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علي رضا بناهیان
شرح خطبة المتقين

أبحاث سماحة  العزيز هو سلسلة  القارئ  أيها  يديك  بين  الذي  هذا 
حجة اإلسالم والمسلمين الشيخ علي رضا بناهيان في شرح خطبة 
المتقين ألمير المؤمنين)ع( حيث ألقاها في مسجد جامعة طهران. 

الجلسة االولی
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المحاضرة1

بسم الله الرحمن الرحيم وصىل الله عىل سيدنا وحبيبنا أيب القاسم املصطفى محمد وآله 

الطيبني الطاهرين املعصومني.

عرب النظرة العاّمية إىل املفاهيم األخالقية، يعتقد كثري من الناس أنهم بغنى عن التعلّم، بيد أن 

ساحة األخالق تنطوي عىل دقائق كثرية ال ينبغي إهاملها. لقد تّم اختيار خطبة املتقني يف نهج 

البالغة نّصا لهذه الجلسة العلمية، والبّد يل يف البداية أن أقّص عليكم حكاية هذه الخطبة.

قصة هذه الخطبة

كان »َهاّمم« واحدا من الزهاد الثامنية الذين اشتهروا بالزهد يف صدر اإلسالم. كام كان 

أويس القرين أيضا أحد هؤالء الزهاد والذي اشتهر صيته يف عشقه للنبي األعظم)ص(. 

وباإلضافة إىل زهده كان هاّمم أحد أصحاب أمري املؤمنني)ع(، ونادرا ما يُذكر أحد أصحاب 

أمري املؤمنني)ع( وال نجد فيه فضائل متيّزه عن غريه. يف إحدى الجلسات التي اجتمع فيها 

هاّمم ونفر آخرون بأمري املؤمنني)ع(، قام هامم إىل أمري املؤمنني)ع( وقال له: »ِصْف  يِلَ  

الُْمتَِّقنيَ  كَأيَنِّ أَنْظُُر إِلَيِْهم «؛ يعني ارسمهم يل بدرجة من الوضوح والنصاعة حتى أستطيع 

يكن  مل  مثل هاّمم  بأن رجال  علام  إليهم.  أنظر  كأين  وأصورهم يف ذهني  أجسمهم  أن 

ميثّل  الذي  الزهد  درجات  قّمة  ويف  األتقياء  من  كان  إنه  والتمقني.  التقوى  عن  بعيدا 

أحد أهّم عنارص التقوى. ولكن مع كل هذا أبدى هذا السؤال.  إنه مل يطلب استامع 

إليهم. ولكن ما هي  ينظر  الوصف أن  أراد بهذا  املتقني حتى يصبح متقيا، بل  وصف 

الثمرة الحاصلة من هذه املشاهدة؟ هذا ما البّد أن نقف عنده. امليزة الثانية الكامنة 

يف سؤال هامم، هو أنه مل يسأل وصايا يف التقوى، بل أراد وصف املتقني. وهناك بون 

شاسع بني هذين. عىل أي حال سأل أمري املؤمنني)ع( أن يصف له املتقني كأنه ينظر 

إليهم مبا يحظونه من روحانية ومعنوية، ولكن تثاقل أمري املؤمنني)ع( عن جوابه وقال 

ُم اتَِّق اللََّه َو أَْحِسْن فَِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتََّقْوا َو الَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنون «. ولكن  له: » يَا َهامَّ
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حتى  وطالبه،  سأله  مبا  عليه  يتفضل  أن  عىل  وألّح  وأرّص  الجواب  بهذا  هاّمم  يقنع  مل 

لاَمَّ  آتَاَك  مِبَا  لََك  فَضَّ َو  َحبَاَك  َو  َك  َو َخصَّ أَكْرََمَك  ِبالَِّذي  أَْسأَلَُك  أنه أقسم عليه وقال: » 

املؤمنني)ع( خطبته مبقدمة ال عالقة  أمري  بدأ  الشديد  يِل «. بعذ هذا اإلرصار  َوَصْفتَُهْم 

لها بوصف املتقني. بدأ بخلق الخلق، وتطرق إىل العاصني واملطيعني. تحدث عن أهّم 

نتائج الصالحات والسيئات، وذكر أمهات املعارف من نقطة الصفر إىل أن انتهى برشح 

فضائل املتقني. فقال: »فَالُْمتَُّقوَن ِفيَها ُهْم أَْهُل الَْفَضائِل... « وانطلق من هذه العبارة إىل 

