا قـرأت قُـلْ ال أَسْ ـرَ ْ أَقْ ملَ

بى قال: واملَْ  رْ قُ ةَ يفِ الْ مْ إنكم ألنتم هُ ودَّ : نَعَ الَ ؟ قَ  .)٢()مْ
 عـن أيب (:أخرجه املقريزي يف رسـائله قـالو ثـم ذكـر عـن السـدّ

دمشـق،  أقـيم عـىل درجوالديلم قال: ملا جـيء بعـيل بـن احلسـني أسـرياً، 
استأصـلكم، وقام رجل مـن أهـل الشـام فقـال: احلمـد اهللا الـذ قـتلكم 

 .٣١١:  ٨ ،تفسري الثعلبي )١(

 .١٨٤:  ٧ ،تفسري ابن كثري )٢(
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قــال:  قطــع قــرن الفتنــة. فقــال لــه عــيل: أ قــرأت القــرآن؟ قــال: نعــم.و
   .»آل حم«مل أقرأ وقال: قرأت القرآن  ؟»آل حم«قرأت: 

ــراً إِالَّ املَْــ يْــهِ أَجْ لَ مْ عَ ــئَلُكُ ــلْ ال أَسْ بــىوقــال: مــا قــرأت قُ رْ قُ ةَ يفِ الْ  ؟دَّ
 .)١()قال: فإنكم إلياهم؟ قال: نعم

ــدررو ــم ال ــاعي يف نظ ــرج البق ــال ،أخ ــري: ( :ق ــن كث ــال اب ــال وق ق
السدي: ملـا جـيء بعـيل بـن احلسـني أسـرياً فـأقيم عـىل درج دمشـق قـام 

ــتلكم  ــذي ق ــد هللا ال ــال: احلم ــام فق ــل الش ــن أه ــل م ــلكم ورج استأص
قطع قرن الفتنـة، فقـال لـه عـيل: أ قـرأت القـرآن؟ قـال: نعـم قـال: مـا و

ا إِالَّ املَْــ﴿قـرأت  ـرً يْــهِ أَجْ لَ مْ عَ ـأَلُكُ ــلْ الَ أَسْ بَـوقُ رْ ةَ يفِ الْقُ إنكــم وقــال:  ﴾ىدَّ
 .)٢()ألنتم هم، قال: نعم

أخـرج ابْـن جريـر و( :لـهوطي، قور عـن السـيوجاء يف الـدر املنثـو
ــنيْ  ُسَ ــن احلْ ــيل ب ــيءَ بع ــا جِ : مل ــالَ ــديلم قَ ــن أيب ال ــهُ  -عَ ن يضِ اهللا عَ  -رَ

َمـد  : احلْ ـالَ قَ ـام فَ ـامَ رجـل مـن أهـل الشَّ رياً فـأقيم عـىل درج دمشـق قَ أَسِ
ي قـتلكم  :  ،استأصـلكموهللا الَّذِ نـهُ يضِ اهللا عَ ـنيْ رَ ُسَ ـيلّ بـن احلْ ـهُ عَ ـالَ لَ قَ فَ

أت آل حــم؟  : أَ قــرَ ــالَ : نعــم. قَ ــالَ آن؟ قَ ــرْ قُ أت الْ : أمــا قــال أَ قــرَ ــالَ الَ قَ

 .٢٠٦ ،رسائل املقريزي )١(

 .٢٩٧:  ١٧ ،روالسونظم الدرر يف تناسب اآليات  )٢(
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أت  ــرَ يْــهِ أجــراً إِالَّ املَْــ﴿قَ لَ م عَ ــىوقــل الَ أَســأَلكُ بَ رْ ة يفِ الْقُ م  ﴾دَّ ــإِنَّكُ : فَ ــالَ قَ
: نعم الَ َنْتُم هم قَ  .)١()ألَ

ــو ــي يف الص ــر اهليتم ــن حج ــن اب ــاء ع ــهواعق قوج ــرج و( :ل أخ
بِيــه  ا عقــب مقتــل أَ ــريً ــهِ أَسِ ــيءَ بِ ــن زيــن العابــدين أَنــه ملــا جِ ّ عَ اينِ َ ــربَ الطَّ

امَ  ــنْهُ يضِ اهللا عَ ـنيْ رَ ُسَ ــاة أهــل واحلْ فَ ــالَ بعــض جُ أقــيم عــىل درج دمشــق قَ
ي قــتلكم  ــذِ َمــد هللا الَّ ــام احلْ تْ واستأصــلكم والشَّ فِ ــةقطــع قــرن الْ ــالَ  ،نَ قَ فَ

ــهُ  ــ :لَ ــهِ أجــراً إِالَ املَْ يْ لَ م عَ أت قــل الَ أَســأَلكُ ــرَ ــا قَ ــالَ ومَ ــى؟ قَ بَ رْ قُ ة يفِ الْ  :دَّ
نْتُم همو الَ  ؟أَ  .)٢()نعم :قَ

ــو ــال اآلل ــريهوق ــديلم ( :يس يف تفس ــن أيب ال ــر ع ــن جري ــرج اب أخ
قال: ملا جـيء بعـيل بـن احلسـني ريض اهللا تعـاىل عـنهام أسـرياً فـأقيم عـىل 
درج دمشــق قــام رجــل مــن أهــل الشــام فقــال: احلمــد هللا الــذي قــتلكم 

ــلكمو ــرآن؟  ،استأص ــرأت الق ــه: أ ق ــاىل عن ــيل ريض اهللا تع ــه ع ــال ل فق
ــلْ ال قــال: نعــم قــال: أ قــرأت آل حــم؟ قــال: نعــم قــال: مــا قــر أت: قُ

ـراً إِالَّ املْـَ يْـهِ أَجْ لَ مْ عَ ئَلُكُ بـى قـال: فـإنكم ألنـتم هـم؟ قـال: وأَسْ رْ قُ ةَ يفِ الْ دَّ
 .)٣()نعم

 .٣٤٨:  ٧ ،روالدر املنث )١(

 .٤٨٨:  ٢،اعق املحرقةوالص )٢(

 .٣٢:  ١٣ ،ح املعاينور )٣(
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أخـرج ابـن و(يش يف بيـان املعـاين قـال: وعبد القـادر بـن مـالّ حـو
ملــا جــيء بعــيل بــن احلســني ريض اهللا عــنهام  :جريــر عــن أيب الــديلم قــال

احلمـد  :أسرياً، أقيم عىل درج دمشـق، فقـام رجـل مـن أهـل الشـام فقـال
ــالوهللا الــذي قــتلكم  ــه عــيل: أ قــرأت القــرآن؟ ق  :استأصــلكم، فقــال ل

ــال ــم، ق ــال :نع ــم؟ ق ــرأت آل ح ــرأت  :أ ق ــا ق ــال أم ــم، ق ــلْ ال ﴿نع قُ
ــ ــراً إِالَّ املَْ ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــئَلُكُ ــىوأَسْ ب رْ ةَ يفِ الْقُ ــتم هــم؟  :قــال ؟﴾دَّ ــإنكم ألن ف

ا أهيــا وأســفاً. فــانظروأي نــدماً عــىل مــا قــال  ،نعــم، قــال فــأطرق :قــال
ال وهنم والنــاس كيــف قاتــل مــن قاتــل مــن أهــل الشــام أناســاً ال يعرفــ

ر  .)١()ن مكانتهمويقدّ
ــةو ــن تيمي ــة اب ــاء يف رشح المي ــل (: ،ج ــد أه ــت عن ــة آل البي منزل

ــراً إِالَّ املَْــ﴿ل اهللا تعــاىل: وعنــدنا يف قــ :السـنة يْــهِ أَجْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ـلْ ال أَسْ ةَ وقُ دَّ
ـــى بَ رْ ـــازل هـــؤالء و] ٢٣ر:و[الشـــ ﴾يفِ الْقُ ـــان من ـــار يف بي ـــاك آث هن

ــن  ــراً ع ــة أث ــذه اآلي ــري ه ــه اهللا يف تفس ــري رمح ــن كث ــر اب ــحابة، ذك الص
ــن احلســني ريض ـــعيل ب ــا جــيء ب ــال: مل ــديلم، ق  اهللا الســدي، عــن أيب ال

فــأقيم  -أرضــاهولعلــه بعــد مقتــل احلســني ريض اهللا عنــه و -عنــه أســرياً 
ــت  ــداء آل البي ــن أع ــام م ــل الش ــن أه ــل م ــام رج ــق، فق ــىل درج دمش ع

 .٣٨:  ٤ ،بيان املعاين )١(
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قطـع قـرن الفتنـة، فقـال لـه واستأصـلكم وفقال: احلمد هللا الـذي قـتلكم 
ــم. ــال: نع ــرآن؟ ق ــرأت الق ــه: أ ق ــني ريض اهللا عن ــن احلس ــيل ب ــال:  ع ق

ـــ أ ــرأت ال ــم)ق ــ ،(ح ــي: الس ــدويعن ــم)ور املب ـــ (ح ــرأت  ؟ءة ب ــال: ق ق
ــه تعــاىل: وقــال: أمــا قــرأت ق مل أقــرأ هــذه.والقــرآن  مْ ﴿ل ــأَلُكُ ــلْ ال أَسْ قُ

ــ ــراً إِالَّ املَْ ــهِ أَجْ يْ لَ ــىوعَ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ ــتم وقــال: .]٢٣ر:و[الشــ ﴾دَّ إنكــم ألن
سـن هم؟ قال عـيل بـن احلسـني: نعـم، إننـا لـنحن الـذين أمـر اهللا بـأن حيُ 

ـــراً إِالَّ املَْـــ﴿إلـــيهم:  يْـــهِ أَجْ لَ مْ عَ ـــأَلُكُ ـــلْ ال أَسْ ــــىوقُ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ  ﴾دَّ
ــ ــه ٢٣ر:و[الش ــه ريض اهللا عن ــني منزلت ــه يب ــق آل و] كأن ــب يف ح ــا جي م

ال ننكــر ول اإلمــام ابــن كثــري رمحــه اهللا تعــاىل: وبيتــه ريض اهللا عــنهم. يقــ
ــه وال ــىل اهللا علي ــي ص ــت النب ــآل بي ــاية ب ــلم، وص ــان وس ــر باإلحس األم

إكـرامهم، فـإهنم مـن ذريـة طـاهرة، مـن أرشف بيـت واحـرتامهم وإليهم 
ــىل و ــد ع ــه األرض، وج ــىل وج ــي ص ــت النب ــك أن آل بي ــك يف ذل ال ش

 .)١()جه األرضوجد عىل وسلم من أرشف بيت واهللا عليه 
ــن ( :ينوقــال حممــد عــيل الصــابو ــا جــيء بعــيل ب قــال الســدي: مل

ــريً  ــنْ احلســني ريض اهللا عنــه أَسِ ــلٌ مِ جُ ــامَ رَ ، قَ ــقَ شْ جِ دِمَ رَ ــىلَ دَ ــأُقِيمَ عَ ا، فَ
ي قــتلكم،  ــذِ ــدُ هللاِ الَّ َمْ : احلْ ــالَ قَ ــامِ فَ ــلِ الشَّ قطــع قــرن وأستأصــلكم، وأَهْ

 .١٤:  ٨ -لعمر بن سعود –رشح المية ابن تيمية  )١(
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 : ـالَ ؟ قَ آنَ ـرْ قُ أْتَ الْ ـرَ الفتنة، فقـال لـه عـيل بـن احلسـني ريض اهللا عنـه: أَ قَ
أْتُ ا ـرَ : قَ ـالَ أْتَ آلَ حـم؟ قَ ـرَ : أَ قَ الَ ، قَ مْ آنَ نَعَ ـرْ قُ : ولْ ـالَ أْ آلَ حـم، قَ ـرَ ْ أَقْ ملَ

 : أْتَ ــرَ ــا قَ ــ﴿مَ ا إِالَّ املَْ ــرً ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ ــل الَّ أَسْ ــىوقُ بَ رْ قُ ةَ يفِ الْ :  ؟﴾دَّ ــالَ قَ
 .)١()"إنكم ألنتم هم؟ قال: نعمو

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٢٧٥:  ٢ ،خمترص تفسري ابن كثري )١(

                                                           



 

 

 

  



 

 

 

 خامتة

 Q إمامــة احلســن املجتبــىودة عــىل عصــمة ويف داللــة آيــة املــ
 ل.وبتشكيل قياس منطقي من الشكل األ

 من كل ما تقدم نخلص إىل النتائج اآلتية:و
ــن و ــام احلس ــمة اإلم ــنثبت عص ــام س ــذا املق ــالل  ،Qيف ه ــن خ م

ة، وآيــة املــ-ريفة ـاآليــة الشــ مْ ﴿لــه تعــاىل: وهــي قودّ ــأَلُكُ ــل الَّ أَسْ يْــهِ قُ لَ عَ
ــ ا إِالَّ املَْ ــرً ــىوأَجْ بَ رْ ةَ يف الْقُ ــكل األ -﴾دَّ ــق الش ــكال وبتطبي ــن األش ل م

 :لوفة يف علم املنطق، فنقواألربعة املعر
ــكل األو ــق الش ــان بتطبي ــك الربه ــة وإلي ــكال األربع ــن األش ل م

 ل: وفة يف علم املنطق، فنقواملعر
ته مطلقاً وجبت مومن   مطلقاً جبت طاعته و............ ....دّ

 جبت عصمتهو....... .......جبت طاعته مطلقاً وكلّ من و
 فالنتيجة:

ته مطلقاً وجبت مومن   جبت عصمتهو........... .........دّ
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ــغر: فق ــل الص ــا دلي ــاىل: وأمّ ــه تع ــ﴿ل ِبُّ ــتُمْ حتُ ن ــلْ إِنْ كُ نَ اهللاََّ وقُ
بِعُ  ــاتَّ ط احلــبّ بلــز)١(﴾نِى...وفَ يعنــي: م االتّبــاع، الّــذي و، الّــذي رشَ

 الطاعة.
فّرة فيــه، ول متــوط الشــكل األوهــذا القيــاس منــتج؛ ألنّ رشو

 كلّيّة الكرب.وهي: إجياب الصغر، و
ــو ــذا، نك ــىل ه ــى، وع ــن املجتب ــام احلس ــمة اإلم ــا عص ــد أثبتن ن ق

