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شكر وتقدير

أتؼدم بجزيؾ افشؽر وافعرؾان وافتؼدير فؾزوجة افـاصحة

افقؾقة :رقية بنت علي (أم احلسن)..
افتل ما برحت تبذل افعقن إيل ادرة تؾق ادرة ،وؿد أظـاكتـل
يف هذا افعؿؾ ظذ افتـدؿقؼ يف افـصـقص وادؼاركـة بـغ مـا ـتبـف
افسقد ـامل وبغ افـصـقص إصـؾقة فؾقؿـقف ظـذ مـا ـا مــ
اختالف وؾروق..
ؾجزاها اهلل ظـل خر جزاء ادحسـغ وادحسـات..
هــاكـل،،

01

تقديم :

| عً ٞذلُد عصانر |

]
احلؿد هلل وـػك ،وشالم ظذ ظباده افذيـ اصطػك.
فعؾـا كستطقع أن كعتز إشتاذ هٚين بـ حجيل افًٔيد مــ
افشخصقات اجلامعة بغ افدراشتغ :إـٚدئّي ٜواوقزويي ٜظـذ
حد شقاء.
ؾػل دراشتف إـاديؿقة هق حيؿؾ صفادة افبُيٚفقريقس يف
افؾغــة افعربقــة ،وؿريبــا شــقبدأ افتحضــر فشــفادة ادٚجس ي ر يف
افؾساكقات بعد أن اجتاز اختبار افؼبقل بـجاح بحؿـد اهلل وؾضـؾف
وتقؾقؼف شبحاكف وتعاػ.
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وأما يف دراشتف افديـقة ؾؾف ؿرابـة افســتغ يـدرس افعؾـقم
افتػسرية وافؼرآكقة ،ومما درشف [ :إصـقل ،افؼـرآن وافعفـديـ،
ظؾقم افؼرآن ،افؼرآن وافعؾـقم افبؼيــة ،افــؿستؼؿقن وتػسـر
افؼــرآن ،تػســر أيــات ادشــؽؾة ،افتػســر افستقبــل ،افتػســر
ادقضقظل ،] ..وهق أن يف مرحؾة افتـسقؼ مع أحـد افــؿؼؾغ
إلظداد رشافة اداجستر يف افعؾقم افؼرآكقة ،وكسـلل مــ اهلل فـف يف
ذفؽ ـؾ افتقؾقؼ.
ومـ أبرز شامتف اهتاممف افؽبر بافؽتب وادمفػات ،وحرصـف
ظذ اؿتـائفا ،وصغػف إـز بافؼراءة يف خمتؾػ ادمفػـات ،دختؾـػ
ادمفػغ يف صتك حؼقل افعؾؿ ،ومقاديـ ادعرؾة ،حتك تؽقكت فديف
حصقؾة ظؾؿقة جقـدة جـدا مــ خـالل اف ثَٔيػ افيذاي ادشـػقع
 خصقصا يف زمـ افصبا وؿبؾ افـضج  -بـافػزع إػ ذوي افػضـقؾةافعؾؿقة ـؾام أصؽؾ ظؾقف أمر ،أو اصتبف يف ؾفؿ مسلفة ،حرصـا مــف
ظذ ادعرؾة افصحقحة.
ـام أكف دؿقؼ جدا يف اكتؼاء افؽتـب افؼقؿـة ،بـام هقيـف مــ
أمهقة ادقضقع مـ جفة ،وؿدرة افؽاتب ظذ تـاوفف بام يؾقؼ بف مــ
ظؿؼ يف افطرح ،وؿقة يف آشتدٓل ،ووضقح يف افـؼح وافبقان
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مـ جفة ثاكقة ،مما جعؾف هيـتؿ اهتاممـا ـبـرا بسـامحة افسـقد ــامل
احلقدري حػظف اهلل ورظاه ،وحيرص  -ـؾ احلرص  -ظـذ اؿتــاء
وؿراءة ـتبف ،وآشتامع فدروشف وحمارضاتف ،ـقكف وجـده متصـػا
بتؾؽ افصػات افتل أذكا إفقفا.
وربام أشتطقع إضـاؾة صـػة أخـرى فألشـتاذ هـا  ،هـل
ترـقزه افؼقي ،ومتابعتف افدؿقؼة ،حتك أصبح فديف رء مـ افؼدرة
ظذ معرؾـة افؽاتـب مــ خـالل َك َػ ِسـف يف افؽتابـة ،وٓ أؿـؾ مــ
افسجقح افذي إن أخطل مرة ،أصاب يف مرات ـثرة.
وفعؾ ؿقة ترـقزه ،ودؿة متابعتف ،إضاؾة إػ ما يؿؾؽـف مــ
حاؾظة ممتازة ،وذاـرة ؿقية ،وؿدرة ظذ تشـخقص كػـس افؽاتـب
مـ خالل ادؽتقب ..مـ أهؿ افعقامؾ افتل شاظدتف ظذ اـتشـاف
أن افؽثر مـ افـصقص ادبثقثة يف بعض ممفػات افسقد احلقدري،
شقاء افتل ـتبفـا بؼؾؿـف ،أو افؽتـب افتـل أفػفـا تالمذتـف تؼريـرا
فبحقثف ودروشف ،هل فقست فسامحتف واؿعا ،وإكـام هـل كصـقص
حرؾٔ ٚدون أن يـسـبفا إػ أصـحا ا،
ً
فعؾامء آخريـ ،كؼؾفا شامحتف
أو يشر إػ مصادرها ،مما جيعؾ افؼارئ يعتؼد أهنـا فسـامحة افسـقد
كػسف.
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وـام يؼقل إشتاذ ها  :ؾؼد حاول  -يف أول إمـر  -أن
يضع فذفؽ افتزيرات ،ويؼقم بافتخرجيات ،فعدم ؿـاظتـف بنمؽـان
صدور ذفؽ مـ صخصقة بقزن افسقد احلقـدري ،فؽــف ٓحـظ أن
اخلرق اتسع ظذ افراتـؼ ،إذ إن تؾـؽ ادـؼـقٓت ـثـرة جـدا مــ
جفــة ،وفقســت حمصــقرة يف ـتــاب أو ـتــابغ ،بــؾ هــل مبثقثــة
ومـتؼة يف ظدة ـتب مـ جفة ثاكقة ،وهذا مـا شـبب فـف افصـدمة
افؽزى ،وأصابف بافدهشة افعظؿك ،إذ ـقػ يصدر مثؾ هـذا مــ
مثؾ شـامحتف ،وهـق (أمـد اهلل يف ظؿـره) افـذي يـدظق إػ افبحـث،
وافتحؼقؼ ،وادقضقظقة ،وإماكة افعؾؿقة ..وادـتؼد فسافؽل هـذا
افـفج ،وافسائريـ ظؾقف !
وـام أن هذا آـتشـاف أصـاب إشـتاذ هـا بافدهشـة
وافذهقل ،ـذفؽ أوؿعف يف احلرة افؽبرة يف هديـد ادقؿـػ مــف،
وـقػقة افتعامؾ معف ،خصقصا وأكف متقؿ بحب افسـقد احلقـدري،
متعؾؼ بف ،ؾؽقػ يلخذ مقؿػا مـف ؟! أو يؼقم بـؼد فف ؟!
فؽـف وازن بغ افعؼؾ وافعاضػـة ،ؾؽـان ؿـراره أن يقؿـػ
أخريـ ظذ ما وؿػ ظؾقف ،ويطؾعفؿ ظذ ما رآه بلم ظقـقف ،ويثبتـف
هلؿ بؿطابؼة افـصقص بعضفا ظـذ بعـض ،وهؽـذا ظؽـػ ظـذ
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مطافعـة بعــض ـتــب افســقد احلقـدري ،واشــتخرج مـفــا بعــض
وظـرف بلصـحا ا ،وأرصـد إػ
افـصقص افتل هـل فقسـت فـف،
ّ

مصادرها ،ثؿ رتّب ذفؽ وكسؼف ،وأخرجف يف هذا افؽتـاب افـذي
ذؾـل بطؾب افتؼديؿ فف .
وـقن أضروحات شامحة افسقد احلقدري افـؼدية  -شـقاء
ـاكت فؾساث اإلشالمل ،أو فبعض ادمفػـات ،أو فـبعض افعؾـامء
واددارس واحلقزات  -وادتصػة بـاجلرأة ،وادطروحـة يف افعؾــ،
وظذ رؤوس ادأل وإصـفاد ،صــعت مــف (حػظـف اهلل) صخصـقة
جدفقــة ،اكؼســؿ افـــاس حقهلــا بــغ مميــد ومعــار

 ،ومقاؾــؼ

وخمافػ ،حتك ـُتب افؽثر يف تليقده ،وآتػاق معف ،وربام إـثـر
يف مـاؿشتف وافرد ظؾقف ،ؾربام جيعؾ ذفـؽ أيضـا مــ هـذا افؽتـاب
ـتابا جدفقا ،يـؼسؿ افــاس حقفـف إػ ؾـريؼغ :مميـد ومعـار

،

ؾقبتفج بف ادبتفجقن ،ويسـخط مــف افسـاخطقن ،وذفـؽ حسـب
مقؿػفؿ مـ شامحة افسقد احلقدري أضال يف ظؿره.
وفؽــا كتؿـك أن يـتبـف اجلؿقـع إػ أن هـذا افؽتـاب فـقس
اكتصارا فػريؼ ،وٓ اكتؼاما مـ آخر ،وإكام هق اكتصار ؾؼط فؾحـؼ،
بؿحاوفة افؽشػ ظـ حؼقؼة وؿػ ظؾقفا ادمفػ بـػسف ،ؾـلراد أن
15

يقؿػ ظؾقفا ؽره ٕشباب شـشر إفقفا بعـد ؿؾقـؾ ،مـع احتػـا
ادمفػ فؾسقد احلقدري بحرمتف واحسامف ،وظدم تـؽره دا اشتػاده
مـف ،وأخذه ظـف ،بغض افـظر ظـ هذا آـتشاف ،وأيضا ظـام هـق
مثار حقل أضروحات شامحتف مـ جدل واشـع وـبـر يف افقشـط
افعؾامئل ،وبغ خمتؾػ افـخـب افثؼاؾقـة ،وافــؼائح آجتامظقـة،
وافتل ربام ممفػـا افؽريؿ ٓ يتػؼ مـع افؽثـر مـفـا ،ــام ؿـد يـرى
صحة افؽثر مـفا .
ؾادسلفة فقست صخصقة ،وإكام ظؾؿقة ،وهنج ادمفػ  -ــام
ظرؾتف وأصفد فف بف  -آكػتاح ظذ اجلؿقع ،وإخذ مــفؿ ،وافـرد
ظؾقفؿ ،بآتػاق تارة ،وآختالف أخرى ،دون أن يدؾعـف اتػاؿـف
أو اختالؾف إػ ظصبقة ظؿقاء ،تعؿل برصه ظام يراه أو يشخصف مـ
احلؼ ،وربام أخرجتف مـ احلـقار اهلـادف ،وافـؼـد افعؾؿـل افبــاء،
وجرتف إػ ما ٓ يريد آكجرار إفقف مـ افشجار واخلصقمة .
ويؿؽــا افؼقل بلن افـذي دؾعـف إػ افؼقـام ـذا افتـلفقػ،
واإلظالن ظـ هذا آـتشاف ،ظدة أمقر ،فعؾ مـ أمهفا :
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 .1ؿـاظتف بقجقب افتػريؼ بغ افعاضػة وافعؼالكقة ،ومعرؾتـف
بلن احسامـا هلذه افشخصقة أو تؾـؽ ٓ ،يصـح أن يؿـعــا
مـ ادـاؿشة هلا ،واإلصؽال ظؾقفا ،وتسـجقؾ ادؾحقطـات
ظذ ممفػاهتا ،أو دروشفا وحمارضاهتا.
 .1أكــف رأى أو صـ ّ
ـخص أن تؽؾقػــف اف ــؼظل ،ومســموفقتف
افعؾؿقة  -أمام اهلل وافضؿر وإجقال  -أن يؽشػ فمخريـ
ما اـتشػف بـػسف ،مؼتديا يف ذفؽ بافسقد احلقدري ذاتـف ،يف
ما يؼقم بـف مــ كؼـد ظؾؿـل وظؾــل فؾـساث وادمفػـات
وممفػقفا ،اكطالؿا مما ّ
يشخصف  -أظـل افسقد احلقـدري -
فـػسف مــ تؽؾقـػ ذظـل ،ومسـموفقة ظؾؿقـة أمـام اهلل
وافضؿر وإجقال ،وهق ما أصار إفقـف ممفػــا افؽـريؿ يف
مؼدمتف.
 .3وجقب حػظ احلؼقق ٕصحا ا بؽؾ أماكة ومقضـقظقة،
وبام أن تؾؽ افـصقص هل فقست فسامحة افسقد احلقـدري،
وإكام فغره ،ؾؿـ افقاجب افتعريػ ذا افغر ،وكسـب مـا
هق فف إفقف ،اكطالؿا مما يؼيض بف افعؼؾ افسقي ،وهؽـؿ بـف
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افػطــرة افســؾقؿة ،وتطبقؼ ـا ظؿؾقــا فؼــقل احلــؼ شــبحاكف
وتعاػ :ﱡﭐ ﱺﱻ ﱼﱽﭐﱠ.
 .0فقس اهلدف مـ هذا افتلفقػ آكتؼاص ،وٓ آهتام بعـدم
إماكة افعؾؿقة أو ؽرها ،وإكام هق افتقصـقػ حلـال تؾـؽ
افؽتب وادمفػـات بـام حقتـف مــ كصـقص هـل فقسـت
دمفػفا ،ظذ أمؾ ـبر جدا أن يصؾ هذا ادمفػ إػ شامحة
افسقد احلقدري ،ويؼـع بـغ يديـف ،ؾقلخـذ إشـتا َذ هـا
بحؾؿف ،ويسعف بؾطػف ،ويؼـقم بافتقضـقح فـف وفغـره بـام
يرؾع ـؾ فبس ،ويدؾع ـؾ إصؽال.
 .5وظذ ادستقى افشخيص ،ؾنن أمـقتـل افؽـزى أن يتحؼـؼ
ويسفؾ اهلل هلذا افؽتاب ضريـؼ افقصـقل
هذا إمر ؾعال،
ِّ
إػ افسقد احلقدري رظاه اهلل تعـاػ ،ؾقطؾـع ظؾقـف ،ويعؾـؼ
ظذ ما جاء ؾقف بافؼقل افػصؾ ،افـذي يضـع افـؼـاط ظـذ
احلروف ،ويقضح افصقرة ظـذ حؼقؼتفـا ،فقبـان افصـبح
فذي ظقـغ.
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وختاما أؿدر فألشتاذ ها هـذا اجلفـد ،وأشـلفف شـبحاكف
وتعاػ أن يقؾؼـا مجقعا خلدمة هذا افـديـ ،وكــرصة ذيعـة خـاتؿ
إكبقاء وشقد ادرشؾغ (صؾقات اهلل وشالمف ظؾقف وظذ آفف إـرمغ).

ـام كسلفف شـبحاكف وتعـاػ أن يبعـدكا مجقعـا ظــ افرصـاع
وافشجار ،افذي يػسـد احلـب ،ويؼتـؾ افـقد ،ويؿـزق ادجتؿـع،
ويسبب افػرؿة ،ويؿأل افصدور بافشحـاء وافبغضـاء ،وأن يقؾؼــا
فؾـؼد افعؾؿل افبـاء ،واحلـقار اهلـادف ،افـذي يصـقب إخطـاء،
ويثــري افســاحة افػؽريــة وافثؼاؾقــة بــافعؾقم افـاؾعــة ،وادعــارف
ادػقدة ،ويقصؾـا إػ احلؼقؼة مــ أؿـرب ضرؿفـا ،وأن يؿـ ّـ ظؾقــا
بـعؿة افقد واحلب واإلخاء ،ويرزؿــا افـقظل وافػفـؿ بـلن تعـدد
تقجفاتـا افػؽرية واختالؾاتـا افعؾؿقة.
جيب أن ٓ تمثر ظذ أخقتــا وحمبتــا ووحـدتـا وكاشـؽـا
آجتامظل صقئا ،إذ إن اختالف افرؤى وإؾؽار وافتقجفات أمـر
ظادي جدا ،بؾ هق ضبقعـة بؼـية ،وشــة إهلقـة ،إذ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ

ﱂﱃﱄﱅ ﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋ ﭐ ﭐﱠ ـؿـــــــا أن
آختالف افػؽري وافعؾؿل يعتز طاهرة صـحقة بامتقـاز ،إذ هـق
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افذي خيؾصـا مـ افرـقد واجلؿقد ،ويـؼذكا مـ افتخؾـػ وافرجعقـة،
وحيؼؼ فـا افرؿل وافتؼدم احلضاري يف صتك جمآت احلقاة ،ويدؾع
بعجؾة افتطقر افعؾؿل إػ إمام بؽؾ ؿقة ،ذيطة أن كحسـ إدارة
احلقار بػـ وإتؼان واحساؾقة ،وأن كعل وكػفؿ أن اختالف افـرأي
ٓ يػسد فؾـقد ؿضـقة ،وآخـر دظقاكـا أن احلؿـد هلل رب افعـادغ،
وصذ اهلل ظذ حمؿد وآفف افطقبغ افطاهريـ.
ظع حمّد ظسٚـر
مديـة اجلػر بؿحاؾظة إحساء
افساظة افسابعة وظؼون دؿقؼة مـ صباح يقم إحـد
افثا وافعؼون مـ صفر صقال مـ ظام 1033هــ
ادقاؾؼ فؾثا ظؼ مـ صفر يقفقق مـ ظام 1112م.
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مقدمة

^
ٓ خيؾق افؼارئ وادتابع دقاديـ افبحـث وافتحؼقـؼ مــ أن
جيــد كػســف وؿــد صــار حمبــا فــبعض افبــاحثغ وافؽــاتبغ بســبب
افصػات افتل يؿتؾؽفا هذا افباحث أو ذاك افؽاتب.
وإكـل ومـذ أـثر مـ مخسة ظؼ ظام ًا ؿـد وجـدت كــػز
متعؾؼا بٚفسٔد ـامل اؤدري (أدام اهلل ظؾقف تقؾقؼاتـف) دا وجدتف ؾقف مـ
وحســ افبقـان ،ؾفـذه افصـػات
ؿقة افطـرح وشـعة ادعؾقمـات ُ
دؾعتـل فالهتامم افؽبر بافسقد (حػظف اهلل) ،ؾؽـت أصسي ـتبف دون
أن أظرف حمتقاها ،وذفؽ ٕكـل أظرف حمتقى افسقد ــامل كػسـف،
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وــت أتابع حمارضاتف متابعة احلـريص افشـغقف ،وؿـد وضـعت
فـػز جدوًٓ دتابعة دروشف ادسجؾة يف ادـطؼ وإصـقل وظؾـؿ
افؽالم وافؼوح ادختؾػة.
ثت مدة ظذ هذه احلال ،ثؿ تقشعت يف افؼراءة يف حؼقل
فبِ ُ
مقاضقع ظدة يف افؾغـة وافتـاريو وافتػسـر
ؾشؿؾت ؿراءيت
صتّك،
ْ
َ
وافعؾقم افعؼؾقة وما يدور يف هذا افػؾؽ ،ؾصار مـ ادقسقر ظع يف
أحايغ ـثرة أن أؿارن ـتابا بؽتاب ،ومقضقظا بؿقضقع ،وظا ًدـا
ٍ
أمـقر أحـار يف أمرهـا،
بـتقجة ما ،وـاكت تستقؿػـل
بعامل ،ؾلخرج
ٌ
وأتعجب مـ صلهنا بسبب ـثرة ؿراءيت ،ـلن أجد ؿـقفغ متعارضـغ
كاما ،وفؽؾ ٍ
ؿقل دفقؾف افـذي يبـدو كاهضـا وؿقيـا ،ؾؽــت أؾـزع
فبعض افعؾامء افعـامؾغ وأشـلهلؿ ظــ ذفـؽ ضافبـا مــفؿ تؼـديؿ
افعالج ادؿؽـ هلذا افتعار

أو فذاك اإلصؽال ،ؾؽـت يف افعديد

مـ ادسائؾ ٓ أجد ظـدهؿ ما يريض كػز ،وٓ ما يشـبع ؾضـقيل،
ؾؽـت أفقذ بؽتب افسقد ــامل ،وأضقـؾ ادؽـث ظــدها ،وأؿتـات
ظؾقفا ومـفا ،ومـ اجلؿقؾ أكـل يف أحقـان ظديـدة أظثـر ؾقفـا ظـذ
إجقبة افتل ترؾع جقع ؾؽري وتروي طؿل كػز.
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ـان شامحة افسقد ؽزير اإلكتاج ـثر افتـلفقػ ،وؿـد ـتـب
يف افؽثر مـ افعؾقم ،ومأل وشائط افتقاصؾ بؿحارضاتف وأشؾقبف
افػريد يف افطرح ،ومع مرور افشفقر وافسـغ كؽـت مـ احلصقل
ظذ تػسر ادقزان ،ؾرحت أؿرأ ؾقف باحثا ظـ كػـس إشـئؾة افتـل
ــت أبحث ظـ أجقبتفا يف ـتب افسقد ـامل فعع أطػر باشـتزادة
ـاحلجام اخلبر يف مفـتف،
أو أؿػ ظذ إضاؾة ،ؾؽان افسقد افعالمة
ّ
ادتبحر
واحلؽقؿ افعارف بصـعتف ،وافطبقب افبارع بحرؾتف ،وافعامل
ِّ
بذـاء يف افبحار افثائرة وإمقاج ادتالضؿـة ،جيقـب ظـذ أشـئؾتل
بزاظــة ؿـ ري
كظرهــا ،بزاظــة ٓ تــذـر إٓ بزاظــة افســقد ـــامل
ـؾ ُ

احلقدري ،وازداد تعؾؼل بادقزان وصار بؿـزفة تعؾؼل بؽتب افسقد
ـامل احلقدري.
ـاكت تػاجئـل كصقص فؾعالمة افطباضبائل وأتذـر يؼقــا
أكـل ؿد ؿرأت ما يشـا فا يف بعـض ـتـب افسـقد ــامل ،ؾلظـاود
افبحث ظـ هذا افـص يف ـتب افسقد ـامل ؾلـتشػ أن افـص هـق
افـص واحلروف هل احلروف ،ؾلؿقل ٓ :صؽ أن افسقد ـامل ؿـد
كز تقثقؼ هـذا افــص ،أو أن ادطبعـة ؿـد أشـؼطتف شـفقا ،أو أن
ادؼرر ؽػؾ ظـ ذفؽ.
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ِ
ٕظامركا تتؽاثر افـصقص افتل
وـؾام كادت إيام يف ضقفا
أجدها يف ادقزان ثؿ أجـدها يف ـتـب افسـقد ــامل حرؾـا بحـرف
وفػظا بؾػظ ،وــت أؿؿع مـا جيـقل يف خـاضري حـقل أن يؽـقن
افسقد ؿد كسب هذه افـصـقص فـػسـف وأرؾـض افتػؽـر يف هـذا
ادقضقع ،وما ذفؽ إٓ فػرط حبـل فسـامحة افسـقد ،هـذا احلـب
افذي يـدؾعـل فؾتزيـر وافـتامس إظـذار فـف ،إٓ أن تؽـاثر هـذه
افـصقص افتل أجدها متشا ة تارة ومتطابؼة تارة أخـرى مـع مـا
ـتبف افعالمة يف ادقزان دؾعتـل فتخصقص بعض وؿتل فرؾـع هـذه
احلرة بعؼد مؼاركة جادة.
وافذي أذهؾـل حؼا أن ظؼات افـصـقص يؽتبفـا افسـقد
ـامل يف ـتبف وهل فؾسقد افعالمة افطباضبائل ،وافالؾـت فؾـظـر أن
افسقد ـامل ٓ يشر فؾعالمة وٓ حيقؾ فؾؿقزان.
ثؿ تػاؿؿ اخلطب وازداد إمـر شـقءا حقـث ظثـرت مـع
مرور افقؿت ظذ ظـؼات افـصقص افتل كؼؾفا افسقد مــ ـتـب
أخرى ؽر ادقزان ،وهق يف افظاهر يـسبفا فـػسف إذ مل يذـر مصـدر
هذه ادعؾقمات ،ؾتقؼـت حقـفا وبؽؾ أشػ ومرارة أن افسقد ـامل
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ٍ
بـصقص فقست فف دون أن يشر فذفؽ ٓ مــ ؿريـب
ؿد مأل ـتبف
ؾؼسؿت ـتبف افؼديؿة  -وهل ـثرة جدا تزيـد ظـذ
وٓ مـ بعقد ،ري
اخلؿسغ ظـقاكا  -إػ ؿسؿغ:
 oالقسه األول:

هل افؽتب افتل برع افسقد يف مجع كصقصفا مـع اإلصـارة
ؽافبا فؾؿصادر ،وهل افتل ؿررها بعـض ضالبـف ـؽتـاب (معرؾـة
اهلل) ،وفقس فؾسقد ؾقفا ؽافبا إٓ افـؼؾ ظــ أخـريـ ،وٓ إبـداع
صخيص فف ؾقفا ،إذا مل يؼدم جديدا ومل هيدم ؿديام.
 oالقسه الثاني:

ـتب يبـدو ؾقفـا آبتؽـار واإلبـداع ،وفؽــف إبـداع ؽـر
حؼقؼل ،بؾ هق ابتؽار وإبداع ؽر افسقد ،وفؽــف (حػظـف اهلل) كؼؾـف
فؽتبف دون ذـر ادصدر ،ؾقظـ افظان أهنا مــ بــات أؾؽـاره ،وإن
ـان فؾسقد رء مـ اإلبداع ؾفق ؿؾقؾ جدا ،بؾ ٓ يؽاد يذـر أمـام
إبداظات ـبار ظؾامئـا ادحؼؼغ.
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ؾصار يف ذمتل وجقب تقضقح ذفـؽ فؾــاس ،وإيؼـاؾفؿ
ظذ ما وؿػت ظؾقف ،وكؼـؾ افؽثـر مــفؿ مــ مؼـام افسـامع دؼـام
ادعايـة احلؼة.
وفذفؽ ..ـاكت هذه إوراق اداثؾـة بـغ يـديؽ ظزيـزي
افؼارئ.
ادٗفػ،،
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تليت هذه إوراق ٕشباب ظدة:
ؿائؿ ظذ أن افـؼـد جيـب
 .1مـفج افسقد ـامل احلقدري (حػظف اهلل) ٌ
أن يؽقن ظؾـقا وظذ افػضائقات ويف خمتؾػ وشائؾ افتقاصؾ،
ؾؾذفؽ أتت هذه إوراق كاصقا مع هذا ادـفج ،وؿدمت ؾقفـا
كؼدي فؾعؾـ.
 .1مـفج افسقد ـامل ؿائؿ ظذ ضرح آرائف ظذ ظؿقم افـاس وظـذ
رؤوس إصفاد ،ؾقحؼ حقـفا فؽؾ مـ يصـؾفؿ صـقتف إبـداء
افتساؤٓت وآكتؼادات واإلصؽآت ظذ ما يطرحف ،وهـذه
إوراق مـ هذا افؼبقؾ.
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 .3مـفج افسقد ـامل ؿـائؿ ظـذ وجـقب تصـحقح ادسـار بتـؼقـة
افساث وحماـؿة افؽتب افؼديؿة ،ؾؽـان فزامـا ظـذ افسـقد أن
يبدأ بؽتبف بلن يصحح مسارها وحياـؿفا ،ويؽقن أـثر صـدؿا
مع افؼراء بـسبة ـؾ ؿقل فؼائؾف ،وهلـذا جـاءت هـذه إوراق
فتصحح صقئا مـ مسار ـتب افسقد ـامل وفتـؼقتفا.
 .0مـفج افسقد ــامل هـق احلـث افـدائؿ ظـذ افؼـراءة ادقشـعة،
وأوراؿل هذه جاءت ثؿر ًة فؾؼراءة ادقشعة ،ؾؽاكت افـتقجة أن
ظثرت ظذ ظؼات افـصقص افتل كؼؾفا افسقد ويظفر أكف ؿـد
كسبفا فـػسف.
 .5وجقب حػظ حؼقق افعؾامء وكسبة أؿقاهلؿ إفقفؿ ،ؾؿــ بـذل
افعؿر يف شبقؾ اشتـباط ادعـا وادعـارف ؾنكـف مــ افقاجـب
حػظ حؼف بـسبة افؼقل إفقف ،وإذا وجدكا مـ يـسب آراء ؽـره
إػ كػسف ـان مـ افقاجب إخالؿل افتـبقف ظذ ذفؽ.
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 .1فؼد اظتؿدت ظذ افؽتب افتل ـتبفا افسقد بؼؾؿف ،وهل:
 oافشػاظة.
 oافتؼقى يف افؼرآن.
 oافؾباب يف تػسر افؽتاب.
وؿد اشتشفدت بؽتاب واحد فقس هق بؼؾؿ افسـقد مبـاذة،
وفؽـف بؼؾؿ أحـد ضالبـف وهـق ـتـاب [ظِيؿ امميٚم] تؼريـرا
ٕبحاث افسقد ،وهق بؼؾؿ :افشقو ظع محـقد افعبـادي ،وؿـد
اشتشفدت بـصغ اثـغ مـف فإلصارة إػ أن افؽتب افتل ؿررها
ضالب افسقد هل إخرى مل تسؾؿ مـ افـؼؾ دون تقثقؼ.
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وأما ـتاب [ادذه ٛافذاي] ؾفق وإن ـان مؽتقبا بؼؾؿ افسـقد
مباذة ،وفؽـ افسـقد سح يف مؼدمتـف بـلن حماوفتـف يف هـذا
افؽتاب ٓ تتجـاوز إظـادة صـقاؽة ـتـاب [إشيس ادْىَٔيٜ
فالش َراء] وأكف يستؼل افـصقص مباذة مـ إشـس ومــ
ـتب افسقد افشفقد افصـدر إخـرى ،ؾافسـقد ــامل يف هـذا
افؽتاب فقس مبدظا بؾ ُمعقدً ا فؾصقاؽة مع بعض افؼـوحات
وافتقضقحات.

فذا كجد افسقد ـامل يـؼؾ كصقصـا بطقهلـا مــ ـتـب افسـقد
افشفقد ،وهل[ :إشيس ادْىَٔي ]ٜيف ادؼـام إول ،وبعـض
افؽتب إخرى يف ادؼام افثـا  ،ـؽتـاب[ :ادرشيؾ افرشيقل
افرشٚف ]ٜوؽره.
 .1مل أظؿؾ يف هذه إوراق ظذ اشتؼصـاء ــؾ افـصـقص افتـل
كؼؾفا افسقد دون ذـر ادصدر ،بؾ اخـست مـفـا مخسـغ كصـا
ؾؼط ،فتؽقن كامذج يؿؽـ فؾؼارئ وادتابع أن يؼػ ظؾقفـا مـع
تقثقؼفا ،واإلصارة يف ؿائؿـة ادراجـع فؾؿعؾقمـات افتػصـقؾقة
حقل ـؾ ـتاب فقسفؾ افرجقع إفقفا.

01

 .3بدأت أوٓ بـ [ـ ٚب اف َقى] واخست مـف شتة كصقص ،ثـؿ
بـ [ـ ٚب افنٍٚظ ]ٜواخست مـف تسعة كصقص ،ثؿ بــ [ظِيؿ
اممٚم] واخـست مــف كصـغ اثــغ ،وختؿـت بــ [افِبيٚب]
واخست مـف ثالث ًة وثالثغ كصا ،ؾفـذه مخسيقن ـٚمِي ،ٜوؿـد
رتبت افؽتب ذا افستقب وؾؼا فؾستقب ادعجؿل.
 .0حػظت فؾسقد ـامؾ آحسام وافتؼدير ،وٓ أؿـبؾ مـ كــػز
وٓ مـ ؽـري اإلشـاءة إفقـف ،وادطؾـقب هـق افـؼـد افعؾؿـل
افصحقح ،وادطؾـقب مــ أحبـال افراؾضـغ فؼـقيل ومؼـايل
وأوراؿل ظدم آكػعال أو افتقتر ،ؾـام هـذه إوراق إٓ ثؿـرة
مرارا.
مـ ثامر مـفج افسقد افذي حث ظؾقف ً
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كتاب :ايـتـكــ ٣ٛيف ايكرإٓ ايهرِٜ

| دراشة يف أثار آجتامظقة |
دار افؼارئ ،افطبعة افسادشة1013 ،هـ.

...............................................................................................................................

وبؾغت ظدد افـصقص افتل كؼؾفا افسقد يف هذا افؽتـاب دون
أن يشر دصدرها شتة كصقص بحسـب تتبعـل ،وـؾفـا مــ
تػسر ادقزان ،وهل ظذ افستقب افتايل:
...............................................................................................................................
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|

النص األول

|

فـ ٞدٚر ايـتٛحـٝـد

ؿال افسقد ـامل يف :ـ ٚب اف َقى (ص :)14
« ؾٚف قحٔد هق إصؾ افذي تّْيق ظِٔيف صيجرة افسيًٚدة
امٕس ،ٜٕٔٚوت ٍرع مْٓ ٚإخالق افُريّ ٜوهذه افٍروع هيل اف يل
تثّر ثّراهت ٚافىٔب ٜدم ادج ّع امشالمل.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ ﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ.

33

حٔ ٞجًِ ٝاميامن بٚهلل تًٚػ ـنيجرة اي ٚأصيؾ ثٚبيٝ
وهق اف قحٔد بال ريُ « ،ٛ
وأـؾ تٗتٔف ـؾ حغ ب٘ذن رهبي ،» ٚوهيق
افًّؾ افهٚفح ،وؾيرع وهيق اقِيؼ افُيريؿ ـٚفًٍي ٜوافنيجٚظٜ
وافًداف ٜوافرمح ٜوٕيٚئره.» ٚ
وهذا افـص فقس فؾسقد ؾقف حظ وٓ كصقب ؽر افـؼؾ مع
افترصف يف إفػا  ،ومل يـسبف فؾعالمة افطباضبائل ،مع أن افسـقد
ـامل كؼؾ هذا افـص دون تقثقؼ ،ثؿ كؼؾ بعده مبـاذة كصـا آخـر
فؾعالمة افطباضبائل ووثؼف ،جاظال إياه مب ِّقـًا فؾــص إول ،وــلن
افـص إول فف ،وافــص افثـا فؾعالمـة افطباضبـائل ،واحلـؼ أن
افـصغ فؾعالمة افىبٚضبٚئل.
ؿال افسقد افعالمة يف ادٔزان (ج 11ص :)153
« ؾٚف قحٔد هق إصؾ افذي ظِٔيف تّْيق صيجرة افسيًٚدة
امٕس ٜٕٔٚوت ٍرع بٕٚخالق افُريّ ،ٜوهذه افٍروع هل اف ل تثّير
ثّراهت ٚافىٔب ٜدم ادج ّع.

04

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ ﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ.

ؾجًؾ اميامن بيٚهلل ـنيجرة اي ٚأصيؾ وهيق اف قحٔيد ٓ
حمٚفُ « ،ٜ
وأـؾ تٗتٔف ـؾ حغ ب٘ذن رهب ،» ٚوهيق افًّيؾ افهيٚفح،
وؾرع وهق اقِؼ افُيريؿ ـيٚف َقى وافًٍي ٜوادًرؾي ٜوافنيجٚظٜ
وافًداف ٜوافرمح ٜوٕيٚئره.» ٚ
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|

النص الثاني

|

يف ن ٕٛاملؤَٔ احلكٝكٚ ٞيٝاً هلل

ؿال افسقد ـامل يف :ـ ٚب اف َقى (ص :)33
« وادٗمـ حَ ٚويل ربفٕٕ ،ف يع مْف إضٚظ ف دم أمره وهنٔيف،
ويذ مْف ظٚم ٜافزـٚت ادًْقي ٜمـ هداي ٜوتقؾٔؼ وتٖئيد وتسيديد
وم ٚيًَبٓ ٚمـ امـرام بٚجلْي ٜوافرويقان ،ؾٖوفٔيٚء اهلل  -ظيذ أي
حٚل  -هؿ ادٗمْقن ،ؾ٘ن اهلل يًد ٍٕسف وفٔ ٚاؿ دم حٔٚهتؿ ادًْقييٜ
حٔ ٞيَقل :ﭐﱡﭐﲻﲼﲽﱠ ».
وشامحة افسقد ـامل مل يتجاوز يف هذا افـص حدود (افـسـو
وافؾصؼ) إذا صح افتعبر ،ؾفق كؼؾف ظـ افًالمي ٜافىبٚضبيٚئل دون
اإلصارة إفقف وٓ اإلحافة ظذ ادٔزان ،ؾؼد ؿـال افعالمـة يف ادقـزان
(ج 11ص:)30
06

« وادٗمـ حَ ٚويل ربفٕٕ ،ف يع مْف إضٚظ ف دم أمره وهنٔيف،
ويذ مْف ظٚم ٜافزـٚت ادًْقي ٜمـ هداي ٜوتقؾٔؼ وتٖئيد وتسيديد
وم ٚيًَبٓ ٚمـ امـرام بٚجلْي ٜوافرويقان ،ؾٖوفٔيٚء اهلل  -ظيذ أي
حٚل  -هؿ ادٗمْقن ،ؾ٘ن اهلل يًد ٍٕسف وفٔ ٚاؿ دم حٔٚهتؿ ادًْقييٜ
حٔ ٞيَقل :ﭐﱡﭐﲻﲼﲽﱠ ».
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|

النص الثالث

|

فـ ٞايـُــحـب ١اإلْـصـاْ١ٝ

ؿال افسقد ـامل يف ـتاب :اف َقى دم افَرآن (ص:)101
« ؾّثال امٕسٚن إٕام حي ٛافٌيذاء ويْجيذب إفٔيف ،فٔجيده
وي ؿ بف م ٚجيده دم ٍٕسف مـ افَْص افذي يٖتٔف ميـ اجليقع ،وـيذا
يريد فَٚء افهديؼ فٔجده ويِّؽ فٍْسف إٕس.
وفق تٖمِ ٝمقارد اف ًِؼ واو ٛأو ؿرأت ؿهص افًنٚق
واد قاغ مل تنؽ دم صدق م ٚذـرٕٚه ».
وهذا افـص فقس فؾسقد ـامل احلقدري (حػظف اهلل) بـؾ هـق
ٍ
ـتـاب
فؾعالمة افىبٚضبٚئل ،مع أن افسقد ـامل كؼؾ هـذا افــص يف
يتؽؾؿ ؾقف ظـ افتؼقى ،وٓ أدري !!
08

هؾ صـقع افسقد هذا يتقاؾؼ مع افتؼقى أو يتعار

؟

يؼقل افعالمة افطباضبائل يف ادٔزان (ج 3ص:)133
« ؾٚمٕسٚن إٕام حي ٛافٌذاء ويْجذب فٔجيده ويي ؿ بيف ميٚ
جيده دم ٍٕسف مـ افيَْص افيذي آتيٚه اجليقع ...وـيذا يرييد فَيٚء
افهديؼ فٔجده ويِّؽ فٍْسف إٕس ...وفق تٖمِ ٝمقارد اف ًِيؼ
واو ٛأو ؿرأت ؿهص افًنٚق واد قاغ ظذ اخ الؾٓؿ مل تنيؽ
دم صدق م ٚذـرٕٚه ».
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|

النص الرابع

|

فـ ٞايـسٖــد ٚايـعـبـاد٠

ؿال افسقد ـامل يف ـتاب :اف َقى دم افَرآن (ص:)105
« ؾٚفزاهد مـ صٖٕف أن ي جْ ٛادحرميٚت أو مي ٚدم مًْيك
اورام وهق ترك افقاجبيٚت وأخيرة تُيقن ميـ خيالل افىّيع دم
افثقاب ،ؾ بًثف إػ آؾًٚل وهق افًبٚدة دم افدٕٔ ٚبٚفًّيؾ افهيٚفح
فْٔؾ ًٕؿ أخرة واجلْ ،ٜؾٚفًٚبيد ميـ صيٖٕف أن يِ يزم افقاجبيٚت،
أو م ٚدم مًْك افقاج ٛوهق ترك اورام ».
وافسقد ـامل كؼؾ هذا مـ ادٔزان ،ؾؼد ؿال افعالمـة (ج11
ص:)133
« ؾٚفزاهد مـ صٖٕف أن ي جْي ٛادحرميٚت أو مي ٚدم مًْيك
اورام أظْل ترك افقاجبٚت وظبٚدتف تًٚػ ،ضًّ ٚدم افثقاب ،تبًٞ
41

إػ إؾًٚل وهق افًبٚدة دم افدٕٔ ٚبٚفًّؾ افهٚفح فْٔؾ ًٕؿ أخيرة
واجلْ ،ٜؾٚفًٚبيد ميـ صيٖٕف أن يِ يزم افقاجبيٚت ،أو مي ٚدم مًْيك
افقاج ٛوهق ترك اورام ».

01

|

النص اخلامس

|

فـ ٞايـُـحـبـ ١اإليــٗـٝـ١

ؿال افسقد ـامل يف ـتاب :اف َقى دم افَرآن (ص:)105
« حمب ٜاهلل شبحٕٚف ؾ٘هن ٚتىٓر افَِ ٛمـ اف ًِؼ بٌره تًيٚػ »
« مـ مًبيقد أو مىِيقب ـهيْؿ أو ٕيد أو ؽٚيي ٜدٕٔقيي ،ٜبيؾ وٓ
مىِقب أخروي ـٍقز بٚجلْ ٜأو خالص مـ افْٚر ».
وهذان كصـان فؾعالمـة افىبٚضبيٚئل كؼؾفـام افسـقد ــامل
جامعا بقـفام دون اإلصارة فؾعالمة افطباضبائل وٓ دقزاكف.
أمــا افييْص إول ؾػــل ادٔييزان (ج11ص )131إذ ؿــال
افعالمة « :حمب ٜاهلل شبحٕٚف ،ؾ٘هن ٚتىٓر افَِي ٛميـ اف ًِيؼ بٌيره
تًٚػ ».
42

وأما افــص افثـا ؾػـل ادٔيزان (ج 3ص ،)131إذ ؿـال
افعالمة:
« وٓ صؽ أن امخالص دم افديـ إٕام ي ؿ ظيذ اؤََي ٜإذا
مل ي ًِؼ ؿِ ٛامٕسٚن ...بٌره تًٚػ مـ مًبقد أو مىِقب ـهْؿ
أو ٕييد أو ؽٚييي ٜدٕٔقييي ٜبييؾ وٓ مىِييقب أخييروي ـٍييقز بٚجلْييٜ
أو خالص مـ افْٚر ».
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|

النص السادس

|

فـ ٞايـُــحــتـبــني

ؿال افسقد ـامل يف ـتاب :اف َقى دم افَرآن (ص:)151
« وبٚجلِّيي ٜهييٗٓء دم اؤََيي ٜهييؿ اد قـِييقن ظييذ اهلل،
ادٍقوقن إفٔف ،افراوقن بَوٚئف ادسِّقن ٕميره ،إذ ٓ ييرون آ
خرا ،وٓ ينٚهدون إٓ مجٔال ،ؾٔسي َر دم ٍٕقشيٓؿ ميـ ادُِيٚت
افؼيٍ ٜوإخالق افُريّ ٜم ٚيالئؿ هذا اف قحٔد ،ؾٓيؿ خمِهيقن
هلل دم أخالؿٓؿ ،ـيام ـيٕٚقا خمِهيغ فيف دم أظامايؿ ،وهيذا مًْيك
إخالص افًبد ديْف هلل.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱶﱷﱸﱹﱺﱠ ،وؿيييٚل أيوييي ً :ٚﭐ

ﱡﭐﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﱠ ،وؿٚل :ﱡﭐﲠ

ﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧﲨﲩﲪﱠ ».

44

وهذا افـص ـافؽثر مـ افـصقص ،كؼؾف شامحة افسقد مـ
ادقزان ظذ ضريؼة [افْسخ وافِهؼ] ،وافعـارف بلشـؾقب افسـقد
ـامل وافعالمة افطباضبائل يعؾؿ يؼقـا أن هـذا افؽـالم ٓ يـليت مــ
افسقد ـامل ،وٓ افصقاؽة مما يؼدر ظؾقف شـامحة افسـقد ــامل ،ؾـال
يشؽ افعارؾقن بافعالمة افطباضبائل ومػرداتـف وصـقاؽتف أن هـذا
افؽالم إما فف أو ِ
فعامل آخر متشابف معف يف افصقاؽة حلد ـبر .
يؼقل افعالمة يف ادٔزان (ج 11ص:)135
« وبٚجلِّيي ٜهييٗٓء دم اؤََيي ٜهييؿ اد قـِييقن ظييذ اهلل
ادٍقوقن إفٔف افراوقن بَويٚئف ادسيِّقن ٕميره إذ ٓ ييرون إٓ
خرا وٓ ينيٚهدون إٓ مجئال ؾٔسي َر دم ٍٕقشيٓؿ ميـ ادُِيٚت
افؼيٍ ٜوإخالق افُريّ ٜم ٚيالئؿ هذا اف قحٔد ؾٓؿ خمِهقن هلل
دم أخالؿٓؿ ـام ـٕٚقا خمِهغ فف دم أظامايؿ هيذا مًْيك إخيالص
افًبد ديْف هلل.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩﲪﱠ ».
05

كتاب :ايـــشـــفـــاعــــ.١

| بحقث يف حؼقؼتفا وأؿسامفا ومعطقاهتا |.
دار افؼارئ ،افطبعة اخلامسة1031 ،هـ.

...............................................................................................................................

