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مثــل أهــل بيــيت فــيكم كســفينة نــوح، مــن ركبهــا جنــا ومــن ختّلــف عنهــا « : قــال رســول اهللا 
  . »غرق وهوى 

  
 :قال الشيخ عبد املهدي مطر

  فـــــــــــــــــــــــــــــــوا وركبنـــــــــــــــــــــــــــــــا يف ســـــــــــــــــــــــــــــــفينتهتعيّ 

  عــــــــــافوا ومــــــــــن ركبــــــــــوامــــــــــن  جّ اللُّــــــــــ زفميّــــــــــ    

  
  حيــــــــــــــــدرةٍ  وســــــــــــــــاوموا فاشــــــــــــــــرتينا حــــــــــــــــبّ 

ـــــــــــــــــعُ      ـــــــــــــــــ وال نبي ـــــــــــــــــدُ ول   نا ذهـــــــــــــــــبُ و أن ال
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 اإلهداء
 :إىل

 ...قائد السفينة
 ...اليت تشق حبر الوجود، لتنقذ الغرقى

 ...وتوصلهم إىل شاطئ النجاة
 :إىل

 أهدي كتايب هذا النيب األعظم 
 منه القبول راجياً 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 كلمة المركز

 .بني الطاهرينصالة والسالم على سيد املرسلني حممد وآله الطيّ احلمد هللا رب العاملني وال
وحتليــل  والوقــائع دراســة الســرية والتــأريخ دراســة علميــة أمينــة تقــوم علــى أســاس النقــد واملقارنــة إنّ 

وأعماقــا ال تكشــفها القــراءة التقليديــة  ص أمامنــا حقــائق عديــدة وتكشــف لنــا أســراراً شــخّ املضــامني تُ 
 .ن املوروثدوَّ ة للمُ والرؤية االستسالميّ 

إىل التحريف واخللـط والتشـويه، فالكـذب واألجيال عرب القرون ُعّرضت كتابة السرية والتاريخ إّن  
لت األهـواء واملصـاحل الدنيويـة وقـوى تـدخّ لقـد نقـاء احلقيقـة،  ولـّون ه وجه التأريخس شوّ والوضع والدّ 

ـــأ السياســـة والســـلطات الـــيت ختشـــى شـــهادة احلـــقّ  ـــأريخ، ريخ، تـــدخّ يف صـــفحات الت ـــة الت لت يف كتاب
 .وحتريف احلقائق وتضليل األجيال

وثائقــه ودفاعـه والشــواهد  بعـض مصــادر التـأريخ والسـرية قــد حفظـت للحـقّ  ورغـم كـل ذلــك فـإنّ 
 .يتهعلى أحقّ 

ام وقـرون مــن حمـاوالت التزويـر والتحريـف وإخفــاء  زت جهـود هائلـة عــرب أجيـال مـن احلّكـقـد ترّكـل
سـالمية علميـا مـة اإليف قيـادة األُ  ودورهـم العلمـي و السياسـي ة أهـل البيـت ز أحقيّـربِّ كل مـا يُـ

 .وحفظ الشريعة والعقيدة اإلسالم وسياسيا على أساس منهجهم يف فهم
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للظلــم  ض أهــل البيــت  املعــامل الكــربى يف املــنهج اإلســالمي هــو الســبب يف تعــرّ وكــان تبــّين 
 .هم وضد منهجهمرب الدعائية والدموية ضدّ احل واالضطهاد، وشنّ 

ــ ــت الــدعوة إىل التمّس ــك املعــامل كان ة، وعــدم اإلقــرار بواليــة ك بالكتــاب والســنّ ولعــل مــن أبــرز تل
 إنّ . خمتــار، وهــو املســؤول عــن اختيــاره وإرادتــه رٌّ اإلنســان حــ ومشــروعية احلــاكم الظــامل، واإلميــان بــأنّ 
ل مــن أعمــاق الرســالة اإلســالمية أصــبحت تشــكّ  ت تلــك املبــادئ الــيت جالهــا مــنهج أهــل البيــ

على حاالت الركـود واجلربيـة واخلنـوع للسـلطات اجلـائرة، إذا مـا عبثـت بالكتـاب  اً موقفا متكامال وردّ 
 مـــن وبـــالرغم مـــن كـــل مـــا وضـــع مـــن حجـــب، ومـــا تبـــّين . ة وجـــاوزت الشـــريعة والقـــانون اإلهلـــيوالســـنّ 

ع أهــل البصــائر مــن ذوي العلــم والــوعي والفكــر والفطــرة الســليمة رهــاب والتضــليل اســتطا إلوســائل ا
د يف مـــنهج أهـــل اجتيـــاز احلـــواجز النفســـية، وإدراك احلقيقـــة، والوقـــوف إىل جنـــب احلـــق الـــذي جتّســـ

ر مـن اجلمـود، وحماكمـة التقليـدي مة، فبالوعي واملوضوعية اليقظة، والتحـرّ وخطاQم لألُ  البيت 
ــإن الشــعار العلمــي الســليم املــوروث يــتمكن ال عقــل مــن قدرتــه علــى االكتشــاف والتشــخيص، لــذا ف

اء، واإلطــالل علــى مــا الــذي جتــب املنــاداة بــه، هــو دعــوة املســلمني إىل فــتح آفــاق احلــوار العلمــي البنّــ
بني أيدينا من ثروة علمية، وسرية وتأريخ وتراث من خالل الفهم املتفـتح والصـدر املنشـرح، والقصـد 

 .احلقيقةالباحث عن 
 املعاهــد نشــاء مراكــز للبحــوث والدراســات اإلســالمية املقارنــة وتبــّين إوميكــن جتســيد هــذا املــنهج ب

ذا املـنهج، وإعـادة كتابـة التـأريخ والسـرية لتنقيتهمـا مـن هلـواجلامعات واملؤسسات الثقافية املتخصصـة 
 . سياسة التقريب والتفاهم بني املسلمنيالشوائب واملدسوسات، وتبّين 
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ـــت الســـفينة(كتـــاب   إنّ : ارئنـــا الكـــرميق ـــلأل) وركب ل مـــع ســـتاذ مـــروان خليفـــات منـــوذج لوقفـــة التأّم
الــذات، واالنطــالق ببحــث علمــي مقــارن، وحتقيــق موضــوعي رصــني يف طروحاتــه الفكريــة يكشــف 

 .عن وعي الكاتب بالتأريخ
لسـفينة الـيت أحبـر ت فيهـا حريـة الفكـر، والبحـث احملايـد عـرب اوهو رحلة علمية ومذهبية رائعة جتلّ 

مــن خمــاطر األمــواج وقصــف  فيهــا مــن شــاطئه الــذي كــان يســتقر يف مآويــه إىل الشــاطئ اآلخــر آمنــاً 
 .ة وأدلة العقل وشواهد التأريخبالكتاب والسنّ  الريح الكاسح، مستهدياً 

الــة يف التقريــب بــني املســلمني، وإســقاط احلــواجز ل مســامهة فعّ وهــذا العمــل الثقــايف الرصــني يشــكّ 
 .فسية فيما بينهم، وتعريف بعضهم بالبعض اآلخرالن

هـا وجمـدها ة اإلسـالمية عزّ ألّمـد صـفوف املسـلمني، ويعيـد لويف اخلتام نسأل اهللا سبحانه أن يوحّ 
 .رةة املطهّ يف ظالل الكتاب والسنّ 

 إنه مسيع جميب
   مركز الغدير

  هـ ١٤١٨/محمرّ /١
    



١٠ 

    



١١ 

 تقديم
 الدكتور عبد اهلادي الفضلي

اعتمــدت فيــه  خالصــاً  اجلمهوريــة اإلســالمية يف إيــران وأصــدرت دســتورها إســالمياً  منــذ أن كانــت
، ثـارت ثـائرة اإلمربياليـة على مصادر التشريع اإلسالمي فقط ومن خالل مـذهب أهـل البيـت 

العامليــة الــيت cــيمن علــى معظــم وأهــم الثــروات االقتصــادية واألســواق واملعــابر يف الــبالد اإلســالمية، 
ة أن الـــدين ال عالقـــة لـــه والـــيت اســـتطاعت أن تبعـــد املســـلمني عـــن حتكـــيم اإلســـالم يف حيـــاcم حبّجـــ

مــن  ق عالقــة اإلنسـان بــاهللا فقــط مــن دون أن متــس شــيئاً فرديــة توثـّـ طقوســاً  بالسياسـة، ولــيس هــو إالّ 
ة لة ضـد اإلسـالم حكومـهت كل ما متلـك مـن وسـائل إعـالم وأسـاليب دعايـة مضـلّ واقع الدنيا، فوجّ 

 .وحركات سياسية وتشريعاً 
ـــت  وكـــان مـــن هـــذا أن صـــدر أكثـــر مـــن مـــائيت كتـــاب ورســـالة مـــن قبـــل أعـــداء مـــذهب أهـــل البي
التقليــديني ممــن ينتمـــون إىل بعــض املـــذاهب اإلســالمية احلادثــة cـــاجم التشــيع والشـــيعة، مــن خـــالل 

ت، والتعتــيم علــى مــا والتضــبيب علــى معطيــات مــذهب أهــل البيــ التضــليل ألتبــاع أهــل البيــت 
 .ويف مجيع جماالت احلياة ك بالشريعة اإلسالمية كامالً يدعو إليه من التمسّ 

هــت ت ونبّ وكــل هــذا نتيجــة الصــدى القــوي الــذي أحدثتــه الثــورة اإلســالمية اإليرانيــة، حيــث وّعــ
 .عامليةاألمة اإلسالمية أن cيمن على ثروات البالد اإلسالمية من أن تسلب من قبل اإلمربيالية ال

 ورأى أتباع أهل البيت أن ال يتصدوا للرد وفضح أالعيب وأكاذيب هذه
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ــئال يشــغلوا أنفســهم عمــا هــو أهــم مــن هــذا لة وهــذه الضــجّ الــدعايات املضــلّ  ات الكاذبــة املفتعلــة، ل
 .وأوىل وهو بناء اإلنسان واhتمع يف هدي تعليمات الشريعة اإلسالمية

، فـانربى الغيـارى مـن أبنـاء املـذاهب يت نبيه املصـطفى وشاء اهللا تعاىل أن ينتصر ألهل ب
ه يف الـدعوة إىل اإلسالمية األخرى إىل الرد ولكن عن الطريق السليم الـذي حيفـظ لكـل مـذهب حّقـ

ة البالغـة، فسـلكوا مـنهج املقارنـة واملوازنـة بـني مفـاهيم وحقـائق مـذهب أهـل اإلسالم باحلكمة واحلّجـ
 .واملذاهب األخرى البيت 

ة كتــب ورســائل كــان هلــا أثرهــا العميــق والبعيــد يف الــدعوة إىل مــذهب أهــل وصــدر مــن هــذا عــدّ 
 .البيت 

ع يف هـذه احلقبـة الـيت نعيشـها، وبالتوقيـت ف العوامل املؤثرة يف انتشار التشيّ ومىت حاولنا أن نتعرّ 
المية يف إيــران وحــىت كتابــة هــذا التقــدمي، ملــا وقفنــا علــى غــري مــا املضـبوط منــذ انبثــاق اجلمهوريــة اإلســ

فكــل فعـــل لــه رد فعــل، وكـــان للكتــب الــيت صـــدرت بتــأثري مــن اإلعـــالم اإلمربيــايل العـــاملي أن  ،ذكــر
ألnــم يعرفــون حــق أهــل البيــت  ؛جعلــت الشــيعة يتمســكون مبــذهب أهــل البيــت بفعــل أقــوى وأمكــن

 .وأحقية مذهبهم
ـــه مـــن املســـلمني الغيـــارى مـــن أتبـــاع  اً  صـــدرت ردّ كمـــا كـــان للكتـــب الـــيت عليهـــا ممـــن أشـــرت إلي

املـــذاهب اإلســـالمية األخـــرى أن فتحـــت البـــاب واســـعا أمـــام اآلخـــرين العتنـــاق مـــذهب أهـــل البيـــت 
. 

ملـذهب أهـل  والكتـاب الـذي بـني يـدي القـارئ الكـرمي هـو مـن تلكـم الكتـب الـيت كتبـت انتصـاراً 
 بدراسة املذاهب ص جامعياً البيت من مؤلف ختصّ 
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اإلسـالمية، ومحلتــه روح املقارنــة واملوازنـة إىل تــأليف كتابــه هـذا ليتوصــل إىل معرفــة الفرقـة الناجيــة الــيت 
 .كما ذكر هذا يف مدخل كتابه  )...ستفرتق أميت(أشارت إليها رواية 

ـــه نشـــوء املـــذاهب الســـنّ  علـــى أبـــرز املعـــامل  إصـــبعه ية يف العقيـــدة والتشـــريع، واضـــعاً فتنـــاول يف حبث
الفكريــة فيهــا وأهــم اإلشــكاالت يف أســس هـــذه املــذاهب، مــن واقــع حيــاة الصــحابة يف اجتهـــادهم 

 .وعدالتهم وشؤوnم األخرى اليت ترتبط مبوضوع حبثه
علـــى النجـــاة يف إتبــاع أهـــل البيـــت  مشـــروعيتها، ومربهنــاً  قـــاً مث انتقــل إىل مدرســـة أهـــل البيــت موثّ 

 .من سرية األئمة األثين عشر  يءبذكر ش لك وخامتاً ذ ، معقباً 
ىل فــتح بــاب الدراســات املقارنــة وكنــت قبــل هــذا دعــوت يف أكثــر مــن حماضــرة وأكثــر مــن مقالــة إ

nــــا الطريــــق الســــوي إىل الوصــــول إىل النتيجــــة املقبولــــة شــــريطة أن يلتــــزم الباحــــث أصــــول وشــــروط أل
 .البحث العلمي

إىل حــد  قــاً صــوليات البحــث العلمــي، فخــرج موفّ أُ إىل حــد كبــري ب كــرمي ملتزمــاً وقــد كــان املؤلــف ال
 .غري قليل يف حبثه ونتائجه

آخــر مــن أســفار الدراســات املقارنــة، الــيت نرجــو أن تكثــر وتلتــزم  وهــو Qــذا الكتــاب يضــم ســفراً 
د والتوحـد علـى لنلتقي كمسلمني مؤمنني باالعتصام حببل اهللا الذي هو عصام التوحيـ باملقارنة دائماً 

 .ة سواء وكلمة سواءجادّ 
 .قه اهللا تعاىل إىل املزيد من البحث املقارن، إنه تعاىل ويل التوفيق وهو الغايةوفّ 
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 مقدمة الطبعة الثانية
 .ى اهللا على أكرم اخللق حممد وآله الطيبني الطاهرينالعاملني وصلّ  احلمد هللا ربّ 
يف هـــذه الفـــرتة الـــوجيزة، وهـــذا يـــدل علـــى  -تـــايب هـــذا ع نفـــاد الطبعـــة األوىل مـــن كمل أكـــن أتوقّـــ

 ..اء الكرامحسن االستقبال الذي لقيه من القرّ 
للمتطلعـــني اىل معرفـــة احلـــق والنـــور، وأن  متواضـــعاً  إنـــه فضـــل مـــن البـــاري ســـبحانه أن أقـــدم كتابـــاً 

يف أن أعيـد  وشـغفاً  حيظى هذا اجلهد الفكري والعلمي، مبا أشـاع يف أعمـاقي السـرور، وزادين محاسـاً 
يتطلـب  جيب أن يضـاف وحـذف مـا ضافة ماإيف  وهلذا تركت الزمن، منغمساً  طبعه بشكل مأمول،

 .حذفه، وتنقيحه من جديد ليظهر يف شكل أكثر نضجاً 
إذا وجـــد فيـــه عثـــرة صـــغرية فـــاتين  عملـــي هـــذا، ويعـــذرين القـــارئ العزيـــزلســـت أزعـــم الكمـــال يف 

 ...االنتباه هلا
 ..قلب الكاتب، فالقارئ هو وجهه ان الكتابذا كإ: أقول ،وعلى هذا

 .ىل احلق املبنيإ ت، وصوالً وطوىب لكل من يبحث عن احلقيقة يف كل مكان بال موروث متزمّ 
 االردن -اربد 

 مروان خليفات
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 مقدمة الطبعة األولى
 مّ هـاللّ  وصـلِّ . ر معـرتف بكثـرة نعمائـكيليـق جباللـك، محـد عبـد مـذعن مقّصـ محداً  همّ أمحدك اللّ 

علــــى خــــري الــــورى حممــــد وآلــــه الــــذين استخلصــــتهم لنفســــك وجعلــــتهم الذريعــــة إليــــك والوســــيلة إىل 
 .رضوانك صالة ال غاية لعددها وال nاية ألمدها

وهـذا أمـر . فإن كل كتاب يشق طريقه إىل الوجـود ال بـد أن يكـون لـه أنصـاره ومعارضـوه.. وبعد
مـــن تلكـــم  يـــدي القـــارئ العزيـــز لـــيس بـــدعاً والكتـــاب الـــذي بـــني . طبيعــي، الخـــتالف أفكـــار النـــاس

 .الكتب، بل رمبا يكون من أكثرها إثارة، لطبيعة األفكار اليت يطرحها
 ..هو كتاب ينتصر للحق وأهله

 .كتاب يرسم للسائرين طريق النجاة بأدلة يقبلها كل مسلم بعقله وقلبه
وحنـن ال . اً إن وجـدوه حّقـ، إال ألن الكتاب خيالف موروثاcم و يءال لش. وقد يثور علينا البعض

ْكَ"ُ  ( :نستغرب هذا، فهذه حقيقة سطرها اهللا يف قرآنه فقال
َ
 .)١( ) ُهونَ  2َرِ  لِلَْحِقّ  ُهمْ  َوأ

 ين التباع احلق كيفما كانألسنا مدعوّ ! ولكن كيف يرفض املسلم احلق؟
____________ 

 .٧٠: املؤمنون - ١
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 النصيحة؟ ؟ أوليس من حق املسلم على املسلمكان  وأين
ــإن كانــت حّقــ إذاً   (بــع، وإن مل تروهــا كــذلك، فــاحلق أحــق أن يتّ  اً فــدعوين أعــرض نصــيحيت، ف
 ْ ينَ  * ِعبَادِ   فَب6َِّ ِ

BCِبُعونَ  الَْقْوَل  يَْستَِمُعونَ  اBْحَسنَهُ  َفيَت
َ
ئَِك  أ ـٰ ولَ

ُ
ينَ  أ ِ

BCهُ  َهَداُهمُ  ا Bئَِك  اللـ ـٰ ولَ
ُ
 ُهـمْ  َوأ

ولُو
ُ
Yَْاِب  أ

َ
 .)١( ) اْأل

____________ 
 .١٨و  ١٧: الزمر - ١
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 بداية الرحلة
يف وقــت الغــروب، وعلــى إحــدى طــرق القريــة كنــت أمشــي مــع صــديقي الشــيعي، حيــث كــان ال 

، وعزمــت أن ياً متنيــت يف وقتهــا أن يصــبح هــذا الصــديق ســنّ . يــأيت علينــا يــوم إال وحيتــد النقــاش بيننــا
 !!أنقله من مذهبه إىل املذهب الشافعي

أليــام والتحقــت بكليــة الشــريعة، ويف الــدروس كــان مشــاخينا يتطرقــون إىل الشــيعة، وكــان وجــرت ا
 .رهمالبعض منهم يكفّ 

ر مبـا يطرحـه أسـاتذيت السـلفيون، فيمـا ومع أنين كنت على املذهب الشافعي، إال أنين بدأت أتأثّ 
هـذه العقيـدة مـع  وكنت أعـرض -مقتنعا Qا  -د معامل العقيدة السلفية خيتص بالعقيدة، فصرت أردّ 

هم، لكــي ومــا يقــال عــن الشــيعة يف قاعــة الــدرس مــن cــم ضــدّ . ذكــر األدلــة علــى صــديقي الشــيعي
 .ةلكنه كان يرد علي بكل قوّ !! أبدأ Qدايته

  -حدثـــه عـــن فضـــائل أيب بكـــر وعمـــر قـــاطعين قـــائال أوذات يـــوم ويف أثنـــاء مســـرينا وبينمـــا كنـــت 
 !ة اخلميسرزيّ : -كاملنتصر 
 اذا تقصد؟م خرياً : قلت
 هلـمّ : (ألصـحابه بأيـام، حيـث قـال النـيب  إnا حادثة كانت قبـل وفـاة النـيب : قال

قـد غلـب عليـه الوجـع، أو يهجـر،  إن النـيب : فقـال عمـر). ال تضـلوا بعـده أكتـب لكـم كتابـاً 
 !!حسبنا كتاب اهللا
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 هل وصل بكـم األمـر أن تنسـبوا هـذا الكـالم للفـاروق، الـذي مـا عصـى النـيب : ت لهفقل
 !!قط؟

 .)١(جتد هذه احلادثة يف صحيحي البخاري ومسلم : قال
ــت فــوراً  ــك، فهــو يبقــى صــحابيا: عندئــذ يئســت مــن جوابــه وشــعرت باهلزميــة، وقل !! وإن قــال ذل

: وسـألته. خت يف نفوسـنامل تـأت صـدفة، ولكنهـا تعبـري عـن عقيـدة ترّسـعبارة ... أسأل اهللا الغفران
يف أي كتـــاب قـــرأت هـــذه احلادثـــة؟ ألنـــين وإن وقفـــت موقـــف املعانـــد الـــذي هـــزم ومل يعـــرتف، لكنـــين  

 .ق أملاً كنت أمتزّ 
 .ألحد علمائكم الذين تشيعوا )مث اهتديت(يف كتاب : فقال

 .وهل هناك عامل من علمائنا تشيع: قلت ساخراً 
 .نعم، فالتيجاين صاحب هذا الكتاب يذكر كيف تشيع وأسباب تشيعه: قال

وطلبت الكتاب منه، وبدأت بقراءته فور وقوعه بني يدي، ورزية اخلميس تـدور يف ذهـين وكنـت 
 .س خيفة من عثوري عليهاأتوجّ 

، اب، وقــــرأت نصــــوص إمامــــة آل البيــــت فأخــــذتين قصــــة الكاتــــب املمتعــــة وأســــلوبه اجلــــذّ 
ق كـــل قضـــية مـــن صـــحاحنا ، واملؤلـــف يوثّـــ...ة اخلمـــيس، ورزيّـــوخمالفـــات الصـــحابة للرســـول 

، وحاولـت إقنـاع نفسـي فدهشت ملا أقـرأ وشـعرت أن كـل طموحـايت اnـارت وسـقطت أرضـاً . املعتربة
 .بأن هذه احلقائق غري موجودة يف كتبنا

____________ 
صـــحيح مســـلم، كتـــاب . صـــحيح البخـــاري، كتـــاب املـــرض والطـــب، بـــاب قـــول املـــريض قومـــوا عـــّين راجـــع احلادثـــة يف  - ١

 ...٢/٣٧طبقات ابن سعد . الوصية، باب ترك الوصية
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ويف اليوم الثاين عزمت على توثيق نصـوص الكتـاب مـن مكتبـة اجلامعـة، وبـدأت برزيـة اخلمـيس، 
 .ةفوجدcا مثبته يف صحيحي مسلم والبخاري بطرق عدّ 

والعيـاذ بـاهللا  -يهجر  إما أن أوافق عمر على قوله، فيكون النيب : ن أمامي احتماالنوكا
وأقــر بــأن بعــض الصــحابة بقيــادة  دافــع عــن النــيب أوإمــا أن . وQــذا أدفــع التهمــة عــن عمــر -

وهنا أتنـازل أمـام صـديقي عـن معتقـدات . حىت طردهم حبق النيب  عمر ارتكبوا خطأ جسيماً 
 .دcا وافتخرت Qا أمامهطاملا ردّ 

 .نعم، صحيح: ة ما يف الكتاب فقلت وقليب يعتصره األملوسألين صديقي عن صحّ 
ألكــــون مــــع (، وعــــرض علــــي صــــديقي كتــــاب وغربــــاً  تأخــــذين األفكــــار شــــرقاً  بقيــــت فــــرتة حــــائراً 

وغريها، فكشفت هذه الكتب أمـامي حقـائق   )فسئلوا أهل الذكر(وكتابه  فه التيجاينملؤلّ  )الصادقني
 .يكثرية وزادت حرييت وشكّ 

وحاولــت إيقـــاف حـــرييت، بقــراءة ردود علمائنـــا علـــى هــذه احلقـــائق، لكنهـــا مل تنفعــين بـــل زادتـــين 
ــت بصــرية بأحقّيــ ــت ت  وقــرأت كتبــاً . ة مــذهب أهــل البي ــرية، ال يســعين ذكرهــا، فكان رســم يل كث

ــي يقــف مبهــوراً  عــن  أمامهــا، فضــالً  حمتــاراً  صــورة احلقيقــة بــألوان مــن احلجــج الدامغــة، الــيت كــان عقل
 .حرية علمائنا يف التعامل معها

إىل أن اكتملت صـورة احلقيقـة يف ذهـين كالشـمس يف رابعـة النهـار، واعتنقـت مـذهب آل البيـت 
اء القـرآن، وأوليـاء الـرمحن، سـفن النجـاة، وأعـالم الـورى، ، وأشقّ أبناء الرسول  األطهار 

 .ورمحة اهللا للمأل، بكل قناعة واطمئنان قلب
أقـول هـذه . علـى يقـني تـام بصـحة مـا أنـا عليـه -جي مـن كليـة الشـريعة وبعد خترّ  -وها أنا اآلن 

 الكلمات ومير بذهين كيف عزمت على هداية صديقي الشيعي
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 .إذا بالصورة قد انعكست، فكان هو سبب هداييت، وفقه اهللاوأهله، و 
فلـك . ا عطـفباسـتمرار أّميـ الـيت كانـت تعطـف علـيّ  -يـد الرمحـة اإلهليـة  -وال أنسى تلك اليـد 

 .يليق جباللك العظيم ومنك اجلسيم اه محداً احلمد ربّ 

 لماذا هذا الموضوع؟
ســتفرتق إىل ثــالث وســبعني فرقــة كلهــا يف النــار إال واحــدة يف متــه أأن  لقــد اخربنــا النــيب 

 .)١(اجلنة 
nـا علـى احلـق، وقـد رأيـت هـذا األمـر أعديدة، وكل واحـدة تـدعي  وحنن نرى اليوم املسلمني فرقاً 

ــ ن ألــذا فحــري بكــل مســلم يرجــو اخلــالص يــوم القيامــة  ؛ف مصــري اإلنســانوعليــه يتوقّــ جــداً  اً مهّم
 .لفرقة فيتبعهاجيتهد يف معرفة هذه ا

وأنـــا حبمـــد اهللا قـــد فعلـــت، وبعـــد البحـــث اجلـــاد وجـــدت هـــذه الفرقـــة، وثبـــت يل بالـــدليل العقلـــي 
 .nا هي الناجية، وسأثبت ذلك يف هذا الكتابأوالنقلي 

ن املسلم يقرأ حديث االفـرتاق هـذا وال يقـوم بواجبـه الشـرعي يف البحـث عـن هـذه أومن الغريب 
 .ه بقلب سليمته ويلقى ربّ تربأ ذمّ  ية وموضوعية كيالطائفة حبرّ 

فـاخلري . عـن واحـدة ىل سـبع، فضـالً إىل سـبعني وال إال ميكن معه اختصار الفـرق (وخرب االفرتاق 
ـــدنيا كلهـــا، و إنســـان عـــن احلـــق ويعتقـــده ويـــدعو إليـــه و ن يبحـــث اإلأذن كـــل اخلـــري إ ـــه ال ن أن خالفت

 جيتنب الضالل ويدعو إىل نبذه ولو داهنه أصحابه
____________ 

 .٢/٣٣٢مسند أمحد . ٥/٢٦سنن الرتمذي . ١٢٨و  ١/٦راجع حديث االفرتاق يف مستدرك احلاكم  - ١

    



٢٣ 

 )ة اهللا وختـالفوا مـنهج رسـلهكلهم، هذا هو الذي سار عليه رسـل اهللا وأمـر بـه اهللا، فـال تصـادموا سـنّ 
)١(. 

واخــــتالف املــــذاهب  والواجــــب علــــى املســــلم بعــــد تباعــــد الزمــــان عــــن صــــاحب الرســــالة 
ىل معرفــة األحكــام إان يســلك الطريــق الــذي يثــق فيــه بأنــه يوصــله : ب الفــرق والنحــلواآلراء، وتشــعّ 

ــ ؛صــاحب الرســالة املنزلــة علــى حممــد  ف بالعمــل جبميــع األحكــام املنزلــة يف ألن املســلم مكّل
ألحكام املنزلة كما انزلت واملسلمون خمتلفون والطوائـف نزلت ولكن كيف يعرف أnا اأالشريعة كما 

متفرقــــة، فــــال الصــــالة واحــــدة، وال العبــــادات متفقــــة، وال األعمــــال يف مجيــــع املعــــامالت علــــى وتــــرية 
 !؟...واحدة

ي؟ وبـــأي شـــاكلة مـــن اآلراء يعمـــل يف عبادتـــه فمـــاذا يصـــنع؟ بـــأي طريقـــة مـــن الصـــالة إذن يصـــلّ 
 !املرياث والبيع والشراء وإقامة احلدود والديات وما إىل ذلك؟ومعامالته، كالنكاح والطالق و 

ن بينـه وبـني بـل ال بـد أن يتـيقّ . هله واصحابهأد اآلباء، ويستكني إىل ما عليه وال جيوز له أن يقلّ 
 .بز وال تعصّ نفسه، وبينه وبني اهللا تعاىل، فإنه ال جماملة هنا وال مداهنة وال حتيّ 

تـه بينـه وبـني اهللا مـن نه قد أخذ بأمثل الطرق اليت يعتقد فيهـا بفـراغ ذمّ أن بنعم، ال بد له أن يتيقّ 
التكاليف املفروضة عليه منه تعـاىل، ويعتقـد أنـه ال عقـاب عليـه وال عتـاب منـه تعـاىل باتباعهـا وأخـذ 

َ[َْسُب  (وال جيـوز أن تأخـذه يف اهللا لومـة الئـم . األحكام منها
َ
نَسانُ  أ ن اْإلِ

َ
َ  أ ْ̀ ، )٢( ) ُسـًدى كَ  ُفـ

نَسانُ  بَِل  ( ٰ  اْإلِ َhَ  َِغْفِسه  َk٣( ) ةٌ  بَِص(،  
________ 

 ).الشيخ سفر بن عبد الرمحن احلوايل( ٦٢العدد : جملة اجلامعة اإلسالمية - ١
  .٣٦: القيامة - ٢
 .١٤: القيامة - ٣

    



٢٤ 

)  Bِذهِ  إِن ـٰ َذَ  َشاءَ  َفَمن ةٌ  تَْذِكرَ  َه Bwا  ٰxَِ٣("  )٢( ) َسِبيًال  بِّهِ  رَ  إ(. 
ولـــيس مـــن التذبـــذب أن يغـــري اإلنســـان أفكـــاره وأن خيـــرج علـــى بعـــض موروثاتـــه املنحرفـــة مـــا دام 

فإن اإلنسان ال يزال يطلب العلم واالميان، فإذا تبني لـه مـن العلـم مـا كـان خافيـا عليـه " هدفه احلق 
واالة والواجــــب علــــى كــــل مــــؤمن مــــ... بــــل هــــذا مهتــــد زاده اهللا هــــدى. اتبعــــه، ولــــيس هــــذا مذبــــذبا

 .)٤(" املؤمنني، وعلماء املؤمنني، وأن يقصد احلق فيتبعه حيث وجده 
وانتقال اإلنسان من قول إىل قول ألجـل مـا تبـني لـه مـن احلـق هـو حممـود فيـه، خبـالف إصـراره " 

على قول ال حجة معه فيه، وترك القول الذي وضحت حجته، أو االنتقـال مـن قـول إىل قـول hـرد 
 .)٥(" و مذموم عادة واتباع هوى فه

 توطئة
إن عامــل البيئــة والظــروف احمليطــة Qــا هــي الــيت حتــدد فكــر أي إنســان واجتاهاتــه، حيــث تصــبح 

حقائق ثابتــة ال جيــوز اخلــروج كاnّاة مــع مــرور الــزمن ومــع االعتيــاد عليهــا قــوال وســلوكا املوروثــات البيئيّــ
ســــب الفكريــــة hتمعــــه والــــيت الروا خيــــالف معتقداتــــه فـــإنّ  عليهـــا، فــــإذا مــــا عــــرض علـــى إنســــان شــــئٌ 

 أصبحت جتري يف عروقه تنبعث
____________ 

 .١٩: املزمل - ١
 .٦٤ - ٦٣ص : عقائد اإلمامية، حممد رضا املظفر - ٢
 .٢٥٣ - ٢/٢٥٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  - ٣
 .٢١٤ - ٢٠/٢١٣املصدر السابق  - ٤

    



٢٥ 

ن املســلم، ذلــك اإلنســان العظــيم، يفــرض عليــه ولكــ. عنــده تلقائيــا وتقــف يف وجــه كــل مــن خيالفهــا
 .ةب بأفكار اآلخرين ويناقشها بانفتاح وموضوعيّ دينه أن يرحّ 

إننـــــا ال نـــــرفض احلـــــوار اهلـــــادف الـــــذي تكشـــــف فيـــــه احلقـــــائق، وتكشـــــف بـــــه العقائـــــد الزائغـــــة " 
 .)١(" واملنحرفة، فذلك منهج أصيل دعا إليه ديننا 

يِْهمْ  بَِما ِحْزٍب  ُ}ُّ  (مية لوجـدناها طرائـق قـددا ة اإلسـالولكن لو نظرنا إىل حال األمّ   فَرُِحونَ  َ�َ
وأصــبحت كــل طائفــة مــن الطوائــف اإلســالمية تنظــر ألفكارهــا علــى أnــا مســلمات ال جيــوز . )٢( )

 )٤(هـذا مـع أن اهللا . وإذا ما ناقشت أفكار اآلخرين فإnا حتمل عليها خبيلها ورجلها. )٣(التعرض هلا 
 يَـا قُـْل  (: لإلنفتاح على أهل الكتاب فضال عن اإلنفتاح على أنفسهم، قال تعـاىل دعا املسلمني

ْهَل 
َ
ُكمْ  بَيْنَنَا َسَواءٍ  َ$َِمةٍ  إxَِٰ  َيَعالَْوا الِْكتَاِب  أ الB  َوَبيْنَ

َ
هَ  إِالB  َغْعبُدَ  ك B٥( ) َشيْئًا بِهِ  ن6ُِْكَ  َوَال  اللـ(. 
ملــاذا هــذا التجــايف بــني أبنــاء املــذاهب " الــبعض؟  فمــا بــال املســلمني ال ينفتحــون علــى بعضــهم

 اإلسالمية؟
هــل انتخـــب كــل منـــا مذهبــه عـــن وعــي وإدراك وبعـــد الــدرس والتحقيـــق؟ أم وكيــف حصـــل هـــذا 

 ة ستكون أمراهذه املوضوعيّ  وال بد أن نعرتف بأنّ ... نتماء؟إلا
____________ 

 .٢٣٤ - ٢٣٣دكتور عمر االشقر، أمساء اهللا وصفاته يف معتقد أهل السنة واجلماعة، ال - ١
 .٥٣: املؤمنون - ٢
نBا (: * هذه النظرية خاطئة وقد ذمها اهللا يف كتابه فهذا القـول كقـول مشـركي العـرب - ٣ ٰ  آبَاَءنَا وََجْدنَا إِ َhَ  ٍة Bم

ُ
نBا أ ٰ  َو/ِ َhَ 

ْقتَُدونَ  آثَارِِهم  .٢٣: الزخرف -*  ) مُّ
 .ن يكون كمشركي العرب يف تقليد اآلباءوأعتقد أنه ال يرضى أي مسلم أ - ٤
 .٦٤: آل عمران - ٥

    



٢٦ 

صعبا للغاية عندما نواجه قضايا تتعلق بالعقائد والتقاليد واملوروثات اليت تشبعت Qا العـروق وألفتهـا 
 ...النفوس

هــل ســتكون شــيعيا لــو حصــل أنــك : فقلــت لــه) النجــف(فلــو أنــك ســألت شــابا ولــد يف مدينــة 
؟ وهكــذا لــو ســألت احللــيب، هــل أنــك ســتكون ســنيا Qــذه الطريقــة لــو أنــك ولــدت مــن أبــوين ســنيني

ولدت يف النجف من أسرة شيعية؟ هنا سـوف ال خنتلـف حـول اجلـواب الـذي سنسـمعه، بـل ميكننـا 
وهذه املالحظـة وحـدها تكفـي . أن نضع اجلواب مقدما على أنه من املسلمات اليت ال خالف فيها

تكفـــي ألن تبعـــث فينـــا االســـتغراب هلـــذا التجـــايف والتنـــافر احلاصـــل ألن تضــعنا أمـــام احلقيقـــة كلهـــا، و 
فلقــد بلغــت بنـا تلــك العصــبيات حـدا بــالغ اخلطــورة حـىت صــار تعصــبنا ألي شـئ ألفنــاه هــو ... بيننـا

مــا الــذي حيملـين علــى االعتقــاد ... أشـد ألــف مـرة مــن اســتعدادنا للتمسـك بــاحلكم الشــرعي الثابـت
الذي ورثته عن، آبائي وجمتمعي الصـغري هـو احلـق األوحـد األمثـل  بأن مذهيب  -إىل حد التسليم  -

كماال وأنه الصورة األكثر كمـاال للـدين اإلسـالمي احلنيـف، وال يشـاركه مـذهب آخـر يف حظـه هـذا 
 من الكمال؟

مــا الــذي محلــين علــى هــذا االعتقــاد، أهــو القــرآن الكــرمي، أم الســنة املطهــرة، أم العقــل الســليم أم 
 ! ال تستند إىل شئ؟هي العصبية اليت

ـــأن املـــذاهب األخـــرى هـــي مثـــل مـــذهيب علـــى األقـــل؟ ـــين أن أعتقـــد ب مث ألســـت ... وملـــاذا الميكن
 مسؤوال غدا عن سبب اعتقادي وتبعييت الدينية؟

وأمـام تلـك احلقــائق، فـال مفــر .... وهـذا السـؤال اخلطــري الـذي جيـب أن أقــف عنـده موقـف اجلــد
ســؤلية، مسـؤلية البحــث والتحـري واالستكشــاف، مث انتخــاب مـن كوننــا مجيعـا علــى قـدم ســواء يف امل

 .املوقف الواعي القومي غري املنحاز وغري املتطرف
    



٢٧ 

 .)١(" وكلنا متساوون يف احلاجة إىل مراجعة مواقفنا، مث إعادة بنائها على أساس سليم 
 اقتحام العقبة

: فقـد يقـول قائـل. وضـوعهناك عقبة تقف أمامنا وال بد من اقتحامها قبل الـدخول يف صـلب امل
 ....طرح موضوع كهذا فيه اعتداء على أفكار اآلخرين وأئمة املذاهب إنّ 

رمبا يكون هـذا الكـالم فيـه شـئ مـن الصـحة، ولكـن هـل نبقـى هكـذا ال يعـرف أحـدنا رأسـه مـن 
وهــل نــرتك ! رجليــه؟ وهــل نغمــض أعيننــا ونصــم أذاننــا وحــديث االفــرتاق ينقــر أمساعنــا يف كــل حلظــة؟

 عن احلق ونضيع كي ال متس املعتقدات بسوء؟البحث 
ــأوامر اهللا ورســوله  كمــا أnــم لــن ينفعونــا . وهــؤالء األئمــة حمــل احــرتام مــا دامــوا ملتــزمني ب

ِخيهِ  ِمنْ  الَْمرْءُ  يَِفرُّ  يَْومَ  (ويدافعوا عنا يف ذلك اليـوم 
َ
هِ  * أ ِمّ

ُ
نِيـهِ  َوأ

َ
هـو  فاتبـاع احلـق وحـده )٢( ) َوأ

َفَمن (الذي ينفع 
َ
َحقُّ  ا8َِْقّ  إxَِ  َفْهِدي أ

َ
ن أ

َ
عَ  أ  .)٣( ) يُتBبَ

____________ 
إن هــذا الــذي طرحــه االســتاذ صــائب مــنهج قــومي . ٣٠ - ١٥ص : مــنهج يف االنتمــاء املــذهيب، صــائب عبــد احلميــد - ١

نBا (: * قال تعاىل. دعا إليه ديننا وْ  َو/ِ
َ
وْ  ىُهدً  لََعَ;ٰ  إِيBاُكمْ  أ

َ
ِب?ٍ  َضَاللٍ  ِ>  أ  .٢٤: سبأ -*  ) مُّ

فلنطبــق هــذا املــنهج القــرآين يف حبثنــا هــذا وليشــك املســلم يف منهجــه مــع اعتقــاده بصــحته، فــإن الشــك بدايــة الوصــول 
 .للحقيقة

 .٣٥و  ٣٤: عبس - ٢
 .٣٥: يونس - ٣

    



٢٨ 

 في عهد النبي
جييــبهم  ا يعــرض هلــم مــن أمــور، وكــان النــيب فيمــ يرجعــون للنــيب  )١(كــان الصــحابة 

ـــه يف  وفـــق التشـــريع اإلهلـــي، وحنـــن نعلـــم ان النـــيب  ـــيس خملـــدا لريجـــع النـــاس يف كـــل زمـــن إلي ل
د مـن مبـني للشـرع بعـد ان قـام بواجبـه خـري قيـام، وال بـ أمورهم الدينيـة والدنيويـة، وقـد مـات 

 .اإلهلي بيانا كامال صحيحا حبيث يطمئن املسلم إىل أن بيانه هذا هو املقصود الشرعي
 ولكـــن مـــن هـــو هـــذا املبـــني الـــذي انتخبـــه اهللا لنـــا؟ هـــذا الســـؤال هـــو الـــذي قســـم األمـــة إىل فـــرقٍ 

 ( له أن يــأيت باإلســـالم الــذي أنزلـــه علــى رســـو  مل يقبـــل مــن اإلنســـان إالّ  )٢(اهللا  إنّ . عديــدة
غِ  َوَمن ينَ  ِمـنَ  اْآلِخـَرةِ  ِ>  َوُهوَ  ِمنْهُ  ُفْقبََل  فَلَن ِدينًا اْإلِْسَالمِ  َلkَْ  يَبْتَ ِFَِـاGْولكـن ايـن جنـد  )٣( ) ا

هذا اإلسالم الذي ال يقبل اهللا غريه؟ أهو عند األشعري واملذاهب األربعة؟ أم هو عنـد السـلفية؟ أم 
اميــة؟ أم عنــد املعتزلــة؟ أم عنــد املاتريديــة؟ وهكــذا يســتمر التســاؤل حــىت نصــل إىل آخــر هــو عنــد اإلم

 .الثالث وسبعني فرقة
تعــال معــي أيهــا القــارئ الكــرمي لنبحــث عــن هــذا املبــني حــىت نأخــذ ديننــا عنــه ونــربئ ذمتنــا أمــام 

 .اهللا
ة علـــى اجلـــزم تعـــال لنبحـــث عـــن األطروحـــة اإلهليـــة الـــيت ختلـــو مـــن الثغـــرات والشـــطحات، القائمـــ

تعــال لننظــر يف أدلـة كــل فريــق مــن الفــرق اآلتيــة لنــرى أيــن . واليقـني، ال نقــص Qــا وال زيــادة وال تغيــري
ُظنُّ  إِن (: موقعها من اإلسالم حىت ال نبقـى كأولئـك الـذين يقولـون Bغ  Bا إِال Jْنُ  َوَما َظنOَ  َ?بُِمْستَيِْقِن 

( )٤(. 
____________ 

 .٨٥: آل عمران - ١
 .٣٢: اجلاثية - ٢

    



٢٩ 

 على طاولة البحث
. يف بطـون الكتـب بعد البحث يف هذه الفرق وجدت أن أكثرها قد انتهـت ولـيس هلـا وجـود إالّ 

ــي علــى ثــالث مــدارس إســالمية تشــغل حيــزا كبــريا علــى الســاحة اإلســالمية،  لــذلك سأقتصــر يف حبث
 :فلنحصر حبثنا يف هذه االحتماالت الثالثة اآلتية

 .)١(ديننا عن أيب احلسن االشعري واملذاهب األربعة أن نأخذ : أوال
 .)٢(أن نأخذ ديننا عن الكتاب والسنة مبفهوم السلف الصاحل : ثانيا
 يف هذه وقبل اخلوض. )٣( أن نأخذ ديننا عن أئمة آل البيت : ثالثا

____________ 
االشـعري يف االصـول ويأخـذون الفـروع عـن املـذاهب  وهذا ما يعـرف مبـذهب األشـاعرة، وهـم ينتمـون إىل أيب احلسـن - ١

األربعــة بتقليــد أحــدهم، وقــد كــان أبــو احلســن األشــعري معتزليــا مث تــرك مدرســة االعتــزال وعمــل مــذهبا وســطا بــني مــذهب 
 .أهل احلديث واملعتزلة
ن حنبـل ومجهـور النـاس أبـو حنيفـة النعمـان، مالـك بـن أنـس، حممـد بـن إدريـس الشـافعي، وأمحـد بـ: أما األئمة األربعـة فهـم

الـذين يقلـدون األشــعري واألئمـة األربعـة يعرفــون بأهـل السـنة، وهــم ميثلـون السـواد األعظــم مـن املسـلمني، وانشــق عـن أهــل 
 .السنة مجاعة تعرف بالسلفية

ل والســلفية هـــم أتبـــاع ابـــن تيميـــة احلـــراين ويـــرون أن ســـبي. وهــذا هـــو مـــنهج الســـلفية ويتســـمون بأهـــل الســـنة واجلماعـــة - ٢
 .أهل احلديث: خالص املسلمني هو يف الرجوع إىل الكتاب والسنة وفهمهما كما فهمهما السلف الصاحل، ومن أمسائهم

علــى اخلصــوص وقــالوا بإمامتــه وخالفتــة نصــا  الشــيعة هــم الــذين شــايعوا عليــا " وهــو مــنهج الشــيعة اإلماميــة و  - ٣
قالـت الشـيعة . ١/١٤٦: امللل والنحل للشهرستاين" اإلمامة ال خترج من أوالده  ووصية، إما جليا وإما خفيا، واعتقدوا أنّ 

النــــــيب  نــــــهُ عيّ  الــــــدين يؤخــــــذ مــــــن الكتــــــاب والســــــنة لكــــــن بواســــــطة إمــــــام مــــــن أئمــــــة أهــــــل البيــــــت  إنّ : اإلماميــــــة
  .ة، اإلثنا عشريةاجلعفريّ : ن أمساء الشيعةمن أحدهم، وم وال خيلو زمنٍ  ، وهؤالء األئمة إثنا عشر إماماً 

فالـــذي .  االحتمــاالت أود تنبيـــه القــراء الكـــرام إىل أننــا نبحـــث عــن املنظومـــة اإلهليــة الـــيت أنزهلــا اهللا علـــى نبيــه
ب ســليب، وعلــى اهللا هــذه املنظومــة ختلــو مــن أي جانــ: ينبغــي أن يبقــى يف األذهــان أن هــذه املنظومــة كاملــة، وبعبــارة أوىف

 .االتكال

    



٣٠ 

 الباب األول

  األشعري والمذاهب األربعة
 

 الفصل األول

 تقليد األئمة األربعة
    



٣١ 

    



٣٢ 

 ما الدليل على مشروعية المذاهب؟
 ما الدليل على وجوب اتباع املذاهب األربعة واألشعري؟: سؤال يطرح نفسه

 يلزم من قـول مـن قـال بوجـوب وال: " -شيخ األزهر الراحل  -يقول جاد احلق علي جاد احلق 
 .)١(" تقليد واحد من األئمة أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد بن حنبل، إذ ال دليل على ذلك 

فــاحلق إنــه ال دليــل موجــود نســتطيع االعتمــاد عليــه يف ذلــك، فــال القــرآن أشــار إليــه وال الرســول 
 .أمرنا باتباعهم 

 س عن تقليدهماألئمة ينهون النا
ثبت عن أئمة املذاهب األربعة أnـم nـوا النـاس عـن تقليـدهم، ويف هـذا أكـرب دليـل علـى وجـوب 

 :وإليك بعض أقواهلم! دهم وهم ال يريدون ذلك؟ترك تقليدهم، إذ كيف نقلّ 

 :أقوال أيب حنيفة
 .)٢(" ال حيل ألحد أن يأخذ بقولنا ما مل يعرف من أين أخذناه "  - ١

____________ 
 .الدكتور علي أمحد اخلطيب: القيت حبضور احلسن الثاين، رئيس التحرير ١٣٩ص : الدروس احلسنية - ١
 :القول املفيد، الشوكاين. ٢/٣٠٩اعالم املوقعني، ابن القيم . ١٤٥ص : االنتقاء، ابن عبد الرب - ٢

موعـــة الرســـائل املنرييـــة، الصـــنعاين جم. ٧٩ص : األتبـــاع، ابـــن أيب العـــز احلنفـــي. ٥٤ص : إيقـــاظ اهلمـــم، للفـــالين. ٤٩ص 
قواعــد التحـــديث، . ١/١٥٨، حجــة اهللا البالغــة، الشــاه دهلــوي ٤٦ص : حتفــة األنــام. ١٤٥ص : إرشــاد النقــاد. ١/٢٨

 .١٠٥ص : واإلنصاف. القامسي

    



٣٣ 

فإنـه  دٌ مطالب باحلجـة، ال مقلّـ من علم بالدليل فهو جمتهدٌ  وهذا هو تصريح مبنع التقليد، ألنّ " 
 .)١("  بل القول وال يطالب حبجةٍ الذي يق

 فاننـــا بشـــرٌ " ، وزاد يف روايـــة )٢(" ال ينبغـــي ملـــن مل يعـــرف دليلـــي أن يفـــيت بكالمـــي : " ويف روايـــة
 .)٣("  نقول القول ونرجع عنه غداً 

 .)٤(" خيالف كتاب اهللا وخرب الرسول فاتركوا قويل  قوالً  إذا قلتُ "  - ٢
قـــدرنا عليـــه، فمـــن جاءنـــا بأحســـن مـــن قولنـــا فهـــو أوىل وهـــو أحســـن مـــا  قولنـــا هـــذا رأيٌ "  - ٣

 .)٥(" بالصواب منا 
 يا أبا حنيفة هذا الذي تفيت فيه هو احلق الذي ال شك فيه؟: قيل أليب حنيفة - ٤

 ... "!!ال أدري، لعله الباطل الذي ال شك فيه: " فقال
فكنـا نكتـب عنــه،  كنـا خنتلـف إىل أيب حنيفــة ومعنـا أبـو يوسـف وحممـد بــن احلسـن: " وقـال زفـر

ال تكتــب كــل مــا تســمعه مــين، فــإين قــد أرى الــرأي اليــوم ! وحيــك يعقــوب: فقــال يومــا أليب يوســف
 !!)٦(... " فأتركه غدا، وأرى الرأي غدا فأتركه بعد غد

 .)٧(" إذا صح احلديث فهو مذهيب "  - ٥
____________ 

 .٤٩ص : القول املفيد، الشوكاين - ١
 .٦٢ص : إسالمنا، مصطفى الرافعي. ١/١٥٧نقال عن اليواقيت واجلواهر حجة اهللا البالغة،  - ٢
 .١٠٤ص : اإلنصاف - ٣
 .٥٠ص : اإليقاظ - ٤
. ٣/٤٢تـــاريخ بغـــداد، اخلطيـــب البغـــدادي . ٦٦ص : ملخـــص إبطـــال القيـــاس والـــرأي، ابـــن حـــزم. ٧٨ص : األتبـــاع - ٥

ـــرب تنبيـــه . ١/٥٥امليـــزان، الشـــعراين . ١/٧٥م املـــوقعني اعـــال. ٢٠/٢١١جمموعـــة فتـــاوى ابـــن تيميـــة . االنتقـــاء، ابـــن عبـــد ال
. ١٠٤ص : رســالة اإلنصــاف. ١/١٥٧حجــة اهللا البالغــة . ٥٤ص : إيقــاظ اهلمــم. ٤٦ص : وانظــر حتفــة األنــام. املغــرتين
 .٧٥ص : أدب األختالف يف اإلسالم، طه العلواين. ٦٢ص : إسالمنا

 .وانظر االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء، ٣/٤٢أبو حنيفة، أيب زهرة نقال عن تاريخ بغداد  - ٦
مـن جممـوع رسـائل ابـن عابـدين، ونقـل ابـن عابـدين احلنفـي عـن  ١/٤، رسـالة رسـم املفـيت ١/٦٣حاشية ابن عابدين  - ٧

 .٦٢ص : وانظر اإليقاظ. شرح اهلداية البن الشحنة الكبري شيخ ابن اهلمام ما يفيد هذا املعىن

    



٣٤ 

 :أقوال مالك بن أنس
إمنا أنا بشر أخطئ وأصيب، فـانظروا يف رأيـي فكـل مـا وافـق الكتـاب والسـنة فخـذوا بـه، "  - ١

 .)١(" وكل مامل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه 
فهــذا مالــك ينهــى عــن تقليــده، وكــذلك أبــو حنيفــة، وكــذلك الشــافعي، فــالح : " قــال ابــن حــزم

 .)٢(" باهللا منها احلق ملن مل يغش نفسه، ومل تسبق إليه الضاللة، نعوذ 
 .)٣(" وال خيفى عليك إن هذا تصريح منه باملنع من تقليده : " وقال الشوكاين

 .)٤(" النيب  إال ويؤخذ من قوله ويرتك إالّ  ليس ألحد بعد النيب "  - ٢
 .)٥("  إن نظن إال ظنا وما حنن مبستيقنني" : وقال مالك - ٣
 :قال مالك: كتاب cذيب اآلثار، بإسناده إىل مالك، قالذكر الطربي يف   - ٤
وقـــد مت هـــذا األمـــر واســـتكمل، فإمنـــا ينبغـــي أن تتبـــع آثـــار رســـول اهللا  قـــبض رســـول اهللا " 
ت  ، وال تتبــع الــرأي، فإنــه مــىت اتبــع الــرأي جــاء رجــل آخــر أقــوى يف الــرأي منــك فاتبعتــه، فأنــ

 .)٦(" كلما جاء رجل عليك اتبعته، أرى هذا ال يتم 
____________ 

 .٧٩ص : األتباع. ٧٢ص : اإليقاظ. ١/٧٧٥: اجلامع، ابن عبد الرب، حتقيق أيب األشبال الزهريي - ١
 .٦١ص : خمتصر املؤمل. ٢٠/٢١١: جمموع فتاوى ابن تيمية. ٦٧ - ٦٦ص : ملخص إبطال القياس
 .١٢٥ اذا صح احلديث فهو مذهيب، تقي الدين السبكي، حتقيق علي نايف بقاعي، ص معىن قول االمام املطليب

 .٦/٢٩٤: اإلحكام - ٢
 .٥٠ص : القول املفيد - ٣
ص : خمتصـــر املؤمـــل. ١٥٧و  ٢/١٥٠: حجـــة اهللا البالغـــة. ١/٢٢٧: إرشـــاد الســـالك، ابـــن عبـــد اهلـــادي وصـــححه - ٤

 .١٢٧: معىن قول االمام املطليب. ١٠٤و  ٥٣ص : اإلنصاف. ١/٧٨: إحياء علوم الدين، الغزايل. ١٦٦و  ١٦٠
 .٥/١٩٦: اإلحكام. ٢/٣٣: جامع بيان العلم وفضله - ٥
 .١٨ص : اإليقاظ. ١/٧٨: إعالم املوقعني. ٧٨ص : القول املفيد - ٦

    



٣٥ 

قـــال القعنـــيب دخلـــت علـــى مالـــك يف مرضـــه الـــذي مـــات فيـــه فســـلمت عليـــه فرأيتـــه يبكـــي  - ٥
 !يا ابن قعنب ومايل ال أبكي: "  ما الذي يبكيك؟ فقال يليا أبا عبد اهللا: فقلت

لـــوددت أين ضـــربت ســـوطا وقـــد كانـــت يل الســـعة فيمـــا ســـبقت إليـــه، ! ومـــن أحـــق بالبكـــاء مـــين
فهــذا رجــوع منــه عــن كــل مــا أفــىت منــه بــرأي، وهــذا : " ، يقــول ابــن حــزم)١(" وليتــين مل أفــت بــالرأي 

 .)٢(" ثبت عنه 
: " -كمـا مـر قبـل أسـطر   -ومالـك يقـول " ليتين مل افـت بـالرأي " اه مالك يف فتاو  هذه شهادةُ 
إذا فهو ينهى عن اتبـاع نفسـه، فهـل يسـوغ املسـلم لنفسـه بعـد هـذا أن يقلـد مالكـا " وال تتبع الرأي 
 !بعد أن بكى منها؟. ويأخذ بفتاواه

 )٣(اهللا  يتبـع عليـه، يقـول -وإن كـان لـه فضـل  -ليس كل ما قال رجل قـوال : " قال مالك - ٦
ينَ  ( ِ

BCِبُعونَ  الَْقْوَل  يَْستَِمُعونَ  اBْحَسنَهُ  َفيَت
َ
 .)٥("  )٤( ) أ

 .)٦(" لو اتبع مقلدوه هذا القول منه الهتدوا، نعوذ باهللا من اخلذالن : " قال ابن حزم
أnـا ثـالث، فنظـر  -أي الطـالق الـذي ال رجعـة فيـه  -روي أن مالكا أفىت يف طالق البته  - ٧
لعلـي سـأرجع ! أمـا يـدريك! احمهـا، أنـا كلمـا قلـت قـوال جعلتمـوه قرآنـا: هب قـد كتبهـا، فقـالإىل أش

 .)٧(!! " هي واحدة: عنها غدا فأقول
____________ 

: وفيـات األعيـان، ابـن خلكـان. ٢/١٠٧٢: اجلـامع. ٥/٢٢٤: اإلحكام يف اصول األحكـام. ٧٩ص : القول املفيد - ١
 .٢١٨ص : فقيه رأي، انظر املعارف، وقد عد ابن قتيبة مالكا ٣/٢٤٦
 .٦٧ص : ملخص إبطال القياس - ٢
  .٧٩ص : القول املفيد. جامع بيان العلم وفضله – ٣
 .١٨: الزمر - ٤
 :إعالم املوقعني. ٨٤ص : األتباع. ٢/١٤٤: جامع بيان العلم. ٦/١٨: اإلحكام يف اصول األحكام - ٥
٢/١٩٩. 
 .٦/١٨: اإلحكام - ٦
 .٦٦ص : ملخص إبطال القياس. ٦/٣١٤ :املصدر السابق - ٧

    



٣٦ 

 :أقوال الشافعي
قـد قـال خبـالف قـويل،  مـا قلـت وكـان النـيب : قـال الشـافعي: " قال حرملـة بـن حيـىي - ١

 !!)١(" فما صح من حديث النيب أوىل وال تقلدوين 
ــت مــن . عنــه وتعــزبُ  لرســول اهللا  وتــذهب عليــه ســنةٌ  مــا مــن أحــد إالّ "  - ٢ فمهمــا قل

 ".وهو قويل  قول، فالقول ما قال رسول اهللا 
 .)٢(" وهو قويل، جعل يردد هذا الكالم : " ويف اإليقاظ

عنـد أهـل النقـل خبـالف مـا قلـت فأنـا  كل مسألة صح فيها اخلرب عن رسـول اهللا "  - ٣
 .)٣(" عنها يف حيايت وبعد ممايت راجع 
إذا وجـدمت يف كتـايب خـالف سـنة رسـول : " مسعـت الشـافعي يقـول: قال الربيع بن سليمان - ٤
 .)٤(" فقولوا Qا ودعوا ما قلت  اهللا 

____________ 
. ٧١معــىن قــول االمــام املطلــيب، . ٩٣ص : آداب الشــافعي ومناقبــه، ابــن أيب حــامت الــرازي. ١٨ص : مقدمــة احلــاوي - ١

نقال عن السـندي يف حتفـة  ١/٢٦جمموعة الرسائل املنريية، الصنعاين . ٦٢ص : القول املفيد. ١٠/٣٣سري أعالم النبالء، 
ابـــن . ١٠٧ - ٩/١٠٦حليـــة األوليـــاء، أيب نعـــيم . ١/٤٧٣األنـــام والبيهقـــي يف ســـننه، وانظـــر مناقـــب الشـــافعي للبيهقـــي 

: اإليقـــاظ. ١٤٢ص : إرشـــاد النقـــاد. ٥٨ص : خمتصـــر املؤمـــل، أيب شـــامة. ٢/٢٨٥الم املـــوقعني إعـــ. ٥١/٣٨٦عســـاكر 
 .٣٤ص : حتفة األنام. ٥٠ص 
: معــىن قــول اإلمــام املطلــيب. ٢/٢٨٦إعــالم املــوقعني . ٥١/٣٨٩: تــاريخ دمشــق البــن عســاكر. ١٠٠ص : اإليقــاظ - ٢

 .٧٧ - ٧٦ص 
ص : ، اإليقــــاظ٥٧ص : خمتصــــر املؤمــــل. ٢/٢٨٥إعــــالم املــــوقعني . ١/٤٧اhمــــوع، اهلــــروي . ٩/١٠٧أبــــو نعــــيم  - ٣

 .٧/١٨٣االم . ١٠٤
، قـدم لـه وعلـق عليـه االسـتاذ حممـد بكـر ١٨ص : مقدمة احلاوي، املـاوردي الشـافعي. ٧٢معىن قول اإلمام املطليب،  - ٤

 .إمساعيل استاذ جبامعة األزهر، االستاذ الدكتور عبدالفتاح أبو سنه جامع األزهر
القـــول . ٢/٢٥٧صـــفوة الصـــفوة . ١٠/٣٣ســـري أعـــالم النـــبالء، الـــذهيب . عـــن املناقـــب للبيهقـــي ٤٧ص : املؤمـــل خمتصـــر
ابــــــن عســــــاكر . ١ح  ٢/٤٧ذم الكــــــالم، اهلــــــروي . ١٠٠ص : اإليقــــــاظ. ٢/٢٨٥: إعــــــالم املــــــوقعني. ٦٢ص : املفيــــــد
 .٨/٢: اخلطيب. ٥١/٣٨٦

    



٣٧ 

 .)١("  دون رسول اهللا  أحدٌ  دْ قلَّ ال يُ : " قال الشافعي - ٥
خيــالف  إذا صــح خــربٌ : " يف nايتــه عــن الشــافعي أنــه قــال -اجلــويين  -ونقــل إمــام احلــرمني  - ٦

وقــــد روى حنــــو ذلــــك اخلطيــــب، وكــــذلك الــــذهيب يف تــــاريخ " مــــذهيب فــــاتبعوه واعلمــــوا أنــــه مــــذهيب 
افظ ابـن حجـر يف تـوايل التأسـيس اإلسالم والنبالء وغري هؤالء ممن ال يأيت علـيهم احلصـر، وقـال احلـ

 .)٢(" إذا صح احلديث فهو مذهيب : قد اشتهر عن الشافعي" 
إذا وجـدمت يف كتـايب خـالف سـنة رسـول اهللا : " أنـه قـال صح عـن الشـافعي : " وقال النووي
إذا صـح احلــديث خــالف قــويل : " وي عنــهور " ودعـوا قــويل  فقولـوا بســنة رســول اهللا  

 .)٣(" وروى هذا املعىن بألفاظ خمتلفة . فهو مذهيب: فاعملوا باحلديث واتركوا قويل، أو قال
 .ويف كالم الشافعي هذا أكرب دليل على عدم جواز اتباع فتاواه املخالفة للنص

 .)٤(" إذا صح خرب خيالف مذهيب فاتبعوه واعلموا أنه مذهيب "  - ٧
 .)٥(" فهو قويل، وإن مل تسمعوه مين  كل حديث عن النيب "  - ٨
خــالف مــا قلــت  مهمــا قلــت مــن قــول أم أصــلت مــن أصــل فبلــغ عــن رســول اهللا "  - ٩

 .)٦("  فالقول ما قال 
____________ 

 .١٣٨ص : رض، السيوطيالرد على من أخلد إىل األ - ١
 .١٩ص : ، وانظر مقدمة احلاوي٦٣ص : القول املفيد - ٢
 .١٠/٣٤: سري أعالم النبالء. ١/٦٣: اهلروي. ١٨ص : مقدمة احلاوي. ١/٦٧٣: اhموع - ٣
 .١/١٥٧: حتفة األنام والبيهقي ورواه احلاكم، كذا يف حجة اهللا البالغة. ١/٢٦: جمموعة الرسائل املنريية - ٤
ـــــاء. ٥٨ص : خمتصـــــر املؤمـــــل. ١٩ص : مقدمـــــة احلـــــاوي. ٩٤ص : آداب الشـــــافعي، ابـــــن أيب حـــــامت - ٥ : حليـــــة األولي
 .١٠/٣٥سري أعالم النبالء . ٩/١٢٤
 .١٧/٣١١: معجم االدباء. ٦٣ص : اإليقاظ. ١/٤٧٥: مناقب الشافعي. ٥٨: خمتصر املؤمل - ٦

 .١/١٥٧: حجة اهللا البالغة

    



٣٨ 

وانظـر يف ذلـك لنفسـك !! يا إبراهيم، ال تقلـدين يف كـل مـا اقـول : "قال الشافعي للمزين - ١٠
 ".فإنه دين 

حطـب، وفيهـا  ة كمثـل حاطـب ليـل حيمـل حزمـةَ ثل الذي يطلب العلم بال حّجـمَ : " وقال أيضا
 .)١(" وهو ال يدري  أفعىٌّ 

ومــا  ،س وال يف شــئوإن كثــروا، وال قيــا ال حجــة يف قــول أحــد دون رســول اهللا "  - ١١
 .)٢(" طاعة اهللا ورسوله بالتسليم  إالّ  مثّ 

ألن اهللا تعـــاىل !! ، والبـــد أن يوجـــد فيهـــا اخلطـــأهـــذه الكتـــب ومل آل جهـــداً  فـــتُ لقـــد ألّ "  - ١٢
هِ  َلkِْ  ِعندِ  ِمنْ  2َنَ  َولَوْ  (: يقـول Bا اْخِتَالفًا ِفيهِ  لَوََجُدوا اللـkًفمـا وجـدمت يف كتـيب هـذه )٣( ) َكِثـ 

 .)٤(" مما خيالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه 

 :أقوال أمحد بن حنبل
 !وال الثوري! ، وال األوزاعي!!وال الشافعي!! وال تقلد مالكا!! ال تقلدين"  - ١

 .)٥(" وخذ من حيث أخذوا 
احلجـــة يف رأي األوزاعـــي ورأي مالـــك ورأي ســـفيان كلـــه رأي، وهـــو عنـــدي ســـواء، وإمنـــا "  - ٢
 .)٦(" اآلثار 

____________ 
ص : واملــــدخل لدراســــة الشــــريعة اإلســــالمية، أمحــــد الشــــافعي. ١٠٥ص : اإلنصــــاف. ١/١٥٧: حجــــة اهللا البالغــــة - ١

 .٦٢ص : إسالمنا. ١٠٥
 .١٠٥ص : واإلنصاف. ١/١٥٧: حجة اهللا البالغة - ٢
 .٨٢: النساء - ٣
 .٦٠ص : خمتصر املؤمل، أيب شامة الشافعي - ٤
ص : خمتصــر املؤمــل. ١١٣ص : اإليقــاظ. ٢/٢٠١: إعــالم املــوقعني. ٢١٢ - ٢٠/٢١١: ميــةجممــوع فتــاوى ابــن تي - ٥
 .١/١٥٧: حجة اهللا البالغة. حتفة األنام. ١/٢٧: جمموعة الرسائل املنريية. ٦١

 .١٩٤ص : ، السنة املفرتى عليها، سامل البهنساوي١٠٥ص : اإلنصاف
 .١/٧٩: إعالم املوقعني. ٢/١٠٨٢: اجلامع - ٦

    



٣٩ 

 .)١(" للبصرية  انظروا يف أمر دينكم فإن التقليد لغري املعصوم مذموم، وفيه عمى " - ٣
ــ: " أم مالكــا؟ قــال بــعُ تَّ أاألوزاعــي : " قلــت ألمحــد: قــال ابــو داود - ٤ مــن  د دينــك أحــداً ال تقّل
 .)٢(" ما جاء عن النيب فخذ به !! هؤالء
 .)٣(" الرجال  من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه: " وقال اإلمام أمحد - ٥
إىل احلـديث، قـوم  ال يلتفـت إالّ : ذكر ألمحد بن حنبل قول مالـك وتـرك مـا سـواه، فقـال"  - ٦

 .)٤(" يفتنون هكذا يتقلدون قول رجل وال يبالون باحلديث 
 .)٥(" ال تقلد دينك الرجال، فإnم لن يسلموا من أن يغلطوا "  - ٧
 .)٦(" رجال من ضيق علم الرجل أن يقلد يف دينه ال"  - ٨
 .)٧(" ال تقلد الرجال فإnم ال يسلمون من اخلطأ "  - ٩
 .)٨(" ليس ألحد مع اهللا ورسوله كالم "  - ١٠
 .)٩("  ليس أحد إال ويؤخذ من رأيه ويرتك ما خال النيب "  - ١١

____________ 
 .٢٩٧ص : قال عن اإلسالم الصحيحن ٣٨٤ص : أضواء على السنة احملمدية، حممود أبو ريه - ١
 .جمموعة الرسائل املنريية. ٢/٢٠٠: إعالم املوقعني. ١١٣ص : اإليقاظ - ٢
 .٢٠/٢١٢: جمموع فتاوى ابن تيمية. ٢/٢٠١: إعالم املوقعني. ١/٢٧: جمموعة الرسائل املنريية - ٣

 .١٠٦ص : املدخل لدراسة الشريعة، أمحد حممود الشافعي. ١١٣ص : اإليقاظ
 .وذكرها السيوطي يف تيسري االجتهاد نقال عن ابن حزم ١٣٤ص : الرد على من أخلد إىل األرض - ٤
 .٣٥٤: ، ونقله األلباين يف صفة صالة النيب عن قواعد التحديث٢٠/٢١٢: جمموع فتاوى ابن تيمية - ٥
 .١٠ص : إبراهيم فوزيأحكام األرث املختلف عليها يف الفقه اإلسالمي، . ١/٢٧: جمموعة الرسائل املنريية - ٦
 .١٠٥ص : أحكام االرث - ٧
 .٦٢ص : إسالمنا، الرافعي. ١٠٥ص : اإلنصاف. ١/١٥٧: حجة اهللا البالغة - ٨
 .٢٧٦ص : ، نقال عن مسائل اإلمام أمحد٢٨ص : صفة صالة النيب - ٩

    



٤٠ 

 أقوال العلماء
عـن التقليـد مبـا يف فضال عن أقوال هؤالء األئمة فقد nـى علمـاء اإلسـالم ومـن خمتلـف املـذاهب 

 :وإليك أقواهلم )١(النهي جاء من الصحابة  ذلك تقليد األئمة األربعة، حىت أنّ 
الـذي يـدعى إىل الطعـام : عـة يف اجلاهليـةكنـا نـدعوا اإلمَّ : " قال عبد اهللا بـن مسـعود  - ١

 ".د دينه الرجال املقلِّ : فيذهب معه بآخر، وهو فيكم اليوم
" إن آمن آمن وإن كفـر كفـر، فإنـه ال أسـوة يف البشـر  ،أحدكم دينه رجال دنّ  يقلِّ أال ال: " وقال

)٢(. 
فقول ابن مسـعود هـذا قبـل  )٣(" وقد صح عن ابن مسعود النهي عن التقليد : " ميقول ابن القيّ 

 .يف ترك تقليدهم صريحٌ  ميالد األئمة األربعة وهو نصٌ 
 .)٤(" دوه دينكم هتدى فال تقلِّ أما العامل فإن ا: " قال معاذ بن جبل - ٢

 .)٥(" رحم اهللا معاذا، لقد صدع باحلق، وnى عن التقليد يف كل شئ : " قال ابن حزم
 .)٦("  النيب  ليس من أحد إال ويؤخذ من قوله ويرتك إالّ : " قال جماهد - ٣
النـــيب  خـــذ مــن قولـــه وتــارك إالّ لـــيس أحــد مـــن النــاس إال وأنــت آ: " قــال احلكــم بـــن عيينــة - ٤
  ")٧(. 

____________ 
 .١٢٠ص : الرد على من أخلد إىل األرض. ١٩٥و  ٢/١٩٤: إعالم املوقعني. ٢/٩٨٨: جامع بيان العلم - ١
 .١٤٧ص : الرد، السيوطي - ٢
 .١٣٤ - ١٣٣ص : الرد. ٦/٧٢: اإلحكام - ٣
 .٦٥ص : واالستحسان والتقليد ملخص إبطال القياس والرأي - ٤
 .١٣٤ - ١٣٣ص : الرد. ٦٥ص : خمتصر املؤمل - ٥
 .١٣٤ - ١٣٣ص : الرد. ٦٥ص : خمتصر املؤمل - ٦

    



٤١ 

عليك بآثار السـلف وإن رفضـك النـاس، وإيـاك وآراء الرجـال وإن زخرفـوا : " قال األوزاعي - ٥
 .)١(" لك القول 

 .)٢(" يقول مقالتنا حىت يعلم من أين قلناه  ال حيل ألحد أن: " قال القاضي أبو يوسف - ٦
كمالــك وأيب   فمــن تعصــب لواحــد معــني غــري النــيب : " يقــول ابــن أيب العــز احلنفــي - ٧

باعـــه دون قـــول األئمـــة تّ إقـــول هـــذا هـــو الصـــواب الـــذي ينبغـــي  حنيفـــة والشـــافعي وأمحـــد، ورأى أنّ 
باعـه دون غـريه مـن هـؤالء اإلئمـة فإنـه تّ إأنـه جيـب علـى النـاس ضـال، وإن اعتقـد  البـاقني فهـو جاهـلٌ 

خيشــــى عليــــه، فــــإن األمــــة قــــد أمجعــــت علــــى أنــــه ال جتــــب طاعــــة أحــــد يف كــــل شــــئ إال رســــول اهللا 
  ")٣(. 
فلـم تـرتك لـه قـوال، (فطائفة قد غلت يف تقليده، : طائفتان وقد احنرف يف شأن أيب حنيفة " 

، وإن أورد علـــيهم نـــص خيـــالف قولـــه تـــأولوه علـــى غـــري تأويلـــه ليـــدفعوه وأنزلـــوه منزلـــة الرســـول 
عنهم، ومل يكن أصحابه معه كذلك بل رجعوا عن كثري ممـا كـانوا قلـدوه فيـه ملـا ظهـر هلـم فيـه الـدليل 

 .)٤(... " على خالف قوله
أنــه جيــب األخــذ بقولــه كلــه دون ســائر  -مــن كــان  كائنــاً   -وكيــف يقــال عــن رجــل مــن األمــة " 

 .)٥(! " األئمة من الصحابة والتابعني وتابعيهم؟
 .)٦(" ليس على اإلنسان التزام مذهب معني : " يقول ابن عابدين احلنفي - ٨

 والسمني، الذين ال يفرقون بني الغثّ : " وقد وصف ابن عابدين املقلدين بأ nم
____________ 

 .١/٧٥: اعالم املوقعني. ٦٥ص : ال القياس والرأيملخص إبط - ١
 .فهذا القول مروي عنهما ١نفس مصادر قول أيب حينفة رقم  - ٢
 .حممد عطا اهللا خيف والقريويت: ، حتقيق وتعليق٨٠ - ٧٩ص : األتباع - ٣
 .٣٠ص : املصدر السابق - ٤
 .٢/١٤٠: جامع بيان العلم. ٨٧ص : املصدر السابق - ٥
 .١/١٧٧: أسد حيدر - ٦

    



٤٢ 

وال مييزون بني الشمال واليمني، بل جيمعون ما جيـدون كحاطـب ليـل، فالويـل ملـن قلـدهم كـل الويـل 
 ")١(. 