ــل البيــت و ــة أه ــذين أ Kســائر أئم ــب اهللا مــوالّ ــن وج ــه م دّهتم يف كتاب
 .خالل آيات القرآن الكريم نفسها، بقياس منطقي

* * * 
 
 
 
 
 
 
 

 .٣١) سورة آل عمران: آية ١(
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ــد املســانيد العشــوإحتــاف اخلــرية املهــرة بز .١ ــ ،رةـائ  واملؤلــف: أب
العبــاس شــهاب الــدين أمحــد بــن أيب بكــر بــن إســامعيل بــن ســليم بــن 

ــثامن الب ــن ع ــايامز ب ــريي وق ــص ــافعي (املت ــاين الش ـــ)، ٨٤٠ىف: والكن ه
تقديم: أمحـد معبـد عبـد الكـريم، املحقـق: دار املشـكاة للبحـث العلمـي 

ــ ــإرشاف أب ــراهيموب ــن إب ــارس ب ــ ،متيم ي ـــدار النش ــور: دار ال ر، ـطن للنش
 .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠ىل، والرياض، الطبعة: األ

ـــد املبتكـــرة مـــن أطـــراف العشـــو. إحتـــاف املهـــرة بالف٢ رة، ـائ
ــفاملؤ ــر  أيب :ل ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح الفض

ــ ــق٨٥٢ :ىفوالعســقالين (املت ــريةومركــز خدمــة الســنة  :هـــ)، حتقي  ،الس
ــه  ــارص (راجع ــارص الن ــن ن ــري ب ــإرشاف د زه ــق ووب ــنهج التعلي ــد م ح

ــارشو ــراج)، الن ــ :اإلخ ــحف الش ــة املص ــد لطباع ــك فه ــع املل ريف ـجمم
 :يــة (باملدينــة)، الطبعــةوالنب الســريةومركــز خدمــة الســنة و -(باملدينــة) 

 م. ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥،ىلواأل
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ر، املؤلــف: ـر يف القــراءات األربعــة عشـــإحتــاف فضــالء البشــ .٣
ــدين  ــهاب ال ، ش ــدمياطيّ ــي ال ــد الغن ــن عب ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــد ب أمح

هـــ)، املحقــق: أنــس مهــرة، النــارش: دار ١١١٧ىف: والشــهري بالبنــاء (املتــ
 .هـ١٤٢٧ -م ٢٠٠٦لبنان، الطبعة: الثالثة،  -الكتب العلمية 

م القرآن، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكـر، جـالل واإلتقان يف عل .٤
الفضـل إبـراهيم،  وهــ)، املحقـق: حممـد أبـ٩١١ىف:وطي (املتوالدين السي

 .م ١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤رية العامة للكتاب، الطبعة: ـالنارش: اهليأة املص
ــن   .٥ ــامعيل ب ــن إس ــد ب ــف: حمم ــات، املؤل ــرد بالتعليق األدب املف

ــاري، أب ــرية البخ ــن املغ ــراهيم ب ــوإب ــد اهللا (املت ــه ٢٥٦ىف: وعب ـــ)، حقق ه
له: سـمري بـن أمـني الـزهريي، النـارش: مكتبـة املعـارف وقابله عىل أصـو

 م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ىل، وزيع، الرياض، الطبعة: األوالتوللنرش 
احلسن عيل بن أمحد بن حممد بن  ون، املؤلف: أبل القرآوأسباب نز .٦

هــ)، املحقـق: عصـام ٤٦٨ىف: وري، الشافعي (املتواحدي، النيسابوعيل ال
الدمام، الطبعة: الثانيـة،  -بن عبد املحسن احلميدان، النارش: دار اإلصالح 

 .م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢
ر التميمـي واألنساب، املؤلف: عبد الكـريم بـن حممـد بـن منصـ .٧

هـ)، املحقـق: عبـد الـرمحن بـن ٥٦٢ىف: وسعد (املت وزي، أبومعاين املرالس
غريه، النارش: جملس دائـرة املعـارف العثامنيـة، حيـدر وحييى املعلمي اليامين 

 .م١٩٦٢ -هـ  ١٣٨٢ىل، والطبعة: األ آباد،
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رح صـحيح البخـاري، املؤلـف: أمحـد بـن ـإرشـاد السـاري لشـ .٨
ــد امللــك  ــن عب ــن أيب بكــر ب ــي املصــحممــد ب ـــالقســطالين القتيب  وري، أب

ــ ــدين (املت ــاس، شــهاب ال هـــ)، النــارش: املطبعــة الكــرب ٩٢٣ىف: والعب
 .هـ ١٣٢٣األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، 

احلسـن  وأحكام القـرآن، املؤلـف: عـيل بـن حممـد بـن عـيل، أبـ .٩
ــر ــدين، املع ــامد ال ــب بع ــربي، امللق ــافعي والط ــرايس الش ــا اهل ف بالكي

ــ ــق: م٥٠٤ىف: و(املت ـــ)، املحق ــيل وه ــد ع ــى حمم ــة، وس ــد عطي ــزة عب ع
 .هـ ١٤٠٥ت، الطبعة: الثانية، والنارش: دار الكتب العلمية، بري

ــد  .١٠ ــن حمم ــامعيل ب ــف: إس ــبهاين، املؤل ــرآن لألص ــراب الق إع
القاسـم،  وبن الفضل بـن عـيل القـريش الطليحـي التيمـي األصـبهاين، أبـ

صــه: وثقــت نصووهـــ)، قــدمت لــه ٥٣٥ىف: وام الســنة (املتــوامللقــب بقــ
ف (فهرسـة مكتبـة ورة فائزة بنـت عمـر املؤيـد، النـارش: غـري معـروالدكت

ـــد ال ـــك فه ـــة واملل ـــة: األ -طني ـــاض)، الطبع ــــ  ١٤١٥ىل، والري  -ه
 .م ١٩٩٥

بــن  د بــن عمــروالقاســم حممــ وأســاس البالغــة، املؤلــف: أبــ .١١
ــ ــد، الزخمش ـــأمح ــار اهللا (املت ـــ)، حت٥٣٨ىف: وري ج ــل ه ــد باس ــق: حمم قي

لبنــان، الطبعــة:  -ت ود، النــارش: دار الكتــب العلميــة، بــريون الســوعيــ
 .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ىل، واأل
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ـــايل .١٢ ـــد ،األم ـــيخ الص ـــات  ،قوالش ـــم الدراس ـــق: قس حتقي
ــة  ،اإلســالمية النــارش:  ،هـــ ١٤١٧ ،ىلوقــم، الطبعــة األ -مؤسســة البعث

 .النرش يف مؤسسة البعثةومركز الطباعة 
ــاري،  .١٣ ــرب الغف ــيل أك ــق: ع ــد، حتقي ــيخ املفي ــاص، الش االختص

ــ ــيد حمم ــه الس ــب فهارس ــعورت ــنة الطب ــة، س ــة الثاني ــدي، الطبع  :د الزرن
 .م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤

ــى  .١٤ ترتيــب األمــايل اخلميســية للشــجري، مؤلــف األمــايل: حيي
ــني (امل ــن احلس ــاهللا) ب ــد ب ــني و(املرش ــد احلس ــن زي ــامعيل ب ــن إس ــق) ب ف

ــاين  ــجري اجلرج ــالش ــدين  ٤٩٩ىف و(املت ــي ال ــايض حمي ــا: الق ـــ)، رتبه ه
ــ ــمي (املت ــريش العبش ــد الق ــن أمح ــد ٦١٠ىف: وحممــد ب ــق: حمم ـــ)، حتقي ه

ــري ــة، ب ــارش: دار الكتــب العلمي  -ت وحســن حممــد حســن إســامعيل الن
 .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢ىل، ولبنان، الطبعة: األ

ــي مــن األحــ .١٥ ــام للنب ــاع األســامع ب احلفــدة وال واألمــوال وإمت
العبـاس احلسـيني  وملتاع، املؤلـف: أمحـد بـن عـيل بـن عبـد القـادر، أبـاو

هــ)، املحقـق: حممـد عبـد ٨٤٥ىف: والعبيدي، تقـي الـدين املقريـزي (املتـ
ــ ــد النميس ــة ـاحلمي ــب العلمي ــارش: دار الكت ــري –ي، الن ــة: وب ت، الطبع

 .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠ىل، واأل
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ـــامء إىل ز .١٦ ـــايل واإلي ـــد األم ـــزاء وائ ـــايل وز -األج ـــد األم ائ
ــد والفو ــاجم وائ ــتة واملع ــب الس ــىل الكت ــيخات ع ــأ واملواملش ــند وط مس

ار، النــارش: أضــ ـرَّ ــليم جَ اء واإلمـام أمحــد، املؤلـف: نبيــل ســعد الـدين سَ
 .م ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨ىل، والسلف الطبعة: األ

ــري أيب  .١٧ ــاب الكريم(تفس ــا الكت ــليم إىل مزاي ــل الس ــاد العق إرش
د العـامدي حممـد بـن حممـد بـن مصـطفى والسـع و، املؤلـف: أبـ)د والسع
 ت.وبري -هـ)، النارش: دار إحياء الرتاث العريب ٩٨٢ىف: و(املت

نعــيم أمحــد  و، املؤلــف: أبــ)أخبــار أصــبهان (تــاريخ أصــبهان  .١٨
ســى بــن مهــران األصــبهاين وبــن عبــد اهللا بــن أمحــد بــن إســحاق بــن م

: دار ي حســن، النـــارشورـهـــ)، املحقــق: ســـيد كســ٤٣٠ىف: و(املتــ
 .م١٩٩٠-هـ ١٤١٠ىل، وت، الطبعة: األوبري -الكتب العلمية 

عبـــد اهللا وأســـامي مشـــايخ اإلمـــام البخـــاري، املؤلـــف: أب .١٩
ــ ــدي (املت ه العب ــدَ نْ ــن مَ ــى ب ــن حيي ــد ب ــن حمم ــحاق ب ــن إس ــد ب ىف: وحمم

ــ٣٩٥ ــة الك ــارش: مكتب ــايب، الن ــد الفاري ــر حمم ــق: نظ ـــ)، املحق ثر، وه
 .م ١٩٩١ -هـ  ١٤١٢ىل والطبعة: األ
ب بــن إســحاق وال الرجــال، املؤلــف: إبــراهيم بــن يعقــوأحــ .٢٠

ــوالســعدي اجل ــ وزجــاين، أب ــد ٢٥٩ىف: وإســحاق (املت هـــ)، املحقــق: عب
فيصــل  -ر: حــديث أكــادمي ـي، دار النشــوالعلــيم عبــد العظــيم البَســت

 .آباد، باكستان
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د بـن حممـد بـن عـيل واألعالم، املؤلـف: خـري الـدين بـن حممـ .٢١
ــارس،  ــن ف ــب ــقي، (املت ــزركيل الدمش ــارش: دار ١٣٩٦ىف: وال ـــ)، الن ه

 م. ٢٠٠٢وأيار / ماي -العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عرشة 
ــن  .٢٢ ــابر ب ــن ج ــى ب ــن حيي ــد ب ــف: أمح ــاب األرشاف، املؤل أنس

ذُري (املتــودا ريــاض وهـــ)، حتقيــق: ســهيل زكــار ٢٧٩ىف: ود الــبَالَ
ــر  ــارش: دار الفك ــزركيل، الن ــري –ال ــوب ـــ  ١٤١٧ىل، وة: األت، الطبع  -ه

 .م١٩٩٦
ــ .٢٣ ــث، أب ــث احلثي ــري  والباع ــن كث ــر ب ــن عم ــامعيل ب ــداء إس الف

ــ ــريش البص ـــالق ــقي (املت ــم الدمش ــد ٧٧٤ىف: وري ث ــق: أمح ـــ)، املحق ه
ــاكر، ــد ش ــري حمم ــة، ب ــب العلمي ــارش: دار الكت ــة:  -ت والن ــان، الطبع لبن

 .الثانية
بغيــة الطلــب يف تــاريخ حلــب، املؤلــف: عمــر بــن أمحــد بــن  .٢٤

ــ ــديم (املت ــن الع ــدين ب ــامل ال ــييل، ك ــرادة العق ــن أيب ج ــة اهللا ب ىف: وهب
 .هـ)، املحقق: د. سهيل زكار، النارش: دار الفكر٦٦٠

ــ .٢٥ ــان يف عل ــف: أبوالربه ــرآن، املؤل ــدين وم الق ــدر ال ــد اهللا ب عب
هـــ)، املحقــق: ٧٩٤ىف: وتــي (املـحممــد بــن عبــد اهللا بــن هبــادر الزركشــ

ــ ــد أب ــة: األ وحمم ــراهيم، الطبع ــل إب ـــ  ١٣٧٦ىل، والفض م،  ١٩٥٧ -ه
 .رشكاؤهوالنارش: دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احللبي 
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ـــث   .٢٦ ـــريج األحادي ـــري يف خت ـــدر املن ـــار الاآلوالب ـــة يف وث اقع
حفـص عمـر بـن  والرشح الكبـري، املؤلـف: ابـن امللقـن رساج الـدين أبـ

هــــ)، املحقـــق: ٨٠٤ىف: وري (املتــــعـــيل بـــن أمحـــد الشـــافعي املصـــ
يـارس بـن كـامل، النـارش: دار وعبـد اهللا بـن سـليامن والغـيط  ومصطفى أب

ــ ــرة للنش ــع والتور ـاهلج ــاض -زي ــع-الري ىل، ودية، الطبعــة: األو، الس
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

د آل ويش السيد حممـواملؤلف: عبد القادر بن مالّ ح ،بيان املعاين .٢٧
دمشق، الطبعـة:  -هـ)، النارش: مطبعة الرتقي ١٣٩٨ىف: وغازي العاين (املت

 .م ١٩٦٥ -هـ  ١٣٨٢ىل، واأل
ــ .٢٨ ــف: أب ــري، املؤل ــيط يف التفس ــر املح ــن  والبح ــد ب ــان حمم حي

ىف: وي (املتــسـف بـن حيـان أثـري الـدين األندلسـوسف بن عـيل بـن يوي
ت، وبـري -هـ)، املحقـق: صـدقي حممـد مجيـل، النـارش: دار الفكـر ٧٤٥