ذكر 114 فضيلة من فضائل املتقني. وحري بالذكر هنا أن كالم أمري املؤمنني)ع( مل ينته، 

إذ أثناء حديث األمري اعرتت هاّمم حالة ال أعرف حقيقتها. إنه صعق صعقة كانت فيها 

نفسه. وال يخفى أنه مل يكن هاّمم املستمع الوحيد لهذه الكلامت الرائعة بل كان معه 

آخرون، ولكن مل تؤثّر هذه الخطبة بهم هذا التأثري. ولهذا قال أمري املؤمنني)ع(: »َهَكَذا 

تَْصَنُع الَْمَواِعُظ الْبَالَِغُة ِبأَْهلَِها«. فقال رجل: » فاََم بَالَُك أَنَْت يَا أَِمرَي الُْمؤِْمِنني «؛ يعني إن 

كان يف هذا الكالم مثل هذا األثر، فلامذا مل يؤثر عليك كام أثر عىل هاّمم؟! فقال أمري 

أوائل  أشار يف  قد  كان  يتأخر عنه، ولكنه  يسبقه وال  أجل معلوم ال  لكّل  املؤمنني)ع(: 

خطبته إىل أن املتقني عىل استعداد من املوت والطريان إىل السامء يف كل آن، ولكن الله 

قد حبسهم يف هذه الدنيا باألجل الذي قدره لهم. إن الله قد قىض لهاّمم أجله يف تلك 

الساعة، ولكن جعل من فضائل هاّمم واستامع حديث أمري املؤمنني)ع( سببا يف رحيله.
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المحاضرة1

خصائص هذه الخطبة

1ـ وضوح مناخها

تنطوي هذه الخطبة عىل بعض الخصائص النادرة التي قّل ما نجدها يف خطبة أخرى 

الخطبة هو  األوىل يف هذه  الخصيصة  األخالقية.  الروايات  أو يف سائر  البالغة  نهج  من 

الهدف والغاية من إلقائها، حيث قد بلغتنا قصتها وعرفنا السبب من إلقائها. بيد أن كثريا 

من الروايات األخرى قد وصلت إلينا بدون إشارة إىل مقام صدورها والقرائن املحيطة 

بها، فنقرأها ونستفيد منها دون علم بأسبابها ودوافعها. وهذا ما قد يسبب سوء فهم 

الروايات. إن فهم أحاديث أهل البيت أو فهم كالم العلامء العظام وحتى فهم آيات القرآن 

بشكل صحيح، بحاجة إىل اإلحاطة مبناخها وقرائنها وهذا هو الذي يعرّب عنه يف خصوص 

آيات القرآن بشأن النزول. بينام قصة هذه الخطبة قصة واضحة ورصيحة وراقية جدا، 

فقد بلغنا مقام صدورها ودوافع إلقائها واألحداث التي أحاطت بها وهذا ما ميّكننا من 

استلهام دروس وحقائق كثرية من هذه الخطبة. الخصيصة األخرى يف هذه الخطبة هو أن 

املخاطب ومستوى الكالم معلومان أيضا. فتارة ينقل عن أمري املؤمنني)ع( أنه قال: »اتَِّق 

اللََّه بَْعَض التَُّقى َو إِنْ  قََل  َو اْجَعْل بَيَْنَك َو بنَْيَ اللَِّه ِسرْتاً َو إِْن َرّق«.]1[ فالبّد أن نعرف من 

يخاطب يف هذه الوصيّة. إن كالم األمري)ع( يختلف باختالف مستوى مخاطبيه، فتارة كان 

يخاطب أهل الكوفة، وتارة كان يخاطب ولده. أما هنا فاملخاطب معلوم، وهذا ما يعيننا 

كثريا عىل فهم مغزى الكالم. إن مستوى املخاطب عال جدا، وبطبيعة الحال البّد أن نفرتض 

مستوى الكالم عاليا أيضا، وعليه فال مجال ألحد أن يستغني عن معارف هذه الخطبة.
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2ـ شموليتها