 :وقد كان تالميذ مالك حيذرون من األخذ بآرائهم، قال عبد اهللا بن حيىي - ٩
هللا، اهللا اهللا اتــق ا: مــن عنـد وهــب، فيقــول: مـن أيــن؟ فــأقول: كنـت آيت ابــن القاســم فيقــول يل" 

 مث آيت ابن وهب فيقول من أين؟: فإن أكثر هذه األحاديث ليس عليها العلم، قال
 فهــذه شــهادةُ  )٢(" اتــق اهللا، فــإن أكثــر هــذه املســائل رأي : فــأقول مــن عنــد ابــن القاســم، فيقــول

ون بـأن أكثـر أحـاديثهم تالميذ مالك يف فتاوى املذهب، وال خيفى أnم أعلم منا مبذهبهم، فهم يقرّ 
ال : فكـأن مالكـا وتالميـذه يقولـون لنـا" وال تتبـع الـرأي : " ، وقد مر علينا قبل قليـل قـول مالـكرأيٌ 

 !!أكثر أحاديثنا رأيٌ  تتبعونا فإنّ 
مـــا أدري مـــا هـــذا الـــرأي الــــذي : " -وهـــو مـــن أشـــهر تالميـــذ مالـــك  -وقـــال ســـحنون  - ١٠

 .)٣(" سفكت به الدماء، واستحلت به الفروج، واستحقت به احلقوق 
أمـا : " مـا لفظـه مّ وقال سند بن عنان املالكي يف شرحه على مدونة سحنون املعروفة باألُ  - ١١

نفـس املقلـد لـيس علـى بصـرية، : رشـيد، وقـال جمرد االقتصار على حمض التقليد، فال يرضى به رجـلٌ 
 ...إذ ليس التقليد بطريق إىل العلم بوفق أهل الوفاق. وال يتصف يف العلم حبقيقة

إىل  ليد فهـو قبـول قـول الغـري مـن غـري حجـة، فمـن أيـن حيصـل بـه علـم، ولـيس لـه مسـتندٌ أما التق
الصــحابة رضــوان اهللا علــيهم مل  نفســه بدعــة حمدثــة، أل نــا نعلــم بــالقطع أنّ  -أيضــا  -وهــو ! قطــع؟

 ...لرجل معني يدرك ويقلد يكن يف زماnم وعصرهم مذهبٌ 
____________ 

ص : يف كتابـــه اصـــول الفقـــه -اســـتاذ الشـــريعة يف كليـــة احلقـــوق جامعـــة القـــاهرة  -ي ذكـــره عنـــه حممـــد زكريـــا الربديســـ - ١
٤٧٧. 
 .٦٨ص : ملخص إبطال القياس. ١/٧٧: إعالم املوقعني. ٢/١١١١: جامع بيان العلم وفضله - ٢
 .٥/٢٢٢: اإلحكام. ١/٧٩: إعالم املوقعني - ٣

    



٤٣ 

وابــن حنبــل، فــإن مالكــا تــويف ســنة  مث كــان القــرن الثالــث وفيــه كــان أبــو حنيفــة ومالــك والشــافعي
وكـــانوا علـــى منهـــاج مـــن مضـــى، مل يكـــن يف عصـــرهم مـــذهب رجـــل معـــني ... تســـع وســـبعني ومئـــة

وعلـى قريـب مـنهم كـان أتبـاعهم فكـم مـن قـول ملالـك ونظرائـه خالفـه فيـه أصـحابه، ولـو . يتدارسـونه
 ...نقلنا ذلك خلرجنا عن مقصود ذلك الكتاب

ف يقولـون هـذا هـو مقصـود األمـر القـدمي، وعليـه أدركنـا الشـيوخ، فالتعجب من أهل التقليـد، كيـ
 .)١(! " وهو إمنا حدث بعد مئيت سنة من اهلجرة؟

كـل مـن اتبعــت قولـه مـن غــري أن جيـب عليــك : " قـال ابـن خــويز منـداد البصـري املــالكي - ١٢
عليــك قبولــه لــدليل يوجــب ذلــك فأنــت مقلــده، والتقليــد يف ديــن اهللا غــري صــحيح، وكــل مــن أوجــب 

 !!)٢(" الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، واالتباع يف الدين متبوع والتقليد ممنوع 
إنـــه ال خـــالف بـــني أهـــل األعصـــار يف فســـاد "  -حـــافظ املغـــرب  -قـــال ابـــن عبـــد الـــرب  - ١٣
: " وبعـــد أن ذكـــر اآليـــات قـــال" كثـــرية يف ذم تقليـــد اآلبـــاء والرؤســـاء   ويف القـــرآن آيٌ "  )٣(" التقليـــد 

 .)٤(" كله نفي للتقليد وإبطال ملن فهمه وهدي لرشده وهذا  
يف أول كتابـــه املقـــدمات يف أصـــول  -أحـــد أئمـــة املالكيـــة  -قـــال القاضـــي عبـــد الوهـــاب  - ١٤
ـــك إالّ : " الفقـــه بـــالنظر يف األدلـــة واســـتيفاء احلجـــة دون  والتفقـــه مـــن الـــتفهم والتبـــني، وال يكـــون ذل

 يفضــي إىل معرفــة، وقــد جــاء الــنص بــذم مــن أخلــد إىل تقليــد التقليــد ال يثمــر علمــا وال التقليــد، ألنّ 
نBا (... اآلباء والرؤساء واتباع السادات والكرباء  آبَاَءنَا وََجْدنَا إِ

____________ 
 .باختصار ٥٢ - ٥٠ص : راجع القول املفيد - ١
: بـن علـي السنوسـي االدريسـي إيقاظ الوسنان، حممد. ٢/١٩٧: إعالم املوقعني. ٢/١٤٣: جامع بيان العلم وفضله - ٢

 .١١٩ص 
 .٤٨ص : القول املفيد. ١٤٠و  ٢/١٣٩: راجع جامع بيان العلم - ٣
 .١٢١ - ١٢٠ص : والرد، السيوطي. املصدر السابق - ٤

    



٤٤ 

 ٰ َhَ  ٍــة Bم
ُ
نBــا أ ٰ  َو/ِ َhَ ْهتَــُدونَ  آثـَـارِِهم يف نظـائر مـن هــذه اآليـات تنبيهـا Qــا علـى علـة خطــر و  )١( ) مُّ
 د مصـيبٌ باع األدلـة والعـدول عـن االنقيـاد إىل قـول مـن ال يعلـم أنـه فيمـا تقلَّـتّ إفيه ترك  بأنّ . التقليد

 .)٢(" أو خمطئ، فال يأمن من التقليد لغريه كون من يقلده فيه خطأ وجهال 
التقليـد ال يثمـر علمـا، فـالقول : " وقال يف كتابه امللخص يف أصول الفقه فصل يف فساد التقليـد

 .)٣(" هذا الذي قلناه قول كافة أهل العلم به ساقط، و 
اختصـــرت هـــذا مـــن علـــم الشـــافعي ومـــن قولـــه، ألقـــرأه : " يف أول خمتصـــره )٤(وقـــال املـــزين  - ١٥

 .)٥(" على من أراده من إعالمه بنهيه عن تقليده وتقليد غريه، لينظر فيه لدينه وحيتاط لنفسه 
ب ليتطلَّـــ :وقولـــه وحيتـــاط لنفســـه، أي: " وقـــال املـــاوردي الشـــافعي يف تفســـري كـــالم املـــزين - ١٦

 .)٦(" االحتياط لنفسه باالجتهاد لنفسه، باالجتهاد يف املذاهب وترك التقليد بطلب الداللة 
ب بن سلمة البغـدادي الشـافعي يف تفسـري اهلـاء الـيت يف إعالمـه واهلـاء الـيت وقال أبو الطيّ  - ١٧
 .)٧(" تقليده وتقليد غريه من الفقهاء  مع إعالمه الشافعي وnي الشافعي عن: " يف nيه

 كناية راجعة إىل الشافعي، ويكون) إعالمية(أن اهلاء اليت يف : " ويف احلاوي
____________ 

 .٢٢: الزخرف - ١
 .١٢٥ - ١٢٤ص : راجع قوله يف الرد، السيوطي - ٢
 .١٢٥ - ١٢٤ص : راجع قوله يف الرد، السيوطي - ٣
، وفيــات األعيــان، ابــن "املــزين ناصــر مــذهيب : " قــال الشــافعي عنــه)  هـــ ٢٦٤/ت(افعي صــاحب اإلمــام الشــ: املــزين - ٤

 .١/١: خلكان
: ، والســيوطي يف الــرد٦٥ص : ، واحــتج فيــه كثــري مــن العلمــاء مثــل الشــوكاين يف القــول املفيــد١/٧: املــاوردي/احلــاوي - ٥

 ...٢/٢٠٠: ، وابن القيم يف إعالمه١١٤ص 
 .١١٤ص : لسيوطيراجع احلاوي، والرد ل - ٦
 .١/١٤: راجع قوله يف احلاوي - ٧

    



٤٥ 

مــع إعالمــي املزيــد مــن nــي الشــافعي عــن التقليــد، وهــذا قــول أيب إســحاق املــروزي : تقــدير الكــالم
 .)١(" ومجهور أصحابنا 

 .)٢(" احلي، وال جيوز تقليد امليت  من قلد فال يقلد إالّ : " قال القاضي الباقالين - ١٨
ذا صريح يف عدم جواز تقليد األئمـة األربعـة ألnـم أمـوات، وقـد قـرر هـو عـدم فكالم الباقالين ه

 !!جواز تقليد األموات، فالحظ
إمـام  هذا وقد كان إمام احلرمني خيرج عن آراء األئمة، فقـد جـاء يف طبقـات الشـافعية أنّ  - ١٩

تكلم علــى حســب مــا ما يف كتابــه الربهــان، وإمنــا يــاحلــرمني ال يتقيــد باألشــعري وال بالشــافعي ال ســيّ 
بـل التـزم أن يقـف علـى مـورد  ،يؤديه إليه اجتهاده، وإن أباه اجلويين مل يتقيد يف كتابه احمليط مبذهب

 .)٣(ب العصبية للمذاهب األحاديث ال يتعداها، ويتجنّ 
ــت فتــواه خــالف مــذهب الشــافعي وأيب  أنّ : " روى اخلطيــب البغــدادي - ٢٠ الــداركي رمبــا كان
 ث فـــالن عــن فـــالن عــن رســـول اهللا وحيكــم، حــدّ : فيقـــول: فيقــال لـــه يف ذلــك حنيفــة 

أوىل مـــن األخـــذ بقـــول الشـــافعي وأيب حنيفـــة  بكـــذا وكـــذا واألخـــذ باحلـــديث عـــن رســـول اهللا 
 .)٤(" إذا خالفاه  

اختلفــوا يف غــري اhتهــد هــل جيــوز لــه الفتــوى مبــا : " صــولوقــال فخــر الــدين الــرازي يف احمل - ٢١
ت، أو عـن حـي، فـإن حكـى عـن ميـت مل ال خيلو، إما أن حيكى عن ميّ : حيكيه عن املفتني، فنقول

، ألن اإلمجـاع ال ينعقـد علـى خالفـه حيـا، وينعقـد علـى !!!جيز لـه األخـذ بقولـه ألنـه ال قـول للميـت
 ، وقد حكى!!قول بعد موته موته، وهذا يدل على أنه مل يبق له

____________ 
 ..١/١٤: راجع قوله يف احلاوي - ١
 .٦/٩٧: نسبه له ابن حزم يف اإلحكام - ٢
 .٧٣ص : انظر تاريخ الفقه اإلسالمي، عمر االشقر نقال عن عمدة التحقيق - ٣
 .١٠/٤٦٤: تاريخ بغداد - ٤

    



٤٦ 

 !!)١(" يد األموات الغزايل يف املنخول إمجاع أهل العلم على املنع من تقل
نعــم، نقــل الغــزايل اإلمجــاع علــى املنــع مــن تقليــد األمــوات، واألئمــة األربعــة أمــوات، فــانظر مــاذا 

 !!ترى؟
وكـــان ابـــن دقيـــق العيـــد الـــذي يعـــد جمـــدد القـــرن الســـابع اهلجـــري يـــرى حرمـــة التقليـــد ومل  - ٢٢

إلمـام ابـن دقيـق العيـد أنـه روى املـؤرخ األدفـوي عـن شـيخه ا" يستطع التصريح بـذلك إال بعـد وفاتـه 
ــإذا هــي يف  طلــب منــه ورقــة، وكتبهــا يف مــرض موتــه، وجعلهــا حتــت فراشــه، فلمــا مــات أخرجوهــا، ف

 .)٢(" حترمي التقليد مطلقا 
ومل يــزل النــاس يســألون مــن : " -امللقــب بســلطان العلمــاء  -قــال العــز بــن عبــد الســالم  - ٢٣

ر علـــى أحـــد مـــن الســـائلني إىل أن ظهـــرت هـــذه اتفـــق مـــن العلمـــاء مـــن غـــري تقيـــد مبـــذهب وال إنكـــا
املــذاهب ومتعصــبوها مــن املقلــدين، فــإن أحــدهم يتبــع إمامــه مــع بعــد مذهبــه عــن األدلــة، مقلــدا لــه 

عــن الصــواب ال يرضــى بــه أحــد مــن أويل  فيمـا قــال كأنــه نــيب أرســل إليــه، وهــذا نــأي عــن احلــق وبعــدٌ 
 .)٣(" األلباب 
 .)٤(" لد يف سائر املسائل ال يتعني على العامي أن يق: " وقال

قــال ابــن عبــد  وعمــل األئمــة شــرقا وغربــا هــو علــى مــا: " قــال احلجــوي معقبــا علــى هــذا الكــالم
ا ّمــإا إىل قــول أصــحابه و وإّمــالســالم، فــال جتــد أهــل مــذهب إال وقــد خرجــوا علــى مــذهب إمــامهم، 

خفـــي عليـــه يف الســـنة أو  لٌ أو فعـــ عليـــه قـــولٌ  قـــدَ وانتُ  قـــدَ خـــارج املـــذهب، إذ مـــا مـــن إمـــام إال وقـــد انتَ 
رآين أيب أنشـد شـعرا فنهـاين، فقلـت : قال املعتمـد بـن سـليمان. أخطأ يف االستدالل فضعف مذهبه

مــا يف احلســن وابــن  أي بــين، إن أخــذت بشــرِّ : فقــال. احلســن وابــن ســريين قــد أنشــدا الشــعر إنّ : لــه
 وقد خولف سريين اجتمع فيك الشر كله، فما من إمام إالّ 

____________ 
 .٢٦٩ص : إرشاد الفحول - ١
 .٥٧ص : راجع القول املفيد، الشوكاين - ٢
 .١٤١ - ١٤٠ص : ، وذكر قوله السيوطي يف الرد٣٧ص : رسالة اإلنصاف. القواعد الكربى - ٣
 .٢٣٠: الفكر السامي، احلجوي - ٤

    



٤٧ 

 .)١(" مذهبه يف بعض املسائل، إما لدليل وإما لضرورة أو حاجة 
ــــه : " ســــالموقــــال ابــــن عبــــد ال فأحكامــــه مســــتفادة مــــن  -اهللا تعــــاىل  -وكــــذلك ال حكــــم إال ل

الكتــاب والســنة واإلمجــاع واألقيســة الصــحيحة واالســتدالالت املعتــربة، فلــيس ألحــد أن يستحســن، 
 .)٢(" وال أن يستعمل مصلحة مرسلة، وال أن يقلد أحدا مل يؤمر بتقليده 

لعامـة وأوجـب علـيهم التقليـد، وهـذا خمـالف ملـا لكن ابن عبـد السـالم وبعـد هـذا الكـالم اسـتثىن ا
هـذه عبارتـه، وحنـن نعلـم أننـا مل " أن يقلـد أحـدا مل يـؤمر بتقليـده .. فليس ألحـد: " أثبته حيث قال

نعـم، كمـا قـال ابـن . نؤمر بتقليـد املـذاهب األربعـة ال مـن اهللا وال مـن رسـوله وال مـن األئمـة أنفسـهم
 "!!أحدا مل يؤمر بتقليده  أن يقلد.. فليس ألحد: " عبد السالم

ومـــن خطـــه نقلـــت فيمـــا انتخبتـــه مـــن أصـــول الفقـــه : وقـــال الشـــيخ تقـــي الـــدين الســـبكي - ٢٤
اسـتدل األسـتاذ فيـه علـى عـدم التقليـد بإمجاعنـا علـى أنـه : لألستاذ أيب اسـحاق اإلسـفرائيين مـا نصـه

لــك، ألنــه جاهـــل لــو حفــظ مــذهب األئمــة مــن دفــرتهم، مث أراد أن حيكـــم بــه ويفــيت، مل يكــن لــه ذ
 .)٣(" بدليل هذا املذهب، فكما حرم تقليد امليت جلهله بدليل قوله حرم عليه تقليد احلي 

باجلـــامع " ذكـــر املـــزين يف كتابـــه املـــرتجم : قـــال ابـــن القـــاص يف أول كتـــاب التلخـــيص لـــه - ٢٥
يـــد نصـــحا أن الشــافعي nـــى عـــن التقل: -يف التـــيمم إذا حصـــل يف الصـــالة مث رأى املـــاء  -" الكبــري 

 .وقبل منه نصحكم منه لكم فله أجر صوابكم، وهو برئ من خطئكم 
وإمنـــا ذكـــر املـــزين هـــذا يف هـــذه ": شـــرح التلخـــيص " قـــال الشـــيخ ابـــو علـــي الســـنجي يف كتـــاب 

املسـألة، ألnــا أول مسـألة خــالف الشـافعي فيهــا مـذهب أهــل الكوفـة، إنــه خيـرج مــن صـالته ويتوضــأ 
 العذر لنفسه يف خمالفة الشافعي، ألنه منعه من تقليدهويستأنف، فيسقط 
____________ 

 .٢٣٨ص : الفكر السامي، احلجوي - ١
 .٤٣ص : ذكره عنه جاد احلق يف الدروس احلسنية - ٢
  .١١٨ص : انظر الرد، السيوطي - ٣

    



٤٨ 

 هـذه املسـألة فـاملزين امتثـل أمـر إمامـه يف النهـي عـن تقليـده فخالفـه يف: قال أبـو شـامة!! وتقليد غريه
)١(. 

ما زال السلف واخللف يأمرون باالجتهـاد وحيضـون عليـه، وينهـون عـن : " قال السيوطي - ٢٦
ــرب وأيب شــامة  التقليــد ويذمونــه ويكرهونــه، وقــد صــنف يف ذم التقليــد كــاملزين وابــن حــزم وابــن عبــد ال

 .)٢(" وابن قيم اجلوزية وصاحب البحر احمليط 
 -مــن أخلــد إىل األرض وأنكــر أن االجتهــاد يف كــل عصــر فــرض الــرد علــى  -وكتــاب الســيوطي 

 .أكرب دليل على حماربة السيوطي لتقليد األئمة األربعة ودعوته لالجتهاد
كل مـن قلـد صـحابيا أو تابعيـا أو مالكـا أو أبـا حنيفـة أو الشـافعي أو : " يقول ابن حزم - ٢٧
 ...يربؤن منه يف الدنيا واآلخرة... أمحد

قـد nـوا عـن تقليـدهم وتقليـد غـريهم، فقـد  -يقصـد األئمـة األربعـة  -ء الفقهـاء وأيضا فـإن هـؤال
 ... ".خالفهم من قلدهم

قـط ألحـد تقليـدهم؟ حاشـا هللا مـن هـذا، بـل  )٣(وهل أبـاح مالـك وأبـو حنيفـة والشـافعي : " قال
 ...واهللا قد nوا عن ذلك ومنعوا منه، ومل يفسحوا ألحد فيه

ال قـدميا  ال حيا وال ميتا، وال أن يتبـع أحـدا دون رسـول اهللا  وال حيل ألحد أن يقلد آخر
كــان قــائال بالباطــل، وخمالفــا ملــا   وال حــديثا، ومــن التــزم بطاعــة إنســان بعينــه بعــد رســول اهللا 

بعني بـال خـالف مـن أحـد عليه مجاعة الصحابة ومجيع التابعني أوهلـم عـن آخـرهم، ومجيـع تـابعي التـا
كــل طائفــة   ون علــى أنفســهم بالباطــل، ألنّ القــائلني بــه مقــرّ  ، ويكفــي يف إبطــال التقليــد أنّ ...مــنهم

التقليـد ال حيـل، وأئمـتهم الـثالث قـد nـوا عـن تقليـدهم، مث  بـأنّ  ةٌ من احلنفية واملالكية والشـافعية مقـرّ 
وا بـبطالن التقليـد مث دانـوا اهللا يـث أقـرّ ح ،ما مثلـه عجـبٌ  مع ذلك خالفوهم وقلدوهم، وهذا عجبٌ 

مجيــع أهــل عصــر الصــحابة مل يكــن فــيهم واحــد فمــا  وأيضــا، فــإnم جممعــون معنــا علــى أنّ . بالتقليــد
 فوقه

____________ 
 .١٤٣ص : انظر الرد، السيوطي - ١
 .٤٢ص : املصدر السابق - ٢

    



٤٩ 

يقلــد  التــابعني مل يكــن فــيهم واحــدٌ  مجيــع أهــل عصــر وإنّ . د صــاحبا أكــرب منــه، فيأخــذ قولــه كلــهيقلِّــ
صــاحبا أو تابعــا أكــرب منــه فيأخــذ بقولــه كلــه، فصــح يقينــا أن هــؤالء املقلــدين الــذين ال خيــالفون مــن 

 .جدا قلدوه قد خالفوا إمجاع األمة كلها وهذا عظيمٌ 
دوا، دون أيب بكــــر، وعمــــر، وأيضــــا، مــــن الــــذي خــــص أبــــا حنيفــــة ومالكــــا والشــــافعي بــــأن يقلَّــــ

 ...والزهري، والنخعي... وعليوعثمان، 
 ...سينزل وحيكم أهل األرض عيسى ابن مرمي  بأنّ  ةٌ هذه الطوائف كلها مقرّ  نّ إوأيضا، ف

فهل حيكم إذا نزل برأي أيب حنيفة أو مالك أو الشـافعي؟ معـاذ اهللا بـل حيكـم مبـا أوحـى اهللا إىل 
 ... ".أخيه 

يف مجيــع كتبــه ينهــى عــن تقليــده وتقليــد غــريه، هكــذا حــدثين  ومل يــزل : " عيوقــال عــن الشــاف
القاضي أبو بكر مهام بـن أمحـد، عـن عبـد اهللا بـن حممـد البـاجي، عـن القاضـي أسـلم بـن عبـد العزيـز 
بن هشام، عن أيب إبراهيم املزين، عن الشافعي، فرتك هؤالء القوم ما أمرهم بـه أسـالفهم، وعصـوهم 

 .)١(" ق، واتبعوا آراءهم، تقليدا وعنادا للحق يف احل
فيـه، ويف التقليـد إبطـال منفعـة  دَ د على غري ثقـة فيمـا قلّـاملقلِّ  اعلم أنّ : " قال ابن اجلوزي - ٢٨

واعلــم أن عمــوم أصــحاب املــذاهب يعظــم يف قلــوQم الشــخص ... العقــل ألنــه خلــق للتأمــل والتــدبر
هذا عني الضالل، ألن النظر ينبغي أن يكـون إىل القـول ال إىل فيتبعون قوله من غري تدبر مبا قال، و 

 .)٢(" القائل 
nــوا النـــاس عــن تقليـــدهم يف كــل مـــا  -أي األربعـــة  -وهـــؤالء األئمــة : " قــال ابـــن تيميــة - ٢٩

 .)٣(" يقولون، وذلك هو الواجب 
____________ 

 .مبحث التقليد -اإلحكام يف اصول األحكام  - ١
 .٦٦ص : ، وذكره عنه الشوكاين يف قوله املفيد١٢٥ - ١٢٤ص  :تلبيس إبليس - ٢
 .٢٠/٢١١: جمموع فتاوى ابن تيمية - ٣

    



٥٠ 

وقــد عــد ابــن تيميــة كثــرة التفــرق واالخــتالف والفــنت بــني املــذاهب يف بــالد الشــرق مــن أســباب 
ه، وكـل وكـل هـذا التفـرق واالخـتالف الـذي nـى اهللا ورسـوله عنـ: "... تسليط اهللا التتار عليها، قـال

هـؤالء املتعصــبني بالباطــل، املتبعــني الظــن ومــا cـوى األنفــس، املتبعــني ألهــوائهم بغــري هــدى مــن اهللا، 
 .)١(" مستحقون للذم والعقاب 

وقـــد nـــى األئمـــة عـــن تقليـــدهم وذمـــوا مـــن أخـــذ أقـــواهلم بغـــري : " قـــال ابـــن القـــيم اجلوزيـــة - ٣٠
 ...تقليدهمطريقتهم كانت اتباع احلجة والنهي عن  فإنّ ... حجة

nــــــوهم عــــــن تقليــــــدهم فعصــــــوهم  -أي املقلــــــدين، بــــــالفتح  -أئمــــــتهم  وأعجــــــب مــــــن هــــــذا أنّ 
حنن على مذاهبهم، وقد دانوا خبالفهم يف أصول املذهب الذي بنوا عليـه، فـإnم : وخالفوهم، وقالوا

فخـالفوهم  بنوا على احلجة، وnوا عـن التقليـد، وأوصـوهم إذا ظهـر الـدليل أن يرتكـوا أقـواهلم ويتبعـوه،
 ...يف ذلك كله

 ...وأعجب من هذا أnم مصرحون يف كتبهم ببطالن التقليد وحترميه
ومـذاهب التـابعني وتـابعيهم وسـائر  ماتت مذاهب أصحاب رسول اهللا !! فيا هللا العجب

هــاء، وهــل أئمــة اإلســالم، وبطلــت مجلــة، إال مــذاهب أربــع أنفــس فقــط مــن بــني ســائر األئمــة والفق
والـذي أوجبـه ! قال ذلك أحد من األئمة أو دعا إليه، أو دلت عليـه لفظـة واحـدة مـن كالمـه عليـه؟

ـــه علـــى مـــن بعـــدهم إىل يـــوم  ـــابعيهم هـــو الـــذي أوجب ـــابعني وت اهللا تعـــاىل ورســـوله علـــى الصـــحابة والت
 .)٢(" القيامة، ال خيتلف الواجب وال يتبدل 

 .)٣(ا يف إبطال تقليد األئمة األربعة فراجعه إن شئت وقد ذكر ابن القيم واحدا ومثانني وجه
 والشاطيب األندلسي ال يقر االعتماد على الرجال وتقليدهم كما يظهر ذلك - ٣١

____________ 
 .٢٢/٢٤٥: املصدر السابق - ١
 .باختصار ٢٦٣ - ٢/٢٦١: إعالم املوقعني عن رب العاملني - ٢
 .٢٧٩ - ٢٠١ص : يف اجلزء الثاين من اإلعالم - ٣

    



٥١ 

ـــث يقـــول ولقـــد زل بســـبب اإلعـــراض عـــن الـــدليل واالعتمـــاد علـــى الرجـــال أقـــوام : " مـــن كالمـــه حي
ــك عــن جــادة الصــحابة والتــابعني، واتبعــوا أهــواءهم بغــري علــم، فضــلوا عــن ســواء  خرجــوا بســبب ذل

 .)١(" السبيل 
ن أن تنســـب إمـــامهم هـــو الشـــريعة، حبيـــث يـــأنفو  رأى املقلـــدة ملـــذهب إمـــام يزعمـــون أنّ : " وقـــال

ــــم يف  ألحــــد مــــن العلمــــاء فضــــيلة دون إمــــامهم، حــــىت إذا جــــاءهم مــــن بلــــغ درجــــة االجتهــــاد وتكل
وه مـــن اخلـــارجني عـــن قـــوا إليـــه ســـهام النقـــد وعـــدّ املســـائل، ومل يـــرتبط إىل إمـــامهم رمـــوه بـــالنكري، وفو4 

حتكــيم  وكـان هـؤالء املقلــدة قـد صـمموا علـى مــذهب مالـك حبيـث أنكـروا مــا عـداه، وهـذا... اجلـادة
 .)٢(" الرجال على احلق، والغلو يف حمبة املذهب 

وإذا عرفــت تصــريح األئمــة بأنــه إذا صــح احلــديث خبــالف مــا : " وقــال اhتهــد الصــنعاين - ٣٢
اآلخـذ بقـوهلم مـع خمالفـة احلـديث  عرفـت أنّ  ،قاله فإنه ال يقلدهم أحد يف قوهلم املخالف للحـديث

و األخـذ بقـول الغـري مـن غـري حجـة، وهـذا القـول الـذي خـالف التقليد حقيقة ه غري مقلد هلم، ألنّ 
قــــوهلم هــــو  بعــــون فيمــــا خــــالف احلــــديث، وأنّ احلــــديث لــــيس قــــوال هلــــم، أل nــــم صــــرحوا بــــأnم ال يتّ 

ولــو تتبعــت مــا وقــع " ، )٣(" احلــديث، ولقــد كثــرت جنايــات املقلــدين علــى أئمــتهم يف تعصــبهم هلــم 
 .)٤(" د وسيع، لكن مرادنا النصيحة ال التشنيع ألهل التقليد من التحريف جلاء منه جمل

 .)٥(" ويف كتب األصول نقل اإلمجاع على حترمي تقليد األموات " 
ينبغـي ملـن اشـتغل بالفقـه أن ال يقتصـر علـى : " قال اإلمام أبو شامة من علماء الشافعية - ٣٣

 ...مذهب إمام معني
____________ 

 .٢/٣٤٧االعتصام  - ١
 .٢/٣٤٨االعتصام  - ٢
 .٢٨ - ١/٢٧جمموعة الرسائل املنريية، الصنعاين  - ٣
 .٤٠ص : املصدر السابق - ٤
 .املصدر السابق - ٥

    



٥٢ 

ومل يــزل علــم الفقــه كرميــا يتوارثــه األئمـــة، معتمــدين علــى األصــلني الكتــاب والســنة، مســـتظهرين 
عـن تقليـده وتقليـد  بأقوال السلف على فهم ما فيها من غري تقليد، فقـد nـى إمامنـا الشـافعي 

ــك األزمنــة مملــوءةً . غــريه باhتهــدين، فكــل صــنف علــى مــا رأى، وتعقــب بعضــهم بعضــا،  وكانــت تل
مستمدين من األصلني الكتاب والسنة، وترجيح الـراجح مـن أقـوال السـلف املختلفـة، ومل يـزل األمـر 

... ألربعــة وهجــر غريهــاعلــى مــا وصــفت إىل أن اســتقرت املــذاهب املدونــة، مث اســتظهرت املــذاهب ا
وإمنا وضع الشافعي وغريه مـن األئمـة الكتـب إرشـادا للخلـق إىل مـا ظنـه كـل واحـد مـنهم صـوابا، ال 

" nى عن تقليـد غـريه  الشافعي  أnم أرادوا تقليدهم ونصرة أقواهلم كيفما كانت، فقد صح أنّ 
)١(. 

نصوص األئمـة يف الرجـوع إىل : " يف ل عنوانٌ وقد جعل أبو شامة الشافعي يف كتابه خمتصر املؤم
 .)٢(" الكتاب والسنة والنهي عن تقليدهم 

وقــد حتــدث أبــو شــامة عــن العلمــاء يف عصــره وتقصــريهم، وحتــدث عــن أقــوال املقلــدين امللتــزمني 
ومــنهم مــن قنــع بزبالــة أذهــان الرجــال وكناســة : " بــأقوال مــن ســبقهم مــن غــري معرفــة بــأدلتهم، فقــال

: معنـاه وبالنقل عن أهل مذهبه، وقـد سـئل بعـض العـارفني عـن معـىن املـذهب فأجـاب أنّ أفكارهم، 
Sِ?َ  ِمنَ  تَُكونُوا َوَال  (قال تعـاىل . لمبدّ  دينٌ  ينَ  ِمنَ  * الُْم6ِْ ِ

BCقُوا ا Bنُوا ِدينَُهمْ  فَرTَ٣( ) ِشـيًَعا َو( 
نــــد علمــــاء الــــدين مــــن أجهــــل وع. ل إليــــه أنــــه مــــن رؤوس العلمــــاء، وهـــو عنــــد اهللاأال ومـــع هــــذا خييّــــ

اجلهــالء، بــل مبنزلــة قســيس النصــارى أو حــرب اليهــود، ألن اليهــود والنصــارى مــا كفــروا إال بابتــداعهم 
 .)٤() سنن من كان قبلكم لرتكنبَّ ( يف األصول والفروع، وقد صح عن النيب 

 قق أبو احلسن السندي يفقال شيخ مشاخينا احمل: " قال الفالين يف اإليقاظ - ٣٤
____________ 

 .١٤٢ - ١٤١ص : الرد، السيوطي. خمتصر املؤمل يف الرد للقرن األول - ١
 .من كتابه ٥٦راجع ص  - ٢
 .٣٢ - ٣١: الروم - ٣
 .١٤٩ - ١٤٨ص : ذكره عنه عمر األشقر يف تاريخ الفقه اإلسالمي - ٤

    



٥٣ 

أفـاد أنـه ال يتعـني : - حق العامي فتوى مفتيه احلكم يف ألنّ : عند قوله -حواشيه على فتح القدير 
يف حق العامي األخذ مبذهب معني لعدم اهتدائه ملا هو أوىل وأحرى إال على وجه اهلـوى كمـا عليـه 

والشــيخ الفــالين مــن حمــاريب تقليــد األئمــة األربعــة وقــد ذكــر يف كتابــه إيقــاظ اهلمــم  )١(" العــوام اليــوم 
 .قليدهم، فنرجو مراجعتهبعض أقوال األئمة يف النهي عن ت

أن العـــامي يف زمـــن  فـــاملعلوم ضـــرورةً : " قـــال الـــوزير اليمـــاين منكـــرا االلتـــزام مبـــذهب معـــني - ٣٥
الصحابة كان يفزع يف الفتوى إىل من شاء منهم من غري نكري يف ذلـك، وهـذا مـن األمـور املعلومـة، 

. عـى القطـع بوقوعـهال جيـب، وادّ االلتـزام  وقد احتج بـذلك ابـن احلاجـب يف خمتصـر املنتهـى علـى أنّ 
قـال قطـب الـدين . وكـذلك الشـيخ ابـو احلسـن احـتج يف املعتمـد بإمجـاع الصـحابة علـى عـدم االلتـزام

بوقـوع التنـازع فيـه يف : احـتج املصـنف علـى اجلـواز بوقوعـه أي: يف شرح كالم ابن احلاجب مـا لفظـه
مـن  را ألنكـر، ومل ينقـل عـن أحـدٍ زمن الصحابة وغريهم من غري إنكار من أحد، ولو كان ذلك منك

 .)٢("  الصحابة والتابعني اإلنكار وال احلجر على املستفيت يف تقليد إمام واحدٍ 
وعن سائر علمـاء اإلسـالم  وقد نقل حممد بن ابراهيم الوزير اإلمجاع عن علماء آل البيت 

 !!األئمة األربعة أموات وال تنس أنّ  )٣(. حترمي تقليد األموات
اعلم أن العبد إذا كاشـفه اهللا باملعرفـة ": قوت القلوب " يقول أبو طالب املكي يف كتابه  - ٣٦

من العلماء، وكـذلك كـان املتقـدمون، إذا افتتحـوا هـذا املقـام خـالفوا مـن  واليقني مل يسعه تقليد أحدٍ 
 !!)٤(" محلوا عنه العلم، وألجل ذلك كان الفقهاء يكرهون التقليد 

لم إن الكتب واhموعات حمدثة، والقول مبقاالت الناس، والفتيا مبـذهب الواحـد مـن اع: " وقال
 الناس، واختاذ قوله واحلكاية له من كل شي والتفقه على مذهبه مل

____________ 
 .٥٧ص : إيقاظ اهلمم - ١
 .١/١١٤: الروض الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسم - ٢
 .٦٧ص : راجع القول املفيد - ٣
 .١١٩ - ١١٨ص : راجع قوله يف الرد، للسيوطي - ٤

    



٥٤ 

 .)١(" يكن الناس قدميا على ذلك يف القرنني األول والثاين 
والتقليــد يف ديــن اهللا ال جيــوز عنــدنا ال تقليـــد : " وقــال اإلمــام الشــيخ األكــرب ابــن العــريب - ٣٧

 !!!)٢(" حي وال ميت 
أحدا من السلف أمـر أحـدا أن يتعبـد  أنّ  مل يبلغنا: " يقول الشيخ عبد الوهاب الشعراين - ٣٨

 ...مثمبذهب معني، ولو وقع ذلك منهم لوقعوا يف اإل
إذا بلغكم احلـديث : وقالوا!!! باعهمتّ إومن أين جاء الوجوب واألئمة كلهم قد تربأوا من األمر ب

 .)٣(" فاعملوا به واضربوا بكالمنا احلائط 
س كــانو يف املائــة األوىل والثانيــة غــري جمتمعــني علــى النــا اعلــم أنّ : " وقــال ويل اهللا دهلــوي - ٣٩

العلمــاء والعامــة، وكــانوا يف املســائل : واحــد بعينــه، بــل كــان النــاس علــى درجتــني التقليــد يف مــذهبٍ 
صـــاحب  االجتماعيـــة الـــيت ال خـــالف فيهـــا بـــني املســـلمني أو بـــني مجهـــور اhتهـــدين ال يقلـــدون إالّ 

ســل وأحكــام الصــالة والزكــاة وحنــوه مــن آبــائهم أو معلمــي ء والغُ مــون صــفة الوضــو الشــرع، وكــانوا يتعلَّ 
نــادرة اســتفتوا فيهــا أي ســنة مضــت مــن غـــري  بالدهــم فيمشــون علــى ذلــك، وإذا وقعــت هلــم واقعــةً 

 .)٤(" تعيني مذهب 
اطمــأنوا بالتقليــد  -يقصــد النــاس  -ومــنهم : " وقــال عــن األمــور الــيت حــدثت بعــد املائــة الرابعــة

ومل يــأت قــرن بعــد ذلــك إال وهـــو "  )٥("  صــدورهم دبيــب النمــل وهــم ال يشــعرون التقليــد يف ودبَّ 
انتزاعــا لألمانــة مــن صــدور الرجــال حــىت اطمــأنوا بــرتك اخلــوض يف أمــر  وأوفــر تقليــدا وأشــدُّ  أكثــر فتنــةً 

نBا (: الدين، بأن يقولوا ٰ  آبَاَءنَا وََجْدنَا إِ َhَ  ٍة Bم
ُ
نBا أ ٰ  َو/ِ َhَ آثَارِِهم  

____________ 
 .١/١٥٢: من كتابه قوت القلوب، انظر حجة اهللا البالغة - ١
 .الباب الثامن والثمانني -الفتوحات املكية  - ٢
 .الدرر املنثورة. ١/١٧٦: أسد حيدر - ٣
 .٨ص : اإلنصاف يف بيان سبب االختالف - ٤
 .١/١٥٣: حجة اهللا البالغة - ٥

    



٥٥ 

ْقتَُدونَ   .)٢(" وهو املستعان، وبه الثقة وعليه التكالن وإىل اهللا املشتكى،  ،)١( ) مُّ
" حجــة اهللا البالغــة : " وقــد نقــل الــدهلوي بعــض أقــوال األئمــة يف النهــي عــن تقليــدهم يف كتابيــه

 ".اإلنصاف يف بيان سبب االختالف " ورسالته 
فنصــوص أئمــة املــذاهب األربعــة يف املنــع مــن التقليــد، ويف تقــدمي الــنص : " قــال الشــوكاين - ٤٠

وأيضـا العلمـاء إمنـا أرشـدوا " ، "على آرائهم وآراء غريهم، ال ختفى على عارف من اتباعهم وغريهم 
املنـع مـن  -يقصـد األئمـة األربعـة  -فإنـه صـح عـنهم " ، "غريهم إىل ترك تقليدهم، وnوا عن ذلـك 

 ".التقليد 
ب وث التمــــذهَّ حــــد وأنّ ... دث إال بعــــد انقــــراض خــــري القــــرونالتقليــــد مل ُحيــــ وقــــد عرفــــت أنّ " 

ط مـــن تقـــدمهم مـــن مبـــذاهب األئمـــة، إمنـــا كـــان بعـــد انقـــراض األئمـــة األربعـــة، وأ nـــم كـــانوا علـــى َمنَـــ
هـذه املـذاهب إمنـا أحـدثها عـوام املقلـدة ألنفسـهم  السلف يف هجر التقليد، وعدم االعتداد بـه، وأنّ 

ن اإلمــام مالــك أنــه قــال لــه مــن األئمــة اhتهــدين، وقــد تــواترت الروايــة عــ مــن دون أن يــأذن Qــا إمــامٌ 
 .فنهاه عن ذلك ،أنه يريد أن حيمل الناس على مذهبه: الرشيد

 ...فيه ترمجة اإلمام مالك، وال خيلو من ذلك إال النادر يف كل كتابٍ  وهذا موجودٌ 
، وأمـا بعـد من العلماء اhتهـدين، أمـا قبـل حـدوثها، فظـاهرٌ  وحينئذ مل يقل Qذه التقليدات عاملٌ 

قــوا ديــن اهللا مــن اhتهــدين أنــه يســوغ صــنيعة هــؤالء املقلــدة الــذين فرّ  مــا مسعنــا عــن جمتهــدٍ حــدوثها ف
 ".ضرر ٍ  ملخافةَ  ةٍ وخالفوا بني املسلمني بل أكابر العلماء بني منكر، وساكت عنها سكوت تقيّ 

قـد ومـن املصـرحني Qـذا، األئمـة األربعـة، فإنـه : " رفض األئمة األربعة للتقليد قال: وحتت عنوان
 فهــل تزعمــون أن رســول اهللا " ، "مــنهم هــذا املعــىن مــن طــرق متعــددة  صــح عــن كــل واحــدٍ 

 ".؟ ..عليكم بسنة أيب حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل: قال
____________ 

 .٢٣: الزخرف - ١
 .٩٦ص : اإلنصاف - ٢

    



٥٦ 

ونــور الــدين الســنهوري املــالكي  -احلنفيــة أحــد فقهــاء  -ونقــل الشــوكاين عــن أيب بكــر املرغينــاين 
 .ما يدل على nي األئمة عن تقليدهم

ــك عنــه : " وقــال تــواتر ال خيفــى  -أي النهــي عــن تقليــده  -وأمــا اإلمــام الشــافعي فقــد تــواتر ذل
مجيـــع  -أيضـــا  -ر، فضـــال عـــن كامـــل، فإنـــه نقـــل ذلـــك عنـــه غالـــب أتباعـــه، ونقلـــه عنـــه علـــى القصَّـــ

 ... ".ومن مجلة من روى ذلك البيهقي املرتمجني إال من شذ،
ا هـؤالء املقلـدة الـذين أجلـأوا األئمـة األربعـة إىل التصـريح بتقـدمي أقـوال اهللا ورسـوله علـى فال حيّـ" 

 .)١(" أقواهلم ملا شاهدوهم عليه من الغلو واملشابه لغلو اليهود والنصارى يف أحبارهم ورهباnم 
ل اهللا علــى بعــض خلقــه وقصــر فهــم هــذه مــن حصــر فضــ: " يقــول الشــيخ حســن خــان - ٤١

، مث علـى شـريعته املوضـوعة لكـل عبـاده )٢(الشريعة املطهرة على من تقـدم عصـره، فقـد جتـرأ علـى اهللا 
 )خ( الــذين تعبــدهم بالكتــاب والســنة، فــإذا كــان التعبــد Qمــا خمتصــا بأهــل العصــور الســابقة ومل يبــقِّ 

 يتمكنـون مـن معرفـة كتـاب اهللا وسـنة رسـوله فمـا الـدليل التقليـد ملـن تقـدمهم وال هلؤالء املتـأخرين إالّ 
" عظـيم  الباطلة، واملقالة الزائغة، وهل النسخ إال هـذا؟ سـبحانك اللهـم هـذا Qتـانٌ  على هذه التفرقةِ 

)٣(. 
أو  اً مـن عبـاده بـأن يكـون حنفيّـ اعلـم أنـه مل يكلـف اهللا أحـداً : " قال عبد العظـيم املكـي - ٤٢

والعمـل بشـريعته   دٌ ، بـل الواجـب علـيهم اإلميـان مبـا بعـث بـه حمّمـاً أو حنبليّـ اً أو شافعيّ  اً مالكيّ 
 ")٤(. 

 االجتهـاد؟ أو أي إمــامٍ  بــابُ  سـدَّ  نــصٍ  بـأيٍّ : " قـال املصـلح الكبــري مجـال الــدين األفغـاين - ٤٣
 أو أن من املسلمني بعدي أن جيتهدوا ليتفقهوا يف الدين، ال ينبغي ألحدٍ : قال

____________ 
 ٦٦ص : مجيع هذه األقوال يف كتابه القول املفيد يف كشف حقيقة االجتهاد والتقليد، فراجع ما ذكرنـا علـى الرتتيـب - ١
 .٦٤و  ٢٦و  ٦٠و  ٥٣و  ٥٢و  ٤٨و  ٤٢و 
 .١٠٧ص : نقال عن جالء العينني لآللوسي ١/١٧٧: أسد حيدر - ٢
 .٣ص  :أسد حيدر عن رسالة القول السديد - ٣

    



٥٧ 

يهتــدي Qـــدي القــرآن وصـــحيح احلــديث، أو أن جيـــد وجيتهــد بتوســـيع مفهومــه واالســـتنتاج علــى مـــا 
اهللا بعـث حممـدا  ينطبق على العلوم العصرية وحاجيـات الزمـان وأحكامـه؟ وال ينـايف جـوهر الـنص أنّ 

تيــاب بأنــه لــو رســوال بلســان قومــه العــريب لــيعلم مــا يريــد إفهــامهم، وليفهمــوا منــه مــا يقــول هلــم، وال ار 
ين ل أيب حنيفـــــة ومالـــــك والشـــــافعي وأمحـــــد وعاشـــــوا إىل اليـــــوم لـــــداموا جمتهـــــدين جمـــــدّ فســـــح يف أَجـــــ

نعـم، . وكلما زاد تعمقهم زادوا فهما وتـدقيقا.... من القرآن واحلديث يستنبطون لكل قضية حكماً 
جلــزاء، ولكــن ال أولئــك الفحــول مــن األئمــة ورجــال األمــة اجتهــدوا فأحســنوا، فجــزاهم اهللا خــري ا إنّ 

 .)١(" يصح أن نعتقد أnم أحاطوا بكل أسرار القرآن، ومتكنوا من تدوينها يف كتبهم 
مـــن التقيـــد  لٍّ فـــنحن إذا يف ِحـــ: " -أحـــد علمـــاء األزهـــر  -قـــال عبـــد املتعـــال الصـــعيدي  - ٤٤

الجتهـاد اليت فرضت علينا بتلك الوسائل الفاسدة، ويف حـل مـن العـود إىل ا!! Qذه املذاهب األربعة
يف أحكام ديننا ألن منعه مل يكن إال بطريق القهر، واإلسالم ال يرضى إال مبـا حيصـل بطريـق الرضـى 

 .)٢(" والشورى بني املسلمني 
لــو التــزم مقلــد مــذهبا معينــا، ال يلزمــه "  ،احلــق احلــق علــي جــادِّ  جــادُّ  :وقــال شــيخ األزهــر - ٤٥

احلاجــب والكمــال ابــن اهلمــام والرافعــي وغــريهم،  اآلمــدي وابــن ،اختــار هــذا. االســتمرار يف تقليــده
مــا أوجبــه اهللا تعــاىل ورســوله، ومل يوجــب  واجــب إالّ  إذ ال! ذلــك ألن التــزام مــذهب معــني غــري ملــزم

معينــا مــن اhتهــدين فيقلــده يف دينــه ويأخــذ   مــن النــاس أن يتمــذهب إمامــاً  اهللا وال رســوله علــى أحــدٍ 
 .)٣(" كل ما يقرر دون غريه 

ليــد األئمــة األربعــة غــري ملــزم لنــا والواجــب علينــا ألنــه الواجــب إال ماأوجبــه اهللا ورســوله، إذن فتق
 !واهللا ورسوله مل يوجبا علينا تقليدهم فكيف نسوغ ألنفسنا تقليدهم؟

____________ 
 .١٧٧ص : أسد حيدر عن خاطرات مجال الدين األفغاين - ١
 .١٤ص : أسد حيدر عن ميدان االجتهاد - ٢
 .٤١ص : روس احلسنيةالد - ٣

    



٥٨ 

 -األئمـــة األربعـــة : أي -وكـــانوا : " -مفـــيت اإلخـــوان املســـلمني  -يقـــول الســـيد ســـابق  - ٤٦
ال جيــوز ألحــد أن يقـول قولنــا مــن غــري أن يعــرف دليلنــا، وصــرحوا أن : ينهـون عــن تقليــدهم ويقولــون

ئمهم إال أن النــــاس بعــــدهم قــــد فــــرتت مهمهــــم وضــــعفت عــــزا... مــــذهبهم هــــو احلــــديث الصــــحيح
مـنهم مبـذهب معـني ينظـر فيـه ويعـول عليـه  وحتركت فيهم غريزة احملاكاة والتقليد، فـاكتفى كـل مجاعـةٍ 

يف نصـرته وينـزل قـول إمامـه منزلـة قـول الشـارع وال يسـتجيز  ةٍ ويتعصب له ويبذل كـل مـا أويت مـن قـوّ 
ة Qــؤالء األئمــة حــىت لنفســه أن يفــيت يف مســألة مبــا خيــالف مــا اســتنبطه إمامــه، وقــد بلــغ الغلــو يف الثقــ

 .)١(" ل أو منسوخ فهو مؤوّ " احلنفية " كل آية أو حديث خيالف ما عليه أصحابنا : قال الكرخي
وإذا ظهــر مــن األدلــة مــا : " -مــن علمــاء ســوريا  -يقــول حممــد ســعيد رمضــان البــوطي  - ٤٧
 ، وهــذا يعــين أنّ وجــب اتبــاع الــدليل وتــرك الــرأي مهمــا يكــن قائلــه -يقصــد آراء الفقهــاء  -خيالفهــا 

 !!.)٢(... " تقليد إمام معني دون غريه ليس أمرا ألزمنا اهللا به
!! فمـــا أبعـــد ضـــالل بعـــض املقلـــدة: " يقـــول حمـــدث أهـــل الســـنة املعاصـــر الشـــيخ األلبـــاين - ٤٨

الدين حمفوظ باملذاهب األربعة، وأنه ال ضري على املسـلمني مـن ضـياع قـرآnم  الذين يذهبون إىل أنّ 
 .)٣(... " هذا ما كان صرح يل به أحد كبار املفتني!! وع ذلكلو فرض وق

أقـــوال األئمـــة يف اتبـــاع الســـنة وتـــرك : عنـــوان" صـــفة صـــالة النـــيب " وقـــد جعـــل األلبـــاين يف كتابـــه 
ـــت : " قـــال )٤(أقـــواهلم املخالفـــة هلـــا  ـــأوهلم اإلمـــام أبـــو حنيفـــة النعمـــان بـــن ثاب ، وقـــد روى عنـــه ف
 متنوعة، كلها تؤدي إىل شئ واحد، هو عباراتٌ أصحابه أقواال شىت و 
____________ 

 .١٤ - ١/١٣: فقه السنة - ١
 .٣٥ص : الالمذهبية - ٢
 .٨٧ح  ١/١٢٨: انظر سلسلة األحاديث الصحيحة - ٣
 .٢٣ص  - ٤

    



٥٩ 

 .)١(" وجوب األخذ باحلديث وترك تقليد آراء األئمة املخالفة له 
تلـك هـي أقـوال األئمـة رضـي اهللا : هـي عـن تقليـدهم قـالوبعد أن ذكر بعض أقوال األئمة يف الن

تعـــاىل عـــنهم يف األمـــر بالتمســـك باحلـــديث، والنهـــي عـــن تقليـــدهم دون بصـــرية، وهـــي مـــن الوضـــوح 
 .)٢(" والبيان، حبيث ال تقبل جدال وال تأويال 

ـــأقواهلم دون تبصـــر، : " يقـــول الـــدكتور أمحـــد حممـــود الشـــافعي - ٤٩ nـــى األئمـــة عـــن األخـــذ ب
 .)٣(" ا إىل االجتهاد يف تعرف دليل اإلمام الذي يقلدونه يف استنباط احلكم ودعو 

وكــان هــؤالء : " -امعــة قطــر جبدكتــور يف كليــة الشــريعة  -قــال الــدكتور حممــد الدســوقي  - ٥٠
ون تالميذهم على االجتهاد ويشجعوnم على البحـث احلـر مع هذا حيضّ  -يقصد األربعة  -األئمة 

للصــواب واخلطــأ،  وينبهــوnم إىل أن آراءهــم عرضــةٌ ! ذروnم مــن التبعيــة والتقليــدوالنظــر املســتقل، وحيــ
 .)٤(" بعد التيقن من صحتها  وال جيوز األخذ Qا إالّ 

األصــل يف اإلســالم أن : " -أحــد مفكــري اإلخــوان املســلمني  -قــال ســامل البهنســاوي  - ٥١
مة ألحــد حـىت تصـبح أقوالـه وأفعالــه يأخـذ املسـلم احلكـم الشـرعي مــن الكتـاب والسـنة، ألنـه ال عصـ

شرعا من اهللا ال حتمل خمالفة، وأقوال أيب حنيفة ومالك والشـافعي وغـريهم ليسـت ملزمـة بـذاcا، بـل 
مث ذكـر البهنسـاوي  )٥(" مبا استندت إليه من الكتاب والسنة النبويـة، نـص علـى ذلـك هـؤالء األئمـة 

 .شيئا من أقواهلم يف ذلك
 :كان يقول  -يقصد أئمة املذاهب  -كل جمتهد منهم : ".. يقال مصطفى الرافع - ٥٢

 ...د مبذهبهأن أوجب التقيّ  )٦(إذا صح احلديث فهو مذهيب، ومل يثبت عن واحد منهم 
____________ 

 .٢٤ - ٢٣ص : صفة صالة النيب، األلباين - ١
 .٣٤ص : املصدر السابق - ٢
 .١٠٥ص : املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية - ٣
 .٢٢١ - ٢٢٠ص : االجتهاد والتقليد يف الشريعة اإلسالمية - ٤
 .١٩٤ص : السنة املفرتى عليها - ٥

    



٦٠ 

اإلمام الشافعي نفسه nى عن تقليده وتقليد غريه، حسـبما ذكـره عنـه صـاحبه املـزين يف أول  وأنّ 
 ...خمتصره

ـــاس أن: " م الثبـــوتوقـــال الشـــارح ملســـلّ  يتمـــذهب  مل يوجـــب اهللا وال رســـوله علـــى أحـــد مـــن الن
 .)١(" مبذهب رجل من األئمة، فاجيابه تشريع جديد 

 .فاألئمة األربعة قد بنوا أحكامهم على أعراف زماnم" 
واألعــراف يف زماننــا قــد تغــريت عــن األعـــراف يف زمــاnم، والعــرف مصــدر مــن مصــادر التشـــريع 

هـا مسـتمرة، وشـريعة اهللا وهـو يتغـري بتغـري الزمـان، والوقـائع متجـددة، واحلاجـة إىل معرفـة حكـم اهللا في
 :ختاطب الناس يف كل العصور، لذلك يقول اإلمام علي 

األمــر الــذي جعــل الشــيعة اإلماميــة جيمعــون علــى مقاومــة "  ةٍ مل ختــل األرض مــن قــائم هللا حبّجــ" 
" دعــوى ســد بــاب االجتهــاد، وحيمــل املتجــددين مــن فقهــاء الســنة عــرب العصــور علــى حماربــة التقليــد 

)٢(. 
ومـن هنـا كـان تركيـز األئمـة علـى التحـذير مـن االقتـداء : " قال الدكتور عزت علـي عطيـة - ٥٣

األعمــى Qــم أو التعصــب آلرائهــم، وإعالمهــم أن احلــديث الصــحيح مقــدم علــى كــل مــا رأوه، وأnــم 
 رجــال وغــريهم رجــال، واتفــاقهم علــى أنــه لــيس كــل أحــد معصــوما يف كــل مــا أمــر بــه وnــى عنــه إالّ 

 .)٣("  هللا رسول ا
اعلـم أن األئمـة األربعـة : " -صاحب تفسري أضـواء البيـان  -قال حممد أمني الشنقيطي  - ٥٤
، متفقــون علــى منــع تقليــدهم األعمــى الــذي يتعصــب لــه مــن يــدعون أnــم أتبــاعهم، ولــو كــانوا 

 ".وnوا عنه أتباعهم حقا ملا خالفوهم يف تقليدهم الذي منعوا منه 
من أnم خيطئون، وnوا عن اتبـاعهم يف كـل شـئ خيـالف  فالالزم هو ما قاله األئمة أنفسهم 

 ".نصا من كتاب أو سنة 
____________ 

 .٣٠ص : إسالمنا - ١
 .١٠٦ص : إسالمنا - ٢
 .٢٥٠ص : البدعة - ٣

    



٦١ 

ا عــن تقليــدهم يف كــل مــا خــالف كتــاب أو و nَــ األئمــة األربعــة  ممــا ال شــك فيــه أنّ : " وقــال
كمـا هـو مقـرر يف كتـب احلنفيـة عـن أيب حنيفـة، وكتـب الشـافعية .. سنة، كمـا نقلـه عـنهم أصـحاQم

 .إذا صح احلديث فهو مذهيب: عن الشافعي القائل
وكتـــب املالكيـــة واحلنابلـــة عـــن مالـــك وأمحـــد رمحهـــم اهللا مجيعـــا، وكـــذلك كـــان غـــريهم مـــن أفاضـــل 

 .)١(" ون من تقليدهم العلماء مينع
وكـــأن أولئـــك : " -قاضـــي احملكمـــة الشـــرعية األوىل بدولـــة قطـــر  -قـــال أمحـــد بـــن حجـــر  - ٥٥
واألحـرى أن يكونـوا جهـالء، مل يعلمـوا أن األئمـة  -يقصـد مقلـدي املـذاهب ومتعصـبيها  -العلماء 
 .)٢("  مل يأمروا أحدا باتباعهم بل أمروا باتباع قول اهللا وقول رسوله  

وقد نـادى بـالتحرر مـن املذهبيـة يف املاضـي فقهـاء وعلمـاء كثـريون، : " قال ابراهيم فوزي - ٥٦
واعتــربوا التقوقــع ضــمن مــذهب واحــد مــن عالمــات االحنطــاط وتــدين الفكــر والعقــل بــني املســلمني، 

م واجتهـاداcم دون رويـة وال وعن األخذ بآرائه!! وقد nى أصحاب املذاهب أنفسهم عن تقليدهم
 .)٣(" نظر وحذا حذوهم فقهاء وعلماء كثريون 

هـذه : " قال الدكتور إبراهيم هالل يف مقدمة كتـاب اإلمـام الشـوكاين واالجتهـاد والتقليـد - ٥٧
صــفحات مــن جهــاد اإلمــام الشــوكاين ضــد املقلــدين، اقــدمها يف هــذه األيــام تنبيهــا هلــؤالء الــذين ال 

وأن كـالم األئمـة السـابقني "... باملذاهب واآلراء، ويلغون أمامها عقـوهلم وتفكـريهم  يزالون يتعلقون
ـــاcم  ـــيس وافيـــا بـــذلك، بـــل يقصـــر عـــن البلـــوغ إىل استقصـــاء كـــل ظـــروف عصـــرهم ومتطلبـــات حي ل

 وضروراcا، فضال عن أن يفي
____________ 

 .٦٩و  ٦٤و  ٦٧ص : القول السديد يف كشف حقيقة التقليد - ١
 .٦٢ - ٦١ص : ير املسلمني عن االبتداع والبدع يف الدينحتذ - ٢
 .١٠ص : أحكام اإلرث - ٣

    



٦٢ 

كـل : " حباجات عصـرنا، كمـا أnـم يف آرائهـم عرضـة للخطـأ والصـواب، وقـد قـالوا هـم عـن أنفسـهم
 ".امرئ يؤخذ من قوله ويرتك إال قول اهللا وقول الرسول 

ــــ!! وnــــوا النــــاس عــــن تقليــــدهم بكــــل شــــدة ذهم ومــــن بعــــد تالميــــذهم أن جيتهــــدوا  وأمــــروا تالمي
إنــه ال حيــل : كاجتهــادهم وأن يأخــذوا مــن كتــاب اهللا وســنة رســوله مباشــرة كمــا أخــذوا هــم، وقــالوا

المــرئ أن يعمــل بقولنــا إال بعــد أن يعــرف مــن أيــن أخــذنا هــذا القــول، مــن الكتــاب أو الســنة؟ هــذا 
 .)١(... " من كتب يف الفقه وغريههو رأي األئمة السابقني أنفسهم فيما خلفوه لنا من آراء و 

مـنهم النـاس إىل  ومـا دعـا أحـدٌ : " قال الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق عـن األئمـة األربعـة - ٥٨
 ...وا تالميذهم عن تقليدهم وأمروا باتباع احلق والدليلباعه بل مجيعهم nَ تّ إ

ألnــم خــالفوا هــؤالء وأمــا املقلــدون الــذين يزعمــون أnــم علــى مــذهبهم فهــم أبعــد النــاس عــنهم، 
 .)٢(" األئمة يف nيهم عن تقليدهم واإلفتاء بآرائهم دون معرفة دليلهم 

بعـــد أن ذكـــر بعـــض أقـــوال األئمـــة  -أحـــد علمـــاء األردن  -وقـــال حممـــد إبـــراهيم شـــقرة  - ٥٩
هــــذه األقــــوال لألئمــــة األربعــــة اhتهــــدين صــــرحية ال تــــدع جمــــاال : " األربعــــة يف النهــــي عــــن تقليــــدهم

 .)٣(" م أن يسلم قياد عقله ملذهب من املذاهب للمسل
ـــألوا  إن األئمـــة : " قـــال صـــالح الـــدين مقبـــول يف مقدمـــة كتـــاب خمتصـــر املؤمـــل - ٦٠ مل ي

جهــدا يف اتبـــاع الســـنة ونشــرها وكـــذلك مل يقصـــروا يف النهــي عـــن تقليـــدهم خــالف ســـنة رســـول اهللا 
لفة األحاديث الصـحيحة، أوصـى األئمـة أصـحاQم بـأن ال يقلـدوهم وخوفا من وقوع خما... 
 .)٤(" خبالفها 

____________ 
 .٣ص  - ١
 .٤٩و  ٤٣ص : السلفيون واألئمة األربعة - ٢
 .١٥ص : الرأي السديد يف االجتهاد والتقليد - ٣
 .٧ص : خمتصر املؤمل - ٤

    



٦٣ 

 ؟وماذا بعد هذا
سـلم مـن أقـوال األئمـة األربعـة يف النهـي عـن تقليـدهم، نكتفي Qذا القدر ممـا ورد عليـك أخـي امل

فقد أوردنا أقوال ستني عاملا من علماء اإلسالم يدعون Qا لفتح باب االجتهـاد، وينهـون عـن تقليـد 
دون مقــاالcم يف وجــوب تــرك تقليــدهم، فمــاذا بعــد هــذا؟ أيســوغ املســلم لنفســه األئمــة األربعــة ويؤّكــ

 !!هب وقد nاه إمام مذهبه عن تقليده؟أن يبقى مقلدا ألحد هذه املذا
ن نشــأ علـى مــذهب مـن هــذه املــذاهب اإلسـالمية أنــا لـك النــذير املبلــغ َمــ فيـا: " يقـول الشــوكاين

يف التحــذير مــن أن تقــول هــذه املقالــة وتســتمر علــى الضــاللة، فقــد اخــتلط اخلــري بالشــر، والصــحيح 
ىل هذه األمة إال رسـوال واحـدا أمـرهم باتباعـه، بالسقيم، وفاسد الرأي بسقيم الرواية، ومل يبعث اهللا إ

ُخُذوهُ  الرBُسوُل  آتَاُكمُ  َوَما (: وnاهم عـن خمالفتـه فقـال ولـو كـان  )١( ) فَانتَُهوا َقنْهُ  َغَهاُكمْ  َوَما فَ
ــريون متعــددون بعــدد أهــل  حمــض رأي أئمــة املــذاهب حجــة علــى العبــاد، لكــان هلــذه األمــة رســل كث

مبــا مل يكلفهــم اهللا بــه، وإن مــن أعجــب الغفلــة، وأعظــم الــذهول عــن احلــق  الــرأي، املكلفــني للنــاس
 .)٢(... " اختيار املقلدة آلراء الرجال مع وجود كتاب اهللا ووجود سنة رسوله

كتبــا كتبهــا لكــم األمــوات مــن أســالفكم واســتبدلوا Qــا كتــاب   -أرشــدكم اهللا وإيــاي  -فــدعوا " 
 .)٣(" م اهللا خالقهم وخالقكم ومتعبدهم ومتعبدك

____________ 
 .٧: احلشر - ١
 .٢/١٨٩: فتح القدير - ٢
 .٣٥٣ - ٣٥٢ص : املصدر السابق - ٣
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 الفصل الثاني

 عقبات عدة أمامنا
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٦٦ 

 األئمة األربعة أموات
فـإن ! وهذه عقبة أخرى، إذ كيـف نأخـذ ديننـا عـنهم وقـد مـاتوا قبـل أكثـر مـن ألـف ومئـيت سـنة؟

وإذا كــان الــدين ال  ؟واملســائل املســتحدثة كيــف ســيجيبوننا عنهــا: قلنــا نأخــذ بــأقواهلم املدونــة،: قيــل
 يؤخذ إال عنهم فكيف عاش املسلمون قبلهم وإىل من رجعوا يف معرفة اإلسالم؟

يف ضــالل؟ وإذا قلـــتم أن اإلســـالم ال يؤخـــذ إال : فهــل كـــانوا قبـــل أن يصــلوا اىل درجـــة االجتهـــاد
ى بالضـــالل كالســـلفية واملـــذاهب القدميـــة كـــالثوري مـــنهم فقـــد حكمـــتم علـــى أتبـــاع املـــذاهب األخـــر 

 .واألوزاعي وابن أيب ليلى وغريهم

 ال ترجيح بين المذاهب
ومن هذه العقبات اليت تقف أمامنا أننا إذا أردنا أن خنتـار أحـد املـذاهب األربعـة لكـي نتبعـه فـال 

مث لـو .  وشـرعاح مذهبا على آخر ألنه سيكون ترجيحا بال مرجح وهو فاسـد عقـالنستطيع أن نرجّ 
أننــا أخــذنا املــذهب الشــافعي دون غــريه فقــد حكمنــا علــى مــن خــالف الشــافعي بالضــالل، وكــذلك 
إذا اخرتنا مذهب أيب حنيفة حنكـم علـى مـن خالفـه بالضـالل، ألننـا نعلـم أن احلـق واحـد ال يتعـدد، 

 !!فال ميكن أن يكون األربعة مصيبني يف مسألة واحدة وهم خمتلفون فيها؟

 األربعة لم يروا النبي األئمة 
  ومل يسمعوا منه، وبينهم وبينه أكثر من مئة  األئمة األربعة مل يروا النيب  إنّ 

    



٦٧ 

سنة، وال يطمئن املسلم ألقواهلم ألnا حتتمل اخلطأ، فأقواهلم جمرد اجتهادات قد تصيب وقـد ختطـئ  
  . كما قالوا هم أنفسهم

، وقـال اإلمـام "قولنا صواب حيتمل اخلطـأ، وقـول غرينـا خطـأ حيتمـل الصـواب : " يقول الشافعي
كان اإلمـام مالـك يسـأل " ، و )١(" كل أحد يؤخذ من قوله ويرتك إال صاحب هذا القرب : " مالك

ُظـنُّ  إِن (: وقـد مـر علينـا قولـه )٢(" يف اخلمسني مسألة فال جييـب يف واحـدة منهـا  Bغ  Bـا إِال Jَوَمـا َظن 
 .)بُِمْستَيِْقِنَ?  Oَْنُ 

فهــل يعقــل أن اهللا يريــد لعبــاده أن يأخــذوا أحكــام ديــنهم بشــكل خــاطئ؟ ال أعتقــد أن مســلما 
قـد تكفـل حبفـظ  وواتـر إلـيهم رسـله  بـل إن اهللا الـذي أرسـل لعبـاده األنبيـاء . يقول ذلك

صـحيحه مبنيــة علـى اليقــني، سـواء يف العقيــدة أو الشـريعة، وهــذا  دينـه وإيصـاله جلميــع النـاس بصــورة
نBا (: ما يفرضه العقل والشرع، قال تعاىل Xَْا Oَْنُ  إِ Bْكرَ  نَز ّCِا اBن  .)٣( ) 8ََافُِظونَ  Yَُ  َو/ِ

 النـيب ومل يسـمع منـه، وبينـه وبـني  أما أبو احلسن األشعري فهو اآلخر مل ير النيب 
 قــال أهــل. زالــت عقيــدة هــذا الرجــل محــل خــالف بــين األشــاعرة وأهــل الحــديثأكثــر مــن قــرنني، ومــا 

 .إن األشعري رجع يف اخريات حياته إىل مذهب السلف: احلديث
ــت مســتمرة حــول عقيــدة هــذا الرجــل . واألشــاعرة مصــرون علــى أنــه مل يرجــع، والكتابــات مــا زال

 !مل يأمرانا باتباعه فضال عن أن اهللا ورسوله ! هذا الرجل وعقيدته خمتلف فيها؟ فكيف نتبع

 األئمة األربعة يختلفون
 إن األئمة األربعة كثريا ما خيتلفون يف املسألة: ومن العقبات اليت تقف أمامنا

____________ 
 .٧/١٣٨: البداية والنهاية، ابن كثري - ١
 :، وراجع إرشاد الفحول، الشوكاين١/٥٧ووي مقدمة شرح املهذب، حتقيق حممد جنيب مطيعي الن - ٢

 .٢٥٥ - ٢٥٤ص 
 .٩: احلجر - ٣

    



٦٨ 

الواحــدة، بــل االخــتالف قــائم بــني فقهــاء املــذهب الواحــد، وحنــن نعلــم بديهــة أن حكــم اهللا يف أي 
هم يف الفـروع ال يف األصـول إن اخـتالف: فـإن قيـل. موضوع واحد ال ثاين لـه، فـاحلق واحـد ال يتعـدد

وبإمكـان املسـلم أن يأخـذ "  اختالف أميت رمحـةٌ : " لقول الرسول  وهذا االختالف هو رمحةٌ 
 .من أي مذهب منها فكلها من نبع النبوة

ثهم علــى فكيــف حيــ. أن يقصــد هــذا املعــىن الظــاهري للحــديث حاشــا لرســول اهللا : قلنــا
 :االختالف وهو يتلو هلم عن رب العزة

ـهِ  Zَِبِْل  َواْقتَِصُموا ( Bيًعـا اللـ قُـوا َوَال  َ]ِ Bَفتَْفَشـلُوا َينَـازَُعوا َوَال  (: ، وقولـه تعـاىل)١( ) َيَفر 
ُكمْ  َوتَْذَهَب  ينَ  تَُكونُوا َوَال  (: ، وقولـه)٢( ) ِر[ُ ِ

BC2َ قُوا Bَجـاَءُهمُ  َمـا دِ َنْعـ ِمـن َواْختَلَُفوا َيَفر 
ِيّنَاُت  َYْ(: ، وقوله)٣( ) ا  Bِذهِ  إِن ـٰ ُكمْ  َه تُ Bم

ُ
ةً  أ Bم

ُ
 :، وقوله)٤( ) َواِحَدةً  أ

)  Bينَ  إِن ِ
BCقُوا ا Bنُوا ِدينَُهمْ  فَرTَْسَت  ِشيًَعا َوBءٍ  ِ>  ِمنُْهمْ  ل ْnَ ( )٥(. 