 .هـ ١٤٢٠

ــن  .٢٩ ــعيد ب ــن س ــثامن ب ــف: ع ــرآن، املؤل ــدّ آي الق ــان يف ع البي

هـــ)، املحقــق: غــانم ٤٤٤ىف: والــداين (املتــ وعمــر وعــثامن بــن عمــر أبــ

ــد ــز املخطوق ــارش: مرك ــد، الن ــات وري احلم ــرتاث وط ــت، والك -ال ي

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤ىل، والطبعة: األ
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ــائر ذ .٣٠ ــف: وبص ــز، املؤل ــاب العزي ــائف الكت ــز يف لط ي التميي

ــدين أب ــد ال ــوجم ــن يعق ــد ب ــاهر حمم ــريوط ــوب الف ــادي (املت ىف: وز آب

هـــ)، املحقــق: حممــد عــيل النجــار، النــارش: املجلــس األعــىل ٨١٧

 .جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة -ن اإلسالمية وللشؤ

ـــ .٣١ ـــف: أب ـــد، املؤل ـــد يف تفســـري القـــرآن املجي  والبحـــر املدي

ــري  ــني األنج ــة احلس ــن عجيب ــدي ب ــن امله ــد ب ــن حمم ــد ب ــاس أمح العب

هـــ)، املحقــق: أمحــد عبــد اهللا القــريش ١٢٢٤ىف: ويف (املتــوالفــايس الصــ

 .هـ ١٤١٩القاهرة،  -ر حسن عباس زكي ورسالن، النارش: الدكت

الفـداء إسـامعيل بـن عمـر بـن  والنهايـة، املؤلـف: أبـوالبداية  .٣٢

ــ ــريش البص ــري الق ـــكث ــقي (املت ــم الدمش ــق: ٧٧٤ىف: وري ث ـــ)، املحق ه

ـــاء الـــرتاث العـــريب، الطبعـــة: األ ىل وعـــيل شـــريي، النـــارش: دار إحي

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
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ــراهيم  .٣٣ ــن إب ــامعيل ب ــن إس ــد ب ــف: حمم ــري، املؤل ــاريخ الكب الت
ــاري، أب ــرية البخ ــن املغ ــوب ــد اهللا (املت ــرة ٢٥٦ىف: وعب ــة: دائ ـــ)، الطبع ه

الـدكن، طبـع حتـت مراقبـة: حممـد عبـد  -املعارف العثامنيـة، حيـدر آبـاد 
 املعيد خان.

زكريــا حييــى بــن معــني بــن  واملؤلــف: أبــ ،تــاريخ ابــن معــني .٣٤
الء، البغــدادي ون بــن زيــاد بــن بســطام بــن عبــد الــرمحن املــري بــالوعــ

ــ ــ٢٣٣ىف: و(املت ــد ن ــد حمم ــق: د. أمح ـــ)، املحق ــارش: دار  روه ــيف، الن س
 .دمشق -ن للرتاث واملأم

ــ .٣٥ ــف: أب ــق، املؤل ــاريخ دمش ــن  وت ــن ب ــن احلس ــيل ب ــم ع القاس
بــن  وهـــ)، املحقـق: عمـر٥٧١ىف: وف بــابن عسـاكر (املتـوهبـة اهللا املعـر
زيــع، عــام والتور ـالنشــوي، النــارش: دار الفكــر للطباعــة وغرامــة العمــر

 .م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥النرش: 
ــ :إعــراب القــرآن، املؤلــف التبيــان يف .٣٦ البقــاء عبــد اهللا بــن  وأب

عــيل حممــد  :هـــ)، املحقــق٦١٦ :ىفواحلســني بــن عبــد اهللا العكــربي (املتــ
 .رشكاهوعيسى البايب احللبي  :ي، النارشوالبجا

املؤلـف: حممـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثـري  ،تاريخ الطـربي .٣٧
(صـلة تـاريخ  هــ)،٣١٠ىف: وجعفـر الطـربي (املتـ وبن غالب اآلميل، أبـ

ــ ــي، املت ــعد القرطب ــن س ــب ب ــربي لعري ــارش: دار ٣٦٩ىف: والط ـــ)، الن ه
 .هـ ١٣٨٧ -ت، الطبعة: الثانية وبري -الرتاث 
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ـــار  .٣٨ ـــت عـــن رســـوهتـــذيب اآلث ل اهللا مـــن وتفصـــيل الثاب
األخبار، املؤلف: حممد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثـري بـن غالـب اآلمـيل، 

د حممــد شــاكر، واملحقــق: حممــهـــ)، ٣١٠ىف: وجعفــر الطــربي (املتــ وأبــ
ــدين  ــة امل ــارش: مطبع ــاهرة،  -الن ــ٣١ .٢٩الق ــة األح ــو. حتف رح ـذي بش

العـال حممـد عبـد الـرمحن بـن عبـد الـرحيم  وجامع الرتمذي، املؤلف: أبـ
 -هــــ)، النـــارش: دار الكتـــب العلميـــة ١٣٥٣ىف: وري (املتـــواملبـــاركف

 .توبري
الكشـــاف اقعـــة يف تفســـري واآلثـــار الوختـــريج األحاديـــث  .٣٩

ســف بــن وحممــد عبــد اهللا بــن ي وللزخمرشــي، املؤلــف: مجــال الــدين أبــ
هـــ)، املحقــق: عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن ٧٦٢ىف: وحممــد الزيلعــي (املتــ

ـــعد، النـــارش: دار ابـــن خزيمـــة  ىل، والريـــاض، الطبعـــة: األ -الس
 .هـ١٤١٤

ــدين أب .٤٠ ــمس ال ــف: ش ــاظ، املؤل ــذكرة احلف ــد وت ــد اهللا حمم عب
ـايْامز الـذهبي (املتـبن أمحـد بـن عـث هــ)، النـارش: دار ٧٤٨ىف: وامن بـن قَ

 م.٩٩٨ -هـ١٤١٩ىل، ولبنان، الطبعة: األ-توالكتب العلمية بري
ــ .٤١ ــف: أب ــيم، املؤل ــرآن العظ ــري الق ــن  وتفس ــامعيل ب ــداء إس الف

ــ ــريش البص ــري الق ــن كث ــر ب ـــعم ــقي (املت ــم الدمش ـــ)، ٧٧٤ىف: وري ث ه
زيــع، والتودار طيبــة للنرشــ  املحقــق: ســامي بــن حممــد ســالمة، النــارش:

 .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة: الثانية 
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ــف  .٤٢ ــي (الكش ــري الثعلب ــرآن)، وتفس ــري الق ــن تفس ــان ع البي
ىف: وإســحاق (املتــ واملؤلــف: أمحــد بــن حممــد بــن إبــراهيم، الثعلبــي، أبــ

ــ٤٢٧ ــن عاش ــد ب ــام أيب حمم ــق: اإلم ـــ)، حتقي ــة وه ــدقيق: ور، مراجع ت
ــاء الــرتاث العــريب، بــرينظــري الســاعدي، النــارش: دار  ــان،  -ت وإحي لبن

 .م ٢٠٠٢  -، هـ ١٤٢٢ىل والطبعة: األ
ــه الشــ .٤٣ ــار الشــنيعة املوريعة املرفـتنزي عة، وضــوعــة عــن األخب
ر الدين، عـيل بـن حممـد بـن عـيل بـن عبـد الـرمحن بـن عـراق واملؤلف: ن

عبـد  ،هـاب عبـد اللطيـفوهــ)، املحقـق: عبـد ال٩٦٣ىف: والكناين (املتـ
ــة اهللا حم ــب العلمي ــارش: دار الكت ــامري، الن ــديق الغ ــد الص ــري -م ت، وب

 .هـ ١٣٩٩ىل، والطبعة: األ
ــ .٤٤ ــب الك ــام يف تأني ــل ب ــف: والتنكي ــل، املؤل ــن األباطي ثري م

ــيامين  ــي ال ــي العتم ــد املعلم ــن حمم ــيل ب ــن ع ــى ب ــن حيي ــرمحن ب ــد ال عب
ــ ــات ١٣٨٦ىف: و(املت ــع خترجي ـــ)، م ــدين وه ــارص ال ــد ن ــات: حمم تعليق

ــاين  ــا -األلب ــري الش ــب  -يش وزه ــارش: املكت ــزة، الن ــرزاق مح ــد ال عب
 .م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦اإلسالمي، الطبعة: الثانية، 

ســف بــن عبــد وهتــذيب الكــامل يف أســامء الرجــال، املؤلــف: ي .٤٥
ــن ي ــرمحن ب ــف، أبوال ــد وس ــي أيب حمم ــن الزك ــدين ب ــال ال ــاج، مج احلج

ــ ــزي (املت ــي امل ــق: د. ٧٤٢ىف: والقضــاعي الكلب ـــ)، املحق ــه ــار ع اد وبش
ـــر ـــالة ومع ـــة الرس ـــارش: مؤسس ـــري -ف، الن ـــة: األوب ىل، وت، الطبع

١٩٨٠ - ١٤٠٠. 
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ضــيح األفكــار ملعــاين تنقــيح األنظــار، املؤلــف: حممــد بــن وت .٤٦
 وإســامعيل بــن صــالح بــن حممــد احلســني، الكحــالين ثــم الصــنعاين، أبــ

هـــ)، ١١٨٢ىف: وف كأســالفه بــاألمري (املتــوإبــراهيم، عــز الــدين، املعــر
ــق: أب ــن عواملحق ــد ب ــن حمم ــالح ب ــرمحن ص ــد ال ــارش: دار وعب ــة، الن يض

ـــري ـــة، ب ـــب العلمي ـــة: األ -توالكت ـــان، الطبع ــــ/١٤١٧ىل ولبن  ه
 .م١٩٩٧

ــ .٤٧ ــهيل لعل ــوالتس ــف: أب ــل، املؤل ــن  وم التنزي ــد ب ــم، حمم القاس
ــ ــاطي (املت ــي الغرن ــزي الكلب ــن ج ــد اهللا، اب ــن عب ــد ب ــن حمم ــد ب ىف: وأمح

ــدكت٧٤١ ــق: ال ـــ)، املحق ــة دار وه ــارش: رشك ــدي، الن ــد اهللا اخلال ر عب
 .هـ ١٤١٦ -ىل وت، الطبعة: األوبري -األرقم بن أيب األرقم 

ــأ .٤٨ ــدي (ت ــري املاتري ــد وتفس ــف: حمم ــنة)، املؤل ــل الس يالت أه
ــ ــن حمم ــد ب ــن حمم ــوب ــ ود، أب ــومنص ــدي (املت ـــ)، ٣٣٣ىف: ور املاتري ه

ــل ــدي باس ــق: د. جم ــة واملحق ــب العلمي ــارش: دار الكت ــري -م، الن ت، وب
 .م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦ىل، ولبنان، الطبعة: األ

تفســـري املراغـــي، املؤلـــف: أمحـــد بـــن مصـــطفى املراغـــي  .٤٩
ــ ــة ١٣٧١ىف: و(املت ــة مكتب ــارش: رشك ـــ)، الن ــايب وه ــطفى الب ــة مص مطبع

 .م ١٩٤٦ -هـ  ١٣٦٥ىل، والده بمرص، الطبعة: األوأواحللبي 
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ــر  .٥٠ ــوالتحري ــديد «ير والتن ــى الس ــر املعن ــوحتري ــل وتن ير العق
حممــد الطــاهر بــن حممــد  :املؤلــف»، اجلديــد مــن تفســري الكتــاب املجيــد

 :هـــ)، النــارش١٣٩٣ :ىفوي (املتـــنســور التوبــن حممــد الطــاهر بــن عاشــ
 .هـ ١٩٨٤نس، سنة النرش: وت -نسية للنرش والدار الت

ــف: أب .٥١ ــي، املؤل ــري القرطب ــن وتفس ــد ب ــن أمح ــد ب ــد اهللا حمم عب
اخلزرجـــي شـــمس الـــدين القرطبـــي  أيب بكـــر بـــن فـــرح األنصـــاري

إبــراهيم اطفــيش، النــارش: وين وهـــ)، حتقيــق: أمحــد الــربد٦٧١ىف: و(املتــ
ـــ ـــب املص ـــاهرة، -رية ـدار الكت ـــة،  الق ـــة: الثاني ــــ ١٣٨٤الطبع  -ه

 .م١٩٦٤
ــا .٥٢ ــري امل ــت وتفس ــوردي (النك ــوالعي ــف: أب ــن  ون)، املؤل احلس

ــ ــب البص ــن حبي ــد ب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــيل ب ـــع ــدادي، الش هري ري البغ
د بــن وهـــ)، املحقــق: الســيد ابــن عبــد املقصــ٤٥٠ىف: وردي (املتــوباملــا

 .لبنان -ت وبري -عبد الرحيم، النارش: دار الكتب العلمية 
ـــ .٥٣ ـــري الزخمش ــــتفس ـــائق غ ـــن حق ـــاف ع امض وري (الكش

ري ـبـن أمحـد، الزخمشـ ود بـن عمـروالقاسـم حممـ والتنزيل)، املؤلف: أبـ
ــ ــار اهللا (املت ــريب ٥٣٨ىف: وج ــاب الع ــارش: دار الكت ـــ)، الن ــري -ه ت، وب
 .هـ ١٤٠٧ -الطبعة: الثالثة 
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جيز يف تفســـري الكتـــاب وتفســـري ابـــن عطيـــة (املحـــرر الـــ .٥٤
حممـد عبـد احلـق بـن غالـب بـن عبـد الـرمحن بـن  والعزيز)، املؤلـف: أبـ

هـــ)، املحقــق: عبــد ٥٤٢ىف: وي املحــاريب (املتـــمتــام بــن عطيــة األندلســ
ــد ــالم عب ــة  الس ــب العلمي ــارش: دار الكت ــد، الن ــايف حمم ــري -الش ت، وب

 .هـ ١٤٢٢ -ىل والطبعة: األ
ــدة  .٥٥ ــري يف العقي ــري املن ــوالتفس ــفوريعة ـالش ــنهج، املؤل د  :امل