الخصيصة األخرى يف هذه الخطبة هي شموليتها. فقّل ما نستطيع أن نعرث عىل كالم 

يحظى بشمولية هذه الخطبة، بحيث يتطرق إىل العالقات االجتامعية ويخوض يف عالقة 

اإلنسان مع ربّه، بال أن يغفل عن عالقة اإلنسان مع نفسه، ويتناول العبادات الفردية 

واملعامالت االجتامعية ومختلف املواضيع الروحية والنفسانية والصفات التي ال ينفك 

عنها الناس يف كل شؤون حياتهم. إن شمولية هذه الخطبة ألمر عجيب. وال يفوتنا هنا 

أن نعرّب عن أسفنا الشديد من موت هاّمم املفاجئ الذي حرمنا من باقي معارف هذه 

الخطبة، فيا ليت عليّاً كان قد واصل كالمه لرنى إىل ماذا ينتهي حديثه وما هي املعارف 

الرائعة التي ترشق عن فمه وشفتيه، فام من كلمة نطق بها أمري املؤمنني)ع( قد أخذت 

مأخذا من قلوبنا وأنارت دربنا وأتحفتنا بفوائد جّمة.

3ـ أثرها

ومن الخصائص العالية جدا يف هذه الخطبة، هو ما ذكرناه يف قصتها. وهي أثرها العظيم 

واملشهود عىل املستمع. لقد تحدث أهل البيت)عليهم السالم( كثريا ولكن مل يأتنا خرب أثر 

حديثهم عىل املستمع، بيد أن أثر هذه الخطبة قد ظهر عىل املستمع فورا، كام أن أمري 

املؤمنني)ع( نفسه قد أشار إىل نوعية أثر كالمه. هذه بعض خصائص هذه الخطبة التي 

قّل ما نجدها يف غريها من الخطب والروايات. باإلضافة إىل هذه الخصائص التي متتاز 

بها هذه الخطبة عن غريها، هناك خصائص أخرى يف هذه الخطبة تشرتك بها كثري من 

الخطب والكتب و الروايات األخرى. وحري بنا أن نقف عند هذه الفئة من الخصائص 

أيضا قبل الدخول يف رشح الخطبة.
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4ـ صبغتها العرفانية

إحدى هذه الخصائص هي صبغتها العرفانية. فقد نسجت هذه الخطبة من الكلامت 

واألبحاث األخالقية وبصبغة عرفانية. وهناك بون شاسع بني األبحاث األخالقية ذات الصبغة 

العرفانية وبني التي تفتقد هذه الصبغة. فتارة تويص أحدا وتقول له: إن شئت أن تحفظ 

عزتك بني الناس، ال متّدن يدك إىل أحد أبدا. إنها وصية أخالقية بال صبغة عرفانية. وتارة 

تطرح بحثا عقديا كام لو تحدثت عن عدل الله وتقول: ليس الله بظالم للعبيد وغاية األمر 

هو أن تقتيض حكمته أن يفعل أمرا ما. ال سبيل للظلم إىل الله، إذ إن الظلم رضب من 

النقص وسبحان الله عن أي نقص... هذا بحث عقدي، وهو دفاع عن عدل الله، ولكنك 

تارة تتحدث عن الله واملسائل األخالقية بصبغة عرفانية. ومن مناذج الصبغة العرفانية يف 

األبحاث األخالقية هو أن يقول أحد: من القبيح جدا أن منّد أيدينا إىل أحد سوى الله غافلني 

عن كونه ربنا وصاحبنا ومالك رزقنا. وأساسا إن مّد اليد إىل الغري مبرآى رب األرباب ورب 

العاملني هي غاية الخزي والعار الذي ميكن أن يحيط باإلنسان. إن هذا الكالم هو نفس 

الوصية األخالقية األوىل التي مّر ذكرها، ولكن قد صحبته صبغة عرفانية.وكذلك األمر يف هذه 

الخطبة فقد نسجت عباراتها بصبغة عرفانية، وهذه من الخصائص املمتازة التي ال تخفى 

عليكم مواطن فائدتها، وال سيام يف هذا العرص الذي بات ينزع اإلنسان فيه إىل األبحاث 

املعنوية والعرفانية. فمن شأن هذه الخطبة أن تحّل عقدا كثرية يف مثل هذه األجواء.    
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5ـ عدم تقيدها بنطاق محدود