ولنــا !! اختلفــوا فــإن اخــتالفكم رمحــة: ل للنــاسQــذه اآليــات مث يقــو  فكيــف يــأيت الرســول 
إذا كــــان اخــــتالفهم رمحــــة فمــــا بــــال األئمــــة األربعــــة والفقهــــاء يف إطــــار مــــذهبهم يتفقــــون : ان نقــــول
 أحيانا؟

فكـان  ،فبمقتضى هذا الفهم للحديث ال جيب علـيهم أن يتفقـوا ألن اتفـاقهم واجتمـاعهم نقمـةٌ 
ىت تعــــم الرمحــــة املفرقــــة ألبنــــاء اإلســــالم إىل مــــذاهب الواجــــب علــــيهم ان خيتلفــــوا يف كــــل املســــائل حــــ

 !!خمتلفة
 .ومن رجع إىل كتب التاريخ واملذاهب سيجد مظاهر هذه الرمحة بأجلى صورها

 وهي السنة اليت تويف فيها أبوحنيفة فقالت احلنفية  هـ ١٥٠لقد ولد الشافعي سنة 
____________ 

 .١٠٣: آل عمران - ١
 .٤٦: األنفال - ٢
 .١٠٥: عمرانآل  - ٣
 .٩٢: األنبياء - ٤
 .١٥٩: األنعام - ٥

    



٦٩ 

 :ما جسر إمامكم أن خيرج إىل الوجود حىت مات إمامنا، وأجابتهم الشافعية: للشافعية
 .)١(!! " بل إمامكم ما ثبت لظهور إمامنا

ــغ مــن إيــذاء بعــض املتعصــبني يف طــرابلس الشــام يف آخــر القــرن : " وقــال صــاحب املغــين وقــد بل
 :ذهب بعض شيوخنا الشافعية إىل املفيت وهو رئيس العلماء وقال له املاضي أن

يف هـذه األيـام مـن !! إقسم املساجد بيننا وبني احلنفية فإن فالنا من فقهائهم يعدنا كأهل الذمـة
!! " خالفهم يف تزويج الرجل احلنفي بـاملرأة الشـافعية، وقـول بعضـهم ال تصـح ألnـا تشـك يف إمياnـا

)٢(. 
حــرق احلنابلــة مســجدا للشــافعية، وقــام خطبــاء احلنفيــة يلعنــون احلنابلــة والشــوافع عــل هــذا، وقــد أ

 .)٣(املنابر، ووقعت فتنة بني احلنفية والشافعية فحرقت األسواق واملدارس 
وقـــد كثـــرت فيهـــا حـــوداث الشـــغب مـــن جانـــب : "  هــــ ٣٢٣يقـــول ابـــن األثـــري يف حـــوادث ســـنة 

وقــد نشــأ اخلــراب يف : " ويقــول يــاقوت احلمــوي عــن اصــبهان". احلنابلــة واعتــداءاcم علــى الشــوافع 
ــت وقبلــه يف نواحيهــا لكثــرة الفــنت والتعصــب بــني الشــافعية واحلنفيــة واحلــروب املتصــلة بــني  هــذا الوق

 ".احلزبني فكلما ظهرت طائفة nبت حملة األخرى وحرقتها وخربتها 
احلـروب بينهمـا كـان الظفـر يف  وقعـت العصـبية بـني احلنفيـة والشـافعية وقامـت: " وقال عـن الـري

 .)٤(!! " مجيعها للشافعية، هذا مع قلة عدد الشافعية إال أن اهللا نصرهم عليهم
 من مل: " ومظاهر الرمحة جندها يف تكفري كل مذهب لغريه، يقول ابن حامت احلنبلي

____________ 
 .١/١٦٥: نقال عن الغيث املسجم يف شرح المية العجم ٣/١٢: أسد حيدر - ١
 .٣/٣٨: الفكر السامي - ٢
 .٣/٣٤٣: مرآة اجلنان. ١٤/٧٦: البداية والنهاية - ٣
 .٣/١١٧و  ١/٢٠٩: معجم البلدان - ٤
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 .)١(" يكن حنبليا فليس مبسلم 
 .)٢(ر أبو بكر املقري مجيع احلنابلة وقد كفّ 

ب الشــافعي اشــتهر بــني احلنفيــة أن احلنفــي إذا انتقــل إىل مــذه: " وقـال مــال علــي القــاري احلنفــي
 .)٣(!! " يعزر وإذا كان بالعكس خيلع عليه

لــــو كــــان يل أمــــر : "  هـــــ ٥٠٦/وقـــال قاضــــي دمشــــق احلنفــــي حممــــد بــــن موســــى البالســــاغوين ت
 .)٤(" ألخذت اجلزية من الشافعية 

 .)٥(" لو كان يل من األمر شئ ألخذت على احلنابلة اجلزية : " وقال املظفر الطوسي الشافعي
فهـل منـع اهللا عبـاده ! ف رمحة، فلماذا مل خيتلف القـرآن يف أحكامـه التشـريعية؟وإذا كان االختال

dِ  (من رمحته وهو القائـل  َeَْوَِسـَعْت  َور  B{ُ  ٍء ْnَ ( )حاشـا هللا أن يـدعو لالخـتالف بعـد أن ! ؟)٦
هِ  َلkِْ  ِعندِ  ِمنْ  2َنَ  َولَوْ  (: nى عنه يف حمكـم كتابـه، قـال تعـاىل Bا اْخِتَالفًا ِفيهِ  لَوََجُدوا اللـkًَكِث ( 

نB  (: فاهللا يدعونا التباع سبيل واحد وينهانا عن اتباع السبل )٧(
َ
َذا َوأ ـٰ اfِ  َه َgِ ِبُعوهُ  ُمْستَِقيًماBفَات 

بَُل  تَتBِبُعوا َوَال  َق  السُّ B٨( ) َسِبيِلهِ  َعن بُِكمْ  َفتََفر(. 
هـي عنـه، وهـذا رد علـى كـل مـن يقـول بـأن مفـرق، ومن: فالقرآن يصرح بأن اتباع أكثر من سـبيل

 .االختالف رمحة
____________ 

 .٣/٣٧٥: تذكرة احلفاظ - ١
 .٣/٢٥٢: شذرات الذهب - ٢
 .٣/٣٥٥: الصنعاين، وراجع الدين اخلالص/إرشاد النقاد - ٣
 .٥٢ - ٤/٥١: ميزان االعتدال - ٤
 .٨/٤٤: مرآة الزمان - ٥
 .١٥٦: األعراف - ٦
 .٨٢: النساء - ٧
 .١٥٣: األنعام - ٨
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إن بإمكان املسلم أن يأخـذ مـن أي مـذهب مـن املـذاهب األربعـة فكلهـا مـن نبـع : أما من يقول
عجبا كيف تكـون هـذه االختالفـات حـىت يف األمـور الصـغرية مـن نبـع واحـد؟ فهـل : نقول له. النبوة

د معـه زجاجـة فلو جاء أربعة أشخاص وكـل واحـ! رأيت أخي املسلم نبع ماء مثال له عدة مذاقات؟
إنه من نبع ماء عذب، وكـان األول معـه مـاء مـاحل، والثـاين معـه مـاء مـر، والثالـث : مليئة باملاء وقالوا

. معه ماء ننت، والرابع معه ماء عذب، فهل يكـون املـاء الـذي حبـوزcم عاكسـا ملـذاق النبـع؟ طبعـا ال
فـــإnم nلـــوا مـــن ينـــابيع  بـــل إن الشـــخص الرابـــع هـــو الـــذي nـــل مـــن مـــاء ذلـــك النبـــع، أمـــا اآلخـــرون

 .أخرى، أو من هذا النبع ولكنهم غريوا وبدلوا فيه
وهكـذا احلـال مـع املـذاهب األربعـة، فلـو حصـرنا اإلسـالم Qـم فـال بـد أن يكـون واحـد مـنهم هــو 
الـذي غــرف مـن نبــع النبــوة، إذ ال يعقـل أن يكونــوا مجيعــا قـد غرفــوا مـن نبــع واحــد وكـل واحــد يقــول 

 !!مذاق النبع هكذا؟
: فنقـول. هم أخذوا من نبع واحد ولكن كـل واحـد اجتهـد وتوصـل لشـئ خيـالف غـريه: فإن قيل

حىت وإن اجتهدوا واختلفوا يف اجتهـاداcم فواحـد مـن هـذه اآلراء هـو الـذي يعكـس حكـم اإلسـالم 
 .فنحن نعلم أن اإلسالم له حكم واقعي واحد يف أي موضوع. لو حصرناه Qم

حــديث موضــوع فــال حيــتج بــه، وتفصــيل " اخــتالف أمــيت رمحــة " ومــع الــذي ذكرنــا فــإن حــديث 
ال أصـل لـه، ولقـد جهـد احملـدثون يف : " ذلك حملدث أهل السنة األلباين فقد قـال عـن هـذا احلـديث

 ...أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا
ولـــيس مبعـــروف عنـــد احملـــدثني، ومل أقـــف لـــه علـــى ســـند : " ونقـــل املنـــاوي عـــن الســـبكي أنـــه قـــال

وأقــره الشــيخ زكريــا األنصــاري يف تعليقــه علــى تفســري البيضــاوي "  ضــعيف وال موضــوع صــحيح وال
 .)١() " ٩٢/٢ق (

____________ 
 .٥٧ح  ١/٧٦: سلسلة األحاديث الضعيفة - ١
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وهذا من أفسد قـول يكـون، ألنـه لـو كـان االخـتالف رمحـة لكـان االتفـاق : " وقال ابن حزم عنه
" أو ســخط  ألنــه لــيس إال اتفــاق أو اخــتالف، ولــيس إال رمحــةٌ  ،ســخطا، وهــذا مــا ال يقولــه مســلم

 .)١(" وأما احلديث املذكور فباطل مكذوب 
تـــرد علـــى أحـــدهم القضـــية يف حكـــم مـــن األحكـــام فـــيحكم فيهـــا برأيـــه، مث تـــرد تلـــك القضـــية " 

بعينهـــا علــــى غــــريه فـــيحكم فيهــــا خبالفــــه، مث جيتمـــع القضــــاة بــــذلك عنـــد اإلمــــام الــــذي استقضــــاهم 
أفــأمرهم اهللا تعــاىل بــاالختالف . آراءهــم مجيعــا، وإهلهــم واحــد ونبــيهم واحــد وكتــاQم واحــد فيصــوب

فأطاعوه أم nاهم عنه فعصوه، أم أنزل اهللا دينا ناقصا فاستعان Qم على إمتامـه؟ أم كـانوا شـركاء لـه، 
عــن تبليغــه  فلهــم أن يقولــوا وعليــه أن يرضــى؟ أم أنــزل اهللا ســبحانه دينــا تامــا فقصــر الرســول 

ا (: وأدائه واهللا سبحانه يقول Bْطنَا م Bءٍ  ِمن الِْكتَاِب  ِ>  فَر ْnَ ( )وفيه تبيـان لكـل شـئ وذكـر أن )٢ ،
ـهِ  َلـkِْ  ِعنـدِ  ِمنْ  2َنَ  َولَوْ  (الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه ال اخـتالف فيـه فقـال سـبحانه  Bاللـ 

وأن القرآن ظاهره أنيـق وباطنـه عميـق ال تفـىن عجائبـه وال تنقضـي  )٣( ) ِثkًاكَ  اْخِتَالفًا ِفيهِ  لَوََجُدوا
 .)٤(" غرائبه وال تكشف الظلمات إال به 

 االئمة األربعة والفقه
عثـرات يف فتـاواهم  -مع متام احرتامنـا هلـم  -باالضافة اىل اختالف األئمة األربعة، جند عندهم 

 :فهام منهاجتعلنا نضع على هذا املنهج عالمات است
ل آخــر باألنــدلس بــأن يزوجــه فالنــة، فيعقــد لــه لــو أن رجــال يف مصــر وّكــ: " قــول أيب حنيفــة -

 عليها، وال يلتقيان أصال فيما يرى الناس مث جتئ املرأة بولد يكون نسبه ثابتاً 
____________ 

 .٥/٦١: اإلحكام يف اصول األحكام - ١
 .٣٨: األنعام - ٢
 .٨٢: النساء - ٣
 .١/٥٥: البالغة، حممد عبدهnج  - ٤

    



٧٣ 

 .)١(!!! " للرجل الذي يف مصر
 !!إذا استأجر إمرأة ليزين Qا: " ويف كتاب تأسيس النظر للدبوسي احلنفي

 !!...عليه عند أيب حنيفة ال للخدمة، فزين Qا، ال حدّ 
ـــه، ألن صـــورة املبـــيح قـــد إذا تـــزوج ذات رحـــم منـــه فوطأهـــا وهـــو يعلـــم أو ال يعلـــم، ال حـــدّ   علي

 !!...وجدت وهو النكاح وإن مل يبح، وهو قول أيب حنيفة
 .)٢(" حنيفة  إذا تزوج إمرأة قد حرمت عليه باملصاهرة ودخل Qا، ال حد عليه عند أيب

جــاء رجــل مــن أهــل املشــرق اىل أيب حنيفــة : مسعــت حيــىي بــن خمنــف قــال: عــن محــاد بــن زيــد قــال
فوضـع الرجـل . يسـأل عنـه، فرجـع عـن ذلـك كلـهعليـه ممـا كـان  مبكة، عاما أول، فعرضـهبكتاب منه 

ـــت هـــذا الرجـــل عامـــا أوال، فأفتـــاين Qـــذا الكتـــاب، : الـــرتاب علـــى رأســـه، مث قـــال يامعشـــر النـــاس أتي
 .)٣(فأهرقت به الدماء، وأنكحت به الفروج مث رجع عنه العام 

فصــلى لقــد أراد الســلطان حممــود بــن ســبكتكني أن خيتــار مــذهبا مــن مــذهيب الشــافعية واحلنفيــة 
ــــه ليحبــــب الســــلطان Qــــا وصــــلى الصــــالة علــــى مــــذهب أيب  القفــــال الشــــافعي الصــــالة علــــى مذهب

 ...حنيفة
مث صلى ركعتني على ما جيوزه أبو حنيفـة فلـبس جلـد كلـب مـدبوغ، : " يقول اجلويين عن القفال

ولطــــخ ربعــــه بالنجاســــة، وتوضــــأ بنبيــــذ التمــــر، وكــــان يف صــــميم الصــــيف يف املفــــازة، فــــاجتمع عليــــه 
 ذباب والبعوض، وكان الوضوء معكوسا منكسا، مث استقبلال

____________ 
 .حميي الدين عبد احلميد حبث النسب، ومجيع كتب احلنفية/األحوال الشخصية - ١
، حتقيق وتصحيح مصطفى حممد القبـاين الدمشـقي، وانظـر ١٤٩ - ١٤٨ص : راجع هذه األقوال يف تأسيس النظر - ٢

 .٧/٣٥: حلنفيبدائع الصنائع للكاساين ا
 .٥١: تأويل خمتلف احلديث - ٣

    



٧٤ 

القبلــة وأحــرم بالصــالة مــن غــري النيــة، وأتــى بــالتكبري بالفارســية، مث قــرأ آيــة بالفارســية، مث نقــر نقــرتني  
 :وتشهد وضرط يف آخره من غري سالم، وقال ،ومن غري ركوع ،كنقرات الديك، من غري فصل

إن مل تكــن هــذه صــالته قتلتـــك، ألن : الســلطانأيهــا الســلطان، هــذه صــالة أيب حنيفــة، فقــال 
ـــأمر ! !مثـــل هـــذه الصـــالة ال جيوزهـــا ذو ديـــن وأنكـــرت احلنفيـــة أن تكـــون هـــذه صـــالة أيب حنيفـــة، ف

القفــال باحضــار كتــب الفــريقني، وأمــر الســلطان كاتبــا نصــرانيا يقــرأ، فقــرأ املــذهبني مجيعــا، فوجــدت 
.. أعرض الســلطان عــن مــذهب أيب حنيفــةفــ. الصــالة يف مــذهب أيب حنيفــة علــى مــا حكــاه القفــال

ولـــو عرضـــت الصـــالة الـــيت جوزهـــا أبـــو حنيفـــة علـــى العـــامي : " قـــال اجلـــويين بعـــد ذكـــره هلـــذه القصـــة
المتنع من قبوهلا والصالة عماد الدين، فناهيـك مـن فسـاد اعتقـاده يف الصـالة وضـوحا علـى بطـالن 

 !!)١(" مذهبه هذا 
 !!.زوجته ومل يتلفظ فإnا تطلقويف فقه املالكية لو نوى رجل أن يطلق 

هــذا غــيض مــن فــيض، ويــدرك املســلم أن هــذا  )٢(! وأجــاز الشــافعي نكــاح الرجــل بنتــه مــن الزنــا
 .الكالم ليس من اإلسالم يف شئ

فقــد وجــد عنــدهم شــطحات يف العقيــدة نشــري لبعضــها وهــي كافيــة لوضــع عالمــة : أمــا األشــاعرة
 .استفهام على هذا االجتاه

ومذهب أهـل السـنة أيضـا أن اهللا تعـاىل ال جيـب عليـه شـئ تعـاىل اهللا، : " شعرييقول النووي األ
بــل العــامل ملكــه والــدنيا واآلخــرة يف ســلطانه، يفعــل فيهمــا مايشــاء، فلــو عــذب املطيعــني والصــاحلني 

 .)٣(" أمجعني وأدخلهم النار كان عادال منه، ولو نعم الكافرين وأدخلهم اجلنة كان له ذلك 
____________ 

، وذكــر هــذه احلادثــة ابــن خلكــان يف وفياتــه يف ترمجــة الســلطان ٥٩ - ٥٦ص : راجــع رســالة مغيــث اخللــق للجــويين - ١
 .حممود بن سبكتكني

 .٣/١٧٨: مغين احملتاج للخطيب الشربيين: راجع كتب الشافعية منها مثال - ٢
 .١٧/١٦٠: صحيح مسلم بشرح النووي - ٣

    



٧٥ 

املــؤمنني باجلنــة والكــافرين  ا واآلخــرة يف ســلطانه، لكــن اهللا وعــدَ العــامل كلــه ملكــه والــدني أجــل إنّ 
هِ  وَْعدَ  إِنB  (بالنار واهللا ال خيلف وعده  Bاللـ  iَفْظِلـمُ  َوَال  (وذلك الكالم هو عـني الظلـم  )١( ) َحق 

َحًدا َربَُّك 
َ
ومـا  كمـا أنـه معـارض باآليـات الـيت جـاءت تبشـر املـؤمنني باجلنـة والكـافرين بالنـار  )٢( ) أ
 !أكثرها

ُكمْ  َكتََب  (: إن اهللا جيب عليه ما أوجبه لنفسه كالرمحـة، قـال تعـاىل ٰ  َربُّ َhَ  َِـةَ  َغْفِسـهeْBالر ( 
)٣(. 

!! ؟وإذا كان اهللا ال جيب عليه شـئ فلمـاذا أوجـد الثـواب والعقـاب وبعـث األنبيـاء والرسـل 
 .أفتونا يا أويل األلباب

 .)٤(" تكليف ما ال يطاق جائز عندنا : املقصد السابع: "  املواقفوقال القاضي اإلجيي يف
هُ  يَُكِلُّف  َال  (: وهذه العقيدة األشعرية خمالفة لصريح القرآن قال تعاىل Bَغْفًسـا اللـ  Bوُْسـَعَها إِال 

هُ  يَُكِلُّف  َال  (: وقال تعاىل )٥( ) Bَغْفًسا اللـ  Bدة من القرآن؟فأين هذه العقي )٦( ) آتَاَها َما إِال! 
ـــأمر مبـــا يكـــره وينهـــى عمـــا حيـــب: وقـــال األشـــاعرة وإن اهللا يفعـــل بـــدون غـــرض، وإن !! إن اهللا ي

 .)٧(!! أفعال العباد خملوقة هللا، وإن أفعاهلم خريها وشرها من اهللا
____________ 

 .٣٣: لقمان - ١
 .٤٩: الكهف - ٢
 .٥٤: األنعام - ٣
 .٣٣٠ فحةص - ٤
 .٢٨٦: البقرة - ٥
 .٧: لطالقا - ٦
 .١/١٦٣املواقف يف علم الكالم، والفروق للقرايف، واملذاهب اإلسالمية أليب زهرة : راجع - ٧

    



٧٦ 

 السياسة أوجدت المذاهب
ــت كــل مــن  ة للتــاريخ جنــد أنّ بــالقراءة املتأنيّــ السياســة هــي الــيت أوجــدت املــذاهب األربعــة وحارب
مـــا عملــت باملــذاهب األربعــة لكانـــت ولــو عملـــت السياســة باملــذاهب األخــرى مثل. متــذهب بغريهــا

 .د Qا الناس وال يرضون بغريها بدالموجودة اآلن يتعبّ 
فمعتنقوهـا خلقــوا فوجــدوا هــذه املــذاهب يف جمتمعــاcم وتبنوهـا، هــذا كــل مــا يف األمــر، ولــيس يف 

 .هذا دليل على وجوب اتباعها
ىت مل يبـق يف جممـوع أمصـار ح  هـ ٥٦٦استمرت والية القضاة األربعة من سنة : " يقول املقريزي

اإلسـالم مــذهب يعــرف مـن مــذاهب اإلســالم غــري هـذه األربعــة، وعــودي مـن متــذهب بغريهــا، وأفــىت 
فقهــاؤهم يف هـــذه األمصـــار بوجــوب اتبـــاع هـــذه املــذاهب وحتـــرمي مـــا عــداها، والعمـــل علـــى هـــذا إىل 

" الرغم مـن زوال ملكــه اليـوم، وأعلـن الظـاهر بيـربس سـد بـاب االجتهــاد، ومـازال أمـر بيـربس نافـذا بـ
)١(. 

منـع االجتهـاد قـد حصـل بطـرق  وإين أسـتطيع أن أحكـم هنـا بـأنّ : " قال عبد املتعـال الصـعيدي
هــذه الوســائل لــو قــدرت لغــري املــذاهب األربعــة  ظاملــة، وبوســائل القهــر واإلغــراء باملــال، وال شــك أنّ 

 .)٢(" عند من ينكرها  قبولةً يقلدها أيضا، ولكانت اآلن م اليت نقلدها اآلن لبقي هلا مجهورٌ 

 قيل في األئمة األربعة
مـا : وهؤالء األئمـة تكلمـوا يف بعضـهم الـبعض، وانتقـدهم العلمـاء يف خمتلـف العصـور، مـن ذلـك

 اجتمع سفيان الثوري وشريك: أخرجه اخلطيب باإلسناد إىل وكيع، قال
____________ 

فقــه :  أن للحكــام دورا كبــريا يف اجيــاد هــذه املــذاهب، راجــعوقــد ذهــب الســيد ســابق اىل. ٢/٣٣٣: اخلطــط املقريزيــة - ١
 .١/١٤: السنة
 .١٤ص : ميدان االجتهاد - ٢

    



٧٧ 

مـا تقـول يف رجـل : فأتـاهم، فقـالوا لـه: واحلسن بن صـاحل وابـن أيب ليلـى، فبعثـوا إىل أيب حنيفـة، قـال
ال قبلــت : يب ليلــىمــؤمن، فقــال لــه ابــن أ: قتــل أبــاه، ونكــح أمــه، وشــرب اخلمــر يف رأس أبيــه؟ فقــال

 :ال كلمتك ابدا، وقال له شريك: لك شهادة ابدا، وقال له سفيان الثوري
وجهـي مـن وجهـك حـرام : لو كان يل مـن األمـر شـئ لضـربت عنقـك وقـال لـه احلسـن بـن صـاحل

احلمـد هللا الـذي أراح املسـلمني : وعندما مسع بوفاته سـفيان الثـوري قـال... أن أنظر إىل وجهك ابدا
 .)١(" منه 

 :أيذكر أبو حنيفة ببلدكم؟ قلت: قال يل مالك بن أنس: وعن الوليد بن مسلم قال
وقــد رد علــى أيب حنيفــة مــايقرب مــن مخســة وثالثــني  )٢(! مــاينبغي لبلــدكم أن يســكن: نعــم، قــال
ــك بــن أنــس، : إمامــا، مــنهم أيــوب السجســتاين، جريــر بــن حــازم، محــاد بــن ســلمة، أبــو عوانــة، مال

وزاعــي، وعبــد اهللا بــن مبــارك، وســفيان الثــوري، وســفيان بــن عيينــة، وابــن أيب جعفــر بــن حممــد، واأل
 .)٣(... " ليلى

إنــا النــنقم علــى أيب حنيفــة أنــه رأى، كلنــا يــرى، ولكننــا نــنقم عليــه أنــه : وكــان األوزاعــي يقــول" 
 .)٤(" فيخالفه إىل غريه  جييئه احلديث عن النيب 
رد أبــو : مسعـت يوســف بــن أسـباط يقــول: غـدادي عــن أيب صــاحل القـراء، قــالوأخـرج اخلطيــب الب
 .أربعمائة حديث أو أكثر حنيفة على رسول اهللا 

وقـــال أبـــو حنيفـــة لـــو أدركـــين النـــيب وأدركتـــه ألخـــذ بكثـــري مـــن قـــويل، وهـــل الـــدين إال الـــرأي : قـــال
 .)٥(" احلسن 

____________ 
 .١٣/٣٧٤ :تاريخ بغداد - ١
 .، حتقيق وختريج وصى اهللا عباس، وصحح اسناده٢/٥٤٧أمحد بن حنبل : العلل ومعرفة الرجال - ٢
 .٣٧٠ - ١٣/٣٦٩: تاريخ بغداد - ٣
 .٥٢ص : تأويل خمتلف احلديث، ابن قتيبة - ٤
 .٤٢٤ - ١٣/٣٦٩: راجع هذه األخبار وغريها الكثري يف تاريخ بغداد - ٥

* * * 

    



٧٨ 

وكـــان ســـفيان " اســـتتاب أصـــحاب أيب حنيفـــة أبـــا حنيفـــة مـــرتني أو ثالثـــا  : "وعـــن ســـفيان قـــال
 .)١(شديد القول يف اإلرجاء والرد عليهم 

وممـــن طعـــن عليـــه وجرحـــه حممـــد بـــن إمساعيـــل البخـــاري، فقـــال يف كتابـــه : " يقـــول ابـــن عبـــد الـــرب
 :أبو حنيفة النعماين بن ثابت الكويف، قال نعيم بن محاد: الضعفاء واملرتوكني

اسـتتيب أبـو حنيفـة مـن الكفـر : ثنا حيىي بن سعيد ومعاذ بن معاذ مسعنا سفيان الثوري يقـولحد
كـان يهـدم : كنـت عنـد سـفيان بـن عيينـة، فجـاء نعـي أيب حنيفـة، فقـال: وقال نعيم الفـزاري ،مرتني

 .)٢(" هذا ما ذكره البخاري . شر منه اإلسالم عروة عروة، وما ولد يف اإلسالم مولودٌ 
 :فه من جهة حفظهقد ضعّ  -يقصد أبا حنيفة  - اإلمام  إنّ : " باينوقال األل

 .)٣(مث ذكر أقواهلم " البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن عدي، وغريهم من أئمة احلديث 
ره زعيم السلفية يف مصـر حامـد الفقهـي م أبو حنيفة من التكفري يف هذا العصر، فقد كفّ سلَ ومل يُ 

)٤(. 
ب يف مالــك بــن وءيــوقــد تكلــم ابــن أيب ذ: " لــك بــن أنــس، فقــال فيــه ابــن عبــد الــربأمــا اإلمــام ما

أنــس بكـــالم فيــه جفـــاء وخشــونة كرهـــت ذكــره وهـــو مشــهور عنـــه، قــال إنكـــارا منــه لقـــول مالـــك يف 
عني باخليار، وكان إبراهيم بن سعد يـتكلم وكـان ابـراهيم بـن حيـىي يـدعو عليـه، وتكلـم يف حديث البيّ 

عبد العزيز ابن أيب سلمة وعبد الرمحن بـن زيـد  -ذكره الساجي يف كتاب العلل فيما  -مالك أيضا 
بـن اسـلم وابـن اسـحاق وابــن أيب حيـىي وابـن أيب الزنـاد، وعـابوا أشــياء مـن مذهبـه، وتكلـم فيـه غــريهم 

 لرتكه الرواية عن سعد بن إبراهيم، وروايته
____________ 

 .٣/٢٣٩: اسالعلل ومعرفة الرجال، وصححه وصي اهللا عب - ١
 .١٥٠ص : االنتقاء - ٢
 .٤٥٨: عند حديث رقم ١/٤٦٥: سلسلة األحاديث الضعيفة - ٣
 .٥٤ - ٥٣ص : راجع سر تأخر العرب واملسلمني، حممد الغزايل - ٤
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 .عن داود بن احلصني وثور بن زيد
 وحتامل عليه الشافعي وبعض أصحاب أيب حنيفة يف شئ مـن رأيـه حسـدا ملوضـع إمامتـه، وعابـه
قوم يف إنكاره املسح علـى اخلفـني يف احلضـر والسـفر، ويف كالمـه يف علـي وعثمـان، ويف فتيـاه بإتيـان 

 .)١(... " النساء يف األعجاز
بــــإطالق لســــانه يف قــــوم معــــروفني  مــــن أهــــل العلــــم عــــابوا مالكــــاً  مجاعــــةٌ  أنّ : " ويف تــــاريخ بغــــداد

 .)٢(" بالصالح والديانة والصدق واألمانة 
 :فقال عنه -إمام اجلرح والتعديل  -قد تكلم فيه حيىي بن معني أما الشافعي ف

 .)٣(" ليس بثقة " 
 .)٤(" وقد صح عن ابن معني من طرق أنه كان يتكلم يف الشافعي : " قال ابن عبد الرب

 األئمة األربعة والسنة الشريفة
ه ، فقـــد عـــدّ بتتبـــع آراء األئمـــة جنـــد أnـــم خـــالفوا الســـنة، كطـــالق الـــثالث بلفـــظ واحـــدكمـــا أنـــه 

ومجـع احملقـق ابـن دقيـق العيـد املسـائل  )٥(، لسـنة الرسـول  األئمة األربعة ثالث طلقات خالفاً 
اليت خالف مذهب كل واحد مـن األئمـة األربعـة احلـديث الصـحيح فيهـا انفـرادا واجتماعـا، يف جملـد 

 .)٦(ضخم 
Q ا األئمة والفقهاء السنةوقد ذكر األلباين مخسا ومخسني مسألة خالف 

____________ 
 .٢/١١١٥: جامع بيان العلم - ١
 .ترمجة ابن إسحاق من تاريخ بغداد - ٢
 .٢/١١١٤: جامع بيان العلم - ٣
 .٣٩٤ص : املصدر السابق - ٤
 .كتاب الطالق، باب طالق الثالث: صحيح مسلم - ٥
 .٣٧ص : راجع صفة صالة النيب، األلباين - ٦
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ــث الــيت خالفهــا األئمــة والفقهــاءو . الصــحيحة لــو تتبعهــا املتتبــع لرمبــا : " قــال ابــن حــزم عــن األحادي
 .)٢(" بلغت األلوف 

أحصـيت علـى مالـك بـن أنـس سـبعني مسـألة كلهـا خمالفـة لسـنة رسـول : " وقال الليث بن سـعد
 .)٢(" مما قال فيها برأيه  اهللا 

ولكــن مــا ذنبنــا  ،نعــم وهــذا احتمــال واردٌ . ا الســنة ألnــا مل تصــلهماألئمــة خــالفو  إنّ : وقــد يقــال
أن : فالــذي يظهــر يل أننــا أمــام خيــارين! هــل نقلــدهم وخنــالف الســنة ألن الســنة مل تصــلهم؟! حنــن؟

نقلــــدهم وخنــــالف الســــنة، أو أن نــــرتك تقليــــدهم لنتبــــع الســــنة، والثــــاين هــــو الصــــحيح، ألن الرســــول 
 !باع من األئمة األربعة، ومن قال غري ذلك فنسأل اهللا له السالمة باإلتّ أوىل 

 الخالصة
هــذا املــنهج لــيس هــو املنظومــة اإلهليــة الــيت يريــد اهللا لنــا أن  بعــد مــا مضــى، خنلــص إىل القــول بــأنَّ 

ج ، فـــال دليـــل علـــى هـــذا املـــنهج ورمـــوز هـــذا املـــنه)٣(نتبعهـــا، لكثـــرة الثغـــرات واجلوانـــب الســـلبية فيهـــا 
هؤالء األئمـة كثـريا مـا خيتلفـون ويتعثـرون يف  كما أنّ . أموات، وال نستطيع ترجيح مذهب على آخر

فضال عن هذا كلـه فقـد nـوا النـاس عـن تقليـدهم، كـل هـذا  ،آرائهم وخيالفون السنة ولو بدون قصد
 .ال رجعة فيها لنرى األطروحة الثانية فرمبا جند بغيتنا جيعلنا ننتقل نقلةً 

 :خمشري املفسر املعروفيقول الز 
____________ 

 .٥٨ص : احلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام، األلباين - ١
 .٢/١٠٨٠: جامع بيان العلم - ٢
يف البـاب  -هنـاك إشـكاالت اخـرى تـرد عليهـا سـنعرض هلـا  ومع أننا انتهينا من مدرسـة األشـاعرة وإشـكاالcا إال أنّ  - ٣

 .ل يدركها قارئنا اللبيب بنفسهوال داعي لتشخيصها ب. الثاين
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  إذا ســـــــــــألوا عـــــــــــن مـــــــــــذهيب مل أبـــــــــــح بــــــــــــه

  وأكتمـــــــــــــــــــــــــــــه كتمانـــــــــــــــــــــــــــــه يل أســـــــــــــــــــــــــــــلم    

  
  ينقلــــــــــــــــت قـــــــــــــــالوا بــــــــــــــــأنَّ  فـــــــــــــــإن حنفيـــــــــــــــاً 

  أبــــــــــــيح الطــــــــــــال وهــــــــــــو الشــــــــــــراب احملــــــــــــرم    

  
ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــالوا بــــــــــــــــــأنَّ  وإن مالكي ــــــــــــــــــت ق   ينقل

ــــــــيح هلــــــــم أكــــــــل الكــــــــالب وهــــــــم هــــــــم       أب

  
ــــــــــــــــــأنَّ  وإن شــــــــــــــــــافعياً    ينقلــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــالوا ب

  اح البنــــــــــــت والبنــــــــــــت حتــــــــــــرمأبــــــــــــيح نكــــــــــــ    

  
  ينقلـــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــالوا بـــــــــــــــــــأنَّ  وإن حنبليـــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــ     ــــــــــــــــويل بغــــــــــــــــيض جمسِّ ــــــــــــــــل حل )١(م ثقي
  

  
____________ 

 .٣١٠: ترمجة الزخمشري املطبوعة باجلزء الرابع من الكشاف - ١
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 الباب الثاني

  مدرسة السلفية
 

 الفصل األول

 اشكاالت في الطريق
    



٨٣ 

    



٨٤ 

 سؤال وجواب
يف  -الصـحابة والتـابعني  -ما الدليل على وجوب اتباع مـنهج السـلف : نبدأ بسؤال هذا الفريق

 باتباع منهجهم؟ فهم الكتاب والسنة؟ وهل أمرنا اهللا ورسوله 
هلــم باألفضــلية علــى غــريهم أفضــل  ســلفنا الصــاحل الــذين شــهد اهللا ورســوله  إنّ : ســيقولون

 َما َنْعدِ  ِمن الرBُسوَل  يَُشاقِِق  َوَمن (قال اهللا تعاىل حمذرا من خمالفة سبيل السـلف . سالماإل مَ هِ فَ  نْ مَ 
 َ B?َتَب  ُYَ  ِٰبعْ  الُْهَدىBَوَيت  َkْالُْمْؤِمِن?َ  َسِبيِل  َل  ِ ّYَِما نَُو  ٰ Bnمَ  َونُْصِلهِ  تََوBا وََساَءْت  َجَهنkً١( ) َمِص(. 

سـتفرتق أمـيت إىل ثـالث : " وقـال الرسـول . ية سبيل الصـحابةوسبيل املؤمنني يف هذه اآل
مــا أنــا عليــه : ومــن هــي يــا رســول اهللا؟ قــال: وســبعني فرقــة كلهــا يف النــار إال واحــدة يف اجلنــة، قــالوا

تـاب اهللا وسـنيت ك: تركـت فـيكم مـا إن متسـكتم Qمـا فلـن تضـلوا أبـدا: " وقال ". وأصحايب 
." 

وال خنـرج عـن ظواهرمهـا كمـا   لكل هذا حنن نقتفي أثر السلف ونأخذ من الكتاب والسنة مباشرةً 
 .كانوا يفعلون

بعـد ذكــر أدلــة هــذا الفريــق، فلننظــر يف هــذه األطروحــة مبوضــوعية حــىت جنــد ضــالتنا املنشــودة واهللا 
 .املوفق

 ةالكتاب والسنّ 
ــــاب والســــنة مرجعــــا املســــلمني بــــ هنــــاك كثــــريا مــــن األمــــور  ال خــــالف، ولكننــــا نالحــــظ أنّ الكت

 .د املوقف العملي الذي أراده الشرعاملستجدة ال جند هلا حكما صرحيا فيهما حيدّ 
____________ 

 .١١٥: النساء - ١
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كـامال يسـاير األحـداث املسـتجدة ويقـوم بيانـه علـى   نا أمينا للشرع بيانـاً فقنا نريد مبيٍّ وحنن كما اتّ 
 فأين هذا املبني؟ أهم السلف من الصحابة والتابعني ومن يتلوnم يف كل جيل؟. ليقنياجلزم وا

إذن فحىت يتضح اجلواب فلنر هل كان السلف قادرين على اجلواب عن كل املسائل اليت كانـت 
 تعرض عليهم؟

صحبت ابـن عمـر أربعـة : " قال عتبة بن مسلم. نبدأ بابن عمر الذي يعترب من علماء الصحابة
. )١(ال أدري : وسئل الشعيب عن مسـألة فقـال" ال أدري : ثني شهرا فكان كثريا ما يسأل فيقولوثال

 .ال أدري: وسئل مسروق عن مسألة فقال
ــك  -وروى عبــد الــرمحن بــن مهــدي شــيخ علمــاء البصــرة يف زمانــه   إنّ  -وكــان حيضــر جملــس مال
مـن املغـرب لكـي يسـمع إجابتـه،  رجال سأل مالكا عن مسألة وذكر أنه قادم من مسرية أربعة أشـهر

مــن علمــه اهللا، : ومــن يعلمهــا؟ قــال: فقــال. أخــرب الــذي أرســلك أن ال علــم يل Qــا: فقــال لــه اإلمــام
مـا أدري، مـا ابتلينـا Qـذه : وسأله رجل من أهل املغرب عن مسألة كلفه Qا أهل بلده فأجابـه اإلمـام

 .)٢(... " يهاوما مسعنا أحدا من أشياخنا تكلم ف. املسألة يف بلدنا
 .)٣(لفعلت " الأدري : " لو شئت أن أمأل ألواحي من قول مالك: قال ابن وهب

فقـال . أن رجـال سـأل أمحـد بـن حنبـل عـن مسـألة يف احلـالل واحلـرام: " ونقل اخلطيب البغدادي
 :قال. إمنا نريد جوابك يا أبا عبد اهللا: قال. سل عافاك اهللا غرينا: له أمحد

 .)٤(" نا، سل الفقهاء، سل أبا ثور سل عافاك اهللا غري 
 ليتك إذ: إين حلفت وال أدري كيف حلفت، قال: " وقال رجل ألمحد بن حنبل

____________ 
 .١/٥٢: وراجع سنن الدارمي. ٢٥٧و  ٤/٢١٨: إعالم املوقعني - ١
 .١٥٩ص : عن ترتيب املدارك ٩٦ص : اإلمام مالك بن أنس، مصطفى الشكعة - ٢
 .٨/١٠٨: نبالءسري أعالم ال - ٣
 .٢/٦٦: تاريخ بغداد - ٤
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مسعـت أمحـد وسـئل عـن مسـألة، : " وقـال أبـو داود )١(" دريت كيف حلفت دريت أنا كيف أفتيك 
وما أحصي ما مسعت أمحد سئل عن كثري مما فيـه االخـتالف !! دعنا من هذه املسائل احملدثة: فقال

 ".ال أدري : من العلم، فيقول
 ".ال اجيبك يف شئ : ئ، فقالوجاءه رجل يسأل عن ش" 
 :كثريا يسأل عن املسائل فيقول  -أي ابن حنبل  -كنت أمسع أيب : وقال عبد اهللا" 

 .)٣(" سل غريي : ويقف إذا كانت مسألة فيها اختالف، وكثريا ما كان يقول.. )٢(ال أدري 
هـذا املــنهج  الســلف أنفسـهم واجهـوا هــذا اإلشـكال، فهـذا اإلمــام أمحـد وهـو إمــام وQـذا نـرى أنّ 

 .مل يسعفه الكتاب والسنة وحدمها يف اإلجابة على سؤال الرجل
ن هــــم أقــــل علمــــا مــــن أمحــــد بــــن حنبــــل أن جييبــــوا علــــى فكيــــف يســــتطيع أتبــــاع هــــذا املــــنهج َمــــ

 !!املستجدات؟
وهذا اإلشكال الذي حنن بصدده قد متثل واقعيا عند أتباع هـذا املـنهج فضـال عـن إمـامهم، فقـد 

وQـذا لـو نظـر أعـداء اإلسـالم ! لتلغراف ألنه ال يوجـد لـه حكـم يف الكتـاب والسـنةتوقفوا يف حكم ا
 ّc مــــوا اإلســـالم بالقصــــور والــــنقص وعــــدم مســــايرة األحــــداث لإلســـالم مــــن خــــالل هــــذا املــــنهج، ال

ْكَملُْت  اoَْْومَ  (: اهللا يقول املستجدة، إنّ 
َ
ُكمْ  لَُكمْ  أ ْيَمْمـُت  ِديـنَ

َ
 ِضـيُت َورَ  نِْعَمـdِ  َعلَـيُْكمْ  َوأ

 .)٤( ) ِدينًا اْإلِْسَالمَ  لَُكمُ 
ــري مــن  فــإذا كــان هــذا هــو املــنهج الصــحيح الــذي ميثــل اإلســالم فلــم التوقــف يف اإلجابــة عــن كث

 يف هذا املنهج وال فهذه ثغرة كبريةٌ !! األحكام بعد أن أكمل اهللا الدين وأمت النعمة؟
____________ 

 .١١٨ص : تلبيس إبليس، ابن اجلوزي - ١
 !إذا كان كبار أئمة السلف مثل ابن عمر والشعيب ومالك وأمحد ال يدرون، فهال قال لنا السلفية من الذي يدري؟ - ٢
 .١/٣٣و  ٤/٢٠٦: إعالم املوقعني - ٣
  .٣: املائدة - ٤
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 .ميكن أن تكون يف منهج مساوي أراد اهللا له البقاء
لنــاس، كأمحــد بــن حنبــل الــذي مل وال يعقــل أن جيعــل اهللا محلــة دينــه قاصــرين عــن جــواب أســئلة ا

جيــب ذلــك الرجــل، ولــو فعــل اهللا ذلــك لكــان قاصــدا حتيــري النــاس وتعجيــزهم وكتمــان دينــه عــنهم، 
 .والعياذ باهللا

 النعمة؟ اهللا قد أكمل الدين وأمتّ  أتقول إنّ : قلت لصديق يل
ة؟ فهــل كــان يعلــم أن هنــاك حــوادث مســتجدة الحكــم هلــا يف الكتــاب والســن: قلــت. نعــم: قــال
 .نعم: قال

 فجعل للناس دليال يرجعون إليه ملعرفة تلك األحكام، أم مل يفعل؟: قلت
 .نعم، يوجد، فهناك اإلمجاع والقياس وغريمها، والعلماء يف كل عصر: قال

 ومن أين أتت هذه املصادر، وهل شرعها اإلسالم؟: فقلت
ليهــــا الكتــــاب والســــنة اســــتطاع العلمــــاء أن يســــتنبطوها مــــن الكتــــاب والســــنة وقــــد أشــــار إ: قــــال
 .بإشارات
يف  هــل أنـزل اهللا دينــا ناقصـا واســتعان Qـؤالء علــى إمتامـه؟ أم هــم شـركاء للرســول : فقلـت

وإذا كانــت هــذه املصــادر هــي ! يف التبليــغ فكمــل هــؤالء قصــوره؟ رســالته، أم قصــر الرســول 
هـــذه : فيقـــول هلـــم مل يوضـــحها اهللا للنـــاس علـــى لســـان رســـوله الـــدليل للمســـتجدات فلمـــاذا 

جمموعة مصادر التشريع للحوادث املستجدة، وبذلك يرتفع اخلالف بـني املسـلمني يف جـواز اعتمـاد 
 .هذه املصادر أو عدمه

لشــافعي ينكـــر فأهــل الظــاهر ينكــرون القيــاس واملصــاحل املرســـلة وكــذا الشــافعية واملالكيــة، وهــذا ا
ـــه ـــة األدلـــة فهـــي حمـــل  )١(" مـــن استحســـن فقـــد شـــرع : " االستحســـان واشـــتهر عنـــه قول وهكـــذا بقي

خــالف بــني أهــل الســنة أنفســهم فكيــف يرتضــي اهللا أدلــة ســتكون حمــل خــالف بــني أبنــاء املــذهب 
 هل خفيت هذه األدلة على اهللا وعلى: فضال عن هذا كله!! الواحد؟

____________ 
 .االصول، مبحث االستحسانراجع كتب  - ١
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أم تــراهم كــانوا مقصــرين يف بياnــا ليــدب اخلــالف بــني !! وأتــى العلمــاء واكتشــفوها؟ رســوله 
 !العلماء وختتلف أحكام الشريعة؟

 أوجهال القرآن حمّ 
واملنســــوخ، القــــرآن الكــــرمي محــــال أوجــــه، وفيــــه احملكــــم واملتشــــابه، واملطلــــق واملقيــــد، والناســــخ  إنّ 

 يعرف مجيع علومهما حـىت تكـون والكتاب والسنة صامتان ال يقومان بنفسهما والبد هلما من مبنيٍّ 
الســلف والعلمـاء قــد فهمــوا القــرآن حــق فهمــه، فلــو   وال يقــال إنّ . مســألة أقوالـه هــي مــراد اهللا يف أيّ 

وبـالرجوع إىل سـرية . )١(كان هذا صحيحا ملا اختلف املفسرون يف تفاسريهم وال الفقهـاء يف فقههـم 
ـهُ  قُـِل  يَْسـتَْفتُونََك  (: السلف نرى أنه أشكلت عليهم بعض آيات األحكام ففـي قولـه تعـاىل Bاللـ 

لَةِ  ِ>  ُفْفِتيُكمْ  َpَْلَيَْس  َهلََك  اْمُرؤٌ  إِنِ  ال  ُYَ  ٌ�ََو  ُYَْخٌت  َو
ُ
مْ  إِن يَِرُعَهـا َوُهوَ  تََركَ  َما نِْصُف  فَلََها أ Bلـ 

B  يَُكن  .)٢( ) َوَ�ٌ  َهال
إين سـأقول فيهـا برأيـي، فـإن كـان صـوابا فمـن : سئل أبو بكر عن الكاللة؟ فقال: " قال الشعيب

 .)٣(... " اهللا وإن كان خطأ فمين ومن الشيطان، أراه ما خال الولد والوالد،
 عمر بن اخلطـاب خطـب يـوم مجعـة فـذكر نـيب اهللا  إنّ : " وعن معدان بن أيب طلحة قال

إين ال أدع بعـــدي شـــيئا أهــــم عنـــدي مـــن الكاللــــة مـــا راجعـــت رســــول اهللا : وذكـــر أبـــا بكـــر مث قــــال
 .يف شئ ما راجعته يف الكاللة وما أغلظ يل يف شئ ما أغلظ يل فيه 

 رةكفيك آية الصيف اليت يف آخر سو ييا عمر أال : " حىت طعن بإصبعه يف صدري، وقال
____________ 

بBْصنَ  َوالُْمَطلBَقاُت  (: * اختلف الفقهاء يف املقصود من كلمة القـرء يف قولـه تعـاىل: فمثال - ١ َ َ̀ نُفِسِهنB  َف
َ
قُـُروٍء  ثََالثَـةَ  بِأ

 .، فذهب بعضهم إىل أنه احليض وذهب آخرون إىل أنه الطهر٢٢٨: البقرة*  )
 .١٧٦: النساء - ٢
 .٢/٣٦٥: سنن الدارمي - ٣
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 .)٢( -آية الكاللة  - )١(" النساء 
" م شـامـن أن يكـون يل مثـل قصـور ال إيلَّ  إلن أكـون أعلـم الكاللـة أحـبّ : " وعن عمر أنـه قـال

)٣(. 
 :معىن الكاللة وبينها اهللا يف القرآن حيث قال يف آخر اآلية لقد بني الرسول 

)  ُ هُ  يُبَِ?ّ Bن لَُكمْ  اللـ
َ
 .)٤( ) ِضلُّواتَ  أ

 .عند الشيخني نعم، مع هذا البيان إال أnا بقيت مبهمةً 
، ولكـــن إذا كانـــا  أبـــا بكـــر وعمـــر كانـــا أعلــم الســـلف بعـــد الرســـول  إنّ : والســلفية يقولـــون

الــذين هــم أقــل علمــا مــن  -الســلف  إنّ : فكيــف يقــال -املبينــة  -كــذلك ومل يعرفــا معــىن الكاللــة 
 !مبينو القرآن؟ -يخني الش

 اختالف السلف في الفقه
والقـــول بــــأن الســـلف اتبعــــوا هــــذا الطريـــق فيــــه نظـــر، فالســــلف مــــن الصـــحابة والتــــابعني اختلفــــوا 

 .وعارض بعضهم بعضا، فأبو بكر كان ال يرى التفرقة يف العطاء، بينما كان عمر يرى التفرقة
كــاح املتعــة، أمــا أبــو بكــر وعلــي وابــن وكــان عمــر وعثمــان وابــن الــزبري وغــريهم يــرون حرمــة ن -

 .)٥(عباس وجابر األنصاري فلم يروا ذلك 
ـــث األنبيـــاء  - ـــي واحلســـن واحلســـني وأبـــو بكـــر كـــان ال يـــرى توري  ، أمـــا فاطمـــة وعل

 .فكانوا يرون توريثهم
____________ 

 .يت آية الصيف ألnا نزلت يف الصيفمسّ  - ١
 .كتاب الفرائض، باب مرياث الكاللة  -صحيح مسلم  - ٢
 .٦/٣٠: تفسري الطربي - ٣
 .١٧٦: النساء - ٤
 .هذا أمر ثابت عنهم وذكر هذا االختالف ابن حزم يف حماله وسنثبت ذلك قريبا - ٥
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 وابن عمر كان يرى انه ال جيوز اخلروج على احلاكم وإن كان جائرا، بينما كـان احلسـني  -
 .عليه، ومعاوية كان يرى اخلروج على احلاكم العادليرى اخلروج 

 :ة احلامل املتوىف عنها زوجها، فقال عمر وابن مسعودواختلف الصحابة يف عدّ  -
 .)٢(تعتد بأبعد األجلني : )١(وقال علي وابن عباس . تعتد بوضع احلمل

 .)٣(وخالف ابن مسعود عمر يف مئة مسألة 
فإذا كان مجيع الصحابة محلـة الـدين . يف فهم اإلسالمهذا غيض من فيض اختالفات الصحابة 

ـــا أن نفهـــم اإلســـالم كمـــا فهمـــوه، فعـــن أي صـــحايب نأخـــذ وقـــد اختلفـــوا يف امـــور  إلينـــا وجيـــب علين
 .حدثت أمامهم

 !فربأي من نأخذ يف نكاح املتعة مثال؟ برأي ابن الزبري، أم برأي ابن عباس؟
 !، أم بقول أيب بكر؟، بقول علي وفاطمة وبقول من نأخذ يف توريث األنبياء 

خيــالف غــريه مــن الصــحابة   وهكــذا الكثــري مــن االختالفــات، حــىت أصــبح لكــل صــحايب مــذهبٌ 
 .اخل... كمذهب ابن عباس ومذهب ابن مسعود

يف باتبـاع الشـئ ونقيضـه  فإذا كان اهللا يريد لنا أن نفهم اإلسالم كما فهمه الصحابة فارادتـه أمـرٌ 
كـأن نقتــدي بـابن الــزبري وعمـر وحنــرم نكـاح املتعـة، ويف نفــس الوقـت نقتــدي بـابن عبــاس . واحـد آنٍ 

باملتناقضـني وإننـا  فـأمر اهللا لنـا باتبـاع الصـحابة هـو أمـرٌ ! فهل رأيت أعجب من هـذا؟!! وحنلل املتعة
 .ه رب العزة عن هذا التناقض، سبحانك اللهم استغفرك وأتوب إليكنزِّ لنُ 

وفـيهم  )٤(باتباع كل قائل من الصـحابة  فمن احملال أن يأمر رسول اهللا : " ن حزميقول اب
ـــك لكـــان بيـــع اخلمـــر حـــالال اقتـــداء بســـمرة بـــن  ـــو كـــان ذل مـــن حيلـــل الشـــئ وغـــريه مـــنهم حيرمـــه، ول

 ولكان أكل الربد للصائم حالال اقتداء بأيب طلحة،! جندب
____________ 

 .٤/٢١٩: وقعنيإعالم امل - ١
وهناك اختالفات كثرية بني السلف فمن أرادها فعليه مبراجعة فقـه السـلف، وقـد مجـع فقههـم . ٢٣ص : القول املفيد - ٢

 .حممد رواس قلعة جي يف عدة موسوعات
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ولكـان بيـع الثمـر قبـل ظهـور الطيـب فيهـا حـالال اقتـداء بعمـر، حرامـا !... وحراما اقتداء بغريه منهم
فكيـف جيـوز تقليـد قـوم خيطئـون ... ه منهم، وكـل هـذا مـروي عنـدنا باألسـانيد الصـحيحةاقتداء بغري 
 !!...؟"ويصيبون 

أصـــحابه خيطئـــون يف فتيـــاهم، فكيـــف يســـوغ ملســـلم يـــؤمن  خيـــرب أنّ  وإذا كـــان رســـول اهللا 
 عهم فيما قد خطأهم فيه؟يأمر باتبا أنه : باهللا واليوم اآلخر أن يقول

!! بـاع مــن خيطــئتّ إوكيـف يــأمر باالقتــداء Qـم يف أقــوال قــد nـاهم عــن القــول Qـا؟ وكيــف يوجــب 
فاســق أو جاهــل، ال بـد مــن إحلــاق إحـدى الصــفتني بــه، ويف هــذا  وال ينسـب مثــل هــذا إىل النـيب إالّ 

، وهـذا خــارج عـن املعقــول، هـدم الديانــة، وإجيـاب اتبــاع الباطـل وحتــرمي الشـئ وحتليلــه يف وقـت واحــد
 .)١(" ، ومن كذب عليه وجل يف النار، نعوذ باهللا من ذلك وكذب على النيب 

ها من البحث نأخذ مثـالني مـن اختالفـات الصـحابة لنـرى هـل ولكي نعطي هذه اإلشكالية حقّ 
 ميكنهم نقل دين اهللا لألجيال بصورة سليمة كما يريد اهللا؟

 :تشهداتصيغ ال
للصــحابة  مـه النـيب كـل يـوم مخـس مـرات وقـد علَّ   التشـهد عمـل كـان ميارسـه النـيب 

 .وتكرارا ومسعوه منه مراراً 
 :ة عن اختالف صيغ التشهدات بني الصحابةقال حممود أبو ريّ 

علمــين رســول اهللا التشــهد : د قــاليف الصــحيحني عــن عبــد اهللا بــن مســعو : تشــهد ابــن مســعود" 
 .التحيات هللا والصلوات الطيبات: وكفي بكفه كما يعلمين السورة من القرآن

 .السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني
 .أشهد أن ال إله إال اهللا، واشهد أن حممدا عبده ورسوله

 وأصحاب السنن عن ابن عباس، كذلك روى روى مسلم: تشهد ابن عباس
____________ 

 .، باختصار٢٥٠ - ٦/٢٤٤: اإلحكام يف اصول األحكام - ١

    



٩٢ 

: كان رسول اهللا يعلمنا التشهد كما يعلمنـا السـورة مـن القـرآن، فيقـول قولـوا: الشافعي يف األم، قال
ك يف املوطـــأ عـــن ابـــن روى مالـــ: اخل تشـــهد عمـــر بـــن اخلطـــاب... التحيـــات الصـــلوات الطيبـــات هللا

ه مســع عمــر بــن اخلطــاب وهــو علــى نّــأشــهاب عــن عــروة ابــن الــزبري عــن عبــد الــرمحن بــن عبــدالقاري 
 .التحيات الزاكيات هللا، الطيبات الصلوات هللا: املنرب يقول

 .التحيات الناميات الزاكيات املباركات الطيبات هللا: ورواية السرخسي يف املبسوط
 :التشهد عند أيب موسى روى مسلم وأبو داود أنّ : تشهد أيب موسى األشعري

 .التحيات الطيبات والصلوات وامللك هللا
هـذه تشـهدات تسـع، وردت عـن : " وقال بعد ذلـك )١(وقد ذكر أبو رية تسع صيغ للتشهدات 

ــث القوليــة الــيت رويــت مبعــىن لقلنــا، عســى ! الصــحابة وقــد اختلفــت الفاظهــا، ولــو أnــا مــن األحادي
عمـال املتـواترة الـيت كـان يؤديهـا الصـحابة مـرات كثـرية كـل يـوم، وهـم يعـدون بعشـرات ولكنها من األ

الرســول كــان يعلمهــم التشــهد كمــا يعلمهــم  إنّ : كــل صــحايب تشــهد  وممــا يلفــت النظــر أنّ . األلــوف
تشهد عمر بـن اخلطـاب قـد ألقـاه مـن فـوق منـرب رسـول اهللا والصـحابة مجيعـا يسـمعون،  وأنّ . القرآن

 .)٢(" كما ذكر مالك يف املوطأ . ه أحد منهم ما قالفلم ينكر علي
الصالة عمـود الـدين، إذا  التشهد الذي أنزل من عند اهللا بصيغة واحدة، ونعلم أنّ  حنن نعلم أنّ 

صــلحت صــلح ســائر عمــل اإلنســان وإذا فســدت فســد ســائر عملــه، وهــي أول مــا حياســب عليهــا 
 !!أتى التشريع اإلسالمي Qا مجيعا؟ فهل هذه التشهدات اليت ذكرت. املرء يوم القيامة

 .ال، بل اإلسالم جاء بصيغة تشهد موحدة، وهكذا سائر التشريعات: اجلواب
____________ 

 .أضواء على السنة احملمدية، وحنن اكتفينا بأربع كمثال، وقد وجدنا فيما اخرتناه كفاية - ١
 .املصدر السابق - ٢

    



٩٣ 

علمهـم  ه الصـحابة كـل يـوم مخـس مـرات والرسـول التشهد كان ميارس إنّ : بعد هذا نقول
كـل يـوم مخـس   إياه كما يعلمهم القرآن، فإذا مل حيسنوا أن ينقلوا إلينا شيئا كان ميارسه النـيب 

يل فيهــا مــرات، فمــا بالــك بــاألمور الــيت حتــدث بالســنة مــرة أو أكثــر كــاحلج والصــوم والــيت تــرك التفصــ
 !!للسنة؟
اجليل املعاصر للرسول مل يكن ميلك تصورات واضحة حمددة حىت يف جمال القضـايا الدينيـة  إنّ " 

ونـرى الصـحابة ينقلـون التشـهد مبعنـاه، واحملققـون متفقــون  )١(" الـيت كـان ميارسـها النـيب مئـات املـرات 
يتعبـد فيهـا كمـا هـو معلـوم، والصـالة الرواية باملعىن ال تصح فيما يتعبد فيه وصيغ التشهدات ممـا  أنّ 

 .ذلك من مبطالcا ه ال جيوز استبدال كلماcا أو تغيري معناها ألنّ توقيفيّ 
كثـريا مـا كـانوا ينقلـون معـىن واحـدا يف أمـر : " يقول ابـن الصـالح عـن طريقـة الصـحابة يف الروايـة

 .)٢(" واحد بألفاظ خمتلفة وما ذلك إال ألن معوهلم كان املعىن دون اللفظ 
يــروي الصــحابة بــاملعىن حســب مــا فهمــوا، ويــأيت التــابعون ويــروون عــن الصــحابة حســبما فهمــوا، 
وهكذا تابعي التابعني، ففي كل طبقة تتغري ألفاظ احلديث وهذا النوع من الرواية قـد يفقـد احلـديث 

!! لــة؟املقصــود الشــرعي منــه، فالضــمة والفتحــة والكســرة تغــري معــىن الكلمــة فكيــف بتغيــري كلمــة كام
 .فيه ضررا كبريا نعم، إنّ 

ر يف األداء، ولـذلك كثريا ممن روى باملعىن قد قّصـ  بعد البحث والتتبع يتبني أنّ : " يقول اجلزائري
سـن مـن يظـن أنـه حيسـن،  ن ال حيُ لـئال يتسـلط َمـ وحـديثاً  ينبغـي سـد بـاب الروايـة قـدمياً : قال بعضـهم

مـن مجلـة أسـباب  دَّ عظـيم حـىت عُـ واية باملعىن ضـررٌ كما وقع لكثري من الرواة قدميا، وقد نشأ عن الر 
 .)٣(" اختالف األمة 

____________ 
 .٤٧ص : حبث حول الوالية، الشهيد حممد باقر الصدر - ١
 .٩٠ص : مقدمة ابن الصالح - ٢
 .٢٣٧ص : توجيه النظر - ٣

    



٩٤ 

ب فهمـه لـه نعم، إن الصحايب قد يفهم من احلديث شيئا غري املقصود الشرعي منـه وينقلـه حسـ
 .عن فهم الصحايب للحديث ويستقر يف األذهان ويؤخذ على أنه حكم شرعي يتعبد به وهو عبارةٌ 

ٰ  (: ملا نزلت: " ، قالعن عدي بن حامت  Bkَح  َ B? ْنيَُض  اGَْيُْط  لَُكمُ  يَتَبَ
َ
 اGَْـيِْط  ِمـنَ  اْأل

ْســوَدِ 
َ
علتهمــا حتــت وســاديت، فجعلــت أنظــر يف عمــدت إىل عقــال أســود وإىل عقــال أبــيض فج ) اْأل

ــك فقــال الليــل فــال يســتبني يل، فغــدوت علــى رســول اهللا  ــك ســواد : " فــذكرت لــه ذل إمنــا ذل
 .)١(" الليل وبياض النهار 

الصـــحابة مل يكونـــوا يفهمـــون املقصـــود الشـــرعي لآليـــات كمـــا  يـــدل علـــى أنّ  فهـــذا مثـــال واحـــدٌ 
راجــع فهــذا الصــحايب لــو مل يُ . د عقبــاهَمــاخلطــر علــى مقاصــد اإلســالم مــا ال حتُ ينبغــي، ويف هــذا مــن 

يف معىن اآلية لعلم الناس ما فهمه منها وينتشـر بـني النـاس، ورمبـا يصـل لنـا فهـم عـدي  النيب 
 !بن حامت لآلية

نا أن نفهـم اإلسـالم  فالسلف الصاحل قد ال يصيبون املقصود الشرعي من النص فكيف تريدون ل
وكيف خيتارهم اهللا مجيعا ليوصلوا اإلسالم للناس وهو يعلـم أnـم رمبـا ينقلـون حـديثا يف !! كفهمهم؟

أليســـت هــــذه مشــــكلة ! العقائـــد والتشــــريع مبعنـــاه الــــذي فهمـــوه وهــــو لـــيس املقصــــود الشـــرعي منــــه؟
يف محــل الــدعوة للنــاس علــى  املشــاكل أمامنــا؟ فــالواقع يفــرض أن يكــون الــذي خيلــف النــيب 

 .علم تام جبميع مقاصد الشريعة من كتاب وسنة حبيث يؤديها كما مسع
نضـر اهللا عبــدا مســع مقـاليت فوعاهــا مث بلغهـا عــين فــرب حامـل فقــه غــري : " يقـول الرســول 

ومنـع الروايـة طائفـة آخـرون مـن "  :يقـول ابـن كثـري. )٢(" فقيه ورب حامل فقه إىل مـن هـو أفقـه منـه 
 احملدثني والفقهاء واألصوليني، وشددوا يف ذلك أكثر التشديد

____________ 
ُبوا َوُ{ُوا (: * صحيح البخاري كتاب الصيام، باب قـول اهللا تعـاىل - ١ ٰ  َواْ~َ Bkَح  َ B?َـيُْط  لَُكـمُ  يَتَبَـGْْنـيَُض  ا

َ
 ِمـنَ  اْأل

ْسوَدِ  اGَْيِْط 
َ
وا ُعمB  الَْفْجرِ  ِمنَ  اْأل تِمُّ

َ
يَامَ  أ  ]١٨٧: البقرة[ .٦ - ٢/٥: سنن الدارمي*.  )اللBيِْل  إxَِ  الِصّ

 .كتاب العلم، باب فضل نشر العلم: ، سنن أيب داود١٨باب /١: سنن ابن ماجة - ٢

    



٩٥ 

هــم نعــم، مــا كــان اهللا ليــرتك دينــه لف. )١(" وكــان ينبغــي أن يكــون هــذا هــو الواقــع لكــن مل يتفــق ذلــك 
مـن السـلف الصـاحل  ةٌ لَّـالصحابة له، وإال لتغريت مضامني اإلسالم، فالبد من القول أن اهللا اختـار ثُـ 

 .فكرية وروحية تؤهلهم لبيان الدين كما أنزله اهللا على فهم اإلسالم وقد عبؤا تعبئةٌ  عندهم القدرةُ 
فيـه، فـاملفروض أن يؤخــذ جتـب إعــادة النظـر  باعـه أمـرٌ تّ إفكـون السـلف اتبعـوا هـذا املــنهج ويلزمنـا 

اإلسالم عن فئة معينـة مـن السـلف الصـاحل هلـا nـج واحـد ال تنـاقض يف أقواهلـا وعنـدها املقـدرة علـى 
فهــم املقصـــود الشـــرعي مـــن الـــنص، أمـــا أن نأخــذ اإلســـالم عـــن آالف الصـــحابة فهـــذا أمـــر مرفـــوض 

مـن سـبعني مفهومـا، وهـو ببديهة العقل، ولو ألزمنا أنفسـنا بـذلك لوجـب علينـا فهـم اإلسـالم بـأكثر 
 .عدد مذاهب الصحابة

 .ونضع بني يديك أخي املسلم مثاال آخر من اختالفات الصحابة ولك احلكم
 :تكبرية اجلنازة

يها صــالة اجلنــازة عشــرات املــرات وشــاهده الصــحابة ومسعــوه وهــو يصــلّ  لقــد صــلى النــيب 
 .يحة كما صالها النيب الصح ومع ذلك ال حيسنون نقلها بالصورة

قـبض رسـول اهللا والنـاس خمتلفـون يف التكبـري علـى اجلنـازة ال : " اوي عن إبراهيم قـالأخرج الطحّ 
 :يقول مسعت رسول اهللا يكرب مخسا، وآخرٌ : تشاء أن تسمع رجال يقول

ــك حــىت قــبض أبــو بكــر، فلمــا وىل عمــر رأى  مسعــت رســول اهللا يكــرب أربعــا، فمــا اختلفــوا يف ذل
: فقـال فأرسل إىل رجـال مـن أصـحاب رسـول اهللا . عليه جدا اختالف الناس يف ذلك فشقَّ 

إنكم معاشر أصحاب رسول اهللا مىت ختتلفون على الناس خيتلفون مـن بعـدكم، ومـىت جتتمعـون علـى 
ــت يــا أمــري : أيقظهــم، فقــالوافكأمنــا . أمــر جيتمــع النــاس عليــه، فــانظروا مــا جتتمعــون عليــه نعــم مــا رأي

 .)٢(" املؤمنني 
____________ 

 .١٦٦ - ١٦٥ص : الباعث احلثيث - ١
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٩٦ 

لــيس حبجــة، فــإن اهللا تعــاىل مل يبعــث إىل  -أي قــول الصــحايب  -واحلــق أنــه : " يقــول الشــوكاين
، ولــيس لنــا إال رســول واحــد، وكتــاب واحــد، ومجيــع األمــة  هــذه األمــة إال نبيــا واحــدا حممــدا

فكلهــــم مكلفــــون . مــــأمور باتبــــاع كتابــــه وســــنة نبيــــه وال فــــرق بــــني الصــــحابة ومــــن بعــــدهم يف ذلــــك
بغـري كتـاب اهللا  )١(التكاليف الشرعية واتبـاع الكتـاب والسـنة، فمـن قـال أنـه تقـوم احلجـة يف ديـن اهللا 

ومـــا يرجـــع إليهمـــا فقـــد قـــال يف ديـــن اهللا مبـــا ال يثبـــت، وأثبـــت يف هـــذه  ة رســـوله تعـــاىل وســـن
بــالغ، إعــرف هــذا واحــرص عليــه،  لٌ وّ َقــالشــريعة اإلســالمية شــرعا مل يــأمر اهللا بــه وهــذا أمــر عظــيم وتَـ 

 ومل يـأمر باتبـاع غـريه وال شـرعَ  حممـدا  فإن اهللا مل جيعل إليك وإىل سـائر هـذه األمـة رسـوال إالّ 
لك على لسان سواه من امته حرفـا واحـدا وال جعـل شـيئا مـن احلجـة عليـك يف قـول غـريه كائنـا مـن  

 .)٢(" كان 

 اختالف السلف في العقيدة
إن يف املسـألة نزاعـا بـني التـابعني : " قول ابن تيميـة بفنـاء النـار، ويقـول: ومن اختالفات السلفية

 .من العلماء ومنهم األلباين م وخالفهما عددٌ فقه ابن القيّ ووا" 
، وخـالف الطحـاوي )٣(" فثبـت أنـه يف اجلهـة علـى التقـديرين : " وأثبت ابن تيمية اجلهة هللا، قـال

 .)٤(" ال حتويه اجلهات " ابن تيمية، إذ يقول عن اهللا 
: " بــن حنبــل، فقــد ورد قولــه ، وخالفــه مــن قبــل أمحــد)٥(ر منكــره وأثبــت ابــن تيميــة احلــد هللا، وكّفــ

وخــالف الــذهيب واأللبــاين ابــن تيميــة يف هــذه  )٦(" واهللا مل يلحقــه تغيــري وال تبــديل وال تلحقــه احلــدود 
 .املسألة

____________ 
 .٢١٤ص : إرشاد الفحول يف حتقيق احلق يف علم االصول - ١
 .١/٢٦٤: منهاج السنة - ٢
 .العقيدة الطحاوية - ٣
 .١/٤٤٥: التأسيس - ٤
 .٢/٢٩٧طبقات احلنابلة  - ٥

    



٩٧ 

ومل يــذم مــن الســلف بــأ نــه جمســم، وال ذم اhســمة : " وأثبــت ابــن تيميــة اجلســمية هللا تعــاىل، قــال
وليس يف كتاب اهللا وال يف سنة رسوله وال قول أحد من سـلف األمـة وأئمتهـا إنـه لـيس جمسـم ... )١(

 .ونفى اجلسمية أمحد بن حنبل من قبل )٢(" 
واحلصــــين يف كفايــــة  )٣(النــــووي يف شــــرح املهــــذب : روا اhســــمة ومــــنهمالعلمــــاء كّفــــ هــــذا مــــع أنّ 

 .)٤(األخيار 
: وكــان البخــاري ومســلم وأبــو ثــور خمــالفني ألمحــد بــن حنبــل يف مســألة مــن مســائل العقيــدة هــي

 مسألة اللفظ يف القرآن هل هو خملوق أم ال؟
 .)٥(" ، فهو مبتدع لفظي بالقرآن خملوق" فأمحد بن حنبل يرى أن من قال 

 .وهذا اخلالف بني أهل احلديث أنفسهم )٦(والبخاري ومن وافقه يرون أن اللفظ خملوق 
مـــن الفرقـــة  حصـــل بـــذلك نـــوعٌ ... وكـــان أهـــل احلـــديث قـــد افرتقـــوا يف ذلـــك: " يقـــول ابـــن تيميـــة

 .)٧(" واالختالف 
، فاالسـالم جيـب أن يؤخـذ ولذلك فكون السلف اتبعوا هذا املنهج ويلزمنا اتباعه أمر اليؤخـذ بـه

ا أن نأخـذه عـن آالف الصـحابة عن فئة من السلف الصاحل هلا nـج واحـد يف العقيـدة والشـريعة، أّمـ
 .ة واختالفها يف مذاهب ومتاهاتمّ لالختالف وهو السبب يف انقسام األ فهذا مدعاةٌ 

____________ 
 .١/١٠٠: التأسيس يف رد أساس التقديس - ١
 .١٠١ص : أساس التقديسالتأسيس يف رد  - ٢
٤/٢٥٤ - ٣. 
 .١٦ص : ، وراجع التنبيه والرد على معتقد قدم العامل واحلد، السقاف الشافعي٢/١٢٥ - ٤
 .ترمجة الكرابيسي ١٠٦ص : االنتقاء، ابن عبد الرب - ٥
الخـتالف للسـقاف، حتاف فيما بني ابن تيمية واأللبـاين مـن ا، وراجع كتاب البشارة واإل٢/٥٧٢: بالءسري أعالم النُ  - ٦

 .ومقدمته على كتاب دفع شبهة التشبيه البن اجلوزي
 .، حتقيق أمحد سعد محدان١/٣٤٩شرح اصول اعتقاد أهل السنة، الاللكائي  - ٧

    



٩٨ 

 أئمة السلف والتأويل
الســـــلف اختلفـــــوا يف األحكـــــام العمليـــــة وهـــــذا ال يـــــؤثر بعـــــد اتفـــــاقهم يف مســـــائل  إنّ : وال يقـــــال

 .العقيدة
ألن إنكار حديث يف األحكام العملية هـو كإنكـار حـديث يف العقيـدة وال فـرق،  ،فهذه مغالطةٌ 

وبالتـــايل هـــو إنكـــار لكـــالم الرســـول مهمـــا كـــان مضـــمون  فكـــال احلـــديثني مـــن عنـــد الرســـول 
 .زا كبريا يف اإلسالمعن العقيدة، وتشغل حيّ  فاألحكام العملية ال تقل أمهيةً . احلديث

ذا وجــد االخــتالف بــني أقطــاب املدرســة الســلفية يف العقيــدة ونشــري لبعضــها يف األســطر ومــع هــ
وقبـــل البـــدء أنـــوه إىل أن الســـلفية متفقـــون علـــى عـــدم جـــواز تأويـــل آيـــات الصـــفات اإلهليـــة، . التاليـــة

 :ولكن رأينا أن هناك من أئمة السلف من جنح إىل التأويل، فمن ذلك
 )٢(وأمـر عظـيم  ةٍ يكشـف عـن شـدّ  )١( ) َساقٍ  َعن يُْكَشُف  مَ يَوْ  (: ل ابن عبـاس قولـه تعـاىلأوّ 

 .فأول الساق بالشدة
 .)٣(" قال مجاعة من الصحابة والتابعني من أهل التأويل يبدو عن أمر شديد : " قال الطربي

َذاَهـ يَـْوِمِهمْ  ِلَقاءَ  نَُسوا َكَما نَنَساُهمْ  فَاoَْْومَ  (: وأول ابـن عبـاس النسـيان يف قولـه تعـاىل  )٤( ) ـٰ
ففـي هـذا اليـوم، وذلـك يـوم القيامـة : أي: " ، وتبع الطربي ابن عباس يف هذا التأويل فقال)٥(بالرتك 

 وهذا التأويل". نرتكهم يف العذاب املبني : ننساهم، يقول
____________ 

 .٤٢: القلم - ١
 .٢٩/٢٤: تفسري الطربي - ٢
 .٢٩/٢٤: تفسري الطربي - ٣
 .٥١: األعراف - ٤
 .٨/١٤٤: تفسري الطربي - ٥

    



٩٩ 

 .)١(منقول عن جماهد 
 َربَُّك  وََجاءَ  (يف قولـه تعـاىل " جـاء " ومن تأويل السلف ما صح من تأويل اإلمام أمحد لكلمة 

ا َوالَْملَُك  Jا َصف J٣(وجاء أمر ربك : مبعىن )٢( ) َصف(. 
 َمـا (: ولـه تعـاىلأنـه أجـاب اجلهميـة حـني احتجـوا عليـه بق: عـن أمحـد بـن حنبـل: قال ابن كثري

ِييِهم
ْ
بِِّهم ِمّن ِذْكرٍ  ِمّن يَأ Bَْدٍث  ر ُّ%  Bقال )٤( ) يَلَْعبُونَ  َوُهمْ  اْستََمُعوهُ  إِال: 

حيتمل أن يكون تنزيله إلينا هو احملدث، ال الذكر نفسه هو احملدث، وعن حنبل عن أمحـد أنـه " 
 .)٥(" حيتمل أنه ذكر آخر غري القرآن : قال

" فيهـا قدمـه  - )٦(اهللا  -حـىت يضـع اجلبـار : " مشيل احلافظ السـلفي يف احلـديثوقال النظر بن 
 .وذهب هذا املذهب اإلمام أبو منصور األزهري )٧(" من سبق يف علمه أنه من أهل النار : أي

 ".هم الذين قدمهم اهللا تعاىل من شرارخلقه وأثبتهم هلا : القدم: " وعن احلسن أنه قال
 :-اي جهنم  -حني يضع الرب قدمه فيها : " ويل احلديثوقال ابن حبان يف تأ

ألن العــرب تطلــق يف لغتهــا اســم القــدم ... وهــذا اخلــرب مــن األخبــار الــيت اطلقــت لتمثيــل اhــاورة
موضـع صـدق، ال أن : يريـد )٨( ) َربِِّهـمْ  ِعندَ  ِصْدقٍ  قََدمَ  لَُهمْ  (: قال اهللا جـل وعـال. على املوضع

 .)٩("  النار، جل ربنا وتعاىل عن مثل هذا وأشباهه اهللا جل وعال يضع قدمه يف
____________ 

 .٨/١٤٤: تفسري الطربي - ١
 .٢٢: الفجر - ٢
 .٢٩٢ص : األمساء والصفات، البيهقي - ٣
 .٢: األنبياء - ٤
 .١٠/٣٢٧: البداية والنهاية - ٥
 .٣٥٢ص : األمساء والصفات - ٦
 .٢: يونس - ٧
 .١/٥٠٢: صحيح ابن حبان - ٨

    



١٠٠ 

يتنزل ربنا تبـارك وتعـاىل : " وأول اإلمام مالك النزول يف احلديث بنزول أمره سبحانه، حيث قال
 .)١(" أمره، فأما هو فدائم ال يزول 

 .)٢(" يعين يتجلى هلم : " الواردة يف حديث الرؤية قال" فيعرفهم نفسه " وأول الرتمذي لفظة 
أخــــرج . )٣(احلــــديث التــــايل بالرمحــــة ومــــن تأويــــل الســــلف، تأويــــل البخــــاري لكلمــــة الضــــحك يف 

وهــو حــديث " لقــد ضــحك اهللا الليلــة مــن فعالكمــا : " قــال البخــاري ومســلم أن رســول اهللا 
وبـات هـو وزوجتـه طـاويني  طويل حيكي قصة األنصاري الذي أكرم مثوى ضيف رسـول اهللا 

 !أخربنا أنه يضحك ومل خيربنا كيف يضحك؟: قولةفالبخاري مل يقف عند م. )٤(
ــث النــزول بإقبالــه  وأيضــا أول محــاد بــن زيــد نــزول اهللا تعــاىل إىل الســماء الــدنيا، املــروي يف أحادي

 .)٥(جل جالله على عباده 
ءٍ  ُ}ُّ  (: وأول الضحاك كلمة الوجه يف قوله تعـاىل ْnَ  َهالٌِك  Bبـذات اهللا واجلنـة )٦( ) وَْجَهـهُ  إِال 

كــل : مبعــىن اجلهــة، فيكــون املعــىن" الوجــه " والنــار والعــرش، وخالفــه ابــن تيميــة، فقــد رجــح أن يــؤول 
 :شئ هالك إال ما أريد به جهة اهللا تعاىل، وقال ابن تيمية

 .)٧(هكذا قال مجهور السلف 
____________ 

 .٧/١٤٣التمهيد، ابن عبد الرب . ٨/١٠٥سري أعالم النبالء  - ١
ـــأكف التنزيـــه، ابـــن اجلـــوزي، حتقيـــق الســـقاف : ، وراجـــع مقدمـــة كتـــاب٤/٦٩٢ي ســـنن الرتمـــذ - ٢ دفـــع شـــبه التشـــبيه ب

 .الشافعي
 .٤٧٠: األمساء والصفات، البيهقي - ٣
 .٤٧٠ص : األمساء والصفات، البيهقي. ٧/٩٥: فتح الباري - ٤
 .٤٥٦ص : األمساء والصفات، البيهقي - ٥
 .٨٨: القصص - ٦
 .٢/٤٢٨: يةجمموع فتاوى ابن تيم - ٧

    



١٠١ 

هِ  (: )١(وقـال البيهقـي يف قولـه  Bُق  َولِلـ ْفنََما َوالَْمْغرُِب  الَْم6ِْ
َ
ـهِ  وَْجـهُ  َفـثَمB  تَُولُّوا فَأ Bمـا  )٢( ) اللـ

فــثم الوجــه  -واهللا أعلــم  -يعــين : أنــه قــال يف هــذه اآليــة حكــى املــزين عــن الشــافعي : " نصــه
عــن جماهــد يف قولــه ... بــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو بكــر القاضــي قــاالوأخــرب أ. الــذي وجهكــم اهللا إليــه

ْفنََما (: )٣(
َ
ـهِ  وَْجهُ  َفثَمB  تَُولُّوا فَأ Bقبلـة اهللا، فأينمـا كنـت يف شـرق أو غـرب فـال تتـوجهن : قـال ) اللـ
 .)٤(" إال إليها 

 قيل في أهل الحديث
ه مل يطعــــن Qــــم لــــذواcم بــــل وحنــــن نعلــــم أنــــ" الســــلفية " لقــــد طعــــن العلمــــاء يف أهــــل احلــــديث 

 .ألفكارهم اليت ينادون Qا
وأمــا احملــدثون فغــالبهم ال يفهمــون، وال مهــة هلــم يف معرفــة احلــديث وال يف : " قــال الــذهيب - ١

. لــو كــان احلــديث خــريا لــذهب كمــا ذهــب اخلــري: ســفيان الثــوري فيمــا يقــول معــذورٌ ... التــدين بــه
ه بواهيـه، أنـت ال تفليـه، وال تبحـث عـن ناقليـه وال صدق واهللا وأي خـري يف حـديث خملـوط صـحيح

ألويل العقــول، ينظــرون إلينــا ويقولــون هــؤالء  يــا اهللا خلونــا فقــد بقينــا ضــحكةً ... تــدين اهللا تعــاىل بــه
 .)٥(" هم أهل احلديث 

عون العلــم، عجبــت مــن أقــوام يــدّ ": " ســلفيون جهــال : " وقــال ابــن اجلــوزي، حتــت عنــوان - ٢
 ...بيه حبملهم األحاديث على ظواهرها، فلوا أnم أمروها كما جاءت سلمواومييلون إىل التش

محــل الكــالم علــى غــري ظــاهره نــوع تعطيــل، ولــو فهمــوا  ولكــن اقوامــا قصــرت علــومهم، فــرأت أنّ 
 ".سعة اللغة مل يظنوا هذا 

____________ 
 .١١٥: البقرة - ١
 .٣٠٩ص : األمساء والصفات - ٢
 .١١و  ٩و  ٦ص : العلم راجع رسالته بيان زغل - ٣

    



١٠٢ 

فـذكر . ابن عبـد الـرب، صـنف كتـاب التمهيـد: وقد عجبت لرجل أندلسي يقال له: " وقال أيضا
هذا يدل على أن اهللا تعـاىل علـى العـرش ألنـه لـوال ذلـك : فيه حديث النزول إىل السماء الدنيا فقال

ذا استســلف مــن مــا يعــرف نــزول ، ألن هــ)١(ملـا كــان لقولــه ينــزل معــىن، وهــذا كــالم جاهــل مبعرفــة اهللا 
ـــه ـــتكلم بـــه . األجســـام فقـــاس صـــفة احلـــق علي ـــأين هـــؤالء واتبـــاع األثـــر؟ ولقـــد تكلمـــوا بـــأقبح مـــا ي ف

 .)٢(" املتأولون، مث عابوا املتكلمني 
ولــوال أين ال أحــب ذكــر النــاس لــذكرت مــن أخبــار كبــار علمــائهم ومــا خلطــوا مــا يعتــرب : " وقــال

 .)٣(" حاهلم  به، ولكنه ال خيفى على احملقق
ون إمنــا مســوا باحلشــوية ألnــم حيّشــ: " وقــال الــوزير اليمــاين يف الــروض الباســم عــن أهــل احلــديث

 :األحاديث اليت ال أصل هلا يف األحاديث املروية عن رسول اهللا، أي
 ".يدخلوnا فيها وليست منها 

اليـــوم ولـــيس كنـــت إذا رأيـــت رجـــال مـــن أهـــل احلـــديث جييئـــين أفـــرح بـــه، فصـــرت : " وقـــال شـــعبة
 ".من أن أرى واحدا منهم  أبغض إيلَّ 

 ".هذا احلديث يصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون  إنّ : " وكان يقول
قومـــوا عـــين، جمالســـة اليهـــود والنصـــارى أحـــب إيل مـــن جمالســـتكم، : " وقـــال ألصـــحاب احلـــديث

 .)٤(" إنكم لتصدون عن ذكر اهللا وعن الصالة 
 ".ما رأيت علما أشرف، وال أهال أسخف من أهل احلديث : " ارثوقال عمرو بن احل

 أنتم سخنة عني لو أدركنا وإياكم عمر: " ونظر سفيان إىل أصحاب احلديث فقال
____________ 

 .٨٤ - ٨٣ص : صيد اخلاطر - ١
 .١٦٨ - ١٦٧ص : املصدر السابق - ٢
، ويف هـــذا ٢/٢١٧: حتقيـــق الـــدكتور حممـــود الطحـــان اجلـــامع ألخـــالق الـــراوي وآداب الســـامع، اخلطيـــب البغـــدادي، - ٣

 .الكتاب أخبار أخرى فراجعها

    



١٠٣ 

 ".بن اخلطاب ألوجعنا ضربا 
 ".من الفساق  -أصحاب احلديث  -واهللا ألنا أشد خوفا منهم : " وقال مضرية الضيب
إنــا يف هــذا احلــديث منــذ ســتني ســنة، وددت أين خرجــت منــه كفافــا ال : " وقــال ســفيان الثــوري

 ".وال يل  يَّ عل
رواة الشـــعر أعقـــل مـــن رواة : ان قـــالحـــدثين حيـــىي بـــن ســـعيد القطّـــ: وعـــن حممـــد بـــن ســـالم قـــال

ــريا ورواة الشــعر ينشــدون املصــنوع ينتقدونــه ويقولــون  احلــديث، ألن رواة احلــديث يــروون مصــنوعا كث
ضــع كــان الفضــيل بــن عيــاض إذا رأى أصــحاب احلــديث قــد أقبلــوا حنــوه، و " و  )١(" هــذا مصــنوع 

 .)٢(" أعوذ باهللا منكم : يديه يف صدره، وحرك يديه وقال
أصـحاب القـرآن فـيهم : " عـن صـفات أهـل العلـم فقـال -النحوي الكبـري  -وسئل املازين  - ٣