ــارشو ــزحييل، الن ــطفى ال ــن مص ــة ب ــارص  :هب ــر املع ــق،  -دار الفك دمش
 .هـ ١٤١٨ ،الثانية :الطبعة

ـــل  .٥٦ ـــدارك التنزي ـــفي (م ـــري النس ـــائق وتفس ـــل)، والتأحق ي
ــ ــف: أب ــ واملؤل ــن حمم ــد ب ــن أمح ــد اهللا ب ــات عب ــدين والربك ــافظ ال د ح

ــ ــفي (املت ــه ٧١٠ىف: والنس ـــ)، حقق ــه: يوه ــرج أحاديث ــيل وخ ــف ع س
، النـارش: دار الكلـم وقـدم لـه: حميـي الـدين ديـب مسـتوي، راجعه وبدي

 .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ىل، وت، الطبعة: األوالطيب، بري
د العـامدي حممـد بـن والسـع وف: أبـاملؤلـ ،دوتفسري أيب السـع .٥٧

ــ ــطفى (املت ــن مص ــد ب ــرتاث ٩٨٢ىف: وحمم ــاء ال ــارش: دار إحي ـــ)، الن ه
 .توبري -العريب 

ســعيد عبــد اهللا وي، املؤلــف: نــارص الــدين أبوتفســري البيضــا .٥٨
هـــ)، املحقــق: ٦٨٥ىف: وي (املتــوبــن عمــر بــن حممــد الشــريازي البيضــا

ــيل ــرمحن املرعش ــد ال ــد عب ــريب حمم ــرتاث الع ــاء ال ــارش: دار إحي  -، الن
 .هـ ١٤١٨ -ىل وت، الطبعة: األوبري
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ــاب .٥٩ ــري النيس ــرآن وتفس ــب الق ــان)، وري (غرائ ــب الفرق رغائ
ري واملؤلــف: نظــام الــدين احلســن بــن حممــد بــن حســني القمــي النيســاب

ــ ــيخ زكريــا عمــريات، النــارش: دار ٨٥٠ىف: و(املت هـــ)، املحقــق: الش
 .هـ١٤١٦ -ىل وت، الطبعة: األوبري -الكتب العلمية 

ســـيط يف تفســـري القـــرآن املجيـــد)، وســـيط (الوالتفســـري ال .٦٠
ــ ــف: أب ــيل ال واملؤل ــن ع ــد ب ــن حمم ــد ب ــن أمح ــيل ب ــن ع ــدي، واحلس اح

ــاب ــوالنيس ــافعي (املت ــق ٤٦٨ىف: وري، الش ـــ)، حتقي ــيخ وه ــق: الش تعلي
ر أمحــد وض، الــدكتود، الشــيخ عــيل حممــد معــوجــوعــادل أمحــد عبــد امل

ر عبــد الــرمحن ور أمحــد عبــد الغنــي اجلمــل، الــدكتوصــرية، الــدكتحممــد 
ي، ور عبــد احلــي الفرمــاوقرظــه: األســتاذ الــدكتويس، قدمــه وعــ

ـــري ـــة، ب ـــب العلمي ـــارش: دار الكت ـــة: األ -ت والن ـــان، الطبع ىل، ولبن
 .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥

ــان  .٦١ متييــز ســقيمه والتعليقــات احلســان عــىل صــحيح ابــن حب
ظــه، مؤلــف األصــل: حممــد بــن حبــان وفشــاذه مــن حمومــن صــحيحه، 

بـد، التميمـي، أبـ عْ حـاتم، الـدارمي،  وبن أمحد بـن حبـان بـن معـاذ بـن مَ
احلسـن عـيل بـن بلبـان بـن عبـد  وهــ)، ترتيـب: أبـ٣٥٤ىف: والبُستي (املت

ـــ ـــي (املت ـــاريس احلنف ـــدين الف ـــالء ال ــــ)،٧٣٩ىف: واهللا، ع ـــف  ه مؤل
هــــ)، ١٤٢٠ىف: والتعليقـــات احلســـان: نـــارص الـــدين األلبـــاين (املتـــ

اململكــة العربيـــة  -زيــع، جــدة والتور ـزيــر للنشـــوالنــارش: دار بــا 
  .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤ىل، ودية، الطبعة: األوالسع
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سف بن عبد الرمحن وهتذيب الكامل يف أسامء الرجال، املؤلف: ي .٦٢
احلجاج، مجال الدين بن الزكي أيب حممد القضـاعي الكلبـي  وسف، أبوبن ي

ف، النـارش: مؤسسـة واد معروهـ)، املحقق: د. بشار ع٧٤٢ىف: واملزي (املت
 .١٩٨٠ - ١٤٠٠ىل، وت، الطبعة: األوبري -الرسالة 

ــ .٦٣ الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن  وهتــذيب التهــذيب، املؤلــف: أب
ــ ــقالين (املت ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــارش: ٨٥٢ىف: وحمم ـــ)، الن ه

 .هـ١٣٢٦ىل، والطبعة: األ ،مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند
الفضل أمحد بن عيل بن حممـد بـن  وتقريب التهذيب، املؤلف: أب .٦٤

امة، النـارش: وهـ)، املحقق: حممد ع٨٥٢ىف: وأمحد بن حجر العسقالين (املت
 .١٩٨٦ - ١٤٠٦ىل، وريا، الطبعة: األوس -دار الرشيد 

تفسري السعدي (تيسري الكريم الرمحن يف تفسـري كـالم املنـان)،  .٦٥
عبد الـرمحن بـن معـال  :عبد الرمحن بن نارص بن السعدي، املحقق :فاملؤل

 .م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠ىل واأل :مؤسسة الرسالة، الطبعة :حيق، النارشوالل
ـــكري .٦٦ ـــام العس ـــري اإلم ـــقQ تفس ـــام  :، حتقي ـــة اإلم مدرس

ــــع األ :ىل، ســــنة الطبــــعواأل :، الطبعــــةQاملهــــدي   ،١٤٠٩ل وربي
مدرسـة اإلمـام املهـدي عجـل اهللا  :قـم املقدسـة، النـارش -مهـر  :املطبعة

ــ ــه الش ــة -ريف ـفرج ــة، برعاي ــم املقدس ــاقر امل :ق ــد ب ــيد حمم ــد والس ح
 .األبطحي
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ثمرات النظر يف علـم األثـر، املؤلـف: حممـد بـن إسـامعيل بـن  .٦٧

إبراهيم، عـز الـدين،  وصالح بن حممد احلسني، الكحالين ثم الصنعاين، أب

هـ)، املحقق: رائد بن صربي بن أيب علفة، ١١٨٢ىف: واألمري (املتف بواملعر

دية، الطبعـة: والسـع -الريـاض  -زيـع والتور ـالنارش: دار العاصمة للنشـ

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ىل، واأل

الثقــات، املؤلــف: حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن  .٦٨

ــ ــي، أب ــد، التميم ب عْ ــن مَ ــاذ ب ــتي  ومع ــدارمي، البُس ــاتم، ال ــح ىف: و(املت

مــة العاليــة اهلنديــة، وزارة املعــارف للحكوهـــ)، طبــع بإعانــة: ٣٥٤

ــدكت ــة: ال ــت مراقب ــارف وحت ــرة املع ــدير دائ ــان م ــد خ ــد املعي ــد عب ر حمم

ــد،  ــدكن اهلن ــاد ال ــدر آب ــة بحي ــارف العثامني ــرة املع ــارش: دائ ــة، الن العثامني

 م.١٩٧٣ -  ه ١٣٩٣ىل، والطبعة: األ

ــل .٦٩ ــال أه ــن رج ــات م ــة الثق ــم  معرف ــديث والعل ــن واحل م

ــذاهبهم والضــعفاء  ــر م ــوذك ــف: أب ــارهم، املؤل ــن  وأخب ــد ب ــن أمح احلس

هـــ)، املحقــق: عبــد ٢٦١ىف: ويف (املتــوعبــد اهللا بــن صــالح العجــيل الكــ

 -رة واملدينـة املنـ -ي، النـارش: مكتبـة الـدار والعليم عبـد العظـيم البسـت

 .١٩٨٥ – ١٤٠٥ىل، ودية، الطبعة: األوالسع
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ــنَن اهلــادي ألقــوجــامع املســانيد  .٧٠ ــوالسُّ ــنَن، املؤلــف: أب  وم سَ

ــري القــريش البصــ ــن كث ــن عمــر ب ــقي ـالفــداء إســامعيل ب ــم الدمش ري ث

ــ ــدهيش، ٧٧٤ىف: و(املت ــد اهللا ال ــن عب ــك ب ــد املل ــق: د عب ـــ)، املحق ه

لبنــان، طبــع  -ت وزيــع بــريوالتور ـالنشــور للطباعــة ـالنــارش: دار خضــ

 مكــة املكرمــة -مكتبــة النهضــة احلديثــة  يطلــب مــنوعــىل نفقــة املحقــق 

 .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الطبعة: الثانية، 

ـــرح  .٧١ ـــواجل ـــف: أب ـــديل، املؤل ـــرمحن  والتع ـــد ال ـــد عب حمم

ــن  ــرازي اب ــنظيل، ال ــي، احل ــذر التميم ــن املن ــس ب ــن إدري ــد ب ــن حمم ب

هـــــ)، النــــارش: طبعــــة جملــــس دائــــرة ٣٢٧ىف: وأيب حــــاتم (املتــــ

اهلنـــد، دار إحيـــاء  -بحيـــدر آبـــاد الـــدكن  -املعـــارف العثامنيـــة 

ـــــريب  ـــــرتاث الع ـــــري -ال ـــــة: األوب ــــــ  ١٢٧١ىل، وت، الطبع ه

 م.١٩٥٢

ــ .٧٢ ــدر املنث ــالل وال ــر، ج ــن أيب بك ــرمحن ب ــد ال ــف: عب ر، املؤل

 .توبري –هـ)، النارش: دار الفكر ٩١١ىف: وطي (املتوالدين السي
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ثواحلــديث  .٧٣ رمحــه  وزهــ ون، املؤلــف: حممــد حممــد أبــواملحــدِّ
مـــن مجـــاد الثانيـــة  ٢اهللا، النـــارش: دار الفكـــر العـــريب، القـــاهرة يف 

 .هـ١٣٧٨
ــن .٧٤ ــام احلس ــية لإلم ــاة السياس ــ Q احلي ــد الرس ، Nل ويف عه

ى ـحتليــل: الســيد جعفــر مرتضــودراســة  ،اخللفــاء الثالثــة بعــدهو
 .ق ١٣٦٣ -هـ  ١٤٠٥سنة الطبع:  ،العاميل

نعــيم أمحــد  وطبقــات األصــفياء، املؤلــف: أبــوليــاء وحليــة األ .٧٥
ســى بــن مهــران األصــبهاين وبــن عبــد اهللا بــن أمحــد بــن إســحاق بــن م

ـــ ـــارش: الســـعادة ٤٣٠ىف: و(املت ـــوبجـــ -هــــ)، الن ر، ـار حمافظـــة مص
 .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤

 وؤلــف: أبــن، املوم الكتــاب املكنــون يف علــوالــدر املصــ .٧٦
ف وســف بــن عبــد الــدائم املعــروالعبــاس، شــهاب الــدين، أمحــد بــن ي

ــ ــي (املت ــمني احللب ــدكت٧٥٦ىف: وبالس ــق: ال ـــ)، املحق ــد وه ــد حمم ر أمح
 .اخلراط، النارش: دار القلم، دمشق
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ر حممــد بــن أمحــد ـْبِشــ ويــة، املؤلــف: أبــوالذريــة الطــاهرة النب .٧٧
ىف: واليب الــرازي (املتــوبــن محــاد بــن ســعيد بــن مســلم األنصــاري الــد

ــلفية ٣١٠ ــدار الس ــارش: ال ــن، الن ــارك احلس ــعد املب ــق: س ـــ)، املحق  -ه
 .١٤٠٧ىل، ويت، الطبعة: األوالك

ــ .٧٨ ــف: أب ــدي)، املؤل ــن ع ــل الب ــن الكام ــاظ (م ــرية احلف  وذخ
ف والفضل حممـد بـن طـاهر بـن عـيل بـن أمحـد املقـديس الشـيباين، املعـر

ـــ ـــابن القيس ــــب ــــ)، ٥٠٧ىف: وراين (املت ـــرمحن ه ـــد ال ـــق: د. عب املحق
ــــ ــــلف والفري ــــارش: دار الس ــــة: األ -ائي، الن ــــاض، الطبع ىل، والري
 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٦

ــه  .٧٩ ــم في ــن تكل ــامء م ــر أس ــوذك ــمس وم وه ــف: ش ــق، املؤل ث
ـايْامز الـذهبي (املتـوالدين أب ىف: وعبد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن عـثامن بـن قَ

امليــاديني،  د احلــاجي أمريــرور بــن حممــوهـــ)، املحقــق: حممــد شــك٧٤٨
 -هــــ ١٤٠٦ىل، والزرقـــاء، الطبعـــة: األ –النـــارش: مكتبـــة املنـــار 

 .م١٩٨٦
ي القربـــى، املؤلـــف: حمـــب وذخـــائر العقبـــى يف مناقـــب ذ .٨٠

ره: ـهـــ)، عنيــت بنشــ٦٩٤ىف: والــدين أمحــد بــن عبــد اهللا الطــربي (املتــ
ــارة  ــق بح ــاب اخلل ــديس بب ــدين الق ــام ال ــاحبها حس ــديس لص ــة الق مكتب

رية، ـســعادة بالقــاهرة، عــن نســخة: دار الكتــب املصــي بــدرب واجلــدا
 .هـ ١٣٥٦رية، عام النرش: ونسخة اخلزانة التيمو
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رجال صـحيح مسـلم، املؤلـف: أمحـد بـن عـيل بـن حممـد بـن  .٨١
ــ ــراهيم، أب نْجُ وإب ــن مَ ــوبكر اب ــه (املت ــد اهللا ٤٢٨ىف: ويَ ــق: عب ـــ)، املحق ه

 .١٤٠٧ىل، وت، الطبعة: األوبري -الليثي، النارش: دار املعرفة 
ــد والتكميــل يف اجلــرح والرفــع  .٨٢ التعــديل، املؤلــف: حممــد عب