ومن خصائصها األخرى هي أنها غري محدودة يف نطاق زمني أو مكايّن خاص. فهي مل تختص 

بهاّمم وال تختّص بزمانه وال بفئة معينة من املؤمنني. إنها تجري يف كل زمان ومكان. طبعا 

نوعية معارفنا الدينية هي أنها غري محدودة مبوقع خاص، ولكن يبدو أن هذه الخطبة تفوق 

كثريا من النصوص واملعارف من هذا الجانب. فكن من شئت واصب إىل ما شئت واخرت ما 

شئت من عمل ومهنة، فإنك لست بغنى عن الكامل يف اإلنسانية، ولست بغنى عن التقوى 

يف حياتك، فالبد أن يصّور لك اإلنسان املتقي وهذا ما ينفع كّل من يجرّب العيش والحياة.

6ـ لحنها وموسيقيتها

من الخصائص األخرى يف هذه الخطبة هي أنها باإلضافة إىل ما تنطوي عليه من حكم 

رائعة، ذات لحن وموسيقية جميلة أيضا. فإن أمري املؤمنني)ع( قد نظم هذه الخطبة 

ألفتموها  فإن  املفاهيم وحسب.  بعض  يطرح  ومل  ووزن جميل،  بلحن  عباراتها  ونسج 

وأنستم بها سوف تجدون حالوة لحنها وجامل موسيقيتها ونظم نسقها الرائع. من هذا 

املنطلق بوّدي أن أقدم وصية لكم وهي أن احفظوا هذه الخطبة واقرأوها باللحن والطور 

الذي تفتضيه روحكم. وسوف تشعرون مبدى حاجة روحكم إىل أمثال هذه املوسيقى 

العذبة وسوف ترون كم تنتعش نفسكم بهذه األغنية الطويلة، وسوف تسقط من أعينكم 

ما  بعد  وقلوبكم  نفوسكم  يف  وموقعها  رونقها  وتفقد  الطفولية  واألشعار  األغاين  باقي 

احتلتها هذه الخطبة واستأنستم بها بدال عن باقي األلحان واألطوار.
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7ـ كونها وصفا ال توصية

وإىل جانب هذه الخصائص، تتصف هذه الخطبة بكونها وصفا ال وصية. إن الوصية ال 

تنفع من مل يستعّد الستامعها وقبولها. إنها بحاجة إىل ظروف أصعب. طبعا وبالتأكيد 

إنها مفيدة ورضورية جدا، ولكن قّل ما تتوفر مع رشائطها وأسبابها. ولكّن الكالم بصيغة 

الوصف ال يحتاج إىل رشوط معقدة وباإلضافة إىل ذلك إنه أسهل نفوذا وأعمق تأثريا يف 

القلب وال ينجيل أثره رسيعا. وإن هذه الخطبة لخطبة وصفية يف فضائل املتقني فتصف 

املتقني وال تويص بالتقوى. ولهذا فال ميّل اإلنسان منها أبدا.  

نصيحتان أقدمها لكم

النصيحة األوىل هي التي قدمتها حني البحث وهي أن احفظوا هذه الخطبة. أما النصيحة 

الثانية هي أن فرّقوا بني فهم هذه الخطبة وبني التأثّر بها. فحاولوا أن تفهموها وتدركوها عرب 

هذه األبحاث، ولكن إىل جانب هذه األبحاث أعّدوا برنامجا للتأثّر بها واالنتفاع من منهلها. 

فاخلوا بهذه الخطبة ساعة، واسمحوا ألمطار فضائل كالم أمري املؤمنني)ع( أن متطر عىل 

قلوبكم وتذهب بكم إىل ما تشاء من الحسن والفضل والكامل. البّد من قراءة خطبة املتقني 

يف جلسة واحدة، إذ ليس يف تقطيعها وتقسيطها تلك الفائدة الرئيسة املرتتبة عىل قراءة 

الخطبة كاملة. اخلوا إليها وأنسوا بها ساعة واسمحوا لها أن ترتك أثرها العميق يف نفوسكم. 