 .)٣(... " ختليط وضعف، وأهل احلديث فيهم حشو ورقاعة

 :قالوا يف ابن تيمية
حلقيقــي للســلفية وهــو ابــن تيميــة، هــذا بعــض مــا قيــل يف أهــل احلــديث، أمــا لــو أخــذنا املؤســس ا

. ره الـبعض، ومـا ذلـك إال لألفكـار الـيت نـادى Qـاعلماء عصره ومن بعـدهم هجـروه وكّفـ فسنجد أنّ 
. فهـــؤالء الطـــاعنون بـــابن تيميـــة هـــم طـــاعنون ضـــمنا بأتباعـــه الســـلفية ألnـــم محلـــوا أفكـــاره مـــن بعـــده

 :وإليك بعض ما قيل فيه
 وكان الشيخ زين الدين: " بن رجب احلنبليقال تقي الدين احلمصي عن احلافظ ا

____________ 
 :ذيل األمايل، ابن علي القال. ٢ج : أضواء على السنة احملمدية نقل هذه األخبار عن جامع بيان العلم - ١

 .١٠٥ص 
 .٢/٢١٧: اجلامع ألخالق الراوي - ٢
  .٧/١٢٣: معجم االدباء - ٣

    



١٠٤ 

ولــه عليـــه الــرد، وكـــان يقــول بـــأعلى صــوته يف بعـــض  ابــن رجـــب احلنبلــي ممـــن يعتقــد كفـــر ابــن تيميـــة
 .)١(" معذور السبكي يف تكفريه : اhالس

وإيـاك أن تصـغي إىل مـا يف كتـب ابـن : " -أحد كبار علماء الشافعية  -وقال الفقيه ابن حجر 
ه ممـن اختـذ إهلـه هـواه واضـله اهللا علـى علـم وخـتم علـى مسعـ -تيمية وتلميذه ابن قيم اجلوزيـة وغريمهـا 

وكيــف جتــاوز هــؤالء امللحــدون احلــدود  -وقلبــه وجعــل علــى بصــره غشــاوة فمــن يهديــه مــن بعــد اهللا 
وتعدوا الرسوم وخرقوا سياج الشريعة واحلقيقة فظنوا بذلك أnم على هدى من رQـم وليسـوا كـذلك، 
بـل هــم علــى أسـوأ الضــالل وأقــبح اخلصــال وأبلـغ املقــت واخلســران وأزهـى الكــذب والبهتــان، فخــذل 

 .)٢(" ر األرض من أمثاهلم بعهم وطهّ اهللا متّ 
الـذين  ح األئمـةُ ه، وبذلك صرّ ه وأذلّ وأعماه وأصمّ  هُ خذله اهللا وأضلّ  ابن تيمية عبدٌ : " وقال أيضا

نوا فساد أحواله وكذب أقواله، ومن أراد ذلك فعليه مبطالعة كالم اإلمام اhتهد املتفق علـى إمامتـه بيّ 
جتهــاد أيب احلســن الســبكي وولــده التــاج والشــيخ احلمــد بــن مجاعــة وأهــل وجاللتــه وبلوغــه مرتبــة اال

 .)٣(" عصرهم وغريهم من الشافعية واملالكية واحلنفية 
أمــا بعــد، فإنــه ملــا أحــدث ابــن تيميــة مــا أحــدث يف أصــول : " وقــال اhتهــد تقــي الــدين الســبكي

ســـترتا بتبعيـــة الكتـــاب والســـنة العقائـــد ونقـــض مـــن دعـــائم اإلســـالم االركـــان واملعاقـــد، بعـــد ان كـــان م
بــاع إىل االبتــداع وشــذ عــن مجاعــة املســلمني تّ نــه داع إىل احلــق هــاد إىل اجلنــة، فخــرج مــن اإلأمظهــرا 

مبخالفـة اإلمجــاع، وقــال مبـا يقتضــي اجلســمية والرتكيــب يف ذات املقـدس وأن االفتقــار إىل اجلــزء لــيس 
 مبحال، وقال حبلول احلوادث بذات اهللا تعاىل وأنّ 

____________ 
 .١٢٣ص : دفع شبه من شبه ومترد للحصين - ١
 .٢٠٣ص : الفتاوى احلديثية - ٢
 .١١٤ص : املصدر السابق - ٣

    



١٠٥ 

القرآن حمدث تكلم اهللا به بعد أن مل يكن، وأنـه يـتكلم ويسـكت وحيـدث يف ذاتـه اإلرادات حبسـب 
بـــأ نـــه ال أول للمخلوقـــات،  املخلوقـــات، وتعـــدى يف ذلـــك إىل اســـتلزام قـــدم العـــامل، والتزامـــه بـــالقول

وقـــال حبـــوادث ال أول هلـــا، فأثبـــت الصـــفة القدميـــة حادثـــة واملخلـــوق احلـــادث قـــدميا، ومل جيمـــع أحـــد 
مـن النحـل، فلـم يـدخل يف فرقـة مـن الفـرق الثالثـة والسـبعني  لـةٍ هذين القولني يف ملة من امللل وال ِحن 

مهــة، وكــل ذلــك وإن كــان كفــرا شــنيعا ممــا الــيت افرتقــت عليهــا األمــة وال وقفــت بــه مــع امــة مــن االمــم 
 .)١(" تقل مجلته بالنسبة ملا أحدث يف الفروع 

يف رســالته زغــل العلــم  -! تلميــذ شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة -وقــال شــيخ اإلســالم الــذهيب  - ٣
فـــإن برعـــت يف األصـــول وتوابعهـــا مـــن املنطـــق واحلكمـــة والفلســـفة وآراء : " الـــيت وجههـــا البـــن تيميـــة

حمــارات العقــول واعتصـمت مــع ذلــك بالكتـاب والســنة واصــول السـلف ولفقــت بــني العقــل األوائـل و 
ــت مــا آل أمــره إليــه مــن  ــغ رتبــة ابــن تيميــة وال واهللا تقارQــا، وقــد رأي ــك تبل ــك يف ذل والنقــل، فمــا اظن
احلــط عليــه واهلجــر والتضــليل والتكفــري والتكــذيب حبــق وبباطــل، فقــد كــان قبــل أن يــدخل يف هــذه 

 .)٢(" ورا مضيئا على حمياه سيماء السلف مث صار مظلما كسوفا الصناعة من
 .)٣(" من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله : " وقد نودي على ابن تيمية بدمشق

وأصــدر  ر ابــن تيميــة قضــاة املــذاهب األربعــة يف مصــر، حــني حــرم زيــارة قــرب النــيب وقــد كفَّــ
ب عليهـــا الربهـــان ابـــن الفركـــاخ الفـــزاري حنـــو أربعـــني ســـطرا بأشـــياء إىل أن قـــال الشـــاميون فتيـــا، وكتـــ

بتكفـــريه، ووافقـــه علـــى ذلـــك الشـــهاب بـــن جهبـــل، وكتـــب حتـــت خطـــه كـــذلك املـــالكي، مث عرضـــت 
 الفتيا لقاضي القضاة الشافعية مبصر، البدر بن مجاعة

____________ 
 .٢ - ١ص : الدرة املضيئة يف الرد على ابن تيمية - ١
 .كتبها متأخرا" بيان زغل العلم " هناك كالم للذهيب يف الثناء على ابن تيمية ولكن رسالته هذه  - ٢
 .٢/٢٤٢: مرآة اجلنان، اليافعي. ١/١٤٧: الدرر الكامنة، ابن حجر العسقالين - ٣

    



١٠٦ 

 إن زيــارة: احلمــد هللا، هــذا املنقــول باطنهــا جــواب عــن الســؤال عــن قولــه: فكتــب علــى ظــاهر الفتــوى
ومــا ذكــره مــن حنــو ذلــك ومــن أنــه ال يــرخص بالســفر لزيــارة األنبيــاء باطــل . األنبيــاء والصــاحلني بدعــة

مـــردود عليـــه، وقـــد نقـــل مجاعـــة مـــن العلمـــاء أن زيـــارة النـــيب فضـــيلة وســـنة جممـــع عليهـــا، وهـــذا املفـــيت 
والعلمــاء، ينبغــي أن يزجــر عــن مثــل هــذه الفتــاوى الباطلــة عنــد األئمــة  -يعــين ابــن تيميــة  -املــذكور 

ومينــع مــن الفتــاوى الغريبــة، وحيــبس إذا مل ميتنــع مــن ذلــك، ويشــهر أمــره ليحــتفظ النــاس مــن االقتــداء 
 .به

وكتبـــه حممـــد بـــن إبـــراهيم بـــن ســـعد اهللا بـــن مجاعـــة الشـــافعي، وكـــذلك يقـــول حممـــد ابـــن اجلريـــري 
 .لكن حيبس اآلن جزما مطلقا: األنصاري احلنفي

ويبــالغ يف زجــره حســبما تنــدفع تلــك املفســدة وغريهــا : الكيوكــذلك يقــول حممــد بــن أيب بكــر املــ
 .من املفاسد

 .)١(وكذلك يقول أمحد بن عمر املقدسي احلنبلي 
ـــدين العالئـــي ـــة النـــاس يف : " وقـــال احلـــافظ صـــالح ال ذكـــر املســـائل الـــيت خـــالف فيهـــا ابـــن تيمي

ع ومل يــزل مــع اهللا خملوقــا أن العــامل قــدمي بــالنو ... وأمــا مقاالتــه يف أصــول الــدين... األصــول والفــروع
 ...ومنها قوله باجلسمية واجلهة واالنتقال وهو مردود... دائما

 .)٢(" واستغفر اهللا من كتابة مثل هذا فضال عن اعتقاده 
ومــال علــي " مــرآة اجلنــان " وشــنع علــى ابــن تيميــة ورد عليــه اhــدد ابــن دقيــق العيــد واليــافعي يف 

اخلفـاجي، وحممـد الزرقـاين املـالكي، واملنـاوي الشـافعي، وابـن  القاري يف شرحه على الشفا والشهاب
 .)٣(حجر العسقالين يف فتحه، واحلافظ زين الدين العراقي وويل الدين العراقي وغريهم الكثري 

____________ 
 .١٥٥ص : نقال عن تكملة السيف الصقيل، حممد زاهد الكوثري ٥/٨٧: راجع الغدير، األميين - ١
 ٣٢: للحـافظ ابـن طولـون احلنفـي: لـرد، السـقاف، عـن خمطـوط كتـاب ذخـائر القصـر يف تـراجم نـبالء العصـرالتنبيه وا - ٢
 .ونقله السقاف عن كتاب التوفيق الرباين ٣٣ -
 .٢٣ - ١٤ص : فراجع بعض أقواهلم يف كتاب التنبيه والرد على معتقد قدم العامل واحلد - ٣
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 للسلفية شطحات
سـئل واحـد مـن أهـل احلـديث عـن صـبيني : " علـى أصـول البـزدوي يف شرح عبد العزيـز البخـاري

 ارتضعا لنب شاة، هل تثبت بينها حرمة الرضاع؟
كل صبيني اجتمعا علـى ثـدي واحـد : " بأ nا تثبت عمال بقوله عليه الصالة والسالم: فأجاب

 .)١("! حرم أحدمها على اآلخر 
مل بـــالنوع، أي أن اهللا مل تـــزل معـــه ومـــن شـــطحات الســـلفية العظيمـــة قـــول ابـــن تيميـــة بقـــدم العـــا

 !!!)٢(املخلوقات منذ األزل وأن احلوادث ال أول هلا 
وإن قدر أن نوعها مل يـزل معـه فهـذه املعيـة مل : " وقال يف كتابه شرح حديث عمران بن حصني

 ".ينفها شرع وال عقل بل هي من كماله 
ميــة والســلفية انظــر مــا قالــه صــحة هــذه العقيــدة عنــد ابــن تي -أخــي املســلم  -وحــىت يتضــح لــك 

قــال ابـن حــزم حتـت بـاب مــن اإلمجـاع يف االعتقـادات يكفــر مـن خالفــه . معلقـا علـى كــالم ابـن حـزم
وحده ال شريك له خالق كل شئ غريه وأنه تعاىل مل يـزل وحـده وال شـئ  )٣(اتفقوا أن اهللا " بإمجاعه 
 ... ".غريه معه

اإلمجــاع علــى كفــر مــن  -أي ابــن حــزم  -ه وأعجــب مــن ذلــك حكايتــ: " قــال ابــن تيميــة معلقــا
 .)٤(" نازع أنه سبحانه مل يزل وحده وال شئ معه 

 !هذا ابن تيمية يدافع عن اعتقاده السابق بكل ثقة فليتأمل الباحثون
وهــي أصــرح : " قــال ابــن حجــر العســقالين" كــان اهللا ومل يكــن شــئ قبلــه " وعنــد ذكــر حــديث 

 هلا من رواية الباب، وهي من مستشنعيف الرد على من أثبت حوادث ال أول 
____________ 

١٨ - ١/١٧ - ١. 
 .٢/٧٥: صحيح املنقول لصريح املعقول على هامش منهاج السنة: راجع أقواله يف - ٢

 ...١/١٠٩املنهاج 
 .١٦٧ص : نقد مراتب اإلمجاع - ٣
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 .)١( "املسائل املنسوبة البن تيمية 
 .)٢(" قال بأن كان اهللا وكان معه شئ وقد نقل ابن حزم اإلمجاع على كفر من 

وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العامل أو بقائه أو شـك يف ذلـك : " وقال القاضي عياض
" وقــال القاضــي أبــو يعلــى احلنبلــي يف كتابــه املعتمــد . )٣(" علــى مــذهب بعــض الفالســفة والدهريــة 

 .)٤(" واحلوادث هلا أول ابتدأت منه خالفا للملحدة 
فــــأين هــــذا االعتقــــاد مــــن !! إن املخلوقــــات مل تــــزل مــــع اهللا فهــــي قدميــــة: قيــــدة الســــلفيةهــــذه ع

 !اإلسالم؟ وكيف يقبل املسلم أن يعتقد بأن احلوادث ال أول هلا؟
فهذا اخلطأ اجلسيم يف حق اهللا يكفي ألن جيعل أويل األلباب يضعون عالمـات االسـتفهام علـى 

 !دههذا االجتاه، وكل إنسان حماسب على اعتقا
ولــو قــد شــاء اهللا الســتقر علــى ظهــر بعوضــة فاســتقلت بــه بقدرتــه ولطــف : " ويقــول ابــن تيميــة

 !!!)٥(" ربوبيته، فكيف على عرش عظيم 
إن اهللا تعاىل جيلس على الكرسي وقد أخلى منه مكانـا يقعـد فيـه معـه رسـول : " وقال ابن تيمية

 ". اهللا 
وقال اخلالل احلنبلي عـن . )٦(لقيم يف بدائع الفوائد وذكر أنه قول السلف وذكر هذا القول ابن ا

 .)٨("  )٧(من رده فقد رد على اهللا : " هذا االعتقاد
 عجبا كيف يسوغ مسلم لنفسه أن يعتقد هذا االعتقاد؟

____________ 
 .١٢/٤١٠: فتح الباري - ١
 .١٦٧ص : مراتب اإلمجاع - ٢
 :، وراجع فيما سبق١٠/٦٤: نووي يكفر معتقد قدم العامل كما يف الروضة، وكذلك ال٢/٦٠٦: الشفا - ٣

 .التنبيه والرد على معتقد قدم العامل واحلد، السقاف الشافعي
 .راجع التنبيه والرد - ٤
 .١/٥٦٨: التأسيس - ٥
٤٠ - ٤/٣٩ - ٦. 
 .٢٦ص : راجع نقد كتاب منهج األشاعرة يف العقيدة، السقاف الشافعي - ٧
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، ويصــور اهللا )١(ر اهللا بأنــه جــالس علــى الكرســي مــع أن اهللا خــالق الكرســي العتقــاد يصــوِّ فهــذا ا
ــس كاإلنســان كمــا  بأنــه حمــدود يســعه كرســي وحيويــه مكــان واهللا خــالق املكــان، ويصــور اهللا بأنــه جيل

 ".وقد أخلى منه مكانا يقعد فيه معه رسول اهللا " يدل قوله 
ــي القــاري ويعتقــد الســلفية أن اهللا يف جهــة كمــا  مــر يف اختالفــات الســلفية وقــد نقــل احملــدث عل

 .)٢(امجاع األمة على كفر من اعتقد بأن اهللا تعاىل يف جهة 
بكفــر معتقــد  حَ إن اإلمــام العراقــي صــرّ : " ويف كتــاب إحتــاف الكائنــات حملمــود خطــاب الســبكي

 .)٣(" اجلهة، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو احلسن األشعري والباقالين 
 واهللا تعــاىل لــه حــد وال يعلمــه أحــدٌ  -أي الــدارمي  -قــال أبــو ســعيد " ويثبــت الســلفية احلــد هللا 

كــل علــم ذلــك إىل اهللا، غــريه وال جيــوز ألحــد أن يتــوهم حلــده غايــة يف نفســه، ولكــن يــؤمن باحلــد ويَ 
ه فقـد كفـر ن مل يعـرتف بـفهـذا كلـه ومـا أشـبهه شـواهد ودالئـل علـى احلـد، وَمـ... وملكانه أيضـا حـد

 .)٤(" بتنزيل اهللا وجحد آيات اهللا 
 .)٥(وألف أحد السلفية كتابا يثبت فيه احلد هللا وأن اهللا قاعد وجالس على عرشه 

ونفى احلد عن اهللا أبو حنيفة والشافعي وشارح الطحاوية والبيهقي وابن حجـر وابـن دقيـق العيـد 
 .)٦(واحلافظ العالئي وابن حبان 

ـــه يضـــحك ويـــأيت يـــوم  إن هللا: وقـــال الســـلفية يـــدين ورجلـــني ووجهـــا وعينـــني ومخســـة أصـــابع وأن
 واستدلوا ملا يقولون بأن اهللا أثبت لنفسه هذه. القيامة وال يعرفه املؤمنون

____________ 
 .-والعياذ باهللا  -إال أن نعتقد كما يعتقد ابن تيمية أن الكرسي مل يزل مع اهللا  - ١
 .٢/١٣٧: رح املشكاةراجع التنبيه والرد نقال عن ش - ٢
 .١٧ص : املصدر السابق - ٣
 .٢/٢٩: املصدر السابق، نقال عن موافقة صريح املعقول املطبوع Qامش املنهاج - ٤
 .املصدر السابق - ٥
 .٣٢ص : املصدر السابق - ٦
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ــا (: فحــني قــال اهللا تعــاىل ألبلــيس الصــفات وأثبتهــا لــه رســوله  ــَك  َم ن َمنََع
َ
ــُجدَ  أ ــا تَْس  لَِم

ءٍ  ُ}ُّ  (فهو أثبت لنفسه اليدين، ومـن قولـه تعـاىل  )١( ) نِيََديB  َخلَْقُت  ْnَ  َهالٌِك  B٢( ) وَْجَهـهُ  إِال( 
فالســلفية يفهمــون هــذه األلفــاظ علــى حقيقتهــا . اســتدلوا علــى أن هللا وجهــا، وهكــذا بقيــة الصــفات

 !وليس هناك جماز يف القرآن
وجــدناه يتعــارض " كــل القــرآن حقيقـة " ج الســلفية الـذي اختطــوه ألنفسـهم وحنـن لــو نظرنـا ملــنه

مع البداهة العقلية بـل إنـه منـاقض لنفسـه، فـإن إثبـات هـذه الصـفات هللا يسـتلزم الرتكيـب لذاتـه فهـو 
وهـــذا مرفـــوض ألن كـــل مركـــب خملـــوق واملركـــب حيتـــاج إىل مـــن ... مركـــب مـــن وجـــه ويـــدين ورجلـــني

هـــؤالء، الـــذي يــدعو إىل اجلمـــود علـــى ظـــواهر األلفـــاظ دائمـــا، وعـــدم إن مـــنهج : وكمـــا قلـــت. يركبــه
جتـاوز حرفيتهـا، مـنهج يبطـل نفسـه بنفسـه، ال سـيما إذا طبقنـاه علـى بعـض آيـات الصـفات الـيت هلــا 

 :تركيبها وصياغتها اخلاصة من مثل قوله تعاىل
ءٍ  ُ}ُّ  ( ْnَ  َهالٌِك  Bالك أعضاء اهللا الـيت أثبتوهـا فيكون املعىن حسب منهجهم ه )٣( ) وَْجَههُ  إِال

ـــك إال وجهـــه  ـــرجلني والعينـــني وال يبقـــى مـــن كـــل ذل ـــات أخـــرى كاليـــدين وال لـــه يف الفهـــم احلـــريف آلي
 .الكرمي، نستغفر اهللا من هذا الفهم اهلزيل

ِييهِ  الB  (: كذلك لو أخذنا قول اهللا تعاىل عن القـرآن
ْ
 ) ِفهِ َخلْ  ِمنْ  َوَال  يََديْهِ  َنْ?ِ  ِمن اYَْاِطُل  يَأ

 !!!آمنا مبا يقولون! فإذا شاهدنا يدي القرآن وأصابعه!! لوجب القول يف أن للقرآن يدين )٤(
ِلّ  َجنَـاحَ  لَُهَما َواْخِفْض  (: قول اهللا تعـاىل -أخي املسلم  -وخذ  ُّCَـةِ  ِمـنَ  اeْBوسـل  )٥( ) الر

 -وهو ملزم هلم  -وإذا كان له جناح !! السلفية هل للذل جناح؟
____________ 
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 .٤٢: فصلت - ٤
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 .)١(!! فليتهم يتصدقون علينا بريشة منه
ِذهِ  ِ>  2َنَ  َوَمـن (: قد يهون األمر إذا مل ميس مصري خلق اهللا، قال تعاىل ـٰ ْقـَ*ٰ  َهـ

َ
 ِ>  َفُهـوَ  أ

ْقَ*ٰ  اْآلِخَرةِ 
َ
َضلُّ  أ

َ
فعلى قاعدة أن كل ألفاظ القرآن حتمـل علـى احلقيقـة فهـذه اآليـة  )٢( ) يًال َسبِ  َوأ

فهـذا ! مـع أن املقصـود عمـى البصـرية. من كـان أعمـى البصـر يف الـدنيا فهـو كـذلك يف اآلخـرة: تعين
 .املنهج يف التعامل مع النصوص ينقضه القرآن نفسه

هنـاك رأيـا مييـل إىل أن احلقيقـة فقـط وقد أخربنـا أحـد أسـاتذتنا ممـن يدرسـون العقيـدة السـلفية أن 
فعلــى هــذا ال . وهــذا القــول منــاقض ملــا قــرره الســلفية مــن أن القــرآن صــفة إهليــة. يف آيــات الصــفات

 !!جيوز تأويل القرآن ككل
نفـى هـذا الشـئ  عـز وجـلمـع أن اهللا . يـرى كمـا يـرى القمـر )٣(إن اهللا يف السماء : وقال السلفية

بَْصارُ  تُْدِرSُهُ  الB  (: عن نفسـه بصـريح العبـارة فقـال
َ
حـني طلـب  وقـال خماطبـا موسـى  )٤( ) اْأل

 .تفيد التأبيد: ولن )٥( )تََراkِ  لَن (: رؤيته
واحـــدة إىل مصـــري بـــين إســـرائيل الـــذين طلبـــوا رؤيـــة اهللا تكفـــي ألن جتعلنـــا نـــرفض هـــذا  نظـــرةٌ  إنّ 
ذْ  (: قال اهللا على لسان بين إسرائيل. االعتقاد ٰ  لَـَك  نُّْؤِمنَ  لَن ُموnَٰ  يَا قُلْتُمْ  َو/ِ Bkـهَ  نَـَرى َحـ Bاللـ 

َخَذتُْكمُ  َجْهَرةً 
َ
اِعَقةُ  فَأ Bنتُمْ  الص

َ
 .)٦( ) تَنُظُرونَ  َوأ

 فلو كانت رؤية اهللا أمرا مشروعا ملا عاقبهم اهللا هذا العقاب، ولوعدهم برؤيته
____________ 

 .ثت معههذا املعىن مأخوذ من أيب متام لقصة حد - ١
 .٧٢: اإلسراء - ٢
 :ال بد هنا أن أشري هلذه الطرفة، فقد كان أحد اساتذتنا السلفية يستدل على وجود اهللا يف السماء بدليل - ٣

: " قـال إن الرسـول : إننا نرفع يدينا يف الدعاء إىل السماء، ومرة انتقد أحد مشاخينا األشاعرة هـذا االعتقـاد فقـال
 !!!فعلى قوهلم هذا جيب أن نسجد لألعلى ال لألسفل" أقرب ما يكون العبد إىل ربه وهو ساجد 

 .١٠٣: األنعام - ٤
 .١٤٣: األعراف - ٥
 .٥٥: البقرة - ٦

    



١١٢ 

ا كــان طلــبهم مســتحيال وجتــاوزا يــوم القيامــة أو يف نفــس اللحظــة حــىت يقــيم احلجــة علــيهم، ولكــن ملـّـ
ف يعاقـــب اهللا علـــى أمـــر مشـــروع أثبتـــه يف قرآنـــه حســـب قـــول للحـــد حـــل Qـــم عـــذاب اهللا، وإال كيـــ

 !؟)١(السلفية 
إن الباصـــــــرة ال ميكــــــن أن تكـــــــون يف حيـــــــز ": " االحتجـــــــاج " يف  قــــــال اإلمـــــــام الصــــــادق 

، فحـىت "املمكنات ما مل يكن هناك اتصال بني البصرية واملرئي وحمال اتصال شئ بذاتـه جـل وعـال 
 .)٢(عكس صورته يف العني واهللا ليس له صورة تتم رؤية شئ البد أن تن

أخـرج البخـاري عـن أيب هريـرة أن رسـول . إن اهللا ينـزل إىل السـماء الـدنيا كـل ليلـة: وقال السلفية
يتنزل ربنا تبارك وتعـاىل كـل ليلـة إىل السـماء الـدنيا حـىت يبقـى ثلـث الليـل اآلخـر : " قال اهللا 
 .)٣(... " فأستجيب له من يدعوين: يقول

إن هذا احلديث ال يصح، فبديهي أن كروية األرض تعين أن سـاعات الليـل ليسـت واحـدة علـى 
نقــاط األرض املختلفــة، بــل هــي يف تتــابع منــتظم بانتظــام دوراnــا حــول نفســها، فالســاعة الــيت تكــون 

قطــة اخــرى ثلثــه عنــدنا هــي ثلــث الليــل األخــري، ســوف تكــون يف نقطــة أخــرى منتصــفه األول، ويف ن
اهللا تعـــاىل لـــيس رب مكـــة واملدينـــة  نّ أومعلـــوم أيضـــا . األول، ويف نقطـــه اخـــرى مل يـــدخل الليـــل بعـــد

وحدمها لينزل يف الساعة اليت يكون فيها ثلث الليل هناك، وإمنا هو رب العاملني، وله عبـاد يف مجيـع 
وعلـى . ثلث الليـل األخـري أحناء األرض وهلم ساعات اخرى خمتلفة عن ساعة املدينة فيكون عندهم

 هذا فينبغي وفق احلديث أن
____________ 

ةٌ  يَْوَمئِذٍ  وُُجوهٌ  (* يستدل السلفية على رؤية اهللا بقولـه تعـاىل  - ١ ، ٢٣ - ٢٢سـورة القيامـة *  )نَاِظَرٌة  َربَِّها إxَِٰ  * نBاِ-َ
اين ومن معانيها منتظـرة رمحـة رQـا، ويؤيـد هـذا قـول اهللا ولكن هذه اآلية ال تدل على ما ذهبوا إليه وكلمة ناظرة هلا عدة مع

ةٌ  يَْوَمئِذٍ  َووُُجوهٌ  (: * بعد هذه اآلية مباشرة َFِن َيُظنُّ  * بَا
َ
املؤمنون ينتظـرون : فاهللا يرسم لنا صورتني*  )فَاقَِرٌة  بَِها ُفْفَعَل  أ

لشــرف الــدين ففيــه " كلمــة حــول الرؤيــة " يراجــع ولالســتزادة مــن هــذا املوضــوع . رمحــة اهللا، والكــافرون ينتظــرون العــذاب
 .دامغة على نفي الرؤية حججٌ 

 .، حتقيق عماد الدين أمحد حيدر٢/١٥: راجع األمساء والصفات للبيهقي - ٢
 .كتاب الدعوات، باب الدعاء نصف الليل: صحيح البخاري - ٣

    



١١٣ 

ـــدينا ال يغادرهـــا، ألن كـــل ســـاعة متـــر علـــى االرض ســـتكون  يكـــون اهللا تعـــاىل مســـتقرا يف الســـماء ال
 !؟"ينزل كل ليلة " فما معىن قوله يف احلديث . بالنسبة له من نقاطها ثلث الليل األخري

إن : وقد قام ابن تيمية على منرب اجلامع األموي يف دمشق يـوم اجلمعـة خطيبـا فقـال أثنـاء كالمـه
 ...اهللا ينزل إىل مساء الدنيا كنزويل هذا، ونزل درجة من درج املنرب

 .)١(عارضه الفقيه املالكي ابن الزهراء وأنكر عليه ما قال فضرب هذا الفقيه وسجن ف
ويرى السلفية بأن اهللا خيلق أفعال العباد، ويسـتنتج هـذا ممـا صـرح بـه البخـاري يف صـحيحه علـى 

إحـتج آدم وموسـى فقـال لـه موسـى : " جـاء يف صـحيح البخـاري -والعيـاذ بـاهللا  -لسـان أنبيـاء اهللا 
يا موسى اصطفاك اهللا بكالمـه وخـط لـك : قال له آدم. نت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من اجلنةيا آدم أ

بيده أتلومين على أمر قدره اهللا علي قبل أن خيلقين بأربعني سنة فحج آدم موسى فحـج آدم موسـى 
 .)٢(... " ثالثا

مين علـى أمـر قــدره أتلــو "  فـانظر إىل عبـارة اإلنسـان مســّري  نّ أإن املتأمـل يف احلـديث الســابق جيـد 
 .فتجد فيها اجلرب عينه" اهللا علي 

كيــف خيلــق اهللا أفعــال العبــاد مث يعــاقبهم عليهــا؟ ألــيس هــذا هــو : وليــت أهــل الســنة يقولــون لنــا
َحًدا َربَُّك  َفْظِلمُ  َوَال  (الظلم بعينه؟ 

َ
 .)٣( ) أ

كمـا ننـزه كلـيم اهللا موسـى . اهللامن هذا االعتقـاد وهـم أعـرف النـاس بـ وإننا لننزه أنبياء اهللا 
وأيـــن التقـــى آدم وموســـى ومـــىت كـــان ". انـــت أبونـــا خيبتنـــا : " مـــن هـــذا الفحـــش مـــن القـــول 
 !ذلك؟

هــذه صــورة جمملــة عــن عقيــدة أهــل الســنة بــاهللا، وهــي ال تــتالءم مــع روح اإلســالم بــل إnــا تــزري 
 .بالفكر اإلسالمي العظيم

____________ 
عنــد ذكــر قضــاة دمشــق، ونقــل األســتاذ صــائب عبــد احلميــد يف كتابــه ابــن  ١/٥٧بــن بطوطــة يف رحالتــه ذكــر ذلــك ا - ١

 .١/١٥٤قول ابن تيمية السابق عن الدرر الكامنة، ابن حجر العسقالين  ١١٨ص : تيمية
  .باب حتاج آدم وموسى -) كتاب القدر(صحيح البخاري  - ٢
 . ٤٩: الكهف - ٣

    



١١٤ 

 :رؤية السلفية لألنبياء
 ،)١(ما عقيدcم باألنبياء، فهي األخرى عجيبة وغريبة وإن جاءت Qا الصحاح أ

____________ 
 .إن هذين الكتابني يعتربان املرجع الرئيسي عند أهل السنة بعد القرآن. كصحيحي البخاري ومسلم  - ١

ــث بعيــدة عــن ويعتــربون كــل مــا فيهمــا صــحيحا واحلــق أنــه لــو جــرد املســلم نفســه مــن رواســب التــاريخ لوجــد في همــا أحادي
وذهـب ابـن حـزم ". ولوال هيبة الصحيح لقلت إnـا موضـوعة " قال الذهيب عن بعض أحاديث صحيح البخاري . اإلسالم

 .٨/١٤٦إىل تكذيب بعض أحاديثه، فراجع cذيب التهذيب 
يبـة الصـحيح منعتـه يف صحيح البخاري أحاديث موضوعة ولكـن ه إن كالم الذهيب السابق يدل على أنه قد ثبت لديه أنّ 

مــن نظــر يف كتــاب : وقــال مجــال الــدين احلنفــي! مــع أن احلكــم ال خيضــع ملكانــة الشــئ وهيبتــه. مــن احلكــم عليهــا بالوضــع
 .شذرات الذهب" البخاري تزندق 

كـل مـا يف   ولكـن هـل ميكـن التصـديق بـأنّ . فوا مثانني رجال من رجالهلقد انتقد احلفاظ أحاديث يف صحيح البخاري وضعّ 
إىل أن السـنة النبويـة  إضـافةً . البخاري ومسلم غري معصومني، لذلك فاحتمال اخلطـأ وارد عليهمـا إنّ  ؟حيحني صحيحٌ الص

 .م بالكاملوغري املعصوم ال حييط باملعصوم والناقص ال يتحكّ . معصومة، والشيخان غري معصومني
 !ه خلطٌ ما بعدُ  ا خلطٌ وهذ... كافر  ،ن يطعن يف الصحيحني فهو عند أهل السنة مبتدعٌ كل مَ   إنّ 

مــن يطعــن  نعــم، إنّ . آخــر شــئٌ  النــيب  وســنةُ  إن الشــيخني شــئٌ ! البخــاري ومســلم مهــا ســنة النــيب  فكــأنَّ 
؟ وهـذا القـول كـافرا  البخاري أخطأ يف حكمه على هذا احلديث فلماذا يعـدُّ  ، أما من يقول أنّ كافرٌ : بسنة النيب الصحيحة

 .خيطئ البخاري وليس انتقادا للسنة
باتبــاع  وتطبيقهــا، ولكــن مــن أيــن يأخــذها؟ فهــل أمرنــا اهللا ورســوله  إن كــل مســلم حيــب تعلــم ســنة نبيــه 

خـذوها مـن الصـحيحني، : ن مل يقـوالفلقد أمرانا باتباع السنة ولكـ. اليوجد دليل على ذلك!! الصحيحني واألخذ منهما؟
فيجـــب أخـــذ الســـنة مـــن املكـــان الـــذي أمرنـــا اهللا ورســـوله األخـــذ منـــه وهـــو لـــيس الصـــحيحني وال بقيـــة . حـــىت منتثـــل األمـــر

ــك اcامــا هللا ورســوله بتفريــق : وال ميكــن القــول. الصــحاح إن اهللا ورســوله مل يبينــا املوضــع الــذي تؤخــذ منــه الســنة ألن يف ذل
أمرهـا، فلقـد نصـت السـنة نفسـها علـى املوضــع الـذي تؤخـذ منـه، فيجـب أخـذ السـنة مـن مكاnـا الصــحيح األمـة وتشـتيت 

ولـيس لــدينا دليـل علــى اعتمـاد الصــحيحني، إال اإلمجــاع وال . أوىل وإن خالفتــه األمـة بأســرها واتبـاع قــول الرسـول 
ــرب عنــد  كمــا أنّ . إمجــاع خــالف الــنص أهــل احلــديث هــو إمجــاع الصــحابة فقــط، والصــحيحان كتبــا يف القــرن اإلمجــاع املعت

 الثالث اهلجري، فأين اإلمجاع املدعى؟

    



١١٥ 

مرفوعــا  أخـرج البخـاري باإلسـناد إىل أيب هريـرة. عنـد أهــل السـنة فتابعنـا وسـرتى حـال األنبيـاء 
مرأة، تلـد كـل امـرأة غالمـا يقاتـل يف سـبيل الليلة مبائة ا ألطوفنَّ  قال سليمان بن داود : " قال
فلم يقـل ونسـي، فأطـاف Qـن، ومل تلـد مـنهن إال امـرأة نصـف . قل إن شاء اهللا: فقال له امللك. اهللا

 .)١(... " لو قال إنشاء اهللا مل حينث وكان أرجى حلاجته: إنسان، قال النيب 
 .ة غري معقولإن الطواف مبئة امرأة يف ليلة واحد

، و "إن القوة البشرية لتضعف عن الطواف Qن يف ليلـة واحـدة مهمـا كـان اإلنسـان قويـا " كما 
أن يرتك التعليق على املشيئة، وال سيما بعـد تنبيـه امللـك  ال جيوز على نيب اهللا تعاىل سليمان " 

وإمنـــا ! ء عليـــه؟إىل اهللا واألدّال  إيـــاه علـــى ذلـــك، ومـــا مينعـــه مـــن قـــول إن شـــاء اهللا، وهـــو مـــن الـــدعاة
، اجلــاهلون بــأن االمــور كلهـــا بيــده، فمــا شــاء منهــا كــان ومــا مل يشـــأ مل )٢(يرتكهــا الغــافلون عــن اهللا 

 .)٣(" يكن، وحاشا أنبياء اهللا عن غفلة اجلاهلني 
يــدور علــى  كــان النــيب : حــدثنا أنــس بــن مالــك قــال: " وأخــرج البخــاري عــن قتــادة قــال

أو كـان يطيقـه؟ : قلـت ألنـس: قـال. نسائه يف الساعة الواحدة من الليل والنهار وهـن إحـدى عشـرة
 .)٤(" كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثالثني : قال

إن هــذه الروايــة تصــور نــيب اإلســالم ذا األخــالق العظيمــة بــذلك الرجــل اجلنســي الــذي ال هــم لــه 
 .من هذا االفرتاء وحاشا للنيب . سوى أن يدور على نسائه ليال وnارا

هــل النــيب هــو الــذي ... وهــل لنــا أن نســأل أنــس بــن مالــك راوي هــذه القصــة، مــن أخــربه Qــا؟" 
زوجــات النــيب هــن  حدثــه بــذلك؟ فهــل يليــق بأحــدنا أن حيــدث النــاس علــى جمامعتــه لزوجتــه؟ أم أنّ 

 لمة أن حتكي للرجالالاليت حدثنه بذلك؟ فهل يليق باملرأة املس
____________ 

 .كتاب النكاح، باب قول الرجل الطوفن الليلة على نسائي: صحيح البخاري - ١
 .٧٥ص : راجع أبو هريرة، شرف الدين - ٢
 .باب إذا جامع مث عاد ومن دار على نسائه يف غسل واحد -كتاب الغسل   - ٣

    



١١٦ 

ى النـيب وتتبـع خلواتـه مـع زوجاتـه وتفـرج عليـه هو الذي جتسـس علـ أنساً  عن مجاع زوجها هلا؟ أم أنّ 
 .)١(... " من ثقوب األبواب؟ أستغفر اهللا من مهزات الشيطان

هـــذه الروايـــة وأمثاهلـــا هـــي الـــيت فتحـــت البـــاب أمـــام أعـــداء اإلســـالم، مـــن مستشـــرقني ونصـــارى، 
 ذلـــك إال للنفـــوذ منهـــا والطعـــن بنـــيب اإلســـالم وتصـــويره مـــع أنبيـــاء اهللا Qـــذه الصـــور، ومـــا الفضـــل يف

إن الطعن يف حـديث أخرجـه البخـاري، أوىل مـن الطعـن بـالنيب . للبخاري الذي أخرج هذه الروايات
 .على النيب  ، وذلك واضح لكل من كانت عنده غريةٌ 

مبــاء فجئتــه مبــاء أتــى النــيب ســباطة قــوم فبــال قائمــا مث دعــا : " وأخــرج البخــاري عــن حذيفــة قــال
 .)٢(" فتوضأ 

نتماشـى، فـأتى سـباطة قـوم خلـف  رأيتـين أنـا والنـيب : " ويف رواية أخـرى عـن حذيفـة قـال
" حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه، فأشار إيل فجئته، فقمـت عنـد عقبـه حـىت فـرغ 

)٣(. 
ــــتالءم مــــع ســــرية العظمــــا ــــيب وهــــذا احلــــديث، ال ي ء، فضــــال عــــن ســــيد األنبيــــاء، فهــــو يصــــور الن

أخـي املسـلم الغيـور  -ل فتخيَّـ!. بأبشع صورة، إذ يذهب إىل مزبلة أحد الناس ويبـول قائمـا 
 .هذا املشهد -على نيب اهللا 

، هـل وسـلم ى كل من يؤمن بصحة هذا احلـديث أن يفعـل مـا نسـب اىل النـيب حتدّ أإنين 
وكيـــف يبـــول النـــيب علـــى ! ؟إذن كيـــف نرضـــاه لســـيد اخللـــق ! يقبـــل أحـــد هـــذا الفعـــل لنفســـه؟

أال توجــد للبيــوت حرمـــة؟ ! ألــيس هــذا اعتـــداءا علــى حقــوق اآلخـــرين؟ -حاشـــاه  -! ســباطة قــوم؟
 !الستئذان؟أصحاب البيت وهو الداعي إىل ا وهل استأذن النيب 

____________ 
 .٦٠ص : فأسألوا أهل الذكر، حممد التيجاين - ١
 .، والسباطة املزبلة١/٢٦٢: فتح الباري - ٢
 .املصدر السابق - ٣

    



١١٧ 

أمــام حذيفــة؟ ومــن يــدري فرمبــا ميــر النــاس يف أي حلظــة، ومــاذا  -حاشــاه  -وكيــف يفعــل ذلــك 
مــي الفضــالت ورأت النــيب؟ أمل يفكــر يكــون املوقــف لــو خرجــت إحــدى النســاء مــن ذلــك البيــت لرت 

 !مالكم كيف حتكمون؟! Qذه األمور؟ النيب 
ـــه اإلمـــام الســـبكي، فقـــد قـــال يف تعريـــف  مث إنّ  ـــيس مـــن العدالـــة، وهـــذا ماقال البـــول يف الطريـــق ل

ائــل املباحــة،  ملكــة متنــع عــن اقــرتاف الكبــائر، وصــغائر اخلســة، كســرقة لقمــة، والرذ: " العدالــة بأnــا
 .)١(!! " كالبول يف الطريق

 .)٢(" إذا أراد احلاجة أبعد  -النيب  -كان " ويف صحيح اجلامع الصغري 
أجــل، إن النــيب إذا أراد احلاجــة فإنــه يبعــد، ال أن يــذهب جبانــب البيــوت ويبــول علــى ســباطات 

 !املسلمني
ـــت عائشـــة ـــه الفرقـــان قائ مـــا بـــال رســـول اهللا : " قال ، ويف صـــحيح )٣(" مـــا منـــذ أنـــزل علي
 .)٤(" إذا أراد احلاجة مل يرفع ثوبه حىت يدنو من األرض  -أي النيب  -كان : " اجلامع الصغري

أبلـغ وصـف يف : بأنـه مل يكـن يرفـع ثوبـه حـىت يـدنو مـن األرض وهنا يصبح وصف النيب 
نBَك  (: وصدق اهللا إذ قال فيه. تصوير عظمة النيب   .)٥( ) َعِظيمٍ  ُخلٍُق  لََعَ;ٰ  َو/ِ

 .)٦(" لقد كان النيب أشد حياء من العذراء يف خدرها " 
 .حياء من العذراء يف خدرها فال يعقل أن يبول على سباطة قوم النيب أشدُّ  وألنّ 

____________ 
 .٢/١٤٨مجع اجلوامع  - ١
٢/٨٥١ - ٢. 
 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: ، وقال١/١٨١: ستدرك احلاكمم - ٣
 .ورواه أبو داود يف سننه عن أنس وابن عمر ورواه الطرباين يف األوسط عن جابر ٢/٨٥٢ - ٤
 .٤: القلم - ٥
 .٢/٨٧٠صحيح اجلامع الصغري  - ٦

    



١١٨ 

السباطة تكون عادة مـن بقايـا الطعـام  نّ أالستغراب واملثري ل! أشد حياء من العذراء فهو 
 !فكيف يبول الرسول عليها؟

ــت مــاه بشــئ ال رجــالن فكلّ  دخــل علــى رســول اهللا : ويف صــحيح مســلم عــن عائشــة قال
يا رسول اهللا، من أصاب مـن اخلـري شـيئا : أدري ما هو فأغضباه، فلعنهما وسبهما فلما خرجا قلت

 .لعنتهما وسببتهما: قلت: وماذاك؟ قالت: به هذان؟ قالما أصا
اللهم إمنا أنا بشر فـاي املسـلمني لعنتـه أو سـببته : أوما علمت ما شارطت عليه ريب؟ قلت: قال

 .)١(" فاجعله له زكاة وأجرا 
 بأنــــه ال يســــتطيع الســــيطرة علــــى وهــــذا احلــــديث يســــتحيل أن يصــــح وهــــو يصــــور النــــيب 

وأيـن هـذا مـن قـول اهللا . أعصابه وحيكم على االمور بعاطفته دون عقله فيلعن مـن ال يسـتحق ذلـك
نBَك  (فيه   .واهللا أدرى برسوله من مسلم )٢(؟ ) َعِظيمٍ  ُخلٍُق  لََعَ;ٰ  َو/ِ

عانــا فــإذا كــان الرســول ل" إمنــا بعثــت ألمتــم مكــارم األخــالق : " عــن نفســه وقــال الرســول 
وســبابا فكيــف يســتقيم قولــه هــذا؟ فــاملفرتض مبــن يكمــل مكــارم األخــالق أن تكــون أخالقــه كاملــة، 
 .فالناقص ال يكمل من هو أكمل منه، والسب واللعن بغري حق ليس من مكارم األخالق يف شئ

بـأن رسـول " حه الرد على هذه الروايـة، أخـرج مسـلم يف صـحي مؤونةَ  ولقد كفانا الرسول 
إين مل : " ادع علــى املشــركني قـــال: وقيــل لــه يــا رســول اهللا. nــى أن يكــون املســلم لعانــا اهللا 

 .)٣(" أبعث لعانا وإمنا بعثت رمحة 
____________ 

 .أو دعا عليه كتاب الرب والصلة واآلداب، باب من لعنه النيب   - ١
 .٤: القلم - ٢
 .كتاب الرب والصلة واآلداب، باب النهي عن لعن الدواب وغريها  - ٣

    



١١٩ 

    



١٢٠ 

 الفصل الثاني

 ضياع السنة
    



١٢١ 

    



١٢٢ 

ومــاذا تعــين Qــذا، فالســنة موجــودة يف الصــحاح الســتة وكتــب : عنــوان غريــب قــد يقــول عنــه قائــل
 .السنن؟ صحيح هذا، ولكن الصفحات القادمة كفيلة بإثبات هذا العنوان

جازم بأن كل مسلم غيور على اإلسـالم إذا تـدبر مـا سـنقول بـه هنـا فإنـه حتمـا إمـا سـيبكي وأنا 
 !أو يضحك

وصـــلت إلينـــا   هـــل يســـتطيع أحـــد أن جيـــزم بـــأن ســـنة الرســـول : نبـــدأ بتوجيـــه هـــذا الســـؤال
نـا السـنة كلهـا لرتى هل وصـلت إلي -أخي القارئ  -وحىت جنيب على هذا السؤال فرافقنا ! كاملة؟

 ...!!أو نصفها أو ثلثها

 في عصر الصحابة

 :أحاديث علي بن أبي طالب 
أكثــر مــن ثــالث وعشــرين ســنة، وكــان يتبــع النــيب  هــذا الصــحايب العظــيم عــاش مــع النــيب 

مـن  وسـلم وآله عليه اهللا صلىوكـان قـد ربـاه النـيب : " ه، قال عنـه ابـن حجـرمّ اتباع الفصيل أثر أُ 
 .)١(" صغره لقصة مذكورة يف السرية النبوية، فالزمه من صغره فلم يفارقه إىل أن مات 

، روى البخــــاري منهــــا )٣(، صــــح منهــــا مخســــون حــــديثا )٢(حــــديثا  ٥٣٦ وصــــلنا عــــن علــــي 
 !!نعم، هذا ما وصلنا عن علي، مخسون حديثا فقط. عشرين حديثا

____________ 
 .خالد عبدالفتاح شيل: ، حتقيق١٤٢ص : ائل الصحابة من فتح الباريفض - ١
 .٤٤سيد كسروي حسن ص : أمساء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد، ابن حزم، حتقيق: راجع كتاب - ٢
 .٣/٦٠: ذكر هذا ابن حزم يف امللل والنحل - ٣

    



١٢٣ 

؟ علينـا مـا أخـذ عـن الرسـول  ، ومقـدارولكن هل يتناسب هذا الرقم مـع علـم علـي 
 .أن نتأمل شهادة اهللا ورسوله يف علي مث حنكم

 .)٢(علي بن أيب طالب : املقصود باآلية )١( ) الِْكتَاِب  ِعلْمُ  ِعنَدهُ  َوَمنْ  (: قال تعاىل
 .)٣(" راد العلم فليأت الباب أنا مدينة العلم وعلي باQا، فمن أ: " وقال رسول اهللا 

 .)٤(" أنا مدينة احلكمة وعلي باQا، فمن أراد احلكمة فليأت من باQا : " وقال 
 .)٥(" أنا مدينة الفقه وعلي باQا : " وقال 
 .)٦(" فهو باب مدينة علمي  مته علياعلَّ  ما علمت شيئا إالّ : " وقال 

 :فسئل عن علي فقال كنت عند النيب : وعن عبد اهللا بن مسعود قال
ويف كنـز العمـال " قسمت احلكمة عشرة أجزاء فاعطي علي تسعة أجزاء والنـاس جـزءا واحـدا " 

 .)٧(" وعلي أعلم بالواحد منهم " زاد يف آخر احلديث 
____________ 

 .٤٣: الرعد - ١
 :ينابيع املودة، القندوزي احلنفي. ١/١٣االتقان، السيوطي . ٩/٣٣٦راجع اجلامع ألحكام القرآن  - ٢

 .، تفسري الثعليب، وروى ذلك أبو نعيم١٠٢ص 
 .هذا حديث صحيح ومصادره تربو على املائة عند أهل السنة ستأيت يف حبث آخر - ٣
 .فرائد السمطني. ١٢٤ص : ن املغازيل الشافعياملناقب، اب. ١١/٢٠٤: تاريخ بغداد - ٤

 .٥/١٩: لسان امليزان
 .١٢٢ص : تفسري الثعليب. ٦٥٣ص : تذكرة اخلواص، ابن اجلوزي - ٥
 .٥/٥٠١إحقاق احلق . املناقب، ابن املغازيل - ٦
ول، ابـن طلحـة مطالـب السـؤ . تفسـري الثعلـيب. ١/٦٤حليـة األوليـاء . ٥/٣٢كنز العمال املطبوع Qامش مسند أمحـد   - ٧

 ٤٣ص : مقتــل احلســني، أخطــب خــوارزم. ٤٩ص : اخطــب خــوارزم/ابــن املغــازيل، املناقــب/، املناقــب٢١ص : الشــافعي
  = الكواكب الدرية، املناوي . ١/٥٨ميزان االعتدال . فرائد السمطني

    



١٢٤ 

ــلم دعــا رســول اهللا : " قالــت أم ســلمة زوج النــيب  بــأدمي وعلــي بــن أيب طالــب  وس
 .)١(" ميلي وعلي يكتب حىت مأل بطن األدمي وظهره وأكارعه  عنده فلم يزل رسول اهللا 
) من يشـرتي علمـا بـدرهم؟: (علي بن أيب طالب خطب الناس فقال إنّ : " وقال علياء بن أمحر

 .)٢(" ليا فكتب له علما كثريا فاشرتى احلارث األعور صحفا بدرهم، مث جاء Qا ع
ــي  علمــين ألــف بــاب كــل بــاب فيهــا يفــتح ألــف بــاب،  إن رســول اهللا : " وقــال عل

فذلك ألف ألف باب، حىت علمت ما كان وما يكون إىل يوم القيامـة، وعلمـت علـم املنايـا والباليـا 
 .)٣(" وفصل اخلطاب 

 .)٤(... " سلوين قبل أن تفقدوين ولن تسألوا بعدي مثلي : "وقال 
ــي  ســلوين، فــواهللا ال تســألونين عــن شــئ إال حــدثتكم بــه، وســلوين عــن كتــاب : " وقــال عل

 .)٥(" اهللا، فواهللا ما من آية إال وأنا أعلم، بليل نزلت أم بنهار، أم بسهل أم جببل 
____________ 

حممــد صــاحل الرتمــذي ص : ، املناقــب املرتضــوية٧٠، ينــابيع املــودة ص ٥٠ لعلــي القــاري ص ، األربعــني١/٣٩الشــافعي = 
  .، وقد روي هذا احلديث موقوفا على ابن مسعود٥٢٠ - ٥/٥١٧، إحقاق احلق ٣٣، فتح امللك العلي ص ٧٨
 .١/١٢٧: دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه، حممد األعظمي - ١
 .٨٩ص : تقييد العلم. ١/٤٢العلل، املديين . ٦/١١٦عن ابن سعد . ١/١٢٩: حممد األعظمي - ٢

 .١٤٤ص : العلم، ابن خيثمة
. ١٩ص : ، احملدث اهلروي يف األربعني حديثا، وفـتح امللـك العلـي٤١٣ص : أرجح املطالب. ٧٧ص : ينابيع املودة - ٣

 .إحقاق احلق
 .وصححهما ٤٦٦و  ٢/٣٥٢: مستدرك احلاكم - ٤
ص : تــاريخ اخللفــاء، الســيوطي. ٢/١١٩٨: الريــاض النضــرة. ١/٤٦٤: جــامع بيــان العلــم. ٣/١١٠٧: االســتيعاب - ٥
 .إحقاق احلق. ٧١

    



١٢٥ 

أمجـــع النـــاس كلهـــم علـــى أنـــه مل يقـــل أحـــد مـــن الصـــحابة وال أحـــد مـــن : " قـــال ابـــن عبـــد الـــرب
 ".سلوين، غري علي بن أيب طالب : العلماء

إال وقد علمت فيما نزلت، واين نزلت، وعلى مـن نزلـت،  واهللا ما نزلت آية: " وقال علي 
 .)١(" إن ريب وهب يل قلبا عقوال ولسانا ناطقا 

وأشــار بيــده إىل  -ههنــا  هــاه هــاه إنّ : مث يقــول" القلــوب أوعيــة، وخريهــا أوعاهــا : " وقــال علــي
 .)٢() لو وجدت له محلة: (ويف رواية"  لو أصبت له محلةً  علماً  -صدره 

أمـا واهللا لـو طرحـت يل وسـادة لقضـيت ألهـل التـوراة بتـوراcم وألهـل : " ي أنه قـالوروي عن عل
 .)٣(" اإلجنيل بإجنيلهم، وألهل القرآن بقرآnم 

كــان ممتلئــا جوفــه حكمــا : " أي رجــل كــان عليــا، قــال: وعـن ابــن عبــاس وقــد ســأله النــاس فقــالوا
 .)٤("  وسلم وآله عليه اهللا صلىوعلما وبأسا وجندة مع قرابته من رسول اهللا 

قسـم علـم النـاس مخسـة أجـزاء فكـان لعلـي منهـا أربعـة أجـزاء، ولسـائر النـاس : " وقال ابن عباس
 .)٥(" جزء شاركهم علي فيه فكان أعلمهم فيه 

 !!مخسون حديثا؟ عن النيب  إن كل ما أخذه عليٌّ : واآلن هل يصح أن يقال
 إذن فأين علم علي. لك إال أن تكون قد انطفأت شعلة ذهنهأحدا يقول ذ ال أعتقد أنّ 

____________ 
 :تاريخ اخللفاء، السيوطي. فرائد السمطني. ٥٤ص : املناقب، أخطب خوارزم. ١/٦٧حلية األولياء  - ١

ب، إســعاف الــراغبني Qــامش نــور األبصــار، املناقــ. ١١٢ص : الشــرف املؤبــد، النبهــاين. ٢٨٧ص : ينــابيع املــودة. ٧١ص 
 .٥٨٤ - ٧/٥٨١: إحقاق احلق. ابن املغازيل

 .٢٦ص : ينابيع املودة. ١/١٨الطبقات الكربى، عبد الوهاب الشعراين . ١/٢١إعالم املوقعني  - ٢
 .١٣/٣٩٠لسان العرب . ٣/١٨٨الفائق للزخمشري . ٢/٨٩لطائف املنن، عبد الوهاب املصري 

 .٢/٢٢٠شرح املقاصد، التفتازاين . ابن املغازيل املناقب،. ٣ص ": الفاضل " أبو العباس املربد  - ٣
أرجــــح . ٢٢٠و  ٧٠ص : ينــــابيع املــــودة. فرائــــد الســــمطني. ٢٠ص : التــــذكرة، ابــــن اجلــــوزي. ٢٦ص : مطالــــب الســــؤول

 .٧/٥٨١وإحقاق احلق . ١١١ص : املطالب، عبد اهللا احلنفي
 .، وأمحد يف املناقب٢/١٩٤الرياض النضرة  - ٤
 .٣/٢٤٧: البيان والتبني، اجلاحظ. ٢/٤٦٣: االستيعاب. ٣/٣٩٩: الكامل، ابن األثري - ٥

    



١٢٦ 

علــم علــي  الــذي أخــذه عــن النــيب؟ وملــاذا مل يصــلنا منــه ســوى مخســني حــديثا؟ وألــيس هــذا معنــاه أنّ 
 ر بعدد قد ضاع عند أهل السنة؟الذي أخذه عن النيب والذي ال يقدَّ 

سـوى سـنتني  أبـا هريـرة مل يـر النـيب  الـذي جيـب اإلذعـان لـه؟ إنّ  أليس هذا هو الواقع املرّ 
ـــه والزمـــه كظلـــه، يـــروي  ، وعلـــي الـــذي رافـــق النـــيب )١(حـــديثا  ٥٣٧٤وروى عنـــه  منـــذ طفولت

 !!مخسني حديثا؟
واهللا لقـد : " يقـول ابـن عبـاس! يا مسـلمني؟ وأيـن علـم أيب هريـرة مـن علـم علـي؟ فهل هذا عدلٌ 

 .)٢(" عطي علي بن أيب طالب تسعة أعشار العلم وأمي اهللا لقد شارككم يف العشر العاشر أ
مــن الســنة النبويــة الــيت حيفظهــا علــي  آالف موءلفــةوأرى هنــا أنــه البــد مــن االعــرتاف بأننــا فقــدنا 

 للنــيب  قياســا لسـعة علمـه وطـول مـدة مالزمتـه فالـذي وصـلنا عـن علـي . ومل تصـل لنـا
 .خري دليل على ضياع قسم كبري من السنن اليت كانت عند علي

وإنـه جيـب علينـا أن نقـرر هنـا : " وقد اعرتف Qذه احلقيقـة الشـيخ حممـد أبـو زهـرة يقـول يف ذلـك
الفتـه، وال وفتاويـه وأقضـيته مل تـرو يف كتـب السـنة بالقـدر الـذي يتفـق مـع مـدة خ فقه علي  أنّ 

مـع املـدة الـيت كـان منصـرفا فيهـا إىل الـدرس واإلفتـاء يف مـدة الراشـدين قبلـه، وقـد كانـت حياتـه كلهـا 
، فقــد رافــق الرســول وهــو صــيب للفقــه وعلــم الــدين، وكــان أكثــر الصــحابة اتصــاال برســول اهللا 

أن قبض اهللا تعاىل رسوله إليـه، ولـذا كـان جيـب أن يـذكر لـه  ، واستمر معه إىلقبل أن يبعث 
 .)٣(" يف كتب السنة أضعاف ما هو مذكور فيها 

____________ 
 .٣٧ص : أمساء الصحابة الرواة - ١
 .تاريخ اخللفاء، السيوطي. ٣/٥٩٧: أسد الغابة. ٧٨ص : ذخائر العقىب. ٣/١١٠٤: االستيعاب - ٢

ــــة، حممــــد بــــن طو  ــــونالشــــذرات الذهبي املناقــــب، اخطــــب . ٥٩ص : الشــــرف املؤبــــد. ٧٠ص : ينــــابيع املــــودة. ٥١ص : ل
 .، راجع إحقاق احلق٥٥ص : خوارزم

 .١٦٢ص : اإلمام الصادق - ٣

    



١٢٧ 

إننا نؤكد احلقيقة حني نقر بأنه كان جيب أن يذكر عن علي أضـعاف مـا هـو مـذكور عنـه ولكـن 
 .لألسف فقدت هذه األضعاف

 :ال يقل عن علم عبد اهللا بن مسعود فيقول  ويعرتف أبو زهرة أن علم علي
كــان لــه علــم ال يقــل عــن علــم عبــد اهللا ابــن   هــذه كلمــة عارضــة ذكرناهــا لبيــان أن عليــا " 

 .)١(" مسعود 
ــي ال يقــاس بعلــم أحــد مــن الصــحابة والنصــوص  -ومــع موقفنــا مــن هــذه املقارنــة  إذ إن علــم عل

لقد وصلنا عن ابـن مسـعود : لكننا نقول أليب زهرة وألهل السنة -ا نقول السالفة خري دليل على م
حديثا فإذا كان علم علي ال يقل عن علم ابن مسعود فقد فقدنا من علـم علـي الـذي أخـذه  ٨٤٨

 ٧٠٠وهــو عــدد نســتطيع أن نعمــل منــه موطــأ كموطــأ مالــك الــذي حيــوي !! حــديثا ٧٩٨عــن النــيب 
أضـف هلـذا أن مسـند علـي يف مسـند أيب يوسـف يعقـوب بــن  !.فتأمـل بربـك هـذه اخلسـارة. حـديث

 !!؟)٢(ولكن ماذا تساوي اخلمسون حديثا أمام مخسة جملدات !! شيبة السدوسي مخسة جملدات
 .صحفا بدرهم مث جاء Qا عليا فكتب له علما كثريا -كما مر   -وهذا احلارث األعور اشرتى 

مـن أصـحاب السـنن  ن روى عن علـي وهو أكثر م -ولو رجعنا إىل مسند أمحد بن حنبل 
فــأين ذهــب هــذا . )٣(ولكنــه ضــعيف  لوجـدنا احلــارث األعــور يــروي حــديثا واحــدا عـن علــي  -

 !!للحارث؟ العلم الكثري الذي كتبه علي 
____________ 

 .اإلمام الصادق - ١
 .٥٢ص : شرفةالرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة امل - ٢
 .شعيب األرنؤوط: راجع املسند ختريج - ٣

    



١٢٨ 

 :أحاديث فاطمة الزهراء 
أخــرج . عاشـت مــع أبيهـا مــا يقـرب مــن مثانيـة عشــر عامـا فاطمـة الزهــراء بنـت رســول اهللا 

تكــوين ســيدة نســاء املــؤمنني أو ســيدة يــا فاطمــة أمــا ترضــى أن : " قــال مســلم أن رســول اهللا 
 .)١(" نساء هذه األمة 

فاطمـة بضـعة : " وقـال . )٢(" فاطمـة بضـعة مـين فمـن أغضـبها أغضـبين : " وقـال 
 .)٣(" إمنا فاطمة مضغة مين فمن آذاها فقد آذاين " " مين يقبضين مايقبضها ويبسطين مايبسطها 

لُُكمْ  الB  قُـل (الـيت مودcـا فـرض علـى املسـلمني  مع أن سيدة نساء العـاملني 
َ
ْسـأ

َ
 َعلَيْـهِ  أ

ْجًرا
َ
ةَ  إِالB  أ Bراشـدة حـوايل عشـر سـنني، فـإن مـا روي  عاشـت مـع النـيب  )٤( ) الُْقْرَ.ٰ  ِ>  الَْموَد

  عــن النــيب  فهــل نصــدق أن مــا أخذتــه فاطمــة !! )٥(عنهــا صــحيحا ال يتجــاوز احلــديثني 
 !عندها ما ال يعد من السنن؟ كان حديثني فقط أم أنّ 

حـديثا لبلغـت أحاديثهـا حـوايل  روت عـن كـل يـوم عاشـته مـع النـيب  فاطمـة  ولو أنّ 
كيـف ال . رقم هو أقل ما كان جيب أن يصلنا عـن سـيدة النسـاء وهذا ال. ثالثة آالف حديث

 .ينزل يف بيتها وقد كانت ترى أباها كل يوم وكان جربيل 
 إذا قدم من غزو، أو سفر بدأ كان رسول اهللا : " عن أيب ثعلبة اخلشين، قال

____________ 
 .بنت النيب  ابة، باب فضائل فاطمة كتاب فضائل الصح  - ١
 .ومنقبة فاطمة  كتاب املناقب، باب مناقب قرابة رسول اهللا : صحيح البخاري - ٢
 .وصححه، وكذا الذهيب ١٥٩و  ٣/١٥٨مستدرك احلاكم  - ٣
 .٢٣: الشورى - ٤
، ويف مســـند فاطمـــة الزهـــراء ١٣٠: راجـــع أمســـاء الصـــحابة الـــرواة. مثانيـــة عشـــر حـــديثا حـــزم ان هلـــا ذكـــر ابـــن  - ٥
 !، السيوطي، حتقيق أمحد زمريل صح من أحاديثها اثنان

    



١٢٩ 

 .)١(... " باملسجد، فصلى فيه ركعتني، مث يأيت فاطمة، مث يأيت أزواجه
إذا  كـان رسـول اهللا : " قـال وسـلم وآله عليه اهللا صـلىوعن ثوبان موىل رسول اهللا 

 .)٢(" سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم 
لقــد . وتقــدميها علــى زوجاتــه بفاطمــة  وهاتــان الروايتــان تبينــان مــدى اهتمــام النــيب 

فمـا بــال فاطمــة . أحاديــث ٢٢١٠ت عائشــة مـع النــيب راشــدة حـوايل مخــس سـنني وروي عنهــا عاشـ
 !مل يرو عنها إال حديثان؟

 األمــة بقلــة روايتهــا عــن فاطمــة  بــأنّ  كــل مســلم ينظــر بعقلــه بــدل عواطفــه، البــد أن يقــرَّ   إنّ 
 .ا تفردت بالكثري منهافقدت آالف السنن واليت رمبّ 

 .عاشت بعد النيب ستة أشهر هلذا مل يرو عنها إال القليل فاطمة  إنّ : وقد يقال
لــو افرتضــنا أن فاطمــة عاشــت بعــد النــيب لفــرتة طويلــة فهــل ســريوى عنهــا كمــا روي عــن عائشــة 

مــع أنـه كــان خليفـة املسـلمني وأكثــر احتكاكـا بالنــاس  ال أعتقـد ذلــك فهـذا علـي ! وأيب هريـرة؟
!! ثالثـني سـنة فلـم يـرو عنـه سـوى مخسـني حـديثا ومع أنـه عـاش بعـد النـيب  من فاطمة 

)  Bِذهِ  إِن ـٰ  ) تَْذِكَرةٌ  َه

 :أحاديث الحسن والحسين 
عــد وفاتــه ومسعــا منــه، وب دا شــباب أهــل اجلنــة، عاشــا يف كنــف جــدمها رســول اهللا مهــا ســيّ 

أيضـا  -روى احلسـن " وnـال مـن ذلـك علمـا كثـريا  أخذا العلم عن أبيهما علي بن أيب طالـب 
 ، واحلسني )٣(" عن أبيه وأخيه احلسني وخاله هند بن أيب هالة  -

____________ 
 .٣٧ص : لعقىبذخائر ا. وصححه وكذا الذهيب ٣/١٥٥: مستدرك احلاكم. ٤/١٨٩٥: االستيعاب - ١

: اعــالم النســاء، حممــد رضــا كحالــه. ٢/٣٠: حليــة األوليــاء. ٥٨ص : كنــز العمــال. ٢/٢٩٣: اجلــامع الصــغري، الســيوطي
٣/٢١٧١. 
 .٣٧ص : ذخائر العقىب. ٣/١٥٥: تلخيص املستدرك، الذهيب. ٣/١٥٦: مستدرك احلاكم - ٢
 .٢/١١: اإلصابة - ٣

    



١٣٠ 

 .الة وعن عمروروى عن أبيه وأمه وخاله هند بن أيب ه" 
 .)١(... " وروى عنه أخوه احلسن وبنوه علي زين العابدين وفاطمة وسكينة وحفيده الباقر

وكــان عمــر بــن اخلطــاب يقــدم احلســني علــى ابنــه عبــد اهللا، ويومــا رأى ابــن عمــر احلســني مقــبال 
 .)٢(" هذا أحب أهل األرض إىل أهل السماء : " فقال

 !!)٣(ثالثة عشر حديثا  إال أنه وصلنا عن احلسن  ومع مكانة احلسنني 
عاشــــا فـــرتة طويلـــة بعـــد النــــيب  مـــا nّ أ العلـــم مـــع!!)٤(مثانيـــة أحاديــــث  وعـــن احلســـني 
 ). هـ ٦١(سنة  ، واستشهد احلسني  هـ ٥٠استشهد سنة  ، فاحلسن 

 مع أحاديث أهل البيت 
وعـدد أحـاديثهم مـع بعضـها الـبعض ال . علـي وفاطمـة واحلسـن واحلسـني : أهل البيت هـم

فهــذا مقــدار مــا روي عــن هــذه الكوكبــة الطــاهرة يف مصــادر أهــل الســنة، مــع . تتجــاوز املائــة حــديث
يف ثالمثائــة ألــف حــديث مــن أحاديــث احلــافظ ابــن عقــدة، وهــو مــن أئمــة احلــديث، كــان جييــب  أنّ 

أحفـــظ ألهـــل : " وقـــال أبـــو العبـــاس أمحـــد بـــن حممـــد بـــن ســـعيد. )٥(وبـــين هاشـــم  أهـــل البيـــت 
 .)٦(" البيت ثلثمائة ألف حديث 

إىل أحاديــث بــين هاشــم ملــا جتــاوزت أحــاديثهم األلفـــي  ولــو أضــفنا أحاديــث أهــل البيــت 
 حديثا، ١٦٦٠أكثر من روي عنه من بين هاشم روى فابن عباس وهو . حديث

____________ 
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١٣١ 

ـــين هاشـــم فســـتجد أnـــا ال تتجـــاوز األلفـــي  وأضـــف ألحاديثـــه أحاديـــث أهـــل البيـــت  وبقيـــة ب
 .حديث

، فـابن عقـدة جييـب مـن أحاديـث أهـل البيـت )١(لقد فقدت األمـة أكثـر مـن مـائيت ألـف حـديث 
ألـــيس معـــىن ذلـــك أننـــا قـــد ! فـــأين ذهبـــت هـــذه األحاديـــث؟. وبـــين هاشـــم بثالمثائـــة ألـــف حـــديث

 !سالم؟فقدناها؟ فهل ترى أعظم من هذه الرزية على اإل
مـا معـىن عنـوان حبثنـا وحملـه مـن احلقيقـة؟ وهـل رأيـت كيـف  -أيهـا اللبيـب  -وبعد، فهل عرفـت 

ضـــــاعت أحاديـــــث أهـــــل البيـــــت عنـــــد أهـــــل الســـــنة؟ إذن فاكمـــــل معنـــــا املشـــــوار ففيـــــه الكثـــــري مـــــن 
 !!املفاجآت

 :أحاديث أبو بكر
nايتهـا والزمـه ليـل nـار ومل يفارقـه حلظـة،  من بدايـة الـدعوة حـىت عاش أبو بكر مع النيب 
بــــأnم أعلــــم األمــــة بــــأمور رســـــول اهللا " فقــــد قــــال عـــــن اخللفــــاء األربعــــة . هكــــذا يقــــول ابــــن تيميــــة

حضــرا  الــذي مل يكــن يفــارق رســول اهللا  وســنته، وأحوالــه، خصوصــا الصــديق  
أمــــور  -حبــــث  -بــــل كــــان معــــه يف غالــــب األوقــــات، حــــىت أنــــه يســــمر عنــــده بالليــــل يف  وال ســــفرا
 .املسلمني

دخلـت أنـا وأبـو : " كثـريا مـا كـان يقـول  ، فإن رسـول اهللا وكذلك عمر بن اخلطاب 
 .)٢(" خرجت أنا وأبو بكر وعمر " و " بكر وعمر 

 .)٣(حديثا  ١٤٢يقول ابن تيمية مل يصلنا منه سوى ومع سعة علم أيب بكر كما 
حــديثني لبلغــت أحاديثــه مــا يقــرب مــن  ولــو روى أبــو بكــر عــن كــل يــوم عاشــه مــع النــيب 

 .ألف حديث ١٧
____________ 

 !!هذا إذا قسنا ما وصلنا عن آل البيت وبين هاشم إىل ما كان حيفظه ابن عقدة فقط - ١
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١٣٢ 

حـديثا خـالل سـنتني وال حيفـظ أبـو  ٥٣٧٤ هل يعقل أن حيفظ أبو هريرة عن النـيب  وإالّ 
 !حديثا؟ ١٤٢بكر خالل ثالث وعشرين سنة إال 

فـظ أكثـر مـن أيب هريـرة، فيكـون أبـو أبـا بكـر حي إنّ : أحـدا يؤيـد ذلـك، فـإذا مل يقـل ال أعتقد أنّ 
أيـــن ذهبـــت : أبـــا بكـــر حيفـــظ أكثـــر مـــن أيب هريـــرة، ســـألنا إنّ : وإذا قيـــل! هريـــرة أعلـــم مـــن أيب بكـــر

أحاديــث أيب بكــر والــيت تفــوق أحاديــث أيب هريــرة؟ ومــن يضــمن أن ال يكــون Qــا تشــريعات وعقائــد 
وهـو اعـرتاف ضـمين . مت أو السـبابالص لكننا الجند جوابا إالّ . وآداب ال غىن عنها لكل مسلم؟

بضــياع اآلالف مــن األحاديــث الــيت مسعهــا أبــو بكــر مــن النــيب، علــى األقــل قــد كــان حبــوزة أيب بكــر 
، فمـن يضـمن لنـا وصـول هـذه اخلمسـمائة حـديث احملروقـة الينـا؟ )١(مخسمائة حديث، لكنه أحرقها 

 !!إال إذا وجدت نصوصه كاملة ال أحد يستطيع ذلك مع العلم أن بناء اإلسالم واحد، وال يفهم
، مـع تقدميـه السبب يف قلة ما روي عـن أيب بكـر الصـديق : " قال شيخ اإلسالم السيوطي

ـــه للنـــيب  ـــاس بســـماعه وســـبقه ومالزمت ـــه قبـــل انتشـــار احلـــديث واعتنـــاء الن ـــه تقـــدمت وفات ، أن
 .)٢(" وحتصيله وحفظه 

ــ وكــالم الســيوطي هــذا ا حــىت انتشــار احلــديث واهتمــام النــاس يــومئ إىل أنــه لــو بقــي أبــو بكــر حّي
بســـماعه لـــروي عنـــه الكثـــري، ولكـــن لـــو ســـألنا الســـيوطي وأهـــل الســـنة عـــن مكـــان هـــذا العلـــم الكثـــري 

 !فنقول سالم على سنة النيب !! هو يف صدر أيب بكر: لقالوا
 مــن األحاديــث املســندة إالّ  -أي أيب بكـر  -وإمنــا مل يــرو عنــه " : وقـال إبــراهيم العبــديل املـالكي

" وإال لــو طالــت مدتــه لكثــر ذلــك عنــه جــدا  القليــل، لقصــر مدتــه، وســرعة وفاتــه بعــد النــيب 
)٣(. 

____________ 
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١٣٣ 

فــاهللا حــرم عبــاده مــن . ومعــىن كــالم املــالكي أن اهللا قــبض أبــابكر ويف جعبتــه أحاديــث كثــرية جــدا
 .سنة نبيه اليت انفرد Qا أبو بكر فقبضه قبل أن خيرج ماعنده من سنن اإلسالم

م حاشا هللا من هذا الفعل، فكيف حيرم عباده من السنن، والسـنن الكثـرية علـى حـد تعبـري إبـراهي
 كيف نعقل ذلك؟! املالكي مث يأمرهم بإحراز اإلسالم كما أنزله؟

مـــع جاللتـــه وتقدمـــه  والســـبب يف قلـــة مـــا روي عـــن الصـــديق أيب بكـــر : " وقـــال الصـــنعاين
 )١(" أنـــه قـــد تقـــدمت بـــه الوفـــاة قبـــل عنايـــة النـــاس بســـماع احلـــديث وحفظـــه  ومالزمتـــه للنـــيب 

 !!هذا ال خيتلف عن كالم السيوطي والنتيجة واحدة ال ختتلف وكالمه
ـــريا   لـــدى أيب بكـــر وعمـــر علمـــاً  أنّ  -اســـتاذ يف احلـــديث  -واعـــرتف حممـــد عجـــاج اخلطيـــب  كث

محــال علمــا كثــريا عنــه عليــه الصــالة : " ومل يصــل إلينــا، قــال عنهمــا بــأ nمــا أخــذاه عــن النــيب 
علمهـــــم كلـــــه لنـــــا، وخباصـــــة أبـــــو بكـــــر، أل نـــــه مل يعـــــش كثـــــريا بعـــــد رســـــول اهللا  والســـــالم، مل يظهـــــر
ليحتــاج إليــه كمــا احتــيج إىل عمــر، فامتــداد عمــر الصــحايب يكشــف لنــا عــن علــم الصــحايب  

مث وجـدنا األمـر  : " ، ويف هذا يقـول ابـن حـزم"ألنه حيتاج إىل ما عندهم جتاه تلك األمور املستجدة 
ألفــي  )٢(لمــا طــال كثــرت احلاجــة إىل الصــحابة فيمــا عنــدهم مــن العلــم، فوجــدنا حــديث عائشــة ك

 .)٣(... " مسند ومائيت مسند وعشرة مسانيد
 !!ولكنه ضاع"!! محال علما كثريا عنه " كالم ما أجدره بالتأمل 

جبامعـــة  رئـــيس قســـم الفقـــه املقـــارن بكليـــة الشـــريعة والقـــانون -وقـــال األســـتاذ إبـــراهيم الشـــهاوي 
أي مرويــات أيب بكــر البالغــة  -ومل يعثــر أصــحاب الســنن علــى أكثــر مــن هــذا القــدر : " -األزهــر 
فإنــه ممــا ال شــك فيــه أنــه مســع  وهــو قليــل بالنســبة ملــا مسعــه مــن رســول اهللا  - ١٣٢أو  ١٤٢

لتقـــدم  مـــن الروايـــة عـــن رســـول اهللا !! نمـــا يعـــد بـــه مـــن أكثـــر املكثـــري مـــن رســـول اهللا 
 ولكن مل يرو عنه إال صحبته وكثرة مالزمته لرسول اهللا 

____________ 
 .٤٢٩ص : توضيح األفكار - ١
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١٣٤ 

  ناء التابعني قبل انتشار األحاديث وقبل اعت هذا القدر لوفاته 
 .)١(" بتحصيلها وحفظها وروايتها 

هــذه الشــهادات تــدل داللــة واضــحة علــى أن عنــد أيب بكــر الكثــري مــن الســنن الــيت مل يصــل  إنّ 
ضـــمين بضــــياع الســـنن الــــيت محلهـــا أبــــو بكـــر عــــن النــــيب  إلينـــا منهــــا إال النـــزر اليســــري، وهـــو اعــــرتافٌ 

. 