احلسـنات  وي اهلنـدي، أبـواحلي بن حممـد عبـد احللـيم األنصـاري اللكنـ
غــدة، النــارش: مكتــب  وهـــ)، املحقــق: عبــد الفتــاح أبــ١٣٠٤ىف: و(املتــ
 .هـ١٤٠٧حلب، الطبعة: الثالثة،  -عات اإلسالمية واملطب

، املؤلــف: أمحــد بــن عــيل بــن عبــد القــادر، رســائل املقريــزي .٨٣
ىف: والعبـــاس احلســـيني العبيـــدي، تقـــي الـــدين املقريـــزي (املتـــ وأبـــ

 .هـ١٤١٩ىل، و، القاهرة، الطبعة: األهـ)، النارش: دار احلديث٨٤٥
جــب ردهــم، املؤلــف: واة الثقــات املــتكلم فــيهم بــام ال يوالــر .٨٤

ــايْامز الــذهبي وشـمس الــدين أب عبـد اهللا حممــد بـن أمحــد بـن عــثامن بـن قَ
صــيل، النــارش: دار وهـــ)، املحقــق: حممــد إبــراهيم امل٧٤٨ىف: و(املتــ

ــالمية  ــائر اإلس ــري -البش ــة: األ -ت وب ــان، الطبع ـــ ١٤١٢ىل، ولبن  -ه
 .م١٩٩٢

ـــاين، وح املعـــاين يف تفســـري القـــرآن العظـــيم ور .٨٥ الســـبع املث
ىف: ويس (املتـوبـن عبـد اهللا احلسـيني اآللـ دواملؤلف: شـهاب الـدين حممـ

ــب ١٢٧٠ ــارش: دار الكت ــة، الن ــاري عطي ــد الب ــيل عب ــق: ع ـــ)، املحق ه
 .هـ ١٤١٥ىل، وت، الطبعة: األوبري -العلمية 



 يف القرآن الكريم Q اإلمام احلسن. ......................................................... ٢٩٤

ـــ .٨٦ ـــاض النض ــــالري ـــب العش ــــرة يف مناق ـــف: أب  ورة، املؤل
ــ ىف: والعبــاس، أمحــد بــن عبــد اهللا بــن حممــد، حمــب الــدين الطــربي (املت

 .النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانيةهـ)، ٦٩٤
الفـرج عبـد  وزاد املسري يف علم التفسري، املؤلف: مجال الدين أب .٨٧

هـ)، املحقـق: عبـد الـرزاق ٥٩٧ىف: وزي (املتوالرمحن بن عيل بن حممد اجل
 .هـ ١٤٢٢ -ىل وت، الطبعة: األوبري -املهدي، النارش: دار الكتاب العريب 

عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بـن والزهد، املؤلف: أب .٨٨
اشيه: حممد عبد السالم شاهني، وضع حوهـ)، ٢٤١ىف: وأسد الشيباين (املت

 -هــ  ١٤٢٠ىل، والطبعـة: األ لبنان، -ت والنارش: دار الكتب العلمية، بري
 .م١٩٩٩

نَّاد بن السَّ ـَالسّ والزهد، املؤلف: أب .٨٩ ي هَ ي بنـرِ مصعب بـن أيب  رِ
بن زرارة بـن عـدس بـن زيـد التميمـي  وق بن عمروبكر بن شرب بن صعف

هــ)، املحقـق: عبـد الـرمحن عبـد اجلبـار ٢٤٣ىف: ويف (املتـوالدارمي الكـ
يـت، الطبعـة: والك -ائي، النارش: دار اخللفـاء للكتـاب اإلسـالمي والفري

 .١٤٠٦ىل، واأل
بـن  وأمحد بـن عمـر وهوبكر بن أيب عاصم والزهد، املؤلف: أب .٩٠

هــ)، املحقـق: عبـد العـيل عبـد ٢٨٧ىف: والضحاك بن خملد الشـيباين (املتـ
القــاهرة، الطبعــة: الثانيــة،  -احلميــد حامــد، النــارش: دار الريــان للــرتاث 

١٤٠٨ . 
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د ســـليامن وداود السجســـتاين، املؤلـــف: أبـــوالزهـــد أليب دا .٩١
ــر ــن عم ــداد ب ــن ش ــري ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن األش ي األزد وب

متيم يــارس بــن إبــراهيم بــن وهـــ)، حتقيــق: أبــ٢٧٥ىف: والسجســتاين (املتــ
راجعـه: فضـيلة وقـدم لـه وبـالل غنـيم بـن عبـاس بـن غنـيم  وحممد، أبـ

ــر ــد عم ــيخ حمم ــ والش ــكاة للنش ــارش: دار املش ــف، الن ــد اللطي ــن عب ر ـب
 .م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤ىل، وان، الطبعة: األوزيع، حلوالتو

ــؤاالت أيب دا .٩٢ ــرد وس ــرح ال ــل يف ج ــن حنب ــد ب ــام أمح اة ولإلم
عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بـن هـالل بـن أسـد وتعديلهم، املؤلف: أبو

ر، النـارش: مكتبـة وهـ)، املحقق: د. زياد حممد منصـ٢٤١ىف: والشيباين (املت
 .١٤١٤ىل، ورة، الطبعة: األواملدينة املن -احلكم وم والعل

اية الكرجي عنه، املؤلف: أمحـد وسؤاالت الربقاين للدارقطني ر .٩٣
هــ)، ٤٢٥ىف: وف بالربقاين (املتـوبكر املعروبن حممد بن أمحد بن غالب، أب

 -املحقق: عبد الرحيم حممد أمحـد القشـقري، النـارش: كتـب خانـه مجـييل 
 .هـ١٤٠٤ىل، ور، باكستان، الطبعة: األواله

ــا دا .٩٤ ــري أب ــد اآلج ــؤاالت أيب عبي ــرح وس ــتاين يف اجل د السجس
د سليامن بن األشعث بن إسـحاق بـن بشـري بـن وداوالتعديل، املؤلف: أبو

تاين (املت وشداد بن عمر سْ جِ هـ)، املحقق: حممـد عـيل ٢٧٥ىف: واألزدي السِّ
قاسم العمري، النارش: عامدة البحث العلمي باجلامعـة اإلسـالمية، املدينـة 

 .م١٩٨٣هـ/١٤٠٣ىل، ودية، الطبعة: األورة، اململكة العربية السعواملن
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٩٥.  ذكــر فضــائله والرشــاد، يف ســرية خــري العبــاد، وســبل اهلــد

ــالم نبو ــه وأع ــه وت ــدأ وأحوأفعال ــه يف املب ــن وال ــد ب ــف: حمم ــاد، املؤل املع

تعليــق: الشــيخ وهـــ)، حتقيــق ٩٤٢ىف: وســف الصــاحلي الشــامي (املتــوي

ــد امل ــد عب ــادل أمح ــوع ــوج ــد مع ــيل حمم ــيخ ع ــارش: دار ود، الش ض، الن

ـــب الع ـــةالكت ـــري ،لمي ـــة: األ -ت وب ـــان، الطبع ــــ  ١٤١٤ىل، ولبن  -ه

 .م ١٩٩٣

ــــحيحة  .٩٦ ــــث الص ــــلة األحادي ــــا وسلس ــــن فقهه يشء م

ح وعبـد الـرمحن حممـد نـارص الـدين، بـن احلـاج نـوائدها، املؤلف: أبوفو

هـــ)، النــارش: ١٤٢٠ىف: ودري األلبــاين (املتــوبــن نجــايت بــن آدم، األشــق

ــ ــارف للنش ــة املع ــع، والتور ـمكتب ــة: األزي ــاض، الطبع ــة والري ىل، (ملكتب

 - هــــ١٤١٦: ٦جــــ  ،م ١٩٩٥ -هــــ  ١٤١٥: ٤ - ١املعـــارف)، جــــ 

 .م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢: ٧م، جـ  ١٩٩٦

عبـد والسنن الصغر للنسائي(املجتبى من السنن)، املؤلـف: أب .٩٧

هــ)، ٣٠٣ىف: والرمحن أمحد بن شعيب بن عـيل اخلراسـاين، النسـائي (املتـ

حلـب،  -عات اإلسالمية وغدة، النارش: مكتب املطب وأب حتقيق: عبد الفتاح

 .١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعة: الثانية، 
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عبــد الــرمحن أمحــد بــن شــعيب والســنن الكــرب، املؤلــف: أب .٩٨

خــرج وهـــ)، حققــه ٣٠٣ىف: وبــن عــيل اخلراســاين، النســائي (املتــ

ط، وأحاديثــه: حســن عبــد املــنعم شــلبي، أرشف عليــه: شــعيب األرنــاؤ

 -اهللا بـن عبـد املحسـن الرتكـي، النـارش: مؤسسـة الرسـالة قدم له: عبـد 

 .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١ىل، وت، الطبعة: األوبري
ــن ماجــة  .٩٩ ــن ماجــة، املؤلــف: اب ــه و -ســنن اب ماجــة اســم أبي

هـــ)، ٢٧٣ىف: وينــي (املتــوعبــد اهللا حممــد بــن يزيــد القزوأب -يزيــد 
ــد كامــل قــره ب -عــادل مرشــد  -ط واملحقــق: شــعيب األرنــؤ  -لــيل حممَّ

ــة: األ ــة، الطبع ــالة العاملي ــارش: دار الرس ــرز اهللا، الن ــف ح ــد اللّطي ب ىل، وعَ
 م. ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠

سـى ورة بـن موسنن الرتمذي، املؤلف: حممد بن عيسى بن سَ  .١٠٠

اد وهـ)، املحقق: بشـار عـ٢٧٩ىف: وعيسى (املت وبن الضحاك، الرتمذي، أب

 .م ١٩٩٨سنة النرش:  ت،وبري -ف، النارش: دار الغرب اإلسالمي ومعر

راج املنــري يف اإلعانــة عــىل معرفــة بعــض معــاين كــالم ـالســ .١٠١

ربنــا احلكــيم اخلبــري، املؤلــف: شــمس الــدين، حممــد بــن أمحــد اخلطيــب 

الق وهــــ)، النـــارش: مطبعـــة بـــ٩٧٧ىف: وربيني الشـــافعي (املتــــالشـــ

 .هـ ١٢٨٥القاهرة، عام النرش: -(األمريية) 
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ن بـن يزيـد وبكر أمحد بـن حممـد بـن هـاروالسنة، املؤلف: أب .١٠٢

ل البغدادي احلنبيل (املت هــ)، املحقـق: د. عطيـة الزهـراين، ٣١١ىف: واخلَالَّ

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ىل، والرياض، الطبعة: األ -النارش: دار الراية 

ايل، املؤلـف: عبـد والتوائل وايل يف أنباء األوم العوسمط النج .١٠٣

هــ)، ١١١١ىف: والعصـامي املكـي (املتـامللك بن حسـني بـن عبـد امللـك 

ض، النـارش: دار الكتـب وعيل حممد معـ -دوجواملحقق: عادل أمحد عبد امل

 .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ىل، وت، الطبعة: األوبري –العلمية 

رشح علل الرتمذي، املؤلف: زين الدين عبد الرمحن بن أمحـد  .١٠٤

المي، البغدادي، ثم الدمشقي،  ىف: واحلنـبيل (املتـبن رجب بن احلسن، السَ

 -ر مهام عبد الرحيم سعيد، النارش: مكتبة املنـار وهـ)، املحقق: الدكت٧٩٥

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ىل، واألردن، الطبعة: األ -الزرقاء 

ــف .١٠٥ ــك، املؤل ــن مال ــة اب ــىل ألفي ــل ع ــن عقي ــن  :رشح اب اب

ــن عبــد الــرمحن العقــييل اهلمــداين املصــ ،عقيــل ــد اهللا ب ـــعب  :ىفوري (املت

دار  :حممــد حميــي الــدين عبــد احلميــد، النــارش :هـــ)، املحقــق٧٦٩

ـــرتاث  ـــ -ال ـــاهرة، دار مص ـــةـالق ـــ ،ر للطباع ـــعيد ج ـــحار وس دة الس

 .م ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠ن والعرش :رشكاه، الطبعةو



 ٢٩٩ ........................................................... مراجع الكتاب بعد القرآن الكريم

ــ .١٠٦ ــل للزخمش ــن ـرشح املفص ــيل ب ــن ع ــيش ب ــف: يع ري، املؤل

ــ ــن أيب الس ــيش اب ـــيع ــيل، أب ــن ع ــد ب ــاء، م ورايا حمم ــوالبق ــق ال دين ف

ــدي امل ــرواألس ــيل، املع ــيش وص ــابن يع ــوف ب ــانع (املت ــابن الص ىف: وب

ب، النــارش: دار الكتــب ور إميــل بــديع يعقــوهـــ)، قــدم لــه: الــدكت٦٤٣

 .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢ىل، ولبنان، الطبعة: األ -ت والعلمية، بري
اعـد التفضـيل يف اآليـات النازلـة يف أهـل واهد التنزيل لقوش .١٠٧

سالمه عليهم، تأليف: عبيد اهللا بـن عبـد اهللا بـن أمحـد وات اهللا والبيت صل
ــاكم احلســكاينواملعــر ــه  ،ف باحل ــاقر وحقق ــد ب ــه: الشــيخ حمم ــق علي عل
 .هـ ١٤٢٧ ،جممع إحياء الثقافة اإلسالمية، الطبعة الثالثة :رـدي، نشواملحم

رشف املصـــطفى، املؤلـــف: عبـــد امللـــك بـــن حممـــد بـــن  .١٠٨
هــــ)، ٤٠٧ىف: وســـعد (املتـــ وبـــيش، أوري اخلركـــوإبـــراهيم النيســـاب

 .هـ ١٤٢٤ -ىل والطبعة: األ مكة –رش: دار البشائر اإلسالمية النا
الضـــالل واعق املحرقـــة عـــىل أهـــل الـــرفض والصـــ .١٠٩

ــر اهليتمــي و ــيل بــن حج ــن ع ــن حممــد ب ــف: أمحــد ب ــة، املؤل الزندق
 والســــعدي األنصــــاري، شــــهاب الــــدين شــــيخ اإلســــالم، أبــــ

هــــ)، املحقـــق: عبـــد الـــرمحن بـــن عبـــد اهللا ٩٧٤ىف: والعبـــاس (املتـــ
ـــي  ـــالة  -الرتك ـــة الرس ـــارش: مؤسس ـــراط، الن ـــد اخل ـــل حمم  -كام