هذه يف الواقع هي وصفة استعامل هذا الدواء. فال يكفي فهم هذه الخطبة بل البّد من 

تذّوقها، بعد إدراك معانيها. فأرجوا أن تكون هذه األبحاث مقدمة لهذا األمر إن شاء الله.
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منهجنا يف رشح الخطبة

1ـ تجنب الرشح التبليغي الخطايب

نسعى يف هذه األبحاث أن نأخذ منحى الرشح والتبيني ال التبليغ. فال نريد أن نرتقي منربا 

أو نلقي محارضة، كام لسنا بصدد استخدام أساليب الجذب حني طرح األبحاث. نحن 

نسعى أن نواجه عبارات هذه الخطبة بكل موضوعية، فنتناول النقاط واملضامني الكامنة 

بني أحشاء عبارات الخطبة.

2ـ تجنب الرشح االستطرادي

النقطة الثانية هي أننا نحاول أن نبتعد عن منهج الرشح االستطرادي. فقد رشح بعض 

الشارحني هذه الخطبة بهذا األسلوب. فلام قال أمري املؤمنني)ع(: »منطقهم الصواب«، 

استعرض جميع إيجابيات وسلبيات اللسان فابتعد متاما عن سياق الخطبة وروحها. طبعا 

إن هذا األسلوب ال يخلو من النفع والفائدة، ولكنه ليس رشح خطبة املتقني، بل هو طرح 

مجموعة كبرية من املفاهيم األخالقية بِحّجة خطبة املتقني. منهجنا هو االختصار عىل ما 

ميّت بهدف الخطبة بصلة، وعليه فسوف نجتاز كثريا من العبارات برشح مخترص بال أن 

نشري إىل بعض املفاهيم املشهورة.

3ـ االلتفات إىل تركيب العبارات مع بعض

املقام  يقتيض  أنه  هي  الخطبة  رشح  مقام  يف  بها  نهتّم  أن  البّد  التي  األخرى  النقطة 

سوف  نحن  الرتكيب.  يف  وتأمل  الكالم،  تجزئة  يف  تأمل  واإلمعان،  التأمل  من  نوعني 

عنه  نغفل  ال  أن  بوّدي  الذي  األمر  ولكن  موجز،  بشكل  الخطبة  مفردات  عند  نقف 

هذه  اإلمام  نظم  كيف  نرى  أن  فالبّد  بعض.  مع  الفضائل  هذه  تركيب  يف  التأمل  هو 

املنظومة لفضائل املتقني، فبأي فضيلة بدأها وبأيهم ختمها ومتى جعل كل واحدة منها. 
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وكذلك لوقوف اإلمام وابتدائه أثناء إلقاء الخطبة رشح وكالم البّد من الوقوف عنده ولعلنا 

نتطرق إىل بعض زواياه، إذ قد خفيت معان كثرية يف هذه الرؤية إىل خطبة املتقني.

4ـ التطرق إىل طرق الوصول إىل كّل من الفضائل

النقطة األخرى التي نسعى للتطرق إليها باختصار، هو طريق الحصول عىل كل فضيلة يشري 

إليها أمري املؤمنني)ع(، كام سوف ال نرتك منهج اإليجاز يف ذكر الطرق أيضا. وبهذا املنهج سوف 

يتجّهز القارئ الكريم بأمهات الطرق واألصول الرئيسة التي يحتاجها اإلنسان يف تكامله املعنوي.

5ـ نظرة إىل الرذائل األخالقية

وهناك أمر مل يقم به اإلمام أمري املؤمنني)ع( يف خطبته، ولكن ال مناص لنا من إهامله، 

وهو نظرة خفيفة إىل الرذائل األخالقية املضاّدة ملا طرحه اإلمام من فضائل. لقد أشار أمري 

املؤمنني)ع( إىل الفضائل، ولكن يف سبيل بيان هذه الفضائل وفهمها البّد لنا من اإلشارة 

إىل الرذائل يك نزداد كرها لها ونفّر منها إىل الفضائل.