 :بأحاديث عمر بن الخطا
ما يقرب من عشـرين سـنة، وعـاش بعـد النـيب  أسلم عمر يف بداية الدعوة فعاش مع النيب 

 )٢(حـديثا  ٥٣٧روي عـن عمـر . ثالث عشرة سنة أخذ يف هذه الفرتة ما فاته عن الصحابة 
 .)٣(صح منها مخسون حديثا 

 .عمر فقد عده ابن تيمية من أعلم الصحابة كما مر وهذا الرقم ال يتالءم مع علم
كنت أنا وجـار يل مـن األنصـار مـن بـين أميـة بـن زيـد، وهـي مـن عـوايل : " ورد عن عمر أنه قال

، ينزل يوما فإذا نزلـت جئتـه خبـرب ذلـك اليـوم مـن املدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول اهللا 
 .)٤(" نزل فعل مثل ذلك  الوحي وغريه، وإذا

 ".إن عمر كان أعلمنا بكتاب اهللا وافقهنا بدين اهللا : " روي عن ابن مسعود
، وقـال ابـن )٥(" أعلم من عمـر  ما أعلم أحدا بعد رسول اهللا : " وقال سعيد بن املسيب

يقطـع علـى أنـه أعلـم مـن عمـر  أحـدٌ  -أي بعـد أيب بكـر  -وما كان يف أقطار الـبالد يومئـذ : " حزم
 .)٦(" بالعلم والدين  ال سيما مع شهادة النيب 

____________ 
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١٣٥ 

. حـديثا ٥٣٧٤فهـو أعلـم مـن أيب هريـرة الـذي روى . أعلـم الصـحابة -كما يقولون   -إن عمر 
ولـو أن عمـر . ومبا أن عمر أعلم من أيب هريرة فهو عنده مـن السـنن مـا يزيـد علـى مـا عنـد أيب هريـرة

كــل يــوم حــديثني ســواء بنفســه أو عــن طريــق جــاره وغــريه لتجــاوزت أحاديثــه   مســع مــن النــيب 
 !!ولكن أين هذا الرقم من اخلمسني؟. العشرة آالف حديث
فســـجل عنـــدك هـــذه  )١(" إين ألحســـب عمـــر ذهـــب بتســـعة أعشـــار العلـــم : " قـــال ابـــن مســـعود

 .الشهادة
، ولـيس هـو  -أي عمـر  -كل مـا روي عنـه وهذا القدر هو  : " ويقول االستاذ إبراهيم الشهاوي

 ، لكثـــرة مالزمتـــه رســـول اهللا !!!وهـــو قليـــل بالنســـبة لـــه كـــل مـــا مسعـــه مـــن رســـول اهللا 
 .)٢("  وحرصه الشديد على اإلحاطة بكل ما ينطق به رسول اهللا 

 تصـــل إلينـــا، فـــأين هـــذه الســـنن؟ وملـــاذا ضـــاعت؟ ومـــن املســـؤول عـــن فعمـــر عنـــده ســـنن كثـــرية مل
ـــغ دينـــه وقـــد بقـــي معـــه الكثـــري مـــن ســـنن اإلســـالم  فقـــدها؟ وهـــل نصـــدق أن اهللا انتـــدب عمـــر لتبلي

فيكـون تعـب النـيب . أخفـى سـنة نبيـه عـن عبـاده -حاشاه  -إذا قلنا ذلك فاهللا Qذا ! ؟...التشريعية
رحــيم بعبــاده وحيــب هلــم اخلــري، لــذلك  )٣(كــال، إن اهللا . الريــاحثالثــا وعشــرين ســنة قــد ذهــب أدراج 

إن اهللا قـد جعـل سـنة نبيـه عنـد أنـاس يسـتطيعون أن خيرجوهـا للنـاس كافـة دون أن تفقـد : حنن نقـول
 .وهذا هو الذي يفرضه العقل. أو ينقص منها شئ

مث قبضــــهم إليـــه قبـــل إبـــراء ذمــــتهم  إن اهللا جعـــل الصــــحابة مبلغـــني عـــن نبيـــه : أمـــا قولنـــا
وإخراج ما عندهم مـن السـنن فهـذا قـول بعيـد عـن الصـحة ال يصـح نسـبته هللا، فـنحن إمـا أن نـدافع 

 .وهذا هو املرجو من كل مسلم. عن تراث مئات السنني وإما أن نرفع هذه التهمة عن اهللا
____________ 
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١٣٦ 

 :أحاديث عثمان بن عفان
روى لـــه البخـــاري تســـعة أحاديـــث، ومســـلم . أســـلم عثمـــان يف بدايـــة الـــدعوة علـــى يـــد أيب بكـــر

ثالثا وعشرين سنة وكـان مالزمـا لـه كمـا  عاش مع النيب . )١(حديثا  ١٤٦مخسة، وصلنا عنه 
ومـــع . مخســا وعشــرين ســنة بــني الصــحابة يأخــذ مــنهم يقــول ابــن تيميــة، وعــاش بعــد النــيب 

 .حديثا ١٤٦ذلك مل يصلنا منه إال 
فهـذا يعـين أنـه كـان حيفـظ عـن  ولو كان هذا العدد هو مقدار ما أخذه عثمـان عـن النـيب 

 .على هذاوال أعتقد أن أحدا يوافقين !! أحاديث كل سنة ٦ النيب 
ــث فالبــد أنّ  ــث عثمــان؟ رأينــا . لــدى عثمــان اآلالف مــن األحادي ــت أحادي وإذا ســألنا أيــن ذهب

 إنّ : م علـــى املفكـــرين وعالمـــات االســـتفهام تســـرع باإلجابـــة، ورمبـــا يغـــامر الـــبعض فيقـــولاهلـــدوء خيـــيّ 
 .عدد األحاديث اليت رويت عنه لةئاض انشغال عثمان خبالفة املسلمني هو الذي أدى إىل

عثمان عاش ثالثا وعشرين سنة قبل استالمه اخلالفة فأين ذهـب علمـه خـالل  إنّ : ولكننا نقول
فهــذا . للنــاس غــه ألمــور الدولــة ال مينعــه مــن إيصــال ســنة الرســول تفرّ  مث، إنّ  )٢(هــذه الفــرتة؟ 

مـع ذلـك اسـتطاع أن يوصـل اإلسـالم اىل مـن أصـعب املهمـات، و  ، كانـت مهمتـهرسول اهللا 
ويفـــرتض أن يصـــلنا عـــن خليفـــة املســـلمني أكثـــر مـــن ســـواه ألنـــه أكثـــر . النـــاس كـــامال كمـــا أنزلـــه اهللا

 .واملفرتض به أنه خياطب اجلماهري وينقل هلم عن الرسول!! احتكاكا بالناس من أيب هريرة مثال
ديثا وعلــى هــذا فعثمــان عنــده أكثــر حــ ٥٣٧٤عثمــان أعلــم مــن أيب هريــرة، وأبــو هريــرة روى  إنّ 

 !فتأمل بربك هذه اخلسارة. من هذا الرقم
____________ 
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١٣٧ 

 :بن كعب بيّ أحاديث أُ 
وقـال لـه النـيب ". أقـرأ أمـيت أيب : " النـيب يب بن كعب من علمـاء الصـحابة قـال فيـه يعترب أُ 
، شـــهد بــــدرا واملشــــاهد كلهـــا، وكــــان عمـــر يســــأله يف النــــوازل "ليهنـــك العلــــم أبـــا املنــــذر : " 

 :ا مات أيب قال عمرسيد املسلمني، وملّ : يهوكان يسمّ . كم به يف املعضالتا حتوي
 ".املسلمني  اليوم مات سيد" 

واهللا يـا عمـر إنـك تعلـم أين كنـت : " ومرة اختلف أيب وعمر يف قراءة آية مـن القـرآن فقـال لعمـر
ــت أللــزمن بيــيت وال أحــدّ  ــئن أحبب ث أحضــر ويغيبــون، وأدىن وحيجبــون ويصــنع يب ويصــنع يب، واهللا ل

قـــد جعـــل عنـــدك اهللا  اللهـــم غفرانـــك إنـــا لـــنعلم أنّ : فقـــال عمـــر. حـــىت أمـــوت شـــيئا وال أقـــرئ أحـــداً 
 ".م الناس ما علمت علما، فعلِّ 

 ٣٠وكــان أيب صــاحب عبــادة فلمــا احتــاج النــاس إليـــه تــرك العبــادة وجلــس للقــوم، ومــات ســـنة 
 .)١(للهجرة 

 .)٢(حديثا  ١٦٤ أنه مل يصلنا منه إالّ  شهد أليب بالعلم إالّ  ومع أن النيب 
 :حني قال أليب فال ندري هل كان قصد النيب 

ــك العلــم أبــا املنــذر "  ــرية أخــذها عــن " ليهن ــث كث هــو هــذا املقــدار الــذي وصــلنا عنــه؟ أم أحادي
هـــذه املائـــة واألربعـــة ) اهللا قـــد جعـــل عنـــدك علمـــا إنّ (وهـــل يقصـــد عمـــر يف قولـــه أليب  النـــيب 

 !والستني حديثا؟
ــــــا هريــــــرة عــــــاش  إنّ  حــــــديثا وأيب عــــــاش مــــــع النــــــيب  ٥٣٧٤ســــــنتني وروى  مــــــع النــــــيب أب
ما يقرب من عشر سنني وشهد أيب على نفسه بأ نـه كـان حيضـر عنـد النـيب، فعلـى هـذا مـن  

املفرتض أن تصل أحاديث أيب يف هذه العشـرة سـنني أكثـر مـن عشـرين ألـف حـديث، وأضـف هلـذه 
 ةً مدّ  ر سنني عنده، أنه استفاد من الصحابة بعد النيب العش

____________ 
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١٣٨ 

خيـــالفين الـــرأي  أحـــداً  وال أعتقـــد أنّ ! !اآلالف أيب حيفـــظ عـــن النـــيب  فالبـــد أنّ . عشـــرين ســـنة
 "!ليهنك العلم أبا املنذر : " يف أيب هذا، وإال كان رادا لشهادة النيب 

ــال مَ  د بــالكثري مــن االعــرتاف أننــا خســرنا آالف األحاديــث الــيت كــان حيفظهــا أيب ورمبــا تفــرّ  فــرَّ ف
 !منها

 :أحاديث سلمان الفارسي 
عـن سـلمان  سئل رسول اهللا . سلمان اإلسالم، وسلمان اخلري: سلمان الفارسي يقال له

من لكم مبثـل لقمـان احلكـيم، امـرؤ ذاك منـا وإلينـا أهـل البيـت، أدرك العلـم األول واآلخـر، : " فقال
 ". وحده، لقد أشبع من العلم ةً مّ إنه يبعث اُ : " وقال عنه" ف نزَ حبر اليُ 
 

ــس مــن رســول اهللا ينفــرد بــه يف الليــل حــىت كــاد يغلبنــا علــى : " وقالــت عائشــة كــان لســلمان جمل
 .)١("  رسول اهللا 

Sُمْ  قَْوًما يَْستَبِْدْل  َيتََولBْوا َو/ِن (: هذه اآلية وملا تال النيب  َkْقالوا )٢( ) َل: 
فضـرب بيـده علـى  : ن هـؤالء الـذين إن تولينـا اسـتبدل بنـا مث اليكـون أمثالنـا؟ قـالمَ يا رسول اهللا 

مــن  ا لتناولــه رجــالٌ هــذا وقومــه، لــو كــان الــدين عنــد الثريّــ: " ، مث قــالكتــف ســلمان الفارســي 
 .)٣(" الفرس 

اص مـع النـيب، خ نزف ومن أنه كان له جملسٌ ال يُ  ن أنه حبرٌ ومع كل الذي ورد يف علم سلمان مِ 
 .روى البخاري منها أربعة أحاديث، ومسلم مخسة! )٤(إال أنه مل يردنا عنه سوى ستني حديثا 

____________ 
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١٣٩ 

أم هــذا هــو علــم لقمــان احلكــيم؟ ! وال نــدري، أهــذه الســتون حــديثا هــي البحــر الــذي ال ينــزف؟
عنـد سـلمان اآلالف مـن األحاديـث  أنا أجـزم أنّ ! ط؟شبع سلمان من العلم بستني حديثا فقوهل اُ 

والــذي  يـدلنا علــى ذلـك شــهادة النـيب لــه بــالعلم، وال ننسـى جملــس سـلمان اخلــاص مـن النــيب 
لقــد أخــذ ســلمان عــن النــيب وعــاش بعــده ســتا وعشــرين . نعتقــد أنــه أخــذ اجلديــد مــن النــيب دون غــريه

 .علي وغريه من الصحابة سنة، وQذه الفرتة أخذ عن
 !أين ذهب علم األولني واآلخرين الذي أدركه سلمان؟: فيحق لنا أن نسأل اآلن

وأيــن ذهــب علــم هــذا البحــر الــذي ال ينــزف؟ نعــم، لقــد ضــاع ومل يصــل إلينــا مــن هــذا البحــر إال 
 هذه احلقيقة اليت جيب األعرتاف Qا، فإىل مىت اهلروب منها والتأويل فيها؟. قطرات
إنكــــــــار أن يكــــــــون لــــــــدى ســــــــلمان اآلالف مــــــــن األحاديــــــــث هــــــــو رد صــــــــارخ علــــــــى النــــــــيب إن 
نعـم، لقـد فقـد علـم هـذا البحـر ". حبـر ال ينـزف " ، "لقد أشبع مـن العلـم " الذي قال عنه  

 .الذي ال ينزف، فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

 :أحاديث أبي ذر الغفاري 
 .أسلم أبو ذر رضوان اهللا عليه يف بداية الدعوة وهو أول من جهر بإظهار إسالمه

ومــع ذلـك وصــل إلينــا منــه . عـاش أبــو ذر مــع النــيب يسـمع ويأخــذ منــه مــدة ثـالث وعشــرين ســنة
أبـا ذر عـاش مـع النـيب ثالثـا وعشـرين سـنة ومل يأخـذ عنـه سـوى  فهـل نصـدق أنّ !!. )١(حديثا  ٢٨١
أبـو ذر أوعـى علمـا مث أوكـى عليـه فلـم خيـرج منـه شـئ حـىت : (مام علـي حديثا؟ يقول اإل ٢٨١
 .)٢() قبض

 .لدى أيب ذر الكثري من السنن اليت بقيت معه من صحايب عظيم أنّ  هذه شهادةٌ 
ــث يتجــاوز مــا عنــده مــا عنــد أيب  مــن االعــرتاف أنّ  فــال مفــرَّ  ــري مــن الســنن حبي لــدى أيب ذر الكث

 .واقع احلالوهذا يفرضه . هريرة
____________ 
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 :أحاديث طلحة بن عبيداهللا
ـــاره عمـــر ليكـــون أحـــد الســـتة املرشـــحني  ـــدعوة علـــى يـــد أيب بكـــر واخت ـــة ال أســـلم طلحـــة يف بداي

ي بـن خملـد وبـاملكرر حـديثا يف مسـند بقـ ٣٨للخالفة بعده، يعترب من كبار الصـحابة وعلمـائهم، لـه 
ـــــــدري هـــــــل هـــــــذا ال. )١( ـــــــث هـــــــو مقـــــــدار مـــــــا أخـــــــذه طلحـــــــة عـــــــن النـــــــيب  عـــــــددوال ن مـــــــن األحادي
يقـول هـذا،  طوال ثالث وعشرين سنة؟ من قال ذلك فهو يزري بطلحة، وليس هنـاك أحـدٌ  
: سـيقال! مـن السـنن؟اين ذهب هذا الكثـري : عنده أكثر من هذا العدد بكثري سألناه إنّ : ومن قال

 !!فعلى سنة الرسول السالم: هو يف صدر طلحة، قلنا

 :أحاديث الزبير بن العوام
 .روي أنه كان رابع أربعة أو خامس مخسة يف اإلسالم

 .)٢(" إن الزبري ركن من أركان الدين : " قال عمر فيه
ه مــــع النــــيب ولــــو روى الــــزبري عــــن كــــل يــــوم عاشــــ. )٣(حــــديثا  ٣٨روي للــــزبري يف كتــــب احلــــديث 

أضـــف لـــذلك أنـــه عـــاش بعـــد النـــيب !! حـــديثا لبلغـــت أحاديثـــه قرابـــة الثمانيـــة آالف حـــديث 
 !مخسا وعشرين سنة أخذ Qا عن الصحابة، فكم سيكون رصيده؟ 

يما إذا قســناها قليلــة، ســ -مــا روي عــن الــزبري  -وهــذه الروايــات : " يقــول مجيــل ابــراهيم حبيــب
 .)٤(" يف مكة واملدينة  بالفرتة الزمنية الطويلة اليت قضاها وعاشها الزبري مع الرسول 

قلـت : " ابـن الـزبري قـال وهذا اعرتاف ضـمين أن عنـد الـزبري سـننا مل خيرجهـا، ويؤيـده مـا روي أنّ 
 كما حيدث فالن وفالن؟  وسلم وآله عليه اهللا صلىإين ال أمسعك حتدث عن رسول اهللا : للزبري

____________ 
 .حديثا ٣٨ذكر ابن حزم أن له  ٩٥ص : ويف كتاب أمساء الصحابة الرواة - ١
 .٣/٦: اإلصابة - ٢
 .٩٥ص : أمساء الصحابة الرواة - ٣
 .٧٧ص : سرية الزبري بن العوام - ٤

    



١٤١ 

 .)١(" فليتبوأ مقعده من النار  من كذب علي: " ولكن مسعته يقول!! أما أين مل أفارقه: قال
 !!وعنده سنن باعرتافه نفسه؟ فالزبري مل يفارق النيب 

 :أحاديث عبد الرحمن بن عوف
وكــان . أســلم علــى يــد أيب بكــر. عبــد الــرمحن بــن عــوف، أحــد الثمانيــة الــذين ســبقو إىل اإلســالم

تشريانه، إذ كـان أحـد أعضـاء جلنـة الفتـوى املكونـة فيما بعد يفيت على عهد أيب بكر وعمر وكانا يس
 .)٢(من الصحابة 
مـن بيـنهم، روي عـن عبـد الـرمحن يف   نهم عمـر ليختـاروا خليفـةً أهل الشـورى الـذين عيّـ وهو أحدُ 
وال نــدري أهــذا مــا أخــذه عــن النــيب طــوال ثــالث وعشــرين ســنة؟ وهــل  . )٣(حــديثا  ٦٥كتــب الســنن 

. أحـــدا يقـــول هـــذا ن عنـــده مخســـة وســـتني حـــديثا؟ ال أعتقـــد أنّ كـــان أبـــو بكـــر وعمـــر يستشـــريانه أل
وقـد عـاش معـه  يسـاوي مـا أخـذه أبـو هريـرة عـن النـيب  إذن، فهل ما أخذه عـن النـيب 

: أخـذ Qـا مـا فاتـه وعلى مدار ثالث وعشرين سـنة وثالثـني سـنة عاشـها بعـد النـيب ! سنتني؟
حـديثا أمـام  ٦٥  يصبح من املعقول أن يكون لديه أكثر من أيب هريرة بكثـري، ولكـن مـاذا تسـاوي ال

 !حديثا؟ ٥٣٧٤

 :أحاديث زيد بن ثابت األنصاري
 .م كتب السريانية، كان أحد فقهاء الصحابةتعلَّ . اب الوحييعترب زيد من كتّ 

 ".أفرض أميت زيد بن ثابت : " قال فيه رسول اهللا 
 ".قدمت املدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخني يف العلم : " قال مسروق

____________ 

 .كتاب العلم، باب إمث من كذب على النيب : صحيح البخاري - ١
 .٣٦٦٧٣كنز العمال، رقم اخلرب   - ٢
  .٧٢ص : أمساء الصحابة الرواة - ٣

    



١٤٢ 

كـــان إمـــام النـــاس عنـــدنا بعـــد عمـــر بـــن اخلطـــاب زيـــد بـــن ثابـــت يعـــين : " وعـــن مالـــك بـــن أنـــس
 ".باملدينة 

ابـــن عبـــاس كـــان ميســـك بركابـــه حـــني  نّ أ كـــان زيـــد مـــن علمـــاء الصـــحابة وبلـــغ مـــن عظـــم القـــدر
 .)١(  هـ ٥١وقيل   هـ ٥٢وقيل   هـ ٥٤واملشاهد كلها، تويف سنة  حداً شهد زيد أُ . يركب

 !!)٢(زيد بن ثابت، ومع ذلك ال جند له يف كتب السنن إال حديثا واحدا  هذا هو
وال أدري هـــل هـــذا علـــم الفقهـــاء والراســـخني يف العلـــم، أم إن عنـــد زيـــد اآلالف مـــن األحاديـــث 

 أي الرأيني قد جانب الصواب؟! حىت أصبح من الراسخني يف العلم وممن يشار هلم بالفتوى؟
الن ألن اإلنسان ال يصبح فقيها ومتميزا على أقرانه حبفظـه حـديثا إن قلنا األول فهو ظاهر البط
 .عند زيد آالف األحاديث نّ أ: واحدا، فيبقى االحتمال الثاين وهو

، ومبــوت النــيب )٣(" هكــذا يــذهب العلــم : " قــال ابــن عبــاس وهــو قــائم علــى قــرب زيــد بــن ثابــت
دة أربعـني سـنة فـانظر كــم تصـبح ثروتـه مـن األحاديــث؟ احلـديث عـن الصــحابة وملـ أخـذ زيـدٌ  
لهـــا زيـــد؟ وملـــاذا مل يصـــلنا الينـــا منهـــا إال حـــديث ة الـــيت حتمّ أيـــن ذهبـــت هـــذه الثـــروة احلديثيّـــ: مث ســل

 !واحد؟ وأليس فقدها فقدا للسنة؟

 :أحاديث عبد اهللا بن عمر بن الخطاب
. بعـدها، يعـد مـن فقهـاء الصـحابة أسلم ابن عمر يف مكة وهاجر إىل املدينة وشهد اخلندق ومـا

 هذا الرقم كبري وقد يظن البعض أنّ . )٤(حديثا  ٢٦٣٠جاءنا عن ابن عمر 
____________ 

 .٢٣ - ٣/٢٢: ، واإلصابة٥٤٠ - ٢/٥٣٧: راجع ترمجة زيد يف االستيعاب - ١
 .٤٥٠ص : أمساء الصحابة الرواة - ٢
 .١/١٨إعالم املوقعني  - ٣
 .٣٨ص : اةأمساء الصحابة الرو  - ٤

    



١٤٣ 

ابــن عمــر عنــده أضــعاف هــذا  ولكننــا إذا عرفنــا حيــاة ابــن عمــر وشــغفه بطلــب احلــديث، ســنجد أنّ 
وآثاره وحالـه ويهـتم بـه حـىت كـاد  إن ابن عمر كان يتبع أمر رسول اهللا : " قال مالك. العدد

 .)١(" خيف على عقله من اهتمامه بذلك 
 -ويسـأل مـن حضـر  كان ابن عمر ليحفظ ما مسع من رسول اهللا   :وقال الزبري بن بكار

 .عن قوله وفعله -إذا غاب 
ال يعدل برأي ابن عمـر فإنـه أقـام بعـد رسـول اهللا : وروى البيهقي يف املدخل عن الزهري أنه قال

لــو نظــرت إىل : " وقــال نــافع. )٢(حابه سـتني ســنة فلــم خيــف عليــه شــئ مــن أمــره وال مــن أصــ 
 ". هذا جمنونٌ  لقلتَ  ابن عمر إذا اتبع رسول اهللا 

ســتني ســنة تقــدم عليــه وفــود  أقــام ابــن عمــر بعــد وفــاة رســول اهللا : " وعــن مالــك أنــه قــال
 .)٣(" الناس 

كـان   وبعـد وفـاة النـيب . راشدا أكثر مـن عشـر سـنني لقد عاش ابن عمر مع النيب 
 ٥٠٠٠ولـــو عـــاش ابـــن عمـــر مـــع النـــيب ثـــالث ســـنني لوجـــب أن يـــروي أكثـــر مـــن . يســـأل أصـــحابه

 ع آثــاره حــىتويتتبّــ حــديث حالــه حــال أيب هريــرة وال فــرق، فــابن عمــر كــان حيضــر عنــد النــيب 
فلمــاذا وصــل إلينــا عــن أيب هريــرة أكثــر ممــا وصــل إلينــا عــن ابــن . خيــف علــى عقلــه وإذا غــاب ســأل

 !عمر مع تقدم إسالم ابن عمر وشدة اهتمامه باحلديث؟
وأضــف هلــذا، ســتني ســنة قضــاها ابــن عمــر ووفــود النــاس تقــدم عليــه وهــو يأخــذ عــن الصــحابة 

 اديثه؟اجلديد فكم سيصبح لديه من األحاديث؟ وأين ذهبت أح
 ؟؟؟:اجلواب

____________ 
 .٣/٢١٣: سري أعالم النبالء - ١
 .١/٣٩: تذكرة احلفاظ - ٢
 .١٤١ص : راجع احلديث واحملدثون، حممد زهو - ٣

    



١٤٤ 

 :أحاديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص
هـل يتناسـب هـذا العـدد مـن األحاديـث مـع علـم  ينـر  ، فـل)١(حـديث  ٧٠٠له يف كتب السنن 

 .ل فيهعبد اهللا وما قي
مــا كــان مــن  عنــه مــين، إالّ  أكثــر حــديثاً  أحــدٌ  مــا مــن أصــحاب النــيب : " يقــول أبــو هريــرة

 .)٢( "عبد اهللا بن عمرو فإنه كان يكتب وال أكتب 
عبــد اهللا أكثــر روايــة للحــديث  للحــديث، يعــرتف أنّ  هــذا أبــو هريــرة وهــو أكثــر الصــحابة روايــةً 

أبـــا هريـــرة كـــان جازمـــا بـــأن لـــيس يف الصـــحابة أكثـــر حـــديثا عـــن النـــيب  إنّ "  :يقـــول ابـــن حجـــر! منـــه
املوجـود املـروي عـن عبـد اهللا أقـل مـن املوجـود املـروي عـن أيب هريـرة  منه إال عبـد اهللا، مـع أنّ  

 .)٣(" بأضعاف مضاعفة 
مـن أسـباب التحمـل للحـديث  ر لديـهمن هنا ترى عبد اهللا بن عمرو قـد تـوفّ : " وقال حممد زهو

نـه بقلمـه واإلكثار منه مـا مل يتـوفر لغـريه فقـد تقـدم إسـالمه وحفـظ احلـديث بصـدره ووعـاه بقلبـه ودوّ 
 .)٤(" ل ألف مثَ  حفظت عن النيب : " يف الصحف حىت نقل عنه أنه قال
كثـــر ممـــا روى أبـــو هريـــرة، حـــديث واملفـــرتض بـــه، أن يـــروي أ ٧٠٠لقـــد روى عبـــد اهللا بـــن عمـــرو 

ال يتناسب مـع غـزارة علمـه وكثـرة مـا حفظـه وكتبـه : " فالذي روي عن عبد اهللا كما يقول حممد زهو
 .)٥(" فلم يصلنا عنه سوى سبعمائة حديث  عن رسول اهللا 

 موهذا الرق. حديثا ٤٦٧٤وهكذا جند أن الفرق بني أحاديث أيب هريرة وعبد اهللا 
____________ 

 .٤٣ص : أمساء الصحابة الرواة - ١
 .١/١٢٥: سنن الدارمي. كتاب العلم، باب كتابة العلم: صحيح البخاري - ٢
 .١/١٦٧: فتح الباري - ٣
 .١٤٣ص : احلديث واحملدثون - ٤
 .١٤٤ص : املصدر السابق - ٥

    



١٤٥ 

 يث، وقـبلهم أبـو هريـرة، مـن أنّ على األقل كان جيب أن يصل إلينا عن عبد اهللا ملا قرره علمـاء احلـد
 .ل أكثر من أيب هريرةعبد اهللا حتمّ 

أيـن بقيـة العلـم الـذي محلـه عبـد اهللا والـذي يفـوق : الذي ينبغي أن يقـف عنـده البـاحثون هـو إنّ 
لــــو قــــال العلمــــاء إن مرويــــات عبــــد اهللا تســــاوي مرويــــات أيب هريــــرة لكانــــت ! مــــا محلــــه أبــــو هريــــرة؟

 !ل أكثر من أيب هريرةحتمّ : عبد اهللا كما يقولون نّ أ: ةالطامّ حديثا، ولكن  ٤٦٧٤خسارتنا 
! ل، فــأين هــذه األلــف مــن الســبعمائة؟ألــف مثَــ إنــه حفــظ عــن الرســول : وعبــد اهللا يقــول

حـديثا، وبطبيعـة احلـال،  ٤٦٧٤لقد خسـرنا علـى األقـل . فليالحظ حجم هذه الثروة اليت خسرناها
 ...توي على تشريعات وعقائد وآدابهذه األحاديث حت

فـالغيور علـى اإلسـالم وعلـى السـنة سـتثور . ويف هذه اللحظة يستطيع كـل مسـلم أن خيتـرب نفسـه
وال نعجـب !!! -بـدون تكـرار  -ثائرته على فقدان هـذه الثـروة والـيت تفـوق مـا يف صـحيح البخـاري 

لــــى موروثــــاcم، فإنــــا هللا وإنــــا إليــــه مــــنهم ع ةً إذا ثــــار الــــبعض علينــــا بعــــد هــــذه احلقيقــــة الناصــــعة محيّــــ
 .راجعون

 :أحاديث عبد اهللا بن مسعود
. )١(حـديثا  ٨٤٨كان من السابقني إىل اإلسالم، شهد املشاهد كلهـا، روي لـه يف كتـب السـنن 

 .ی؟ لنر فهل يتناسب هذا الرقم مع طبيعة حياة ابن مسعود وطول فرتة مالزمته للرسول 
قـدمت أنـا وأخـي مـن الـيمن فمكثنـا حينـا ال : " أبا موسى األشـعري قـال الصحيحني أنّ  ورد يف

ملا نرى من كثرة دخوله ودخول أمـه علـى  مه إال من أهل بيت رسول اهللا أنرى ابن مسعود و 
 ".ولزومه له  رسول اهللا 

____________ 
 .٤٢ص : ة الرواةأمساء الصحاب - ١

    



١٤٦ 

 :حيث يقول ويؤكد القاسم بن عبد الرمحن عالقة ابن مسعود بالرسول 
نعليه مث، ميشي بالعصا حىت إذا أتـى جملسـه  كان عبد اهللا بن مسعود يلبس رسول اهللا " 

 .)١(" نزع نعليه فأدخلهما يف ذراعيه وأعطاه العصا 
 .)٢(... " استقرؤا القرآن من أربعة من عبد اهللا،: " قال رسول اهللا و 

بعثـت إلـيكم عمـار أمـريا، وعبـد : " وجعل عمر عبد اهللا على بيت مال الكوفة وكتب إىل أهلهـا
، ومــن أهــل بــدر، اهللا بــن مســعود معلمــا ووزيــرا، ومهــا مــن النجبــاء مــن أصــحاب رســول اهللا 

 .)٣(" فاقتدوا Qما، قد آثرتكم بعبداهللا على نفسي 
تـرك بعـده أعلـم مبـا أنـزل  مـا أعلـم رسـول اهللا : " وقال أحد معاصريه فيه وهو ابو مسعود

 ". -يقصد ابن مسعود  -اهللا من هذا القائم 
 .)٤(" قرآن والسنة مث انتهى وكفى بذلك علما علم ال: " عن عبد اهللا فقال وسئل علي 

مــــن عبــــد اهللا بــــن  مــــا أدري أحــــدا أعلــــم مبــــا نــــزل علــــى حممــــد : " وقــــال عقبــــة بــــن عــــامر
، إن تقـل ذلـك، فإنــه كـان يسـمع حـني ال نسـمع مـن رســول اهللا : مسـعود، فقـال أبـو موسـى
 ". ى رسول اهللا ويدخل حني ال ندخل عل

إال وأنـــا أعلـــم حيـــث  والـــذي ال إلـــه غـــريه مـــا مـــن كتـــاب اهللا ســـورةٌ : " وقـــال عبـــد اهللا عـــن نفســـه
نزلـت، ولـو علمـت أين أعلـم أن رجـال أعلـم بكتـاب اهللا مـين أإال وأنا أعلم فيمـا  أنزلت، وما من آيةٍ 
 .)٥(" تبلغه اإلبل ألتيته 

____________ 
 .٣/٨١: طبقات ابن سعد - ١
 .كتاب املناقب، باب مناقب عبد اهللا بن مسعود: صحيح البخاري - ٢
 .١/٤٩١: سري أعالم النبالء - ٣
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 .مسعود

    



١٤٧ 

 ".ه مثله ما ترك بعدَ : " وقال أبو الدرداء حني تويف ابن مسعود
عنـد عبـد اهللا أضـعاف هـذا  نّ أوالبصـري يـدرك  ٨٤٨هذا مـا جـاء يف ابـن مسـعود وهـذه أحاديثـه 

ـــث ـــرقم مـــن األحادي ـــة بـــن عـــامر. ال ـــ: انظـــر إىل قـــول عقب ل علـــى حممـــد زّ مـــا أدري أحـــدا أعلـــم مبـــا ن
 ).علم القرآن والسنة مث انتهى وكفى بذلك علما: (وقال علي فيه. من عبد اهللا 

ــال يعقــل أن يكــون هــذا العــدد املــروي هــو مــا أخــذه عــن رســول اهللا إذ كيــف يعقــل أن رجــال . ف
 ٨٤٨النـيب سـوى  عاش مع النيب ثالث وعشرين سنة ال يفارقه حىت عد من أهل بيتـه ال حيفـظ عـن

 .حديثا

 :أحاديث عمران بن حصين
 !)١(حديثا  ١٨٠عمران بن حصني، من السابقني إىل اإلسالم له يف كتب السنن 

أي مطــرف، واهللا إن كنــت ألرى أين لــو شــئت : قــال يل عمــران بــن حصــني: " عــن مطــرف قــال
 .)٢(... " يثايومني متتابعني ال أعيد حد حدثت عن رسول اهللا 

أحاديــث مسعتهــا وحفظتهــا مـــا  مسعــت مــن رســـول اهللا : " وعــن عمــران بــن حصـــني قــال
 .)٣(" مينعين أن أحدث Qا إال أن أصحايب خيالفونين فيها 

نــه وأ. يــومني متتــابعني ال يعيــد حــديثا يســتطيع أن يتحــدث عــن النــيب  -إذن  -عمــران 
فهــل هنــاك أبلــغ مــن هــذين ! أحاديــث وحفظهــا ولكــن ميتنــع أن يتحــدث Qــا مســع مــن النــيب 
 !؟ةعلى ضياع السنّ  النصني داللةً 

 حديثا وهذه األحاديث يستطيع أن يقرأها املرء ١٨٠لقد وصلنا عن عمران 
____________ 

 .٥١ص : أمساء الصحابة الرواة - ١
 .١/١٤١جممع الزوائد . ٥/٥٩٩د مسند أمح - ٢
 .رواه الطرباين يف الكبري ورجاله وثقون: ، وقال اهليثمي١/١٤١جممع الزوائد  - ٣

    



١٤٨ 

فلــو افرتضــنا أنــه  . ن كــم عنــد عمــران مــن األحاديــثولكــن لنحــاول أن خنّمــ. خــالل ســاعتني أو أقــل
يســتطيع أن يقــرأ  -ني يــومني متتــابع -كــان يقــرأ حــديثا واحــدا كــل دقيقــة ففــي مثــان وأربعــني ســاعة 

ولنفــرتض أنــه يقــرأ ألــف حــديث يف يــومني متتــابعني حــىت ال يقــال أننــا مبــالغون، !!! حــديثا ٢٨٨٠
فهذا يعين إننا خسرنا حوايل مثامنائة حـديثا كـان حيفظهـا عمـران ومل يتحـدث Qـا، وهـذه الكميـة الـيت 

 !!!بقيت يف صدر عمران نستطيع أن نعمل منها موطأ أكرب من موطأ مالك
 !!فياهلؤالء القوم الذين استخفوا بسنة رسول اهللا 

 :أحاديث عبد اهللا بن عباس
ولــــد ابــــن عبــــاس يف شــــعب أيب طالــــب قبــــل اهلجــــرة بــــثالث ســــنوات، روي لــــه يف كتــــب الســــنن 

 .وهذاالرقم ال يتناسب مع علم ابن عباس وماقيل فيه )١(حديثا  ١٦٦٠
اللهـم علمـه " ، و )٢(" مـه احلكمـة وتأويـل الكتـاب اللهـم علِّ : " لـه فقـال دعا رسـول اهللا 

 .)٤(" هه اللهم فقّ " ، و )٣(" الكتاب 
كــان ابــن عبــاس مــن اإلســالم وكــان مــن القــرآن مبنــزل، وكــان : " عنــه قــال احلســن بــن علــي 

 .)٥(" مها آية آية يقوم على منربنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران فيفسر 
فأنـت  وعضـلٌ  اnـا قـد طـرأت علينـا أقضـيةٌ : " قال البـن عبـاس وكان عمر إذا عرضت له معضلةً 

 نك تنطق عن بيتأأشهد" ، وكان يقول البن عباس )٦(" هلا وألمثاهلا 
____________ 

 .٤٠ص : أمساء الصحابة الرواة - ١
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١٤٩ 

 .)١(" نعم ترمجان القرآن ابن عباس : " ، وقال فيه عبد اهللا بن مسعود"نبوة 
، وتركــت -أي ابــن عبــاس  -لزمــت هــذا الغــالم : -المذتــه أحــد ت -وقيـل لطــاووس بــن كيســان 

 !؟األكابر من أصحاب رسول اهللا 
ـــت ســـبعني رجـــال مـــن أصـــحاب رســـول اهللا : " قـــال طـــاووس إذا تـــدارؤوا يف أمـــر  إين رأي

 ".صاروا إىل قول ابن عباس 
مــــا رأيــــت أكــــرم مــــن جملــــس ابــــن عبــــاس، : " جملســــهوقــــال تلميــــذه عطــــاء بــــن أيب ربــــاح يصــــف 

أصــحاب الفقــه عنــده، وأصــحاب القــرآن عنــده، وأصــحاب الشــعر عنــده، يصــدرهم كلهــم مــن واد 
 ".واسع 

رأيـت جماهـدا سـأل ابـن عبـاس عـن تفسـري القـرآن ومعـه ألواحـه، فقـال ابـن : وقال ابـن أيب مليكـة
 .)٢(" اكتب، حىت سأله عن التفسري كله : عباس

روى الــدارمي يف مســنده عــن . علــى طلــب العلــم كــب ابــن عبــاس بعــد وفــاة النــيب وقــد ان
هلــم فلنســأل : قلــت لرجــل مــن األنصــار ملــا قــبض رســول اهللا : " عبــد اهللا بــن عبــاس أنــه قــال

فرتكـت : لك، أترى الناس يفتقـرون إليـك، قـال قال واعجبا. فاnم اليوم كثري أصحاب النيب 
ذلك الرجل واقبلت اسأل، فإن كان ليبلغين عن رجل فـآيت بابـه وهـو قائـل فأتوسـد ردائـي علـى بابـه 

ما جاء بـك؟ هـال  يا ابن عم رسول اهللا : يسفي الريح علي من الرتاب فيخرج فرياين، فيقول
فعــــاش ذلــــك الرجــــل . ال، أنــــا أحــــق أن آتيــــك فأســــألك عــــن احلــــديث: أرســــلت إيل فآتيــــك فــــأقول

 .)٣(" هذا الفىت كان أعقل مين : األنصاري حىت رآين وقد اجتمع الناس حويل يسألونين فقال
____________ 

 .٢/٤٣٤: طبقات ابن سعد - ١
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١٥٠ 

إن كنــت ألســأل عــن األمــر الواحــد ثالثــني مــن أصــحاب النــيب : " يقــول ابــن عبــاس عــن نفســه
  ")١(. 

يوم كذا، ومع ابن عباس مـن يكتـب  ما صنع النيب : وكان ابن عباس يأيت أبا رافع فيقول
 .)٢(" ما يقول 
نه Qذا اجلد واجلهد واحلرص والنشاط متكن مـن مجـع ثـروة علميـة أرو وال غَ " هو ابن عباس هذا 

 .)٣(" نظريها يف ذلك الزمان  قلَّ 
عامـا أخـذ Qـا عـن الصـحابة الكثـري، يقـول االسـتاذ  ٥٨ابن عباس عاش بعد النيب  وال ننسى أنّ 

حلداثـة سـنه  رسـول اهللا ومل يقتصـر يف أخـذ احلـديث عـن : " حممد أبـو النصـر عـن ابـن عبـاس
 .)٤(" وصغره عند موت النيب الكرمي، بل أخذ عن أصحاب رسول اهللا علما عظيما 

 ١٦٦٠هــــو  فهـــل يعقــــل بعــــد هـــذا أن يكــــون مقــــدار مـــا حفظــــه ابــــن عبـــاس عــــن النــــيب 
إن ابـن عبـاس عـاش مـع النــيب : ولـو قلنـا. مـن قـال هـذا فهـو مـزر بكـل الشــهادات املتقدمـة! حـديثا؟

راشدا ثالث سنني لوجب أن يصل إلينـا عنـه أكثـر مـن مخسـة آالف حـديث حالـه حـال أيب هريـرة، 
 .سنة قضاها يأخذ عن الصحابة، فيصبح عنده آالف األحاديث ٥٨أضف هلذا 

بـن عبـاس قـد إن ا: " أحـد الفقهـاء السـبعة -قال عنه عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسـعود 
فاق الناس خبصال تتمثل بعلـم مـن سـبقه، وفقـه فيمـا احتـيج إليـه مـن رأيـه، وحلـم ونسـب، وتأويـل، 

ولقــد كــان جيلــس ... مبــا ســبقه مــن حــديث رســول اهللا  -منــه  -ومــا رأيــت أحــدا كــان أعلــم 
 يوما وال يذكر فيه إال الفقه، ويوما التأويل، ويوما

____________ 
 .٣/٣٤٤: سري أعالم النبالء - ١
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جلــس إليــه إال خضــع لــه، ومــا رأيــت  املغــازي، ويومــا الشــعر، ويومــا أيــام العــرب، وال رأيــت عاملــا قــطُّ 
 .)١(" سأله إال وجد عنده علما  طُّ سائال قَ 

وهـــذا دليـــل علـــى مـــا توصـــلنا إليـــه، فـــابن عبـــاس حســـب قـــول عبيـــداهللا ال يفوقـــه أحـــد يف العلـــم 
ــــس، وقــــال ابــــن عبــــاس عــــن نفســــه حبــــديث رســــول اهللا  : " ال أبــــوهريرة وال ابــــن عمــــر وال أن

وتصــور بربــك إنــه كــان ! ث كــل الســنة؟فهــل هــذه األلــف والســتمائة حــدي )٢(" حفظــت الســنة كلهــا 
فهل كان يقضي عشرات السـنني Qـذه األلـف والسـتمائة والسـتني ... جيعل يوما للفقه ويوما للتأويل

ومـن املمكـن تقـدير : " فكم يا ترى حصيلة ابن عباس من السنن؟ يقول حممد األعظمـي!! حديثا؟
مـوىل ابـن  -وضع عندنا كريـب : " مكتبته ولو على سبيل الظن والتخمني من قول موسى بن عقبة

 .)٣(" محل بعري، أو عدل بعري من كتب ابن عباس  -  هـ ٩٨عباس تويف 
وقـد مجـع أبـو بكـر حممـد بـن موسـى بـن يعقـوب بـن أمـري املـؤمنني املـأمون فتيـا : " وقال ابـن حـزم

 .)٤(" عبد اهللا بن العباس يف عشرين كتابا 
 ١٦٦٠محـل بعـري ومـع ذلـك مل يصـل إلينـا منـه إال  لقد بلغ ما كتبه ابن عباس عن النيب 
 حديثا، فأين ذهب باقي محل البعري هذا؟

 !!وفيها آالف األحاديث )٥(وكل مسلم يعرف أن الصحاح الستة ميكن أن حيملها بعري 
____________ 

 .١/١٩: ، وراجع إعالم املوقعني١/٦٦: التفسري واملفسرون - ١
 .٧/٣٢٣الزوائد جممع  - ٢
 .٣/١١١: تاريخ ابن خيثمة. ٥/٢١٦: نقال عن ابن سعد ١/١١٦: دراسات يف احلديث النبوي - ٣
 .٥/٨٦٩: اإلحكام - ٤
 !!حنن ال ننكر أن هناك فرقا بني كتب هذا العصر والكتب القدمية ولكن يبقى اإلشكال قائما، إنه محل بعري ياقوم - ٥

    



١٥٢ 

 :أحاديث زيد بن أرقم
 .)٢(  هـ ٦٨تويف سنة  )١(سبع عشرة غزوة  بن ارقم مع رسول اهللا غزا زيد 

ثالثــــا  أفنصــــدق أن زيــــدا الــــذي عــــاش مــــع النــــيب !! )٣(حــــديثا  ٧٠وصــــل إلينــــا عــــن زيــــد 
 سنة مل حيفظ إال سبعني حديثا؟ ٥٨وعشرين سنة، وبعده 
واهللا لقــد كــربت ســين وقــدم عهــدي ونســيت بعــض الــذي  : " الحــدثنا، فقــ: قيــل لزيــد بــن أرقــم

 .)٤(... " كنت أعي من رسول اهللا 
وكالمــه هــذا يـــدل علــى أن عنـــده . زيــدا ال يتحــدث حبجـــة أنــه كــرب ونســـي واحلــديث صـــعب إنّ 

 ...!سننا ولكنه نسيها
 !!فأين هذه السنن اليت نسيها واليت يصعب التحدث Qا؟

ــث تشــريعية نســيها فيمــا نســى أو استصــعب  ومــن يضــمن لنــا أن ال يكــون زيــد قــد تفــرد بأحادي
 .نطقها؟ ال أحد
لعباده كاملة، وال ميكن أن يرتكهما عنـد الصـحابة،  ضمن إيصال سنة نبيه  )٥(ولكن اهللا 

 .و املطلوبوهذا ه... منهم من سينسى كزيد وأنس أو يستصعب نطقها نّ أألنه يعلم 

 :أحاديث معاذ بن جبل
روي أن الرســـــــــــول . )٦(حـــــــــــديثا  ١٥٥معـــــــــــاذ بـــــــــــن جبـــــــــــل اخلزرجـــــــــــي لـــــــــــه يف كتـــــــــــب الســـــــــــنن 

 .)٧(شهد له بالعلم، حيث جعله أعلم أمته باحلالل واحلرام  
____________ 

 .االستيعاب Qامش اإلصابة - ١
 .٣/٢١: اإلصابة - ٢
 .٦٩ص : رواةأمساء الصحابة ال - ٣
 .كتاب فضائل، الصحابة باب من فضائل علي بن أيب طالب: صحيح مسلم - ٤
 .٥٥ص : أمساء الصحابة الرواة - ٥
 .كتاب املناقب، باب مناقب معاذ: سنن الرتمذي - ٦

    



١٥٣ 

قههـم م النـاس القـرآن ويفنـني اسـتخلف معـاذا علـى أهـل مكـة لـيعلِّ إىل حُ  وملا خـرج النـيب 
وروي أنــه كــان يفــيت علــى عهــد  )٢(ليكــون قاضــيا علــى الــيمن  واختــاره الرســول . )١(يف الــدين 
 .)٣(رسول اهللا 

 .)٤(" من أراد الفقه فليأت معاذ بن جبل : " وكان عمر يقول
وفيمــا كــان  خروجــه باملدينــة وأهلهــا يف الفقــه، لقــد أخــلّ : " وملــا خــرج معــاذ إىل الشــام قــال عمــر

 .)٥(" يفقههم به 
نشــاط علمــي يف كثــري مــن أقطــار الدولــة اإلســالمية، ففــي أي  وقــد كــان ملعــاذ بــن جبــل " 

 .)٦(" اختذ له جملسا يف مسجد يفقه الناس ويفتيهم ويعلمهم أمور دينهم  بلد حلَّ 
ــت مســجد دمشــق، فــإذا حلقــةٌ : " قــال أبــو مســلم اخلــوالين أصــحاب حممــد  فيهــا كهــول مــن أتي

: ، وإذا شــاب فــيهم أكحــل العــني، بــراق الثنايــا، كلمــا اختلفــوا يف شــئ ردوه إىل الفــىت، قــال
 .)٧(" من هذا؟ قال هذا معاذ بن جبل : قلت جلليس يل

هــو مــن قــال هــذا ف! حــديثا؟ ١٥٥ بعــد هــذا، هــل نصــدق أن مــا أخــذه معــاذ عــن النــيب 
ــري، قلنــا لــه ــري؟ وأيــن علــم احلــالل واحلــرام الــذي : مــزر مبعــاذ، ومــن قــال إن عنــده الكث أيــن هــذا الكث

 احتمله معاذ؟
والــيت جعلــت منــه مفــيت  ألــيس مــن املؤســف أن جتــدوا الســنن الــيت أخــذها معــاذ عــن النــيب 

 !غرييف صدر معاذ ال : الصحابة وأعلم األمة باحلالل واحلرام
____________ 

 .٣/٢٧٠: املستدرك - ١
 .٣/٦١٦: ، سنن الرتمذي٣/٢٠٣: سنن أبو داود - ٢
 .١/٤٥٢: سري أعالم النبالء - ٣
 .املصدر السابق - ٤
 .املصدر السابق - ٥
 .٢٧٧ص : ثلة من األولني، حممد أبو فارس - ٦
 .١/٤٩٠: صفة الصفوة - ٧

    



١٥٤ 

 :أحاديث أبي هريرة
ـــث علـــى الـــرغم مـــن أننـــا أ يف  - ٥٣٧٤ -نكرنـــا علـــى أيب هريـــرة تفـــرده Qـــذا الـــرقم مـــن األحادي

 .أحباث متقدمة إال أننا سنقتصر يف هذا البحث على قوله بأن عنده سننا مل خيرجها
وأما اآلخر لـو بثثتـه  فأما أحدمها فبثثته: أحفظ عن رسول اهللا وعاءين: " ورد عن أيب هريرة قوله

 ".لقطع هذا البلعوم 
مخســــة جــــرب أحاديــــث،  أبــــا هريــــرة حفــــظ عــــن رســــول اهللا  أنّ : " ث الفاصــــلويف احملــــد

 .)١(" إين أخرجت منها جرابني، ولو أخرجت الثالث لرميتموين باحلجارة : وقال
ـــت  ـــث مخســـة جـــرب وأخـــرج منهـــا جـــرابني فكان ـــرة حيفـــظ مـــن األحادي  ٥٣٧٤اذا كـــان أبـــو هري

ملــاذا مل خيرجهــا؟ هــل خــاف أن يقطعــوا : بــل قــل!! ثالثــة الباقيــة؟حــديثا فكيــف لــو أخــرج اجلــرب ال
وهـل يـأمتن !! بلعومه؟ أمل يكن هذا الصحايب الكبري قد عـاش يف خـري القـرون؟ فلمـاذا اخلـوف إذن؟

 !اهللا على دينه من خياف تبليغه؟
يــت حــديثا، ففــي اجلـرب الثالثــة الباقيــة خف ٥٣٧٤جـرابني مــن جــرب أيب هريــرة، كـان فيهمــا  إنَّ 

قرابة مثانية آالف حـديث علـى أقـل تقـدير، وكلهـا بقيـت مـع أيب هريـرة، وهـذا العـدد مـن األحاديـث 
 !!نستطيع أن نعمل منه كتابني بعدد صحيحي البخاري ومسلم

____________ 
: ، وقال حممد عجاج اخلطيـب حمقـق الكتـاب يف احلاشـية٥٥٦ص : احملدث الفاصل بني الراوي والواعي، الرامهرمزي - ١
، حليــــة األوليــــاء ١/٢٢٧، وانظــــر فــــتح البــــاري ٢قســــم  ٢/١١٨و  ٢قســــم  ٤/٥٧انظــــر حنــــوه يف طبقــــات ابــــن ســــعد " 
 ". ١/٣٤، وتذكرة احلفاظ ص ٨/١٠٥، البداية والنهاية ١/٣٨١

    



١٥٥ 

 :أحاديث أنس بن مالك
ثالثــــا  عــــاش مــــع النــــيب . )١(حــــديثا  ٢٢٨٦أنــــس مــــن املكثــــرين يف الصــــحابة، لــــه  يعــــدُّ 

وعشرين سنة، أما كم حصل من األحاديث يف هذه املـدة؟ فنرتكهـا للقـارئ اللبيـب، ولكننـا سـنأخذ 
رســــــول اهللا  إنــــــه ليمنعــــــين أن أحــــــدثكم حــــــديثا كثــــــريا، أنّ : قــــــول أنــــــس التــــــايل ونعلــــــق عليــــــه، قــــــال

 .)٢(" كذبا فليتبوأ مقعده من النار   من تعمد عليَّ : " قال 
 فماذا يعين هذا؟... إنه ليمنعين أن أحدثكم حديثا كثريا: لنعد النظر يف قول أنس

 !هل ما رواه أنس قليل وعنده الكثري غريه؟
 .قول أنس ينطق Qذا املعىن إنّ 

ــس عــن التحــدّ  ــأين هــذا احلــديث الكثــري الــذي امتنــع أن ســتجدونه يف صــدر : اجلــواب! ث بــه؟ف
 !أنس

 .ه ألن قول أنس السابق جيعل ما جاء عنه قليالوال بد أنه أضعاف ما جاء عن
أعلـــــــم الصـــــــحابة بســـــــنة رســـــــول اهللا  -أي أنـــــــس  - وكـــــــان : " قـــــــال إبـــــــراهيم الشـــــــهاوي

وعلـــى قـــول الشـــهاوي هـــذا فـــإن أنـــس أعلـــم مـــن أيب هريـــرة، ولكـــن مـــاذا يســـاوي رقـــم  )٣("  
 !!؟٥٣٧٤أمام رقم  ٢٢٨٦

____________ 
 .٣٩ص : أمساء الصحابة الرواة - ١
كتــاب العلـم، بـاب إمث مــن  : ، صـحيح البخـارياملقدمـة، بـاب تغلــيظ الكـذب علـى رســول اهللا : رواه مسـلم - ٢

 .كذب على النيب 
 .مصطلح احلديث - ٣

    



١٥٦ 

 :أحاديث حسان بن ثابت
عشـــر ســـنني، فحفـــظ  عـــاش مـــع النـــيب . رســـول هـــو الصـــحايب املعـــروف وشـــاعر ال

 !!)١(حديثا واحدا 
نعم، عـاش بعـد النـيب مخسـني سـنة . عاش حسان ستني سنة يف اجلاهلية وستني سنة يف اإلسالم

 !!ث حبديث واحد؟وال ندري هل بقي خالل هذه اخلمسني سنة يتحدّ 
آلالف مــن األحاديــث كمــا يقــرر العقــل الســليم؟ وملــاذا يــروي أحــد الصــحابة أم أنــه كــان حيفــظ ا

 حديثا واحدا؟ حديثا وال يروي حسان يف عشر سنني إالّ  ٥٣٧٤خالل سنتني 
 .حنتاج جلواب! فأين ذهبت أحاديثه؟

 :أحاديث صهيب الرومي
ول ث عـن رسـمالك الحتـدِّ : قلت أليب صهيب: عن عمرو بن دينار عن صيفي بن صهيب قال

قـد مسعــت كمـا مسعــوا، ولكــن مينعـين مــن احلــديث  أي بــينّ : كمـا حيــدث أصـحابك؟ قــال  اهللا 
 .)٢(... " متعمدا ن كذب عليَّ مَ : " يقول أين مسعت رسول اهللا 

 .)٣(" ليه إ وحىَ قبل أن يُ  صحبت رسول اهللا : " هيب قالوعن صُ 
إال انــه مل يردنــا عنــه . ومســع منــه وعــاش بعــده فــرتة طويلــة صــهيب صــحب النــيب  مــع أنّ 

ثــه بأحاديــث فلمــاذا ميتنـع صــهيب عــن روايــة احلـديث؟ وألــيس يف عــدم حتدّ ! )٤(سـوى ثالثــني حــديثا 
 !هلذه السنن؟ مسعها تضييعٌ 

____________ 
 .٤٦٥ص : ةأمساء الصحابة الروا - ١
 .٤/١٣١: جممع الزوائد. ٣/٤٠١: مستدرك احلاكم - ٢
 .١٣/٤٣٩: كنز العمال  - ٣
 .١٠٣ص : أمساء الصحابة - ٤

    



١٥٧ 

 :أحاديث أبي أسيد الساعدي
" وأكثـرهم منـه مساعـا  كنت أصغر أصـحاب رسـول اهللا : " عن أيب أسيد الساعدي قال

)١(. 
مساعـا فهـو أكثـر مساعـا مـن عبـد  عدي أكثـر أصـحاب رسـول اهللا إذا كان أبو أسيد السا

نعـم، . اهللا بن عمر وأنس وأيب هريرة، ولكن، ما وصل إلينا عنه أقل مما وصل إلينا عـن هـؤالء بكثـري
 فكم فقدنا من حديث هذا الصحايب يا ترى؟!! )٢(وصل إلينا عنه مثانية وعشرون حديثا 

 :شيئا من الصحابةمن لم يرو 
 .)٣(عبد الرمحن بن حنبل  - ١
 .ومل حيفظ عنه حديث )٤(مثامة بن عدي من املهاجرين األولني شهد بدرا  - ٢
 .)٥(" شهد مع علي املشاهد كلها " زياد بن حنظلة التيمي  - ٣
 .)٦(" ت رواية من وجه ثاب وال حيفظ له عن النيب : " متام بن العباس - ٤

____________ 
 .٤/٦١: سنن البيهقي - ١
 .١٠٦ص : أمساء الصحابة الرواة - ٢
 .٢/٨٢٨: االستيعاب - ٣
 .١/٢٠٢: اإلصابة - ٤
 .١/٥٥٧: اإلصابة - ٥
 .١/١٨٦: اإلصابة - ٦

    



١٥٨ 

 :من روى حديثا واحدا
 .)١(مهران موىل رسول اهللا  - ١
 .)٢(  هـ ٣٨كلها تويف سنة   وهو من السابقني شهد املشاهد: سهل بن حنيف - ٢
 .)٣(له حديث واحد يف املسح على اخلفني : قال املزين. ابن أيب عمارة املدين - ٣
 .)٤(له يف مسند بقي بن خملد حديث واحد : سعد بن عباد - ٤
 .آىب اللحم الغفاري - ٥
 .أدرع السلمي - ٦
 .بشري بن جحاش القرشي - ٧
 .)٥(ربيعة بن عامر  - ٨

 :ثينمن روى حدي
 .)٦(عبد اهللا بن حنظلة الغسيل  - ١
 . هـ ١٨أسلم قدميا ومات سنة  )٧(شرحبيل بن حسنة  - ٢
 .)٨(شهد بدرا واملشاهد كلها وأدرك خالفة معاوية : حارثة بن النعمان - ٣
وهـذه عينـات نرتكهـا للقـارئ .. حـديثا واحـدا أو اثنـني هناك الكثـري مـن الصـحابة مل يـرووا إالّ  إنّ 
 !يعمل حساباتهاللبيب ل

____________ 
 .٣/٤٦٣: اإلصابة - ١
 .٣/١٣٩: اإلصابة - ٢
 .٢/٣٩٦: تدريب الراوي - ٣
 .٣/٨٠: اإلصابة - ٤
 .، وأمساء الصحابة الرواة٢/٣٩٧: راجع هؤالء يف تدريب الراوي - ٥
 .١٩٧: ، أمساء الصحابة الرواة٤/٥٩: اإلصابة - ٦
 .٢/١٩٩: اإلصابة - ٧
 .١/٣١٢: املصدر السابق - ٨

    



١٥٩ 

 !!!مائة واثنا عشر ألف صحابي لم يرووا شيئا
ومـــن رآه ومســـع منـــه زيـــادة علـــى مائـــة ألـــف  تـــويف النـــيب : " قـــال احلـــافظ أبـــو زرعـــة الـــرازي

ـــك مـــع تفـــرق  إنســـان مـــن رجـــل وامـــرأة وهـــذا ال حتديـــد فيـــه، وكيـــف ميكـــن اإلطـــالع علـــى حتريـــر ذل
 ".وادي والقرى الصحابة يف البلدان والب

عـن مائـة ألـف وأربعـة عشـر ألفـا مـن الصـحابة ممـن روى ومســع  قـبض رسـول اهللا : " وقـال
 .)١(" منه 

قـــبض رســــول اهللا : وروى الســـاجي يف املناقــــب بســـند جيـــد عـــن أيب زرعــــة قـــال: " قـــال العراقـــي
ومـع هـذا : قـال. يف قبائل العرب وغري ذلك واملسلمون ستون ألفا، ثالثون ألفا باملدينة وثالثون ألفا

فجميــع مــن صــنف مــن الصــحابة مل يبلــغ جممــوع مــا يف تصــانيفهم عشــرة آالف مــع كــوnم يــذكرون 
 .)٢(" ومن عاصره وأدركه صغريا  من تويف يف حياته 
 -وتــرامجهم أي يف إحصـاء عــدد الصـحابة  -فجمعـت كتابـا كبــريا يف ذلـك : " وقـال ابـن حجــر

ميــزت فيــه الصــحابة مــن غــريهم، ومــع ذلــك مل حيصــل لنــا مــن ذلــك مجيعــا الوقــوف علــى العشــر مــن 
 .)٣(" أسامي الصحابة 

ومســـع منـــه كمـــا  عـــدد الصـــحابة مائـــة وأربعـــة عشـــر ألـــف صـــحايب، وكلهـــم رأى النـــيب  إنّ 
وســــتة وعشــــرون صــــحابيا كمــــا يف  يقــــول أبــــو زرعــــة، ولكــــن املعــــروف مــــن هــــؤالء أحــــد عشــــر ألــــف

وهـذه واهللا !!! ال نعـرف أمسـائهم ومل يردنـا عـنهم خـرب )٤(اإلصابة، فهناك مائة وثالثة آالف صحايب 
 وهم -النازلة الكربى واملصيبة العظمى، فالصحابة املعروفون 

____________ 
 .٢٢١و  ٢/٢٢٠: تدريب الراوي - ١
 .نفس املصدر - ٢
 .١/٢: اإلصابة - ٣
  !عدد الصحابة مائة وعشرون ألفا هناك رأيا يذهب إىل أنّ  مع العلم أنّ  - ٤

    



١٦٠ 

فالنتيجـــة النهائيـــة . )١(مـــنهم  ١٥٦٥مل يـــرو إال عـــن  -األحـــد عشـــر ألفـــا وســـتة وعشـــرون صـــحابيا 
 !!!هناك أكثر من مائة واثين عشر ألف صحايب مل يرو عنهم شئ تدلنا على أنّ 

 -دون تكــرار  -لســنن قــد تبلــغ أربعــني ألــف حــديث األحاديــث الصــحيحة الــيت يف كتــب ا إنّ 
فلـــو وصـــلت إلينـــا روايـــات هـــؤالء املائـــة !! صـــحابيا رووا أربعـــني ألـــف حـــديثا ١٥٦٥وهـــذا يعـــين أن 

 !!!؟واالثين عشر ألف صحايب فكم سيصبح عندنا من احلديث
 قى قائمـــةً للمســـلم أن يقـــوم ويقعـــد هلـــذه الطامـــة؟ ومهمـــا عانـــد املعانـــدون فاحلقيقـــة ســـتب أال حيـــقُّ 

 ن يقـــول عـــن الشـــمس الـــيت يف كبـــد الســـماء nـــارا بأnـــا غائبـــةٌ ، وَمـــ)٢( أكثـــر الســـنن ضـــائعةٌ  علـــى أنّ 
 !فلرياجع عقله

 خاتمة المطاف في أحاديث الصحابة
كــــل صــــحايب حيفــــظ اآلالف مــــن   لقــــد أثبتنــــا باألرقــــام واحلــــروف، مبــــا ال يــــدع جمــــاال للشــــك، أنّ 

ــري منهــ ــث، ولكننــا فقــدنا الكث كــل صــحايب عنــده مــن الســنن   والبــد مــن التأكيــد علــى أنّ . ااألحادي
ولقـــد تكـــون صـــحبة الواحـــد مـــنهم لـــه : " اخلـــالق مـــاليس عنـــد غـــريه، يقـــول الـــدكتور عبـــدالغين عبـــد

لــع غــريه أصــال، ولــذلك ســاعة واحــدة ويكــون منفــردا Qــا ويصــدر يف هــذه الســاعة مــا مل يطّ  
 .)٣(" من الصحابة حيتمل انه قد محل شيئا من السنة مل حيمله غريه كل فرد   وجب القول بأنّ 

____________ 
عدد الصحابة الرواة حنو ألـف ومخـس مئـة نفـس، وقـد قـام الـدكتور أكـرم ضـياء العمـري بتحقيـق هـذه  يرى الذهيب أنّ  - ١

كر حتقيقـه هـذا سـيد كسـروي حسـن صحايب، ذ  ١٥٦٥فبلغ عدد الصحابة الرواة ) بقي بن خملد القرطيب(املسألة يف كتابه 
 .١١ - ١٠ص : أمساء الصحابة الرواة: يف حتقيقه لكتاب

آالف صـحايب عنـدهم مـن احلــديث أضـعاف مـا عنـد األلـف واخلمسـمائة ومخسـة وســتني  ١١٠ ألنـه جيـب القـول أنّ  - ٢
 .صحابيا، الذين هم جمموع الرواة يف كتب السنن، فتدبر

 .٤٥٦ص : حجية السنة - ٣

    



١٦١ 

يف أن هنــاك كثــريا ممــا مل يصــل الينــا مــن الســنن الــيت تفــرد Qــا الصــحابة األكثــر اتصــاال  وال شــك
متميـز  وابن مسعود، وسلمان الذي كـان لـه جملـسٌ  )١(كأيب بكر وعمر وعلي وعثمان   بالنيب 

 .من رسول اهللا 
ث، أو يفـيت أو يقضـي، أو يفعـل الشـئ، فيسـمعه حيـدِّ  وقد كان النيب : " يقول ابن تيمية

ملـن يبلغـون فينتهـي علـم ذلـك إىل مـن شـاء  -أو بعضـهم  -أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك 
ـــابعني و  ـــاهللا مـــن العلمـــاء مـــن الصـــحابة والت ـــسٍ ن ِم آخـــر قـــد حيـــدث أو يفـــيت، أو  بعـــدهم، مث يف جمل

، ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك اhلس ويبلغونه ملن أمكـنهم فيكـون يقضي، أو يفعل شيئا
 .)٢(" عند هؤالء من العلم ماليس عند هؤالء، وعند هؤالء ما ليس عند هؤالء 

إمنــا قلــت الروايــة عــن األكــابر مــن : قــال حممــد بــن عمــر األســلمي: " وقــال ابــن ســعد يف طبقاتــه
ومـنهم مـن مل حيـدث عـن : " وقـال"!! ألnم ماتوا قبل أن حيتـاج إلـيهم  أصحاب رسول اهللا 

ولكنـا محلنـا !! ث عنـهوجمالسـة ومساعـا مـن الـذي حـدّ  شيئا ولعله أكثـر لـه صـحبةً  رسول اهللا 
ــك مــنهم علــى التــوقي يف احلــديث  وعلــى االشــتغال بالعبــادة واألســفار يف اجلهــاد يف... األمــر يف ذل

 .)٣("  شئٌ  سبيل اهللا حىت مضوا فلم حيفظ عنهم عن النيب 
مل يـــرووا شــيئا مـــع اnــم أكثـــر  هنـــاك صــحابةٌ  تأمــل أخــي القـــارئ يف هــذه الشـــهادة؟ أال تعــين أنّ 

ح وإن مل يصـــرّ وألـــيس هــذا اعرتافـــا منـــه بضــياع الســـنن ! ؟ممـــن رووا عــن النـــيب  وصـــحبةً  اعــاً مسَ 
 !بذلك؟

____________ 
كثـريا مـن الصـحابة عـن   عـاقّ  االشـتغال باخلالفـة واحلـروب عامـةً "  ١٤٧ص : يقول حممـد زهـو يف احلـديث واحملـدثون - ١

 !!عند هؤالء سننا مل تصل إلينا فزهو يعرتف أنّ " حتمل احلديث وروايته كما يف اخللفاء األربعة وطلحة والزبري 
 .رفع املالم - ٢
 .١٥٠ص : راجع حجية السنة - ٣

    



١٦٢ 

ـــوقي يف احلـــديث" أمـــا قولـــه  ـــك مـــنهم علـــى الت ـــا األمـــر يف ذل ـــادة ... محلن وعلـــى االشـــتغال بالعب
الســــفر واجلهــــاد  يعلــــم أنّ  )١(اهللا مل خيــــرت الصــــحابة لتبليــــغ دينــــه ألنــــه  فهــــو يعــــين أنّ ... " واألســــفار

وهــذا مــا ال يقبلــه املنطــق الســليم، !! روايــةي يف احلــديث ســيمنعهم مــن الواالشــتغال بالعبــادة والتــوقّ 
 !إبقاء السنن يف صدورهم معناه إضعاف اإلسالم وتعطيل مواده فاهللا ال يقبل Qذا ألنَّ 

فالصـحابة مل يكونـوا منشـغلني  وهذه األسباب اليت ذكرها، ليست مبانع للرواية عن النيب 
أن يوصــل  ومــع ذلــك اســتطاع الرســول  رســول اهللا  بالعبــادة واألســفار يف اجلهــاد مثــل

 .اإلسالم كامال
وحنـــن جنـــزم بأننـــا نســـينا وأضـــعنا مـــن : " الســـنن حيـــث قـــال ويعـــرتف رشـــيد رضـــا الســـلفي بضـــياع

كل ما مسعـوه ولكـن لـيس منـه مـا لعدم كتابة علماء الصحابة  !!!! حظا عظيما حديث نبينا 
 .)٢(" هو بيان للقرآن أو من أمور الدين 

ال أدري كيف علم رشيد رضـا بـأن هـذه األحاديـث املنسـية الضـائعة ليسـت ممـا هـو بيـان للقـرآن 
 !فإذا كان قد اطلع عليها فهي ليست ضائعة! وأمور الدين وهي مفقودة؟

وقــال حممــد . نقبــل شــهادته وال نقبــل تأويلــه ولــذلك فـنحن.. فقولـه هــذا جمــرد ظــن ال يعــول عليــه
ــيس فــيهم : " حمــي الــدين عبــد احلميــد مــن  -أي الصــحابة  -فأمــا ســنة رســول اهللا فلــم تكتــب، ول

يدعي حفظها مجيعها وال أكثرها، وكل واحد مـنهم قـد فاتـه مـن قـول الرسـول أو فعلـه الشـئ الكثـري 
 ")٣(. 