وبؾغت ظدد افـصقص افتل كؼؾفا افسقد يف هذا افؽتـاب دون
أن يشر دصدرها تسعة كصقص بحسب تتبعـل ،وـؾفـا مــ
تػسر ادقزان ،وهل ظذ افستقب افتايل:
...............................................................................................................................
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| النص األول |

يف َعٓ ( ٢ايك) ّٛٝ

ؿال شامحة افسقد ـامل احلقدري (أمد اهلل يف ظؿـره) يف ـتاب:
افنٍٚظ( ٜص:)11
« د ٚـٚن تًٚػ هق ادبدأ افذي يب دئ مْف وجيقد ـيؾ رء
وأوصٚؾف وآثٚره ،وٓ مبدأ شقاه إٓ وهق يْ ٓل إفٔيف ،ؾٓيق افَيٚئؿ
ظذ ـؾ رء مـ ـؾ جٓ ٜبحََٔي ٜافَٔيٚم افيذي ٓ ينيقبف ؾ يقر
وخِؾ ،وفٔس ذفؽ فٌره ؿط إٓ ب٘ذٕف بقجف ،ؾِئس فيف تًيٚػ إٓ
افَٔٚم مـ ؽر وًػ وؾ قر ،وفٔس فٌره إٓ أن يَقم بف ».
وهذا افؽالم افذي يف افظاهر أكف فؾسقد ـامل هق فقس فـف،
بــؾ هــق فؾســقد افعالمــة افىبٚضبييٚئل يف ادٔييزان( :ج1ص)335
إذ ؿال:
02

« وبٚجلِّ ،ٜد ٚـٚن تًٚػ هق ادبدأ افذي يب دئ مْف وجيقد
ـؾ رء وأوصٚؾف وآثٚره ٓ مبدأ شقاه إٓ وهق يْ ٓيل إفٔيف ،ؾٓيق
افَٚئؿ ظذ ـؾ رء مـ ـؾ جٓ ٜبحََٔي ٜافَٔيٚم افيذي ٓ ينيقبف
ؾ قر وخِؾ ،وفٔس ذفؽ فٌره ؿط إٓ ب٘ذٕف بقجف ،ؾِٔس فف تًيٚػ
إٓ افَٔٚم مـ ؽر وًػ وؾ قر ،وفٔس فٌره إٓ أن يَقم بف ».
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|

النص الثاني

|

يف عً ١تكد( ِٜايصٓ )١عً( ٢ايٓ)ّٛ

ؿــال شــامحة افســقد ـــامل احلقــدري يف ـتــاب :افنييٍٚظٜ
افسـَة ظذ افـقم يف ؿقفف
(ص )11بعد أن ضرح إصؽآ ظذ تؼديؿ ِّ
تعاػ :ﱡﭐﲛﲜﲝﲞﲟﲠﱠ ثؿ أجاب ظذ هذا اإلصؽال

بؼقفف:

« د ٚـٚن أخذ افْقم أؿقى تيٖثرا وأ ظيذ افَٔقمٔي ٜميـ
افسْ ٜـٚن مَ  ٙذفؽ أن يٍْل تٖثر افسْ ٜوأخذه ٚأوٓ ثؿ يس ّؿك
إػ ٍٕل تٖثر م ٚهق أؿقى مْف تٖثرا ،ويًقد مًْك ٓ تٖخذه شْ ٜوٓ
ٕقم إػ مثؾ ؿقفْ ٓ :ٚيٗثر ؾٔف هذا افًٚمؾ افؤًػ بٚفٍ قر دم أمره
وٓ م ٚهق أؿقى مْف ».

04

ومـ ادمشػ حؼا أن جقاب افعالمة افطباضبائل (رمحف اهلل)

ضاظت هقيتُف احلؼقؼقة يف ـتـاب افشـػاظة فؾسـقد ــامل ،ؾافسـقد
ذـره وـلكف مـ اجتفاده افشخيص ومـ ابتؽاراتف ،حتك أن افؼارئ
ٓ يدري أكف جقاب افعالمة افىبٚضبٚئل يف ادٔزان( :ج 1ص)333
حقث ؿال ( ّكقر اهلل رضحيف):
« أن افستٔ ٛادذـقر ٓ يدور مدار امثبيٚت وافٍْيل دائيام
ـام يَٚل :ؾالن جيٓده محؾ ظؼيـ بؾ ظؼية وٓ يهيح افًُيس،
بؾ ادراد هق صح ٜافسؿل ،وهل خم ٍِ ٜبحس ٛادقارد ،ودي ٚـيٚن
أخذ افْقم أؿقى تٖثرا وأ

ظذ افَٔقمٔ ٜمـ افسْ ٜـٚن مَ ييٙ

افسْ ٜوأخذه ٚأوٓ ،ثؿ يسؿك إػ ٍٕل تيٖثر ميٚ
ذفؽ أن يٍْل تٖثر ِّ

هق أؿقى مْف تٖثرا ،ويًقد مًْك ٓ تٖخذه شيْ ٜوٓ ٕيقم إػ مثيؾ
ؿقفْ ٓ :ٚيٗثر ؾٔف هذا افًٚمؾ افؤًػ بٚفٍ قر دم أمره وٓ مي ٚهيق

أؿقى مْف ».

01

| النص الثالث |

يف اإلشــالّ ٚايـٛثـٓـٝـ١

ؿال افسقد ـامل احلقدري يف ـتاب :افنٍٚظ( ٜص:)13
« وامشييالم صييديد افًْٚييي ٜبحسييؿ مييٚدة افقثْٔيي ٜو ِٔييٜ
افَِقب ظـ اققاضر افداظٔي ٜإفٔٓي ،ٚورصف افٍْيقس ح يك ظيـ
اوقمٚن حقا ٚوامذاف ظِٔٓ ،ٚوذفؽ منٓقد ممٕ ٚدب إفٔيف ميـ
ادًٚرف إصِٔ ٜوإخالق افُريّ ٜوإحُٚم افؼظٔ ،ٜؾساه يًد
آظ َٚد اوؼ إٔف ٓ إفيف إٓ اهلل فيف إشيامء اوسيْك ،يِّيؽ ـيؾ
رء ،فف افقجقد إصئؾ افيذي يسي َؾ بذاتيف وهيق افٌْيل ظيـ
افًٚدغ ،وـؾ م ٚهق ؽره مْف يب دئ وإفٔيف يًيقد ،وإفٔيف يٍ َير دم
مجٔع صٗون ذاتيف حيدوث ٚوبَيٚء ،ؾّيـ أشيْد إػ رء صئم ٚميـ
آش َالل بٚفَٔٚس إفٔف تًٚػ  ٓ -بٚفَٔٚس إػ ؽره  -دم رء مـ
ذاتف أو صٍٚتف أو أظامفف ؾٓق مؼك بحسبف ».
51

وهلل هــذا افؽــالم مــا أظظؿــف وأؿقمــف ،وهــق فؾعالمــة
ْثـر مــ
افىبٚضبٚئل وفقس فؾسقد ـامل احلقدري ،وفؽــ افسـقد َأـ َ
افـؼــؾ ظـــ ادقــزان دون إصــارة وٓ إحافــة ،ؾػــل ادٔييزان (ج11

ص )123ؿال افعالمة:
« وامشييالم صييديد افًْٚييي ٜبحسييؿ مييٚدة افقثْٔيي ٜو ِٔييٜ
افَِقب ظـ اقيقاضر افداظٔي ٜإفٔٓي ٚورصف افٍْيقس ح يك ظيـ
اوقمٚن حقا ٚوامذاف ظِٔٓ ،ٚوذفؽ منٓقد ممٕ ٚدب إفٔيف ميـ
ادًٚرف إصِٔ ٜوإخالق افُريّ ٜوإحُٚم افؼظٔ ٜؾساه يًيد
آظ َٚد اوؼ إٔف ٓ إفف إٓ اهلل فف إشامء اوسْك يِّؽ ـيؾ رء،
فف افقجقد إصٔؾ افذي يس َؾ بذاتف وهيق افٌْيل ظيـ افًيٚدغ،
وـؾ م ٚهق ؽره مْف يب دئ وإفٔف يًقد ،وإفٔف يٍ َر دم مجٔع صٗون
ذاتييف حييدوث ٚوبَييٚء ،ؾّييـ أشييْد إػ رء صيئم ٚمييـ آش ي َالل
بٚفَٔٚس إفٔف تًٚػ  ٓ -بٚفَٔيٚس إػ ؽيره  -دم رء ميـ ذاتيف أو
صٍٚتف أو أظامفف ؾٓق مؼك بحسبف ».

02

|

النص الر ابع

|

يف قٛي٘ تعاىل:
ﱡﭐ ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﱠ

ؿال افسقد ــامل احلقـدري يف ـتـاب :افنيٍٚظ( ٜص)53

ظـــد ـالمــف ظـــ ؿقفــف تعــاػ :ﱡﭐﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ

ﲥ ﲦ ﱠ.

« هييذا افُييالم نه ي مييْٓؿ ظييذ حرمييٚهنؿ مييـ صييٍٚظٜ

افنييٚؾًغ وإؽٚثيي ٜإصييدؿٚء ،ودم اف ًبيير بَقفييف :ﱡﭐﲞﲟﲠ

ﲡﭐﱠ إصييٚرة إػ وجييقد صييٚؾًغ هْييٚك ينييًٍقن فييبًض
ادذٕبغ ،وفقٓ ذفؽ فُٚن مـ حؼ افُالم أن يَٚل :ؾام فْ ٚمـ صٚؾع

إذ ٓ ُٕ  ٜتَ يض اجلّع ،وؿد ُروي أهنيؿ يَقفيقن ذفيؽ دي ٚييرون
ادالئُ ٜوإٕبٔٚء وادٗمْغ ينًٍقن ».
53

هذا افؽالم فقس فؾسقد ـامل بؾ هق فؾعالمة افىبٚضبيٚئل،
وافسقد ــامل كؼؾـف بـاحلرف دون اإلصـارة فؾؿقـزان وٓ فؾعالمـة
افىبٚضبٚئل ،ؾؼد ؿال افعالمة يف ادٔزان( :ج15ص:)141
« وهذا افُيالم نييه ميْٓؿ ظيذ حرميٚهنؿ ميـ صيٍٚظٜ

افنييٚؾًغ وإؽٚثيي ٜإصييدؿٚء ،ودم اف ًبيير بَقفييف :ﱡﭐﲞﲟﲠ

ﲡﭐﱠ إصٚرة إػ وجقد صٚؾًغ هْٚك ينًٍقن بًض ادذٕبغ،
وفقٓ ذفؽ فُٚن مـ حؼ افُالم أن يَٚل :ؾيام فْي ٚميـ صيٚؾع إذ ٓ

ُٕ  ٜتَ يض اجلّع ،وؿد ُروي أهنؿ يَقفقن ذفؽ د ٚييرون ادالئُيٜ
وإٕبٔٚء وادٗمْغ ينًٍقن ».

04

|

النص اخلامس

|

يف قٛي٘ تعاىل:
ﱡﭐ ...ﱞﱟﱠﱡﱢﱣ ﱠ
...

ؿال افسقد ــامل احلقـدري يف ـتـاب :افنيٍٚظ( ٜص)53

ظـد ـالمف ظـ ؿقفـف تعـاػ :ﱡﭐ ...ﱞﱟﱠﱡﱢ

ﱣ ﱠ:
...

« ظْدم ٚينٚهد أصيحٚب افْيٚر أهنيؿ صيٍر إييدي ميـ
اقر ،هٚفُقن بٍسٚد أظاماؿ ،يسٖفقن أحد أميريـ يهيِح بيف ميٚ
ؾسد مـ أمرهؿ ،إم ٚصًٍٚء يْجقهنؿ مـ ااالك افذي أضؾ ظِٔٓؿ،
أو أن يردوا إػ افدٕٔ ٚؾًِّٔقا صٚو ٚؽر افذي ـٕٚقا يًِّقٕف ميـ
افسٔمٚت.

55

ودم ؿقفيييييف :ﱡﭐ ...ﱞﱟﱠﱡﱢﱣ ﱠ
...

دٓف ٜظذ أن هْٚك صًٍٚء ينًٍقن فِْٚس إذ ؿيٚل :ﱡﭐ ﭐﱠﱡﭐﱠ
ومل يَؾ :مـ صٍٔع ؾٔنٍع فْ.ٚ
وؿقفيييييف :ﭐﱡ ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ

ﱳ ﱠ دم مقؿع اف ًِٔؾ د ٚحُيل ظيْٓؿ ميـ شيٗال أحيد

أمريـ :إم ٚافنًٍٚء وإم ٚافرد إػ افدٕٔ .ٚـٖٕف ؿٔؾ :دٚذا يسٖفقن هذا
افذي يسٖفقن ؟ ؾَٔؾ :ﱡ ﭐﱬﱭﱮ ﱠ ﭐؾٔام بدفقا ديْٓؿ

اقا وفًبي ،ٚواخ يٚروا اجلحيقد ظيذ اف سئِؿ وؿيد زافي ٝظيْٓؿ
آؾساءات ادوِ ٜاف ل ـ ٕٝٚنجبٓؿ ظـ ذفؽ دم افدٕٔ ،ٚؾبٚن اؿ
أهنؿ دم حٚج ٜإػ مـ يهِح اؿ أظاماؿ إم ٚإٍٔسٓؿ أو ؽرهؿ مميـ
ينٍع اؿ ».
وهذا افؽالم بطقفف فقس فؾسقد ؾقف مـ حظ ؽر افـؼؾ مـ
مقزان افعالمة افىبٚضبٚئل مع رء مـ افتؼديؿ وافتلخر يف ـالمـف
(رمحف اهلل) ،ؿال افعالمة يف ادٔزان (ج 3ص:)133

06

« وإذ صٚهدوا ظْد ذفيؽ إهنيؿ صيٍر إييدي ميـ اقير،
هٚفُقن بٍسٚد أظاماؿ شٖفقا أحد أمريـ يهيِح بيف مي ٚؾسيد ميـ
أمرهؿ :إم ٚصيًٍٚء يْجيقهنؿ ميـ اايالك افيذي أضيؾ ظِئٓؿ أو
إٍٔسٓؿ ،بٖن ييردوا إػ افيدٕٔ ٚؾًِّٔيقا صيٚو ٚؽير افيذي ـيٕٚقا

يًِّقٕف مـ افسٔمٚت وذفؽ ؿقفيف حُٚيي ٜظيْٓؿ :ﱡﭐﱞﱟﱠ

ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ.

وؿقفييييف تًييييٚػ :ﭐﱡ ﱬﱭﱮﱯﱰﱱ

ﱲﱳ ﱠ ؾهؾ دم مًْك اف ًِٔؾ د ٚحُيل ظيْٓؿ ميـ
شٗال أحد أمريـ :إم ٚافنًٍٚء وإم ٚافرد إػ افدٕٔ ٚـٖٕف ؿٔيؾ :ديٚذا

يسٖفقن هذا افذي يسٖفقن ؟ ؾَٔؾ :ﱡ ﭐﱬﱭﱮ ﱠ ﭐؾٔام

بدفقا ديْٓؿ اقا وفًب ،ٚواخ ٚروا اجلحقد ظيذ اف سئِؿ وؿيد زال
ظْٓؿ آؾساءات ادوِ ٜاف ل ـ ٕٝٚنجبٓؿ ظيـ ذفيؽ دم افيدٕٔ،ٚ
ؾبٚن اؿ أهنؿ دم حٚجي ٜإػ ميـ يهيِح ايؿ أظامايؿ إمي ٚإٍٔسيٓؿ
أو ؽرهؿ ممـ ينٍع اؿ.

52

وؿد تَدم دم مبح ٞافنٍٚظ ٜدم اجلزء إول ميـ افُ يٚب
أن دم ؿقفف :ﱡﭐﱞﱟﱠﱡﱢﱣﭐﱠ دٓفي ٜظيذ أن
هْٚك صًٍٚء ينًٍقن فِْٚس إذ ؿيٚل :ميـ صيًٍٚء ،ومل يَيؾ :ميـ

صٍٔع ؾٔنٍع فْ.» ٚ

08

|

النص السادس

|

يف اختصاص ايشفاع ١باهلل تعاىل

ؿال افسقد ـامل احلقدري يف ـتاب :افنٍٚظ( ٜص:)31
« ؾام مـ رء مـ ادخِقؿٚت ادرـب ٜافقجقد إٓ وي قشيط
فقجقده ظدة مـ إشامء اوسْك بًوٓ ٚؾيقق بًيض وبًويٓ ٚدم
ظرض بًض .وـؾ م ٚهق أخص مْٓ ٚي قشط بيغ افييقء وبيغ
إظؿ مْٓ ،ٚـام أن افنيٚدم ي قشيط بيغ اديريض وبيغ افيرؤوف
افرحٔؿ ،وافرحٔؿ ي قشط بْٔف وبغ افَدير وهُذا ».
وشامحة افسقد ــامل (حػظـف اهلل) ظؿـؾ يف هـذا افــص مـا
يؿؽـ أن يسؿك يف ظرؾـا افققم [افْسخ وافِهيؼ] وهـذا افصــقع
مـ افسقد ـامل مل يتقؿػ ظذ هذا افـص 5بؾ هـل كصـقص ـثـرة
جــدا مبثقثــة يف ـتبــف كؼؾفــا ــذه افطريؼــة دون ذـــر ادصــدر
54

وٓ صاحب افـص احلؼقؼل ،ؾفذا افـص ؿافف افعالمة افىبٚضبيٚئل
يف ادٔزان (ج 13ص:)151
« ؾام مـ رء مـ ادخِقؿٚت ادرـب ٜافقجقد إٓ وي قشيط
فقجقده ظدة مـ إشامء اوسْك بًوٓ ٚؾيقق بًيض وبًويٓ ٚدم
ظرض بًض.
وـؾ م ٚهق أخص مْٓ ٚي قشط بغ افييقء وبيغ إظيؿ
مْٓ ،ٚـام أن افنٚدم ي قشط بغ اديريض وبيغ افيرؤوف افيرحٔؿ،
وافرحٔؿ ي قشط بْٔف وبغ افَدير وهُذا ».

61

|

النص السابع

|

يف قٛي٘ تعاىل:

ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱡﭐ ﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛ ﳜﳝﳞ
ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣﳤ ﳥ ﳦ ﱠ

ؿال افسقد ــامل احلقـدري يف ـتـاب :افنيٍٚظ( ٜص)33

ظـد ـالمف ظـ ؿقفـف تعـاػ :ﱡﭐﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚ

ﳛ ﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥﳦ ﱠ.

« أي ٜمسقؿ ٜفٍْل أن يِّؽ ادالئُ ٜمـ إٍٔسٓؿ افنٍٚظٜ
مس ٌْغ دم ذفؽ ظـ اهلل شبحٕٚف ـام يروم إفٔف ظبدة إصْٚم ،ؾي٘ن
آمر مىَِ ٚإػ اهلل تًٚػ ؾٕ٘ام ينٍع مـ ينٍع مْٓؿ بًد إذٕف تًيٚػ
فف دم افنٍٚظ ٜوروٚه هب.» ٚ

31

وشامحة افسقد ــامل احلقـدري يف هـذا افــص مل يتجـاوز
حدود [افْسخ وافِهؼ] مـ تػسر ادقـزان دون أن يشـر فؾؼائـؾ
ومصدره ،ؾؼد ؿال افعالمة افىبٚضبٚئل يف ادٔزان (ج 14ص:)01
« وأييي ٜمسييقؿ ٜفٍْييل أن يِّييؽ ادالئُيي ٜمييـ إٍٔسييٓؿ
افنٍٚظ ٜمس ٌْغ دم ذفؽ ظيـ اهلل شيبحٕٚف ـيام ييروم إفٔيف ظبيدة
إصْٚم ،ؾ٘ن آمر مىَِ ٚإػ اهلل تًٚػ ؾٕ٘ام ينٍع مـ ينيٍع ميْٓؿ
بًد إذٕف تًٚػ فف دم افنٍٚظ ٜوروٚه هب.» ٚ
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يف ن ٕٛايشفاعَ َٔ ١صادٜل احله١َٛ

ؿال افسقد ـامل احلقدري يف ـتاب :افنٍٚظ( ٜص:)42
« وفٔس ٝافنٍٚظ ٜبٚدوٚدة ،بٖن يبىؾ حُّيف إول بًيد
صّقفف فف ،ـ٘بىٚل إشيبٚب اد ويٚدة دم افىبًٔي ٜبًويٓ ٚحُيؿ
بًض بٚدًٚرو ٜوافٌِب ٜدم اف ٖثر ».
ومـ يعرف افسقد ـامل ويعـرف صـقاؽتف وأشـؾقبف جيـزم
يؼقـا أن هذا افـص فقس فف ،ؾفذه صقاؽة ٓ تليت مـ افسـقد ــامل،
ؾافسقد (ؽػر اهلل يل وفف وفؽـؿ) يـؼؾ كصقصا ـثـرة جـدا ظــ ادٔيزان
دون تقثقؼ ،مع أن هذا افـص تؿ كؼؾف يف ـتـاب :افييـ (ص،)31
وهق مـ ـتب افسقد ــامل ،وؿـد تـؿ تقثقـؼ هـذا افــص يف هـذا
افؽتاب ،وافسبب يرجع فؽقن ـتاب :افيـ مـ تؼريـرات افشـقو
33

ؾادؼرر و ريثؼ افـؼؾ يف ـتـاب:
حمؿقد كعؿة اجلقار ٕبحاث افسقد،
ِّ

افيـ ،وفؽـ افسقد ـامل ظـدما ـتب :افنٍٚظ ٜبقده أمهـؾ تقثقـؼ
ِ
كص ؿـد ابتدظـف
هذا افـص،
إمر افذي يقؿع افؼارئ يف ُّ
تقهؿ أكف ٌ
ُ
افسقد ـامل ابتـداظا وأكشـله إكشـا ًء ،ؾػـل ادٔيزان (ج1ص،)131
يؼقل افعالمة:

« وًْٕل بٚوُقم ٜأن خيرج مقرد اوُؿ ظـ ـقٕيف ميقردا
ب٘دخٚفف دم مقرد حُؿ آخر ،ؾال ينِّف اوُيؿ إول فًيدم ـقٕيف
مـ مهٚديَف ٓ أن ينِّف ؾٔبىيؾ حُّيف بًيد افنيّقل بٚدويٚدة
ـ٘بىييٚل إشييبٚب اد وييٚدة دم افىبًٔيي ٜبًوييٓ ٚحُييؿ بًييض
بٚدًٚرو ٜوافٌِب ٜدم اف ٖثر ».
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يف َـعـٓـ ٢ايــتـٛبـ١

ؿال افسقد ـامل (حػظف اهلل) يف ـتاب :افنٍٚظ( ٜص:)133
« اف قب ٜهل افرجيقع آخ ٔيٚري ظيـ افسئم ٜإػ افىٚظيٜ
وافًبقدي ،ٜوٓ ي حَؼ هيذا إٓ دم طيرف آخ ٔيٚر ،وهيل اؤيٚة
افدٕٔ ،ٚأم ٚؾٔام ٓ اخ ٔٚر فًِبد هْٚك دم إ خيٚب ـيؾ ميـ ضريَيل
افهالح وافىالح وافسًٚدة وافنَٚوة ؾال مهح فِ قب ٜؾٔف ».
وافسقد ـامل كؼؾ هذا افؽالم ظـ ادقزان دون ذـر ادصدر،
ظؾـام بـلن هـذا افـــص ؿـد تـؿ كؼؾــف يف ـتـاب :افًرؾيٚن افنيئًل
ادؼرر هلذا افؽتاب  -وهق افشـقو
(ص  )330فؾسقد ـامل ،وفؽـ ِّ
خؾقؾ رزق  -كؼؾـف ـذه افصـقرة « :ميـ هْي ٚؿٔيؾ :اف قبي ٜهيل
افرجقع آخ ٔٚري ظـ افسٔم ٜوادًهٔ ٜإػ افىٚظي ٜوافًبقديي،» ٜ
35

إٓ أن افسقد ظـدما كؼؾ هذا افؽالم يف ـتاب :افنٍٚظ ٜافذي ـتبـف
يؾؿـح فـذفؽ بؽؾؿـة ( :وؿٔيؾ )
بؼؾؿف مباذة مل يذـر ادصدر ومل ِّ

مثال ،بؾ كؼؾفا وـلهنا مـ ابتؽاراتف.

ؾػل ادٔزان (ج 0ص )153ؿال افسقد افعالمة:
« اف قب ٜوهل افرجقع آخ ٔٚري ظيـ افسئم ٜإػ افىٚظيٜ
وافًبقدي ٜإٕام ت حَؼ دم طرف آخ ٔيٚر وهيق اؤيٚة افيدٕٔ ٚاف يل
هل مس قى آخ ٔٚر وأم ٚؾٔام ٓ اخ ٔيٚر فًِبيد هْيٚك دم إ خيٚب
ـؾ مـ ضريَل افهالح وافىالح وافسًٚدة وافنيَٚوة ؾيال مهيح
فِ قب ٜؾٔف ».