السؤال والسائل

بقدر ما يكون السؤال جيدا، قد يكون سيئا. وبقدر كون السؤال الجيد عالمة الشوق، 

إنه عالمة النفرة. إن السؤال بقدر ما يدفع اإلنسان إىل األمام، يرجعه إىل الوراء. وبقدر 

ما ينتج السؤال علام، ينتج جهال. ولعّل من هذا املنطلق قال رسول الله)ص(: »ُحْسنُ  

ؤَالِ  نِْصُف الِْعلْم «.]2[ ليس السؤال بجيد يف كل مقام. ولكن السؤال الجيد أفضل من  السُّ

السكوت بكثري. السؤال الجيد عنٌي تفور منها املعارف. وحري بالذكر هنا أن السؤال الجيد 

يلقي الحكمة يف قلب من خوطب بالسؤال فضال عن السائل.
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قيموا أسئلتكم

ينبغــي لنــا أن نطــرح أســئلتنا عىل إنســان واع فاهم ليقــوم بنقدها وتقييمهــا. فلنعرض 

عليــه أســئلتنا ونقــول لــه: لدينــا أمثــال هــذه األســئلة، فكــم هــي عالمــة لنقصاننــا؟ 

وكــم هــي عالمــة لكاملنــا؟ وكــم هي تــدل عــىل اعتدالنــا الفكــري والروحي؟ وهكــذا...

إن الســؤال بــاب واســع وفيــه كالم كثــري. إن ســؤال هــاّمم قــد فتــح علينــا هــذه اآلفــاق 

املباركــة. إنــه كالم أمــري املؤمنــني)ع(، ولكــن كل مــن وقــف عنــد هــذه الخطبــة وانتفع 

بربكاتهــا وعلومهــا وآثارهــا فقــد أرشك هاّمم يف ثوابه، إذ هو الذي ســأل أمري املؤمنني)ع( 

هــذا الســؤال الخالد. نحن مل نســمع باســم هــاّمم ضمن باقي أصحاب أمــري املؤمنني)ع( 

ــخ. ــات التأري ــده يف صفح ــد خلّ ــم ق ــؤال العظي ــذا الس ــن ه ــرى ولك ــن أخ يف مواط

يحيك السؤال عن ضمري السائل

تنطلــق بعــض األســئلة مــن مصــدر روحــي، بينــام تنطلــق بعضهــا األخــرى مــن منشــأ 

فكــري. فــام هــي األســئلة الناشــئة مــن مصــدر روحــي؟ وأنــا أعتقــد أن اللــه يقيّمنــا 

وينعــم علينــا عــىل أســاس مــا يختلــج يف نفوســنا مــن أســئلة ومطالبــات. فهنــاك بــون 

شاســع بــني مــن يســأل اللــه أن يرزقــه بيتــا َمْهــام كانــت مواصفاتــه، وبــني مــن يســأله 

بيتــا جيّــدا. ففــي بعــض األحيــان طلــب القليــل ال يحــي عــن قناعتنــا بــل يحــي عــن 

دناءتنــا. فقــد يــدل عــىل عــدم اإلميــان بســخاء اللــه، فنخفــف عليــه الســؤال يك يعطينا 

املــراد. وكــذا الحــال يف األســئلة العلميــة، فإنهــا تحــي عــن ضمرينــا. فــام هــي أســئلتنا 

وأي مجهــول يؤملنــا. فمــن جملــة مــا كان يريــد أمــري املؤمنــني)ع( معرفتــه، هــو أنــه 

هــل قــد ريض اللــه عنــه أم ال؟ أو ملــاذا خلقــه اللــه، هــل خلقــه للجنــة أم خلقــه للنــار؟
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ــي  ــواب الســؤال الت ــح عليكــم أب ــه أن يفت ــد الســؤال وأســأل الل ــوا الوقــوف عن أطيل

هــي مبثابــة عيــون الحكمــة يف القلــوب. وقــد قــال رشاح نهــج البالغــة: أحــد أســباب 

ــّذروة يف عطشــه. فقــد  تثاقــل أمــري املؤمنــني)ع( عــن جــواب هــامم هــو أن يبلــغ ال

ــال  ــا ون ــه بقــي ملّح ــه، ولكن ــني)ع( بجــواب مختــرص ليذهــب عن ــه أمــري املؤمن أجاب

بإلحاحــه كل يشء. أســأل اللــه ســبحانه وتعــاىل أن يفتــح علينــا أبــواب الســؤال التــي 

هــي أبــواب رحمتــه، وأن يثــري يف قلوبنــا تلــك األســئلة املؤديــة إىل أحســن األجوبــة يف 

العــامل وأهنئهــا لقلوبنــا الضآمنــة. والســالم عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه.            

]1[ . غرر الحكم ودرر الكلم، ص 138.

]2[ . كنز الفوائد، ج 2، ص 189. 