الشـئ الكثـري، هـو اعـرتاف  ة الرسـول وقول حميي الدين بأن كل صـحايب قـد فاتـه مـن سـن
 .ضمين بضياع السنن

 بضياع السنة واألخبار، -دفاع عن السنة  -ويعرتف أبو شهبة صاحب كتاب 
____________ 

 .٥٠ص : ذكر قوله أبو رية يف األضواء - ١
 .١٥ص : من تقدميه لكتاب توضيح األفكار، الصنعاين - ٢

    



١٦٣ 

حضـروا حجـة الـوداع مث رجعـوا إىل : " أن أكثر الصحابة من األعراب قال عنهم بأnم فبعد ان ذكر
ــري مــنهم مــات يف حــروب الــردّ  الباديــة فلــم يعلــم عــنهم خــربٌ  ة، ويف الفتوحــات يف عهــد أيب بكــر وكث

ويف الطـــاعون العـــام كعمـــواس وغـــري ذلـــك، وكـــل هـــذا مـــن أســـباب خفـــاء األمســـاء وضـــياع  )١(وعمـــر 
 .)٢(!! " األخبار

ضـــياع الســـنة، ولكـــن : إnـــا تتضـــمن املعـــىن نفســـه يف قولنـــا"!! وضـــياع األخبـــار " فتأمـــل عبارتـــه 
 !!اللفظ خمتلف

هـل محـل اهللا الصـحابة سـنة نبيـه : واآلن بعد أن أثبتنا ضياع الكثري من السنة نأيت للسؤال التـايل
 !لينقلوها ملن بعدهم؟ 

فلـــو جعــــل اهللا الصـــحابة نقلــــة الـــدين، لكــــان عاملـــا بتضــــييع ســـنة نبيــــه  ،اجلـــواب واضــــحٌ  أرى أنّ 
كانــت تشــريعية، أو عقائديــة أو أخالقيــة قــد   ألن كثــريا مــن الســنن ســواءً  -والعيــاذ بــاهللا  - 

ــــأنّ  ــــت يف صــــدور اولئــــك املائــــة وعشــــرة آالف صــــحايب، فكيــــف ميكــــن التصــــديق ب قــــد  )٣(اهللا  بقي
اهللا قـــد  والبـــد مـــن القـــول أنّ !! بليـــغ دينـــه، وهـــو يعلـــم بـــذهاب الســـنن معهـــم وضـــياعها؟اختـــارهم لت

نـــة مـــن ناســـا قـــد حفظـــوا الســـنة ووعوهـــا، لكـــي تنقـــل هـــذه الســـنة املدوّ اختـــار لتبليـــغ دينـــه بعـــد نبيـــه أُ 
 .لبقاء اإلسالم شخص خمتص Qا إىل غريه، وهذه أضمن طريقةٍ 

 حبيث إذا ذهب تفرقت األمة؟ لرسول اإلسالم كان موجودا بوجود ا أال ترى أنّ 
ــ مــع علمــه بأنــه لــن  -ألــف صــحايب ليبلغــوه للنــاس  ١١٤إن اهللا قــد وزع دينــه علــى : ا القــولأّم

 !باطل على اهللا عزوجل شأنه العظيم فهو افرتاءٌ  -منهم  ١٥٦٥عن  يروى إالّ 
الـــيت بقيـــت يف صـــدور الصـــحابة، فيهـــا  هـــذه الســـنن أنّ : أن يعـــرف -لقارئنـــا الكـــرمي  -وينبغـــي 

املقيــد واملخصــص والناســخ واملفصــل، وهــذا ممــا جيعلنـــا أمــام مشــكلة كــربى، فمــن يــدري، بأننــا رمبـــا 
 منارس بعض األحكام املقيدة أو املخصصة أو املنسوخة بالسنن اليت

____________ 
 .٥١٩ص : الوسيط يف علوم مصطلح احلديث - ١

    



١٦٤ 

مع العلم أنه ال جيوز العمل باملطلق قبـل الفحـص عـن مقيـده ! صحابة؟ضاعت وبقيت يف صدور ال
وال العام قبل الفحص عن خمصصه، وكذلك يتوقف العمـل بـالنص إذا احتمـل وجـود ناسـخ، ولكـن  

أن األحكــام الــيت وصــلتنا غــري مقيــدة أو خمصصــة أو منســوخة، والســنة الــيت : كيـف ميكننــا أن نعــرف
 !تبني هذه األمور مفقودة؟

ة والـــيت ال ضـــياعا لكثـــري مـــن اآلثـــار النبويّـــ -أهـــل الســـنة واجلماعـــة  مـــنهجُ  -يف هـــذا املـــنهج  إنّ 
واحـد،   عـن دينـه ملـا مسـح بضـياع نـصٍّ فلـو أن اهللا جعـل هـذا املـنهج هـو املعـربِّ . يستغين عنها املسـلم

إال بعــد أن أكمــل  وســلم ومـن هــذا نعلــم أن اهللا مل خيــرته، كمــا أن اهللا مل يقــبض نبيــه حممــدا 
ـــك . الـــدين وبـــني كـــل مـــا حيتاجـــه النـــاس ولـــو أن اهللا جعـــل الصـــحابة ســـفراءه يف التبليـــغ الســـتلزم ذل

ُــ إبقــاءهم أحيــاء حــىت خيرجــوا كــل مــا عنــدهم مــن ســنة الرســول  ربأ ذمــتهم أمــام اهللا وبــذلك ت
 .واألجيال مث يقبضهم اهللا إليه

أن اهللا اختــار الصــحابة لينقلــوا دينــه للنــاس، للــزم ذلــك عــدم مــوت هــذا  -ا أيضــ -ولــو افرتضــنا 
ألـف صـحايب يف عصـر مـن العصـور ويلـزم ذلـك، إذا سـئل  ١١٤  ر باجلم الغفري منهم والـذي يقـدَّ 

ا أن جيتمعـوا مـن مجيـع أقطـار األرض ليتـداولوا فيـه ويطرحـوا مـا عنـدهم مـن ســنن ّمـ أحـدهم عـن أمـرٍ 
وحـة، ويبحثـوا فيمـا إذا كـان هنـاك مقيـد أو خمصـص أو ناسـخ يف تلـك السـنن خبصوص املسألة املطر 

وإال لــــو ســــئل أحــــدهم وأجــــاب حــــاال فلرمبــــا يقــــع يف اخلطــــأ وذلــــك . وصــــوال اىل اجلــــواب املطلــــوب
 .الحتمال وجود الناسخ أو املقيد أو املخصص مع صحايب آخر

بالســنة  يف مهمتـه أن يكــون علــى علـم تــامّ  جيــب علــى مـن خيلــف النــيب : لكـل هــذا نقـول
هـــذا مـــا . حـــىت قيـــام الســاعة تـــداول هـــذا العلــم بـــني خلفـــاء النــيب  النبويــة وعلومهـــا، وأن يــتمَّ 

 .يفرضه العقل والشرع
    



١٦٥ 

 ة في عهد التابعينضياع السنّ 
ويف . قـد منهـا يف عهـد الصـحابةلقد مت فقدان الكثري من السنة يف عهد التـابعني، إضـافة اىل ماف

 .الصفحات التالية نقدم األدلة اليت تؤكد ذلك وبالتفصيل

 :)١(أبو قالبة عبد اهللا بن زيد البصري 
الكتاب أحـب إيل مـن النسـيان : كتب أحاديث كثرية، ومجع ثروة علمية ال تقدر، وكان يقول" 

." 
فجــئ !! )٢(ن كـان حيــا وإال فاحرقوهـا ادفعـوا كتـيب إىل أيــوب إ: " وأوصـى أبـو قالبــة بكتبـه فقــال

 .)٣(" Qا عدل راحلة من الشام 
أعتقــد أنــه مل يصــل إلينــا ! كتــب ابــن قالبــة تعــدل راحلــة، فهــل وصــلت إلينــا مضــامني كتبــه؟  إنّ 

 !منها إال القليل، وفقدها خري دليل على ذلك

 :ذكوان أبو صاحل السمان
وكانـــت لـــدى ســـهيل بـــن أيب صـــاحل  )٤(" كتبـــت عـــن أيب صـــاحل ألـــف حـــديث " قـــال األعمـــش 

، وإذا كـان مسـلم قـد أخـرج منهامــاهو )٥(صـحيفة عـن أبيـه، ولألسـف، مل خيـرج البخـاري منهـا شـيئا 
فيــاترى أيــن جنــد األلــف حــديث الــيت كتبهــا األعمــش . مثبــت يف صــحيحه، فإنــه مل يســتوعبها كلهــا

 !عن أيب صاحل؟ فما وردنا عن األعمش قليل بالنسبة أللف حديث
____________ 

دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينـه للـدكتور األعظمـي، باإلضـافة : ما سنكتبه هنا قد اعتمدنا فيه على كتاب - ١
 .إىل ما وجدناه من خالل حبثنا

 !انظروا كيف يفعل أمناء اإلسالم بسنن النيب  - ٢
 .١/١٤٤: األعظمي. ٥١ص : ، الرامهرمزي١/٩٤تذكرة احلفاظ . ٣٥٢ - ٣٥١ص : الكفاية - ٣
 .١/١٤٧: األعظمي - ٤
 .املوضوعات، ابن اجلوزي. املصدر السابق - ٥

    



١٦٦ 

 :الشعيب
!! ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لكـان بـه عاملـا: " هو من كبار التابعني ورد عنه قوله

 ")١(. 
وأقـل عـامل يف ذلـك الزمـان كـان  لكـان عاملـا، إن الشعيب قد نسي من احلديث ما لو حفظه أحدٌ 

 !!الشعيب نسي اآلالف من األحاديث حيفظ عشرة آالف حديث، فهذا يعين أنّ 
فلقـد كانـت للشـعيب كتـب . كبـري منـه  وزد على ذلك أن مـا كـان حيفظـه الشـعيب قـد انـدرس قسـمٌ 

 كتــاب اجلراحــات، كتــاب الصــدقات، الفــرائض، كتــاب يف الطــالق ولــه جمموعــة فقهيــة: عــدة، منهــا
ـــث  ـــك  )٣(" وال نـــدري عـــن هـــذه اhموعـــة الفقهيـــة شـــيئا "  )٢(مـــن األحادي ـــت ال تـــدري فتل فـــإن كن

 !!مصيبة

 :عبيدة بن عمرو السلماين املرادي
 :من فقهاء الكوفة كانت عنده كتب كثرية، فدعا Qا عند موته فمحاها، وقال

 .)٤(بعدي فيضعوها يف غري موضعها  أخشى أن يليها أحدٌ 
 !حما كتبه اليت مجع فيها السنة، وهذا حمو للسنة هذا تابعيٌّ 

 :عروة بن الزبري بن العوام
ويبــدو أنــه مجــع كميــة كبــرية مــن الكتـــب، " مــن كبــار التــابعني مجــع أحاديــث عائشــة يف حياcــا 

 وأحرق إما بعضها أو كلها، حتت مؤثرات شىت، وكان يتأمل بعد ذلك على ما
____________ 

 .١/١٥٢: األعظمي .٨٤ص : تذكرة احلفاظ - ١
 .٢٦٤ص : الكفاية. ١/١٥٣: راجع كتاب األعظمي - ٢
 .١/١٥٣: األعظمي - ٣
 .تاريخ بن أيب خيثمة. ١/٤٣: العلل. ٦/٦٣٠: ابن سعد. ١٥٧ - ١/١٥٦: األعظمي - ٤

    



١٦٧ 

 .)١(" فعل 
ــت لــه، قــال: روى معمــر عــن هشــام بــن عــروة، قــال فكــان : أحــرق أيب يــوم احلــرة كتــب فقــه كان

ـــي ومـــايل : ذلـــك يقـــول بعـــد هكـــذا . )٢(" ألن تكـــون عنـــدي أحـــب إيل مـــن أن يكـــون يل مثـــل أهل
 علـى ضـياع كتـب الفقـه هـذه كعـروة، لكـن الفـرق أنـه وحنـن نتـأملَّ . تذهب أحكـام اإلسـالم التشـريعية

 .فقدها بإرادته أما حنن فمن ضحايا التاريخ

 :أبو بكر بن حزم األنصاري
أحـد باملدينـة عنـده مـن علـم القضـاء مـا عنـد أيب بكـر بـن مل يكـن : " تابعي فقيه قال مالك عنه

وقــد أوصــاه عمــر أن يكتــب لــه مــا عنــد خالتــه عمــرة بنــت عبــد الــرمحن األنصــارية ومــا عنــد ... حــزم
القاسم بن حممد بن أيب بكر ومل ينقل إلينا شئ عن الذي اجنزه أبو بكر ابن حزم، ولعلـه ضـاع فيمـا 

 !!)٣(" ضاع من ثروتنا عرب القرون 
ويبــدو انــه مل حيــتفظ بنســخة مــن  " وقـد أرســل ابــن حــزم األنصــاري اىل عمــر بــن عبـد العزيــز كتبــا 

 .)٤(" ضاعت : كتبه، ألنه عندما سئل ابنه عن مصري تلك الكتب قال
للضـــياع أم إنـــه  عرضـــةً  وهكـــذا تضـــيع مـــواد اإلســـالم، وال أدري هـــل جعـــل اهللا ســـنة نبيـــه 

 ر قيمتها؟يقدّ حفظها عند من 
____________ 

 .١/١٥٨: األعظمي - ١
 .٤١ص : رجال ابن اسحاق. ٥/١٣٣: ابن سعد. ١٥٨ص : املصدر السابق - ٢

 .٣٥: الرامهرمزي
ويعــرتف االســتاذ حممــد أديــب صــاحل بــأن هنــاك ثــروة  ٦٨ - ٦٧ص : حملــات يف اصــول احلــديث، حممــد أديــب صــاحل - ٣

 !حديثية ضاعت، فتدبر
 .١/١٦٩: األعظمي. ١٢/٣٩: التهذيب - ٤

    



١٦٨ 

 :احلسن البصري
قـال سـهل بـن حصـني . لكنـه لألسـف أحرقهـا )١(من مشاهري التـابعني، وكـان عنـد احلسـن كتـب 

بعثـت إىل عبـد اهللا بـن احلسـن بـن أيب احلسـن ابعـث إيل بكتـب أبيـك، فبعـث : " بن مسلم البـاهلي
: مـا يصـنع Qـا، فأتيتـه Qـا، فقـال للخـادمامجعها يل، فجمعتها له، وما نـدري : انه ملا ثقل، قال: إيل

 .)٢(... " استجري التنور، مث أمر Qا، فأحرقت غري صحيفة واحدة، فبعث Qا إيل
لــدى احلســن ســننا كثــرية مل تصــل  ومــن املؤكــد أنّ . فليتأمــل العقــالء كيــف حتــرق الســنن وتنــدرس

ن عشــر ســنني، أو شــاء اهللا، اختلفــت إىل احلســ: " قــال أبــو جعفــر الــرازي عــن الربيــع بـن أنــس. إلينـا
 .)٣(" فليس من يوم إال أمسع منه ما مل أمسع من قبل ذلك 

ــغ مــا عنــد احلســن  لــو مســع الربيــع مــن احلســن كــل يــوم حــديثا واحــدا علــى مــدار عشــر ســنني لبل
 !!!حديثا، ولكن مل يصل إلينا عن احلسن ربع هذا الرقم ٣٦٥٠

 :سفيان بن عيينة
ــي. ســنة كتــب احلــديث وهــو ابــن مخــس عشــرة كــان حــديث ابــن عيينــة حنــوا مــن : " قــال العجل

 ".كتبت عن سفيان كثريا : " قال يونس بن عبد األعلى )٤(" سبعة آالف 
هــذا ســفيان بــن عيينــة عنـــده ســبعة آالف حــديث ومــا روي عنـــه ال يســاوي شــيئا بالنســبة هلـــذا 

 !!!الرقم
____________ 

 .١/١٧٣: األعظمي - ١
 .١٢٧: ٧/١: ابن سعد - ٢
 .٢٠١ص : مصطلح احلديث، الشهاوي - ٣
 .٩/١٧٩: تاريخ بغداد - ٤

    



١٦٩ 

 :حيىي بن أيب كثري اليماين
 .)١(أحد األئمة األثبات الثقات املكثرين، رأى أنسا ومل يسمع منه 

جالســـت حيـــىي بـــن أيب كثـــري، وكتبـــت عنـــه أربعـــة عشـــر كتابـــا أو ثالثـــة عشـــر، : " قـــال األوزاعـــي
 !!نةأي احرتقت الس"!! فاحرتق كله 

 :عبد امللك بن جريج
ولقـد كتـب كثـريا جـدا مـن األحاديـث النبويـة، كمـا "  )٢(حضر يف جملس عطـاء سـبع عشـرة سـنة 

مجعـت حـديث ابـن عبـاس مـا مل جيمعـه : ألف كتبا عديدة حىت إنه ملا قـدم علـى أيب جعفـر، قـال لـه
 .)٣(" أحد 
ويـذكر ابـن النـدمي أن ... بالتفصيل أما عن عدد مؤلفاته ونوعيتها وأمسائها فال نعلم عنها شيئا" 

 :)٤(له من الكتب 
 .كتاب السنن  - ١
 .كتاب احلج أو كتاب املناسك  - ٢
 .كتابا يف التفسري  - ٣
 .كتاب اجلامع  - ٤

ابـن جـريج كتـب  وصـرح األعظمـي أنّ ! وقد فقدت هذه الكتب اليت حتمل سـنة الرسـول 
قياســـا ملـــا ورد مــن حفظـــه للحـــديث ومجعـــه  الـــذي وصـــل إلينـــا عنــه قليـــلٌ  أحاديثــا كثـــرية جـــدا مــع أنّ 

 !!حلديث ابن عباس مبا يعدل محل بعري
____________ 

 .٢/٢٢٣: هدي الساري، ابن حجر. ١/٣٢١: األعظمي - ١
 .٤٠٢ - ١٠/٤٠١: تاريخ بغداد - ٢
 .١٠/٤٠٠: تاريخ بغداد. ١/٢٨٦: األعظمي - ٣
 .٢٦٦ص : الفهرست - ٤

    



١٧٠ 

 :ن مرة احلضريكثري ب
عبــد العزيــز والــد عمــر بــن عبــد العزيــز كتــب إىل كثــري بــن  ذكـر الــدكتور حممــد عجــاج اخلطيــب أنّ 

كتـب   مرة احلضري عامل محص وكان قد أدرك حبمص سبعني بـدريا مـن أصـحاب رسـول اهللا 
 ...له أن يكتب إليه ما مسع من أصحاب رسول اهللا 

فنقــف أمــام هــذا اخلــرب . إال أن املصــادر مل ختربنــا عــن امتثــال كثــري بــن مــرة لألمــري: " قــال عجــاج
؟ وإذا  تــرى هــل كتــب كثــري لألمــري مــا طلــب منــه مــن حــديث رســول اهللا : التــارخيي متســائلني

ــ ن آلــت تلــك الصــحف أو كتــب إليــه فمــا مقــدار مــا كتبــه، وعــن أي الصــحابة كتــب إليــه؟ مث إىل َم
نة؟ كل هذه أسئلة تعرض أمامنا، وحتتاج إىل حبث وتنقيـب، وريثمـا يكشـف لنـا التـاريخ الدفاتر املدوَّ 

 .جنيب عن هذه األسئلة على ضوء ما لدينا من أخبار قليلة!! عن خبايا تراثنا العظيم
ة لطلـب األمـري ولـو إن ما نعرفه من عناية هؤالء باحلديث يرجح عندنا أن يستجيب كثـري بـن مـر 

كثـريا تلقـى   ظن األمري عبد العزيز امتنـاع عـامل محـص عـن إجابتـه مـا كتـب إليـه، ممـا يـرجح عنـدي أنّ 
 .)١(... " رسالة األمري وأجابه إىل طلبه، ملا عرف عن كثري من نشاط علمي عظيم

 !ولكن ما هو مصري هذا النشاط العلمي العظيم وما كتبه لألمري؟

 :اعيعبد الرمحن األوز 
" ومل يبــق منهــا شــئ إال االقتباســات يف الكتــب " مــن أئمــة املــذاهب الفقهيــة، ألــف كتبــا عديــدة 

)٢(. 
 وقد كتب األوزاعي عن احملدث حيىي بن أيب كثري أربعة عشر كتابا أو ثالثة عشر

____________ 
 .٣٧٤ص : السنة قبل التدوين - ١
 .١/٢٧٨: األعظمي - ٢

    



١٧١ 

ويف رواية أنه أفىت يف مثـانني ألـف " جاب األوزاعي يف سبعني ألف مسألة أ" و !! )١(فاحرتقت كلها 
 .)٢(" روي عنه ستون ألف مسألة " وقال أبو زرعة أنه . مسألة
 :قال اهلقل بن زياد" " وكان يعتمد يف فتاويه على ما لديه من أخبار وآثار " 

 أفتيتهـا كلهـا كـان عنـدي ليس عنـدي فيهـا خـرب، إن الـيت: وسئل األوزاعي يوما عن مسألة فقال
 !!)٣(" أخبارها 

 ٥١حـديثا ومسـلم  ٤٠وري مـا روي عـن األوزاعـي فوجـد لـه يف البخـاري وقد تتبـع عبـد اهللا اجلبّـ
فيكـون جممــوع ماجاءنــا عــن األوزاعــي . ٤٠والرتمــذي  ٤٠وأيب داود  ٥٠والنســائي  ٧٣وابـن ماجــة 

 !!حديثا ٢٩٤ -بعد غض النظر عن املكرر  -
ي ال يفــيت إال خبــرب مــروي كمــا مــر، وقــد أجــاب يف مثــانني ألــف مســألة، وروي لــه يف  األوزاعــ إنّ 

حـــديثا فهـــذا يعـــين أننـــا فقـــدنا عشـــرات اآلالف مـــن األخبـــار الـــيت كانـــت عنـــد  ٢٩٤كتـــب الســـنن 
 !!وضع عالمات تعجب وال حرج!! األوزاعي

جـه احلقيقـة؟ فالروايـة عـني يرفعهـا يف و  فماذا سيقول املعاندون عن هذه الرزية؟ وهل تبقـى ألحـدٍ 
الــيت أفتيتهـــا كـــان : " ثابتــة علـــى أن األوزاعــي أجـــاب يف مثــانني ألـــف مســألة واألوزاعـــي نفســه يقـــول

 !، فهل يبقى جواب إال التسليم هلذه احلقيقة؟"عندي أخبارها 
أمـا  ... ماوقع لألوزاعـي مـن العـوايل: منها: " ورييقول اجلبّ  ،وهناك عدة كتب لألوزاعي مفقودةٌ 

 !!ولكن أين هو؟ )٤(" فيبدو أنه يف احلديث كما يظهر من امسه  -أي العوايل  -به األول كتا
____________ 

 .انظر اإلمام األوزاعي، عبد اهللا اجلبوري عن سري أعالم النبالء وcذيب التهذيب - ١
 .٢٤٢و  ٢/٢٤٠: cذيب التهذيب. ١/١٧٩: ، عن تذكرة احلفاظ٤٣ - ٤٢ص : املصدر السابق - ٢

 .١٠/١١٦: والبداية والنهاية
، وكتـب صـدقة بـن عبـد اهللا السـمني عـن األوزاعـي ألفـا ومخسـمائة ١٠عـن ابـن عسـاكر ج  ٤٣ص : املصدر السابق - ٣

 .٣١١ - ٢/٣١٠امليزان " حديث 
 .٨٣ - ٨٢ص : اإلمام األوزاعي - ٤

    



١٧٢ 

 :خاتمة المطاف في أحاديث التابعين
قسما من شخصيات التابعني، ولو طاوعنا القلـم ألتينـا علـى  أوال البد من التنويه اىل أننا أخذنا

 !من هو املسؤول عن ضياع هذه الكتب والسنن؟: ولكن السؤال هنا. جملد كبري
اهللا هـو املسـؤول إذ جعـل سـنته عنـد هـؤالء بـني  إمـا أنّ : اجلـواب يكـون يف أحـد أمـرين أعتقد أنّ 

اهللا مل خيـــرتهم وهـــو  وإمـــا أن نقـــول أنّ  باطـــل،احلـــرق واحملـــو والضـــياع، وحاشـــا هللا مـــن هـــذا القـــول ال
فعــل التــابعني مــن حــرق الســنن  إنَّ . الصــحيح وإال الcمنــا اهللا بــالظلم والتفــريط يف ســنة نبيــه 

 .على أnم مل يكونوا يرون أنفسهم أوصياء على الدين وحموها هو دليلٌ  )١(
يــد التــابعني فاnــا ســتذهب بــني احلــرق واحملــو واالنــدراس لقــد كــان اهللا يعلــم أنــه لــو تــرك الســنة ب

خيلفــه وهــو يقــوم ببيــان  عنــد شــخصٍ  اهللا قــد جعــل الســنة بعــد النــيب  إنَّ : لــذلك حنــن نقــول
الـــدين وإذا مـــات أعطـــى الســـنة املدونـــة ملـــن بعـــده، وهكـــذا حـــىت قيـــام الســـاعة، وهـــي أضـــمن طريقـــة 

 ...ترتك بني احلرق واحملو حلفظ السنة بدال من أن

 ضياع السنة بعد التابعين
السنة اليت تعرضت للحرق واحملو واالندراس يف عهد الصحابة والتـابعني، كـذا كـان حظهـا يف  إنّ 

ويف هـذه الصـفحات سـيقف املـرء مـذهوال أمـام عـدد األحاديـث الـيت فقـدت يف هـذا . عهـد احملـدثني
 .العهد

____________ 
 ١٧٤(ومن اجلدير بالـذكر أنـه كـان لعبـداهللا بـن هليعـة : " ٢٠٤ص : جاج اخلطيب يف اصول احلديثقال الدكتور ع - ١
 ١/٢٢٠: عـن تـذكرة احلفـاظ" وكانت كتبه صـحيحة "   هـ ١٦٩" سنة !!! ث الديار املصرية كتب كثرية، احرتقتحمدِّ )  هـ

 .س من أن أجعلهما يف هذا البحثابن هليعة واألوزاعي ليسا من التابعني لكنين رأيت أنه ال بأ ومع أنّ 

    



١٧٣ 

يف البـــدء حيســـن بنـــا أن نعـــرف عـــدد األحاديـــث الصـــحيحة املوجـــودة يف كتـــب الســـنن، مث نتـــابع 
واتفـــق . وروى مســـلم نفـــس العـــدد. حـــديث دون املكـــرر ٤٠٠٠روى البخـــاري يف صـــحيحه . حبثنـــا

وروى ابـــن . )١(حـــديثا  ٥٨٠٠الشـــيخان علـــى ألفـــي حـــديث ومـــائتني، فيصـــبح جممـــوع الصـــحيحني 
ثالثــة "  ٣٠٠٢أخــرج أصــحاب الصــحاح اخلمســة مــن أحاديــث ابــن ماجــة . حــديثا ٤٣٤١ماجــة 

. حــــديث ٤٠٠٠حـــديثا، وروى أبـــو داود  ١٣٣٩فيبقــــى مـــا انفـــرد بــــه " آالف حـــديث وحـــديثني 
ـــك يف موطئـــه  وهنـــاك صـــحيح ابـــن . ألـــف حـــديث ٣٠حـــديث، ويف مســـند أمحـــد  ٧٠٠وروى مال
واحـذف ... ذه الكتب سنن الرتمذي والنسائي ومستدرك احلـاكموأضف هل! خزمية لكن أكثره عدم

 .غري الصحيح واملكرر فتبلغ األحاديث الصحيحة قرابة أربعني ألف حديث
ولكـــن مـــاذا يســــاوي هـــذا الــــرقم الـــذي وصـــل إلينــــا مـــن األحاديــــث أمـــام مـــا كــــان حيفظـــه منهــــا 

 احملدثون؟
ــــة الــــف حــــديث صــــحيح خــــرج منهــــا يف صــــح حــــديث  ٨٠٠٠يحه كــــان البخــــاري حيفــــظ مائ

" ومــا تركــت مــن الصــحاح أكثــر " ، "مائــة ألــف حــديث صــحيح  أحفــظُ : " عنــه قولــه وردَ . بــاملكرر
)٢(. 

حـديث، فهـذا يعـين  ٨٠٠٠ إذا كان عند البخاري مائة ألـف حـديث صـحيح ومل خيـرج منهـا إالّ 
ة وهـو رقـم يفـوق رقـم عـدد األحاديـث الصـحيحة املوجـود!!! ألـف حـديث صـحيح ٩٢أننا خسـرنا 
البخاري حيفظ أربعني ألف حديث صحيح وهـي املوجـودة يف كتـب السـنن  ولو قلنا إنَّ : اآلن بكثري

 .ألف حديث صحيح كان حيفظها البخاري ٥٢فيبقى االشكال قائما ومعناه أننا خسرنا 
 مل يكن يف: " أما أبو زرعة الرازي فقال فيه احلافظ أبو بكر حممد بن عمر الرازي

____________ 
 .٤٥٣ص : احلديث واحملدثون، حممد زهو - ١
 .كل الكتب اليت حتدثت عن البخاري  - ٢

    



١٧٤ 

هذه األمة أحفظ مـن أيب زرعـة، وكـان حيفـظ سـبعمائة ألـف حـديث، وكـان حيفـظ مائـة وأربعـني ألفـا 
 .)١(" يف التفسري والقراءات 

أنـــا أحفـــظ : أبـــا زرعـــة قـــال وبلغـــين بإســـناد هـــو يل مســـموع أنَّ : " وقـــال احلـــافظ حيـــىي بـــن منـــده
 .)٢(... " يف التفسري والقراءات ستمائة ألف حديث صحيح، وأربعة عشر ألف إسنادٍ 

عدد األحاديث الصحيحة عند احملدثني سبعمائة ألـف حـديث وهـو الـرقم الـذي كـان حيفظـه  إنَّ 
" صـح مـن احلـديث سـبعمائة ألـف وكسـر : " أبو زرعة ويؤيده ما صـح عـن أمحـد بـن حنبـل أنـه قـال

)٣(. 
 !!ن ذهبت هذه السبعمائة ألف حديث اليت حفظها أبو زرعة وأشار هلا أمحد بن حنبل؟فأي
ألـف  ٦٠٠وهـذا يعـين أننـا خسـرنا قرابـة . املوجود اآلن كما قلنا أربعون ألف حديث صحيح إنَّ 

أيـــن ذهبـــت هــــذه اآلالف . يطـــول وقـــوف البــــاحثني حيـــارى عنـــدها: حقيقـــة!!. !حـــديث صـــحيح
 وية؟املؤلفة من األنوار النب

أكثـر  أال يعـين هـذا أنّ ! ألف حـديث صـحيح واملوجـود اآلن أربعـون ألفـا ٧٠٠لدى احملدثني  إنّ 
 )٤(فهل سنقر Qذه احلقيقة اليت تنطق Qا النصوص؟ ! من ثلثي السنة قد اندرس؟

____________ 
 .عن cذيب الكمال ١/٢٠٧: ، الدكتور سعدي اهلامشي"أبو زرعة الرازي " راجع  - ١
 .١١/٣٧: صدر السابق، وراجع تاريخ ابن كثريامل - ٢
 .٧/٣٠: cذيب التهذيب. ١/٥٠: تدريب الراوي - ٣
كــل حمــدث كــان حيفــظ اآلالف مــن األحاديــث، فقــد كــان عنــد مســلم صــاحب الصــحيح ثالمثائــة الــف حــديث   إنّ  - ٤

 .وكتب أمحد بن الفرات ألف ألف ومخسمائة ألف حديث. ٢/١٥١: طبقات احلفاظ. مسموعة
. ٣٥١ص : احلــديث واحملــدثون. وكــان إســحاق بــن راهويــه حيفــظ أكثــر مــن مئــة ألــف حــديث. ٩ص : الصــة التهــذيبخ

 .٥٠ص : تدريب الراوي" كتبت بيدي ألف ألف حديث : " وقال حيىي بن معني
 .وغريهم الكثري

    



١٧٥ 

 .عدد األحاديث الصحيحة املوجودة اآلن أكثر من أربعني ألف وقد يعاند البعض ويقول إنَّ 
النتيجــة  أو ســتني ألفــا فمــاذا يغــري هــذا مــن القضــية، إنّ  )١(فلنفــرتض أnــا أكثــر، ولــتكن مخســني 

 .ستبقى كما هي، وهي ضياع القسم األكرب من السنة
أليس يقـال إن حـديث : صى، فقد سئلال حيُ  حديث النيب  وقد أقر أبو زرعة الرازي بأنّ 

هـذا قـول الزنادقـة، !! " قلقل اهللا أنيابه! " ومن قال ذا؟: " أربعة آالف حديث؟ فقال النيب 
 .)٢(" ؟ ومن حيصي حديث رسول اهللا 

 !!!تسعة وثالثون موطأ مفقود
فيمــا ســبق كنــا نتحــدث عمــا وســعته صــدور احملــدثني، وهــم فضــال عمــا محلــوا مــن احلــديث فقــد 

األوزاعــــي، والثــــوري، ومحـــاد بــــن ســــلمه، : ن احلــــديث يف كتــــب خاصـــة كتــــبهم، فممـــن دوَّ نـــوه يفدوَّ 
ومعمـر بـن راشـد، والربيـع بـن صـبيح، وهشـيم بــن شـبري السـلمي الواسـطي، وجريـر بـن عبـد احلميــد، 

تالهـم كثـريون مـن أهـل عصـرهم يف " وعبد اهللا بن مبارك، ومالك بن أنس، وفضال عن هؤالء فقـد 
ع األحاديــث مــن األمصـار اإلســالمية إال وقــد ُمجــ جنـد أنــه مــا يف مصــرٍ  هلم، ومــن َمثَّ سـج علــى منــواالنَ 

 .)٣(" هو املوطأ  -الثاين اهلجري  -واألثر الباقي من كتب هذا القرن ... فيه إمام أو أئمة
. تالهم كثريون يف النسج علـى منـواهلم: لقد ذكر أبو شهبة عشرة أمساء ممن دونوا احلديث وقال

ولكـن األثـر البـاقي   )٤(عـدد املوطـآت يف هـذا العهـد أربعـون موطـأ  إنّ : دكتور نور الدين عـرتوذكر ال
 !!كما يقول أبو شهبة هو موطأ مالك

____________ 
: ، تـدريب الـراوي!مخسني ألفا -دون تكرار  -ذهب السيوطي إىل أن األحاديث الصحيحة وغري الصحيحة التبلغ  - ١
١/١٠٠. 
 .٤٣ص : توضيح األفكار، الصنعاين. ١/٣: اإلصابة - ٢
 .٦٧ص : راجع الوسيط يف علوم احلديث - ٣
 .٥٩ص : يف علوم احلديث: راجع كتابه - ٤

    



١٧٦ 

هــــذا بشـــري بـــن هشــــيم ! أيـــن ذهبـــت كتــــب احلـــديث هـــذه؟ وكــــم حتـــوي مـــن احلــــديث يـــا تـــرى؟
 .)١(الواسطي وهو ممن كتب يف هذا القرن كان حيفظ عشرين ألف حديث 

ــك األثــر وال نريــد أن نقــي الباقي مــن شــس حفــظ اآلخــرين علــى حفظــه، ولكــن لنأخــذ موطــأ مال
 ٧٠٠كـل موطـأ مـن هـذه املوطـآت حيـوي   ولو افرتضنا أنّ . حديث ٧٠٠هذا األثر حيوي ! األربعني

 !!حديث لبلغ عدد األحاديث الضائعة مثانية وعشرين ألف حديث
 .)٢(مع أن هناك موطآت أكرب من موطأ مالك كموطأ ابن أيب ذئب 

 !!!عشرات المسانيد مفقودة
هو عبارة عن كتاب حديث، يرتب صـاحبه األحاديـث فيـه حسـب رواcـا وإن اختلفـت : املسند

اجلــــزء الــــذي جتمــــع فيــــه " موضــــوعاcا، وإذا أردنــــا أن نكــــون دقيقــــني يف التعريــــف فــــإن املســــند هــــو 
 .)٣(" أحاديث رجل معني، كمسند أيب بكر الصديق، ومسند عمر بن عبد العزيز 

لقــد درج العلمــاء علــى كتابــة احلــديث Qــذه الطريقــة، ولكــن أكثــر مســانيدهم قــد فقــدت، أو مل 
 :واملذكور منها... تتم

 .مسند ابن صبيح - ١
 .)٤(" ومن املؤسف أنا ال ندري شيئا عن مصري مسند ابن صبيح : " قال عز الدين التنوخي

____________ 
 .٥٢ص : تدريب الراوي - ١
 .٤١ - ٤٠: اويتدريب الر  - ٢
 .٤٦ص : الرسالة املستطرفة - ٣
مــن كتــاب اجلــزء األول مــن شــرح اجلــامع الصــحيح مســند اإلمــام الربيــع الفراهيــدي، تــأليف الشــيخ عبــد اهللا بــن محيــد  - ٤

 .الساملي

    



١٧٧ 

 .)١("   هـ ٢٤٣/ت" حممد بن حيىي بن أيب عمر العدين : مسند ابن أيب عمر - ٢
، قــال "  ه ٢٧٦/ت" أيب عمــرو الغفــاري : مــد بــن أيب غــرزةمســند أمحــد بــن حــازم بــن حم - ٣

 !!له مسند كبري وقع لنا منه جزء: ١٣/٢٣٩الذهيب يف السري 
، انظـــــر الســـــري "  هــــــ ٢٥٦/ت" أبـــــو جعفــــر الواســـــطي القطـــــان : مســــند أمحـــــد بـــــن ســـــنان - ٤
١٢/٢٤٤. 
 ".  هـ ٢٤٤/ت" أيب جعفر البغوي : مسند أمحد بن منيع بن عبد الرمحن - ٥
 .٧/٦٧، ومعجم األدباء ١٢/٢٩١انظر السري ":   هـ ٢٧٩/ت" مسند بقي بن خملد  - ٦
 ".  هـ ٢٢٠/ت" آدم بن اياس : مسند شعبة - ٧
 ".  هـ ٣١٧/ت" أبو القاسم عبد اهللا بن حممد : مسند الصحابة للبغوي - ٨
 .حممد الربيع اجليزي: مسند الصحابة الذين نزلوا مصر - ٩
 ".  هـ ٤٣٠/ت" أبو نعيم األصبهاين :  بن دينارمسند عبد اهللا - ١٠
 .١٣/٣٤٨انظر السري ":   هـ ٢٨٦/ت" مسند علي بن عبد العزيز البغوي  - ١١
، انظـــــر الســـــري "  هــــــ ٢٩٧ت " مطـــــني أبـــــو جعفـــــر حممـــــد بـــــن عبـــــد اهللا : مســـــند علـــــي - ١٢
١٤/٤٢. 

، يف "  هـــــ ٣٧١/ت" أبــــو بكــــر أمحــــد بــــن إبــــراهيم اجلرجــــاين : مســــند عمــــر لإلمســــاعيلي - ١٣
 .١٦/٢٩٣جملدين، انظر السري 

 .مسند عمر النجار - ١٤
 ".  هـ ٣٠١/ت" أبو بكر جعفر بن حممد بن احلسن : مسند الفريايب - ١٥
 .مسند قيس بن الربيع - ١٦
 ".  هـ ٣٦٥/ت" أبو أمحد عبد اهللا بن عدي اجلرجاين : مسند مالك البن عدي - ١٧

____________ 
  .٤٧ص : ستطرفةالرسالة امل - ١

    



١٧٨ 

 .٨/٨٥انظر السري ":   هـ ٣٠٣/ت" مسند مالك للنسائي  - ١٨
 .١٢/٤٨٦انظر السري ".   هـ ٢٥٨/ت" مسند حممد بن سنجر اجلرجاين  - ١٩
 ".  هـ ٢٩٤/ت" حممد بن نصر : مسند املروزي - ٢٠
 ".  هـ ٢٢٨/ت" مسند مسدد بن مسرهد األسدي  - ٢١
 ". ـ ه ٣٠٣/ت" مسند النسائي  - ٢٢
 .١٠/٥٢٧انظر السري ":   هـ ٢٢٨/ت" مسند حيىي بن عبد احلميد احلماين  - ٢٣
 .مسند يعقوب بن سفيان - ٢٤
 !!فقد معظمه ومل يبق إال اجلزء العاشر منه"   هـ ٢٦٢/ت" مسند يعقوب بن شيبة  - ٢٥
 .مسند األوزاعي - ٢٦
 ".  هـ ٢٦٤/ت" مسند أيب زرعة الرازي  - ٢٧
ــي احلســن بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن احلســن بــن عيســى بــن ماســر  مســند أيب - ٢٨ عل

 .)١(" وقد قيل إنه مل يصنف يف اإلسالم مسند أكرب منه " جس املاسرجسي 
 .)٢(" ومل يوجد منه إال الطهارة " مسند أيب العباس حممد ابن اسحاق السراج  - ٢٩
 ".  هـ ٢٢٨/ت" مسند أيب نعيم بن محاد اخلزاعي  - ٣٠
 ".  هـ ٢١٣/ت" مسند عبيداهللا بن موسى العبسي  - ٣١
 .)٣(" وهو مسند كبري " "   هـ ٢٥٢/ت" مسند أيب يعقوب اسحاق بن Qلول التنوخي  - ٣٢

____________ 
 .٥٥ص : الرسالة املستطرفة - ١
 .٥٦ص : الرسالة املستطرفة - ٢
 .٤٧ص : املصدر السابق - ٣

    



١٧٩ 

 .)١(عيلي، وهو مسند كبري جدا يف حنو مائة جملد مسند احلافظ أيب بكر اإلمسا - ٣٣
ــري حيتــوي علــى مايقــارب اخلمســني ألــف  - ٣٤ مســند أيب بكــر بــن أيب عاصــم، وهــو مســند كب
 .حديث
قـــــال "   هــــــ ٢٦٢/ت" مســــند أيب يوســـــف يعقــــوب بـــــن شـــــيبة بــــن الصـــــلت السدوســــي  - ٣٥
 !!امتهوهو صاحب املسند الكبري الذي ما صنف أحسن منه ولكنه ما : الذهيب
وهــو مســند  "   هـــ ٢٩٥/ت" مســند أيب اســحاق ابــراهيم بــن معقــل بــن احلجــاج النســفي  - ٣٦
 .كبري

 .وهو مسند كبري"   هـ ٣١٠/ت" مسند أيب العباس الوليد بن توبة األصبهاين  - ٣٧
" ثالثــــة مســــانيد أليب العبــــاس احلســــن بــــن ســــفيان بــــن عــــامر بــــن عبــــد العزيــــز البــــالوزي  - ٣٨

 ":!!  هـ ٣٠٣/ت
 ".  هـ ٣٠١/ت" مسند أيب حيىي عبد الرمحن بن حممد الرازي  - ٣٩
 ".  هـ ٣٠١/ت" مسند أيب إسحاق إبراهيم بن يوسف الرازي  - ٤٠
 ".  هـ ٣٠١/ت" مسند أيب حممد عبد اهللا بن حممد بن ناجية الرببري  - ٤١
 ".  هـ ٣٥١/ت" مسند دعلج بن أمحد بن حممد السجزي  - ٤٢
 ".  هـ ٣٣٧/ت" مد عبد الرمحن بن أيب حامت التميمي احلفظي مسند أيب حم - ٤٣
 ".  هـ ٣٣٨/ت" مسند أيب احلسن علي بن محشاه النيسابوري  - ٤٤
 .مسند أيب احلسني أمحد بن عبيد بن إمساعيل البصري الصفار - ٤٥
 .مسند حمب الدين أيب عبد اهللا النجار البغدادي - ٤٦
 .لبغدادي املعروف بابن شاهنيمسند أيب حفص عمر بن أمحد ا - ٤٧
 .مسند أيب احلسن علي بن احلسني الذهلي - ٤٨

____________ 
 .املصدر السابق - ١

    



١٨٠ 

 . هـ ٢٤٩/مسند أيب إسحاق إبراهيم بن سعيد اجلوهري ت - ٤٩
 .مسند أيب عبد اهللا حممد بن يوسف الصيب الفرياين - ٥٠

ــري كــر الكتــاين يف الرســالة املســتطرفة، اثنــني وذ . هــذه مخســون مســندا مفقــودة وهنــاك غريهــا الكث
 !!)١(" واملسانيد كثرية سوى ما ذكرناه : " ومثانني مسندا، وقال

رمبـا تبلـغ مائـة مسـند  املسانيد اليت صنفها األئمـة احملـدثون كثـريةٌ : " انوقال الدكتور حممود الطحّ 
 .)٢(" أو تزيد 

ر مــن مثــانني مســندا وهــذه حقيقــة ال لقــد فقــدنا أكثــ! هــل هنــاك مــاهو أعظــم مــن هــذه اخلســارة؟
 .يستطيع إنكارها أحدٌ 

 !!كهذه املسانيد، وفيه ثالثون ألف حديث؟  ألمحد بن حنبل مسنداً  إنَّ 
هــذه املســانيد واملوطــآت قــد وجــدت مضــامينها يف كتــب  ولــيس مــن املنطــق الســليم أن يقــال إنَّ 

كـــل كتـــاب منهـــا   ن ســـنجد أنَّ الصـــحاح الســـتة، إذ ال دليـــل علـــى ذلـــك، فـــإذا نظرنـــا إىل كتـــب الســـن
 .حيوي من األحاديث ما ال حيويه غريه وبأعداد كبرية

 .هناك كتب حديث اخرى مل تصل إلينا ويعرتف شيخ اإلسالم السيوطي أنَّ 
ولعلـه خـرج يف بعـض كتـب احلفـاظ الـيت مل : " قـال) اختالف أميت رمحـة: (ض حلديثفحني تعرَّ 

 .)٣(" تصل إلينا 
 .هناك كتب سنن للحفاظ مل تصل إلينا دل على أنَّ فكالم السيوطي هنا ي
يف ضـــياع بعـــض كتـــب احلـــديث، فقـــد قـــال يف تقدميـــه لكتـــاب االعتصـــام  ولرشـــيد رضـــا شـــهادةٌ 

 وقد تركت تصحيح بعض األحاديث واآلثار اليت أحفظها من: " للشاطيب
____________ 

تطرفة لبيــان مشــهور كتــب الســنة املشــرفة، حممــد بــن ، وراجــع هــذه املســانيد املــذكورة وغريهــا يف الرســالة املســ٥٥ص  - ١
 .للسيوطي ، وراجع مقدمة فواز أمحد زمريل على مسند فاطمة الزهراء ٥٥ - ٤٧ص : جعفر الكتاين

 .٤٠ص : اصول التخريج ودراسة األسانيد - ٢
 .١/١١١انظر ضعيف اجلامع الصغري وزياداته، األلباين  - ٣

    



١٨١ 

علـــى غــري مـــاوردت عليـــه يف الكتـــاب لــئال يكـــون بعـــض احملـــدثني الـــذين مل  كتــب الصـــحاح والســـنن
ولـــــه مـــــن : " وقـــــال الكتـــــاين عـــــن أيب داود الطيالســـــي )١(... " رواهـــــا بســـــياق !نطلـــــع علـــــى كتـــــبهم

إنـــه كـــان : وقـــد قيـــل!! أو أكثـــر !قـــدره –مســـند أيب داود  -األحاديـــث الـــيت مل تـــدخل هـــذا املســـند 
 .)٢(" حيفظ أربعني ألف حديث 

  .عند الطيالسي من األحاديث قدر مسنده، وقد بقيت يف صدره وذهبت معه إنَّ 
  فــــــــــإن ُكنــــــــــَت ال تــــــــــدري فتلــــــــــك مصــــــــــيبةٌ 

  وإن كنـــــــــــــت تَـــــــــــــدري فاملصـــــــــــــيبُة أعظـــــــــــــم    

  
ــــه، هــــو فقــــد خطــــب اجلُ  ــــد يقينــــك بصــــحة مــــا توصــــلنا إلي ــــوممــــا يزي الــــيت كــــان يلقيهــــا النــــيب  عِ ًم

ولــو أحصــينا عــدد  )٣(خيطــب اجلمعــة ملــدة عشــر ســنوات  لنــيب فقــد بقــي ا ،كــل مجعــةٍ   
واحـــد مـــن هـــذه  فهـــل يوجـــد بـــني أيـــدينا منـــوذجٌ . خطبـــة ٤٨٠هـــذه اخلطـــب يف هـــذه املـــدة لبلغـــت 

 !اخلطب؟
لقــد ســألت أكثــر مــن واحــد مــن أســاتذيت يف احلــديث والــدعوة عــن امكانيــة العثــور علــى منــوذج 

 ةُ هنــاك خطبــة حّجــ: ، فكــان جــواQم دائمــاالــيت كــان يلقيهــا النــيب  عِ َمــخلطبــة مــن خطــب اجلُ 
  .)٤( !الوداع
  !!ضرسي يؤملين:فقال ؟ملاذاتعرج:إنَّ رجالً كان يعرج يف مشيته فسأله شخصٌ : قيل
هــذه اخلطــب حتــوي مجيــع معــارف اإلســالم مــن تشــريع وعقائــد وأخــالق، وال بــد أnــا   إنَّ  ،نعــم

أفـال يعتـرب فقـدها ضـياع ثـروة عظيمـة . كانت تركز على دراسـة اجلانـب السياسـي يف حيـاة املسـلمني
ولــو وجــدت هــذه اخلطــب لعكســت لنــا عقليــة النــيب العظيمــة يف كيفيــة تعاملــه ! مــن علــوم اإلســالم؟

السياســـة فيمـــا بعـــد هـــي الـــيت  ولكـــن الـــذي يبـــدو يل أنَّ . مـــع أحـــداث عصـــره، وحتليالتـــه السياســـية
 .نا من هذه اخلطب، ألمر يدركه كل لبيبحرمت

____________ 
 .٧: اإلعتصام - ١
 .٤٦ص : الرسالة املستطرفة - ٢
 .يف اإلسالم كانت يف السنة االوىل من اهلجرة ، إن أول مجعة مجعها النيب ٢/١١٤: ذكر الطربي يف تارخيه - ٣
 .٢/١١٥: تاريخ الطربي واحدة يف وأثناء تتبعي وجدت خطبةً  - ٤

    



١٨٢ 

 ةدات وشهادات في ضياع السنّ مؤيّ 
 )١(" فـــال جيـــوز أن يـــدعى احنصـــار حـــديث رســـول اهللا يف دواويـــن معينـــة " قـــال ابـــن تيميـــة  - ١

 :صدور احملدثني حتوي أضعاف ما يف كتب السنن فقد قال ويعرتف ابن تيمية أنَّ 
لســـنة مـــن املتـــأخرين بكثـــري، ألن كثـــريا ممـــا الـــذين كـــانوا قبـــل مجـــع هـــذه الـــدواوين كـــانوا أعلـــم با" 

فكانــت !! بلغهــم وصــح عنــدهم قــد ال يبلغنــا إال عــن جمهــول أو إســناد منقطــع، أو ال يبلغنــا بالكليــة
" دواوينهم صدورهم اليت حتوي أضعاف ما يف الدواوين، وهذا األمر ال يشـك فيـه مـن علـم القضـية 

)٢(. 
صح عندهم مـن األحاديـث مـا ال يصـح عنـدنا، وهـذا  قد -كما يقول ابن تيمية   -احملدثني  إنَّ 

دواويـنهم هـي صـدورهم الـيت  إنَّ : اعرتاف حبرماننا من هـذه األحاديـث الـيت صـحت عنـدهم، ويقـول
 .حتوي أضعاف ما يف الدواوين

وهـذا األمـر " ابـن تيميـة يؤكـد هـذا األمـر بقولـه  نَّ أوالعجـب ! فهل هناك أوضح من هذا البيـان؟
 .فاحملدثون عندهم أضعاف ما هو يف كتب السنن املوجودة" علم القضية ن ال يشك فيه مَ 

فلــو ســألنا ابــن تيميــة وأتباعــه أيــن ذهبـــت هــذه األضــعاف؟ ملــا وجــدنا جوابــا إال الســـكوت، أو 
 !السباب وعند اهللا احلساب

مل يلتزمـــا اســـتيعاب الصـــحيح، بـــل صـــح عنهمـــا  )٣(البخـــاري ومســـلما  إنَّ : " قـــال النـــووي - ٢
مــن الصــحيح، كمــا يقصــد املصــنف يف الفقــه  ما بأnمــا مل يســتوعباه وإمنــا قصــدا مجــع مجــلٍ تصــرحيه

 من مسائله، ال أنه حيصر مجيع مسائله، لكنهما إذا كان احلديث تركاه مجع مجلةٍ 
____________ 

 .١٨ص : رفع املالم - ١
 .١٩ - ١٨ص : رفع املالم - ٢

    



١٨٣ 

أصـال يف بابـه ومل خيرجـا لـه نظـريا وال مـا يقـوم مقامـه، أو تركه أحـدمها، مـع صـحة إسـناده يف الظـاهر 
فالظــاهر مــن حاهلمــا أnمــا اطلعــا فيــه علــى علــة إن كــان رأيــا، وحيتمــل أnمــا تركــاه نســيانا، أو إيثــارا 

 .)١(" غريه مما ذكراه يسد مسده أو لغري ذلك، واهللا أعلم  لرتك اإلطالة، أو رأيا أنَّ 
مســــلما قــــد صــــحت عنــــدمها أحاديــــث ومل خيرجاهــــا، وهــــذا البخــــاري و  هنــــا يصــــرح النــــووي بــــأنَّ 

بـــاآلالف، فالبخـــاري كـــان  مـــن النـــووي بضـــياع الســـنن الـــيت مل خيرجهـــا الشـــيخان وهـــي تعـــدُّ  اعـــرتافٌ 
 !!حيفظ مائة ألف حديث صحيح وكذا مسلم، ومل خيرجا يف صحيحهما عشر ما حفظاه

إن : لـو اعتقـدنا هـذا للزمنـا القـولاهللا ترك سنته حىت جيمعها البخاري ومسلم؟  فهل نصدق بأنَّ 
وقـــد علـــل النـــووي تـــرك الشـــيخني ! اهللا حـــرم عبـــاده مـــن آالف الســـنن الـــيت كـــان حيفظهـــا الشـــيخان
فكيـــــف يقبـــــل اهللا بـــــرتك ســـــنة نبيـــــه ... إلخـــــراج مـــــا حفظـــــاه بالنســـــيان أو أnمـــــا آثـــــرا تـــــرك اإلطالـــــة

أمـا كـان اهللا قـادرا علـى مجـع سـنة ! ن اإلطالـة؟بسبب نسيان الشـيخني أو خوفهمـا مـ تضيعُ  
اهللا قـــد مجـــع ســـنة نبيـــه يف حياتـــه  بلـــى، إنَّ ! ون اإلطالـــة؟لّـــ، عنـــد أنـــاس ال ينســـون وال ميُ نبيـــه 
ــ  ه وجعلهــا عنــد أوىل النــاس Qــا، وهــذا هــو املفــروض شــرعا وعقــال، أمــا أن يــرتك اهللا ســنة نبي

 .تدون بعد مائيت سنة ويرتكها تضيع خوف اإلطالة فهذا ما ال يصدقه عقلٌ 
 بيـــــان أنَّ : " ، عنوانـــــا"قواعـــــد التحـــــديث " جعـــــل حممـــــد مجـــــال الـــــدين القـــــامسي يف كتابـــــه  - ٣

مل ": " غرامـــي صـــحيح " قـــال العالمـــة األمـــري يف شـــرح : قـــال" الصـــحيح مل يســـتوعب يف مصـــنف 
أحفـــظ مائـــة ألـــف حـــديث مـــن الصـــحيح، : " يقـــول البخـــاريأصـــال،  فٌ يســـتوعب الصـــحيح مصـــنَّ 

، ومل يوجــد يف الصــحيحني بــل وال يف بقيــة الكتــب الســتة، هــذا القــدر مــن "ومــائيت ألــف مــن غــريه 
 !!)٢(" الصحيح 

____________ 
 .، حتقيق حممد البيطار٨٣ص : ذكره عنه القامسي يف قواعد التحديث - ١
 .٨٣ص : قواعد التحديث - ٢

    



١٨٤ 

مفـــتش العلـــوم الدينيـــة والعربيـــة باجلـــامع األزهـــر  -دث حممـــد حميـــي الـــدين عبـــد احلميـــد حتـــ - ٤
وإذن : " عن أيب بكر بن حزم، حني أمره عمـر بـن عبـد العزيـز بكتابـة السـنة قـال -واملعاهد الدينية 

ولســنا نعــرف ... أول كتــاب صــنف يف احلــديث -علــى افــرتاض تصــنيفه  -فكتــاب ابــن حــزم هــذا 
ألحــد مــن علمــاء هــذه األمــة يشــتمل علــى وصــف  ، وال عثرنــا علــى قــولٍ )١(شــيئا  عــن هــذا الكتــاب

بيانــا يــركن إليــه، وقــد فقــد املســلمون  هــذا الكتــاب وبيــان مــا اشــتمل عليــه مــن حــديث النــيب 
نعـم، . )٢(" هذا الكتاب مع مـا فقـدوه مـن تـراث أسـالفهم وال حـول وال قـوة إال بـاهللا العلـي العظـيم 

 !!ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
: " عن السنة الـيت كانـت عنـد احلفـاظ -من الرياض  -قال أمحد بن عبد الرمحن الصويان  - ٥

ولكـن ورث هـذه الثـروة الضـخمة واألمانـة العظيمـة مـن بعـدهم أجيـال نسـوا كثـريا ممـا ذكـروا بـه، فلـم 
 ...!!ته، فضاعوا وضيعوايقدروا هذا العلم حق قدره، ومل ينزلوه منزل

بسـبب !! فتفرقت هذه الرتكة اجلليلة يف بطون املكتبات شرقا وغربا، وفقد كثري مـن هـذه الكنـوز
 ...)٣(تفريط املسلمني وcاوnم، وجهلهم وتقصريهم 

 !وإال فأين تراث دار احلكمة ببغداد؟ وأين تراث مكتبة العزيز باهللا يف القاهرة؟
إnـا حتتـوي علـى مليـون وسـتمائة : ى مـائيت ألـف كتـاب، ومـنهم مـن قـالإnا حتتوي عل: اليت قيل
 .ألف كتاب

إnــا حتتــوي علــى أربعمائــة ألــف جملــد، ومــنهم مــن : الــيت قيــل! وأيــن كنــوز مكتبــة الزهــراء بقرطبــة؟
 ...إnا حتتوي على ستمائة ألف جملد: قال

____________ 
 !!للكتب املفقودة -أيها املسلم الغيور  -أضفه  - ١
 .٣٠ص : من مقدمته على كتاب توضيح األفكار، الصنعاين - ٢
... مـن الضـياع ولكـن وما كان اهللا ليرتك سنة نبيه تضيع جلهـل املسـلمني وتفـريطهم Qـا بـل حفـظ سـنة نبيـه  - ٣

 !سيأيت بيان ذلك

    



١٨٥ 

 .)١(!! وأين وأين وأين؟
 .)٣(...  يربر، وتفريط ال)٢(أال إnا جرمية ال تغتفر 

ومــرت األيــام والليــايل وتقلبــت علــى املكتبــة اإلســالمية دهــور : " قــال حممــد حممــود احللــيب - ٦
 !!!)٤(" ودهور، سلم فيها ما سلم، وضاع فيها من جواهر الرتاث احملمدي اhيد ما ضاع 

 !وكتــب الصــحاح املطبوعــة ال تشــمل مجيــع احلــديث الصــحيح: " قــال أمحــد راتــب عرمــوش - ٧
 .)٥(... " وقد حتوي أحاديث ضعيفة أو منسوخة

 :١٩قال الدكتور أكرم ضياء العمري يف كتابه بقي بن خملد القرطيب ص  - ٨
العدد األكرب من الصحابة مل تصل إلينا بواسطتهم أحاديـث مرويـة عـن رسـول اهللا  ال شك أنَّ " 
  ")٦(. 

ــــو شــــهبة وباإلضــــافة هلــــذه الشــــهادات فقــــد اعــــ ــــن القــــيم والســــيوطي، وأب رتف بضــــياع الســــنن اب
 .األزهري، واألستاذ حممد أديب صاحل، وقد ذكرنا كالمهم فال حاجة إلعادته

 هُ فعُ ودَ  إشكالٌ 
لفــظ احلــديث يطلــق علــى الســند كمــا يطلــق  إنَّ : ة بعنقــهقــد يقــول الــبعض بعــد أن أخــذت احلّجــ

ثون أسـانيد، فـإن للمـنت طرقـا كثـرية فظهـا احملـدِّ على املنت، وعلى هذا تكون آالف األحاديث اليت حي
 .عندهم هلذا نتج هذا الرقم اهلائل

____________ 
 !هذه األين جيب أن توجه إىل الصويان وأهل السنة - ١
 !حقا إnا جرمية ال تغتفر - ٢
 .٤ص : حتقيق الصويان" راجع كتاب جزء فيه حديث سفيان بن عيينة رواية زكريا املروزي "  - ٣
 .١/٣: كلمته على عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٤
 .مسند عبد اهللا بن عمر ختريج أيب امية الطرسوي، حتقيق أمحد راتب عرموش - ٥
 .١٠ص : راجع أمساء الصحابة الرواة - ٦

    



١٨٦ 

وتقريراتــه،  وأفعالـه، أقـوال النــيب : م Qــذا، فاحلـديث يف اصـطالح احملــدثني هـوحنـن ال نسـلِّ 
 .)١(... " لقيةلقية واخلَ وصفاته اخلُ 

ولــو افرتضــنا صــحة مــا يقولــون، فهــذا ال حيــل مــن املشــكلة شــيئا، فقــد ســئل أمحــد ابــن حنبــل يف 
ومــن املعلــوم أنــه ال يصــح اإلجابــة  )٢(" أخربنــا وحــدثنا : " ســتني ألــف مســألة، فأجــاب عنهــا بقولــه

 !بالسند
: حـــىت قيـــل ،ال: مائـــة ألـــف حـــديث حـــىت يفـــيت؟ قـــاليكفـــي الرجـــل : " وســـئل أمحـــد بـــن حنبـــل
 .)٣() " غاية املنتهى: (أرجو، كذا يف: مخسمائة ألف حديث؟ قال

فاملقصود باخلمسمائة ألـف حـديث هـذه، مخسـمائة ألـف متنـا ولـيس سـندا، إذ ال يصـح اإلفتـاء 
مائة ألـف هنـاك أكثـر مـن مخسـ وليس هو من فعل العقـالء، وقـول أمحـد هـذا يـدل علـى أنَّ ! بالسند

 !منت فقهي، فأين هذه املتون؟
وأجــــاب األوزاعــــي يف مثــــانني ألــــف مســــألة مبــــا عنــــده مــــن أحاديــــث وأخبــــار، فهــــل كــــان جييــــب 

 !!فأين هذه الثمانني ألف منت؟: ال، قلنا: وإذا قالوا! بالسند؟
أمحــد بــن الفــرات كتــب ألــف ألــف ومخســمائة ألــف حــديث،  وقــد ورد يف خالصــة التهــذيب أنَّ 

 .نها ثالمثائة ألف يف التفسري واألحكام والفوائدوانتخب م
ابـن الفـرات انتخـب ثالمثائـة ألـف مـنت، إذ ال يصـح تفسـري آيـة أو  نَّ أ: فاملفهوم من هـذا الكـالم

 !!اإلجابة على مسألة بسند، فأين هذه الثالمثائة ألف منت؟
فهـــل كانـــت ، )٤(وأجـــاب أبـــو بكـــر الباغنـــدي عـــن ثلثمائـــة ألـــف مســـألة يف حـــديث رســـول اهللا 

 !!اجاباته تتم باألسانيد؟
____________ 

 .١٦ص : راجع الوسيط، أيب شهبة - ١
 .١/٦: طبقات احلنابلة - ٢
 .١/٤٥: والنص منه، إعالم املوقعني ١/١٥٠: حجة اهللا البالغة - ٣
 .وامليزان. ٣١٥ص : طبقات احلفاظ، السيوطي. ٧٣٦ص : طبقات احلفاظ، الذهيب - ٤

    



١٨٧ 

عقدة كان جييـب يف ثالمثائـة ألـف حـديث مـن حـديث أهـل البيـت، فهـل كـان  وهذا احلافظ ابن
 !جييب باألسانيد؟

 ةً ، أال يكفـــي هـــذا القـــول حّجـــ)١(" أحفـــظ مائـــة الـــف حـــديث بأســـانيدها : " وقـــال ابـــن عقـــدة
 !تسكت املعاندين

ثـري وهذا أبو بكر اجلعايب، حيفظ أربعمائـة ألـف حـديث بأسـانيدها ومتوnـا، كمـا يف تـاريخ ابـن ك
فعند اجلعايب أربعمائة ألف مـنت بأسـانيدها، فهـل مـن املمكـن أن حيضـرها أحـد املعانـدين، لكـي . )٢(

 للعامل اإلسالمي؟ يؤدي بذلك خدمةً 
 :وهذا الذي يعترب مئات اآلالف من األحاديث جمرد أسانيد ملتون، هال قال لنا

ن شـاء، ن، لـوال اإلسـناد لقـال َمـاإلسناد من الدي: " قال ابن املبارك! أين ذهبت هذه األسانيد؟
 .أخرجه مسلم" ما يشاء 

" ماذهـاب العلـم إال ذهـاب اإلسـناد : " وقال األوزاعـي" اإلسناد سالح املؤمن : " وقال الثوري
ــ )٣( ــث حّق ــت أســانيد  -ا لــو وجــدت هــذه األحادي ــريا -إن كان ــري وأفــادت العلمــاء كث . لغــريت الكث

وإذا كـان . االستفاضة، والستفدنا منها كمتابعـات وشـواهدفبها يعرف حمل كل حديث من الغرابة و 
األحاديـــث الـــيت هـــي ضـــعيفة اآلن  أكثـــر مـــن مخســـني طريقـــا فهـــذا يعـــين أنَّ  -كمـــا يقـــال   -للمـــنت 

احلــديث إذا كثــرت طرقــه فإنــه يقــوى، فكيــف إذا كــان لــه مخســون طريقــا  صــحيحة عنــد احملــدثني ألنَّ 
 !!؟أومائة

مـــن األحكـــام الشـــرعية الـــواردة يف األحاديـــث الضـــعيفة عنـــدنا،  لكثـــري ويرتتـــب علـــى هـــذا إمهـــالٌ 
 !!الصحيحة عند احملدثني

____________ 
 .٦٢١ص : راجع حاشية احملدث الفاصل، حتقيق حممد عجاج اخلطيب - ١
١١/٢٦١ - ٢. 
م ، وكتـــاب علــــوم اإلســـناد مـــن الســـنن الكـــربى ألســـتاذنا جنــــ٢٠٢ - ٢٠١ص : راجـــع قواعـــد التحـــديث، القـــامسي - ٣

 ٤٢ - ٤١: شرف أصحاب احلديث، اخلطيب البغدادي. ٧ص : خلف

    



١٨٨ 

ت مشــكلة األحاديــث املتــواترة لكــل مــنت أكثــر مــن مخســني طريقــا حللَّــ ولــو صــح مــا يقــال يف أنَّ 
 .واآلحاد، واليت شغلت بال أهل احلديث وأصحاب املذاهب، وجلاءت كل األحاديث متواترة

 .وآثار الصحابة اديث هي من سنن النيب مئات اآلالف من هذه األح إنَّ : وإن قيل
.. .كتبت عن رسول اهللا مخسمائة ألـف حـديث: " قال أبو داود. م وال يؤخروهذا ال يقدِّ : قلنا

وهذا الباغنـدي أجـاب يف ثالمثائـة ألـف مسـألة يف حـديث رسـول اهللا . عن الصحابة: ومل يقل. )١(" 
!! 

فقــد تســعة وثالثــني موطــأ وأكثــر مــن مثــانني مســندا كــاف للــرد علــى هــذه  نَّ أونضــيف اىل ذلــك 
 !مع العلم أن املسانيد ال تدخل فيها أقوال الصحابة. الشبهة

وآثـار الصـحابة  ولو افرتضنا أن هذه األحاديث الـيت حيفظهـا احملـدثون تشـمل سـنن النـيب 
أيــــن املعقــــول مــــن هــــذا !! ألــــف أثــــر ٦٦ن النــــيب أربعــــون ألفــــا، وآثــــار الصــــحابة فهــــذا يعــــين أن ســــن

 .الالمعقول
ــت ثــروةً  ــأين آثــار الصــحابة هــذه؟ حقــا إnــا لــو وجــدت لكان عظيمــة هلــذه  ولــو صــح كالمهــم ف

قـــول الصـــحايب  باإلضـــافة اىل أنَّ  )٢( األمـــة، كيـــف ال وفيهـــا آالف األحاديـــث عـــن آل البيـــت 
 .يف التفسري والعقائد ةٌ احلديث حجّ عند أهل 

 !منه فكل الطرق مغلقة واألبواب موصدة، فاالعرتاف بضياع القسم األكرب من السنة ال مفرَّ 
____________ 

 .٢/٥٩٩: تذكرة احلفاظ. ٨ - ١/٦: معامل السنن، اخلطايب - ١
وبــين هاشـــم، حــدث Qـــا عنـــه  أجــاب احلـــافظ ابــن عقـــدة يف ثالمثائــة ألـــف حــديث مـــن حـــديث أهــل البيـــت  - ٢

 .٣/٥٦: الدارقطين، راجع تذكرة احلفاظ

    



١٨٩ 

  بيت القصيد
قـد بقيـت  !كمـا يـری ابـن تيميـه  ،واليت هي أضعاف ما يف كتـب السـنن ،إنَّ هذه السنن الضائعه

وهـــذه اآلالف مـــن الســـنن الضـــائعه فيهـــا املقّيـــد واملخّصـــص  ،يف صـــدور احملـــدثني و كتـــبهم املفقـــودة
ــريٍة جــّداً، فمــن  ،و املفّســر واملفّصــل والناســخ وفقــد هــذه الكميــة مــن الســنن جيعلنــا امــام مشــكلة كب

يدري فلعلنا منارس بعـض االحكـام املنسـوخه أو املقيّـدة أو املخّصصـة بالسـنن الـيت بقيـت يف صـدور 
 وال املطلــق قبــل الفحــص ،مــع العلــم أنــه ال جيــوز العمــل بالعــام قبــل الفحــص عــن خمصِّصــه ،احملــدثني

    .عن مقيِّده، وهكذا
ر علــى واحــد وبنــاء متكامــل، فــإذا فقــد شــئ منــه أثَّــ كيــانٌ   ،ل بالكتــاب والســنةاإلســالم املتمثِّــ إنَّ 

 ،ه مـن القـرآن والسـنة ومزجهـا مـع بعـضجبمع كل مـوادِّ  وشريعة إالّ  الباقي، وال يفهم اإلسالم عقيدةً 
 -كمــا اتضــح   -فمــنهج الســلفية . ومــن خــالل اســتقراء النصــوص ينــتج احلكــم اإلســالمي الصــحيح

 .فيه مطب، إذا وقعنا به ال نقوم منه أبدا إال برتكه
فــاهللا اليريــد منــا أن نتبــع هــذا الطريــق، وال يرضــى مبــا جــرى للســنة، فهــذا اإلمــام مالــك بــن أنــس 

 !!)١(" ث Qا مسعت من ابن شهاب أحاديث كثرية ما حدثت Qا قط وال احدِّ : " يقول
أن يرضــى Qــذا املــنهج وهــو  عــز وجــلحيــث ال يليــق بــاملوىل .. الفعــل؟ ال فهــل يرضــى اهللا Qــذا

 .كثريا من مواد اإلسالم تنقصه  نَّ أيعلم 
هِ  رَُسولِ  ِ>  لَُكمْ  2َنَ  لBَقدْ  (: وكيف يرضى بضياع السنة مث يقول لعباده Bْسـَوةٌ  اللـ

ُ
 ) َحَسـنَةٌ  أ

ُخُذوهُ  الرBُسوُل  آتَاُكمُ  َوَما (، )٢( وكيـف يطلـب اهللا منـا إحـراز ! ؟)٣( ) فَانتَُهوا َقنْهُ  َهاُكمْ غَ  َوَما فَ
 !؟اإلسالم كما أنزله، وأكثر من ثلثي السنة ضائعٌ 

علـــي كـــذا أو كـــذا، وقـــد ذهـــب عـــين مثـــل  وددت أين كتبـــت، وأنَّ : " وقـــال منصـــور: قـــال شـــعبة
مسعـت  مـا كتبـت ولـوددت أين كتبـت ومـا حفظـت نصـف مـا: " ويف احملـدث الفاصـل )٤(!! " علمي

إذا مل تكتبـــوا : نعـــم، لـــو طلـــب املعلـــم مـــن تالميـــذه أن يكتبـــوا، وأخـــذ مـــنهم األقـــالم، وقـــال هلـــم". 
 ماذا سيكون موقف الطالب من املعلم؟ وهكذا، ،فسأعاقبكم

____________ 
 .١/٢٠٩: تذكرة احلفاظ - ١
 .٢١: األحزاب - ٢
 .٧: احلشر - ٣
 .٦٠ص : تقييد العلم - ٤

    



١٩٠ 

 !ا إحراز دينه كما أنزله، مع رضاه بضياع السنة؟فكيف يطلب اهللا من
أحضــروا لنــا هــذه األضــعاف مــن الســنن الضــائعة مث ننظــر Qــا ونعيــد أعمالنــا : فيــا أيهــا املســلمون

 !وفقها، فإن مل تفعلوا، ولن تفعلوا، فاحبثوا معي عن البديل
    



١٩١ 

    



١٩٢ 

 الفصل الثالث

 إشكاالت على مرجعية الصحابة
    



١٩٣ 

    



١٩٤ 

 بين يدي البحث
جعلوا الصحابة هم الواسطة اليت تـربطهم بـالنيب : هل السنة سواء األشاعرة منهم أو السلفيةأ إنَّ 
ولكـن مـن يقـف متـأمال يف . الـدين ملـن بعـدهم فالصحابة كل الصـحابة هـم نقلـةُ . واإلسالم 
 ...، وهذه هي األدلةوسلم إشكاالت يف مرجعية الصحابة بعد النيب  عدَّةُ  ذلك جيد

  ون السؤالقلِّ الصحابة يُ 
ينـا أن نســأل nُ : " روى مسـلم عـن أنــس، قـال .مرجعيّـة الصــحابه وهـو أّول إشـكال يظهـر لنــا علـی

أي النـيب  -مـن أهـل الباديـة فيسـأله  العاقل عن شئ فكان يعجبنا أن جيئ الرجل رسول اهللا 
 .)١(... " وحنن نسمع - وسلم 

َها يَا (: ملا نزلـت: " وروى أمحد يف مسنده عن أيب أمامة قال فُّ
َ
يـنَ  ك ِ

BCلُوا َال  آَمنُـوا ا
َ
 َقـنْ  تَْسـأ

ْشيَاءَ 
َ
: ردا وقلنـافأتينـا أعرابيـا فرشـوناه بُـ كنـا قـد اتقينـا أن نسـأله  ) تَُسْؤُكمْ  لَُكمْ  ُيبْدَ  إِن أ

 ... ".النيب سل 
عـن الشــئ،  السـنة أريــد أن أسـأل رســول اهللا  إن كنــت لتـأيت علــيَّ : وأليب يعلـى عــن الـرباء

وإن كنـــــا لنتمـــــىن األعـــــراب، أي قـــــدومهم، ليســـــألوا، فنســـــمع أجوبـــــة ســـــؤاالت األعـــــراب . فأcيـــــب
 ".فنستفيدها 

____________ 
 .كتاب اإلميان، باب السؤال عن أركان اإلسالم: مصحيح مسل - ١

    



١٩٥ 

مـا سـألوه إال  مـا رأيـت قومـا كـانوا خـريا مـن أصـحاب رسـول اهللا : " وعن ابن عباس قال
 .)١(... " عن ثالث عشرة مسألة حىت قبض، كلهن يف القرآن

دة ال يف حـدود املشـاكل احملــدّ وهكـذا نالحـظ اجتاهـا لــدى الصـحابة إىل العـزوف عـن الســؤال إ" 
الـــيت نقلوهـــا عـــن الرســـول  )٢(ى إىل ضـــآلة النصـــوص التشـــريعية الواقعـــة، وهـــذا االجتـــاه هـــو الـــذي أدّ 

وهـــــــو الـــــــذي أدى بعـــــــد ذلـــــــك إىل االحتيـــــــاج إىل مصـــــــادر أخـــــــرى غـــــــري الكتـــــــاب والســـــــنة   
عمليـــة اإلعـــداد الرســـايل اخلـــاص الـــيت   وهـــذا االجتـــاه أبعـــد مـــا يكـــون عـــن... كاالستحســـان والقيـــاس

لـــه علـــى حـــدود الشـــريعة للمشـــاكل الـــيت ســـوف  كانـــت تتطلـــب تثقيفـــا واســـعا لـــذلك اجليـــل وتوعيـــةً 
 .)٣(" يواجهها عرب قادته 

ة امللقـاة علـى ب الصحابة من السؤال واعتمادهم على األعراب ال يتالءم مع طبيعـة املهّمـcيّ  إنَّ 
الميكـــن أن يعـــيش إال لفـــرتة حمـــددة، فكـــان علـــى الصـــحابة أن يبـــدأوا النـــيب  فـــالنيب . عـــاتقهم
بالسؤال أو يبتدئهم النيب بالسؤال إذا فكر أن جيعلهـم القيمـني بعـده علـى دعوتـه، ولكـن مل  

 .حيدث هذا باملستوى املطلوب
ثالثـــا وعشــــرين ســـنة دون انقطــــاع،  اإلســـالم مــــن جربيـــل يتلقـــى  فلقـــد بقـــي النــــيب 

هــــؤالء  إنِّ : وهنـــاك أكثــــر مــــن مائــــة ألـــف صــــحايب رأوا النــــيب لفــــرتة قصـــرية، فكيــــف يصــــح أن يقــــال
الصــحابة قيمــون علــى الــدعوة، بينمــا الغالــب مــنهم قــد عــاش مــع النــيب لفــرتة قصــرية؟ فهــل اســتوعبوا 

 !وعشرين سنة يف أيام؟ اإلسالم الذي استمر نزوله ثالثا
كــان يهــتم بأحــد صــحابته منــذ بدايــة الــدعوة، وأنــه   أن النــيب : لــذلك كلــه حنــن نؤكــد علــى

 .فكرية وروحية كاملة، وهذا هو املفرتض من نيب الرمحة  تعبئةً  أهُ قد عبّ 
____________ 

 .اإلتقان، السيوطي. الطرباين يف الكبري. ١/١٥٨: لزوائدجممع ا. ١/٥١: سنن الدارمي - ١
 .٢٨الفضلي، ص : حديثا، راجع تاريخ التشريع اإلسالمي ٥٢٧٤بلغت أحاديث األحكام عند أهل السنة قرابة  - ٢
 .٤٤ - ٤٣ص : حبث حول الوالية - ٣

    



١٩٦ 

المي الرائــد الــذي ضــم املهــاجرين لــو كــان قــد قــرر أن جيعــل مــن اجليــل اإلســ إن النــيب " 
 .واألنصار من صحابته قيما على الدعوة ومسؤوال عن مواصلة عملية التغيري

أن يعبـئ هـذا اجليـل تعبئـة رسـالية وفكريـة واسـعة يسـتطيع  فهذا حيتم على الرسول القائـد 
ضع للمشاكل اليت تواجههـا الـدعوة أن ميسك بالنظرية بعمق وميارس التطبيق على ضوئها بوعي، وي

ر بسـقوط  كان الـذي بشَّـ  باستمرار احللول النابعة من الرسالة، خصوصا إذا الحظنا أن النيب 
الدعوة مقبلة على فتوح عظيمة، وأن األمة اإلسـالمية سـوف تنضـم إليهـا  كسرى وقيصر، يعلم بأنَّ 

برية، وتواجه مسؤولية توعية تلك الشعوب علـى اإلسـالم، يف غد قريب شعوب جديدة، ومساحة ك
وحتصـــني األمـــة مــــن أخطـــار هـــذا االنفتــــاح، وتطبيـــق أحكـــام الشــــريعة علـــى األرض املفتوحـــة وأهــــل 

اجليل الرائد من املسلمني كان أنظف األجيـال الـيت توارثـت الـدعوة وأكثرهـا  األرض، وبالرغم من أنَّ 
مـــح ذلـــك اإلعـــداد اخلـــاص للقيمومـــة علـــى الـــدعوة، والتثقيـــف اســـتعدادا للتضـــحية، ال جنـــد فيـــه مال

 .)١(... " الواسع العميق على مفاهيمها، واألرقام اليت تربز هذا النفي كثرية

 ةة الرواية ومنع كتابة السنّ قلّ 
ق ، ويقلوnــا وينهـون عنهــا، حـىت قــاموا حبــر وكـان الصــحابة يتشـددون يف الروايــة عـن النــيب 

ى إىل منــع االســتفادة مــن هــذه الســنن، ســواء مــن األمــر الــذي أدّ  ،األحاديــث وحموهــا مــن الصــحف
الصـحابة كـانوا ينهـون عـن سـؤال مـامل يقـع،  كما أنَّ . الصحابة أنفسهم أم من األجيال اليت بعدهم

 .على أحداث عصرهم وبذلك جعلوا دائرة الفقه مقتصرةً 
ثون عـن رسـول إنكـم حتـدِّ : هم، فقـالالنـاس بعـد وفـاة نبـيِّ  الصديق مجع إنَّ : " عن ابن أيب مليكة

ثوا عــن رســول اهللا شــيئا، أحاديــث ختتلفــون فيهــا، والنــاس بعــدكم أشــد اختالفــا، فــال حتــدِّ  اهللا 
 بيننا وبينكم كتاب اهللا فاستحلوا حالله وحرموا: فمن سألكم فقولوا

____________ 
 .٤١ - ٤٠ص : حبث حول الوالية - ١

    



١٩٧ 

 .)١(" حرامه 
، وكانت مخسـمائة حـديث، فبـات ليلتـه مجع أيب احلديث عن رسول اهللا : " وعن عائشة

ــت ــريا، قال ــت: يتقلــب كث أي بنيــة : أتتقلــب لشــكوى أو لشــئ بلغــك؟ فلمــا أصــبح قــال: فغمــين فقل
 :قها، فقلتفحر  ي األحاديث اليت عندك، فجئته Qا فدعى بنارٍ هلمِّ 

خشـــيت أن أمـــوت وهـــي عنـــدي، فيكـــون فيهـــا أحاديـــث عـــن رجـــل ائتمنتـــه : ملـــا أحرقتهـــا؟ قـــال
 .)٢(" ووثقت، ومل يكن كما حدثين، فأكون قد نقلت ذاك 

وعــن حيــىي بــن جعـــدة أن عمــر بــن اخلطــاب أراد أن يكتـــب الســنة، مث بــدا لــه أن ال يكتبهـــا، مث  
 .)٣(كتب يف األمصار من كان عنده شئ فليمحه 

 -خرجنــا نريــد العــراق فمشــى معنــا عمــر بــن اخلطــاب إىل صــرار : " وعــن قرظــة بــن كعــب قــال
نعــم حنــن أصــحاب : مشــيت معكــم؟ قــالوا إنكــم أتــدرون ملَِ : فتوضــأ مث قــال -موضــع قــرب املدينــة 

ــأتون أهــل قريــة هلــا دوي بــالقرآن كــدوي النحــ: مشــيت معنــا، قــال رســول اهللا  ل فــال إنكــم ت
تبدوnم باألحاديث فيشغلونكم، جددوا القرآن وأقلوا الرواية عـن رسـول اهللا وامضـوا وأنـا شـريككم، 

 .)٤(" nانا ابن اخلطاب : قال ،ثناحدِّ : ا قدم قرظة قالوافلمّ 
 إنَّ : أحاديــث، فقــال ســألت القاســم ميلــي علــيَّ : " وروى ابــن ســعد عــن عبــد اهللا بــن العــالء قــال

ى عهد عمر بن اخلطاب فأنشد الناس أن يأتوه Qا فلمـا أتـوه Qـا أمـر بتحريقهـا األحاديث كثرت عل
 فمنعين القاسم يؤمئذ أن أكتب: مثناة كمثناة أهل الكتاب، قال: مث قال

____________ 
 .ترمجة أيب بكر ٣و  ١/٢: تذكرة احلفاظ - ١
 .٥ص : تذكرة احلفاظ - ٢
 .٦٥و  ١/٦٤: جامع بيان العلم - ٣
: ، وانظــر ســـنن ابــن ماجـــة١/٥٢٤: تـــذكرة احلفــاظ. ١/٨٥: ســنن الــدارمي. وصـــححه ١/١٠٢: ك احلــاكممســتدر  - ٤
 :، احملدث الفاصل بني الراوي والواعي، الرامهرمزي٢/١٢٠: جامع بيان العلم. ١/١٢

 .٥٥٣ص 

    



١٩٨ 

 .)١(" حديثا 
مـا مـات عمـر بـن اخلطـاب حـىت بعـث إىل أصـحاب رسـول : " وعن عبد الرمحن بن عوف، قـال

عبـــد اهللا بـــن حذيفـــة، وأبـــا الـــدرداء، وأبـــا ذر، وعقبـــة بـــن عـــامر، : فجمعهـــم مـــن اآلفـــاق هللا ا
 :فقال ما هذه األحاديث اليت أفشيتم عن رسول اهللا يف اآلفاق؟ قالوا

ال، اقيموا عندي، ال واهللا ال تفارقوين ما عشـت، فـنحن أعلـم، نأخـذ عـنكم، ونـرد : تنهانا؟ قال
 .)٢(" كم، فما فارقوه حىت مات علي

 :أكنت حتدث يف زمان عمر هكذا؟ فقال: قلت له ،وعن أيب سلمة عن أيب هريرة
 .لو كنت أحدث يف زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربين مبخفقته