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ىل، ولبنان، الطبعة: األ
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صـــحيح البخـــاري، املؤلـــف: حممـــد بـــن إســـامعيل  .١١٠
املحقــق: حممــد زهــري بــن نــارص النــارص،  ،عبــداهللا البخــاري اجلعفــيوأب

رة عـن السـلطانية بإضـافة تـرقيم حممـد والنجـاة (مصـق والنارش: دار طـ
 هـ.١٤٢٢ىل، وفؤاد عبد الباقي)، الطبعة: األ

ــ .١١١ احلســن  وصــحيح مســلم، املؤلــف: مســلم بــن احلجــاج أب
ــاب ــريي النيس ــوالقش ــد ٢٦١ىف: وري (املت ــؤاد عب ــد ف ــق: حمم ـــ)، املحق ه

 .توبري -الباقي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب 
صحيح ابن حبان، املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بـن حبـان  .١١٢

بد، التميمي، أب عْ هـ)، ٣٥٤ىف: وحاتم، الدارمي، البُستي (املت وبن معاذ بن مَ
هـ)، حققـه  ٧٣٩ىف: وترتيب: األمري عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس (املت

، ط، النـارش: مؤسسـة الرسـالةوعلق عليه: شعيب األرنؤوخرج أحاديثه و
 .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨ىل، وت، الطبعة: األوبري

يمــة، املؤلــف: أبــ .١١٣ زَ بكر حممــد بــن إســحاق وصــحيح ابــن خُ
ــاب ــلمي النيس ــر الس ــن بك ــالح ب ــن ص ــرية ب ــن املغ ــة ب ــن خزيم ري وب

ــ ــهُ ٣١١ىف: و(املت قق ـــ)، حَ ــه وه لَي ــق عَ لّ ــه وعَ اديث جَ أحَ ــرّ ــه: وخَ م ل ــدَّ ق
ر حممـــد مصـــطفى األعظمـــي، النـــارش: املكتـــب اإلســـالمي، والـــدكت

 .م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الطبعة: الثالثة، 
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طبقــات الشــافعية الكــرب، املؤلــف: تــاج الــدين عبــد  .١١٤
ــوال ــبكي (املت ــدين الس ــي ال ــن تق ــاب ب ــق: د. ٧٧١ىف: وه ـــ)، املحق ه

ــ ــوحمم ــد احلل ــاح حمم ــد الفت ــاحي د. عب ــد الطن ــر ود حمم ــارش: هج ، الن
 .هـ١٤١٣زيع، الطبعة: الثانية، والتورش النوللطباعة 

ــف: أب .١١٥ ــرب، املؤل ــات الك ــعد والطبق ــن س ــد ب ــد اهللا حمم عب
ف بــابن ســعد وري، البغــدادي املعــرـالء، البصــوبــن منيــع اهلاشــمي بــال

هـــ)، حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا، النــارش: دار ٢٣٠ىف: و(املتــ
 .م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠ىل، وت، الطبعة: األوبري –الكتب العلمية 

ــ .١١٦ ــف: أب ــة، املؤل ــات احلنابل ــىل،  وطبق ــن أيب يع ــني اب احلس
ــ ــد (املت ــن حمم ــد ب ــي، ٥٢٦ىف: وحمم ــد الفق ــد حام ــق: حمم ـــ)، املحق ه

 .توبري -النارش: دار املعرفة 
حممـد  وعمدة القـاري رشح صـحيح البخـاري، املؤلـف: أبـ .١١٧

بـدر الـدين سى بن أمحد بن حسـني العينتـايب احلنفـي ود بن أمحد بن موحمم
 .توبري -هـ)، النارش: دار إحياء الرتاث العريب ٨٥٥ىف: والعيني (املت

اصم يف الذب عن سـنة أيب القاسـم، املؤلـف: والقواصم والع .١١٨
ى بـن املفضـل احلسـني ـزير، حممد بن إبراهيم بن عـيل بـن املرتضـوابن ال

هــ)، حققـه ٨٤٠ىف: وزير (املتـوعبد اهللا، عز الدين، من آل الوالقاسمي، أب
ط، النـارش: وعلّـق عليـه: شـعيب األرنـؤوخرج أحاديثـه، وضبط نصه، و

ت، الطبعـة: الثالثـة، وزيـع، بـريوالتور ـالنشـومؤسسة الرسـالة للطباعـة 
 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
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اخلـري  وغاية النهاية يف طبقات القراء، املؤلف: شمس الدين أب .١١٩
هــ)، النـارش: مكتبـة ٨٣٣ىف: وتسف (املوابن اجلزري، حممد بن حممد بن ي

 .هـ١٣٥١ل مرة عام وره ألـابن تيمية، الطبعة: عني بنش
ــة املقصــد  .١٢٠ ــوز يفغاي ــد املســند، املؤلــف: أب ــ وائ ر واحلســن ن

ــ ــي (املت ــليامن اهليثم ــن س ــر ب ــن أيب بك ــيل ب ــدين ع ـــ)، ٨٠٧ىف: وال ه
ــ ــالف حمم ــق: خ ــة، واملحق ــب العلمي ــارش: دار الكت ــميع، الن ــد الس د عب

 .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١ىل، ولبنان، الطبعة: األ -ت وبري
حممد عبد اهللا بن مسـلم بـن قتيبـة  وغريب القرآن، املؤلف: أب .١٢١

هــ)، املحقـق: أمحـد صـقر، النـارش: دار الكتـب ٢٧٦ىف: وري (املتوالدين
 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨رية)، السنة: ـرة عن الطبعة املصوالعلمية (لعلها مص

ـــرد .١٢٢ ـــأثوالف ـــريوس بم ـــف: ش ـــاب، املؤل ـــن ور اخلط يه ب
ــري ــن ش ــهردار ب ــوش ــن فناخس ــورـيه ب ــذاين  و، أب ــديلميّ اهلم ــجاع ال ش

ل، النــارش: دار وين زغلــوهـــ)، املحقــق: الســعيد بــن بســي٥٠٩ىف: و(املتــ
 .م١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦ىل، وت، الطبعة: األوبري -الكتب العلمية 

فتح الباري رشح صحيح البخاري، املؤلف: أمحد بن عيل بـن  .١٢٣
 ت،وبـري -الفضـل العسـقالين الشـافعي، النـارش: دار املعرفـة  وحجر أبـ

أحاديثه: حممد فؤاد عبد البـاقي، قـام بإخراجـه وابه وأبورقَّم كتبه  ،١٣٧٩
أرشف عىل طبعه: حمب الدين اخلطيـب، عليـه تعليقـات: عبـد وصححه و

 .اهللا بن بازالعزيز بن عبد 
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فــيض القــدير رشح اجلــامع الصــغري، املؤلــف: زيــن الــدين  .١٢٤
ف بـن تـاج العـارفني بـن عـيل بـن زيـن العابـدين وبعبد الرؤ وحممد املدع

ــا ــم املن ــدادي ث ــواحل ــاهري (املت ــة ١٠٣١ىف: وي الق ــارش: املكتب ـــ)، الن ه
 ١٣٥٦ىل، ومرص، الطبعة: األ -التجارية الكرب. 

عبـد اهللا أمحـد بـن حممـد بـن وفضـائل الصـحابة، املؤلـف: أب .١٢٥
ــ ــيباين (املت ــد الش ــن أس ــالل ب ــن ه ــل ب ــق: د. ٢٤١ىف: وحنب ـــ)، املحق ه

ــالة و ــة الرس ــارش: مؤسس ــاس، الن ــد عب ــري -يص اهللا حمم ــة: وب ت، الطبع
 .١٩٨٣ - ١٤٠٣ىل، واأل

فتح القدير، املؤلـف: حممـد بـن عـيل بـن حممـد بـن عبـد اهللا  .١٢٦
ــ ــكاين والش ــي (املت ــري، دار ١٢٥٠ىف: واليمن ــن كث ــارش: دار اب ـــ)، الن ه

 .هـ ١٤١٤ -ىل وت، الطبعة: األودمشق، بري -الكلم الطيب 
ضــحة للكلــم القرآنيــة واملفــاتح الغيبيــة املواتح اإلهليــة والفــ .١٢٧

يعرف بالشـيخ واين، ود النخجواحلكم الفرقانية، املؤلف: نعمة اهللا بن حممو
ر، ـريـة، مصـوالغ -ر ـ)، النارش: دار ركـايب للنشـهـ٩٢٠ىف: وان (املتوعل

 .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩ىل، والطبعة: األ
خ يف القـــرآن، واملنســـوقالئـــد املرجـــان يف بيـــان الناســـخ  .١٢٨

ســف بــن أبــى بكــر بــن أمحــد الكرمــي املقــديس واملؤلــف: مرعــي بــن ي
هـــ)، املحقــق: ســامي عطــا حســن، النــارش: دار ١٠٣٣ىف: واحلنــبيل (املتــ

 .يتوالك -القرآن الكريم 
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ــ .١٢٩ ــاب النق ــزولب ــباب الن ــرمحن ول يف أس ــد ال ــف: عب ل، املؤل
ــي ــدين الس ــالل، ال ــر، ج ــن أيب بك ــوب ــبطه ٩١١ىف: وطي (املت ـــ)، ض ه

ــةو ــب العلمي ــارش: دار الكت ــايف، الن ــد الش ــد عب ــتاذ أمح ــححه: األس  ،ص
 .لبنان -ت وبري

ــاب التأ .١٣٠ ــدين ولب ــالء ال ــف: ع ــل، املؤل ــاين التنزي ــل يف مع ي
ف واحلســن، املعــر وعــيل بــن حممــد بــن إبــراهيم بــن عمــر الشــيحي أبــ

هـــ)، تصــحيح: حممـد عــيل شــاهني، النــارش: دار ٧٤١ىف: وباخلـازن (املتــ
 .هـ ١٤١٥ىل، وت، الطبعة: األوبري -الكتب العلمية 

حفــص رساج  وم الكتــاب، املؤلــف: أبــواللبــاب يف علــ .١٣١
ــ ــنعامين (املت ــقي ال ــبيل الدمش ــادل احلن ــن ع ــيل ب ــن ع ــر ب ــدين عم ىف: وال

ــد امل٧٧٥ ــد عب ــادل أمح ــيخ ع ــق: الش ـــ)، املحق ــوه ــيل ود وج ــيخ ع الش
لبنـــان،  -ت وبـــري -ض، النـــارش: دار الكتـــب العلميـــة وحممـــد معـــ

 .م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ىل، والطبعة: األ
ــيل .١٣٢ ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــف: حمم ــرب، املؤل ــان الع ــلس  و، أب

ــ ــن منظ ــدين ب ــال ال ــل، مج ــاري الروالفض ــي ور األنص ــي اإلفريق يفع
ــ ــادر ٧١١ىف: و(املت ــارش: دار ص ـــ)، الن ــري -ه ــة وب ــة: الثالث  -ت، الطبع

 .هـ ١٤١٤
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ايـــة يف الكتـــب الســـتة، والكاشـــف يف معرفـــة مـــن لـــه ر .١٣٣
ـايْامزواملؤلف: شـمس الـدين أب  عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن عـثامن بـن قَ

ــ ــذهبي (املت ــد ع٧٤٨ىف: وال ــق: حمم ـــ)، املحق ــر وه ــد نم ــد حمم ــة أمح ام
م ومؤسســة علــ -اخلطيــب، النــارش: دار القبلــة للثقافــة اإلســالمية 

 .م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣ىل، والقرآن، جدة، الطبعة: األ
ــراءات  .١٣٤ ــل يف الق ــف: والكام ــا، املؤل ــدة عليه ــني الزائ األربع

القاسـم  وادة أبـول بـن سـسف بن عـيل بـن جبـارة بـن حممـد بـن عقيـوي
يل اليشــكري املغــريب (املتــ هـــ)، املحقــق: مجــال بــن الســيد ٤٦٥ىف: واهلُــذَ

ر، الطبعــة: ـالنشــوزيــع وبــن رفــاعي الشــايب، النــارش: مؤسســة ســام للت
 .م ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨ىل، واأل

أمحــد بــن عــدي  والكامــل يف ضــعفاء الرجــال، املؤلــف: أبــ .١٣٥
عــيل  -دوجــوحتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املهـــ)، ٣٦٥ىف:واجلرجــاين (املتــ

سـنة، النـارش: الكتـب  وض، شـارك يف حتقيقـه: عبـد الفتـاح أبـوحممد مع
 .م١٩٩٧هـ١٤١٨ىل، ولبنان، الطبعة: األ -توبري -العلمية 

ــ .١٣٦ ــف: أب ــاريخ، املؤل ــل يف الت ــيل بــن أيب  والكام ــن ع احلس
ــد ال ــن عب ــريم ب ــد الك ــن عب ــد ب ــن حمم ــد ب ــرم حمم ــيباينوالك ــد الش  اح

هـــ)، حتقيــق: عمــر عبــد ٦٣٠ىف: واجلــزري، عــز الــدين بــن األثــري (املتــ
لبنـــان،  -ت والســـالم تـــدمري، النـــارش: دار الكتـــاب العـــريب، بـــري

 .م١٩٩٧هـ / ١٤١٧ىل، والطبعة: األ
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اآلثــــار، املؤلــــف: والكتـــاب املصــــنف يف األحاديــــث  .١٣٧
ــ ــنوأب ــثامن ب ــن ع ــراهيم ب ــن إب ــد ب ــن حمم ــد اهللا ب ــيبة، عب ــن أيب ش  بكر ب
ـــوخ ـــتي العبس ــــاس ـــامل ي٢٣٥ىف: وي (املت ـــق: ك ــــ)، املحق ـــف وه س

 . ١٤٠٩ىل، والرياض، الطبعة: األ -ت، النارش: مكتبة الرشد واحل
ــن ز .١٣٨ ــتار ع ــف األس ــوكش ــف: ن ــزار، املؤل ــد الب ــدين وائ ر ال

هــ)، حتقيـق: حبيـب ٨٠٧ىف: وعيل بن أيب بكـر بـن سـليامن اهليثمـي (املتـ
ت، الطبعـــة: والرســـالة، بـــري الـــرمحن األعظمـــي، النـــارش: مؤسســـة