66

كتاب :عِـــًـــِ اإلَـــــاّ.

| بحقث يف حؼقؼة ومراتب ظؾؿ آئؿة

ادعصقمغ(ع) |.
دار افؼارئ ،افطبعة إوػ1014 ،هـ.
...............................................................................................................................

ؾت يف هذا افؽتاب ـثرة جدا باخلصـقص مــ
افـصقص افتل ك ُِؼ ْ

تػسر ادقزان دون أن ُيشار فؾؿصدر ،وأـتػـل بـؼـؾ كصـغ ؾؼـط
فبقان أن افؽتب افتل ؿررها ضالب افسقد هل إخرى مل تسؾؿ مـ
افـؼــؾ دون تقثقــؼ  -وإن ـاكــت بعــض افتؼريــرات جقــدة جــدا
ـتؼريرات افشقو ضالل احلسـ  -وإفقؽؿ افـصقص:
...............................................................................................................................
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يف قٛي٘ تعاىل :ﭐﱡﭐﱬﱭﱮﱯﱰﱱﭐﱠ

ؿال افسقد ـامل يف ـتاب :ظِؿ اممٚم (ص41و:)41
« مي ٚميـ رء دم ظٚدْيي ٚادنيٓقد إٓ وفييف وجيقد دم تِييؽ
اقزائـ .وهذا طٚهر ؿقفف :ﱡﭐﱬﱭﱮﭐﱠ حٔ ٞئٍد افًّقم
بسب ٛوؿقظف دم شٔٚق افٍْل مع تٖـٔده بي (ميـ) ؾٔنيّؾ ـيؾ ميٚ

يهدق ظِٔف إٔف رء ،مـ دون أن خيرج مْيف إٓ مي ٚخيرجيف ٍٕيس
افسٔٚق ،وهق م ٚتدل ظِٔف فٍي )ٕٚ( ٜو(ظْد) و(خزائـ) ومي ٚظيدا
ذفؽ ممُ ٚيرى وٓ ُيرى منّقل فًّقم ٕص أي..ٜ
مـ هْ ٚي بغ أن هذه اقزائـ بًوٓ ٚؾقق بًض ،وـؾ ميٚ

هق ٍ
ظٚل مْٓ ٚؽر حمدود بحد م ٚهق دان ،ؽير مَيدر بَيدره افيذي

68

يالزمف ظْد ٕزوفف ،وجمّقظٓ ٚؽر حمدود بٚود افذي يِحؼ افقيء
وهق دم هذه افْنٖة ».
ومـ يؼرأ هذا افؽالم يف ـتاب ظؾؿ اإلمام جيزم بلكف فؾسقد
ـامل فعدم وجقد إحافة فؽتاب آخر ،وفؽـف يف احلؼقؼة فقس فؾسقد
ـامل بؾ هق فؾعالمة افىبٚضبٚئل يف ادٔزان (ج11ص 101و)103
ؾؼد ؿال افعالمة:
« وذفؽ إن طٚهر ؿقفف :ﱡﭐﱬﱭﱮﭐﱠ ظذ م ٚبف ميـ

افًّقم بسب ٛوؿقظف دم شٔٚق افٍْل مع تٖـٔده بّـ ـؾ م ٚيهدق
ظِٔف إٔف رء مـ دون أن خيرج مْف إٓ مي ٚخيرجيف ٍٕيس افسئٚق،
وهق م ٚتدل ظِٔف فٍي )ٕٚ( ٜو(ظْد) و(خزائـ) وم ٚظيدا ذفيؽ مميٚ
ُيرى وٓ ُيرى منّقل فًِٚم..
ومـ هْ ٚي بغ أن هذه اقزائـ بًوٓ ٚؾقق بًض وـؾ ميٚ
هق ظٚل مْٓ ٚؽر حمدود بحد م ٚهق دان ؽر مَدر بَدره ،وجمّقظٓيٚ
ؽر حمدود بٚود افذي يِحؼ افقء وهق دم هذه افْنٖة ».

34

|

النص الثاني

|

يف قٛي٘ تعاىل :ﱡﭐ ﱲﱳﭐﱠ

ؿال افسقد ـامل احلقدري يف ـتاب :ظِيؿ امميٚم (ص)42

ظـد حديثف ظـ ؿقفـف تعـاػ :ﭐﱡﭐﱰﱱﱲﱳﱴﱵ

ﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻﱠ.

« ؾٕ٘ف طٚهر دم أن هْيٚك ـ ٚبي ٚمبْٔي ٚظيرض ظِٔيف جًِيف
مَروءا ظربٔ ،ٚوإٕام ُأفبس فبٚس افَراءة وافًربٔي ٜفًَِٔيف افْيٚس،

وإٓ ؾٕ٘ييف  -وهييق دم ُأم افُ ييٚب ،وافُ ييٚب ادُْييقن ،وافِييقح

حُئؿ ٓ يقجيد
ظع ٓ يهًد إفٔف افًَيقل،
ٌ
ادحٍقظ  -ظْد اهللٌّ ،

ؾٔف ؾهؾ ؾهؾ.

01

ودم أي ٜتًريػ فُِ ٚب ادبغ وإٔف أصيؾ افَيرآن افًير
ادبغ ».
وفؽـ ٓ تعجؾ ظزيـزي افؼـارئ ،ؾفـذا افؽـالم افـذي مل
ُيـسب فؼائؾف فقس فؾسقد ـامل احلقدري بؾ هق فؾعالمـة افىبٚضبيٚئل
يف ادٔزان (ج 1ص )13ؿال افعالمة:
« ؾٕ٘ف طٚهر دم أن هْيٚك ـ ٚبي ٚمبْٔي ٚظيرض ظِٔيف جًِيف
مَروا ظربٔ ،ٚوإٕام أفبس فبٚس افَراءة وافًربٔ ٜفًَِٔف افْيٚس وإٓ
ؾٕ٘ف  -وهق دم أم افُ ٚب  -ظْد اهلل ،ظع ٓ يهيًد إفٔيف افًَيقل،
حُٔؿ ٓ يقجد ؾٔف ؾهؾ وؾهؾ ،ودم أي ٜتًريػ فُِ ٚب ادبيغ
وإٔف أصؾ افَرآن افًر ادبغ ».

21

كتاب:

ايًبَابُ
ُّ

يف تفصري ايهتاب.

دار افؼارئ ،افطبعة افثافثة1031 ،هـ.

...............................................................................................................................

افـصقص افتل كؼؾفا افسقد يف هذا افؽتاب دون أن يشر دصـدرها
ـثرة جدا اشتخرجت بعضـفا بادــاؿقش ،واخـست مـفـا ثالثـ ًة
وثالثغ كصا ،وهل مـؼقفـة مــ ـتـب خمتؾػـة بؾغـت  -بحسـب
ظؼ ـتابا ،وؿد ظؿؾت ظذ ترتقبفا ترتقبـا معجؿقـا
تتبعل  -مخس َة َ
افـص مـف:
وؾؼا فعـقان افؽتاب افذي كؼؾ افسقد ـامل َ

...............................................................................................................................
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فـ ٞتعـرٜـف ايـعــكــٌ

يف تعريػ افعؼؾ كؼؾف افسقد ـامل مـ ـتاب :إحٔيٚء ظِيقم
افديـ ،ؿال افسقد ـامل يف ـتاب افؾباب (ص:)01
« افًَؾ ؿقة ي ٖٓٔ هبي ٚإدراك افًِيقم افْيريي ،ٜوـٖٕيف ٕيقر
يَذف دم افَِ ٛبف يس ًد مدراك إصٔٚء ،ؾٚن افٌٚؾؾ ظـ افًِيقم
وافْٚئؿ يسّٔٚن ظٚؿِغ بٚظ بٚر وجقد هذه افَقة مع ؾَيد افًِيقم.
وـام أن اؤٚة هب ٚي ٖٓٔ اجلسؿ فِحرـٚت آخ ٔٚريي ٜوامدراـيٚت
اوسٔ ،ٜؾُذفؽ افًَؾ بف ي ٖٓٔ بًض اؤقإٚت فًِِيقم افْيريي،ٜ
ويُّـ تنبٔف ذفيؽ بيٚدرآة اف يل تٍيٚرق ؽرهي ٚميـ إجسيٚم دم
حُٚي ٜافهقر وإفقان بهٍ ٜاخ ه ٝهب ٚوهل افهَٚف.» ٜ

23

وهذا افؽالم افذي كؼؾف افسقد ـامل دون ذـر ادصـدر هـق
فقس فف ،بؾ هق فإلمام افٌزايل يف إحٔٚء ظِقم افديـ (ج1ص،)311
حقث ؿال:
« وهق افذي أراده اوٚرث بـ أشد ادحٚشبل حٔ ٞؿيٚل دم
حد افًَؾ :إٕف ؽريزة ي ٖٓٔ هب ٚإدراك افًِقم افْيريي ،ٜوـٖٕيف ٕيقر
يَذف دم افَِ ٛبف يس ًد مدراك إصٔٚء.
ومل يْهييػ مييـ إُٔيير هييذا ورد افًَييؾ إػ جمييرد افًِييقم
افرضوري ،ٜؾ٘ن افٌٚؾؾ ظـ افًِقم وافْٚئؿ يسّٔٚن ظٚؿِغ بٚظ بيٚر
وجقد هذه افٌريزة ؾٔٓام مع ؾَد افًِقم.
وـام أن اؤٚة ؽريزة هب ٚي ٖٓٔ اجلسؿ فِحرـٚت آخ ٔٚريٜ
وامدراـييٚت اوسيئ ،ٜؾُييذفؽ افًَييؾ ؽريييزة هبيي ٚت ٓٔييٖ بًييض
اؤقإٚت فًِِقم افْيري ...ٜوهق ـٚدرآة اف ل تٍيٚرق ؽرهي ٚميـ
إجسٚم دم حُٚي ٜافهيقر وإفيقان بهيٍ ٜاخ هي ٝهبي ٚوهيل
افهَٚف.» ٜ
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فـَ ٞـعـٓ( ٢ايـعـباد)٠

وؿد كؼؾف افسقد ـامل مـ ـتاب :امأٚت ،ؿال افسقد ــامل
يف افؾباب (ص )314ظـد حديثف ظـ معـك افعبادة اصطالحا:
« ويُّـ متٔٔز مهٚديَٓ ٚظـ مهٚديؼ اف ًئؿ واف ُيريؿ
بٔه وشٓقف .ٜؾ َبٔؾ افًٚصؼ دار مًنقؿ ف ،أو تراب ؿزهي ٚبًيد
مقهت ٓ ،ٚيقصػ بٚفًبيٚدة ،ـيام أن ذهيٚب افْيٚس إػ زييٚرة ميـ
ئًْٓؿ مـ افنخهٔٚت ،وافقؾقد إػ مَٚبرهؿ أو افقؿيقف أمٚمٓيٚ
احسام ٓ ٚيًد ظبٚدة وإن بِغ مـ اقوقع م ٚبِغ ».
ً
وؿد كؼؾ شامحة افسـقد ــامل هـذا افــص مــ ـتـاب أحـد
افعؾامء إحقاء وهق افشقو جعػر افسـبحا  ،ومل يـذـر مصـدره ،ومل
ِ
يلت ظذ ذـر اشؿ افشقو افعالمة افسبحا  ،ؾػل ـتاب :امأٚت
25

افذي ؿرره افشقو حسـ حمؿد مؽـل افعـامع (ج 1ص ،)33ؿـال
افشقو افسبحٚين:
« فٍظ افًبٚدة مـ ادٍٚهٔؿ افقاوح ٜـٚدٚء وإرض وفُـ
مع ووقح مٍٓقمٓي ٚوحويقر هيذا ادٍٓيقم دم افيذهـ يهيًٛ
اف ًبر ظْف بٚفُِامت ،ؾُام هل واوح ٜمٍٓقم ،ٚـيذفؽ واويحٜ
مهداؿ ٚبحٔي ٞيسيٓؾ متٔٔيز مهيٚديَٓ ٚظيـ مهيٚديؼ اف ًيئؿ
واف ُريؿ.
ؾ َبٔؾ افًٚصؼ دار مًنقؿ ف ،أو تراب ؿزه ٚبًد مقهتيٓ ٚ
يقصػ بٚفًبٚدة ،ـام أن ذهٚب افْٚس إػ زييٚرة ميـ يًْئٓؿ ميـ
افنخهٔٚت ،وافقؾقد إػ مَٚبرهؿ ،أو افقؿقف أمٚمٓ ٚاحساميٓ ٚ
يًد ظبٚدة وإن بِغ مـ اقوقع م ٚبِغ ».
وفؾعؾؿ :ـتاب امأيٚت ،ـُتِـب يف ظـام 1013هــ ،بقــام
افِبٚب ـُتب يف ظام 1031هـ.

06

|

النص الثالث

|

فـ ٞايـظـٗـٛرات ايـتـصـدٜـكـ١ٝ

وؿد كؼؾف افسقد ـامل مـ ـتاب :بحقث دم ظِؿ إصيقل،
فِسٔد ااٚصّل ،ؿال افسقد ـامل يف افِبٚب (ص:)33
« افيٓقرات اف هيدئَ ...ٜتَْسيؿ إػ ٕيقظغ ،أحيدا:ٚ
افيٓقر افذاي ،وهق افيٓقر افنخيص ا ّفذي يْسبؼ إػ ذهيـ ـيؾ
صخص صيخص ،وأخير :افيٓيقر ادقويقظل ،وهيق افيٓيقر
افْقظل افذي ينيسك دم ؾٔيف أبْيٚء افًيرف وادحيٚورة ،واي ٚؿيد
خي ٍِٚن؛ ٕن افنخص ؿد ي ٖثر بيروؾف ومالبسيٚتف وشيْخ ثَٚؾ يف
أو مْٓ ف أو ؽر ذفؽ ،ؾٔحهؾ دم ذهْف ُإٔس خمهيقص ٓ يٍّٓيف
افًرف افًٚم ظـ افٍِظ ».

22

وافسقد ـامل كؼؾ هذا افـص باحلرف مـ بحيقث دم ظِيؿ
إصييقل فؾســقد حمؿــقد اهلاصــؿل (ج 0ص )141وهــق تؼريــر
ٕبحاث افسقد افصدر افشفقد ،ؾؼد ـتب افسقد حمؿقد:
« وادراد بٚفيٓقر افذاي افيٓقر افنخيص افذي يْسبؼ إػ
ذهـ ـؾ صخص صخص ،وبٚفيٓقر ادقوقظل افيٓقر افْيقظل
افذي ينسك دم ؾّٓف أبْٚء افًرف وادحٚورة افذيـ مت ٝظيرؾٔ ٓؿ،
وا ٚؿد خي ٍِٚن ٕن افنخص ؿد ي ٖثر بيروؾف ومالبسيٚتف وشيْخ
ثَٚؾ ف أو مْٓ ف أو ؽير ذفيؽ ؾٔحهيؾ دم ذهْيف إٔيس خمهيقص
بًّْك خمهقص ٓ يٍّٓف افًرف افًٚم ظـ افٍِظ ».
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يف يفظ اجلاليٚ ١اخلالف يف اشتكاق٘ ٚمجٛدٙ

وهذا افْص وافذي ئِف ؿد َِٕٓام افسٔد ـامل ميـ ـ يٚب:
افبٔٚن ،ؿال افسقد ـامل (حػظـف اهلل) يف افِبيٚب (ص )115مرجحـ ًا
أن يؽقن فػظ اجلالفة اشام جامدا ٓ مشتؼا:
« إن فٍظ اجلالف ٜبام فف مـ ادًْك ٓ يسي ًّؾ وصيٍ ،ٚؾيال
يَٚل :افًٚمل اهلل ،اقيٚفؼ اهلل ،ظيذ أن ييراد بيذفؽ تقصئػ افًيٚمل
واقٚفؼ بهٍ ٜهل ـقٕف اهلل ،وهذه آي ٜـقن فٍيظ اجلالفي ٜجٚميدا،
وإذا ـٚن جٚمدا ـٚن ظِام ٓ حمٚف.» ...ٜ
« إن فٍظ اجلالف ٜفق مل يُـ ظِام د ٚـ ٕٝٚـِّ ٓ [ ٜإفيف إٓ
اهلل ] ـِّ ٜتقحٔد ،ؾ٘هن ٓ ٚتدل ظذ اف قحٔد بٍْسٓ ٚحْٔمذ ،ـام ٓ

24

يدل ظِٔف ؿقل ٓ :إفف إٓ افرازق ،أو اقٚفؼ ،أو ؽرا ٚمـ إفٍٚظ
اف ل تىِؼ ظذ اهلل شبحٕٚف.» ...
« إن حُّ ٜافقوع تَ يض ووع فٍظ فِذات ادَدش ،ٜـام
تَ يض افقوع ب٘زاء شٚئر ادٍٚهٔؿ ،وفٔس دم فٌ ٜافًرب فٍيظ
مقوقع ا ٚؽير فٍيظ اجلالفي ،ٜؾٔ ًيغ أن يُيقن هيق افٍِيظ
ادقوقع ا.» ٚ
وهذا افؽالم ادحؽؿ ـتبف افسقد ـامل يف ـتابـف وـلكـف مــ
بـات أؾؽاره (ؽػر اهلل يل وفـف وفؽـؿ) وفؽــف ــالم افسـقد اقيقئل يف
افبٔٚن (ص )015ؾؼال (رمحف اهلل):
« افثٚين :أن فٍظ اجلالف - ٜبام فف ميـ ادًْيك  ٓ -يسي ًّؾ
وصٍ ،ٚؾال يَٚل :افًٚمل اهلل ،اقٚفؼ اهلل ،ظذ أن يراد بذفؽ تقصٔػ
افًٚمل واقٚفؼ بهٍ ٜهل ـقٕف اهلل ،وهيذه آيي ٜـيقن فٍيظ اجلالفيٜ
جٚمدا ،وإذا ـٚن جٚمدا ـٚن ظِام ٓ حمٚف ،ٜؾ٘ن افذاه ٛإػ إٔف اشؿ
جْس ؾهه بٚدًْك آص َٚؿل.

81

افثٚف :ٞأن فٍظ اجلالف ٜفق مل يُـ ظِام د ٚـ ٕٝٚـِّيٓ [ ٜ
إفف إٓ اهلل ] ـِّ ٜتقحٔد ،ؾ٘هن ٓ ٚتدل ظذ اف قحٔد بٍْسٓ ٚحْٔمذ،
ـام ٓ يدل ظِٔف ؿقل ٓ :إفف إٓ افرازق ،أو اقٚفؼ ،أو ؽراي ٚميـ
إفٍٚظ اف ل تىِؼ ظذ اهلل شبحٕٚف ،وفذفؽ ٓ يَبؾ إشالم مـ ؿٚل
إحدى هذه افُِامت.
افرابع :أن حُّ ٜافقوع تيَي يييض وويع فٍيظ فِيذات
ادَدش ،ٜـام تَ يض افقوع بي٘زاء شيٚئر ادٍيٚهٔؿ ،وفئس دم فٌيٜ
افًرب فٍظ مقوقع ا ٚؽر فٍيظ اجلالفي ،ٜؾٔ ًيغ أن يُيقن هيق
افٍِظ ادقوقع ا.» ٚ
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يف دٚاع ٞايـعـبـاد٠

ؿال افسقد ـامل يف افِبٚب (ص :)314
« دواظل افًبٚدة :افًبيٚدة ؾًيؾ اخ ٔيٚري ،ؾالبيد اي ٚميـ
بٚظٍٕ ٞسٚين يبًٕ ٞحقه ،ٚوؿد أصٚرت أيٚت وافرواييٚت أهنيٚ
أحد أمقر ثالث:ٜ
 .0أن يُقن افداظل فًبٚدة اهلل هق ضّع امٕسٚن دم إًٕٚمف...
 .2أن يُقن افداظل فًِبيٚدة هيق اقيقف ميـ افًَيٚب ظيذ
ادخٚفٍ...ٜ
 .0أن يًبد اهلل بيام إٔيف أهيؾ فًِبيٚدة ،ؾٕ٘يف افُٚميؾ بٚفيذات
واجلٚمع فهٍٚت اجلامل واجلالل ».

82

وافسقد ـامل كؼؾ هذا افـص بؾػظف مـ تػسر افبٔٚن فؾسقد
اخلقئل (رمحف اهلل) وذفؽ يف افصػحة (.)023
ؿال افسقد (ؿدس رسه):
« دواظل افًبٚدة :افًبيٚدة ؾًيؾ اخ ٔيٚري ،ؾالبيد اي ٚميـ
بٚظٍٕ ٞسٚين يبًٕ ٞحقه ،ٚوهق أحد أمقر:
 .0أن يُقن افداظل فًبٚدة اهلل هق ضّع امٕسٚن دم إًٕٚمف...
 .2أن يُقن افداظل فًِبيٚدة هيق اقيقف ميـ افًَيٚب ظيذ
ادخٚفٍ...ٜ
 .0أن يًبد اهلل بام إٔيف أهيؾ ٕن يًبيد ،ؾٕ٘يف افُٚميؾ بٚفيذات
واجلٚمع فهٍٚت اجلامل واجلالل ».
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يف دالي ١األيف ٚايالّ يف (احلُد) عً ٢اجلٓض

وؿد كؼؾف شامحة افسقد مـ ـتاب :اف حرير واف ْقير ،ظؾـام
أن هذا افـص وصقٓ فؾـص افثا ظؼ ؾؼد كؼؾفا افسقد ـؾفا مــ
افتحرير وافتـقير دون أن يذـر ادصدر.
ؿال افسقد ـامل يف ـتاب افؾباب (ص :)153
« ومًْك تًريػ اجلْس أن هذا اجلْس هيق مًيروف ظْيد
افسٚمع ؾ٘ذا ؿِ :ٝاوّد هلل ،أو افًج ٛفؽ ،ؾُٖٕؽ تريد أن هيذا
اجلْس مًروف فديؽ وفدى خمٚضبؽ ٓ يِ بس بٌره ،ـام إٔؽ إذا
ؿِ :ٝافرجؾ ،وأردت مً ًّْٔ ٚدم تًريػ افًٓد افْحقي ،ؾٕ٘ؽ تريد
أن هذا افقاحد مـ افْٚس مًروف بْٔيؽ وبيغ خمٚضبيؽ ،ؾٓيق دم

ادًْك ـٚفُْرة مـ حٔ ٞإن تًريػ اجلْس فٔس مًف ـبير مًْيك،
84

تًغ اجلْس مـ بغ بَ ّٔ ٜإجْٚس حٚصيؾ بيذـر فٍييف افيدال
إذ ّ
ظِٔف فٌ ً ،ٜوهق ٍ
ـٚف دم ظدم افدٓف ٜظذ ؽره ،إذ فئس ؽيره ميـ
إجْٚس بّنٚرك فف دم افٍِيظ وٓ م يقهؿ دخقفيف مًيف دم ذهيـ
ادخٚض ،ٛبخالف تًريػ افًٓد اقٚرجل ؾٕ٘يف ييدل ظيذ واحيد
مًغ بْٔؽ وبغ خمٚضبؽ مـ بغ بَٔ ٜأؾراد اجليْس اف يل ينيِّٓٚ
افٍِظ ،ؾال ئٍد هيذا اف ًرييػ أظْيل تًرييػ اجليْس إٓ تقـٔيد
افٍِظ وتَريره وإيوٚحف فِسٚمع; ٕٕيؽ دي ٚجًِ يف مًٓيقدا ؾَيد
دفِ ٝظذ إٔف واوح طٚهر ،وهذا يَ يض آظ ْٚء بٚجلْس وتَريبف
مم ٚهق مًروف ظْد ادخٚض ٛش.
وهذه افصقاؽة ٓ تشبف صقاؽة افسقد ـامل ،وإشؾقب ٓ
يشبف أشؾقبف ،ؾافسقد كؼؾ هذا افؽالم بطقفف مــ تػسـر اف حريير
واف ْقير ،وافذي يمشػ فف أيضا أن افسقد مل هيؿؾ كسبة هذا افـص
فؾتحرير وافتـقير ؾحسب ،بؾ مل يذـره حتـك يف ؿائؿـة ادراجـع يف
هناية افؽتاب .