وروى الــذهيب يف تــذكرة احلفــاظ أن عمــر حــبس ابــن مســعود وأبــا الــدراء وأبــا مســعود األنصــاري 
 .)٣(... عن رسول اهللا قد أكثرمت احلديث: فقال

 .)٤(... " وكان عمر شديدا على من أكثر الرواية: " يقول ابن قتيبة
____________ 

حبــوث مــع أهـــل (، يقـــول الســيد الروحــاين يف كتابــه ٥٢ص : تقييــد العلــم، اخلطيــب البغــدادي. ٥/١٨٨: الطبقــات - ١
ظم اآلثام اليهودية يف املسلمني هـو عـدم جـواز كتابـة من أع إنَّ ): " كتابة احلديث(حتت عنوان ) ٩٧ص : السنة والسلفية

إن مـن : (-وهو عند اليهود مثل األحاديث اليت يف صـحاح بعـض املسـلمني  -ففي التلمود  أحاديث رسول اهللا 
 ).األمور اليت تروى مشافهة ليس لك احلق يف إثباcا بالكتابة

هـو مبثابـة ترمجـة لطيفـة ملــا ) ال تكتبـوا عـين غـري القــرآن، ومـن كتـب فليمحـه( الصـحاح، احلـديث الـذي أورد يف ويالحـظ انَّ 
أي أحاديـث رسـول اهللا  -مـن كـان عنـده شـئ منهـا : (يف التلمود، وموافـق ملـا كتبـه اخلليفـة عمـر بـن اخلطـاب إىل األمصـار

ــك بصــورة احلــديثوال يبعــد أن يكــون هــذا مــن إحيــاءات اليهــودي كعــب األحبــار، وإن جعــل ب -فليمحــه  إذ بعــد . عــد ذل
مشــناة كمشــناة أهــل الكتــاب أو : إحــراق اخلليفــة الثــاين لألحاديــث الــيت مجعهــا مــن أيــدي الصــحابة علــى مــدى شــهر قــال

 "!!مثناه كمثانة أهل الكتاب، وهذا يدل على اطالع كامل منه على مصطلح أهل الكتاب واليهود 
 .٤/٦١الكنز  منتخب. ٤٨٦٥حديث رقم  ٥/٢٣٩كنز العمال   - ٢
١/٧ - ٣. 
  .٣٩: تأويل خمتلف احلديث - ٤

    



١٩٩ 

 :قال -واللفظ البن سعد  -وروى ابن سعد وابن عساكر عن حممود بن لبيد 
ال حيل ألحد يروي حديثا مل يسـمع بـه يف عهـد أيب : مسعت عثمان بن عفان على املنرب يقول" 

 .)١("... بكر وال يف عهد عمر 
: أرســلين عثمــان إىل أيب هريــرة، فقــال: "  الســائب بــن يزيــد قــالويف احملــدث الفاصــل بســنده إىل

؟ لقــد أكثــرت لتنتهــني أو مــا هــذا احلــديث عــن رســول اهللا : يقــول لــك أمــري املــؤمنني: قــل لــه
ــك جببــال دوس، و  ــؤمنني عثمــان: ، فقــل لــهكعبــاً   تِ أألحلقن ــك أمــري امل ماهــذا احلــديث؟ قــد : يقــول ل

 .)٢(" أو أللقينك جببال القردة  ا حديثا، لتنتهنيَّ مألت الدني
اختلفــت إىل عبــد اهللا بــن مســعود ســنة، فمــا مسعتــه فيهــا حيــدث : " وعــن عمــرو بــن ميمــون قــال

قـال : عن رسول اهللا، وال يقول قال رسول اهللا، إال أنـه حـدث ذات يـوم حبـديث فجـرى علـى لسـانه
 :عن جبينه، مث قال رسول اهللا، فعاله الكرب حىت رأيت العرق ينحدر

 .)٣(" إن شاء اهللا إما فوق ذاك أو قريب من ذاك، وإما دون ذاك 
صـحبت سـعد بـن أيب وقـاص سـنة، فمـا مسعتـه حيـدث عـن رسـول : " وعن السائب بن يزيد قال

 .)٤(" إال حديثا واحدا  اهللا 
إال مـا كـان يـذكر فيهـا يف زمـن عمـر، فـإن  اتقوا الروايات عـن رسـول اهللا : " وقال معاوية

 ".عمر كان خيوف الناس يف اهللا تعاىل 
 .)٥(" جالست ابن عمر سنة، فما مسعته حيدث عن رسول اهللا : " وقال الشعيب

____________ 
 .٢/٤٦: وراجع معامل املدرستني. ٤/٦٤: منتخب الكنز Qامش املسند - ١
 .٥٥٤ص  - ٢
 .٢٥٥: الكفاية. ٦/٤٦: مسند أمحد. ٥٤٩: احملدث الفاصل. ٢٩: أضواء على السنة احملمدية راجع - ٣
 .١قسم  ٣/١٠٢: وطبقات ابن سعد ١/١٢: انظر سنن ابن ماجة: ، وقال عجاج٥٥٧ص : احملدث الفاصل - ٤
. ١٢٦حـــديث  ١/١١ص : أخرجـــه ابـــن ماجـــة، انظـــر ســـنن ابـــن ماجـــة: ، قـــال عجـــاج٥٥١ص : احملــدث الفاصـــل - ٥

 .١/١١ص : ، والسنن الكربى١/٨٤: وسنن الدارمي

    



٢٠٠ 

 .وروي عن أيب بردة أنه كان يكتب حديث أبيه فرآه أبو موسى فمحاه
 .)١(ائتين بكتبك فأتيته Qا فغسلها : كتبت عن أيب كتبا كثرية، فقال: وعنه قال

 أدركــت مائــة وعشــرين مــن أصــحاب رســول اهللا : " وعــن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى قــال
 ".يسأل أحدهم عن املسألة فريدها هذا إىل هذا وهذا إىل هذا حىت ترجع إىل األول 

لقــد أدركــت يف هــذا املســجد عشــرين ومائــة مــن األنصــار ومــا مــنهم مــن : " وقــال ابــن أيب ليلــى
" أخـاه كفـاه الفتيـا أخـاه كفـاه احلـديث وال يسـأل عـن فتيـا إال ود أن  أنَّ  دَّ ث حبديث إال وَ أحد حيدِّ 

)٢(. 
ــري مــن الصــحابة وأهــل اخلاصــة برســول اهللا : " قــال ابــن قتيبــة كــأيب بكــر والــزبري   وكــان كث

وأيب عبيـــدة والعبـــاس بـــن عبـــد املطلـــب يقلـــون الروايـــة عنـــه، بـــل كـــان بعضـــهم ال يكـــاد يـــروي شـــيئا  
 .)٣(... " كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل

 -إن الصـــحابة كـــانوا يهـــابون الروايـــة عـــن رســـول اهللا ويعظموnـــا ويقللوnـــا : " القـــيم وقـــال ابـــن
وحيــدثون بالشــئ الــذي مسعــوه مــن النــيب مــرارا وال يصــرحون بالســماع وال  -خــوف الزيــادة والــنقص 

 .)٤(" قال رسول اهللا : يقولون
حيـدثون عـن رسـول كـان كثـري مـن الصـحابة ال : قال ابن بطال وغريه: " وقال احلافظ ابن حجر
 .)٥(" اهللا خشية املزيد والنقصان 

____________ 
 .٣٩ص : تقييد العلم. ٨١ص : جامع بيان العلم - ١
 .١/٣٤: إعالم املوقعني. ١١٧: تلبيس إبليس. ٢/١٦٣: جامع بيان العلم. ١/٥٣: سنن الدرامي - ٢
 .٢٩ص : راجع أضواء على السنة - ٣
 .٤/١٢٨: إعالم املوقعني - ٤
 .٦/٢٨: فتح الباري - ٥

    



٢٠١ 

أحــرج بــاهللا علــى رجــل ســأل عمــا مل يكــن، فــإن اهللا قــد بــني مــا : " عمــر قــال علــى املنــرب وورد أنَّ 
ال حيـــل ألحـــد أن يســـأل عمـــا مل يكـــن، إن اهللا تبـــارك وتعـــاىل قضـــى فيمـــا هـــو  : " وقـــال" هـــو كـــائن 
 .)١( "أحرج عليكم أن ال تسألوا عما مل يكن، فإن لنا فيه شغال : كائن، وقال

 :وجاء رجل يوما إىل ابن عمر فسأله عن شئ، ال أدري ما هو، فقال له ابن عمر
 .)٢(" ال تسأل عما مل يكن، فإين مسعت عمر بن اخلطاب يلعن من يسأل عما مل يكن " 

 :يا أبا املنذر ما تقول يف كذا وكذا؟ قال: " واستفىت رجل أيب بن كعب فقال
أمـا ال، فـأحلين حـىت يكـون فنعـاجل أنفسـنا حـىت : ال، قـال: الأكان الذي سألتين عنه، قـ: يا بين

 .)٣(" خنربك 

 تعليق
الصــحابة كــانوا ينهــون عــن الروايــة، ويقلوnــا، وقــاموا حبــرق الســنن وحمــوا الصــحف،  لقــد ثبــت أنَّ 

 .وحبس عمر بعض الصحابة ليمنعهم من احلديث، وكان الصحابة ينهون عن سؤال ما مل يقع
ــك ان "  ــك االجتــاه الســاذج فهــل تــرى برب ــت املســألة مســألة ســذاجة  -ذل الــذي ينفــر  -إن كان

من السؤال عن واقعة قبل حدوثها ويـرفض تسـجيل سـنن النـيب بعـد صـدورها، كفـوءا لزعامـة الرسـالة 
وقـد أثبتــت األحــداث بعـد وفــاة النــيب ... اجلديـدة وقيادcــا يف أهـم وأصــعب مراحــل مسـريcا الطويلــة

ـــري مـــن املشـــاكل   أن جيـــل املهـــاجرين واألنصـــار مل يكـــن ميلـــك اي تعليمـــات حمـــددة عـــن كث
 الكبرية اليت كانت من املفروض ان تواجهها الدعوة

____________ 
 .١/١٤١: جامع بيان العلم. ١/٥٠: سنن الدارمي - ١
 .املصدر السابق - ٢
 .١/٥٦: سنن الدارمي - ٣

    



٢٠٢ 

، حـىت أن مسـاحة هائلـة مـن األرض الـيت امتـد إليهـا الفـتح اإلسـالمي مل يكـن وسلم بعد النيب 
لــدى اخلليفــة والوســط الــذي يســنده أي تصــور حمــدد عــن حكمهــا الشــرعي وعمــا إذا كانــت تقســم 

 .بني املقاتلني أم جتعل وقفا على املسلمني عموما
لمســــلمني اnــــم ســــوف يفتحــــون أرض كســــرى يؤكــــد ل فهــــل ميكننــــا أن نتصــــور ان النــــيب 

وقيصر وجيعل من جيل املهاجرين واألنصار القـيم علـى الـدعوة واملسـؤول عـن هـذا الفـتح مث ال خيـربه 
ق علــى تلــك املســاحة اهلائلــة مــن الــدنيا الــيت ســوف ميتــد إليهــا بــاحلكم الشــرعي الــذي جيــب أن يطبَّــ

 .)١(" اإلسالم 
فــاملفرتض . حــرق الســنن وحموهــا لــيس مــن صــفات الــدعاة إىل اهللالتقليــل مــن الروايــة ومنعهــا و  إنَّ 

 نَّ أأن يقومــوا بأعبــاء هـذه املهمــة خــري قيــام، خاصــة و : بالصـحابة إذا كــان قــد انتــدQم اهللا لبيـان دينــه
ــؤثر ســلبا علــى الــدعوة. أمــامهم عمــال شــاقا وطــويال إن اهللا . لكننــا وجــدنا الصــحابة قــد عملــوا مــا ي

يف كـل مكـان، فمـا معـىن امتنـاع الصـحابة عـن الروايـة إذا كـان اهللا قـد اختـارهم يريد لدينـه أن ينتشـر 
 !لتبليغ دينه؟

عجبـا كيـف سـيعرف ". nانـا عمـر : " حـدثنا، فقـال: ا قدم العراق قالوا لههذا قرظة بن كعب ملّ 
. إن الداعيــة يفــرح إذا وجــد مــن يصــغي لــه! هــؤالء ديــنهم وســنة نبــيهم، ومحلــة الــدين ال يتكلمــون؟

ليبلـــغ الشـــاهد : " لمـــاذا ميتنـــع هـــذا الصـــحايب وغـــريه عـــن الـــدعوة؟ وأيـــن ذهـــب قـــول النـــيب ف
 .)٢(؟ "الغائب 
نضـــر اهللا عبـــدا مســـع مقـــاليت فوعاهـــا مث بلغهـــا عـــين، فـــرب حامـــل فقـــه غـــري فقيـــه ورب : " وقولـــه

 .)٣(" حامل فقه إىل من هو أفقه منه 
 ع على نشرها بكل الطرق حىتلرواية وتقليلها، بل يشجِّ إن اإلسالم ال يقبل مبنع ا

____________ 
 .٤٧ - ٤٥ص : حبث حول الوالية - ١
 .١/٨٥: كتاب العلم، باب يبلغ العلم الشاهد الغائب، سنن ابن ماجة: صحيح البخاري - ٢
 .كتاب العلم، باب فضل نشر العلم: سنن أيب داود. ٢٣٦حديث  ١٨باب  ١ج : ابن ماجة - ٣

    



٢٠٣ 

 :قال تعاىل. تنتشر السنة اليت تبني القرآن وتفصل جممله وختصص عامه وتقيد مطلقه
نَزXَْا (

َ
ْكرَ  إoََِْك  َوأ ّCِا   َ َل  َما لِلنBاِس  ِ/ُبَِ?ّ نَزXَْـا َوَمـا (: وقـال تعـاىل )١( ) إoَِِْهـمْ  نُِزّ

َ
 َعلَيْـَك  أ

َ  إِالB  الِْكتَاَب  ي لَُهمُ  ِ/ُبَِ?ّ ِ
BCةً  َورَ  َوُهًدى ِفيهِ  ُفوااْختَلَ  ا َeْ  ٍفالسـنة هـي املصـدر  )٢( ) يُْؤِمنُـونَ  ِلَّقْوم

 ).أال إين أوتيت القرآن ومثله معي: (الثاين بعد القرآن يقول الرسول 
 !فلماذا امتنع الصحابة عن الرواية واقلوها وأحرقوا السنن وهم محلة الدعوة إىل الناس؟

نَزXَْا (: اطب نبيهإن اهللا خي
َ
ْكرَ  إoََِْك  َوأ ّCِا   َ َل  َمـا لِلنBـاِس  ِ/ُبَـِ?ّ فمهمـة الرسـول  ) إoَِِْهـمْ  نُـِزّ

 .البيان
 .وإذا كان الصحابة خلفاءه يف محل الدعوة فمهمتهم أيضا البيان

عاة إىل فهــذا مل حيصــل يف تــاريخ الــد... أمــا أن يقلــوا الروايــة وينهــوا عنهــا وحيرقــوا الســنن وحيبســوا
 !اهللا

دعـــاة حيتكــــرون رســـاالت رQـــم ويكتمــــون مـــا أمـــرهم اهللا بتبليغــــه  إن اهللا مل يبعـــث أنبيـــاءه 
 .وحيرقون السنن وميحوnا

علـى الــرغم مـن حمدوديــة رســالته مكانـا وزمانــا ومـع بقائــه تسـعمائة ومخســني ســنة  هـذا نــوح 
ة، ومل حيـرق وميـح مـا أمـره اهللا بتبليغـه، بـل كـان يـدعو النـاس يف قومه مل يتوان عن الدعوة يف أي حلظ

 :ليال وnارا سرا وإعالنا، قال تعاىل على لسانه
)  ّkِ kِّ  ُعـمB  (، )٣( ) ا َوَغَهـارً  oَْـًال  قَْو1ِ  َدَعوُْت  إِ kِّ  ُعـمB  * ا ِجَهـارً  َدَعـْوُيُهمْ  إِ ْعلَنـُت  إِ

َ
 لَُهـمْ  أ

 َFْ
َ
 .)٤( ) ا رً ا إFَِْ  لَُهمْ  ُت  رْ  َوأ

____________ 
 .٤٤: النحل - ١
 .٦٤: النحل - ٢
 .٥: نوح - ٣
 .٩و  ٨: نوح - ٤

    



٢٠٤ 

 :مل يرتك الدعوة وهو يف السجن، قال تعاىل على لسانه وهذا يوسف 
ْجِن  َصاِح2َِ  يَا ( رْ  الِسّ

َ
أ
َ
تََفرِّ  بَاٌب  أ مِ   َخkٌْ  قُونَ  مُّ

َ
هُ  أ Bارُ  الَْواِحدُ  اللـ Bمـن ذلـك يتضـح لنـا  )١( )  الَْقه

أن اهللا مل يــرض بتقليــل العمــل الرســايل يف الرســاالت احملــددة مكانــا وزمانــا، فكيــف يصــطفي آلخــر 
 رساالته وأخطرها، واليت ينتظرها عمل كثري، دعاة مينعون الرواية وحيرقوnا وميحوnا؟

مــن أصــحاب رســول  أدركــت يف هـذا املســجد مائــة وعشــرين: " لقـد مــر علينــا قــول ابــن أيب ليلــى
 ".يسأل أحدهم عن املسألة فريدها هذا إىل هذا وهذا إىل هذا حىت ترجع إىل األول  اهللا 

ــال يصــلحون  ــإذا كــانوا جيهلــون ف فلمــاذا ال جييــب هــؤالء الصــحابة عــن املســائل الــيت يســألوnا؟ ف
أهـو الـورع الـذي ميـنعهم؟ فهـل هـم أورع مـن  لتبيني اإلسالم، وإذا كانوا يعرفـون فلـم يـردون املسـائل؟

 !ال أعتقد أن مسلما يقبل Qذا )٢(الذي مل يرد سائال يف حياته؟  النيب 
 .أما التعليالت اليت تذكر لتربير موقف الصحابة هذا، فهي مرفوضة

إن اهللا قــد أنــزل  : لقــولإن الصــحابة منعــوا تــداول الســنة كــيال ختــتلط بــالقرآن، ومعــىن هــذا ا: قيــل
وQــذا يتبــني ضـــعف هــذا التعليـــل !! كتابــه املعجــز لقـــوم ال مييــزون بــني كـــالم اخلــالق وكــالم املخلـــوق

 !الذي نسمعه دائما
 .إن الصحابة منعوا الرواية كي ينشغل الناس بالقرآن، وال يتكلون على الصحف: وقيل

____________ 
 .٣٩: يوسف - ١
عصـــوم وهلـــذا كـــان ال يتحـــرج يف اجلـــواب، أمـــا الصـــحابة فكـــانوا خيـــافون الزيـــادة والـــنقص يف إن الرســـول م: قـــد يقـــال - ٢

أمـا كـان اهللا قـادرا علـى أن خيتـار شخصـا معصـوما بعـد نبيـه كـي يسـري بسـرية النـيب يف التبليـغ بــدال : ولكننـا نقـول. احلـديث
 .صان وال تغيري باملعىنمن حرمان الناس من احلديث؟ فذلك خري ضمان حلفظ السنة بال زيادة وال نق

    



٢٠٥ 

 !؟وال أدري كيف سينشغل الناس بالقرآن ويفهمونه دون سنة الرسول 
 !!وبناء على هذا القول جيب أال تدون السنة مطلقا وأن ال تنشر كي ال يتكل الناس عليها

 .ون القرآنإن السنة موجودة اآلن يف كتب السنن، وال نرى املسلمني منشغلني Qا د
 !إذن فما حمل هذه التعليالت من الصحة؟

ولــذلك فالبــد مــن التأكيــد علــى أن ســرية الصــحابة يف تعــاملهم مــع الســنة مــن حــرق وحمــو ومنــع 
 ...انتشارها لدليل واضح على أن اهللا مل خيرت الصحابة لبيان دينه

  وانشغالهم ي الصحابة عن النبيّ قلة تلقّ 
نــّيب وانشــغاهلم يف طلــب املعــاش ال يتناســب مــع املهّمــة امللقــاة علــی إنَّ قلّــة تلقــي الصــحابة عــن ال

: " قراءتــه وقـال بأنــه مل يســمع Qـا مــن قبـل، فقــال لــه أيب يبِّ أنكــر عمـر بــن اخلطــاب علـى أُ  .عـاتقهم
 .)١(" إنه كان يلهيين القرآن ويلهيك الصفق باألسواق 

 :ستئذان قالوحني شهد أبو سعيد اخلدري أليب موسى األشعري يف قضية اال
أهلـاين الصـفق باألسـواق  هـذا مـن أمـر النـيب  خفـي علـيَّ : فقال عمـر. قد كنا نؤمر Qذا" 

 ")٢(. 
، كانـت ضـيعة وأشـغال، مـا كـل احلـديث مسعنـاه مـن رسـول اهللا : " وقال الرباء بن عـازب

 ".فيحدث الشاهد الغائب  ولكن الناس مل يكونوا يكذبون يومئذ،
، كـــان حيـــدثنا أصـــحابنا عنـــه،  مـــا كـــل احلـــديث مسعنـــاه مـــن رســـول اهللا : " وورد عنـــه قولـــه

 .)٣(" كانت تشغلنا رعية اإلبل 
____________ 

 .٧/٣٣٩: تاريخ ابن عساكر - ١
 .من قال إن أحكام النيب كانت ظاهرةكتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب احلجة على : صحيح البخاري - ٢
 ...رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح، ورواه احلاكم: " ١٥٨ص : قال حممد زهو يف احلديث واحملدثون - ٣

 ".صحيح على شرطهما ومل خيرجاه، وأقره الذهيب : قال احلاكم

    



٢٠٦ 

نــا نــأيت رســول اهللا إنــا كنــا قومــا أغنيــاء، لنــا بيوتــات وأهلــون، وك: "... وقــال طلحــة بــن عبيــد اهللا
 .)١(" طريف النهار مث نرجع 

مشــاغيل يف املعــاش، وتعــذر القــوت علــيهم " قــال ابــن حــزم يف بيــان حــال الصــحابة بــأnم كــانوا 
جبهد العيش باحلجـاز، وأنـه كـان يفـيت بالفتيـا وحيكـم بـاحلكم حبضـرة مـن حضـره مـن أصـحابه فقـط، 

 ".ل من حضره وهم واحد أو اثنان وانه إمنا قامت احلجة على سائر من مل حيضره بنق
أي  -جدا ألن التاريخ مل حيـدثنا عنـه انـه  وهو صحيحٌ  -أي كالم ابن حزم  -وإذا صح هذا " 
كـــان جيمـــع الصـــحابة مجيعـــا، ويـــبلغهم بكـــل مـــا جيـــد مـــن أحكـــام، ولـــو تصـــورناه يف   - النـــيب 

 -فمـــاذا يصـــنع مـــن يريـــد التمســـك بســـنته . مـــن الســـنةأقوالـــه فـــال نتصـــوره يف أفعالـــه وتقريراتـــه وهـــي 
أيظل يبحـث عـن مجيـع الصـحابة وفـيهم الـوالة واحلكـام وفـيهم القـواد  -ولنفرتضه من غري الصحابة 

واجلنـــود يف الثغـــور ليســـأهلم عـــن طبيعـــة مـــا يريـــد التعـــرف عليـــه مـــن أحكـــام؟ أم يكتفـــي بـــالرجوع إىل 
اسخ أو املقيد أو املخصص أمام واحد أو اثنـني ممـن مل املوجودين، وهو ال جيزيه الحتمال صدور الن

ال تقوم إال Qـم، والعمـل بالعـام أو املطلـق ال جيـوز  -كما يقول ابن حزم   -يكونوا باملدينة، واحلجة 
يف التبليـغ هـو االعتمـاد علـى القـرائن  قبل الفحص عن خمصصه مادمنا نعلم من طريقة النـيب 

ة، فاإلرجــــاع إىل شــــئ مشــــتت وغــــري مــــدون تعجيــــز لألمــــة وتضــــييع للكثــــري مــــن أحكامهــــا املنفصــــل
 .الواقعية

وإذا كانــت هــذه املشـــكلة قائمــة بالنســبة إىل مـــن أدرك الصــحابة وهــم القلـــة نســبيا، فمــا رأيكـــم 
باملشــكلة بعــد تكثــر الفتــوح وانتشــار اإلســالم وحماولــة التعــرف علــى احكامــه مــن قبــل غــري الصــحابة 

 .)٢(... " cم، وخباصة بعد انتشار الكذب والوضع يف احلديثمن روا
____________ 

 .وقد رواه الرتمذي بنحوه: ، قال٤/١٠٩: تاريخ ابن كثري - ١
إن هـذا الكـالم الرائـع كـاف إلثبـات أن النـيب مل يفكـر بـأن . ١٧٢حممـد تقـي احلكـيم، : االصول العامة للفقه املقارن - ٢

 !عدهحيمل صحابته الدعوة من ب

    



٢٠٧ 

ــأتون النــيب طــريف النهــار  ــأnم كــانوا مشــغولني بأعمــاهلم، وكــانوا ي لقــد مــرت شــهادات الصــحابة ب
 .حسب قول طلحة

هنـــاك  إنَّ : لــذلك ال بـــد مــن القــول. اإلســالم هـــو خــامت الرســاالت وللعـــامل أمجــع نَّ أوحنــن نعلــم 
ــ شخصــا ممــن رافــق الــدعوة خطــوةً  ــخطــوة واســتوعب اإلســالم اســتيعابا كــامال حبي ده يف قولــه ث جيسِّ

وسلوكه وهـذا هـو الواجـب، أمـا الصـحابة فقـد خفـي علـيهم الكثـري مـن الرسـول، وكـانوا يـأتون طـريف 
 .النهار وال حيضر إال الواحد أو االثنان على حد تعبري ابن حزم

تعبئــة الكاملــة بــأن يعهــد للصــحابة القيــادة الفكريــة لالمــة لقــام بتعبئــتهم ال ولــو فكــر النــيب 
 .باإلسالم حىت ينقلوه لألجيال، وحىت ال يصطدموا باملستجدات

ــأن يســند إلــيهم محــل  فقلــة تلقــي الصــحابة عــن النــيب  تتــدفعنا اىل القــول بأنــه مل يفكــر ب
أن يسـتوعب اإلسـالم الـذي  )١(وكيف ميكن إلنسـان عـاش مـع النـيب بضـعة أشـهر . الدعوة من بعده

النـــيب قــــد محلـــه أمانتــــه  إنَّ : والــــذي يصـــعب تصــــديقه هـــو القــــول! قـــي ينــــزل ثالثـــا وعشــــرين ســـنة؟ب
 !العظمى
ــــأن النــــيب "... إن  ــــادة التجربــــة  أي افــــرتاض يتجــــه إىل القــــول ب كــــان خيطــــط إلســــناد قي

علــى اcــام أكــرب  والقيمومــة علــى الــدعوة بعــده مباشــرة إىل جيــل املهــاجرين واألنصــار حيتــوي ضــمنا
وأبصر قائد رسـايل يف تـاريخ العمليـات التغيرييـة بعـدم القـدرة علـى التمييـز بـني الـوعي املطلـوب علـى 
مســتوى القاعـــدة الشــعبية للـــدعوة، والــوعي املطلـــوب علـــى مســتوى قيـــادة الــدعوة وإمامتهـــا الفكريـــة 

 .)٢(" والسياسية 
____________ 

 .لساعات ود العرب الذين رأوا النيب كمعاوية بن أيب سفيان وأبيه ووف  - ١
 .حبث حول الوالية - ٢

    



٢٠٨ 

 !الصحابة ينقلون آخر الحديث أحياناً 
، اً قد يسمع الصحايب طرفا من حديث النيب، ومل يكن قد حضر أوله، فيظن أنه مسـع حـديثا تاّمـ

 .من أخطر علل احلديث ث مبا مسع، وهذه واحدةٌ فيحدِّ 
، فاســتمع  أن الــزبري بــن العــوام مســع صــحابيا حيــدث عــن رســول اهللا" اجلــوزي  حــدث ابــن

: نعـم، فقـال الـزبري: أنت مسعـت هـذا مـن رسـول اهللا؟ فقـال الرجـل: إليه حىت قضى حديثه، فقال له
مسعـت هـذا مـن رسـول اهللا، وأنـا ، قـد لعمـري ث عـن النـيب هذا وأشـباهه ممـا مينعـانين أن أحتـدَّ 

يومئــذ حاضــر، ولكــن رســول اهللا ابتــدأ Qــذا احلــديث، فحــدثناه عــن رجــل مــن أهــل الكتــاب حديثــه 
يومئذ، فجئته أنت بعد انقضاء صدر احلديث وذكر الرجل الذي هو مـن أهـل الكتـاب فظننـت انـه 

 .)١(" من حديث رسول اهللا 
 .النيب حيكيه عن رجل من أهل الكتاب أنَّ  هذا صحايب يروي حديثا على أنه من النيب مع

 .ث فال يسمعون منه أول حديثهإنه أمر طبيعي أن يأيت بعض الصحابة والرسول يتحدَّ 
عن أهل الكتاب، فيأيت صـحايب ويـروي كالمهـم  لكن املصيبة الكربى أن يتحدث النيب 

 جعل كل واحد من الصـحابة مرجعـا لنـا نأخـذ عنـه اهللا فهل نصدق أنَّ ! على أنه تعبري عن اإلسالم
مـن قـال هـذا ! الدين، وهذا حاهلم؟ وهل يقبل اهللا أن يصبح كالم أهل الكتاب جزءا مـن اإلسـالم؟

فهو أظلم اcام هللا بالتفريط يف دينه، فـاهللا مل جيعـل الصـحابة مراجـع لنـا ألنـه يعلـم أnـم قـد يأخـذون  
 .حدث هلذا الصحايب السالف الذكركالم النيب على غري حقيقته، كما 

____________ 
 .٣٨ص : شبهة التشبيه - ١

    



٢٠٩ 

أبا هريـرة حيـدث عـن رسـول  إنَّ : فقاال )١(رجلني دخال على عائشة  أنَّ : وعن أيب حسان األعرج
 ".الطرية يف املرأة والدابة والدار " أمنا  اهللا 

ــت إمنــا ! مــن حــدث Qــذا؟!! أنــزل القــرآن علــى أيب القاســم كــذب والــذي: فطــارت شــفقا مث قال
 َمــا (: إن الطــرية يف الدابــة واملــرأة والــدار، مث قــرأت: كــان أهــل اجلاهليــة يقولــون: قــال رســول اهللا

َصاَب 
َ
ِصيبَةٍ  ِمن أ رْ  ِ>  مُّ

َ
نُفِسُكمْ  ِ>  َوَال  ِض  اْأل

َ
ن َقبِْل  ِمّن ِكتَاٍب  ِ>  إِالB  أ

َ
6َْ  أ Bَها غ

َ
 .)٣( )٢( ) أ

فـأبوهريرة يرويـه علـى أنـه مـن كـالم النـيب مـع أن النـيب  . انظر أيها القارئ اللبيب إىل هذا احلـديث
ويعــد أبــوهريرة راويــة اإلســالم، فــإذا كــان هــذا حــال . كــان يــتكلم علــى لســان أهــل اجلاهليــة كمــا ورد

 !راوية اإلسالم بالنقل فكيف بباقي الرواة؟
ولنقــل األحاديــث الــيت  -يبــة حــول األحاديــث املوجــودة؟ أال يــدفع فينــا هــذا احلــديث الشــك والر 

ن يـدري؟ فلعـل بعــض األحاديـث الـيت نعتقـد Qـا، هـي مـن كـالم اجلاهليــة َمـ -تفـرد Qـا كـل صـحايب 
 !!ولكن خفي ذلك على الراوي كما خفي على راوية اإلسالم أيب هريرة. أو أهل الكتاب
فـرواه،  وظنـه مـن كـالم النـيب ... " ةإن الطـري " إن أبـا هريـرة مسـع آخـر احلـديث : قد يقال

 .ال أنه يتعمد الكذب
 وما ذنبنا حنن حىت يصل إلينا اإلسالم بشكل خاطئ؟: قلنا

بلـــغ : يف كتـــاب العتـــق، بإســـناده عـــن عـــروة بـــن الـــزبري، أنـــه قـــال" املســـتدرك " وروى احلـــاكم يف 
ألن امتـع بسـوط يف سـبيل : " قـال ن رسـول اهللا إ: أبـا هريـرة يقـول عائشة رضي اهللا عنها أنَّ 

امليـــت : ولـــد الزنـــا شـــر الثالثـــة، وأن: " وأن رســـول اهللا قـــال" اهللا أحـــب إيل مـــن ان أعتـــق ولـــد الزنـــا 
 ".يعذب ببكاء احلي 
____________ 

 .٢٢: احلديد - ١
 .١٢٧و  ١٢٦ص : تأويل خمتلف احلديث - ٢

    



٢١٠ 

ألن أمتــع بســوط يف : " أمــا قولــه ،حــم اهللا أبــا هريــرة، أســاء مسعــا فأســاء إصــابةً ر : فقالــت عائشــة
ْدرَ  َوَمـا * الَْعَقبَةَ  اْقتََحمَ  فََال  (، إnـا ملـا نزلـت "من أن أعتق ولد الزنـا  سبيل اهللا أحب إيلَّ 

َ
 َمـا اكَ  أ

ـــةُ  اريـــة ســـوداء، ختدمـــه يـــا رســـول اهللا، مـــا عنـــدنا مـــا نعتـــق، إال أن أحـــدنا لـــه ج: قيـــل. )١( ) الَْعَقبَ
ألن : " فزنني، فجئن باألوالد فأعتقنـاهم، فقـال رسـول اهللا -اجلواري  -فلو أمرناهن . وتسعى عليه

 ".أمتع بسوط يف سبيل اهللا، أحب إيل من أن آمر بالزنا، مث اعتق الولد 
فقني فلــم يكــن احلــديث علــى هــذا، إمنــا كــان رجــل مــن املنــا" ولــد الــزين شــر الثالثــة : " وأمــا قولــه

يـا رسـول اهللا مـع مـا بـه ولـد زنـا، : ، قيـل"ومن يعذرين من فـالن؟ : " فقال يؤذي رسول اهللا 
ْخـرَ   ِوْزرَ  ةٌ  َواِزرَ   تَِزرُ  َوَال  (: يقـول )٢(واهللا " هو شر الثالثـة : " فقال رسول اهللا 

ُ
"  ...) ىٰ  أ

)٤( )٣(. 
فقـد أخفـق أبـو هريـرة يف . خر يبني لنا عدم أهلية الصحابة لنقل اإلسـالم ملـن بعـدهمهذا مثال آ

والـذي ينبغـي الوقـوف عنـده أن أليب هريـرة يف كتـب . نقل احلـديث حـىت أصـلحت لـه عائشـة خطـأه
حديثا، فمن يضمن لنا أن ال يكون أبو هريـرة قـد أخطـأ يف نقلهـا كمـا حصـل لـه يف  ٥٣٧٤السنن 

نعـم، مـن . مجيع أحاديثه بل لنقل األحاديـث الـيت تفـرد Qـا: قبله؟ حنن ال نقول هذا احلديث والذي
! يضمن لنا ذلك؟ وإذا مل جند جوابا فكيـف ميكـن لنـا أن نعتمـد علـى أيب هريـرة يف نقـل سـنة النـيب؟

اهللا اختــار أبــا  وهــل حقــا أنَّ . إننــا يف حاجــة جلــواب حيــل لنــا هــذه املعضــلة الــيت متــس اإلســالم أمجعــه
ـــرة يف هريـــر  ـــا ال أتصـــور مســـلما يقـــول باإلجيـــاب بعـــدما عـــرف إخفـــاق أيب هري ـــغ ســـنة نبيـــه؟ أن ة لتبلي
والــذي يقــول إن اهللا اختــار أبــا هريــرة هلــذه املهمــة مــتهم هللا بأنــه فــرط يف دينــه، إذ رضــي أن . النقــل

 ...تتغري تعاليم اإلسالم مبعتقدات جاهلية
____________ 

 .١٢و  ١: البلد - ١
 .وصححه ٢/٢١٥: املستدرك - ٢
 .١٨: فاطر - ٣

    



٢١١ 

اتقــــوا اهللا وحتفظـــوا مـــن احلـــديث، فـــواهللا لقــــد رأيتنـــا جنـــالس أبـــا هريــــرة : " وقـــال بشـــر بـــن ســـعيد
وحيــدثنا عــن كعــب األحبـــار، مث يقــوم فــأمسع بعــض مــن كــان معنـــا  فيحــدث عــن رســول اهللا 

 !!)١("  ل اهللا جيعل حديث رسول اهللا عن كعب، وحديث كعب عن رسو 

 الصحابي يأخذ عن مخبر وينسب للنبيّ 
هنــاك مــن الصــحابة مــن كــان يســمع  نَّ أومــن اإلشــكاالت الــيت تظهــر لنــا يف مرجعيــة الصــحابة 

 :احلديث من خمرب وينسبه للنيب، كأيب هريرة مثال، يقول ابن قتيبة فيه
كـذا، وإمنـا مسعـه مـن الثقـة   وسـلم وآله عليه اهللا صلىقـال رسـول اهللا : وكـان مـع هـذا يقـول" 

 .)٢(" عنده فحكاه 
أبـاه  عن الزهري قـال أخـربين أبـو بكـر بـن عبـد الـرمحن بـن احلـارث بـن هشـام أنَّ : أخرج البخاري

وهـو  كـان يدركـه الفجـر  أخربتـاه أن رسـول اهللا  همَ لَ َسـ مُّ عائشـة واُ  عبـد الـرمحن أخـرب مـروان أنَّ 
أقســـم بـــاهللا عليـــك : وقـــال مـــروان لعبـــد الـــرمحن بـــن احلـــارث. )٣(ويصـــوم  جنـــب مـــن أهلـــه مث يغتســـل

. ومـروان يومئـذ علـى املدينـة -من أصبح جنبا أفطر ذلك اليـوم : ألنه كان يقول -لتقرعن أبا هريرة 
هريــرة هنــاك  ليفــة وكانــت أليبر لنــا أن جنتمــع بــذي احلً دِّ فقــال أبــو بكــر فكــره ذلــك عبــد الــرمحن مث قُــ

. فيــه مل أذكــره لــك إين ذاكــر لــك أمــرا ولــوال مــروان أقســم علــيَّ : فقــال عبــد الــرمحن أليب هريــرة أرضٌ 
 .)٤(كذلك حدثين الفضل بن عباس وهو أعلم : فقال ،هفذكر قول عائشة وأم سلم

وجهـه ن تلـوَّ " أبا هريرة ملا ذكـر لـه عبـد الـرمحن قـول عائشـة  نَّ أويف رواية معمر، عن ابن شهاب 
 ")٥(. 

____________ 
، وليــت أحــدا يــدلنا علــى هــؤالء الــذين كــانوا مــع بشــر بــن ٢/٦٠٦: ، ســري أعــالم النــبالء٤/١٠٩: البدايــة والنهايــة - ١

 !سعيد، وما أمساؤهم؟ فرمبا وصلت لنا مروياcم وهي من كعب
 .٥٠ص : تأويل خمتلف احلديث - ٢
 .وننزهه من هذا الفعل، ولكن حنتج بالرواية على من يثبتوnا حنن النقبل مانسب اىل النيب  - ٣
 .كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبا: صحيح البخاري - ٤
 .١٣٨ص : راجع شيخ املضرية - ٥

    



٢١٢ 

هـــذه مشـــكلة كبـــرية جـــدا يف مرجعيـــة الصـــحابة، ورمبـــا كـــان يأخـــذ الصـــحايب مـــن أحـــد الصـــحابة 
ْهِل  َوِمنْ  (ى الذين ال يعلمهـم إال اهللا املنافقني املتظاهرين بالتقو 

َ
 َال  اXَِّفـاقِ  hََ  ُدوا َمـرَ  الَْمِدينَـةِ  أ

فلعـل بعـض الصـحابة . وهـؤالء املنـافقون يسـعون لتشـويه صـورة اإلسـالم )١( ) َغْعلَُمُهمْ  Oَْنُ  َيْعلَُمُهمْ 
 !فكيف حنل هذه املعضلة؟. والنيب منه برئ أخذوا عنهم ونسبوا احلديث للنيب 

 .وقد يأخذ الصحايب عن خمرب يهودي ممن دخلوا اإلسالم ليكيدوا له ككعب األحبار مثال
ــأجوج ومــأجوج ليحفــرون الســد كــل يــوم حــىت إذا كــادوا يــرون : " روى أمحــد عــن أيب هريــرة إن ي

 ... ".ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون: شعاع الشمس، قال الذين عليهم
، فإنـه كـان كثـريا مـا جيالسـه وحيدثـه، -األحبار  -لعل أبا هريرة تلقاه من كعب : " كثريقال ابن  

 .)٢(... " فحدث به أبو هريرة، فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه
أبو هريـرة كـان يـدلس، أي يـروي مـا مسعـه مـن كعـب : مسعت شعبة يقول: " قال يزيد بن هارون

 .)٣(" ز هذا من هذا وما مسعه من رسول اهللا وال مييِّ 
ومـا يـدرينا أن تلـك الروايـات : " قال رشيد رضا حـني تكلـم عـن كعـب األحبـار ووهـب بـن منبـه

مل يكونـوا يــذكرون مـا يسـمع بعضــهم مـن بعــض  )٤(املرفوعـة أو املوقوفـة ترجــع إليهمـا، فـإن الصــحابة 
وكثـري مـن التـابعني كـذلك،  بل يذكرونـه مـن غـري عـزو غالبـا،. ومن التابعني على سبيل الرواية والنقل

 بل أكثر ما روي عن أيب هريرة من األحاديث
____________ 

 .١٠١: التوبة - ١
 .٣/١١١: تفسري ابن كثري - ٢
، وهنـاك روايـة قريبـة منهـا ٤/١٠٩: رواه ابن عسـاكر، انظـر علـوم مصـطلح احلـديث صـبحي الصـاحل، البدايـة والنهايـة - ٣

 .٢/٦٠٨: يف سري أعالم النبالء

    



٢١٣ 

 .)١("  املرفوعة مل يسمعه منه 
الـيت مل يصـرح  -وأنا ال آمـن أن يكـون بعـض أحاديـث أيب هريـرة املرفوعـة الغريبـة املتـون : " وقال

 .)٢(" مما رواه كعب األحبار، فقد صرحوا أنه روى عنه  -فيها بالسماع 
خلــق اهللا الرتبــة يــوم الســبت، وخلــق : أخــذ رســول اهللا بيــدي فقــال: " روى مســلم عــن أيب هريــرة

فيهــا اجلبــال يــوم األحــد، وخلــق الشــجر يــوم األثنــني، وخلــق املكــروه يــوم الثالثــاء، وخلــق النــور يــوم 
بعـد العصــر يـوم اجلمعــة يف آخـر اخللــق  األربعـاء، وبـث فيهــا الـدواب يــوم اخلمـيس، وخلــق آدم 

 ".صر إىل الليل من آخر ساعة من ساعات اجلمعة فيما بني الع
الصــحيح انــه موقــوف علــى كعــب : " قــال البخــاري. وقــد قــدح أئمــة احلــديث يف هــذا احلــديث

ـــ ومـــع أنَّ  )٣(" األحبـــار  د ذلـــك هـــذا احلـــديث مـــن كعـــب األحبـــار إال أن أبـــا هريـــرة ينســـبه للنـــيب ويؤكِّ
 "!!أخذ رسول اهللا بيدي : " بقوله

وقـــع يف نفـــس : ن موســـى علـــى املنـــرب قـــالمسعـــت رســـول اهللا حيكـــي عـــ: " وعـــن أيب هريـــرة، قـــال
؟ فأرسل اهللا تعاىل إليه ملكا فأرقه ثالثا، وأعطاه قارورتني، يف كل يـد قـارورة، )٤(موسى هل ينام اهللا 

وأمـره أن حيــتفظ Qمــا، فجعــل ينــام وتكــاد يــداه تلتقيــان، مث يســتيقظ فيحــبس إحــدى القــارورتني عــن 
 .)٥(" رت القارورتان األخرى، حىت نام نومه فاصطفقت يداه فانكس

 هذا احلديث ليس مبرفوع، بل من اإلسرائيليات والظاهر أنَّ : " قال ابن كثري
____________ 

 .١٥٠ص : راجع شيخ املضرية. ١٩/٩٧: جملة املنار - ١
 .وشيخ املضرية ٢٧/٣٤٢: راجع جملة املنار!... وأنا ال آمن - ٢
 .١٦ص : تفسري سوة اإلخالص البن تيمية - ٣
 .٣/٥٦٨: تفسري ابن كثري - ٤

    



٢١٤ 

ــإن موســى  يف   )١(وز علــى اهللا ســبحانه وتعــاىل النــوم، وقــد أخــرب اهللا أجــل مــن أن جيَّــ املنكــرة، ف
 .)٢( "العزيز بانه احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم، له ما يف السموات وما يف األرض كتابه 

دون ذكـــر الســـم  وينســـب للنـــيب  لقـــد كـــان أبـــو هريـــرة يأخـــذ عـــن خمـــربين ككعـــب وغـــريه
الشــخص الــذي أخــذ عنــه، فهــل يرضــى اهللا أن نأخــذ ديننــا عــن رواة يأخــذون عمــن هــب ودب مــن 

 :اليهود واملنافقني؟ وإذا كانت أم املؤمنني كذبته يف قوله عن النيب 
 ن أن ال تكون أحاديث أيب هريرة كهذا؟فكيف نأم" من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم " 

 .ض ألن خيطئ يف غريهوإذا أخطأ يف هذا احلديث فهو معرَّ 
خطـــري، وأنـــا ال أريـــد أن آخـــذ ديـــين عـــن جمهـــول قـــد  جعـــل الصـــحابة نقلـــة للســـنة أمـــرٌ  نَّ أفـــاحلق 

ين كــان فعلـى علمـاء احلـديث أن يبينـوا لنــا هـؤالء املخـربين الـذ. يكـون يهوديـا مـاكرا أو منافقـا خبيثــا
يأخذ عنهم أبو هريرة حىت نطمئن بأnم ليسوا مـن اليهـود أو املنـافقني، مث ننظـر فـإن مل يقـدروا علـى 

 ..أفضل ةٍ ذلك فلريمحوا أنفسهم بالبحث عن مرجعيّ 

 الصحابة يخطئون بالنقل
فلرمبـا نقلـوا ، وهـذا أمـر خطـري، كان هناك قسم مـن الصـحابة يغلطـون بالروايـة عـن النـيب 

ــري مــن الروايــات املغلوطــة، ويتعبــد Qــا املاليــني، وهــي ليســت كمــا قــال النــيب، واألمثلــة علــى  لنــا الكث
 .ذلك كثرية

أي مطــرف، واهللا إن كنــت ألرى أين لــو شــئت : قــال يل عمــران بــن حصــني: " عــن مطــرف قــال
عن ذلـك وكراهيـة لـه،  أً طيثا، مث لقد زادين بُ يومني متتابعني ال أعيد حد حدثت عن نيب اهللا 

شــــهدت كمــــا  - أو مــــن بعــــض أصــــحاب حممــــد  - رجــــال مــــن أصــــحاب حممــــد  أنَّ 
 شهدوا ومسعت كما مسعوا حيدثون أحاديث ما هي كما يقولون، ولقد علمت

____________ 
  .٣/٥٦٨: تفسري ابن كثري - ١
 .١٠/١٥البداية والنهاية  – ٢

    



٢١٥ 

 .)١(... " ه هلمأnم ال يألون عن اخلري، فأخاف أن يشبه يل كما شبِّ 
 .الصحابة كانوا خيطئون يف نقل أحاديث النيب هذه شهادة لصحايب كبري يف أنَّ 

فلرمبــا يكــون بعضــها عــن . وقــول عمــران هــذا يــدخل علينــا الشــك يف األحاديــث الــيت بــني أيــدينا
إننـا لــو علمنـا أمسـاءهم أو علمنـا روايــاcم لرمبـا حيـل اإلشــكال  .بة الـذين كــانوا يغلطـونهـؤالء الصـحا

 .بورود رواياcم عن طريق آخر، ولكن لألسف ال نستطيع إحراز أمسائهم وال رواياcم
! فكيـــف يطمـــئن املســـلم جبعـــل هـــؤالء الصـــحابة مهـــزة الوصـــل بينـــه وبـــني منبـــع تعـــاليم اإلســـالم؟

وهـل ميكـن ! حاديث اليت وصلت إلينا مما قد تكـون مـن األحاديـث اخلاطئـة؟وكيف يطمئن بكل األ
وضـع لنـا بعـد نبيـه  -وهو احلريص على إيصال دينـه اىل عبـاده بصـورة صـحيحة  - )٢(اهللا  نَّ أالقول 
 .ال أعتقد أن مسلما يقول ذلك! مرجعية ختطئ يف النقل؟ 

 !!!)٣(" ئ حدثتكم به ليس كما حدثتكم لعل كل ش: " قال زيد بن ثابت
إن زيدا يدعونا اىل التشكيك يف كل أحاديثه اليت وصلت إلينا، فال ندري كيف نأخذ بأحاديثـه 

 بعد هذا؟
ــت بعــد شــهادته هــذه علــى نفســه ــين عــن زيــد بــن ثاب كــل   نَّ أكمــا . إنــين ال أســتطيع أن آخــذ دي

ك بـه ألنـه قـد ال يكـون كمـا حـدثهم حديث مرسل يواجهنا سنفرتض أنـه مـأخوذ عـن زيـد وسنشـك
 !!به

وإنين أرى يف قول زيد هذا أكرب عائق يقف أمامنا ومينعنا عن جعل زيد والصـحابة مراجعنـا بعـد 
فهــذا الشــك وارد يف حــق  -وهــو مــن علمــاء الصــحابة  -فــإذا شــك زيــد يف أحاديثــه . النــيب 

 !!بطا للحديث من زيدالصحابة اآلخرين ممن هم أقل حفظا وض
____________ 

 .٤٠: ، تأويل خمتلف احلديث١/١٤١: ، جممع الزوائد٥/٥٩٩: مسند أمحد - ١
 .نقال عن نفس املصدر ٣١٣: ، وذكره عجاج اخلطيب يف السنة قبل التدوين١/٦٥: جامع بيان العلم - ٢

    



٢١٦ 

كـــــان رســـــول اهللا : ، فقالـــــت"الوضـــــوء  ،بلـــــةِ يف القُ : " أنـــــه بلـــــغ عائشـــــة قـــــول ابـــــن عمـــــر: وروي
 .)١(" ، مث ال يتوضأ يقبل وهو صائمٌ  

حـــديثا وقـــد أخطـــأ يف نقـــل  ٢٦٣٠هــذا صـــحايب آخـــر يعتـــرب مـــن املكثـــرين، لــه يف كتـــب الســـنن 
ولوالها لنقل إلينـا هـذا احلـديث . وعكس املعىن حىت أصلحت قوله أم املؤمنني حديث النيب 

 !!على صورته املقلوبة
 فكيف نطمئن باألخذ عنه؟ فإذا كان ابن عمر خيطئ يف الرواية عن النيب 

فرمبـــا روى أحاديـــث خاطئـــة كمـــا فعـــل يف احلـــديث الســـابق ووصـــلت إلينـــا رواياتـــه علـــى أnـــا مـــن 
 .أليس هذا أمرا جائزا وحمتمال؟ فاألمثلة على ذلك كثرية! اإلسالم
يـافالن : علـى القليـب يـوم بـدر قـال وقـف رسـول اهللا : أمحد عن ابن عمر أنـه قـال أخرج

ــت : قــال حيــىي. يــافالن هــل وجــدمت ماوعــدكم ربكــم حقــا أمــا واهللا إnــم اآلن ليســمعون كالمــي فقال
إnـــم ليعلمـــون أن الـــذي  : إمنـــا قـــال رســـول اهللا  هـــمٌ غفـــر اهللا أليب عبـــد الـــرمحن إنـــه وَ : عائشـــة

 ...)٢(كنت أقول هلم حقا 
ابـن عمـر حيـدث عـن أبيـه عمـر بـن اخلطـاب أن رسـول اهللا  وأخرج أمحد عن عائشة أنه بلغهـا أنَّ 

يــرحم اهللا عمــر وابــن عمــر فــواهللا مــا مهــا : فقالــت". ب ببكــاء أهلــه عليــه امليــت يعــذَّ : " قــال 
يف رجـــل مـــن اليهـــود ومـــر  دين، امنـــا قـــال ذلـــك رســـول اهللا وال مكـــذبني وال متزيِّـــ )٣(بكــاذبني 

 .)٥(" ليعذبه يف قربه  )٤(إnم ليبكون عليه وان اهللا : " بأهله وهم يبكون عليه، فقال
____________ 

 .ه عن الدارقطين، ونقل٩٧الزركشي، : اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ١
 .٤/٤٢٧: مسند أمحد - ٢
حىت لو كانا غري كاذبني، فـاهللا اليعتمـد لنقـل شـريعته مـن خيطـئ يف نقـل احلـديث بالشـكل الـذي يغـري املعـىن األصـيل  - ٣

 .له كله
  .١٩ - ٤/١٨: سنن النسائي بشرح احلافظ السيوطي. ٦/٢٨١ - ٤

    



٢١٧ 

 .)١(يأخذ احلديث على وجهه لشاه صاحب، فقضت عائشة بأنه مل " االنصاف " ويف 
لقد أخطأ ابن عمـر يف نقـل حـديث قليـب بـدر، وكـذا أخطـأ عمـر بـن اخلطـاب يف نقـل حـديث 

ث بـه علـى عمـر حـدَّ  احلديث جاء يف رجل مـن اليهـود إال أنَّ  فمع أنَّ " ب ببكاء أهله ت يعذَّ امليِّ " 
 .له عائشة احلديث أنه من نصوص اإلسالم، ونقله ابن عمر وحدث به عن أبيه إىل أن صححت

 !أال ترى أن اعتماد هكذا مرجعية بعدالنيب فيه خطر على تعاليم اإلسالم ونصوصه؟
 !ولو بدون قصد؟ -وهل يعقل أن خيتار اهللا لتبليغ دينه من يقلب نصوصه رأسا على عقب 

من عقل ذلك فهو يتهم اهللا بأنه فرط يف دينه، إذ رضي أن جيعل محلته قاصرين عن فهم الـنص 
 .مالبساتهو 

هــذه اإلشــكاالت الــيت وقــع فيهــا ابــن عمــر وأبــوه جتعلنــا نشــك يف أحاديــث عمــر وابنــه، وإذا  إنَّ 
مــع أnــا هــي . صــححت هلــم عائشــة بعــض أحــاديثهم فــال نضــمن أnــا صــححت هلــم كــل أحــاديثهم

 !للخطأ والسهو فهي غري معصومة أيضا عرضةٌ 
ــث عمــر وابنــه مــن طــرق إ: وقــد يــرد الــبعض علينــا أمــام هــذه اإلشــكاالت بقولــه ذا وردت أحادي

ويبدو أن هذا احلل غري جمد، فماذا نفعل باألحاديـث الـيت تفـرد Qـا عمـر . أخرى فسيحل اإلشكال
فالــذي وقــع فيــه عمــر وابنــه قــد يقــع فيــه ! دوا Qــا؟وأحاديــث بقيــة الصــحابة الــيت تفــرّ : بــل قــل! وابنــه؟
 .غريهم

إن بــالال يــؤذن بليــل فكلــوا : " قــال هللا أخــرج البخــاري عــن عبــد اهللا بــن عمــر أن رســول ا
 .)٢(" واشربوا حىت ينادي ابن أم مكتوم 

 غلط ابن: هذا احلديث مما استدركت به عائشة على ابن عمر وكانت تقول" 
____________ 

 .١٠/٤٣: الغدير - ١
 .كتاب األذان، باب أذان األعمى اذا كان له من خيربه  - ٢

    



٢١٨ 

 .)١(" ابن مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن بالل  نَّ أوصحيحه  عمر،
عمــرة يف رجـــب، فســمعت بـــذلك  اعتمـــر رســول اهللا : كـــان يقــول" وروي أن ابــن عمــر 

 !!)٢(" عائشة فقضت عليه بالسهو 
الشـهر تسـعة وعشـرون، وصـفق : قـال رسـول اهللا : " قال عبد اهللا بن عمـر: وأخرج أمحد

إمنـا  ،غفـر اهللا أليب عبـد الـرمحن انـه وهـمٌ : فقالـت عائشـة. بيديه مرتني، مث صفق الثالثة وقبض إQامه
يــا رســول اهللا إنــك نزلــت لتســعة : نســاءه شــهرا فنــزل لتســعة وعشــرين فقــالوا هجـر رســول اهللا 
 .)٣(" كون تسعة وعشرين الشهر ي إنَّ : وعشرين فقال

ح عائشة هـذا احلـديث البـن عمـر حللـت مشـكلة اهلـالل يف رمضـان، ولكـان وهكذا لو مل تصحِّ 
العيد بعد اليوم التاسع والعشرين مباشرة ولصمنا تسعة وعشرين يوما ال نزيد عليها وان مل يـر هـالل 

 .)٤(رمضان كما كان يفعل ابن عمر 
 مل تصححها عائشة البن عمر، فمـاذا نفعـل Qـا، أال حيتمـل إن هناك الكثري من األحاديث اليت

 !فيها اخلطأ كما حصل عنده يف أحاديثه السابقة؟
للعيان، وهو اتبـاع املرجعيـة الـيت جعلهـا اهللا لنـا  طريق اخلالص من هذه املشكلة واضحٌ  أعتقد أنَّ 

 .بعد نبيه وهي ليست مرجعية الصحابة
مــن قــريش،  بــن مطعــم حيــدث أنــه كــان عنــد معاويــة وفــدٌ كــان حممــد بــن جبــري : عــن الزهــري قــال

 بلغين أن رجاال منكم يتحدثون أحاديث: " فقام معاوية فحمد اهللا، مث قال
____________ 

وQــذا جــزم الوليــد، وكــذا أخرجــه ابــن خزميــة وابــن املنــذر وابــن حبــان مــن طــرق عــن : " قــال األميــين. ١٠/٤٤: الغــدير - ١
 ٩٧: وراجـع اإلجابـة". ي والطرباين من طريـق منصـور بـن زادان عـن خبـب بـن عبـد الـرمحن شعبة، وكذلك أخرجه الطحاو 

 .٩٨و 
 .٣٤٦ - ١/٣٤٥: مجع الفوائد - ٢
 .٩٨ص : ، وانظر اإلجابة للزركشي٢/٣١: املسند - ٣
 .٢/١٣: راجع مسند أمحد - ٤

    



٢١٩ 

 .)١(" ليست يف كتاب اهللا وال تؤثر عن رسول اهللا فأولئك جهالكم 
ت هذه األحاديـث الـيت يرووnـا ال تـؤثر عـن رسـول اهللا، فمـن يضـمن لنـا أن ال تكـون قـد إذا كان

 !وصلت إلينا؟
فــاألحرى بكــل مســلم عاقــل أن يــرتك مرجعيــة الصــحابة الــيت ختطــئ يف نقــل الســنن وأن يبحــث 

 .معنا عن املرجعية اليت وضعتها السماء حلفظ اإلسالم وإسعاد البشرية

 صحابة مشكوك في روايتهم
: أقلــد مجيــع الصــحابة وال أســتجيز خالفهــم بــرأي إال ثالثــة نفــر: " ه قــالوي عــن أيب حنيفــة أنَّــر 

وكـان . أمـا أنـس فـاختلط يف آخـر عمـره: فقـال. فقيـل لـه يف ذلـك. أنس بن مالـك وأبـو هريـرة ومسـرة
 يســتفىت فيفــيت مــن عقلــه، وأنــا ال أقلــد عقلــه، وأمــا أبــو هريــرة، فكــان يــروي كــل مــا مســع مــن غــري أن

 .)٢(" يتأمل يف املعىن، ومن غري أن يعرف الناسخ واملنسوخ 

ــط يف آخــر عمــره وأفــىت مــن عقلــه بشــهادة أيب حنيفــة الــذي أدركــه ومســع منــه،  ــس قــد خل هــذا أن
أن مييز لنا األحاديث اليت رواها أنس قبـل أن خيلـط عـن تلـك الـيت رواهـا بعـد أن  فهل يستطيع أحدٌ 

مــن أحاديثــه الــيت قاهلــا بعــد أن خلــط ونقلهــا الــرواة علــى أnــا  فلرمبــا وصــل إلينــا عنــه بعــض!! خلــط؟
صــحيحة، ألــيس هــذا أمــرا حمــتمال؟ فكــل حــديث رواه أنــس، لــيس لــه طريــق آخــر ينبغــي لنــا التوقــف 

وهــي الــيت كــان  -ولــيس هــذا فحســب، بــل إن األحاديــث املرســلة . عنــده ألنــه قــد يكــون مــن عقلــه
للنـيب دون ذكـر الســم الصـحايب الـذي أخـذوا عنــه  يأخـذها الصـحابة عـن بعضـهم الــبعض وينسـبوها

هـــذه األحاديـــث املرســـلة ومـــا أكثرهـــا حنتمـــل يف كـــل حـــديث يواجهنـــا منهـــا علـــى أنـــه قـــد يكـــون  -
 !!مأخوذا عن أنس

____________ 
 .كتاب املناقب، باب مناقب قريش: ذكره ابن حزم يف ملخص ابطال القياس، وراجع صحيح البخاري - ١
وهـو خمطـوط، راجـع )  هــ ٨٨٥/ت(شرح مرقاة الوصول، حممد بـن فرامـوز املعـروف مبـال خسـرو احلنفـي  مرآة االصول - ٢

 .٣٢و  ٣١ص : ، وذكر ذلك أبو شامة الشافعي يف خمتصر املؤمل١٤٦ص : شيخ املضرية

    



٢٢٠ 

وبعد هذا، هل جييز املسـلم لنفسـه االعتمـاد علـى هكـذا رواة؟ وهـل حـدث يف منطـق الرسـاالت 
املســلم الغيــور علــى دينــه ال يلــج مــن هــذا  فــاحلق أنَّ ! ث اهللا ســفريا قــد اخــتلط عقلــه؟اإلهليــة أن بعــ

 !الباب حبثا عن اإلسالم
 :أسر إىل الربيع أن التقبل شهادة أربعة من الصحابة، وهم" وروي أن الشافعي 

 !!)١(" معاوية، وعمرو بن العاص، واملغرية، وزياد 
cوقــد . ثــر، ونكتفــي هنــا بواحــد وهــو أبــو هريــرةم فهــم كُ أمــا الصــحابة املشــكوك يف الثقــة بروايــا

لتـــرتكن احلـــديث عـــن رســـول اهللا : " قـــال لـــه عمـــر. وا يف صـــحتهاأنكـــر عليـــه الســـلف رواياتـــه وشـــكّ 
أكثرت يا أبا هريـرة، وأحـرى : " وقال له بعد أن ضربه بالدرة )٢(" أو الحلقنك بأرض دوس  

 .)٣("  ى رسول اهللا بك أن تكون كاذبا عل
 .)٤(" لقد أكثرت، لتنتهني أو ألحلقنك جببال دوس : " وأرسل عثمان يقول أليب هريرة

وكـان  )٥(" أبـو هريـرة الدوسـي  أال اكذب النـاس علـى رسـول اهللا : " فيه وقال علي 
يلي، ورأيت خليلي، وقال يل خليلي رسول اهللا، فبلغ عليا ذلـك فقـال حدثين خل: " أبو هريرة يقول

 :قال ابن قتيبة! مىت كان النيب خليلك يا أبا هريرة؟: له
 .)٦(" سئ الرأي فيه  - عليٌّ  -وكان " 

ــ. خالفــت عائشــة أبــا هريــرة وأنكــرت عليــه يف أكثــر مــن موضــع: وقــال ن أصــبح ففــي حــديث َم
 وروى أبو هريرة. لمة ورجع أبو هريرة إىل قوهلمابته عائشة وكذا أم سكذَّ ،جنبا

____________ 
 .١٨٥ص : ، راجع شيخ املضرية٢/٣٧٩: تاريخ الطربي، ابن األثري، ابن عساكر - ١
: ، سـري أعـالم النـبالء٤/١٠٦: مـن كنـز العمـال، البدايـة والنهايـة ٤٨٨٥حديث رقم  ٥/٢٣٩: أخرجه ابن عساكر - ٢
٢/٦٠٠. 
 .١٩٥ص : ، شرف الدين"أبو هريرة " ، راجع رواه اإلسكايف - ٣
 .٥٥٤ص : احملدث الفاصل، الرامهرمزي - ٤
 .١٩٥ص : رواه أبو جعفر اإلسكايف راجع أبو هريرة، شرف الدين - ٥
 !، ومل ينكر ابن قتيبة كالم علي يف أيب هريرة٤١: تأويل خمتلف احلديث - ٦

    



٢٢١ 

 :ئشة ذلك فمشت خبف واحد وقالتحديثا يف النهي عن املشي باخلف الواحد، فبلغ عا
 .)١(" الخالفن أبا هريرة 

 :-يف احلديث  إنه كان صريفياً : إمام العراق، وقيل عنه -وقال إبراهيم النخعي 
مـا كـانوا يأخــذون بكـل حــديث أيب : وعنـه قــال. ون مـن حـديث أيب هريــرةعُ دَ كـان أصـحابنا يَــ" 
فكنـت إذا مسعـت احلـديث أتيتـه فعرضـته كـان إبـراهيم صـحيح احلـديث : وعن األعمـش قـال. هريرة

 :عليه، فأتيته يوما بأحاديث من أحاديث أيب صاحل عن أيب هريرة فقال
 .)٢(" دعين من أيب هريرة إnم كانوا يرتكون كثريا من أحاديثه 

د ابـن قتيبـة يف وأكَّـ. وقد مرت بك أيها القارئ شهادة اإلمام أيب حنيفة يف أيب هريرة فـال تنسـها
الصحابة والسابقني األولني اcمـوه وأنكـروا عليـه، وكانـت عائشـة أشـدهم إنكـارا  ام أنَّ النظَّ رده على 

 .)٣(عليه 
أنكـــر الصــحابة علـــى أيب هريــرة كثــرة روايتـــه وذلــك ألن اإلكثـــار ال يــؤمن معـــه : " وقــال اآلمــدي

 .)٤(" اختالط الضبط الذي ال يعرف ملن قلت روايته 
 .)٥(" أيب هريرة فشك فيها قوم لكثرcا أما رواية : " وقال ابن األثري

كــان عمــر وعثمــان وعلــي وعائشــة ينكــرون : "... وقــال األســتاذ مصــطفى صــادق الرافعــي فيــه
 .)٦(" عليه ويتهمونه، وهو أول راوية اcم يف اإلسالم، وكانت عائشة أشدهم إنكارا عليه 

____________ 
 .١٩٧ص : ، شرف الدين"أبو هريرة " راجع  - ١
، العلـــل ومعرفـــة ١/٣٤٠، شـــرح الـــنهج ٤/١٠٩: ، البدايـــة والنهايـــة٢/٦٠٢: هـــذه األخبـــار يف ســـري أعـــالم النـــبالء - ٢

 .١/٤٢٨أمحد بن حنبل، : الرجال
 .٣٩: تأويل خمتلف احلديث - ٣
 .٢/١٠٦: اإلحكام - ٤
 .٨١ص : املثل السائر - ٥
 .١/٢٨٢: آداب العرب - ٦

    



٢٢٢ 

عمـــر حـــىت مـــات أبـــو هريـــرة ملـــا وصـــلت إلينـــا تلـــك  لـــو طـــال عمـــر: " وقـــال احملـــدث رشـــيد رضـــا
 .)١(" األحاديث الكثرية 

وقـد أكثـر الصـحابة مـن نقـده علـى اإلكثـار مـن احلـديث عـن رسـول اهللا : " وقال أمحد أمني عنه
 .)٢(... " وشكوا فيه 

 :روى مسلم عن ابن رزين قال. وقد اعرتف أبو هريرة بتكذيب الناس له
ب علـى رسـول اهللا انكم تقولون اين اكـذِّ : خرج علينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال "

 !فأهل القرون األوىل كذبوا أبا هريرة باعرتافه بنفسه )٣(... " لتهتدوا وأضل
ــرية؟ وكيــف جنعلــه ســفريا ! فبعــد هــذا، كيــف ميكــن لنــا االطمئنــان بصــحة روايــات أيب هريــرة الكث

وهــل يعقــل أن اهللا اختــار أبــا هريــرة ! ، وقــد كذبــه الســلف الصــاحل باعرتافــه؟بيننــا وبــني النــيب 
لتبليـغ دينــه، بعــد أن طعــن فيــه الســلف، وبعــد أن نســب أقــواال للنــيب هــي لكعــب األحبــار، وبعــد أن 

 .أفتونا يا أويل األلباب! رفع للنيب قوال هو من أقوال اجلاهلية؟

 هل الكتابالصحابة يروون عن أ
وينقــل حديثــه علــى أنــه مــن اإلســالم،  ،ث عــن أهــل الكتــابكــان هنــاك مــن الصــحابة مــن حيــدِّ 

 .ومن هؤالء عبد اهللا بن عمرو بن العاص
إنــه قــد ظفــر يف الشــام حبمــل مجــل مــن كتــب أهــل الكتــاب، فكــان ينظــر : " قــال ابــن حجــر عنــه

 .)٤(" ابعني من أئمة الت فيها وحيدث منها، فتجنب األخذ عنه لذلك كثريٌ 
____________ 

 .١٠/٨٥١جملة املنار  - ١
 .، الفصل الثاين من الباب السادس٢٦٢ص : فجر اإلسالم - ٢
٢/٧٥ - ٣. 
 .١/١٦٧: فتح الباري - ٤

    



٢٢٣ 

 .ث عن الرسول والزاملتنيابن عمرو كان حيدِّ  يظهر من كالم ابن حجر هذا أنَّ 
األخـذ عنـه كثـري مـن أئمـة التـابعني علـى وقد التبس على السامعني مصـدر كالمـه، لـذلك جتنـب 

وكان عند عبد اهللا بن عمرو بن العاص مائتا زاملة وكـان حيـدث منهـا ملـن نـزل . حد تعبري ابن حجر
إن عبـد اهللا بــن عمــرو أصــاب يــوم : " وقــال احلـافظ ابــن كثــري يف مقدمــة تفســريه )١(! عليـه مــن النــاس

وقال ابن كثري عن احلـديث الـذي . )٢(" منهما الريموك زاملتني من كتب أهل الكتاب فكان حيدث 
ـــاء الكعبـــة عـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــرو بـــن العـــاص مرفوعـــا شـــبه أن يكـــون األ إنَّ : " رواه البيهقـــي يف بن

ويكــون مــن الــزاملتني اللتــني أصــاQما يــوم الريمــوك مــن كــالم أهــل  ،موقوفــا علــى عبــد اهللا بــن عمــرو
 "!الكتاب 

ــري هــذا يؤكــد قولنــا عبــد اهللا كــان حيــدث عــن الــزاملتني وينســب حديثــه للنــيب  نَّ إ :فكــالم ابــن كث
أم مــن الــزاملتني؟  ز مصــدر كالمــه، أهــو مــن النــيب الــراوي عــن عبــد اهللا ال مييِّــ نَّ أ، أو 

 .ويف كال االحتمالني ضرر فادح على نصوص اإلسالم
ديــدة؟ فهــذا عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص أحــد العبادلــة األربعــة تأمــل طــويال يف هــذه العقبــة اجل

 !وأحد علماء الصحابة الذين يعتمد عليهم يف الرواية ينقل من الزاملتني
ـــا اإلســـالمي وكـــان ســـالحا بيـــد أعـــداء  ـــيس هـــذا هـــو الـــذي فـــتح بـــاب االســـرائيليات إىل تراثن أل

 اإلسالم؟
الكثـــري مـــن االســـرائيليات دخلـــت اإلســـالم عـــن  أنَّ ت والناقـــد البصـــري ال ينكـــر والباحـــث املتثبّـــ" 

طريـق أهــل الكتـاب الــذين أســلموا، وكـذلك ال ينكــر أثرهــا السـئ يف كتــب العلــوم وأفكـار العــوام مــن 
 .)٣(" املسلمني وما جرته على اإلسالم من طعون أعدائه 

____________ 
 .٤/٥٣٣: مستدرك احلاكم - ١
 .١٢٤ص : وانظر شيخ املضرية ١/٤ - ٢
 .٨٢ص : دفاع عن السنة، حممد أبو شهبة - ٣
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مــاذا ســيفعل املســلم للتأكــد مــن ســالمة تعبــده ومعرفتــه بدينــه؟ أيعتمــد يف ذلــك علــى الروايــات 
املنقولــة مــن زاملــيت عبــد اهللا بــن عمــرو؟ ومــن يــدري؟ فلعــل قســما مــن أحاديثــه كــان مــن زاملتيــه، إذ 

بيننا وبني النيب جتعلنـا يف ريـب مـن مروياتـه،  طةً جعل عبد اهللا واس إنَّ . ثبت انه كان يتحدث منهما
فمــن يريــد لنــا أن نأخــذ عــن عبــد اهللا، عليــه أن ! حقــا أو مــن الــزاملتني؟ فهــل هــي عــن النــيب 

 !!ل الروايات اليت رواها عبد اهللا من أهل الكتاب عن الروايات اليت رواها عبد اهللا عن النيبيفصِّ 
 ...أحدا يستطيع بيان ذلك، وإن فعل فستبقى حماولته ناقصة وظنية ال أعتقد أنَّ 

فـاهللا بلطفـه أرسـل لنـا سـفراء معصـومني . اهللا يريد لنا أن نسـلك هـذا الطريـق الـوعر وال أعتقد أنَّ 
 .من اخلطأ حىت تصل إلينا تعاليم السماء بصورة صحيحة

أهــل الكتــاب وبــني يــدي أيب فحاشــاك ريب أن تــرتك دينــك بــني يــدي عبــد اهللا الــذي يأخــذ عــن 
 ...هريرة، وأنس الذي اختلط عقله

 الصحابة ينسون
، ومــن هــؤالء زيــد بــن أرقــم، فعــن يزيــد بــن لقــد نســي بعــض الصــحابة مــا أخــذ عــن النــيب 

انطلقــت أنــا وحصــني بــن ســربة وعمــر بــن مســلم إىل زيــد بــن أرقــم، فلمــا جلســنا إليــه : " حيــان قــال
ــــه ح ــــت:... صــــنيقــــال ل ــــد مــــا مسعــــت مــــن رســــول اهللا  لقــــد لقي ــــريا، حــــدثنا يــــا زي ــــد خــــريا كث يــــا زي
يا ابن أخي، واهللا لقد كربت سين وقدم عهدي ونسـيت بعـض الـذي كنـت أعـي مـن : قال. 

 .)١(... " رسول اهللا 
وهــو  لــذي كــان حيفظــه عــن النــيب زيــد بــن أرقــم يعــرتف علــى نفســه أنــه نســي بعــض ا إنَّ 

 .معدود من كبار الصحابة، فالبد من أن مثله الكثري
____________ 

 .كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أيب طالب: صحيح مسلم - ١

    



٢٢٥ 

 .)١(كيف خيتار اهللا لتبليغ دينه من ينسى ماائتمنه عليه : اإلشكال الذي يرد اآلن هو
فلــم . إن نظــرة واحــدة إىل أنبيــاء اهللا تكفــي إلعطائنــا فكــرة واضــحة عــن صــفات املبلغــني عــن اهللا

علـى  وحفاظـاً  )٢(حيدث أن عهد اهللا برسالته إىل إنسان علم أنه سينسى ما هو مـأمور بتبليغـه، فـاهللا 
 .دينه من التغيري والنسيان اشرتط العصمة يف أنبيائه

د بـن أرقـم قـد حتـدث بعـد أن كـرب ونسـي؟ ألـيس مـن املمكـن أن ومن يضـمن لنـا أن ال يكـون زيـ
روايــة مــن  ٧٠ث زيــد بعــد نســيانه؟ إذا جــاز هــذا فمــن يضــمن لنــا أن ال تكــون رواياتــه البالغــة يتحــدَّ 

حنتمـــل فيـــه أن يكـــون مـــن  هـــذا القبيـــل؟ حنـــن ال نعـــين مجيعهـــا، ولكـــن كـــل حـــديث لـــيس لـــه شـــاهدٌ 
 !ت زيد قبل نسيانه من رواياته بعد نسيانه؟فمن يستطيع أن مييز لنا روايا. نسيانه

ولــو افرتضــنا حــل هــذا اإلشــكال فمــاذا نفعــل بالروايــات املرســلة الــيت كــان يأخــذها الصــحابة عــن 
فكـل حـديث مرسـل ! ؟بعضهم البعض وينسبوnا للنيب دون ذكـر السـم الصـحايب الـذي أخـذوا عنـه

زيــد بــن أرقــم بعــد نســيانه فمــاذا حنتمــل فيــه أن يكــون مــأخوذا عــن  -ومراســيل الصــحابة حجــة  -
 !نفعل Qذه املعضلة؟

 الصحابة يخطئون في الجواب
كــان الصــحابة خيطئــون يف فهــم بعــض اآليــات القرآنيــة، وكــانوا خيطئــون يف اإلجابــة عــن املســائل 

ى عـن محلـة ديـن اهللا، فمـن يتصـدَّ  وكل هذه السـلبيات مرفوعـةٌ . الشرعية، ويف تنفيذ احلدود الشرعية
ن الدين عليه أن يكـون عارفـا جبميـع أحكـام اإلسـالم، وعـدم تـوفر هـذه الصـفة يف شـخص ملهمة بيا

 املرجع بعد النيب، فيه ما فيه من اخلطورة على
____________ 

!! اهللا قـد أنسـى زيـدا مـا حفـظ عـن النـيب هـذا يعـين أنَّ : ليس بيد اإلنسان بل من اهللا، قلنا النسيان أمرٌ  إنَّ : قد يقال - ١
خليفـة  وهذا مايدفعنا للتأكيد علـى أنَّ  .كما هو واضحٌ   اهللا زيدا لتبليغ دينه ملا أنساه ما وعى من النيب  فلو اختار

 .عن النسيان لكيال تنسى أحكام اإلسالم هٌ يف التبليغ منزِّ  النيب 

    



٢٢٦ 

ــأمن املســلم . أحكــام اإلســالم وحقــوق العبــاد مــن أن يأتيــه الــدين  -بــدون هــذه الصــفة  -وال ي
 .توضيح صحيحا، واألمثلة القادمة توضح ما قلنا خريَ 

بJــا َوفَاِكَهــةً  (: سـئل أبـو بكــر عـن قـول اهللا تعــاىل
َ
أي مسـاء تظلــين وأي أرض : " فقــال )١( ) َوك

 .)٢(" تقلين أن أقول يف كتاب اهللا مبا ال أعلم 
 سأقول فيها برأيي، فإن كـان صـوابا فمـن اهللا، وإن كـان إين: " وسئل أبو بكر عن الكاللة فقال

 .)٣(... " خطأ فمين ومن الشيطان
إن أبــا بكــر نزلــت بــه قضــيه فلــم جيــد يف كتــاب اهللا منهــا أصــال، وال يف الســنة : " عدقــال ابــن ســ

اهللا  واسـتغفر فمـن اهللا، وإن يكـن خطـأ فمـينِّ  هذا رأيي، فإن يكن صواباً : أثرا، فاجتهد رأيه، مث قال
 ")٤(.  