 .م ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩ىل، واأل
ــ .١٣٩ ــنن األق ــامل يف س ــز الع ــالء وال وكن ــف: ع ــال، املؤل األفع

الدين عيل بـن حسـام الـدين ابـن قـايض خـان القـادري الشـاذيل اهلنـدي 
ىف: وري ثــم املــدين فــاملكي الشــهري بــاملتقي اهلنــدي (املتــوالربهــانف

ــاين٩٧٥ ــري حي ــق: بك ـــ)، املحق ــف - ه ــة وص ــارش: مؤسس ــقا، الن ة الس
 .م١٩٨١هـ/١٤٠١الرسالة، الطبعة اخلامسة، 

راري يف كشـــف خبايـــا صـــحيح وكـــ .١٤٠ ثر املعـــاين الـــدَّ
ــ ــد اخلَضِ ر بــن ســيد عبــد اهللا بــن أمحــد اجلكنــي ـالبخــاري، املؤلــف: حممَّ

ــ ــنقيطي (املت ــري١٣٥٤ىف: والش ــالة، ب ــة الرس ــارش: مؤسس ـــ)، الن ت، وه
 .م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥ىل، والطبعة: األ
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قظـــة يف علـــم مصـــطلح احلـــديث، املؤلـــف: شـــمس وامل .١٤١
ـايْامز الـذهبي (املتـوالدين أب ىف: وعبد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن عـثامن بـن قَ

ة، النـارش: مكتبـة املطب وهـ)، اعتنـى بـه: عبـد الفتـاح أبـ٧٤٨ ـدّ عـات وغُ
 .هـ ١٤١٢اإلسالمية بحلب، الطبعة: الثانية، 

ــم  .١٤٢ ــل العل ــال أه ــن رج ــات م ــة الثق ــديث ومعرف ــن واحل م
ــذاهبهم والضــعفاء  ــر م ــوذك ــف: أب ــارهم، املؤل ــن  وأخب ــد ب ــن أمح احلس

هـــ)، املحقــق: عبــد ٢٦١ىف: ويف (املتــوعبــد اهللا بــن صــالح العجــيل الكــ
 -رة واملدينـة املنـ -ي، النـارش: مكتبـة الـدار والعليم عبـد العظـيم البسـت

 .١٩٨٥ – ١٤٠٥ىل، ودية، الطبعة: األوالسع
ــدين أب .١٤٣ ــمس ال ــف: ش ــعفاء، املؤل ــي يف الض ــد اهللا واملغن عب

ــ ــذهبي (املت ــايْامز ال ــن قَ ــثامن ب ــن ع ــد ب ــن أمح ــد ب ـــ)، ٧٤٨ىف: وحمم ه
 .ر الدين عرتور نواملحقق: الدكت

معجم مقاييس اللغة، املؤلـف: أمحـد بـن فـارس بـن زكريـاء  .١٤٤
املحقق: عبد السالم حممد  هـ)،٣٩٥ىف: واحلسني (املت ويني الرازي، أبوالقز
 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ر: ـن، النارش: دار الفكر، عام النشوهار

ب بـن مطـري واملعجم الكبري، املؤلف: سليامن بن أمحد بـن أيـ .١٤٥
هـ)، املحقق: محدي بن ٣٦٠ىف: والقاسم الطرباين (املتواللخمي الشامي، أب

 .لقاهرة، الطبعة: الثانيةا -ر: مكتبة ابن تيمية ـعبد املجيد السلفي، دار النش
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ب بـن وسـط، املؤلـف: سـليامن بـن أمحـد بـن أيـواملعجم األ .١٤٦
ــ ــامي، أب ــي الش ــري اللخم ــ ومط ــرباين (املت ــم الط ـــ)، ٣٦٠ىف: والقاس ه

ــن عــ ــن حممــدواملحقــق: طــارق ب ــراهيم  ،ض اهللا ب ــن إب ــد املحســن ب عب
 .القاهرة -احلسيني، النارش: دار احلرمني 

ب بـن مطـري واملعجم الصغري، املؤلف: سليامن بن أمحد بن أيـ .١٤٧
هــ)، املحقـق: حممـد ٣٦٠ىف: والقاسم الطرباين (املتـ واللخمي الشامي، أب

 ،توبـري -دار عامر  ،د احلاج أمرير، النارش: املكتب اإلسالميور حمموشك
 .١٩٨٥ - ١٤٠٥ىل، وعامن، الطبعة: األ

ــ .١٤٨ ــحيحني، املؤل ــىل الص ــتدرك ع ــاكم وف: أباملس ــد اهللا احل عب
يــه بــن نُعــيم بــن احلكــم الضــبي وحممــد بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن محد

هـــ)، حتقيــق: ٤٠٥ىف: وف بــابن البيــع (املتــوري املعــروالطهــامين النيســاب
ــة  ــب العلمي ــارش: دار الكت ــا، الن ــادر عط ــد الق ــطفى عب ــري -مص ت، وب

 .١٩٩٠ – ١٤١١ىل، والطبعة: األ
ــل، املؤلــف: أب .١٤٩ ــن حنب ــد اهللا أمحــد ومســند اإلمــام أمحــد ب عب

هـــ)، ٢٤١ىف: وبــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين (املتــ
ن، إرشاف: د وآخـــروعـــادل مرشـــد،  -ط واملحقـــق: شـــعيب األرنـــؤ

عبــد اهللا بــن عبــد املحســن الرتكــي، النــارش: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: 
 م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١ىل، واأل
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ــد ومــع الزجم .١٥٠ ــع الفوائ ــومنب ــد، املؤلــف: أب ــ وائ ر واحلســن ن
ــ ــي (املت ــليامن اهليثم ــن س ــر ب ــن أيب بك ــيل ب ــدين ع ـــ)، ٨٠٧ىف: وال ه

املحقق: حسـام الـدين القـديس، النـارش: مكتبـة القـديس، القـاهرة، عـام 
 .م ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤النرش: 

كــــني، واملرتوالضــــعفاء وحني مــــن املحــــدثني واملجــــر .١٥١
ــن  ــد ب ــف: حمم ــد، املؤل ب عْ ــن مَ ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ــد ب ــن أمح ــان ب حب

ــ ــ والتميمــي، أب ــدارمي، البُســتي (املت ــق: ٣٥٤ىف: وحــاتم، ال هـــ)، املحق
ــ ــوحمم ــارش: دار ال ــد، الن ــراهيم زاي ــة: األ -عي ود إب ــب، الطبع ىل، وحل

 .هـ١٣٩٦
ــ .١٥٢ ــم يف أص ــأليفواملحك ــه، ت ــعيد  :ل الفق ــد س ــيد حمم الس

ــ ــيم، نش ــة ـاحلك ــار، الطبع ــة املن ـــ  ١٤١٤ىل، واألر مؤسس  ،م ١٩٩٤ -ه
 .يدومطبعة جا

ــدين  .١٥٣ ــدال يف نقــد الرجــال، املؤلــف: شــمس ال ــزان االعت مي
ــوأب ــذهبي (املت ــايْامز ال ــن قَ ــثامن ب ــن ع ــد ب ــن أمح ــد ب ــد اهللا حمم ىف: وعب

ــة للطباعــة وهـــ)، حتقيــق: عــيل حممــد البجــا٧٤٨ ي، النــارش: دار املعرف
 .م ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٢ىل، ولبنان، الطبعة: األ -ت والنرش، بريو

ــرآن .١٥٤ ــاظ الق ــردات ألف ــن  ،مف ــد ب ــن حمم ــني ب ــف: احلس املؤل
ــر ــل املع ــواملفض ــفهاين أب ــب األص ــ وف بالراغ ــم، دار النش دار  :رـالقاس

 .القلم ـ دمشق
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احلســن  وائــد ابــن حبــان، املؤلــف: أبــوارد الظمــآن إىل زومــ .١٥٥
هـــ)، ٨٠٧ىف: ور الــدين عــيل بــن أيب بكــر بــن ســليامن اهليثمــي (املتــونــ

 .املحقق: حممد عبد الرزاق محزة، النارش: دار الكتب العلمية
ــف: أب .١٥٦ ــرايب، املؤل ــن األع ــم اب ــرايب ومعج ــن األع ــعيد ب س

ىف: ويف (املتـوري الصــر بـن درهـم البصــأمحد بن حممد بن زيـاد بـن بشـ
ختــريج: عبــد املحســن بــن إبــراهيم بــن أمحــد وهـــ)، حتقيــق ٣٤٠

دية، وزي، اململكـــة العربيـــة الســـعواجلـــاحلســـيني، النـــارش: دار ابـــن 
 .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨ىل، والطبعة: األ

ــ .١٥٧ ق وم القــرآن الكــريم، املؤلــف: حممــد فــارواملــدخل إىل عل
 -هــ ١٤٢٦ىل، وحلـب، الطبعـة: األ -النبهان، النـارش: دار عـامل القـرآن 

 .م ٢٠٠٥
ــ .١٥٨ ــان يف عل ــل العرف ــد ومناه ــد عب ــف: حمم ــرآن، املؤل م الق

ــيم  ــالعظ ــاين (املت ق رْ ــايب ١٣٦٧ىف: والزُّ ــى الب ــة عيس ــارش: مطبع ـــ)، الن ه
 .رشكاه، الطبعة الثالثةواحللبي 

االبتـــداء، وقـــف واملقصــد لتلخـــيص مـــا يف املرشــد يف ال .١٥٩
 واملؤلف: زكريا بن حممد بـن أمحـد بـن زكريـا األنصـاري، زيـن الـدين أبـ

ــ ــنيكي (املت ــى الس ــحف، ال٩٢٦ىف: وحيي ــارش: دار املص ـــ)، الن ــة: ه طبع
 .م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الثانية، 
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ــ .١٦٠ ــف: أب ــرآن، املؤل ــاين الق ــن  ومع ــد ب ــاس أمح ــر النح جعف
ــ ــد (املت ــاب٣٣٨ىف: وحمم ــيل الص ــد ع ــق: حمم ـــ)، املحق ــارش: وه ين، الن

 ١٤٠٩ىل، ومكة املرمة، الطبعة: األ -جامعة أم القر. 
ــ .١٦١ ــب الش ــري يف غري ــباح املن ــد ـاملص ــف: أمح ــري، املؤل رح الكب
ــد ــن حمم ــ ب ــيل الفي ــن ع ــوب ــم احلم ــومي ث ــ وي، أب ــاس (املت ىف: والعب

 .توبري -هـ)، النارش: املكتبة العلمية ٧٧٠ونح
ــف: أب .١٦٢ ــري)، املؤل ــري الكب ــب (التفس ــاتيح الغي ــد اهللا ومف عب

حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســني التيمــي الــرازي امللقــب بفخــر 
ــ ــري (املت ــب ال ــرازي خطي ــدين ال ــاء ٦٠٦ىف: وال ــارش: دار إحي ـــ)، الن ه

 .هـ ١٤٢٠ -ت، الطبعة: الثالثة وبري -الرتاث العريب 
احلســن عــيل بــن  واملحــيط األعظــم، املؤلــف: أبــواملحكــم  .١٦٣

ــريس [ت:  ــيده امل ــن س ــامعيل ب ــد ٤٥٨إس ــد احلمي ــق: عب ـــ]، املحق ه
ىل، وت، الطبعـــة: األوبـــري -ي، النـــارش: دار الكتـــب العلميـــة وهنـــدا

 .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١
ــن  .١٦٤ ــيل ب ــابيح، املؤلــف: ع ــاتيح رشح مشــكاة املص ــاة املف مرق

ىف: وي القـاري (املتـور الـدين املـال اهلـرواحلسـن نـ و(سلطان) حممـد، أبـ
ىل، ولبنـــان، الطبعـــة: األ -ت وهــــ)، النـــارش: دار الفكـــر، بـــري١٠١٤
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢
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باملنح املحمدية، املؤلف: أمحـد بـن حممـد بـن  اهب اللدنيةوامل .١٦٥
العبـاس، شـهاب  وري، أبــأبى بكر بن عبد امللك القسطالين القتيبي املصـ

 .مرص -فيقية، القاهرةوالنارش: املكتبة الت هـ)٩٢٣ىف: والدين (املت
ر، املؤلـف: جعفـر رشف وعة القرآنية، خصائص السـوسوامل .١٦٦

جيري، النـارش: دار التقريـب بـني وامن التالدين، املحقق: عبد العزيز بن عث
 .هـ ١٤٢٠ -ىل وت، الطبعة: األوبري -املذاهب اإلسالمية 

ســعيد اهليــثم بــن كليــب بــن واملســند للشــايش، املؤلــف: أب .١٦٧
ــ ــي (املت ث ــايش البِنْكَ ــل الش ــن معق ــج ب ــق: د. ٣٣٥ىف: ورسي ـــ)، املحق ه

ــ ــوحمف ــة العل ــارش: مكتب ــن اهللا، الن ــرمحن زي ــم وم وظ ال ــة  -احلك املدين
 .١٤١٠ىل، ورة، الطبعة: األواملن

يعـىل أمحـد بـن عـيل بـن املثُنـى  ومسند أيب يعىل، املؤلـف: أبـ .١٦٨
هـــ)، ٣٠٧ىف: وصــيل (املتــوبـن حييــى بــن عيسـى بــن هــالل التميمـي، امل

ــأم ــارش: دار امل ــد، الن ــليم أس ــني س ــق: حس ــرتاث واملحق ــق،  -ن لل دمش
 .١٩٨٤ - ١٤٠٤ىل، والطبعة: األ

ــ .١٦٩ ــزار املنش ــند الب ــف: ومس ــار)، املؤل ــر الزخ ــم (البح ر باس
بـن عبـد اخلـالق بـن خـالد بـن عبيـد اهللا العتكـي  وبكر أمحد بن عمـروأب

ــر ــواملع ــالبزار، (املت ــ٢٩٢ىف: وف ب ــق: حمف ـــ)، املحق ــن وه ــرمحن زي ظ ال
ــن  ــزاء م ــق األج ــزاء و)، ٩إىل  ١اهللا، (حق ــق األج ــعد (حق ــن س ــادل ب ع
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ــن  ــد و)، ١٧إىل  ١٠م ــربي عب ــزء ص ــق اجل ــافعي (حق ــالق الش )، ١٨اخل
ىل، ورة، الطبعــة: األواملدينــة املنــ -احلكــم وم والنــارش: مكتبــة العلــ