35

ؿال افىٚهر ابـ ظٚصقر يف اف حرير (ج 1ص :)153
« ومًْك تًريػ اجلْس أن هذا اجلْس هيق مًيروف ظْيد
افسٚمع ؾ٘ذا ؿِ :ٝاوّد هلل أو افًج ٛفؽ ،ؾُٖٕؽ ترييد أن هيذا
اجلْس مًروف فديؽ وفدى خمٚضبؽ ٓ يِ بس بٌره ـيام إٔيؽ إذا
ؿِ( :ٝافرجؾ) وأردت مًْٔ ٚدم تًرييػ افًٓيد افْحيقي ،ؾٕ٘يؽ
تريد أن هذا افقاحد مـ افْٚس مًروف بْٔؽ وبغ خمٚضبيؽ ،ؾٓيق
دم ادًْك ـٚفُْرة مـ حٔ ٞإن تًريػ اجلْس فٔس مًف ـبر مًْك
إذ تًغ اجلْس مـ بغ بَٔ ٜإجْٚس حٚصيؾ بيذـر فٍييف افيدال
ظِٔف فٌ ٜوهق ـٚف دم ظدم افدٓف ٜظذ ؽيره; إذ فئس ؽيره ميـ
إجْٚس بّنٚرك فف دم افٍِيظ وٓ م يقهؿ دخقفيف مًيف دم ذهيـ
ادخٚض ٛبخالف تًريػ افًٓد اقٚرجل ،ؾٕ٘يف ييدل ظيذ واحيد
مًغ بْٔؽ وبغ خمٚضبؽ مـ بغ بَٔ ٜأؾراد اجليْس اف يل ينيِّٓٚ
افٍِظ ،ؾال ئٍد هيذا اف ًرييػ أظْيل تًرييػ اجليْس إٓ تقـٔيد
افٍِظ وتَريره وإيوٚحف فِسٚمع; ٕٕيؽ دي ٚجًِ يف مًٓيقدا ؾَيد
دفِ ٝظذ إٔف واوح طٚهر ،وهذا يَ يض آظ ْٚء بٚجلْس وتَريبف
مـ ادًروف ادنٓقر ».
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يف داليٚ ١زٕ (فاعٌَ) ٚدل( ٤ٞعايَِ) عًٗٝا

ؿال افسقد ـامل يف ـتاب :افِبٚب (ص :)133
« وهذا افبْيٚء خمي ص بٚفدٓفي ٜظيذ أفي ٜؽٚفبي ٚـخيٚتؿ
وؿٚف ٛوضٚبع د ٚخي ؿ بف ود ٚيَِ ٛبف ود ٚيىبع بف ،ؾجًِقا افًيقامل
فُقهن ٚـٔٚف ٜفًِِؿ بٚفهٕٚع ،أو افًِؿ بٚوَٚئؼ.
وفَد أبيدع افًيرب دم هيذه افِىٍٔي ٜإذ بْيقا اشيؿ جيْس
اوقادث ظذ وزن ؾٚظؾ اذه افُْ .» ٜ
وهـا كعقد مرة أخرى فتػسر اف حرير واف ْقير فؾعالمة ابـ
ظٚصقر ،ؾافسقد ـامل كؼؾ هذا افـص مـف بال إحافة ظؾقف وٓ إصارة
إفقف ،وـام ؿؾت شابؼا ،ؾافسقد مل يذـر تػسر افتحرير ضؿـ ؿائؿـة
32

ادراجع أيضا ،ؾال هق أحـال هـذا افــص إفقـف وٓ هـق ذــر هـذا
افتػسر يف ؿائؿة ادراجع .
ؿال ابـ ظاصقر يف افتحرير (ج 1ص:)135
« وهذا افبْيٚء خمي ص بٚفدٓفي ٜظيذ أفي ٜؽٚفبي ٚـخيٚتؿ
وؿٚف ٛوضٚبع ؾجًِقا افًقامل فُقهن ٚـٔٚفي ٜفًِِيؿ بٚفهيٕٚع ،أو
افًِؿ بٚوَٚئؼ.
وفَد أبيدع افًيرب دم هيذه افِىٍٔي ٜإذ بْيقا اشيؿ جيْس
اوقادث ظذ وزن ؾٚظؾ اذه افُْ .» ٜ
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فـَ ٞـعـٓـ( ٢ايــعــ)ٕٛ

ؿال افسقد ـامل احلقدري (حػظف اهلل) يف افِبٚب (ص :)312
« واوٚصؾ أن امظ ٜٕٚوافًقن هق تسٓٔؾ ؾًؾ رء ينيؼ
ويًه ظذ ادس ًغ وحده ،ؾٓل حيهؾ ب٘ظداد ضريؼ نهِٔف ميـ
إظٚرة آفي ،ٜأو منيٚرـ ٜبًّيؾ افبيدن ـٚوّيؾ وافَيقد ،أو بَيقل
ـٚمرصٚد واف ًِٔؿ ،أو برأي ـٚفْهٔح ،ٜأو بامل ـدؾع ادٌرم ».
وهذا افؽالم فقس مـ بـات أؾؽـار افسـقد ــامل ،بـؾ هـق
تـس ظزيـزي
فؾعالمة ابـ ظٚصقر يف تٍسر اف حرير واف ْقير ،وٓ َ
افؼارئ أن افسقد ـامل مل يـذـر هـذا افتػسـر حتـك ضـؿـ ؿائؿـة
ادراجع وادصادر مع أكف كؼؾ مـف كصقصا ـثرة.

34

ؿال ابـ ظاصقر يف افتحرير وافتـقير (ج 1ص:)131
« وافًقن وامظ ٜٕٚتسٓٔؾ ؾًيؾ رء ينيؼ ويييًه ظيذ
ادس ًغ وحده ،ؾٓل نهؾ ب٘ظداد ضريؼ نهِٔف مـ إظيٚرة آفي،ٜ
أو منييٚرـ ٜبًّييؾ افبييدن ـٚوّييؾ وافَييقد ،أو بَييقل ـٚمرصييٚد
واف ًِٔؿ ،أو برأي ـٚفْهٔح ...ٜأو بامل ـدؾع ادٌرم ».
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فـ ٞااليـتـفـات

ؿال افسقد ـامل احلقدري (حػظف اهلل) يف افِبٚب (ص :)311
« إٓ َٚل مـ أشِقب اودي ٞبىريؼ افٌٚئ ٛافذي اب يدأ
مـ ؿقفيف :ﱡﭐﱆﱇﭐﱠ ﭐإػ ؿقفيف :ﱡﭐﱎﱏﱐﱠ،

داء ميـ ؿقفيف :ﱡﭐﱒﱓﱠ إػ آخير
إػ أشِقب اقىٚب اب ً
افسقرة ،ؾـ بديع مـ ؾْقن ٕيؿ افُالم افبِٔغ ظْيد افًيرب ،وهيق
ادسّك دم ظِؿ افبالؽ ٜاف ٍٚت.ٚ

ودم وٚبط ذفؽ ...أن اد ُِؿ بًد أن يًز ظـ ذات بٖحيد
ضرق ثالث ٜمـ تُ ِّؿ أو ؽٔب ٜأو خىٚب يْ َؾ دم ـالمف ذفؽ ؾًٔيز
ظـ تِؽ افذات بىريؼ آخر ».

41

وافسقد ـامل أخذ هذا افؽـالم مــ افىيٚهر ابيـ ظٚصيقر،
وجرت ظادة افسقد يف ـتاب افؾباب ظذ كؼـؾ افـصـقص افؽثـرة
باحلرف وافؾػظ مــ تػسـر ابــ ظاصـقر دون اإلحافـة إفقـف وٓ
اإلصارة دم ِّفػف ،ؾػل اف حرير واف ْقير (ج 1ص )123 -125ؿال
ابـ ظاصقر:
« وإٓ َٚل مـ أشِقب اودي ٞبىريؼ افٌٚئ ٛادب ِدإ ميـ
ؿقفييف :ﱡﭐﱆﱇﭐﱠﭐإػ ؿقفييف :ﱡﭐﱎﱏﱐﱠ ،إػ

يداء مييـ ؿقفييف :ﱡﭐﱒﱓﱠ إػ آخيير
أشييِقب اقىييٚب اب ي ً
افسقرة ،ؾـ بديع مـ ؾْقن ٕيؿ افُالم افبِٔغ ظْيد افًيرب ،وهيق
ادسّك دم ظِؿ إدب افًر وافبالؽ ٜاف ٍٚت.ٚ
ودم وٚبط أشِقب آف ٍٚت رأييٚن ٕئّي ٜظِيؿ افبالؽي:ٜ
أحدا ٚرأي َمـ ظدا افسُٚـل مـ أئّ ٜافبالؽ ،ٜوهيق أن ادي ُِؿ
بًد أن يًز ظـ ذات بٖحد ضرق ثالث ٜمـ تُِؿ أو ؽٔب ٜأو خىٚب

يْ َؾ دم ـالمف ذفؽ ؾًٔز ظـ تِؽ افذات بىريؼ آخر.» ...
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فـ ٞصــفــ ١ايــرحــُــ١

ؿال شامحة افسقد ــامل احلقـدري يف افِبيٚب (ص )315
ظـد حديثف ظـ معـك افرمحة:
« حيّؾ مـ اتهػ هب ٚظذ افرؾؼ بٚدرحقم وامحسٚن إفٔيف
ودؾع افرض ظْف وإظ ٕٚف ظذ ادنٚق .ؾٓل مـ افٍُٔٔٚت افٍْسي،ٜٕٔٚ
وف ِؽ افٍُٔٔ ٜإدؾٚع حيّؾ صٚحبٓ ٚظيذ أؾًيٚل وجقديي ٜبَيدر
اش ىٚظ ف ،وظذ ؿدر ؿقة إًٍٚفف ،ؾٖصؾ افرمح ٜمـ َمَقف ٜإًٍٓٚل
وآثٚره ٚمـ مَقفِ ٜ
افًٍؾ ،ؾ٘ذا وصػ مقصقف بٚفرمح ٜـٚن مًْيٚه
ُ
ِ
حهقل إًٍٓٚل ادذـقر دم ٍٕسف ،وإذا أخز ظْف بٖٕف رحيؿ ؽيره
ؾٓق ظذ مًْك صدَ ر ظْف أثر مـ آثٚر افرمح ....ٜؾقصػ اهلل تًيٚػ
بٖؿل مٚ
بهٍٚت افرمح ٜدم فسٚن افؼائع تًبرا ظـ ادًٚين افًٚفَٔ ٜ
43

تسّح بف افٌِٚت مع اظ َيٚد تْزييف اهلل ظيـ أظيراض ادخِقؿيٚت

بٚفدفٔؾ افًيٚم ظيذ اف ْزييف وهيق مويّقن ؿيقل افَيرآن :ﭐﱡﭐﱐ
ﱑﱒﱠ ،ؾٖهؾ اميامن إذا شًّقا أو أضَِقا وصٍل افرمحـ
ِ
حََٔيٜ
افرحٔؿ ٓ يٍّٓقن مْف حهقل ذفؽ إًٍٓٚل ادِحيقظ دم
افرمح ٜدم م ًٚرف افٌِ ٜافًربٔ ٜفسىقع أدفي ٜتْزييف اهلل تًيٚػ ظيـ
إثبيٚت
إظراض ،بؾ إٕف يراد هبيذا افقصيػ دم جٕٚي ٛاهلل تًيٚػ
ُ
افٌرض آشّل مـ حََٔ ٜافرمح ،ٜوهق صدور آثيٚر افرمحي ٜميـ
افرؾؼ وافِىػ وامحسٚن وامظٜٕٚ؛ ٕن م ٚظدا ذفيؽ ميـ افَٔيقد
ادِحقط ٜدم مسّك افرمح ٜدم م ًٚرف افْٚس ٓ أأ ٜفف فقٓ إٔف ٓ
يُّـ بدوٕف حهقل آثٚره ؾٔٓؿ ».
وهذا افؽالم ادتغ افرصغ كؼؾف شـامحة افسـقد دون ذــر
مصدره حتك خيافف افؼارئ مـ إبداظات افسقد وابتؽاراتف ،وفؽــف
يف احلؼقؼــة مـــ ـــالم افىييٚهر بييـ ظٚصييقر يف اف حرييير واف ْييقير
(ج 1ص ،)132ؿال افطاهر بـ ظاصقر:
« افرمح ...ٜنّؾ ميـ اتهيػ هبي ٚظيذ افرؾيؼ بيٚدرحقم
وامحسٚن إفٔف ودؾع افرض ظْيف وإظ ٕٚيف ظيذ ادنيٚق .ؾٓيل ميـ
04

افٍُٔٔٚت افٍْسٕ ٜٕٔٚهن ٚإًٍيٚل ،وف ِيؽ افٍُٔٔي ٜإيدؾٚع حيّيؾ
صٚحبٓ ٚظذ أؾًٚل وجقدي ٜبَدر اش ىٚظ ف وظذ ؿدر ؿقة إًٍٚفف،
ؾٖصؾ افرمح ٜمـ مَقف ٜإًٍٓٚل وآثٚره ٚمـ مَقفيِ ٜ
افًٍيؾ ،ؾي٘ذا
ُ
َ
ِ
وص َ
مقصقف بٚفرمح ٜـٚن مًْٚه حهقل إًٍٓيٚل اديذـقر دم
ػ
ٌ
ٍٕسف ،وإذا أخز ظْف بٖٕف رحؿ ؽره ؾٓق ظذ مًْك صدَ ر ظْيف أثير
مـ آثٚر افرمح ....ٜؾقصػ اهلل تًيٚػ بهيٍٚت افرمحي ٜدم افٌِيٚت
ٕٚصئ ظذ مَدار ظَٚئد أهِٓ ٚؾٔام جيقز ظذ اهلل ويسي حٔؾ ،وـيٚن
تًبرا ظـ ادًٚين
أـثر إمؿ ِّ
جمسّ ٜثؿ جيلء ذفؽ دم فسٚن افؼائع ً
بٖؿل م ٚتسّح بف افٌِٚت مع اظ َٚد تْزيف اهلل ظـ أظراض
افًٚفَٔ ٜ

ادخِقؿٚت بٚفدفٔؾ افًٚم ظذ اف ْزيف وهق مويّقن ؿيقل افَيرآن:ﭐ

ﱡﭐﱐﱑﱒﱠ ،ؾٖهؾ اميامن إذا شًّقا أو أضَِقا وصيٍل

افرمحـ افرحٔؿ ٓ يٍّٓقن مْف حهقل ذفؽ إًٍٓيٚل ادِحيقظ دم
ِ
حََٔ ٜافرمح ٜدم م ًٚرف افٌِ ٜافًربٔ ٜفسىقع أدف ٜتْزيف اهلل تًيٚػ

إثبيٚت
ظـ إظراض ،بؾ إٕف يراد هبذا افقصػ دم ج ٕٛٚاهلل تًٚػ
ُ
افٌرض آشّل مـ حََٔ ٜافرمح ٜوهيق صيدور آثيٚر افرمحي ٜميـ
افرؾؼ وافِىػ وامحسٚن وامظٜٕٚ؛ ٕن م ٚظدا ذفيؽ ميـ افَٔيقد
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ادِحقط ٜدم مسّك افرمح ٜدم م ًٚرف افْٚس ٓ أأ ٜفف فقٓ إٔف ٓ
يُّـ بدوٕف حهقل آثٚره ؾٔٓؿ ».
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فـْ ٞـطـل (ايـصـراط)

ؿــال افســقد ـــامل احلقــدري يف افِبييٚب (ص ) 331ظـــد
ـالمف ظـ افرصاط 5وأن أصؾف بافسغ إٓ أن ؿريشا تـطؼف بافصـاد
ُم ْبدفة ظـ افسغ فؾتخػقػ يف آكتؼال مـ افسـغ إػ افـراء ثـؿ إػ

افطاء ،ؿال افسقد ـامل:

« وإٕيام يًٍِيقن ذفيؽ دم ـيؾ شيغ بًيده ٚؽيغ أو خيٚء
أو ؿٚف أو ضٚء ،وإٕام ؿِبقه ٚهْ ٚصٚدا ف ىيٚبؼ افىيٚء دم امضبيٚق
وآش ًالء واف ٍخؿ مع افيراء ،اشي ثَ ٓٚفالٕ َيٚل ميـ شيٍؾ إػ
ظِق ».
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وافسقد ـامل مل يتقصؾ هلذه افـتقجة بـآظتامد ظـذ افتتبـع
افشخيص ،بؾ هذا جفد ؽره وتتبع ؽره ،ؾافسقد ــامل كؼـؾ هـذا
افؽالم مـ اف حرير واف ْقير.
وفؾعؾؿ ..ؾافطاهر ابـ ظاصقر ظـدما كؼـؾ هـذا افــص إػ
تػســره ؾنكــف أصــار إػ ـقكــف كصــا مـؼــقٓ مـــ ـتــاب :فىييٚئػ
امصٚرات ،ؾابـ ظاصقر افتزم بؿسؾؽ افعؾـامء ادحؼؼـغ يف كسـبة
إؿقال ٕهؾفا ،بقـام افسقد ـامل كؼؾ هذا افــص إػ :افِبيٚب دون
إصارة وٓ تؾؿقح فذفؽ ،حتك وفق بؽؾؿة (وؿٔؾ) ،ؾافسـقد كؼؾفـا
وـلهنا حصقؾة متابعة صخصقة فؽتـب افؾغـة وإدب وافؼـراءات
وما يف حؽؿفا يف هذا اجلاكب.
ؿال افطاهر ابـ ظاصقر يف افتحرير وافتـقير (ج 1ص:)132
« ؿٚل دم (فىٚئػ امصٚرات) ظـ اجلًزي :إهنيؿ يًٍِيقن
ذفؽ دم ـؾ شغ بًده ٚؽغ أو خٚء أو ؿٚف أو ضٚء ،وإٕيام ؿِبقهيٚ
هْ ٚصٚدا ف ىٚبؼ افىٚء دم امضبٚق وآش ًالء واف ٍخؿ ميع افيراء
اش ثَ ٓٚفالٕ َٚل مـ شٍؾ إػ ظِق ».
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فـَ ٞـعـٓ( ٢ايـغـضـب)

ؿال افسقد ـامل احلقدري يف افِبٚب (ص :)345
« وافٌو ٛدم امٕسٚن ـٍٔٔ ٜتًرض فٍِْس ي بًٓ ٚحرـيٜ
افروح وثقراهن ٚؾ ىِ ٛإٓ َٚم ».
وهذا افــص فـقس فؾسـقد ــامل جزمـا ،ؾـلول مــ ؿافـف
ـ بحسب تتبعل ـ هق اف ٍ يٚزاين يف ذح ادَٚصيد (ج 1ص)331
إذ ؿال « :وافٌو ٛوهق م ٚي بًٓ ٚحرـ ٜافيروح إػ اقيٚرج ضِبيٚ
فالٕ َٚم ».
ثؿ كؼؾفا ابـ ظاصقر ظـف يف افتحرير وافتـقير (ج 1ص:)140
ؾؼال « :وحََٔ ٜافٌو ٛادًيروف دم افْيٚس إٔيف ـٍٔٔي ٜتًيرض
44

فٍِْس ي بًٓ ٚحرـ ٜافروح إػ اقٚرج وثقراهن ٚؾ ىِ ٛإٓ َٚم »،
وفؽـ ابـ ظاصقر مل يقثؼ هذه افعبـارة ومل يـسـبفا فؼائؾفـا ،وهـق
معذور يف ذفؽ ٕكف مـ افؼؾقؾ بؾ مـ افـادر أن يـؼـؾ ؿـقٓ فغـره
دون تقثقؼف ،وهذا حال ابـ ظاصقر يف شائر ـتبف ،ثـؿ جـاء افسـقد
ـامل احلقدري وكؼؾ هذا افؼقل مـ افتحريـر وافتــقير ،ومل يقثؼـف
ـعادتف يف هذا افؽتاب بؾ ويف ؽره أيضا.
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فـَ ٞـعـٓـ( ٢ايــرب)

وؿد كؼؾ افسقد ـامل هذا افـص مـ ـتاب :اف حَٔؼ ،وهذا
افـص وصقٓ فؾـص افسادس ظؼ ؾؼد كؼؾفا افسـقد ــامل ـؾفـا
مـ ـتاب افتحؼقؼ دون أن يذـر ادصدر.
ؿال افسقد ــامل يف ـتـاب افِبيٚب (ص )133ظــد بقاكـف
دعـك افرب يف افؾغة:
« أن إصؾ دم هيذه اديٚدة شيقق رء إػ جٓي ٜافُيامل،
ورؾع افَْٚئص بٚف خِٔ ٜواف حِٔ ،ٜشقاء ـٚن مـ جٓي ٜافُيامٓت
إوفٔ ٜأو افثٕٚقي ،ٜوشقاء ـٚن دم إمقر ادٚدي ٜأو ادًْقي ،ٜإظيؿ
مـ آظ َيٚدات وادًيٚرف وافهيٍٚت وإخالؿٔيٚت أو إظيامل
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وأداب  -دم إٕسٚن أو حٔقان أو ٕبيٚت أو مجيٚد ،ؾٍيل ّ
ـيؾ رء
بحسبف وبام يَ ؤف رؾع حٚج ف وتُّٔؾ درج ف ».
وهذا افــص اؿتبسـف افسـقد ــامل مــ :افُ يٚب افًيئؿ
[اف حَٔؼ دم ـِامت افَرآن] فؾعالمة ادهىٍقي ،وافالؾت فؾـظـر
أن افسقد ـامل كؼؾ معـك افرب مـ افصحاح وفسان افعرب وادػردات
مع تقثقؼ هذه افـؼقٓت ،وظـدما كؼؾ اخلالصة افتل اكتفـك إفقفـا
افعالمة ادصطػقي مـ تؾؽ ادعا أمهؾ تقثقؼفا ،مـع أن افعالمـة
ادصطػقي هق ادبتؽر هلذا ادعـك وفقس افسقد ـامل ،ؾؽقـػ شـا
فؾسقد إصعار افؼراء أكف معـك ؿد تقصؾ إفقف باجتفاده ؟
وافسقد ـامل صـع هذا افصـقع مـع ــؾ افـصـقص افتـل
كؼؾفا مــ ـتـاب اف حَٔيؼ ــام شـتالحظ يف افـصـقص افؼادمـة
وصقٓ فؾـص اخلامس ظؼ ،ومما جيب أن يمشـػ ظؾقـف حؼـ ًا أن
افسقد مل يذـر ـتـاب افعالمـة ادصـطػقي ضـؿـ ؿائؿـة ادراجـع
وادصادر افتل اظتؿد ظؾقفا يف ـتابف :افِبٚب .