 .م)٢٠٠٩انتهت وم، ١٩٨٨(بدأت 
بكر عبد و، املؤلف: أبQمقتل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  .١٧٠

ف وي القريش املعرواهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األم
هـ)، املحقق: إبراهيم صالح، النارش: دار ٢٨١ىف: وأيب الدنيا (املت بابن

 .٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ىل والطبعة: األ دمشق -البشائر 
مقاتــل الطــالبيني، املؤلــف: عــيل بــن احلســني بــن حممــد بــن  .١٧١

ــر ــثم امل ــن اهلي ــد ب ــوأمح ــواين األم ــريش، أب ــبهاين  وي الق ــرج األص الف
ــ ــة، هـــ)، املحقــق: الســيد أ٣٥٦ىف: و(املت محــد صــقر، النــارش: دار املعرف

 .توبري
نعـيم أمحـد بـن عبـد اهللا بـن  ومعرفة الصـحابة، املؤلـف: أبـ .١٧٢

هــ)، ٤٣٠ىف: وسـى بـن مهـران األصـبهاين (املتـوأمحد بن إسـحاق بـن م
ــن ي ــادل ب ــق: ع ــوحتقي ــارش: دار ال ــزازي، الن ــف الع ــوس ر، ـطن للنش

 .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ىل والرياض، الطبعة: األ
 واملســائل التــي حلــف عليهــا أمحــد بــن حنبــل، املؤلــف: أبــ .١٧٣

ــ ــد (املت ــن حمم ــد ب ــىل، حمم ــن أيب يع ــني اب ــق: ٥٢٦ىف: واحلس ـــ)، املحق ه
الريــاض،  -د بــن حممــد احلــداد، النــارش: دار العاصــمة وعبـد اهللا حممــوأب

 .هـ ١٤٠٧ىل، والطبعة: األ
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ـــار  .١٧٤ ـــامء األمص ـــاهري عل ـــار، ومش ـــاء األقط ـــالم فقه أع
ــف: حم ــد، املؤل ب عْ ــن مَ ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ــد ب ــن أمح ــان ب ــن حب ــد ب م

ــ ــي، أب ــ والتميم ــتي (املت ــدارمي، البُس ــاتم، ال ــه ٣٥٤ىف: وح ـــ)، حقق ه
فـاء للطباعـة وق عـيل إبـراهيم، النـارش: دار الوعلـق عليـه: مـرزوثقه وو

ــــو ــــع والتور ـالنش ــــ -زي ــــة: األواملنص ـــــ  ١٤١١ىل ورة، الطبع  -ه
 .م١٩٩١

ــيل يف ز .١٧٥ ــد الع ــدواملقص ــىل امل ائ ــوأيب يع ــف: أب ــيل، املؤل  وص
ــ ــن ن ــواحلس ــي (املت ــليامن اهليثم ــن س ــر ب ــن أيب بك ــيل ب ــدين ع ىف: ور ال

ـــ٨٠٧ ـــيد كس ـــق: س ــــ)، حتقي ـــب ورـه ـــارش: دار الكت ـــن، الن ي حس
 .لبنان -ت والعلمية، بري
ــة بز .١٧٦ ــب العالي ــواملطال ــف: أب ــة، املؤل ــانيد الثامني ــد املس  وائ

ىف: وبـن حجـر العسـقالين (املتـالفضل أمحد بن عـيل بـن حممـد بـن أمحـد 
ــة قــدمت جلامعــة اإلمــام حممــد ١٧هـــ)، املحقــق: (٨٥٢ ) رســالة علمي

ــع ــن س ــثري، وب ــز الش ــد العزي ــن عب ــارص ب ــن ن ــعد ب ــيق: د. س د، تنس
ـــث  ـــمة، دار الغي ـــارش: دار العاص ـــع -الن ـــة: األوالس ىل، ودية، الطبع

 .هـ١٤١٩
آلثار)، اومصنف ابن أيب شيبة (الكتاب املصنف يف األحاديث  .١٧٧

بكر بن أيب شيبة، عبد اهللا بن حممـد بـن إبـراهيم بـن عـثامن بـن واملؤلف: أب
ت، وسـف احلـوهــ)، املحقـق: كـامل ي٢٣٥ىف: وي (املتــاستي العبسـوخ

 .١٤٠٩ىل، والرياض، الطبعة: األ -النارش: مكتبة الرشد 
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ــ .١٧٨ ــف: أب ــالح، املؤل ــن الص ــاب اب ــىل كت ــت ع ــل  والنك الفض
ــد  ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــأمح ــقالين (املت ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ىف: وب

ــامدة ٨٥٢ ــارش: ع ــدخيل، الن ــري امل ــادي عم ــن ه ــع ب ــق: ربي ـــ)، املحق ه
ــ ــة املن ــة والبحــث العلمــي باجلامعــة اإلســالمية، املدين رة، اململكــة العربي

 .م١٩٨٤هـ/١٤٠٤ىل، والطبعة: األ ،دية،والسع
القاســم هبــة اهللا بــن  وخ، املؤلــف: أبــواملنســوالناســخ  .١٧٩

ــ ــن نص ــالمة ب ـــس ــري (املت ــدادي املق ــيل البغ ــن ع ـــ)، ٤١٠ىف: ور ب ه
 -حممــد كنعــان، النــارش: املكتــب اإلســالمي  ،يشواملحقــق: زهــري الشــا

 .هـ ١٤٠٤ىل، وت، الطبعة: األوبري
نصــب الرايــة ألحاديــث اهلدايــة مــع حاشــيته بغيــة األملعــي  .١٨٠

سـف وبـن ي حممـد عبـد اهللا ويف ختريج الزيلعي، املؤلـف: مجـال الـدين أبـ
ــ ــي (املت ــن حممــد الزيلع ــاب: حممــد ي٧٦٢ىف: وب ــدم للكت ـــ)، ق ــف وه س

بنـدي الفنجــاين، وضــع احلاشـية: عبـد العزيــز الديووري، صـححه والبَنـُ
ــد ي ــا حمم ــم أكمله ــج، ث ــاب احل ــاملفوإىل كت ــف الك ــق: وس ري، املحق

ــان للطباعــة وحممــد ع ــارش: مؤسســة الري -ت وبــري -ر ـالنشــوامــة، الن
ــالمية ــة اإلس ــة للثقاف ــان/ دار القبل ــدة  -لبن ــع -ج ــة: والس دية، الطبع

 .م١٩٩٧هـ/١٤١٨ىل، واأل
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ـــات  .١٨١ ـــب اآلي ـــدرر يف تناس ـــم ال ـــونظ ـــف: والس ر، املؤل
ــاعي  ــر البق ــن أيب بك ــيل ب ــن ع ــاط ب ــن الرب ــن حس ــر ب ــن عم ــراهيم ب إب

 .هـ)، النارش: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة٨٨٥ىف: و(املت
منتخــب النفــائس، املؤلــف: عبــد الــرمحن وجــالس نزهــة امل .١٨٢

ــف ــالم، الص ــد الس ــن عب ــوب ــه ٨٩٤ىف: وري (املت ــارش: املطبع ـــ)، الن ه
  .هـ١٢٨٣مرص، عام النرش:  -الكاستلية 

ــــخ  .١٨٣ ــــوالناس ــــف: واملنس ــــريم، املؤل ــــرآن الك خ يف الق
ــ ــ وأب ــزم األندلس ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أمح ــيل ب ــد ع ــي ـحمم ي القرطب

ـــ ـــاهري (املت ـــليامن ٤٥٦ىف: والظ ـــار س ـــد الغف ـــق: د. عب ــــ)، املحق ه
ــــة  ــــب العلمي ــــارش: دار الكت ــــداري، الن ــــري -البن ــــان، وب ت، لبن

 .م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦ىل، والطبعة: األ
النكـــت يف القـــرآن الكـــريم (يف معـــاين القـــرآن الكـــريم  .١٨٤

ــعِي و اشِ ــب املُجَ ــن غال ــيل ب ــن ع ــال ب ــن فَضَّ ــيل ب ــف: ع ــه)، املؤل إعراب
حتقيــق: د. عبــد اهللا وهـــ)، دراســة ٤٧٩ىف: واحلســن (املتــ واين، أبــوالقــري

ت، وبــري -ر: دار الكتــب العلميــة ـيــل، دار النشــوعبــد القــادر الط
 .م ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨ىل، والطبعة: األ

ســف بــن أمحــد بــن واملحاســن ي ور القــبس، املؤلــف: أبــونــ .١٨٥
 .هـ)٦٧٣ىف: وري (املتود اليغموحمم
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ــر يف ت .١٨٦ ــة النظ ــةونزه ــيح نخب ــل  ض ــطلح أه ــر يف مص الفك
الفضـل أمحـد بـن عـيل بـن حممـد بـن أمحـد بـن حجـر  واألثر، املؤلف: أب

ـــ هــــ)، املحقـــق: عبـــد اهللا بـــن ضـــيف اهللا ٨٥٢ىف: والعســـقالين (املت
 .هـ١٤٢٢ىل، والرحييل، النارش: مطبعة سفري بالرياض، الطبعة: األ

* * * 
  



 

  



 

 الفهرس

 

مة املركز:  ٥ ....................................................... مقدّ

 ٩ .............................................................. مقدمة

 ١٩ ............................................................. متهيد

 ٢١ ............... Nل اهللا وعند رس Qل: مكانة احلسن واألمر األ

دته عىل املسلمني بـ ويؤكد فرض م Q: اإلمام احلسناألمر الثاين

 ٢٧ ........................................................ دة)و(آية امل

 ٣١ ............................. دةول آية املويف سبب نز: لور األواملح

بيان ما له من أمهيةٍ يف ول، ويف تعريف سبب النز: لواملبحث األ

 ٣٣ ......................................جلّ وفهم معاين كتاب اهللا عزّ 

 ٤١ .................... املدينواملعيار يف حتديد املكي : املبحث الثاين

 ٤١ ...................... املدينول: يف تعريف املكي واملطلب األ
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مدنية اآلية من سياق القصة يف واملطلب الثاين: يف حتديد مكية أ
 ٤٤ .................................................... لوأسباب النز

 ٥١ ..................... دةول آية املواملطلب الثالث: يف سبب نز

نِيّة لوح شبُهاتٌ : املبحث الثالث  ٥٩ .................. دةوامل آية مدَ

نية لوح تيمية ابن شبهة: لواملطلب األ :عليها الردو دةوامل آية مدَ

 ................................................................... ٥٩ 

نة حواملطلب الثاين: أق ةول مدنيّة آية املوال علامء أهل السُّ  ٧١ .. دّ

 ٧٩ .......... رٍ مكيةواملطلب الثالث: نامذج من آياتٍ مدنية يف سُ 

 ٩١ ................ الرشيفة اآلية مفردات بيانو تفسري يف: ر الثاينواملح

لْ : ﴿سبحانه لهوق بيان يف: لواملبحث األ مْ  الَ  قُ كُ أَلُ يْهِ  أَسْ لَ راً  عَ ﴾أَجْ

 ................................................................... ٩٣ 

 ٩٣ ......... :االصطالحو اللغة يف) األجر( عريف: لواملطلب األ

مْ  ال: األنبياء شعار: املطلب الثاين أَلُكُ يْهِ  أَسْ لَ راً  عَ  ١٠٠ ............ أَجْ

 من غريه عن هبا امتاز التي N النبي خصائص: املطلب الثالث

 ١٠٤ ........................................................... األنبياء

 ١١١ .................... ارد يف اآليةواملبحث الثاين: يف االستثناء ال



 ٣٢١ .................................................................................... الفهرس

 ١١١ ............ :أقسامه بيانو االستثناء تعريف يف: لواملطلب األ

 ١٢٤ ........ :التقديرين كال عىل بواملطل توب: ثاملطلب الثالث

ةَ واملْ  إِالَّ : ﴿سبحانه لهوق بيان يف: املبحث الثالث بَى يفِ  دَّ رْ قُ  ١٣٣ ﴾الْ

 ملفرديتَ  االصطالحيو يواللغ املعنى بيان: لواملطلب األ
 ١٣٣ ............................................. ):القربى(و) دةوامل(

 ١٣٧ ......................... دة؟وامل مقتىضوه ما: املطلب الثاين

ـرين الوأق: املبحث الرابع  :سبحانه لهوق من املراد يف أدلتهمو املفسّ

ةَ واملَْ  إِالَّ ﴿ بَى يفِ  دَّ رْ قُ  ١٤١ .............................. مناقشتهاو﴾، الْ

 ١٤٢ ............................................... لواملطلب األ

 ١٤٥ ................................................ املطلب الثاين

 ١٥٠ ............................................... املطلب الثالث

 ١٥١ ................................................املطلب الرابع

K احلسنيواحلسن وفاطمة وهم عيلٌّ  N قربى النبي: ر الثالثواملح

 .................................................................... ١٥٣ 
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، احلسنيو احلسنو فاطمةو عيلٌّ  هم N النبي قربى: لواملبحث األ

 ١٥٥ ................................................ اخلاصة طرق من

، احلسنيو احلسنو فاطمةو عيل هم N النبي قربى: املبحث الثاين

 ١٦٩ ................................................. العامة طرق من

 ١٦٩ ...... ." القربى" من املراد N النبي تعيني خرب: لواملطلب األ

 ١٩٢ .. "القربى" من املراد Q عيل اإلمام تعيني يف: املطلب الثاين

 "القربى" من املراد Qاملجتبى احلسن اإلمام تعيني: املطلب الثالث

 ١٩٦ .............. Qعيل اإلمام فيها قبض التي الليلة صبيحة خطبته يف

 ٢٦٠ .. "القربى"املراد من  Qيف تعيني اإلمام احلسني: املطلب الرابع

املراد من  Q يف تعيني اإلمام عيل بن احلسني: املطلب اخلامس

 ٢٦٤ ....................................................... :"القربى"

 ٢٧٢ ........................................................... خامتة

 ٢٧٤ ............................... مراجع الكتاب بعد القرآن الكريم

 ٣٢٠ ........................................................ الفهرس
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