012

يؼقل افعالمة ادصطػقي يف ـتاب افتحؼقؼ (ج0ص:)11
« أن إصييؾ افقاحييد دم هييذه ادييٚدة شييقق رء إػ جٓييٜ
افُامل ورؾع افَْٚئص بٚف خِٔ ٜواف حِٔي ،ٜشيقاء ـيٚن ميـ جٓيٜ
افييذاتٔٚت أو افًييقارض أو آظ َييٚدات وادًييٚرف أو افهييٍٚت
وإخالؿ ّٔٚت أو إظامل وأداب أو افًِيقم اد داوفي ،ٜدم إسيٚن
أو حٔقان أو ٕبٚت ،ؾٍل ّ
ـيؾ رء بحسيبف وبحسي ٛمي ٚيَ ييٙ
ترؾٔع مْزف ف وتُّٔؾ صٖٕف ».
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فـَ ٞـعـٓـ( ٢ايـُـًو)

ؿال افسقد ـامل يف ـتاب افِبيٚب (ص )145ظــد حديثـف
ظـ معـك (ادؾؽ):
« إن إصؾ دم هذه ادٚدة ئٍيد اف سيِط وآشي ٔالء ظيذ
رء بحٔ ٞيُقن اخ ٔٚره بٔده ،شقاء أـٚن ذفؽ بٚفْسيب ٜإػ ذات
افقء خَِي ٚوإجييٚدا وإبَيٚء وإظيدام ٚـيام دم مٚفُٔي ٜاهلل قَِيف.
أو ـٚن ذفؽ بٚفْسب ٜإػ افيذات اظ بيٚرا ،ـيام دم ادِّيقك وادبٔيع.
أو ـٚن ذفؽ بٚفْسب ٜإػ م ٚيس ٍٚد مْف ـيام دم امجيٚرة .أو بٚفْسيبٜ
إػ أمقرهؿ وصٗوهنؿ ـام دم تسِط اويٚـؿ وادِيؽ .أو ـيٚن ظيذ
افٍْس وهقاه ٚـام دم افٍْقس ادٓذب ٜادرتٚو .ٜوؽره ٚمـ إٔحيٚء
اف سِط وآش ٔالء ».

014

وـؾ مـ ظرف أشؾقب افسقد ـامل وصـقاؽتف يعؾـؿ يؼقــا
أن هذا افؽالم ٓ خيـرج مــف ،وــؾ مــ أـثـر افؼـراءة يف ـتـاب:
اف حَٔؼ دم ـِامت افَرآن فؾعالمة ادهىٍقي حيتؿؾ احتامٓ ؿقيـا
بؾ ؿد يصؾ حلد افقؼـغ أن هـذا افــص فصـاحب هـذا افؽتـاب،
كعؿ ..هذا افؽالم افذي كؼؾف افسـقد ــامل دون ذــر ادصـدر هـق
فؾعالمة ادصـطػقي يف ـتابـف :افتحؼقـؼ (ج11ص )122حقـث
ؿال:
« أن إصؾ افقاحد دم ادٚدة :هق اف سِط ظذ رء بحٔيٞ
يُقن اخ ٔٚره بٔده ،وهذا اف سِط إم ٚبٚفْسب ٜإػ ذات افقء أصال
وؾرظ ،ٚـام دم مٚفُٔ ٜاهلل قَِف .أو بٚفْسب ٜإػ افذات اظ بيٚرا ،ـيام
دم ادِّقك وادبٔع .أو بٚفْسب ٜإػ م ٚيسي ٍٚد مْيف ،ـيام دم امجيٚرة
وافُْٚح .وإم ٚبٚفْسب ٜإػ أمقرهؿ ووطيٚئٍٓؿ آج امظٔي ،ٜـيام دم
تسِط اوٚـؿ وافسِىٚن .وإم ٚتسِط ظيذ افيٍْس وهيقاه ،ـيام دم
افٍْقس ادٓذب ٜادرتٚو .ٜوؽره ٚمـ إٔحٚء اف سِط ».
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فـَ ٞـعـٓـ ٢ﱡ ﭐﭐﭐ ﱝ ﭐﱠ

ؿال افسقد ــامل يف افؾبـاب (ص ) 340ظــد ـالمـف ظــ
معـك ( :كعؿ) مـ ؿقفف تعاػ :ﱡ ﭐ ﭐﱝ ﱞ ﭐﱠ:
« واف حَٔؼ أن يَٚل :إن إصيؾ افقاحيد دم هيذه اديٚدة:
ئٍد ضٔ ٛظٔش وحسـ حٚل ،ويَٚبِف افبٗس وهق مىِيؼ افنيدة
وافؤؼ ،وؿد جيًؾ دم ؿبٚا ٚافيرض ،وهق افييؼ اد قجيف فِييقء

ويَٚبِييف افٍْييع ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲙﲚﲛﲜﲝ

ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﱠ ،ؾ٘ن

افرض يقج ٛشِ ٛافىٔ ٛوافسً ٜدم اويٚل ،ؾٓيق ميـ مهيٚديؼ

افبٗس.

016

وافًّْ ٜـٚفرمح ٜمهدر ،وـذفؽ افًْقم ٜبًّْك افىٔي.ٛ

ـام ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱠ
يراد افذيـ ـٕٚقا دم ضٔ ٛظٔش وشً ٜدم حٔٚهتؿ .وافًّْي ٜـٚجلِسيٜ
فِْقع ،وتدل ظذ ٕقع خٚص مـ اف ًْؿ ،ومهٚديَٓ ٚـثرة.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ

ﱯﱰﱱ ﱠ ،وؿيييٚل :ﱡﭐﱻﱼﱽﱾﱿﲀ
ﲁﲂﱠ ،ومجع افًّْي :ٜافيًِّْؿ وإٕ ًُيؿ ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱍ
ﱎﱏﱐﱑﱒﱠ ،وؿييٚل :ﭐﱡﭐﱟﱠﱡ

ﱢﱣﱤﱥﱠ ،ؾييٚفًْؿ :مجييع ـثييرة ويسيي ًّؾ دم

إؾراد افُثرة ،ـام دم أي ٜإوػ ،ؾ٘ن ادراد إشبٚغ جمّقع افيًْؿ،

وإًٕؿ :مجع ؿِ ٜويس ًّؾ دم افَِ ٜودم م ٚدون افًؼة ؽٚفب ،ٚـيام
دم أي ٜافث ،ٜٕٔٚوافًْامء :اشؿ حمدود ـهحراء ،ويدل ظذ افًّْيٜ

ادّ دة ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲙﲚﲛﲜﲝﲞﱠ
وٓ يْٚش ٛجًِف مجً ٚوٓ مهدرا وٓ صٍ ٜـام ٓ خيٍك .و(افًْئؿ)
ظذ وزن ؾًٔؾ ،يدل ظذ صٍ ٜثٚب  ،ٜؾراد بف مي ٚيثبي ٝؾٔيف ضٔيٛ
ظٔش وحسـ حٚل مـ حٔ ٞهق ،وهذا بخيالف افًِّّْي ٜوافْمًّيٜ
112

ؾٔالحظ ؾٔٓ ٚجٓ ٜافهدور مـ افٍٚظؾ ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱊ

ﱋﱌﱠ ،ﱡﭐﱖﱗﱘﱙﱚﱠ ،وؿٚل :ﭐﱡﭐﲱ

ﲲﲳﲴﲵ ﱠ ،ؾٔالحظ دم هذه أييٚت ادقويقع
اد هػ بٚفًّْ ٜمـ دون ٕير إػ أي جٓ ٜأخرى.

وافْييٚظؿ ـييٚفًْٔؿ صييٍ ،ٜإٓ أن ؾٔييف مًْييك اوييدوث ٓ
افثبقت ،ـيام دم ؿقفيف تًيٚػ :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲐﲑﲒﱠ،
وأم ٚامًٕٚم ؾٔدل ظذ جٓ ٜافهدور ميـ افٍٚظيؾ وٓ يالحيظ ؾٔيف

جٓ ٜافقؿقع ،ـام دم ؿقفيف :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱞﱟﱠﱡ
ﱢ ﱠ وؿٚل :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ

ﱊﱠ ،بخييالف اف ًْيئؿ ؾيئالحظ ؾٔٓيي ٚجٓيي ٜافقؿييقع واف ًِييؼ

بيييٚدًٍقل ،ـيييام دم :ﱡﭐ ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ
ﲝ ﲞ ﱠ ».

وؿعت ظؾقف مـ افـصقص افتل كؼؾفـا افسـقد
هذا أضقل كص
ُ
ـامل دون ذـر ادصدر ،وؿد كؼؾف مترصؾا يف أفػاطف معتؿـدا ظؾقـف
اظتامدا تاما.
018

مع وجقب آفتػات إػ أن افسقد ذـر معـك افـ (ًٕؿ) مـ:
مًجؿ ادَٚئس وادٍردات دم ؽريي ٛافَيرآن ،ووثـؼ افـؼـؾ ظــ
ؾؾام كؼؾ ؿقل افعالمة ادهىٍقي بعدمها مباذة مل
هذيـ افؽتابغّ ،
يقثؼف ومل يـسبف فؽتاب :اف حَٔؼ.

ؿــال افعالمــة ادهييىٍقي يف اف حَٔييؼ دم ـِييامت افَييرآن
(ج11ص 143و :)144
« واف حَٔؼ أن إصؾ افقاحد دم ادٚدة :هيق ضٔي ٛظئش
وحسـ حٚل .وهذا دم ؿبٚل افبيٗس وهيق مىِيؼ صيدة وموئَ.ٜ
وإصؾ أظؿ مـ أن يُقن دم ميٚدي أو مًْيقي ،ـيام ؿيٚل تًيٚػ:
ﱡﭐﱍ ﱎﱏﱐﱑﱒﱠ ،وتييذـر ادييٚدة دم مَٚبييؾ

افرض وهق افؼ اد قجف فِقء ويَٚبِف افٍْع ،ؿٚل تًيٚػ :ﱡﭐﲙ

ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠﲡ

ﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﱠ ،ؾ٘ن افيرض يقجي ٛشيِ ٛافىٔيٛ
وافسً ٜدم اوٚل ،ؾٓيق ميـ مهيٚديؼ افبيٗس .وافًّْي ٜـٚفرمحيٜ

مهدر ،وـذفؽ افًْقم ،ٜبًّْك افىٔ ٛدم اوٚل .ـام ؿيٚل تًيٚػ:

ﱡﭐﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻﱠ ،ﭧﭐﭨ ﭐ
114

ﱡﭐﲅﲆ ﲇﲈﲉﲊﱠييييراد افيييذيـ
ـٕٚقا دم ضٔ ٛظٔش وشً ٜدم حٔٚهتؿ.

وهذا ٕ ٔج ٜحهيقل مجٔيع أؿسيٚم افيًْؿ ،وؾٔٓي ٚمبٚفٌي،ٜ
وذـرت دم مقرديـ.
وافًّْ ٜـٚجلِس ٜفِْقع :وتدل ظذ ٕقع خٚص مـ اف ًْؿ،

ومهٚديَٓ ٚـثرة .ﭐ

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ  ،ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱡﱠ ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ
ﱠ ،ومجع افًّْ ٜافًْؿ وإًٕؿ ،ؿٚل تًٚػ :ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ ﱑﱒ ﱠ ،ﭐﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ
ﱥﱠ.

ؾٚفًْؿ :مجع ـثرة ويس ًّؾ دم إؾراد افُثرة ،ـام دم أيٜ
إوػ ،ؾ٘ن ادراد إشبٚغ جمّقع افًْؿ.
001

وإًٕؿ :مجع ؿِ ٜويس ًّؾ دم افَِ ٜوؾٔام دون افًؼة
ؽٚفب ،ٚـام دم أي ٜافث ،ٜٕٔٚؾ٘ن ادراد ـٍران بٚفًْؿ اف ل ـ ٕٝٚدم
اخ ٔٚره ٚون ٝشِى ٓ.ٚ
وافًْامء :اشؿ حمدود ـهحراء ،ويدل ظذ افًّْ ٜادّ دة،
ؿٚل تًٚػ :ﱡﭐﲙﲚﲛ ﲜﲝ ﲞ ﱠ ،وٓ

يْٚش ٛجًِف مجً ٚوٓ مهدرا وٓ صٍ ٜـام ٓ خيٍك .وافًْٔؿ
ؾًٔؾ صٍ ٜوتدل ظذ صٍ ٜثٚب  ،ٜؾٚفًْٔؿ م ٚيثب ٝؾٔف ضٔ ٛظٔش
وحسـ حٚل مـ حٔ ٞهق ،وهذا بخالف افًّْ ٜوافًّْ ٜؾٔالحظ
ؾٔٓام جٓ ٜافهدور مـ افٍٚظؾ ،ؾَٔٚل ًّٜٕ :اهلل ًّٕ ،ل ًّٕ ،ف،

ًّٕ ؽ ًّٜٕ ،ربؽ ًّٜٕ ،مْف ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱊ ﱋ
ِ
ِ
ٔؿ
ﱌ ﱠ ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ ( َُا ْؿ ؾٌٔٓ ًَٕ ٚ
ِ
ٔؿ ) ،ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ  ،ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ
ُمَ ٌ
ﲴ ﲵ ﱠ ،ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﱠ،

ؾٔالحظ دم هذه أيٚت ادقوقع اد هػ بٚفًّْ ٜمـ دون ٕير إػ

أي جٓ ٜأخرى.

111

وهذا ـام دم افبٗس وافبمٔس .وافْٚظؿ ـٚفًْٔؿ صٍ ،ٜإٓ

أن ؾٔف مًْك اودوث ٓ افثبقت ،ـام دم ؿقفف تًٚػ :ﱡﭐ ﲐ

ﲑﲒﱠ .

وأم ٚامًٕٚم واف ًْٔؿ :ؾٕٚول  -يدل ظذ جٓ ٜافهدور

مـ افٍٚظؾ وٓ يالحظ ؾٔف جٓ ٜافقؿقع ،ـام دم :ﭐﱡﭐ ﱞ ﱟ
ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ ،ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ  ،ؾٔالحظ ؾٔٓ ٚجٓ ٜافهدور مـ اهلل تًٚػ .وأمٚ

اف ًْٔؿ :ؾٔالحظ ؾٔف جٓ ٜافقؿقع واف ًِؼ بٚدًٍقل ،ـام دم :ﱡﭐ ﲖ

ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﱠ .
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فـَ ٞـعـٓـ( ٢ايضالٍ)

ؿال افسقد ـامل احلقدري يف افِبيٚب (ص )343يف معــك
(افضالل) فغة ،وذفؽ بعـد أن ذــر معـاهـا مــ :هتيذي ٛافٌِي،ٜ
ومًجؿ مَٚئس افٌِ ٜوادٍردات دم ؽري ٛافَرآن:
« وفًؾ اد حهؾ مـ جمّقع م ٚتَدم أن هذه ادٚدة تٍٔد ميٚ
يَٚبييؾ آه ييداء ،ؾُٔييقن افوييالل :ؾَييدان افرصييٚد وافدٓفيي ٜإػ
ادَهقد ،شقاء ـٚن دم جٓ ٜمٚدي ٜأو مًْقي.ٜ
ومـ فقازم ذفؽ :اقىٖ ،افًيدول ظيـ افىرييؼ ،افوئٚع،
افٌٔبقب ،ٜوؽره ،ٚؾ٘ن هذه إميقر ت حَيؼ دم أثير ظيدم حهيقل
آه داء إػ ادَهقد ».

113

وٓ صؽ أن افسقد ـامل (حػظف اهلل) ؿد أوهؿ افؼـراء  -بؼصـد
أو بغر ؿصـد  -بؽقكـف ؿـد أظؿـؾ ظؼ َؾـف واشـتػر جفـدَ ه حتـك
اشتـبط هذا ادعـك مـ مجؾة تؾؽ ادعا ادـؼقفة ظـ افؽتب افسابؼة
افذـر ،ؾفق ظـدما كؼؾ تؾؽ ادعـا مــ ادعـاجؿ ادختؾػـة وثؼفـا
ـؾفا ،وفؽـف ظـدما اكتفك إػ مقضـ إطفار افزاظـة وافؼـدرة ظـذ
اشتجالء ادعـك اجلامع ـتـب افؽـالم وـلكـف مــ بــات أؾؽـاره،
واحلؼ أن افذي اشتػر جفده وأظؿـؾ ظؼؾـف حتـك اشـتـبط هـذا
ادعـك هق افعالمة ادهيىٍقي يف ـتـاب :اف حَٔيؼ (ج 2ص)01
إذ ؿال:
« إصؾ افقاحد دم هذه اديٚدة :هيق مي ٚيَٚبيؾ آه يداء،
ؾٚفوالل هق ظدم آه يداء ،وامويالل هيق ؾَيدان اادايي ،ٜأي
جًؾ رء و ،ًٓٚؾٚفوالل :ؾَدان افرصٚد وافدٓف ٜإػ ادَهيقد،
شقاء ـٚن دم جٓ ٜمٚدي ٜأو مًْقي.ٜ
ومـ فقازم هذا إصيؾ :اقىيٖ ،افيذهٚب دم ؽير حَيف،
افًدول ظـ افىريؼ ،افؤٚع ،افٌٔبقب ،ٜوؽره ،ٚؾ٘ن هيذه إميقر
ت حَؼ دم أثر ظدم حهقل آه داء إػ ادَهقد ».
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فـَ ٞـصـادٜــل (ايضالٍ)

وؿد كؼؾف افسقد ـامل مـ ـتاب :تٍسر شقرة اوّيد دون
تقثقؼ .ؿال افسقد ـامل احلقدري يف افِبٚب( :ص :)015
« فٍظ (افوالل) وإن ـٚن يس خدم دم ـؾ حٓٚت اقروج
مـ آظ دال ويْىبؼ ظذ ـؾ

وب إٓحيراف ؾُٔيقن صيٚمال

فٌِّوقب ظِٔٓؿ أيو ،ٚإٓ إٔف دم هذه أي ٜميقرد افبحي ٞأرييد
مْف خهقص حٓٚت اقروج إخرى ؽر اد هيٍ ٜبيٚف ّرد وافًْيٚد
بدفٔؾ ؿقفف تًٚػ :ﱡﱟﱠﭐﱠ ؾْٓٚك ٕحق ميـ افسؿيل

دم افٍْل أي جملء افًّقم ادٍْل وهق ؿقفف ﱡﱢﱣﭐﱠ بًيد
اقهقص ﱡﱞﱟﱠﱡﭐﱠ ،ؾُٖن امٕسيٚن

يىِ ٛمـ اهلل تًٚػ أن يُقن مـ افيذيـ إًٔيؿ اهلل ظِئٓؿ ﱡﱜ
115

ﱝ ﱞﭐﱠ أوٓ ،ثؿ يىِ ٛمْف أن ٓ يُقن مْحرؾ ٚإحيراف
أوفمؽ اد ّرديـ ظذ اهلل ﱡﱟﱠﱡﭐﱠ بيؾ وٓ ي

ح ك ي أن يُقن مْحرؾ ٚبٖي صُؾ مـ أصيُٚل إٓحيراف ﱡﱢ

ﱣﭐﱠﭐ».

وهذا افـص كؼؾف افسقد ـامل مـ ـتاب :تٍسر شقرة اوّيد
فؾسقد حمؿد باؿر احلؽقؿ (ص  )113ؾؼد ؿال افسقد افشفقد:
« فٍظ (افوالل) يسي خدم دم ـيؾ حيٓٚت اقيروج ميـ
آظ دال إٓ إٔف دم مثيؾ هيذه أيي ٜادبٚرـي ٜاشي خدم دم حيٓٚت
اقروج إخرى ؽر اد هٍ ٜبٚف ّرد وافندة بيدفٔؾ ؿقفيف تًيٚػ:
ﱡﱟﱠﱡﭐﱠ مس خدم ٚبذفؽ أشيِقب افسؿيل
دم افٍْييل أي جمييلء افًّييقم ادٍْييل ﱡﱢﱣﭐﱠ بًييد

اقهقص ﱡﱟﱠﱡﭐﱠ  ،ؾُٖن امٕسٚن يىِٛ
مـ اهلل تًٚػ أن يُقن مـ افذيـ إًٔؿ اهلل ظِئٓؿ ( افيذيـ إًّٔيٝ

ظِٔٓؿ ) أوٓ ،ثؿ يىِ ٛمْف أن ٓ يُقن مْحرؾ ٚإحيراف أوفميؽ
اد ّرديـ ظذ اهلل تًٚػ ﱡﱟﱠﱡﭐﱠ  ،بؾ ح يك
006

وٓ أن يُقن مْحرؾ ٚبيٖي صيُؾ ميـ أصيُٚل إٓحيراف ﱡﱢ

ﱣﭐﱠ.
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يف عً ١تكد ِٜﱡ ﱒﭐﱠ عً ٢ﱡﱓﭐﱠ

ؿال افسقد ـامل احلقدري (مد اهلل يف ظؿره) يف ـتـاب افِبيٚب
(ص )311ظـد حديثف ظـ شبب احلرص بتؼديؿ ﱡ ﱒﭐﱠ ظـذ
ﱡﱓﭐﱠ ،بافعؾؿ أن هذا افـص وافذي يؾقف كؼؾفـام افسـقد ــامل

مـ ـتاب :تٍسر افَرآن افُريؿ دون أن يذـر ادصدر:

« وهذا اوك يُّـ أن يُقن فُْٚت ظديدة مْٓي :ٚتْبٔيف
افًٚبد مـ أول إمر ظذ أن ادًبقد هق اهلل تًٚػ ،ؾال يِ ٍ ٝئّْيٚ
وصييامٓ ،وٓ ي ُٚشييؾ دم اف ًييئؿ ...وتَييديؿ ميي ٚهييق مَييدم دم
افقجقد ،ؾٕ٘ف تًٚػ م َدم دم افقجيقد وافييؼف ظيذ ادُّيـ...
وامصٚرة إػ حٚل افًٚرف ،وإٔف يْبٌل أن يُقن ٕييره إػ ادًبيقد
أوٓ وبٚفذات ،وإػ افًبيٚدة ميـ حٔي ٞإهني ٚوصيِ ٜإفٔيف ،ؾٔبَيك
008

مس ٌرؿ ٚدم منٚهدة إٔقار جالفف ،مس َرا دم ؾردوس إٔقار مجٚفيف،
وـؿ مـ ؾرق بغ ؿقفف تًٚػ اذه إمي :ٜﱡ ﲷﲸ ﱠ،
وبغ ؿقفف فبْل إرسائٔؾ :ﭐﱡﭐﲵﲶﲷﲸﲹﱠﭐ».

هذا افـص فقس ؾقف فؾسقد ـامل حـظ وٓ كصـقب ٓ ،مــ
جفة افؾػظ وٓ مـ جفة ادعـك ،ؾافؾػظ فؾسقد مهىٍك اقّْٔيل،
وادعـك فٍِخر افرازي ،ؾافسقد ـامل كؼؾ هـذا افؽـالم بؾػظـف مــ
تػسر افسقد مصطػك ،وافسـقد مصـطػك أصـار يف تػسـره إػ أن
هذا ادعـك هق فؾػخر افرازي .
ؿال افسقد مصطػك اخلؿقـل يف تػسره( :ج1ص:)11
« وهْ ٚوجقه إبداظٔ ٜوُٕ ٝاخساظٔ ٜحقل شب ٛاف َديؿ
ورس اف ٖخر :تَديؿ م ٚهق مَدم دم افقجقد ،ؾٕ٘ف تًٚػ مَيدم ظيذ
افًٚبد وافًبٚدة ذات ...ٚتْبٔف افًٚبد مـ أول إمر ظذ أن ادًبقد هق
اهلل تًٚػ اوؼ ،ؾال ي ُٚشؾ دم اف ًئؿ وٓ يِ ٍ ٝئّْ ٚوصامٓ...
امصٚرة إػ حٚل افًٚرف ،وإٔف يْبٌيل أن يُيقن ٕييره إػ ادًبيقد
أوٓ وبٚفذات ،وإػ افًبٚدة مـ حٔ ٞإهن ٚوصِ ٜإفٔف وراحِي ٜيٍيد
114

هب ٚظِٔيف ،ؾٔبَيك مسي ٌرؿ ٚدم منيٚهدة إٔيقار جالفيف ،مسي َرا دم
ؾردوس إٔقار مجٚفف ،وـؿ مـ ؾيرق بيغ ؿقفيف تًيٚػ فِّحّيديغ

ﱡ ﲷ ﲸ ﱠ  ،وبييغ ؿقفييف فيرسائِٔٔييغ ﭐﱡﭐﲵ
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ ».

وفؾعؾــؿ :هــذا ادعـــك ذـــره افػخــر افــرازي يف تػســره
(ج1ص ،)144وافسقد مصطػك ك ّبف يف تػسره ظذ أكف مـ افػخر.
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فـَ ٞـعـٓـ( ٢اهلدا)١ٜ

ؿــال افســقد ـــامل احلقــدري يف افِبييٚب (ص )304ظـــد
اظساضف ظذ افؼائؾغ بلن معـك اهلداية هق اهلداية بؾطػ:
« إٓ أن هذا اف ًريػ حمؾ ٕير؛ قِق ـ  ٛافٌِ ٜظـ افَٔد
ادذـقر ،وإٕام ادقجقد ؾٔٓ ٚتٍسر ااداي ٜبٚمرصٚد وافدٓف ،ٜـام دم
افهحٚح ،وأم ٚفزوم ـقهن ٚمَروٕ ٜبٚفِىػ ،ؾٓيق مسيُقت ظْيف،
ًٕؿ دم (تٚج افًروس) ؾه ـالم (افَٚمقس) بذفؽ ،إٓ إٔف خٚرج
ظـ افٌِ ،ٜوٓ يسٚظد ظِٔف اف بٚدر ،وٓ مقارد آش ًامل.
ظذ هذا ؾٚاداي - ٜفٌ - ٜهيل افدٓفي ،ٜشيقاء ـٕٚي ٝإػ
اوؼ أو افبٚضؾ ،وإن ـيٚن افٌٚفي ٛاشي ًاما ٚدم افَيرآن دم ادًْيك
إول إٓ إٔف ٓ يبِغ بًد إػ حد مٓجقري ٜادًْك افٌِقي ،وفذفؽ
111

ؿٔؾ :ااداي - ٜدم آش ًامل افييؼظل  -افدٓفي ٜإػ اويؼ وإراءة
ضريَ ٜامرصٚد إفٔف ».
وفقس يف هذا افـص أي ابتؽار أو اجتفـاد فسـامحة افسـقد
ـامل ،ؾفذا افـص مـلخقذ مــ تٍسير افسئد مهيىٍك اقّْٔيل
(ج1ص )25ؾنكف ؿال:
« ؾِخِق ـ  ٛافٌِ ٜظـ افَٔد ادزبقر ،وٓ يقجيد ؾٔٓي ٚإٓ
تٍسر ااداي ٜبٚمرصٚد وافدٓف ،ٜوأم ٚفزوم ـقهن ٚمَروٕي ٜبيٚفِىػ،
ومنٍقظ ٜبٚف ديل واف ىقل ،ؾٓق مسُقت ظْفًٕ .ؿ دم (تٚج افًروس)
ؾه ـالم (افَٚمقس) بذفؽ ،وظذ افبٚح ٞافْيير واف ٖميؾ ؾٔيف،
وـٖٕييف خييٚرج ظييـ افٌِيي ،ٜوٓ يسييٚظد ظِٔييف اف بييٚدر ،وٓ مييقارد
آش ًاملًٕ ...ؿ دم آش ًامٓت افييؼظٔ ٜودم إشيٚفٔ ٛيُثير
ذفؽ إٓ إٔف ٓ يبِغ بًد إػ حد مٓجقري ٜادًْك اؤََل واـ سيٚء
ادًْك أخر ،وفذفؽ ؿٔؾ :ااداي ٜدم آش ًامل افييؼظل افدٓفيٜ
إػ اوؼ وافدظٚء إفٔف وإراءة ضريَف وامرصٚد إفٔف وإمر بف ».
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يف يفظ اجلاليٚ ١اخلالف يف اشتكاق٘ ٚمجٛدٙ

وهذا افـص وافذي يؾقف كؼؾفـام شـامحة افسـقد ــامل مــ
تٍسيير افييرازي دون أن يقثــؼ افـؼــؾ ،ؿــال شــقدكا اجلؾقــؾ ـــامل
احلقدري يف افِبٚب (ص :)113
« ب َدير أن يُقن اهلل فٍي ٚمن َ ٚـٚن ؿقفْ( ٚاهلل) ؽر مٕٚع
ٍ
حْٔمذ مًْيك ـِٔيٚ
مـ أن يدخؾ ن ف أصخٚص ـثرة ،فُقن مًْٚه
ٓ يّْع ٍٕس مٍٓقمف مـ وؿقع افؼـ ٜؾٔف؛ ٕن افٍِيظ ادني ؼ ٓ
ئٍد إٓ إٔف رء م ٚمبٓؿ حهؾ فف ذفؽ ادن ؼ مْف ،وهذا ادٍٓيقم
ٓ يّْع مـ وؿقع افؼـ ٜؾٔف بغ ـثريـ ».
وهذا افؽالم أخذه افسقد ـامل مـ افٍخر افيرازي مـع تؼـديؿ
وتلخر ؾقف ،ؾػل مٍٚتٔح افٌٔ( ٛج 1ص )131ؿال افرازي:
113

« فق ـٚن فٍي ٚمن َ ٚفُٚن مًْٚه مًْك ـِٔ ٓ ٚيّْيع ٍٕيس
مٍٓقمف مـ وؿقع افؼـ ٜؾٔف ٕن افٍِظ ادن ؼ ٓ ئٍد إٓ إٔف رء
م ٚمبٓؿ حهؾ فف ذفؽ ادن ؼ مْف وهذا ادٍٓقم ٓ يّْع مـ وؿيقع
افؼـ ٜؾٔف بغ ـثريـ ،ؾثب ٝأن هذا افٍِظ فق ـٚن من َ ً ٚمل يّْيع
وؿقع افؼـ ٜؾٔف بيغ ـثيريـٕ ...ن ب َيدير أن يُيقن اهلل فٍييٚ
من َ ً ٚـٚن ؿقفْ( :ٚاهلل) ؽر ميٕٚع ميـ أن ييدخؾ ن يف أصيخٚص
ـثرة ».
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فـَ ٞـعـٓ ٢ايالّ يف قٛي٘( :هلل)

ؿال افسقد ـامل احلقدري يف ـتاب افِبٚب (ص:)154
وجقهي ٚثالثي :ٜآخ هيٚص
« افالم دم ؿقفف (هلل) حي ّيؾ
ً
افالئييؼ  /ادِييؽ ،ـَقفييؽ :افييدار فزيييد  /افَييدرة وآش ي ٔالء،
ـَقفؽ ،افبِد فِسِىٚن.
ؾ٘ن ُمحؾ ظذ آخ هٚص افالئؼ ؾّـ ادًِقم إٔيف ٓ ئِيؼ
اوّد إٓ بف فٌٚي ٜجالفف وـثيرة ؾويِف وإحسيٕٚف ،وإن ُمحيؾ ظيذ
ادِِؽ ؾًِّقم إٔف تًٚػ مٚفؽ فُِؾ ؾقج ٛأن يِّؽ مْٓؿ ـيقهنؿ
من ٌِغ بحّده ،وإن ُمحؾ ظذ آش ٔالء وافَدرة ؾٚوؼ شيبحٕٚف
وتًٚػ ـذفؽ ٕٕف واج ٛفذاتف وم ٚشقاه ممُـ فذاتيف ،وافقاجيٛ
فذاتف مس ٍ
قل ظذ ادُّـ فذاتف ،ؾٚوّد هلل بًّْك أن اوّد ٓ ئِؼ
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إٓ بف ،وبًّْك أن اوّد مُِف ِ
ومُِف ،وبًّْيك إٔيف هيق ادسي قيل
ُ
ظذ افُؾ وادس ًع ظذ افُؾ ».

وهذا افـص ـ افـذي مل يـذـر افسـقد ــامل مصـدره ـ هـق
فٍِخر افرازي حقث ؿال يف تٍسره (ج1ص:)131
« افالم دم ؿقفف اوّد هلل حي ّيؾ وجقهي ً ٚـثيرة :أحيده:ٚ
آخ هٚص افالئؼ ـَقفؽ اجلؾ فٍِرس وث :ٕٚٓٔٚادِيؽ ـَقفيؽ
افدار فزيد وثٚفثٓ :ٚافَدرة وآشي ٔالء ـَقفيؽ افبِيد فِسيِىٚن،
وافالم دم ؿقفؽ اوّد هلل حي ّؾ هذه افقجقه افثالث ٜؾ٘ن محِ ف ظذ
آخ هٚص افالئؼ ؾّـ ادًِقم إٔيف ٓ ئِيؼ اوّيد إٓ بيف فٌٚييٜ
جالفف وـثرة ؾوِف وإحسٕٚف ،وإن محِ ف ظيذ ادِيؽ ؾًِّيقم إٔيف
تًٚػ مٚفؽ فُِؾ ؾقج ٛأن يِّؽ مْٓؿ ـقهنؿ من ٌِغ بحّده،
وإن محِ ف ظذ آش ٔالء وافَدرة ؾٚوؼ شبحٕٚف وتًٚػ ـذفؽ ٕٕف
واج ٛفذاتف وم ٚشقاه ممُـ فذاتف وافقاجي ٛفذاتيف مسي ٍ
قل ظيذ
ادُّـ فذاتف ،ؾٚوّد هلل بًّْك أن اوّد ٓ ئِؼ إٓ بف وبًّْك أن
اوّد مُِف ومُِف ،وبًّْك إٔف هق ادس قيل ظذ افُيؾ وادسي ًع
ظذ افُؾ ».
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فـَ ٞـعـٓ( ٢ايـعـبـاد)٠

وهذا افـص وافذي يؾقف كؼؾفام افسقد مـ تٍسر ادْيٚر دون
ذـر ادصدر ،ؿال افسقد ـامل يف افِبٚب (ص  )313وهق يتحـدث
ظـ معـك افعبادة يف آصطالح:
« وافنٚهد ظذ ذفؽ إْٔي ٚإذا ت بًْي ٚآي افَيرآن وأشيٚفٔٛ
افٌِ ٜواش ًامل افًرب في (ظبيد) ومي ٚيامثِٓي ٚويَٚرهبي ٚدم ادًْيك
 ـخوع وخْع وأضٚع وذل ٕ -جد إٔف ٓ رء مـ هيذه إفٍيٚظيوٚهل (ظبد) وحيؾ حمِٓ ٚويَع مقؿًٓ» ٚ
وهذا افؽالم افؾطقـػ فـقس فؾسـقد ــامل ،بـؾ هـل مــ
دروس افنٔخ حمّد ظبده وافتل كؼؾفا ومجعفا افنٔخ حمّيد رصئد

112

رو ٚيف تٍسر ادْٚر (ج1ص  ،)53ؾؼد ـتب افشقو حمؿـد رصـقد
رضا يف ادـار:
« وإْٕيي ٚإذا ت بًْيي ٚآي افَييرآن وأشييٚفٔ ٛافٌِيي ٜواش ي ًامل
افًرب في (ظبد) وم ٚيامثِٓ ٚويَٚرهب ٚدم ادًْيك  -ـخويع وخْيع
وأضٚع وذل ٕ -جد إٔف ٓ رء مـ هيذه إفٍيٚظ يويٚهل (ظبيد)
وحيؾ حمِٓ ٚويَع مقؿًٓ.» ٚ

028

|

النص الثالث و العصرون

|

فـَ ٞـعـٓ( ٢االشتكاَ)١

ؿال افسقد ـامل يف افِبٚب (ص:)331
« أم ٚادس َٔؿ ،ؿيد يىِيؼ وييراد بيف  -ظيذ مي ٚدم افًِيقم
افريٚؤ - ٜأؿرب اقىقط ادقصِ ٜبغ َٕى غ.
وؿد يىِؼ ويراد بف م ٚييٗدي إػ ادَهيقد وافٌٚيي ،ٜشيقاء
ـييٚن أؿييرب افىييرق أم ٓ ،ويَٚبِييف ادًييقج ،وفيئس ادييراد بييف ذا
اف ًٚري ،ٟبؾ ـؾ م ٚؾٔف إحراف ظـ افٌٚيي ٜاف يل جيي ٛأن يْ ٓيل
شٚفُف إفٔٓ.ٚ
وإٕام ؿِْ ٚذفؽٕ :ن ـؾ مـ ئّؾ ويْحرف ظـ اجلٚدة يُيقن
أوؾ ظـ افٌٚي ٜممـ يسر ظِٔٓ ٚدم خط ذي تًٚريٕ ،ٟن هذا إخير
114

ؿد يهؾ إػ افٌٚي ٜفُـ بًيد ظْيٚء ومنيَ ،ٜفُيـ إول ٓ يهيؾ
إفٔٓ ٚأبدا ،بؾ يزداد ظُْٓ ٚبًدا ـِام أوؽؾ دم افسر واهنّؽ ؾٔف ».
وهذه افصقاؽة ٓ تليت مـ افسقد ــامل ،وٓ هيتـدي دثؾفـا
إٓ أن يستعغ بغره ،ؾفذا افــص فِنئخ حمّيد ظبيده كؼؾـف ظــف
افنٔخ حمّد رصٔد رو ٚيف ادْٚر ،وافسقد ـامل كؼؾف فؽتاب افِبٚب
دون اإلصارة فذفؽ ٓ ترصحيا وٓ تؾؿقحا ،ؾػل ادـار (ج1ص:)35
« ومًْك ادس َٔؿ :وهق ود ادًيقج ،وؿيٚل :فئس اديراد
بَّٚبؾ ادس َٔؿ ادًقج ذا اف ّقج واف ًٚري ،ٟبؾ ادراد :ـؾ م ٚؾٔيف
إحراف ظـ افٌٚي ٜاف ل جي ٛأن يْ ٓل شٚفُف إفٔٓي .ٚوادسي َٔؿ دم
ظرف ااْدشي :ٜأؿيرب مقصيؾ بيغ ضيرؾغ ،وهيذا ادًْيك ٓزم
فًِّْك افٌِقي ـام هق طٚهر بٚفبداه.ٜ
وإٕام ؿِْ :ٚإن ادراد بَّٚبؾ ادس َٔؿ ـؾ مي ٚؾٔيف إحيراف؛
ٕن ـؾ مـ ئّؾ ويْحرف ظـ اجلٚدة يُقن أوؾ ظـ افٌٚيي ٜمميـ
يسر ظِٔٓ ٚدم خط ذي تًٚريٟ؛ ٕن هذا إخر ؿد يهؾ إػ افٌٚيٜ
بًد زمـ ضقيؾ .وفُـ إول ٓ يهؾ إفٔٓ ٚأبدا .بيؾ ييزداد ظْٓيٚ
بًدا ـِام أوؽؾ دم افسر واهنّؽ ؾٔف ».
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فـ ٞعـًـ ١تهرار  :ﱡﭐﱒﭐﱠ

وؿد كؼؾف افسقد ـامل مـ ـتاب :روح ادًٚين دون اإلصـارة
فؾؿصدر ،ؿال افسقد ــامل احلقـدري يف افِبيٚب (ص )310ظــد
حديثف ظـ شبب تؽرار ﱡﭐﱒﭐﱠ:
.

« وفًؾ افقجف ؾٔف أن اف ُرار إٕام هق فيصًٚر بيٖن حٔثٔيٜ
تًِؼ افًبٚدة بف تًٚػ ؽر حٔثٔ ٜتًِؼ ضِ ٛآش ً ٜٕٚمْف شبحٕٚف،
وفق ؿٚل :إيٚك ًٕبد وٕس ًغ ،ف قهؿ أن اؤثٔي ٜواحيدة ،وافنيٖن
فٔس ـذفؽ؛ إذ ٓبد دم ضِ ٛامظ ٜٕٚمـ تقشط صيٍ ٜوٓ ـيذفؽ
دم افًبٚدة ».

131

وهذا افؽالم افؾطقػ حؼا هق فقس فؾسـقد ــامل بـؾ هـق
فًِالم ٜإفقد يف روح ادًٚين (ج1ص )111إذ ؿال:
« وظْدي أن اف ُرار فيصًٚر أن حٔثٔي ٜتًِيؼ افًبيٚدة بيف
تًٚػ ؽر حٔثٔ ٜتًِؼ ضِ ٛآش ً ٜٕٚمْف شبحٕٚف ،وفق ؿٚل :إييٚك
ًٕبد وٕس ًغ ،ف قهؿ أن اؤثٔ ٜواحدة وافنٖن فٔس ـيذفؽ إذ ٓ
بد دم ضِ ٛامظ ٜٕٚمـ تقشط صٍ ٜوٓ ـذفؽ دم افًبٚدة ».
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يف َعٓ ٢األجسا٤
يف ق ٍٛاإلَاّ ايصادم« :عً ٢أربع ١أجسا»٤

وؿد كؼؾ افسقد ـامل هذا افـص مـ :ذح أصيقل افُيٚدم
فؾؿال صدرا ومل يقثؼف ،ؿـال افسـقد ــامل يف :افِبيٚب (ص)113
ظـد ذحف فؼقل اإلمام افصادق (ظؾقف افسـالم) « :ظذ أربعـة أجـزاء
معا فقس مـفا واحد ؿبؾ أخر ش:
« مـ افقاوح أن تِؽ إجزاء فٔس ٝأجزاء خٚرجٔي ٜوٓ
مَداري ٜوٓ حدي ،ٜبؾ إٕام هل مًٚن واظ بٚرات ومٍٓقمٚت أشامء
وصٍٚت ».
وهذا افـص فقس فؾسقد ــامل ،بـؾ هـق فِّيال صيدرا يف
ذحف ٕصقل افُٚدم (ج 3ص ،)100ؾؼد ؿال ادال صدرا:
133

« ؾييٚظِؿ أن تِييؽ إجييزاء فٔسيي ٝأجييزاء خٚرجٔيي ٜوٓ
مَداري ٜوٓ حدي ،ٜبؾ إٕام هل مًٚن واظ بٚرات ومٍٓقمٚت أشامء
وصٍٚت».
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يف دالي ١ايبا ٤يف ق ٍٛاإلَاّ ايصادم:
« ٚحـحـب االشـِ بـاألشـُـا ٤ايــجــالث»

وؿد كؼؾ افسـقد احلقـدري هـذا افــص مــ ذح أصيقل
افُٚدم فِامزٕدراين ،ومل يذـر ادصدر.
ؿال افسقد ـامل يف افِبٚب (ص )113وذفؽ ظــد ذحـف
فؼقل اإلمام افصادق (ظؾقف افسالم) « :وهذه إشامء افثالثة أرــان،
وحجب آشؿ افقاحد ادؽـقن ادخزون ذه إشامء افثالثة ش.
َ
بحج ،ٛوافبيٚء فِسيببٔ ،ٜيًْيل
« افيٚهر أن اجلٚر م ًِؼ َ
َح َج ٛذفؽ آشؿ افقاحد ظـ اقِؼ بسب ٛطٓقر هيذه إشيامء
افثالث ٜوـٍٚي ٓ ٚدم مجٔع صٗوهنؿ ».
135

وهذا افؽالم فقس فؾسقد ـامل ،بؾ هق فؾؿـقػ ادازكـدرا
يف ذحف ٕصقل افؽايف (ج 3ص ،)141ؾؼد ؿال:
« افيٚهر أن اجلٚر م ًِؼ بحج ،ٛوافبيٚء فِسيببٔ ،ٜيًْيل
حج ٛذفؽ آشؿ افقاحد ظـ اقِؼ بسب ٛطٓقر هيذه إشيامء
افثالث ٜوـٍٚي ٓ ٚاؿ دم مجٔع حقائجٓؿ ».
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يف شـرح ق ٍٛاإلَاّ ايصادم:
« عً ٢أربع ١أجساَ ٤عا يٝض َٓٗا ٚاحد قبٌ اآلخر »

وؿد كؼؾف افسقد مـ تعؾقؼة أبق احلسـ افشعرا ظـذ ذح
ادازكدرا ٕصقل افؽايف ،ؿال افسقد ـامل يف افِبيٚب (ص)113
وذفؽ ظـد ذحف فؼقل اإلمام افصادق (ظؾقف افسالم) « :ظذ أربعـة
أجزاء معا فقس مـفا واحد ؿبؾ أخر ش:
« فُـ د ٚرصح اممٚم (ظِٔيف افسيالم) بُقهني ٚمًي ٓ ٚي َيدم
أحده ٚظذ أخر ،ودي ٚـٕٚي ٝإشيامء ادٍِقطيٓ ٜبيد أن يُيقن
مَدم ٚظذ بًيضٕ ،سي ْ  ٟميـ ذفيؽ أن اديراد ميـ هيذه
بًوٓٚ
ً
إجزاء أن ٕسب ٓ ٚإػ افُِّ ٜاف ٚمٕ ٜسيب ٜاقيٚص إػ افًيٚم ،وأن

مًٔ ٓ ٚبٚظ بٚر مدفقإ ،ٚن ـؾ واحد مْٓ ٚظبٚرة ظيـ افيذات ميع
صٍ ،ٜوٓ ت َدم صٍ ٜظذ صٍ ٜواؿ ًً ٚوإن ـٚن افٍِيظ افيدال ظيذ
132

مَدم ٚدم افٍِظ ،وٓ يِزم أن يُقن فُؾ جزء مـ إجيزاء
أحدهٚ
ً
ًغ دم ظٚمل اممُٚن ًِّٕف ».
أي فُؾ اشؿ مـ إربً ٜميٓر م ّ

وهق ــالم ـتبـف افسـقد وـلكـف مــ إبداظاتـف وابتؽاراتـف
واجتفاداتف ،وفؽـ إمر فقس ـذفؽ ،ؾفـذا افــص فِّيرزا أبيق
اوسـ افنًراين ـتبـف يف تًَِٔ يف ظيذ ذح ادٚزٕيدراين ٕصيقل
افُٚدم (ج 3هامش افصػحة )132حقث ؿال افشعرا :
« فُـ د ٚرصح اممٚم (ظِٔيف افسيالم) شيٚبَ ٚبُقهني ٚم ًًيٓ ٚ
ي َدم أحده ٚظذ أخر ،وإشامء ادٍِقطٓ ٜبد أن يُقن بًويٓٚ
مَدم ٚظذ بًض وج ٛأن يس ْ  ٟمْٓ ٚأن اجلزء بًّْيك اقيٚص
ً
افقاؿع ن ٝافًٚم ،وأن مًٔ ٓ ٚبٚظ بٚر مدفقإ ٚن ـؾ واحد ظبٚرة

ظـ افذات مع صٍ ،ٜوٓ ي َدم صٍ ٜظيذ صيٍ ٜواؿ ًًي ،ٚوإن ـيٚن
مَدم ٚدم اف ُِؿ ،وٓ جي ٛأن يُقن فُؾ
افٍِظ افدال ظذ أحد هبٚ
ً

ًيغ دم ظيٚمل
جزء مـ إجزاء أي فُؾ اشؿ مـ إربًي ٜميٓير م ّ

اممُٚن ًِّٕف ».
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فـ ٞثـُـر( ٠ايـٗـحـر)٠

وهذا افـص وافذي يؾقف ؿد كؼؾفام افسقد ـامل مـ :مقاهٛ
افرمحـ ،ؿال افسقد ـامل يف ـتاب افِبٚب (ص:)31
« وهبذه ااجرة يرتَل امٕسٚن إػ افَيرب امايل ،ؾٔهيؾ
إػ مْ ٓك افسًٚدة اؤََٔ ٜبهٍٚء افَِ ٛوتزـٔ يف وافًيروج إفٔيف
جِ ٝظيّ ف ».
وافؼارئ ظـدما يؼرأ هذه افعبـارة فــ يشـؽ يف أن افسـقد
ودوهنـا
ـامل ؿد ابتؽرهـا مــ كػسـف ،وـتبفـا بتـدبره واجتفـاده ،ري
بقؿقؾف ظذ صقاضئ ادعرؾة وافعرؾان ،إٓ أن ذفؽ شـقتبدد رسيعـا
ظـدما يؼػ افؼارئ ظؾقفـا يف تػسـر مقاهـب افـرمحـ ،ؾؼـد ؿـال
افسٔد افسبزواري يف ادقاه( ٛج 4ص:)111
134

« وبٚاجرة يرتَل امٕسٚن ظـ حيدود افييبؼي ٜدم ضِيٛ
حرضة افربقبٔ ٜإػ مْ ٓك افسًٚدة بهٍٚء افَِ ٛوتزـٔ ف وافًروج
إفٔف جِ ٝظيّ ف ».
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فـ( ٞاالشِ) ٚأصـًـ٘

ؿال شـقدكا ــامل احلقـدري يف افؾبـاب (ص )143حـقل
مصدر آشؿ ،وهؾ هق مـ افسؿق أو افقشؿ:
« وفًِف يُّـ إرجيٚع أحيد ادًْٔيغ إػ أخير دم جيٚمع
ؿري :ٛوهق افيٓقرٕ ،ن افرؾًٕ ٜحق ظالم ،ٜوافًالمٕ ٜحق رؾًيٜ
فذهي ،ٚوا ٚيس ِزمٚن افزوز وافيٓقر.
ودأب افٌِقيقن وآُدبيٚء وتيبًٓؿ ادٍهيون ظيذ جًيؾ
ادهٚديؼ اد ًددة ميع وجيقد جيٚمع ؿريي ٛميـ خم ِيػ ادًْيك،
مُثريـ بذفؽ مـ ادًٚين ؽٚؾِغ ظـ إصيؾ افيذي يرجيع افُيؾ
إفٔييف ،ؾُييٚن إجييدر هبييؿ بييذل اجلٓييد دم بٔييٚن اجلييٚمع افَرييي،ٛ
وإصؾ افذي ي ٍرع مْف ،ح ك يهر بذفؽ ظِؿ افٌِ ٜإٍٔع مم ٚهق
101

ظِٔف ،وفذه ٛمقوقع ادنسك افٍِيل وؽره مـ اف ٍٚصٔؾ إٓ دم
مقارد ٕٚدرة ».
وهذا افؽالم افذي ـتبـف افسـقد ــامل يف ـتابـف دون ذــر
ادصدر هق فِسٔد افسيبزواري يف مقاهي ٛافيرمحـ (ج1ص،)11
حقث ؿال:
« ويهح رجقع أحد ادًْٔغ إػ أخير دم جيٚمع ؿريي:ٛ
وهق افزوز وافيٓقرٕ ،ن افرؾًٕ ٜحيق افًالمي ،ٜوافًالميٕ ٜحيق
رؾً ٜفذهي ،ٚوا ٚيس ِزمٚن افزوز وافيٓقر.
ودأب افٌِقيقن وآُدبٚء  -وتبًٓؿ ادٍهون  -ظذ جًؾ
ادهٚديؼ اد ًددة  -مع وجقد جٚمع ؿري - ٛمـ خم ِيػ ادًْيك،
مُثريـ بذفؽ مـ ادًٚين ؽٚؾِغ ظـ إصؾ افذي يرجع افُؾ إفٔف
ؾُٚن إجدر هبؿ بذل اجلٓد دم بٔٚن اجلٚمع افَري ٛوإصؾ افذي
ي ٍرع مْف ،ح ك يهر بذفؽ ظِؿ افٌِ ٜإٍٔع مم ٚهق ظِٔف ،و َفيذهٛ
مقوقع ادنسك افٍِيل وؽره مـ اف ٍٚصٔؾ ،إٓ دم مقارد ٕٚدرة ».
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فـ ٞاحلض ٚاإلدراى ٚايعكٌ

وهذا افـص وصقٓ فؾـص افثافـث وافثالثـغ ؾؼـد كؼؾفـا
افسقد ـؾفا مـ ادٔزان 5وافـصقص افتل كؼؾفا افسقد ـامل مـ ادقـزان
إػ ـتابف افِبٚب ـثرة جد ًا ،وإذا مـا أردت مجعفـا ؾنهنـا فقحـدها
شتتجاوز اخلؿسغ كصا ،وفؽــل اخست بعضفا..
ؿال افسقد ـامل يف ـتاب افِبٚب (ص:)01
« إن اوس ٓ يْٚل ؽر اجلزئل اد ٌر وافًِيقم ٓ تسي ْ ٟ
وٓ تس ًّؾ ؽر افَوٚي ٚافُِٔ ،ٜوهل ؽير حمسقشي ٜوٓ جمربي،ٜ
ؾ٘ن اف ؼيح مثال إٕام يْٚل ميـ امٕسيٚن أؾيرادا مًيدوديـ ؿِِٔيغ
أو ـثريـ ،يًىل فِحس ؾٔٓ ٚمنٚهدة أن اذا امٕسٚن ؿِب ٚوـبيدا
مثال ،وحيهؾ مـ تُراره ٚظدد مـ ادنٚهدة يَؾ أو يُثر ،وذفيؽ
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ؽر اوُؿ افُيع دم ؿقفْي :ٚـيؾ إٕسيٚن ؾِيف ؿِي ٛأو ـبيد ،ؾِيق
اؿ كٕ ٚدم آظ امد واف ًقيؾ ظذ م ٚيس ٍٚد ميـ اويس واف جربيٜ
ؾحس ٛمـ ؽر رـقن ظذ افًَِٔٚت مـ رأس مل ي ؿ فْ ٚإدراك ـع
وٓ ؾُر ٕيري وٓ بح ٞظِّل ،ؾُام يُّـ اف ًقيؾ أو يِزم ظيذ
اوس دم مقرد خيص بف ـذفؽ اف ًقيؾ ؾٔام خيص بيٚفَقة افًَِٔي،ٜ
ومرادٕ ٚبٚفًَؾ هق ادبدأ ايذه اف هيديَٚت افُِٔي ٜواديدرك ايذه
إحُٚم افًٚم ،ٜوٓ ري ٛأن امٕسٚن مًف رء صٖٕف هذا افنٖن ».
وهذا افؽالم افعؿقؼ يف معـاه افدؿقؼ يف مبـاه فـقس فؾسـقد
ـامل كصقب ؾقف ؽر افـؼؾ ،ؾال افؾػظ فػظف وٓ ادعـك مــ ظــده،
ؾفذا افؽالم فؾعالمـة افىبٚضبيٚئل يف ادٔيزان (ج1ص )51حقـث
ؿال:
« إن اوس ٓ يْٚل ؽر اجلزئل اد ٌر وافًِيقم ٓ تسي ْ ٟ
وٓ تس ًّؾ ؽر افَوٚي ٚافُِٔ ،ٜوهل ؽير حمسقشي ٜوٓ جمربي،ٜ
ؾ٘ن اف ؼيح مثال إٕام يْٚل مـ امٕسٚن مثال أؾرادا مًدوديـ ؿِِٔغ
أو ـثريـ ،يًىل فِحس ؾٔٓ ٚمنٚهدة أن اذا امٕسٚن ؿِب ٚوـبيدا
مثال ،وحيهؾ مـ تُراره ٚظدد مـ ادنٚهدة يَؾ أو يُثير وذفيؽ
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ؽر اوُؿ افُيع دم ؿقفْي :ٚـيؾ إٕسيٚن ؾِيف ؿِي ٛأو ـبيد ،ؾِيق
اؿ كٕ ٚدم آظ امد واف ًقيؾ ظذ م ٚيس ٍٚد ميـ اويس واف جربيٜ
ؾحس ٛمـ ؽر رـقن ظذ افًَِٔٚت مـ رأس مل ي ؿ فْ ٚإدراك ـع
وٓ ؾُر ٕيري وٓ بح ٞظِّل ،ؾُام يُّـ اف ًقيؾ أو يِزم ظيذ
اوس دم مقرد خيص بف ـذفؽ اف ًقيؾ ؾٔام خيص بيٚفَقة افًَِٔي،ٜ
ومرادٕ ٚبٚفًَؾ هق ادبدأ ايذه اف هيديَٚت افُِٔي ٜواديدرك ايذه
إحُٚم افًٚم ،ٜوٓ ري ٛأن امٕسٚن مًف رء صٖٕف هذا افنٖن ».
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|

النص الواحد والثالثون

|

يف حـكـٝـكـ ١ايـعـكـٌ

ؿال افسقد ـامل يف افِبٚب (ص:)01
« افًَؾ يىِؼ ظذ امدراك مـ حٔ ٞإن ؾٔيف ظَيد افَِيٛ
بٚف هديؼ ،ظذ م ٚجبؾ اهلل شبحٕٚف امٕسٚن ظِٔف ميـ إدراك اويؼ
وافبٚضؾ دم افْيريٚت ،واقر وافؼ وادْٚؾع وادوٚر دم افًِّٔٚت
حٔ ٞخَِف اهلل شيبحٕٚف خَِي ٜييدرك ٍٕسيف دم أول وجيقده ،ثيؿ
جٓزه بحقاس طٚهرة يدرك هب ٚطقاهر إصئٚء ،وبيٖخرى بٚضْيٜ
يدرك مًٚين روحٔ ٜهب ٚترتبط ٍٕسف مع إصٔٚء اقٚرج ٜظْٓ ٚـٚمرادة،
واو ٛوافبٌض ،وافرجٚء ،واققف ،وٕحق ذفؽ ،ثؿ ي كيف ؾٔٓيٚ
بٚفستٔ ٛواف ٍهٔؾ واف خهٔص واف ًّٔؿ ،ؾٔيَيض ؾٔٓ ٚدم افْيريٚت
وإمقر اقٚرج ٜظـ مرحِ ٜافًّؾ ؿويٚء ٕيريي ،ٚودم افًِّٔيٚت
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وإمقر ادربقض ٜبٚفًّؾ ؿوٚء ظِّٔ ،ٚـؾ ذفؽ جري ٚظذ ادجرى
افذي تنخهف فف ؾىرتف إصِٔ ،ٜوهذا هق افًَؾ ».
وـام هق واضح ،ؾافسقد ـامل ٓ يذـر فؾؼارئ مصدر هـذا
شقحسبف فؾسقد ـامل ،وفؽـف فـقس فـف بـؾ
افؽالم ،وـؾ مـ يؼرأه
َ
هق فؾعالمة افىبٚضبٚئل يف ادٔزان (ج1ص )153إذ ؿال:

« فٍظ افًَؾ ظذ م ٚظرؾ ٝيىِؼ ظذ امدراك ميـ حٔيٞ
إن ؾٔف ظَد افَِ ٛبٚف هديؼ ،ظذ م ٚجبؾ اهلل شيبحٕٚف امٕسيٚن ظِٔيف
مـ إدراك اوؼ وافبٚضؾ دم افْيريٚت ،واقر وافؼي وادْيٚؾع وادويٚر
دم افًِّٔييٚت حٔيي ٞخَِييف اهلل شييبحٕٚف خَِيي ٜيييدرك ٍٕسييف دم أول
وجقده ،ثؿ جٓزه بحقاس طٚهرة يدرك هب ٚطقاهر إصئٚء ،وبيٖخرى
بٚضْ ٜيدرك مًٚين روحٔ ٜهب ٚترتبط ٍٕسيف ميع إصئٚء اقٚرجي ٜظْٓيٚ
ـٚمرادة ،واو ٛوافيبٌض ،وافرجيٚء ،واقيقف ،وٕحيق ذفيؽ ،ثيؿ
ي كف ؾٔٓ ٚبٚفستٔ ٛواف ٍهٔؾ واف خهٔص واف ًّٔؿ ،ؾَٔيض ؾٔٓيٚ
دم افْيريٚت وإمقر اقٚرج ٜظـ مرحِي ٜافًّيؾ ؿويٚء ٕيريي ،ٚودم
افًِّٔٚت وإمقر ادربقض ٜبٚفًّؾ ؿوٚء ظِّٔ ،ٚـؾ ذفيؽ جرييٚ
ظذ ادجرى افذي تنخهف فف ؾىرتف إصِٔ ،ٜوهذا هق افًَؾ ».

102

|

النص الثاني والثالثون

|

يف ايـفـهـر ايـصـحـٝـح

ؿال افسـقد ــامل (حػظـف اهلل) يف ـتـاب افِبيٚب (ص:)01
« افٍُر ـِام ـٚن أصح وأتؿ ـ ٕٝٚاؤٚة أؿقم ».
وهلل در افعالمة افىبٚضبيٚئل افـذي ؿـال هـذه افعبـارة ثـؿ
كسبفا افسقد ـامل فـػسف  -أو ـاد  ،-ؾػـل ادٔيزان (ج5ص)154
ؿال افعالمة:
« افٍُر ـِام ـٚن أصح وأتؿ ـ ٕٝٚاؤٚة أؿقم ».
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|

النص الثالث والثالثون

|

يف َعٓ( ٢أّ ايهتاب)

ؿال افسقد ـامل احلقدري يف افِبٚب (ص:)41
« إم بحس ٛأصؾ مًْٚه م ٚيرجع إفٔف افقء ،وفئس إٓ
أن أيٚت اد نيٚهب ٜترجيع إفٔٓي ،ٚؾيٚفبًض ميـ افُ يٚب (وهيل
اد نٚهبٚت) ترجع إػ بًض آخير (وهيل ادحُيامت) ،وميـ هْيٚ
ييٓر أن اموٚؾ ٜدم ؿقفف[ :أم افُ ٚب] فٔسيٓ ٝم ّٔي ٜـَقفْي :ٚأم

إضٍٚل ،بؾ هل بًّْك (مـ) ـَقفْٕ ٚسٚء افَقم وؿيدمٚء افٍَٓيٚء
وٕحق ذفؽ .ؾٚفُ ٚب ين ّؾ ظذ آيٚت هل أم آيٚت ُأخر ».
وهذا افــص بـاحلرف وافؽؾؿـة مـؼـقل ظــ ادٔيزان دون
تقثقؼ ،ؾؼد ؿال افعالمة يف ادقزان (ج 3ص:)13
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« وإم بحس ٛأصؾ مًْٚه م ٚيرجع إفٔف افقء ،وفٔس إٓ
أن أيييٚت اد نييٚهب ٜترجييع إفٔٓيي ،ٚؾييٚفبًض مييـ افُ ييٚب وهييل
اد نٚهبٚت ترجع إػ بًض آخر وهل ادحُامت ،ومـ هْي ٚييٓير
أن اموييٚؾ ٜدم ؿقفييف[ :أم افُ ييٚب] فٔسييٓ ٝم ّٔيي ٜـَقفْيي :ٚأم

إضٍٚل ،بؾ هل بًّْك ( مـ ) ـَقفْٕ ٚسٚء افَقم وؿدمٚء افٍَٓٚء
وٕحق ذفؽ .ؾٚفُ ٚب ين ّؾ ظذ آيٚت هل أم آيٚت ُأخر ».

001

الـخـاتـمـة

بؾغت ظدد ادصادر افتل كؼؾ افسقد ــامل احلقـدري مـفـا
دون تقثقؼ شتة ظؼ مصدرا ،وهذه ادصادر ؿد اشتػاد افسقد مـفا
مجقعا يف ـتابف[ :افِبٚب] ،وبعضفا مل يذـره حتك يف ؿائؿة ادصـادر
ــ [اف حرير واف ْقير] و [اف حَٔؼ دم ـِامت افَرآن].
وإماكة افعؾؿقة وآخالؿقة وافديـقـة تؼــتيض أن يـسـب
افسقد تؾؽ افـصقص ٕهؾفا.
وؿد ــت أؿرأ يف ـتب افسقد ؾتجتاحـل افدهشـة افغـامرة
مـ ؿدرتـف واؿتـداره يف افؾغـة وافتػسـر وؾـروظفام ،ثـؿ ُأصـاب
بافصدمة اهلائؾة ظـدما أـتشػ أن هـاك خديع ًة ما ،حتك أصبحت
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إذا ما ؿرأت يف ـتب افسـقد ــامل (حػظـف اهلل) ٓ أظتـز افـصـقص
ادبثقثة يف ـتبف إٓ كصقصا «جمٓقف ٜادٚفؽش حتك يثبت افعؽس.
ّ
إن اؿتباس افعؾـامء وكؼؾفـؿ فـصـقص ؽـرهؿ دون ذــر
ادصدر ؿد يؼع ويؽقن ضبقعقا ،وفؽـف خيرج ظــ افطبـع وافطبقعـة
وضريؼة افعؾؿ وافعؾامء ادحؼؼغ ظــدما تبؾـغ افـصـقص ادـؼقفـة
بافؾػظ وافؽؾؿة مبؾغا ـبرا جدا يف افؽؿ وافعدد !
هذه حافة ٓ يؿؽـ اظتبارهـا ضبقعقـة واظتقاديـة ،وفـذفؽ
ؿؾت :ـام أن افسقد ـامل (حػظف اهلل) يدظق فتـؼـقح افـساث وؽربؾـة
ادقروث ،ؾنكف مـ إمهقة بؿؽان أن يعؿؾ شامحتُف ظذ تـؼقح ـتبف
وإحافة افـصقص ٕصحا ا ،وإن ادتلمؾ ـ مثال ـ يف حال ـتـاب:
[افِبٚب] ٓ يستشعر أبدا أن فؾسقد ــامل جفـد ًا حؼقؼقـ ًا ؾقـف ؽـر
اجلؿــع ،وضريؼــة اجلؿــع افتــل اتبعفــا ؽــر صــحقحة ظؾؿقــا
وٓ أـاديؿقا ،إذ مـ ادعـروف ظـدم تسـاهؾ اجلفـات افعؾؿقـة يف
إؽام

افعغ ظــ آؿتباشـات احلرؾقـة وافؾػظقـة دون اإلصـارة

فصاحبفا.

002

ما صـعف افسقد باتػاق ادمشسات افعؾؿقة افقـقم ظـذ أكـف
خالف إخالق وإماكة ،وٓ يقجد ظالج فؽتـاب افؾبـاب ؽـر
ثالثة ظذ ما أرى:
 .1شحبف مـ إشقاق ،وهذا ٓ أشتحسـف ،ؾافؽتـاب حيـقي
ؾقائد حسـة ،وشحبف فقس هق افترصف افصحقح.
 .1اشـتبدال اشــؿ ادمفـػ مـــ (افسئد ـييامل اؤييدري) إػ
(جمّقظ ٜمـ ادٗفٍغ) ،وفؽـف صعب.
 .3مراجعة افؽتاب ـام ً
ال وكسبة ـؾ ؿقل فصاحبف ،وهذا هـق
اوؾ إمثؾ.
ؾلصؾح اهلل حـايل وحـال افسـقد ــامل احلقـدري ،وآخـر
دظقاكا أن احلؿد هلل رب افعادغ.
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قائمة بالمصادر والمراجع

 .0افِبٚب دم تٍسر افُ ٚب ،فؾسقد ــامل احلقـدري  -ضبعـة
دار افؼارئ  -افطبعة افثافثة1031 ،هـ.
 .2اف حرير واف ْقير ،فؾطاهر ابــ ظاصـقر  -ضبعـة ممشسـة
افتاريو افعرل  -افطبعة إوػ1011 ،هـ.
 .0مٍٚتٔح افٌٔ ،ٛفؾػخر افرازي  -ضبعة دار افؽتب افعؾؿقـة
افطبعة إوػ1011 ،هـ.
 .4روح ادًٚين ،فشفاب افـديـ إفـقد  -ضبعـة دار إحقـاء
افساث افعرل  -افطبعة إوػ1011 ،هـ.
 .0امأييٚت ،فؾعالمــة افســبحا  -ضبعــة ممشســة اإلمــام
افصادق  -افطبعة افسابعة1031 ،هـ.
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 .6تٍسر افَرآن افُريؿ ،فؾسـقد مصـطػك اخلؿقــل  -ضبعـة
ممشسة افعروج  -افطبعة إوػ1013 ،هـ.
 .0اف حَٔؼ دم ـِامت افَرآن ،فؾعالمة ادصطػقي  -ضبعة دار
افؽتب افعؾؿقة  -افطبعة افثافثة1031 ،هـ.
 .8تٍسر افبٔٚن ،فؾسقد اخلـقئل  -ضبعـة ممشسـة إظؾؿـل
افطبعة افثافثة1340 ،هـ.
 .0تٍسر ادْٚر ،فؾشقو حمؿد رصقد رضا  -ضبعـة دار ادــار -
افطبعة افثاكقة1333 ،هـ.
 .01ذح أصييقل افُييٚدم ،فؾؿــال صــدرا  -ضبعــة ممشســة
ادطافعات وافتحؼقؼات  -افطبعة إوػ1333 ،هـ.
 .00ذح أصقل افُٚدم ،فؾؿقػ ادازكدرا  -ضبعة دار إحقاء
افساث افعرل  -افطبعة إوػ1011 ،هـ.
 .02تٍسر شقرة اوّد ،فؾسقد حمؿـد بـاؿر احلؽـقؿ  -ضبعـة
جمؿع افػؽر اإلشالمل  -افطبعة إوػ1011 ،هـ.
 .00بحقث دم ظِؿ إصقل ،فؾسقد حمؿقد اهلاصؿل  -ممشسـة
دائرة معارف افػؼف اإلشالمل  -افطبعة افثافثة1013 ،هـ.
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 .04مقاهي ٛافيرمحـ ،فؾســقد افسـبزواري  -مـشــقرات دار
افتػسر  -افطبعة اخلامسة1031 ،هـ.
 .00ذح ادَٚصد ،فؾتػتازا  -ضبعة ظامل افؽتب1014 ،هـ.
 .06اف َقى دم افَيرآن ،فؾسـقد ــامل احلقـدري  -ضبعـة دار
افؼارئ  -افطبعة افسادشة1013 ،هـ.
 .00افنٍٚظ ،ٜفؾسقد ــامل احلقـدري  -ضبعـة دار افؼـارئ -
افطبعة اخلامسة1031 ،هـ.
 .08ظِؿ اممٚم ،فؾسقد ـامل احلقدري  -ضبعة دار افؼـارئ -
افطبعة إوػ1014 ،هـ.
 .00ادذه ٛافذاي دم ٕيري ٜادًرؾي ،ٜفؾسـقد ــامل احلقـدري
 ضبعة دار افؼارئ  -افطبعة افثاكقة1013 ،هـ. .21افيييـ ،فؾســقد ـــامل احلقــدري  -ضبعــة دار افؼــارئ -
افطبعة إوػ1014 ،هـ.
 .20افًرؾييٚن افنيئًل ،فؾســقد ـــامل احلقــدري  -ضبعــة دار
افؼارئ  -افطبعة إوػ1014 ،هـ.
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