ــت أيب عبيــد أنَّ رجــالً ســرق علــ فــأراد ابــو  ،عهــد أيب بكــر مقطوعــة يــده ورجلــه یوعــن صــفية بن
والـذي نفسـي بيـده  :فقـال عمـر،وينتفع Qا ،بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب Qا ويتطهر Qا

  .فأمر به أبوبكر فقطعت يده ،لتقطعنَّ يده االخری
نبَتْنَا (: ه اآليـةعمر بن اخلطاب تال هذ وورد أنَّ 

َ
ا ِفيَها فَأ Jْضبًا وَِعنَبًا * َحب  * َو7ًَْال  َوَزيْتُونًا * َوقَ

ا َوفَاِكَهـةً  * ُغلْبًا وََحَدائَِق  Jبـ
َ
كانـت يف   عصـاً  رفـض؟ مث كـل هـذا قـد عرفنـاه فمـا األبّ : " قـال ) َوك

ما تبـني لكـم هـداه مـن  اتبعوا ،فما عليك أن ال تدري ما األبّ  !هذا لعمر اهللا التكلف: يده، فقال
 .)٥(" ربِّه یوما مل تعرفوه فكلوه إل ،هذا الكتاب

ال : إين أجنبـــت فلـــم أجـــد مـــاء، فقـــال: رجـــال أتـــى عمـــر، فقـــال نَّ أوأخـــرج مســـلم يف صـــحيحه 
ة فأجنبنـا فلـم جنـد مـاء، فأمـا أنـت أما تذكر يا أمري املؤمنني إذ أنا وأنـت يف سـريَّ : فقال عمار. تصلِّ 

إمنـــا كـــان يكفيـــك أن : " يت، فقـــال النـــيب أنـــا فتمعكـــت يف الـــرتاب وصـــلَّ  افلـــم تصـــل، وأّمـــ
 ! "تضرب بيديك األرض، مث تنفخ مث متسح Qما وجهك وكفيك

____________ 
 .٣١: عبس - ١
 .٣٠ص : مقدمة يف اصول التفسري، ابن تيمية. ١٩/٢٢٣: تفسري القرطيب. ١٣/٢٣٠: فتح الباري - ٢

 .١/٥: ري ابن كثريتفس
 .١/٨٢: إعالم املوقعني. ١/٤٧١: تفسري ابن كثري. ٢/٣٦٥: الدارمي يف سننه - ٣
 .٧١: تاريخ اخللفاء، السيوطي. ٢/٨٣٠: جامع بيان العلم. ١٩ص : راجع إعالم املوقعني - ٤
 .٣٠/٣٨: تفسري الطربي. وصححه وأقره الذهيب يف تلخيصه ٢/٥١٤: املستدرك - ٥

    



٢٢٧ 

   .)١(" ث به إن شئت مل أحدِّ : قال! اهللا يا عمار قِ اتِّ  :فقال عمر
أو ) صـلَّ اهللا عليـه وآلـه وسـلَّم(هل مسعت رسول اهللا  ،يا غالم: وعن ابن عباس أنه قال له عمر

فبينـــا هـــو كـــذلك إذ أقبـــل عبـــد  :قـــال ؟مـــن أحـــد أصـــحابه إذا شـــكَّ الرجـــل يف صـــالته مـــا ذا يصـــنع
صـلَّ (سـألت هـذا الغـالم هـل مسعـت مـن رسـول اهللا  :ال عمـرالرمحن بن عـوف فقـال فـيم أنتمـا؟ فقـ

أو أحـــــد أصـــــحابه إذا شـــــكَّ الرجـــــل يف صـــــالته مـــــا ذا يصـــــنع؟ فقـــــال عبـــــد ) اهللا عليـــــه وآلـــــه وســـــلَّم
 .......يقول إذا شكَّ أحدكم) صلَّ اهللا عليه وآله وسّلم(مسعت رسول اهللا :الرمحن

النــاس فحمــد اهللا وأثـــىن  طــاب خطــب عمــر بــن اخل: " وأخــرج البيهقــي عــن الشــعيب، قــال
ســاق أكثــر مــن شــئ ســاقه  أال ال تغــالوا يف صــداق النســاء، فانــه ال يبلغــين عــن أحــدٍ : عليــه، وقــال
ــك يف بيــت املــال رســول اهللا  ــت فضــل ذل  مث نــزل، فعرضــت لــه امــرأةٌ  ،أو ســيق إليــه، إال جعل

بـل كتـاب اهللا؟ : ني أكتاب اهللا تعـاىل أحـق أن يتبـع أو قولـك؟ قـاليا أمري املؤمن: من قريش، فقالت
ـــت ـــه: فمـــا ذاك؟ قال ـــاس آنفـــا أن يغـــالوا يف صـــداق النســـاء، واهللا تعـــاىل يقـــول يف كتاب ـــت الن  (: nي

ُخُذوا فََال  ا قِنَطارً  إِْحَداُهنB  َوآتَيْتُمْ 
ْ
. مـن عمـركـل أحـد أفقـه : فقـال عمـر . )٢( ) َشيْئًا ِمنْهُ  تَأ

 .)٣(" مرتني أو ثالثا 
 .)٤(" امرأة أصابت ورجل أخطأ : " ويف رواية قال عمر
 .)٥(" كل أحد أعلم من عمر : " ويف رواية أخرى قال

  .)٦(" إن امرأة خاصمت عمر فخصمته : " ويف أخرى قال
مــا : فقــال وأيت عمــر بــن اخلطــاب بــامرأة حامــل قــد اعرتفــت بــالفجور فــأمر برمجهــا فتلقاهــا علــيٌّ 

هذا سلطانك عليها فما سـلطانك علـى مـا يف : وقال ها عليٌّ أمر عمر برمجها فردَّ : بال هذه؟ فقالوا
: قـال أومـا مسعـت رسـول اهللا : قـال. قـد كـان ذلـك: بطنها؟ ولعلك انتهزcا أو أخفتها؟ قال

 انه من قيد أو حبس أو". على معرتف بعد بالء  ال حدَّ " 
____________ 

 .كتاب احليض، باب التيمم: صحيح مسلم - ١
 .٢٠: النساء - ٢
نقال عن سنن سعيد بـن منصـور  ٨/٢٩٨: ، وذكره السيوطي يف مجع اجلوامع كما يف الكنز٧/٢٣٣: السنن الكربى - ٣

 .٢/١١٨و  ١/٢٦٩: ، والعجلوين يف كشف اخلفاء١/٥٨٣: والبيهقي، ورواه السندي يف حاشية السنن البن ماجة
 .٥/٩٩: تفسري القرطيب. ١/٤٧٨: تفسري ابن كثري - ٤
 .١/٣٥٧: الكشاف. ٨/٥٧: شرح صحيح البخاري، القسطالين - ٥
 .١/٤٧٨: ، تفسري ابن كثري٨/٥٧: إرشاد الساري - ٦

    



٢٢٨ 

عجزت النساء أن تلدن مثـل علـي بـن أيب طالـب، لـوال : وخلى سبيلها، مث قال". cدد فال إقرار له 
 .)١(" علي هللك عمر 

 .)٢(كل أحد أفقه مين، ثالث مرات : ويف حادثة مشاQة هلذه، قال عمر
قــدم عمــر بــن اخلطــاب الشــام فوجــد رجــال مــن املســلمني قتــل رجــال مــن أهــل : وعــن جماهــد قــال

 .)٣(" أتقيد عبدك من أخيك فجعله عمر دية : الذمة فهم أن يقيده، فقال له زيد بن ثابت
ــإمرأة قــد ولــدت يف ســتة أشــهر فــأمر Qــا أن  عفــان  إن عثمــان بــن" وأخــرج البيهقــي  أتــى ب

 َوفَِصاYُُ  وeََْلُهُ  (ليس ذلك عليها قـال اهللا تبـارك وتعـاىل : " ترجم، فقال علي بن أيب طالب 
اُت  (وقـال  ) َ=َمْ?ِ  ِ>  َوفَِصاYُُ  (وقال  )٤( ) َشْهًرا ثََالثُونَ  ْوَالَدُهـنB  نَ يُرِْضـعْ  َوالَْواِ�َ

َ
 َحـْولَْ?ِ  أ

فالرضاعة أربعة وعشرون شهر واحلمـل سـتة أشـهر، فـأمر Qـا عثمـان أن تـرد فوجـدت قـد  ) 2َِملَْ?ِ 
 .)٦( )٥(" رمجت 

وهكذا كان احلال مـع بقيـة الصـحابة إال مـن جعـل مـنهم امنـاء علـى الشـريعة، وكـانوا يصـححون 
 .وضعهم اهللا فيها أخطاء اخللفاء بعدما أقصوا عن مراتبهم اليت
 مع" األب " إن أبا بكر مل يعرف معىن كلمة . وبعد هذا فلنتأمل يف هذه املعضالت

____________ 
األربعـني، . ٤٨مناقـب اخلـوارزمي ص . ١٣مطالـب السـؤول ص . ٨٠ذخـائر العقـىب ص . ٢/١٩٦: الرياض النضـرة - ١

 .٦٦ص : الفخر الرازي
 .١٠٥ص : الكفاية، الكنجي. ٨١ص : عقىبذخائر ال. ٢/١٩٦: الرياض النضرة - ٢
 .٧/٣٠٤: أخرجه عبد الرزاق وابن جرير الطربي، كنز العمال - ٣
 .١٥: األحقاف - ٤
األنفــس وحقــوق العبــاد  تــام جبميــع األحكــام اإلســالمية فــانَّ  إذا مل يكــن خليفــة النــيب علــى علــمٍ : لقــد قلنــا مــن قبــل - ٥

دليـــل علــى مــانقول، وحاشــا هللا أن يضــع لعبــاده خلفــاء اليعرفــون أحكـــام ســتتعرض للخطــر، ومــا حــدث هلــذه املــرأة خــري 
 .اإلسالم الشرعية

، والعيـين يف عمـدة ٢/٩: ، وابـن الـديبع يف تيسـري الوصـول٤/١٦٩: ، وابـن كثـري يف تفسـريه٧/٤٤٢: السنن الكربى - ٦
 .املنثور نقال عن ابن املنذر وابن أيب حامت، والسيوطي يف الدر ٩/٦٤٢: القاري

    



٢٢٩ 

بJا َوفَاِكَهةً  (: ر هذه الكلمة، قـال تعـاىلاآلية نفسها تفسِّ  أنَّ 
َ
تَاً=  * َوك Bُكمْ  مBْغَعاِمُكمْ  ل

َ
! )١( ) َوِأل

 فالفاكهة طعام لإلنسان، واألب طعام لألنعام، فهل ترى يف هذا أي غموض؟
ومل يعـرف أبـو . ويسأل أبو بكر عن الكاللة، فال يدري ما إذا كـان قـد أصـاب القـول فيهـا أم ال

بكر حد السرقة بعد قطـع اليـد والرجـل حـىت أعلمـه عمـر بـذلك، مـع علمنـا يف أن مـن املفـرتض، أن 
تكون هذه األمور من البديهيات عند خلفاء املسلمني، فهم املخولـون يف القضـاء بالـدماء واألنفـس 

 .واألعراض
أن يعـــرف معـــىن ومــات عمـــر ويف نفســه "  األبّ " لقــد أشـــكلت علــى عمـــر بــن اخلطـــاب كلمـــة 

 :كما خفي عليه حكم اجلنب فاقد املاء، وبعد أن ذكره عمار بالتيمم، قال. الكاللة
 !وكأن عمارا ارتكب جرما. اتق اهللا يا عمار

فـــال أدري  ! ؟فهـــل يف حكـــم التـــيمم غمـــوض مـــا، حـــىت خيفـــى علـــى مـــن الزم رســـول اهللا 
مـــن ال  -الـــيت مل حيملهـــا إال أفضـــل اخللـــق  -تـــه العظمـــى كيـــف يصـــدق املســـلم بـــأن اهللا محـــل أمان

 ...يعرف أوليات اإلسالم من التيمم
وقصــة . أمـا عثمـان فقـد أمـر بـرجم أمـرأة بـدليل أnــا وضـعت لسـتة أشـهر، وهـذا غـري جـائز شـرعا

وتكــررت . مث رمجهــا فقــد تركهــا النــيب حــىت بلــغ ابنهــا ســنتني. مــع املــرأة الغامديــة معروفــة النــيب 
هذه احلادثـة يف عهـد عمـر مبحضـر الصـحابة وعثمـان، فلمـاذا مل ميهلـوا املـرأة حـىت يبلـغ ابنهـا سـنتني 

 !فهل خفيت هذه احلوادث على عثمان والصحابة؟. -هذا مع أnا بريئة  -
هـــذه احلقـــائق ال يســـتطيع أحـــد إنكارهـــا؟ إن الصـــحابة أنفســـهم حيتـــاجون إىل مـــن يـــدهلم، فهـــم 

وإذا أجــابوا قــد خيطئــون، فكيــف يفتــون النــاس وهــم ال !! رون إىل اجلــواب يف املســائل الواضــحةيفتقــ
 يعلمون؟ وكيف يسقون غريهم وهم عطشى؟

____________ 
 .٣٢ - ٣١: عبس - ١

    



٢٣٠ 

أن بعـث اهللا نبيـا ال يـدري : ومل حيـدث يف تـاريخ الرسـاالت اإلهليـة. إن اهللا ال يقبل Qكذا سـفراء
إن اهللا رضـي أن : ولـو قلنـا. أو جييـبهم بشـكل خـاطئ كمـا كـان يفعـل الصـحابة. عهما جييب به اتبا

يبـني الصـحابة دينـه للنــاس لكـان جميـزا أن يأخــذ النـاس أحكـامهم بشـكل خــاطئ، وهـذا هـو الباطــل 
 .عينه

نـه وبـني ، أمـا أن جيعـل بيواإلسـالم  فعلى املسلم أن يبحـث عـن قنـاة سـليمة تربطـه بـالنيبّ 
ی فلــــن يــــؤول أمــــره الــــ ،ربـــه مــــن اليعــــرف التــــيمم وحكــــم األرنــــب و الشـــك يف الصــــالة والبــــديهيات

  !!!اللُّبی ٍري،ألنَّ من ال يعرف القشور ال يستطيع أن يوصلنا إلخ

 ونبين الصحابة منافقون ومرتدّ 
بازديـاد قـوة  ، وكـان يـزداد قـوةً النفـاق انتشـر يف عهـد النـيب  مما الخيفى على كـل مسـلم أنَّ 

 :والقسم األكرب من هؤالء املنافقني ال يعلمهم إال اهللا، قال تعاىل. املسلمني
ْهِل  َوِمنْ  (

َ
 :، وقال تعاىل)١( ) َغْعلَُمُهمْ  Oَْنُ  َيْعلَُمُهمْ  َال  اXَِّفاقِ  hََ  َمَرُدوا الَْمِدينَةِ  أ

ْعَراِب  ِمّنَ  َحْولَُكم َوِممBنْ  (
َ
 .)٢( ) ُمنَافُِقونَ  اْأل

. باالضــافة اىل أن هنــاك عــددا غــري قليــل مــن الصــحابة كــانوا قــد ارتــدوا بعــد وفــاة النــيب 
كـــل صـــحايب مـــن هـــؤالء املنـــافقني واملرتـــدين مســـع مـــن النـــيب   إنَّ : فاإلشـــكال الـــذي يـــرد إلينـــا هنـــا هـــو

د Qـا هـؤالء الصـحابة قـد ال تصـل إلينـا ريه، وهلذا فالسـنن الـيت تفـرَّ شيئا مل يسمعه صحايب غ 
فطرحوهـا علـى مسـامع  ،اض الصـحابة ملسـألة ّمـبسـبب حقـدهم علـى اإلسـالم، فرمبـا حـدث أن تعـرَّ 

، فكــان الــنص عنــد صــحايب منــافق أو مرتــد ولكنــه مــن النــيب  اً النــاس لعــل عنــد أحــدهم نّصــ
 !سه ومل خيرجه، أليس هذا من احملتمل حصوله؟اسره يف نف

وكـذلك قـد ال تصـل إلينـا بعــض السـنن الـيت تفـرد Qـا بعــض الصـحابة بسـبب انشـغاهلم بــاحلروب 
 :أو بسبب قلة الرواية عنهم، يقول حممد زهو يف كتابه احلديث واحملدثون

 وروايته، كمال احلديث كثريا من الصحابة من حتمّ   االشتغال باخلالفة واحلروب عاقَّ " 
____________ 

 .١٠١: التوبة - ٢و  ١

    



٢٣١ 

 .)١(" يف اخللفاء األربعة وطلحة والزبري 
 هذه السنن الـيت حنتمـل بقاءهـا يف صـدور املنـافقني واملرتـدين واملنشـغلني بـاحلروب، قـد يكـون إنَّ 

لنــا منــارس فمــن يـدري؟ فلع. فيهـا الناســخ واملقيـد واملخصــص واملفســر، وهـذا يوقعنــا يف مشـكلة كبــرية
 .)٢(بعض األحكام املنسوخة أو املخصصة أو املقيدة بالسنن اليت بقيت يف صدور هؤالء الصحابة 

 فهل يقبل اهللا Qذا؟ هل يرضى أن منارس حكما منسوخا أو مقيدا أو خمصصا؟
. ولعــل بعـــض هـــذه الســـنن الــيت بقيـــت مـــع الصـــحابة املــذكورين تعكـــس جوانـــب إســـالمية مهمـــة

أن حيمــل ســنة نبيــه لكــل الصــحابة، وفــيهم املنــافق الــذي ال يظهرهــا أو يزورهــا فكيــف يرضــى اهللا بــ
 !؟...وفيهم من سريتد ويدفن السنن يف صدره، وفيهم وفيهم

حفاظــا علــى دينــه وســنة نبيــه اختــذ اجــراء مناســبا لــتاليف هــذه  )٣(لــذلك وجــب القــول يف أن اهللا 
بـــأن جيعـــل  اهللا عهـــد إىل نبيـــه  نَّ أ: والـــذي ظهـــر يل. اإلشـــكاالت الـــيت قـــد حتـــدث مســـتقبال

ســنته عنــد شــخص يتعهــدها ويفهمهــا، وهــذا الشــخص ومــن خــالل موقعــه السياســي والــديين يقــوم 
ــغ الســنة للنــاس هــذا االحتمــال هــو الــذي يرتضــيه العقــل والنقــل، أمــا توزيــع الســنة علــى مائــة . بتبلي

خطـر عظـيم علـى السـنة، وحسـبك دلـيال علـى ذلـك  وأربعة عشر ألف صحايب ليبلغوها للناس ففيـه
 .أن هناك مائة وعشرة آالف صحايب مل يصل إلينا منهم شئ

فنسـبوا للنـيب ... أضف إىل ما سـبق وجـود املنـافقني الـذين يسـعون هلـدم اإلسـالم فكريـا وسياسـيا
قــد مــات وهــم  لنيب أحاديــث مكذوبــة يف حياتــه وبعــد مماتــه، وهــذا ممكــن حدوثــه، فــا 

َذا (مؤمنــون يف ظــاهرهم فلــيس هنــاك مــا مينــع األخــذ عــنهم  ــتَُهمْ  َو/ِ ْف
َ
ــَك  َرأ ــاُمُهمْ  ُيْعِجبُ ْجَس

َ
 َو/ِن أ

 !)٤( ) ِلَقْولِِهمْ  تَْسَمعْ  َفُقولُوا
____________ 

 .١٤٧ص  - ١
 !!قبل احلاجة إىل تبليغها النيب  أو الصحابة الذين تفردوا ببعض السنن وماتوا يف حياة - ٢
 .٤: املنافقون - ٣

    



٢٣٢ 

رمبــــا تكــــون بعــــض األحاديــــث املرســــلة املبثوثــــة يف كتــــب احلــــديث مــــأخوذة عــــن هــــؤالء املنــــافقني 
 ال وهــــذه الفجــــوة الــــيت تصــــدعت فيهــــا أحقيــــة مرجعيــــة الصــــحابة بعــــد النــــيب !! )١(املــــاكرين 

ــك، ألن الرســول  نفســه مل يكــن يعلــم هــؤالء  يســتطيع احملــدثون ردمهــا وإن اجتمعــوا علــى ذل
ْهِل  َوِمنْ  (املنافقني 

َ
 .)٢( ) َغْعلَُمُهمْ  Oَْنُ  َيْعلَُمُهمْ  َال  اXَِّفاقِ  hََ  َمَرُدوا الَْمِدينَةِ  أ

ولكـي يقطـع الطريـق  - لـى أن النـيب وال ميكن الـتخلص مـن هـذه املعضـلة إال بالتأكيـد ع
 !أمينة، أليس هذا هو احلق املبني؟ جعل سنته بأيدٍ  -على هؤالء الدجالني 

 صحابة يساقون إلى النار
 نَّ عَ نـازَ أنـا فـرطكم علـى احلـوض، والُ : " قـال رسـول اهللا : أخرج مسلم عـن عبـد اهللا، قـال

إنـك ال تـدري مـا أحـدثوا بعـدك : فيقـال: يا رب أصـحايب أصـحايب: عليهم، فأقول َنبَّ لَ غْ ا مث الُ أقوام
 ")٣(. 

حـىت إذا عـرفتهم خـرج رجـل  ،مـرةٌ بينمـا أنـا قـائم فـإذا زُ : " قـال وأخرج البخاري عن النـيب 
إnـم ارتـدوا : ومـا شـأnم؟ قـال: قلـت إىل النـار واهللا،: أيـن؟ قـال: هلـم، قلـت: من بيين وبينهم، قال

 .)٤(" مثل مهل النعم  ص منهم إالّ بعدك على أدبارهم القهقرى، فال أراه خيلَّ 
____________ 

 "!ما ال حيصى  -مراسيل الصحابة  -ويف الصحيحني من ذلك : " يقول السيوطي يف تدريب الراوي - ١
ك فيمـا اذا كـان قـد رواه الصـحايب عـن صـحايب عـادل أو ، وعلى هـذا فكـل حـديث مرسـل سنشـ١/٢٠٧: تدريب الراوي

 !!!صحايب منافق ال يعلمه إال اهللا
 .١٠١: التوبة - ٢
 .وصفاته كتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبينا   - ٣
ي مـنهم قليـل يف قلـة الـنعم النـاج أي أنَّ : " ال اإلبل، قال ابن األثـريضوَّ : ومهل النعم. كتاب الرقاق، باب يف احلوض  - ٤

 .٥/٢٤٧: النهاية يف غريب احلديث" الضالة 

    



٢٣٣ 

وهلـذا ال نســتطيع أن جنعــل . مـن الصــحابة مــن يـدخل النــار نَّ ألقـد ثبــت يف الصـحيحني وغريمهــا 
 !إذ كيف نأخذ ديننا عن أهل النار؟. تربطنا بالنيب  ناةً الصحابة قَ 

ــفالبــد مــن متييــز الصــح . ن يصــح األخــذ عــنهمر يف َمــابة املســاقني إىل النــار مــن النــاجني، مث نفكِّ
ـــا فـــإن قيـــل إنَّ  ـــافقون واملرتـــدون، قلن ـــار هـــم املن ـــافقني ال  إنَّ : املســـاقني إىل الن القســـم األكـــرب مـــن املن

ف فعدم إحرازنا للصحابة املساقني إىل النـار يوجـب علينـا التوقّـ. فال ميكن إحرازهم. يعلمهم إال اهللا
فليحــذر العقــالء . البــديل موجــود بــل إنَّ . ولــيس يف هــذا تعطيــل لإلســالم. يف األخــذ عــن الصــحابة

 .من أن جيعلوا أهل النار أدالء هلم يف دين اهللا

 ي الصحابةطريقة تلقّ 
حيـدث، أو يفـيت أو يقضـي، أو يفعـل الشـئ، فيسـمعه  وقد كان النيب : " يقول ابن تيمية

ملن يبلغونه فينتهي علم ذلك إىل مـن شـاء  -أو بعضهم  -يراه من يكون حاضرا، ويبلغه اولئك أو 
مث يف جملـــس آخـــر قـــد حيـــدث، أو يفـــيت، أو . اهللا مـــن العلمـــاء مـــن الصـــحابة والتـــابعني ومـــن بعـــدهم

ــس، ويبلغونــه ملــن أمكــنهم،  يقضــي، أو يفعــل شــيئا، ويشــهده بعــض مــن كــان غائبــا عــن ذلــك اhل
 .)١(" د هؤالء من العلم ما ليس عند هؤالء، وعند هؤالء ماليس عند هؤالء فيكون عن

الصـــحايب قـــد يســـمع حـــديثا فريويـــه فيمـــا بعـــد ويعمـــل بـــه النـــاس،  نّ أاإلشـــكال الـــذي يـــرد هنـــا 
عنــد هــؤالء مــن العلــم مــا لــيس عنــد هــؤالء، " هــذا الصــحايب يف الشــام، ولكــن مبــا أنــه  ولنفــرتض أنَّ 

، فقــد يكــون هلــذا احلــديث الــذي رواه الصــحايب للنــاس يف الشــام "هــؤالء  وعنــد هــؤالء مــا لــيس عنــد
 ناسخ مع صحايب آخر، ولنفرتضه رواه ألهل العراق، فيصيب

____________ 
 .٦ص : رفع املالم - ١

    



٢٣٤ 

وقــــد يكـــون للحــــديث الــــذي رواه !! أهـــل العــــراق احلكــــم اإلســـالمي الصــــحيح وخيطئــــه أهـــل الشــــام
مقيــد ولكنــه ال يعلــم بــذلك، فيفــيت للنــاس هنــاك مبــا عنــده فيعمــل الصــحايب يف العــراق خمصــص أو 

النـــاس بالعـــام واملطلـــق، بينمـــا املخصـــص أو املقيـــد للحـــديث نفســـه عنـــد الصـــحايب الـــذي يف الشـــام 
 .وهكذا !مثال

أمـا نسـبة اختيـار هـذه الطريقـة يف . ليس عاجزا عن اختيار طريقة أمثل لتبليغ سنة نبيه )١(اهللا  إنَّ 
 ففيها ما فيها مـن نسـبة الظلـم واجلهـل إىل اهللا، تعـاىل عـن ذلـك علـوا كبـريا، فهـذه الطريقـة التبليغ هللا

قد متنع املسلم من إصابة الواقع الشرعي، واهللا قادر على إيصال سنة نبيه بصورة صحيحة بدال مـن 
يــد أو أن يــرتك عبــاده يبحثــون يف البلــدان ويف جبهــات القتــال عــن الناســخ إذا احتمــل وجــوده أو املق

املخصص منه، وقد يقطعون مسـافات طويلـة يف سـبيل احلصـول علـى جـواب فيموتـون ويف أنفسـهم 
 .من ذلك شئ

كاملة، وهـو الـذي يقـوم ببياnـا   هناك شخصا أخذ السنة عن النيب  إنَّ : لذلك حنن نقول
 .بعيدا عن اإلشكاالت السابقة ،ناءللناس بسهولة ودون عَ 

 بة والرواسب الجاهليةالصحا
كبــري مــن الصــحابة أكثــر حيــاcم يف اhتمــع اجلــاهلي، وشــاركوا أهــل اجلاهليــة يف   لقــد عــاش عــددٌ 

ـــك مـــن احملرمـــات الـــيت ... أد البنـــات وشـــرب اخلمـــر وأكـــل الربـــا ومجيـــع أعمـــاهلم، مـــن وَ  إىل غـــري ذل
 . مل خيرتهم لبيان دينهاهللا إنَّ : وهذه املالحظة وحدها تكفي ألن جتعلنا نقول. حارQا اإلسالم

 
فــاهللا منــذ أوجــد اإلنســان مل يبعــث لــه نبيــا وال ســفريا قــد شــارك قومــه عــاداcم املنحرفــة، بــل كــان 

 .ة منحرفةخيتار أناسا هم أكمل الناس، خالني من أية رواسب بيئيَّ 
دَ  َولَن (هذه سنة اهللا يف خلقه  ةِ  َ<ِ Bهِ  لُِسن B١( ) َيبِْديًال  اللـ(. 

____________ 
  .٦٢: األحزاب - ١

    



٢٣٥ 

فالســــلوكيات الــــيت مارســــها الصــــحابة يف اجلاهليــــة ال توجــــد يف القــــادة الرســــاليني، ومل حيــــدث يف 
 .غا عنه بعد أن غرق يف سلوكيات قومه املنحرفةتاريخ الرساالت اإلهلية أن اختار اهللا مبلِّ 

أراد أن يلتحــــق بإحــــدى احتفــــاالت قــــريش وقبــــل بعثتــــه  الرســــول  نَّ أيــــروي أهــــل الســــنة 
 !)١(فأنامه اهللا يف الطريق ... ليشاركهم الشرب واللهو

لقـــة ســـوداء مـــن قلبـــه وهـــو صـــيب فاســـتخرجا عُ  اهللا بعـــث ملكـــني لرســـول اهللا  نَّ أويـــروون 
وتعـرف هـذه حبادثـة ياه حـىت يكـون يف أعلـى درجـات الكمـال وخاليـا مـن أيـة رواسـب، قَّ اله ونَـ سَّ وغَ 

هـذا التقـديس وهـذا  إنَّ : " قال طه عبد الـرؤوف سـعد يف تعليقـه علـى هـذه احلادثـة. )٢(الصدر  شقُّ 
التطهــري كــان مــرتني، األوىل يف حالــة الطفولــة لينقــى قلبــه مــن مغمــز الشــيطان، وليطهــر ويقــدس مــن  

 .)٣(... " يف قلبه شئ وحىت ال يكون ،لق ذميم حىت ال يلتبس بشئ مما يعاب عليه الرجالكل خُ 
ملـاذا هـذا : أننـا نتسـاءل ومع موقفنا الـرافض المكانيـة حصـول وصـحة وقـوع هـاتني احلـادثتني إالّ 
 !االهتمام من اهللا برسوله وحرصه أن ال ميارس سلوكا جاهليا ولو ملرة واحدة؟

ــ فالرســول  ،اجلــواب واضــحٌ  نجح يف تنفيــذها ويتقبلهــا أمامــه عمليــة تغيــري كــربى، فحــىت ي
 ...الستقبال الوحي أً البد أن يكون خاليا من أية أفكار خمالفة هلا وحىت يكون مهيّ : الناس

وهذ سنة إهليـة اتبعهـا اهللا مـع مجيـع رسـله وسـفرائه، فكيـف ميكـن أن خيتـار اهللا لتبليـغ دينـه أناسـا 
 ...!لربا وشرب اخلمر؟عت أجسامهم ومنت على اجسدوا اجلاهلية قوال وسلوكا، حىت تشبّ 

____________ 
 .٤/٢٤٥: راجع مستدرك احلاكم - ١
 .١٥٢ص : راجع سرية ابن هشام - ٢
 .١٥٣ص : املصدر السابق - ٣

    



٢٣٦ 

صــحيح هــذا، ولكــن هــذا القــول خمــالف لســنة اهللا : فنقــول. مــا قبلــه اإلســالم جيــبُّ  إنَّ : قــد يقــال
دَ  َولَن (يف اختيـار رسـله  ةِ  َ<ِ Bهِ  لُِسن Bفلـو اختـار اهللا الصـحابة لبيـان دينـه لكـان  )١( ) َيبِْديًال  اللـ- 

خمالفــا لســنته يف اختيــار اإلنســان الطــاهر مــن أي احنــراف يف ســلوكه وقولــه، كاألنبيــاء  -والعيــاذ بــاهللا 
دَ  َولَن (: فكيف يقول اهللا. متاما  ةِ  َ<ِ Bهِ  لُِسن Bيار سفرائه مث خيالف سنته يف اخت ) َيبِْديًال  اللـ

 !!ممن عاشوا يف مستنقع احملرمات لعشرات السنني؟
إن من يستقرئ حياة الصحابة جيد كثريا من الرواسب اجلاهلية قـد عاشـت معهـم بعـد اإلسـالم،  

. ، وهـــذا األمـــر يســـلب مـــنهم خاصـــية القيمومـــة علـــى الـــدعوة)٢(كشـــرب اخلمـــر والزنـــا وأكـــل الربـــا 
 .اعيةفالرواسب اجلاهلية تؤثر سلبا على الد

فقــام " مــن يعــذرين مــن رجــل بلغــين أذاه يف أهلــي : " قــال رســول اهللا  نَّ أأخــرج البخــاري 
يا رسول اهللا، أنـا واهللا أعـذرك منـه، إن كـان مـن األوس ضـربنا عنقـه، وإن كـان : سعد بن معاذ فقال

ادة وهــو ســيد اخلــزرج، وكــان قبــل مــن إخواننــا مــن اخلــزرج أمرتنــا ففعلنــا فيــه أمــرك، فقــام ســعد بــن عبــ
 :ة، فقالذلك رجال صاحلا ولكن احتملته احلميَّ 

كــذبت لعمــر : كــذبت لعمــر اهللا، ال تقتلــه وال تقــدر علــى ذلــك، فقــام اســيد بــن احلضــري، فقــال
وا أن يقتتلـوا ان األوس واخلـزرج حـىت مهّـجتـادل عـن املنـافقني، فثـار احليّـ ه فإنـك منـافقٌ اهللا، واهللا لنقتلنَّ 

 .)٣(على املنرب فلم يزل خيفضهم حىت سكتوا وسكت  رسول اهللا و 
: رجــــال مــــن األنصــــار، فقــــال األنصــــاري )٤(رجــــال مــــن املهــــاجرين كســــح  نَّ أ" وأخــــرج البخــــاري 

 ياللمهاجرين، فسمع ذلك رسول اهللا : يالألنصار، وقال املهاجري
____________ 

 .٦٢: األحزاب - ١
 .وهذا أمر قد وثقناه يف مبحث عدالة الصحابة - ٢
 .٦/٨، و ٣/١٥٦ - ٣
 .مبعىن ضرب: كسح  - ٤

    



٢٣٧ 

يـا رســول اهللا كسـح رجــل مـن املهــاجرين رجـال مــن : قــالوا! " مـا بــال دعـوى أهــل اجلاهليـة؟: " فقـال
 .)١("... "  دعوها فإnا منتنةٌ : " األنصار فقال

ن أوليـات مـا يقتضـيه ضـمان التطبيـق أن يكـون القـائم علـى تطبيقهـا مـ أنَّ " نستخلص مـن هـذا 
لـت دا مسـتوعبا ملختلـف اhـاالت الـيت تكفَّ د فيه مبـادئ فكرتـه جتسُّـشخصا تتجسَّ  -أي الفكرة  -

ــ. الفكــرة تقوميهــا مــن نفســه ا عــن األفكــار د أكثــر مــن أن يكــون صــاحبها خليَّــوال نريــد مــن التجسُّ
غلغلها يف نفسه كمبدأ يستحق من صاحبه التضحية والفناء فيـه مـن جهـة املعاكسة هلا من جهة، وت

ه مـن وجهـة نفسـية أن خيـرج علـى تعاليمهـا أخرى، ومىت كان اإلنسان Qذا املستوى استحال يف حقِّـ
وإذا مل يكن القائم باحلكم Qذا املستوى مـن اإلميـان Qـا وكانـت لديـه رواسـب علـى خالفهـا، . حبال

نــا علــى تطبيقهــا مائــة باملائــة، الحتمــال انبعــاث إحــدى تلكــم الرواســب يف غفلــة مل يكــن بــالطبع أمي
مــــن غفــــالت الضــــمري، واســــتئثارها يف توجيهــــه الوجهــــة املعاكســــة الــــيت تــــأيت علــــى الفكــــرة يف بعــــض 
مناحيهــا وتعطلهــا عــن التــأثري ككــل، ورمبــا اســتجاب الــرأي العــام لــه ختفيفــا حلــدة الصــراع يف أعماقــه 

 .تعاليم هذه الفكرة وما كان معاشا له ومتجاوبا مع نفسه من الرواسبمن  بني ما جدَّ 
يف قـدرcم علـى التفكيـك بـني  -إال نادرا  -ال يكادون خيتلفون  -كل الناس   -على أن الناس 

اإلسـالم يعـاجل اإلنسـان عالجـا مسـتوعبا ملختلـف جهاتـه  ومبـا أنَّ ... الفكـرة وشخصـية القـائم عليهـا
، احتجنــا لضــمان تبليغــه وتطبيقــه إىل العصــمة يف الرســول، مث العصــمة يف -ة الداخليــة واخلارجيــ -

 .)٢(... " الذي يتوىل وظيفته بعده
____________ 

 .سواء عليهم استغفرت هلم: باب قوله ٦ج  - ١
 .١٨٦ - ١٨٥: االصول العامة للفقه املقارن - ٢

    



٢٣٨ 

 الصحابة يفتون بآرائهم
ــآرائهم يف الو  قــائع الشــرعية إذا مل جيــدوا نصــا يف كتــاب اهللا أو ســنة نبيــه كــان الصــحابة يفتــون ب

.  اهللا كـل شـئ حيتاجـه النـاس، وبـنيَّ ل علـى عهـد النـيب الـدين قـد كُمـ وحنن نعلم أنَّ . 
ْكَملُْت  اoَْْومَ  (: قال تعـاىل

َ
ُكمْ  لَُكمْ  أ ا (: وقـال تعـاىل )١( ) ِدينَ Bْطنَا م Bءٍ  ِمـن الِْكتَاِب  ِ>  فَر ْnَ 

Xَْا (، )٢( ) Bءٍ  ِلُّ?ِّ  تِبْيَانًا الِْكتَاَب  َعلَيَْك  َونَز ْnَ ( )٣(. 
فـإذا كـان اهللا قـد أكمـل الـدين وبـني كـل شـئ . فكل شئ حسب منطـوق هـذه اآليـات فيـه نـص

 !فلماذا يفيت الصحابة بآرائهم؟
 مـن هنـا نعلـم أنَّ . وإال ملـا أفتـوا بـآرائهم لنـيب فهم مل حيرزوا مجيع النصـوص الصـادرة عـن ا

أن يكــون لديــه  فــاملفرتض مبــن خيلــف النــيب . بنقــل وبيــان الــدين للنـاس: لنيالصـحابة غــري خمــوَّ 
 .من النصوص ما يكفي ملعرفة أحكام الوقائع الشرعية كلها

 !!اإلسالم ةَ لَ قَ ا نَـ الصحابة يعترفون بأنهم ليسو 
 .الصحابة مل يكونوا يرون أنفسهم يف مرتبة القيمومة على الدعوة اليت جعلها أهل السنة هلم إنَّ 

، فإين كنت مع من هـو أفقـه اكم عّين إيَّ : فقال ،شهدت ابن عمر والناس يسألونه: قال أبو جملز
 .)٤(!!! " مت لكملتعلَّ  إيلَّ  د، ولو علمت أين أبقى حىت يفتقمّين 

____________ 
 .٣: املائدة - ١
 .٣٨: األنعام - ٢
 .٨٩: النحل - ٣
 .١/٤٠: تذكرة احلفاظ - ٤

    



٢٣٩ 

أصــرح دليــل يف الــرد " ولــو علمــت أين أبقــى حــىت يفتقــد يل لتعلمــت لكــم : " فعبــارة ابــن عمــر
، فأهـل السـنة على الذين جعلوا ابن عمر والصحابة مبرتبة سفراء اهللا لعباده بعد نبيـه األكـرم 

 !!أوجبوا للصحابة ما مل يوجبوه هم ألنفسهم
 أمــر النــاس، اذهــب إىل هــذا األمــري الــذي تــوىلَّ : ابــن عمــر كــان إذا ســئل قــال نَّ أوذكــر املنــاوي  
 .فضعها يف عنقه

 .)١(" يريدون أن جيعلونا جسرا ميرون علينا على جهنم : " وقال
َها يَا ( فُّ

َ
ُكمْ  ِمّن بُْرَهانٌ  َجاَءُكم قَدْ  اBXاُس  ك بِّ Bَا رXْنَز

َ
ِبينًا نُوًرا إoَُِْكمْ  َوأ  .)٢( ) مُّ

____________ 
 .١/٢٣: إحياء علوم الدين. ١/١٥٨: فيض القدير شرح اجلامع الصغري - ١
 .١٧٤: النساء - ٢

    



٢٤٠ 

 الفصل الرابع

 عدالة الصحابة
    



٢٤١ 

    



٢٤٢ 

 :بادئ ذي بدء
 .ال ألnم كما يقولون محلة الشريعة للناسلقد جعل أهل السنة كل الصحابة عدو 

اهللا ســـبحانه  وكـــأنَّ ... األمـــة جممعـــة علـــى تعـــديل مجيـــع الصـــحابة مث إنَّ : " يقـــول ابـــن الصـــالح
 .)١(" وتعاىل أتاح اإلمجاع على ذلك لكوnم نقلة الشريعة 

قــف والســبب يف عــدم الفحــص عــن عــدالتهم، اnــم محلــة الشــريعة، فلــو ثبــت تو : " وقــال اجلــويين
 .)٢(" وملا اسرتسلت إىل سائر العصور  يف رواياcم الحنصرت الشريعة على عصره 

اهللا سـبحانه حبفـظ دينـه  دُ حفظ الدين يقتضي عدالة الصحابة، إذ كيف يعِـ إنَّ : " وقال القرشي
نBا ( Xَْـا Oَْنُ  إِ Bْكـرَ  نَز ّCِا ا Bنـ بينمـا محلتـه ونقلتـه عـن نبيـه مطعـون يف عـدالتهم  )٣( ) 8ََـافُِظونَ  Yَُ  َو/ِ

 .)٤(" ونزاهتهم 
وحنــن يف حبثنـــا هــذا ســـنتناول . نعــم، لقـــد قــرر هـــؤالء عدالــة مجيـــع الصــحابة ألnـــم نقلــة الشـــريعة

إnــم محلــة الشــريعة حقــا، : عدالــة الصــحابة، فــإن كــانوا عــدوال فســنتنازل عــن كــل مــا كتبنــاه، ونقــول
" وإال فكيــف نأخــذ ديننــا عــنهم . فــال جيــوز لنــا أن نأخــذ عــنهم الشــريعةولكــن إذا مل يكونــوا عــدوال 

 !!على حد تعبري القرشي" بينما محلته ونقلته عن نبيه مطعون يف عدالتهم ونزاهتهم 
____________ 
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٢٤٣ 

 :تعقيبٌ 
ولكننـا وجـدنا أنَّ أكثـر مـن  ،إنَّ أهل السّنة اّدعوا عدالة مجيع الصحابة ألnم محلة الشريعة: قلنا

فتعــديل مجيــع الصــحابة بنــاًء علــى أnــم نقلــة الــدين  .مــأة الــف مــن الصــحابةمل يصــلنا عــنهم شــيءٌ 
 !!   !من الشريعة ئاً يألنَّ غالبّية الصحابة مل ينقلوا لنا ش ؛اليصح

الصحابة كلهم مل يكونـوا أهـل فتيـا وال كـان الـدين يؤخـذ عـن مجـيعهم،  إنَّ : " يقول ابن خلدون
وإمنـــا كـــان ذلـــك خمتصـــا باحلـــاملني للقـــرآن، العـــارفني بناســـخه ومنســـوخه، ومتشـــاQه وحمكمـــه وســـائر 

" اء رَّ الُقـ" ون لـذلك منهم ومن عليتهم، وكانوا يسمّ  أو ممن مسعه، وه من النيب داللته، مبا تلقّ 
ن كـان مـنهم قارئـا للكتـاب Qـذا ميـة، فـاختص َمـاُ  ةً الذين يقرأون الكتاب، ألن العـرب كـانوا أمَّـ: أي

 .)١(" االسم لغرابته يومئذ وبقي األمر كذلك صدر امللة 
وال كــان الــدين  م أهــل فتيــاالصــحابة مل يكونــوا كلهــ نَّ إ" هــذه شــهادة مــن ابــن خلــدون تؤكــد لنــا 

وكيـف نعـدهلم ! فلماذا نعـدهلم مجيعـا إذا كـان الـدين ال يؤخـذ عـن مجـيعهم؟... " يؤخذ عن مجيعهم
 !وهل يليق بالعاقل أن حيكم على ماجيهله؟! وحنن جنهل أكثرهم؟

 :تعريف الصحايب
و مـــن أو رآه وهـــو مـــؤمن بـــه، فهـــ ،حـــديثا أو كلمـــة كـــل مـــن روى عـــن النـــيبّ : " قـــال ابـــن حجـــر

الصحابة، ومن لقي النيب مؤمنا به ومـات علـى اإلسـالم، طالـت جمالسـته معـه أو قصـرت، روى عنـه 
 .)٢(" من رآه ومل جيالسه ومن مل يره لعارض . أو مل يرو، غزا أو مل يغز

 فأما الصحايب فكل مسلم رأى: " وقال النووي يف تعريف الصحايب
____________ 
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٢٤٤ 

ولــو للحظــة، هــذا هــو الصــحيح يف حــده، وهــو مــذهب ابــن حنبــل وأيب عبــد اهللا  رســول اهللا 
 .)١(" البخاري يف صحيحه واحملدثني كافة 

 :على ما تقدم آنفا عطفاً 
شــذوذ مــن   خيــالف يف ذلــك إالّ ومل ،اتفــق أهــل الســنة علــى أن اجلميــع عــدولٌ : " قــال ابــن حجــر

 .)٢(" املبتدعة 
من الكبائر سب أحد مـن الصـحابة، فمـن طعـن فـيهم أو سـبهم فقـد خـرج مـن : " وقال الذهيب

. هــذا هــو حكــم أهــل الســـنة علــى الصــحابة، فالكــل عـــدول. )٣(" ة املســـلمني رق مــن ملّــالــدين وَمــ
ـــــرَ  ؟م اللوnم مجيعـــــا أولكـــــن مـــــا هـــــو حكـــــم اهللا ورســـــوله فـــــيهم، هـــــل يعـــــدّ  حكـــــم اهللا ورســـــوله  فلن

ْحَسنُ  َوَمنْ  (فيهم  
َ
هِ  ِمنَ  أ B٤( ) يُوقِنُونَ  ِلَّقْومٍ  ُحْكًما اللـ(. 

 الصحابة في القرآن

 :الصحابة والنفاق
شـفة عـنهم قوة ال يستهان Qا، وقد نزلـت اآليـات الكرميـة كا ظهر املنافقون يف زمن النيب 

َذا (: نة لصـفاcم، قـال تعـاىلمنهم ومبيِّ  رةً وحمذّ  نBا قَالُوا َشيَاِطيِنِهمْ  إxَِٰ  َخلَْوا َو/ِ َمـا َمَعُكمْ  إِ Bْـنُ  إِغOَ 
 آَمنBـا َفُقـوُل  َمن اBXاِس  َوِمنَ  (، )٦( ) َيْفِتAِّ  َوَال  ِ@ّ  ائَْذن َفُقوُل  مBن َوِمنُْهم (، )٥( ) ُمْستَْهِزئُونَ 

هِ بِ  Bَْومِ  اللـoِْْلُفونَ  (، )٧( ) بُِمْؤِمِن?َ  ُهم َوَما اْآلِخرِ  َوبِا]َ 
____________ 
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٢٤٥ 

هِ  Bَفُروا الُْكْفرِ  َ$َِمةَ  قَالُوا لََقدْ وَ  قَالُوا َما بِاللـSَ١( ) إِْسَالِمِهمْ  َنْعدَ  َو(. 
ــت بالفاضــحة ث عــنهم، حــىت أنَّ وهنــاك الكثــري مــن اآليــات الــيت تتحــدّ  مــا وقلَّ . ســورة التوبــة مسي

ــــو مــــن ذكــــر املنــــافقني، وإن شــــئت فــــاقرأ ســــور جيــــد قــــارئ القــــرآن ســــورةً  األحــــزاب، والنســــاء، : ختل
وقــد مجــع بعــض احملققــني اآليـــات ... ، واملنــافقني، والبقــرة، وآل عمــران، واhادلـــةواألنفــال، واحلشــر

 !)٢(اخلاصة باملنافقني فبلغت ما يقرب من عشر القرآن 
 (: ومع بيان اآليات هذه هلم فقد بقي الكثري مـن املنـافقني جمهـولني عنـد املسـلمني، قـال تعـاىل

ْهِل  َوِمنْ 
َ
 .)٣( ) َغْعلَُمُهمْ  Oَْنُ  َيْعلَُمُهمْ  َال  Xَِّفاقِ ا hََ  َمَرُدوا الَْمِدينَةِ  أ

من هؤالء الذين نزل فيهم عشر القرآن؟ أليسـوا هـم ممـن صـحب رسـول اهللا؟ بلـى، : وحنن نسأل
 .هم كذلك بشهادة الرسول 

 ،رب عنــق عبــد اهللا بــن أيبّ أن يضــ عمــر بــن اخلطــاب طلــب مــن النــيب  نَّ أأخــرج البخــاري 
 :فقال النيب  .يا رسول اهللا دعين أضرب عنق هذا املنافق: فقال

 !!)٤(" حممدا يقتل أصحابه  ث الناس بأنَّ دعه، ال يتحدّ " 
بته مـا دام صـح لنحسـننَّ  ،مريفلعَ : (فقال  ،ة أشار الصحابة على النيب بقتل ابن أيبومرّ 

 .)٥() بني أظهرنا
مـر بـاحلكم املنـافقني هلـذا املعـىن وإلظهـارهم اإلسـالم، وقـد أُ  -النـيب  -ومل يقتـل : " يقول النـووي

 .)٦("  السرائر، وألnم كانوا معدودين يف أصحابه بالظاهر، واهللا يتوّىل 
____________ 
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٢٤٦ 

أمـــا عـــدد املنـــافقني فـــال ! فقون؟وفـــيهم املنــا ،كــل الصـــحابة عـــدولٌ   بـــأنَّ : إذن كيــف يصـــح القـــول
فقـد كـان عـدد جـيش  ،ولكننا سنقرتب من احلقيقة إذا رجعنا إىل غزوة أحـد ،ةنستطيع إحرازه بالدقّ 

املسلمني يف هذه الغزوة ألفا كمـا نـص علـى ذلـك أربـاب السـري، وأثنـاء مسـري املسـلمني ختلـف ثلـث 
 !!)١(صحايب  ٣٠٠اجليش بقيادة عبد اهللا بن أيب زعيم املنافقني أي قرابة 

ـــيس يف هـــذا األمـــر غَ !! كـــل هـــذا العـــدد كـــان بـــني األلـــف ذاك فكلمـــا قـــوي املســـلمون  ،رابـــةٌ ول
ومــن ذلــك ميكــن أن نســتنتج حجــم عــدد املنــافقني .. ازدادت شــوكة النفــاق وانتشــار املنــافقني بيــنهم

بــة ثالمثائــة فــإذا كــان بــني األلــف صــحايب قرا! بــني الصــحابة بعــد أن اكتســح اإلســالم جزيــرة العــرب؟
 !منافق، فكم سيكون عدد املنافقني بني مائة وأربعة عشر ألف صحايب؟

____________ 
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٢٤٧ 

 :الصحابة األعراب
 :قال أبو زرعة الرازي. ميثل األعراب نسبة كبرية من صحابة رسول اهللا 

ومــن رآه ومســع منــه زيــادة علــى مائــة ألــف إنســان مــن رجــل وامــرأة وهــذا ال  تــويف النــيب " 
" حتديد فيه، وكيف ميكن االطالع على حترير ذلك مع تفرق الصحابة يف البلدان والبـوادي والقـرى 

 .صحابة –وهم األعراب  -فأهل البوادي . )١(
قـــبض رســـول اهللا واملســـلمون ســـتون : وروى الســـاجي يف املناقـــب بســـند جيـــد عـــن الرافعـــي، قـــال

فعــدد الصــحابة األعــراب ثالثــون  )٢(... " ألفــا، ثالثــون ألفــا يف املدينــة وثالثــون ألفــا يف قبائــل العــرب
 .الفا

 :وحني أشرف عمر بن اخلطاب على املوت أوصى للخليفة من بعده بقوله
 .)٣(" ة اإلسالم فإnم أصل العرب ومادّ  ،باألعراب خرياوأوصيه " 

ولكـن أيـن . حكم أهل السنة علـيهم مجيعـا بالعدالـة :لون ثالثني ألفاهؤالء األعراب الذين يشكّ 
 هذا احلكم من حكم اهللا؟

ْعَراُب  (: قال تعاىل
َ
َشدُّ  اْأل

َ
ْجَدرُ  َونَِفاقًا ُكْفًرا أ

َ
الB  َوأ

َ
نَزَل  َما ُحُدودَ  َفْعلَُموا ك

َ
هُ  أ Bاللـ  

____________ 
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٢٤٨ 

 ٰ َhَ  ِYِهُ  رَُسو B١( ) َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواللـ(!! 
ْعَراِب  ِمّنَ  َحْولَُكم َوِممBنْ  (

َ
 .)٢( ) ُمنَافُِقونَ  اْأل

ْعَرا َوِمنَ  (
َ
ِخذُ  َمن ِب اْأل Bُص  َمْغَرًما يُنِفُق  َما َفت Bب َ َ̀ َوائِرَ  بُِكمُ  َوَي Bوْءِ  َدائَِرةُ  َعلَيِْهمْ  ا� B٣( ) الس(. 

ْعَراِب  ِمنَ  الُْمَخلBُفونَ  لََك  َسيَُقوُل  (
َ
ْمَواXَُا َشَغلَتْنَا اْأل

َ
ْهلُونَا أ

َ
لِْسنَِتِهم َفُقولُونَ  Xََا فَاْستَْغِفرْ  َوأ

َ
 بِأ

ا B٤( ) قُلُوبِِهمْ  ِ>  َس لَيْ  م(. 
ْعَراُب  قَالَِت  (

َ
ِكن تُْؤِمنُوا لBمْ  قُل آَمنBا اْأل ـٰ ْسلَْمنَا قُولُوا َولَ

َ
ا أ Bيَمانُ  يَْدُخِل  َولَم  قُلُـوبُِكمْ  ِ>  اْإلِ

( )٥(. 
ْحَسـنُ  َوَمنْ  ( فأين حكم أهل السنة من حكم اهللا؟ ومن أوىل باالتبـاع؟

َ
ـهِ  ِمـنَ  أ Bُحْكًمـا اللـ 

وأيـن أتبـاع الكتـاب والسـنة يف وصـفهم جلميـع األعـراب مـن الصـحابة بالعدالـة  )٦( ) يُوقِنُـونَ  ْومٍ ِلّقَ 
مــن هـــذه اآليـــات البينـــات؟ حنـــن الننكـــر وجـــود املــؤمنني مـــن األعـــراب، فـــاهللا عزوجـــل قـــال يف كتابـــه 

ْعَراِب  َوِمنَ  (: العزيـز
َ
هِ  يُْؤِمنُ  َمن اْأل Bَْومِ  بِاللـoْاْآلِخـرِ  َوا  Bـهِ  ِعنـدَ  قُُرَبـاٍت  يُنِفـُق  َمـا ِخـذُ َوَيت Bاللـ 

َال  الرBُسولِ  وََصلََواِت 
َ
َها أ Bُهمْ  قُْرَبةٌ  إِغB هُ  َسيُْدِخلُُهمُ  ل Bَِتهِ  ِ>  اللـeَْر  Bهَ  إِن Bِحيمٌ  َلُفورٌ  اللـB٧( ) ر(. 

يف "  نمـ" أكثر مـن هـؤالء األعـراب، املـؤمنني ألن  -كما يظهر هنا   -ولكن األعراب املنافقني 
 ومع ذلك، فان اآليات اليت جاءت تذم. تبعيضية عند العلماء: اآلية األخرية
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٢٤٩ 

 .اقاألعراب وتوخبهم أكثر من اآليات اليت تزكيهم من النف
 :فهل نسي، أو تناسى أهل السنة حني حكموا على الصحابة األعراب بالعدالة

 .فمن الواجب أن يقرأ القرآن وحدة واحدة !اآليات السابقة
 !وميكننا أن نكتفي Qذا الدليل القرآين لنقض نظرية عدالة الصحابة من اسسها الواهية

 :الصحابة والصالة
حتمــل طعامــا  إذ أقبلــت عــريٌ  حنــن نصــلي مــع النــيب بينمــا : " عــن جــابر بــن عبــد اهللا قــال

َذا (: إال اثنــا عشــر رجــال، فنزلــت هــذه اآليــة فــالتفتوا إليهــا حــىت مــا بقــي مــع النــيب  ْوا َو/ِ
َ
 َرأ

وْ  ِ<َاَرةً 
َ
وا لَْهًوا أ  .)٢( )١( " ) قَائًِما َوتََرSُوكَ  إoََِْها انَفضُّ

 !ليلتفت إىل العري والطعام عجيب أن يرتك العبد صالته خلف نبيه  إنه ألمرٌ 
 !!واألعجب منه، كل من يقرأ هذه احلادثة وال يتملكه الغضب من موقف هؤالء الصحابة

 :فما هو عذرهم يف فعلهم هذا؟ هل فعلوا ذلك ألnم جياع؟ أال يبدو يف هذا الفعل
 نفسه؟ بالصالة وبالنيب " الصحابة " ؤالء استخفاف ه

 .ومباذا نفسر فعلهم هذا؟ أفتونا يا أيها املأل
العدالـــة بعيـــدة كـــل البعـــد عـــن هـــذا  الـــيت محلـــتهم علـــى هـــذا الفعـــل؟ إنَّ " العدالـــة " أهـــذه هـــي 
 .التصرف القبيح

ـــه  ـــت مصـــلني يف عصـــرنا إذا وقـــف أحـــدهم بـــني يـــدي رب ارجتـــف جســـمه وعـــال صـــوته ولقـــد رأي
 !فما بال أهل القرون األوىل؟ ،بالبكاء وسالت دموعه

____________ 
 .١١: اجلمعة - ١
 .كتاب اجلمعة، باب إذا نفر الناس عن اإلمام يف صالة اجلمعة فصالة اإلمام ومن بقي جائزة: صحيح البخاري - ٢

    



٢٥٠ 

 :الصحابة والزكاة
هَ  َ=َهدَ  مBنْ  َوِمنُْهم (: قال تعـاىل Bاللـ  ْBَِْضِلهِ  ِمن آتَانَا ل َقنB  فَ Bد BَصXَ  Bُكوَغن َXَِمنَ  َو  َ? ـا8ِِ Bالص * 

ا Bْضِلهِ  ِمّن آتَاُهم فَلَم لُوا فَ ِCَ  ِوا بِهBُهم َوتََولBْعرُِضونَ  و ْقَقبَُهمْ  * مُّ
َ
 يَلَْقْونَـهُ  يَـْومِ  إxَِٰ  قُلُوبِِهمْ  ِ>  نَِفاقًا فَأ

ْخلَُفوا بَِما
َ
 .)١( ) يَْكِذبُونَ  2َنُوا َوبَِما وََعُدوهُ  َما ـهَ اللB  أ

الــذي حكــم اهللا تعــاىل بنفــاق قلبــه، وحكــم أهــل الســنة . )٢(هــذه اآليــات نزلــت بالصــحايب ثعلبــة 
 !!بطهارة قلبه وعدالته

 :مسجد ضرار
يف غـزوة تبــوك ختلــف اثنـا عشــر رجــال مـن الصــحابة عــن الرسـول وبنــوا مســجدا كفـرا وتفريقــا بــني 

ينَ  (: قـال تعـاىل. سـلمنيامل ِ
BCَُذوا َوا Bwاًرا َمْسِجًدا ا  َو/ِرَْصـاًدا الُْمـْؤِمِن?َ  َنـْ?َ  َوَيْفِريًقا َوSُْفًرا ِ-َ

هَ  َحارََب  لَِّمنْ  Bاللـ  ُYََقبُْل  ِمن َورَُسو  Bَْحِلُفنoَرَْدنَا إِنْ  َو
َ
هُ  ا8ُْْسDَٰ  إِالB  أ Bُهـمْ  يَْشَهدُ  َواللـBِذبُـ إِغEََونَ ل ( 

)٣(. 
 !هذا حكم اهللا فيهم، فكيف يعطون صفة العدالة؟

 :عدالة الصحابة يف القرآن
ففــــي .. هــــذه" عدالــــة الصــــحابة " يف حبثنـــا عــــن عدالــــة الصــــحابة وجــــدنا القــــرآن يـــنقض نظريــــة 

 .من املنافقني، وفيهم األعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا الصحابة كثريٌ 
 وهناك املؤمنون وهم الذين مدحهم... عري، وفيهم وفيهموفيهم من يرتك الصالة لينظر لل

____________ 
 .٧٦و  ٧٥: التوبة - ١
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٢٥١ 

هكــذا قـال القــرآن يف الصـحابة، فــأي القــولني أوىل أن يتبـع قــول أهـل الســنة يف صــحة . هاهللا يف كتابـ
 !قول اهللا عزوجل يف نفي العدالة عن الكثري منهم، وقوله احلق؟.. عدالتهم أم

 ةالصحابة في السنّ 

 :الصحابة واالرتداد
أنـــا فـــرطكم علـــى : " قـــال النـــيب : قـــال عبـــد اهللا: عـــن أيب وائـــل، قـــال" أخـــرج البخـــاري 

 :ناوهلم اختلجوا دوين، فأقولمنكم حىت إذا أهويت ألُ  رجالٌ  إيلَّ  احلوض، لريفعنَّ 
 .)١(ك ثوا بعدَ ال تدري ما أحدَ : أصحايب، فيقول أي ربَّ 

وبيـنهم،  حىت إذا عرفتهم خرج رجل من بيـين ،بينما أنا قائم فإذا زمرة: " قال وعن النيب 
وا بعـــدك علـــى إnـــم ارتـــدّ : ومـــا شـــأnم؟ قـــال: إىل النـــار واهللا، قلـــت: أيـــن؟ قـــال: قلـــت ،مهلُّـــ: قـــال

 .)٢(" مثل مهل النعم  ص منهم إالّ فال أراه خيلَّ  ،أدبارهم القهقرى
 عنَّ أنـا فـرطكم علـى احلـوض وألنـاز : " قـال رسـول اهللا : وأخرج مسـلم عـن عبـد اهللا، قـال

 .)٣(" إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك : يارب أصحايب، فيقال: عليهم، فأقول أقواما مث الغلنبَّ 
 :قلت: " أخرج البيهقي عن أيب الدرداء، قال: ويف تاريخ ابن كثري قال

 ". أجل ولست منهم: " قال ) لريتدن أقوام بعد إمياnم: (يارسول اهللا بلغين إنك تقول
 .)٤(" من أصحايب من ال يراين بعد أن افارقه  إنَّ : " وقال رسول اهللا 

 أخرى وهلا طرقٌ  ف بأحاديث احلوض، وهي متواترةٌ هذه األحاديث تعرَ 
____________ 

ةً  َوايBُقوا (: * كتاب الفنت، ماجاء يف قوله تعاىل  - ١ ينَ  تُِصيBFَ  الB  فِتْنَ ِ
BCةً  ِمنُكمْ  َظلَُموا ا Bَخاص ( .* 

 .كتاب الرقاق، باب يف احلوض: املصدر السابق - ٢
 .وصفاته كتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبينا   - ٣
 .٢٩٨٢، رقم احلديث ٦/١٢٠٢: سلسلة األحاديث الصحيحة - ٤

    



٢٥٢ 

الصـحابة سـيدخلون النـار وال يبقـى  أنَّ حت هـذه األحاديـث بـوقـد صـرَّ . سع املقـام هنـا لعرضـهاال يتَّ 
 .منهم إال القليل، كما يتضح لنا ذلك يف تشبيههم Qمل النعم

ين، ولكـن روها باملنـافقني واملرتـدِّ هذه األحاديـث أقلقـت مضـاجع أهـل السـنة، ففسَّـ ويبدو لنا أنَّ 
 :عن معطيات األحاديث، وال يصح، وذلك ألسباب نذكر منها هذا التفسري بعيدٌ 

املنـــافقني قليلـــون، اليزيـــد عـــددهم علـــى عـــدد أصـــابع اليـــدين، عنـــد أهـــل الســـنة، وهـــو  إنَّ : أوال
وهــو ) فــال أراه خيلــص مــنهم إال مثــل مهــل الــنعم: (يف حــديث احلــوض ينــاقض قــول الرســول 

 :قال النيب : قول يؤكد على جناة القليل منهم، ويف رواية
، ليســـوا عشـــرة وال مائـــة، إمنـــا هـــم "أقوامـــا " ، فتأمـــل كلمـــة )وألنـــازعن أقوامـــا مث ألغلـــنب علـــيهم(
 !أقوامٌ 

كثـريا مـن   وحىت إذا فسـرنا احلـديث الشـريف هـذا بأنـه يشـري اىل املنـافقني واملرتـدين، فهـو يعـين أنَّ 
 :وهذا ما ينطق به ماجاء يف نص احلديث .الصحابة منافقون ومرتدون

فــأين أهــل الســنة مــن  .وكفــى بقــول الرســول حجــةً )!! خيلــص مــنهم إال مثــل مهــل الــنعم فــال أراه(
التأويـل غـري جمـد هنـا، بـل يوقـع صـاحبه يف مطبـات ال حتمـد  هذه احلقيقة؟ وهـل سيسـلمون Qـا؟ إنَّ 

فمن فسر الذين ورد ذكرهم يف احلديث باملنافقني واملرتـدين، فهـو كالـذي اختبـأ مـن املطـر، . عقباها
 !!وقف حتت امليزابولكنه 
هلذا احلـديث مبـا ال يبقـى معـه جمـال لتأويـل احلـديث بالشـكل الـذي  هناك أحاديث مفسرةٌ : ثانيا

 .واألحاديث يفسر بعضها بعضا. ي اىل غرضهم يف احلفاظ على نزاهة الصحابةيؤدّ 
 رضــي اهللا(لقيـت الـرباء بـن عـازب : روى البخـاري بسـنده عـن العـالء بـن املسـيب عـن أبيـه، قـال

 .وبايعته حتت الشجرة طوىب لك صحبت النيب : ، فقلت)عنهما
 !!)١(" يابن أخي، إنك ال تدري ما أحدثنا بعده : فقال

____________ 
 .٣٨٥٢رقم احلديث : كتاب املغازي  - ١

    



٢٥٣ 

 .)١(" إين قد أحدثت بعد رسول اهللا : " عائشة قالت وأخرج احلاكم أنَّ 
هنيئــا لــك برؤيــة : عــن العــالء بــن املســيب عــن أبيــه عــن أيب ســعيد، قلنــا لــه" ر وروى ابــن حجــ

 .)٢(" إنك ال تدري ما أحدثنا بعده : فقال .وصحبته رسول اهللا 
قـال لشــهداء  انـه بلغـه أن رسـول اهللا : وروى مالـك يف املوطـأ عـن مـوىل عمـر بــن عبيـداهللا

ألســنا يارســـول اهللا إخـــواnم، أســـلمنا كمـــا : فقــال أبـــو بكـــر الصـــديق). هـــؤالء أشـــهد علـــيهم: (أحــد
) بلـى، ولكـن ال أدري مـا حتـدثون بعـدي: (أسلموا وجاهدنا كمـا جاهـدوا؟ فقـال رسـول اهللا 

 .)٣(" أئنا لكائنون بعدك؟ : " فبكى أبو بكر، مث بكى، مث قال
: الصـــالة، قـــال: قيـــل! مـــا أعـــرف شـــيئا مماكــان علـــى عهـــد النـــيب : كوقــال أنـــس بـــن مالـــ

 ؟)٤(عتم ما ضيعتم فيها أليس ضيَّ 
مـا : دخلت على أنس بن مالـك بدمشـق وهـو يبكـي فقلـت: " وأخرج البخاري عن الزهري قال

 .)٥(" عت الأعرف شيئا مما أدركت إال هذه الصالة وهذه الصالة قد ضيِّ : يبكيك؟ فقال
أبـو الــدرداء وهــو  دخـل علــيَّ : مسعــت أم الـدرداء تقــول: مسعــت سـاملا قــال: وأخـرج البخــاري قـال

ون شــيئا إال اnــم يصــلّ  واهللا مــا أعــرف مــن أمــة حممــد : مــا أغضــبك؟ فقــال: مغضــب، فقلــت
 .)٦(مجيعا 

____________ 
 .يب يف تلخيص املستدرك، وصححه وكذا الذه٤/٦: مستدرك احلاكم - ١
 .٣/٨٤: اإلصابة - ٢
مرســل عنــد مجيــع الــرواة : " وقــال ابــن عبــد الــرب عــن احلــديث. بــاب الشــهداء يف ســبيل اهللا -كتــاب اجلهــاد   ٢/٤٦٢ - ٣

 .٢/٤: ذكر ذلك فؤاد عبد الباقي راجع املوطأ" لكن معناه يستند من وجوه صحاح كثرية 
 .ة، باب تضييع الصالةكتاب مواقيت الصال: صحيح البخاري - ٤
 .املصدر السابق - ٥
 .٦١٣كتاب األذان، رقم احلديث : صحيح البخاري - ٦

    



٢٥٤ 

خيــــرج يــــوم الفطــــر  كــــان رســــول اهللا : قــــال" وأخــــرج البخــــاري عــــن أيب ســــعيد اخلــــدري 
النـاس علــى  واألضـحى إىل املصـلى، فـأول شـئ يبـدأ بـه الصـالة، مث بعـد ذلـك يعـظ النـاس، فلـم يـزل

ذلــك، حــىت خرجــت مــع مــروان وهــو أمــري املدينــة يف أضــحى أو فطــر، فــأراد أن يرتقــي املنــرب قبــل أن 
 .يصلي، فجذبت بثوبه، فجذبين فارتفع، فخطب قبل الصالة

 .)١(... " يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم: غريمت واهللا، فقال: فقلت له
 .)٢(" ا منا أحد إال غري م: " ومن حديث جلابر بن عبد اهللا 

 .)٣("  لتَ يا نعثل بدَّ : " وقال أعني ابن امرأة الفرزدق لعثمان
ــ الــذين أحــدثوا، هــم مــن صــحابة رســول اهللا مــن غــري املنــافقني  د علــى أنَّ كــل هــذه النصــوص تؤكِّ

إنـك : ، والـرباء يقـول)انـك ال تـدري مـا أحـدثوا بعـدك: (ففي حـديث احلـوض يقـال للنـيب. واملرتدين
إين قد أحدثت بعـده، وقـال أبـو سـعيد اخلـدري غـريمت : وعائشة تقول ،بعده )٤( تدري ما أحدثناه ال

ثون ولكــن ال أدري مـــا حتـــدَ : (ن قاتـــل يف أحــد ويقـــولواهللا، والرســول نفســـه مل يشــهد أليب بكـــر وَمــ
 )!بعدي

كـل   قولـه هـذا يـدل علـى أنَّ ، و ما أعرف شيئا مما كان على عهـد النـيب : وهذا أنس يقول
 !!شئ تغري وبدل، وحىت الصالة ضيعت

وهـو . شـيئا إال أnـم يصـلون مجيعـا واهللا ما أعرف من أمـة حممـد : وهذا أبو الدرداء يقول
وجـابر . واحـدثوا بـدال منهـا بـدعا ،أهل القـرون األوىل تركـوا مـن السـنة أشـياء كثـرية اصرح قول يف أنَّ 

 ...رَ ما منا أحد إال غيّـ : قولي
____________ 

 .باب اخلروج إىل املصلى بغري منرب - ٢ج : املصدر السابق - ١
 .٣/٥٦٠: مستدرك احلاكم - ٢
 .٧/٤٦٣: جممع الزوائد - ٣
" خوانـه مـن الصـحابة فشـمل قولـه هـذا إ" أحـدثناه " بتعبري اجلمع  إن الرباء يتكلم عن اإلحداث بعد النيب  - ٤

  "..العدول 
    



٢٥٥ 

لتتبعن سنن من قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع، حـىت لـو سـلكوا : (قال رسول اهللا : ثالثا
 :يا رسول اهللا، اليهود والنصارى؟ قال: ، قلنا)لسلكتموه بِّ جحر ضَ 

 .)١(" فمن؟ 
وهـم املوجـه هلـم اخلطـاب قبـل  -كثـريا مـن الصـحابة   ديث على أنَّ يف هذا احل يؤكد النيب 

يعرفــــه  وإحــــداث أهــــل الكتــــاب بعــــد أنبيــــائهم . ســــيتبعون ســــنن اليهــــود والنصــــارى -غــــريهم 
. ثون أمورا كبـين إسـرائيلسيحدَ  - مما نستنتجه من قول النيب  -فالصحابة . القاصي والداين

فهـم إذن، مثـل اليهـود والنصـارى، قـد  -والعيـاذ بـاهللا  -ثوا مثلهم لكان كالم النيب كـذبا مل حيدَ وإن 
 .وا Qا دخول النارأحدثوا أشياء استحقّ 

إن املقصــود حبــديث احلــوض هــم املرتــدون، فهــذا أســوأ، إذ كيــف يرتــد الصــحايب : إذا قلنــا: رابعــا
 !ك برؤيته فتطهر قلبه وعدله اهللا يف القرآن؟، وترب الذي شاهد النيب 

 !!)٢(فالعربة بالصحبة والقيمة هلا  فإذا جاز ارتداد الصحايب بعد صحبته للنيب 
فأحاديــث احلــوض هــذه، تــنقض نظريــة عدالــة مجيــع الصــحابة دون شــك، ألن العــادل ال يــدخل 

 !النار

 !!هون عن فعل النيب الصحابة يتنزَّ 
 فبلــغ ذلــك النــيب  ،ه عنــه قــومٌ فتنــزَّ : شــيئا فــرخص فيــه صــنع النــيب : قالــت عائشــة

 !ما بال أقوام يتنزهون عن الشئ أصنعه؟: " فخطب فحمد اهللا، مث قال
 .)٣(" هم له خشية فواهللا إين ألعلمهم باهللا، وأشدّ 

____________ 
 .كتاب األنبياء، باب ماذكر عن بين اسرائيل: صحيح البخاري - ١
كتــاب الفــنت، بــاب قــول : صــحيح البخــاري) الترجعــوا بعــدي كفــارا يضــرب بعضــكم رقــاب بعــض: (والرســول يقــول - ٢

 !!ثا، والعياذ باهللاهل قال كالمه هذا عب. ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض النيب 
 .٥٦٣٦كتاب األدب، رقم احلديث : صحيح البخاري - ٣

    



٢٥٦ 

ـــداودي أنَّ : " وقـــال ابـــن حجـــر يف فتحـــه ـــه النـــيب  نقـــل ابـــن التـــني علـــى ال ـــرخص في التنـــزه عمـــا ت
ال شـك يف إحلـاد مـن اعتقـد : قلت. من أعظم الذنوب، ألنه يرى نفسه أتقى هللا من رسوله 
 .)١(" ذلك 

 !؟فكيف ميكن لنا أن نعتقد بعدالة هؤالء الذين يتنزهون عن صنع النيب 
 !ان ما بني العدالة واإلحلادوشتَّ !! ى فعلهم إحلاداهذا ابن حجر قد مسَّ 

 :أولئك هم العصاة
ــغ كــراع خــرج إىل مكــة عــام الفــتح يف رم إن رســول اهللا " عــن جــابر  ضــان وصــام حــىت بل

إن النـاس قـد شـق علـيهم الصـيام وإمنـا ينتظـرون مـا تفعـل، فـدعا : وصمنا معه، فقيـل )٢(الغميم يعين 
بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فافطر الناس وصـام بعـض، فبلغـه أن ناسـا صـاموا، 

 .)٣(" مرتني " اولئك هم العصاة : " فقال
: أولئـــك هـــم العصـــاة، ولكـــن أهـــل الســـنة يقولـــون: يف اولئـــك الصـــحابة لقـــد قـــال النـــيب 
 !أولئك هم العدول

 :الصحابة يف غزوة أحد
وثـاين حـدث هـو . هو ختلف ثلث اجلـيش عـن الرسـول  ،أول حدث يهمنا يف غزوة أحد

بني سـيوف املشـركني ورمـاحهم، ومل يبـق مـع النـيب  هروب الصحابة من املعركة، وتركهم النيب 
ة النــيب باعيَّــفكســرت رُ  ،علــى رأســهم علــي بــن أيب طالــب ،ويقــال أثنــا عشــر رجــال ،إال أربعــةٌ  
 .)٤(يف رأسه  جَّ ، وشُ 

____________ 
 .٢١٧ - ١٣/٢١٦: فتح الباري - ١
 .ا يف سنن البيهقي والظاهر أnا مبىنهكذ - ٢
 .١/٣٦٥إمتاع األمساع، املقريزي . رواه مسلم يف الصحيح: ، قال٤/٢٤٦: السنن الكربى، البيهقي - ٣
 .٥/١٧٥كتاب اجلهاد والسري، باب غزوة أحد : صحيح مسلم - ٤

    



٢٥٧ 

مـاة حيمـون فالرسـول جعـل مخسـني مـن الر . وثالث حدث يف هذه الغـزوة هـو تـرك الرمـاة ملـواقعهم
ظهــور املســـلمني، ولكـــنهم بعــد اnـــزام املشـــركني، تركــوا أمكـــاnم طمعـــا يف الغنــائم الـــيت أســـرعوا إليهـــا 

 .وإن كانت الدائرة للمسلمني ،عليهم بالبقاء يف مواقعهم بالرغم من تشديد النيب 
ونـزل القـرآن  ،على رأسـهم علـيٌّ وبقي مع النيب سبعة  ،عشرة آالف صحايب فرَّ  ،ويف غزوة حنني

 !)١(وشارك عمر بن اخلطاب الناس يف الفرار . يوخبهم
فمــن ال يصــدق بــأن الصــحابة ! أن ال يبقــى مــن العشـرة آالف إال ســبعة: إنـه حقــا ألمــر عجيــب

 !ففيهما اخلرب اليقني ،وحنينا فليسأل أحداً  ،ال يبقى منهم مع النيب يف اجلنة إال مثل مهل النعم

 :لصحابة يف السنةعدالة ا
مل تبـــــق مـــــن الصـــــحابة مـــــع النـــــيب : إن القـــــرآن يـــــنقض نظريـــــة عدالـــــة الصـــــحابة، والســـــنة النبويـــــة

ـــنعم  ـــة إال مثـــل مهـــل ال لكـــن أهـــل الســـنة أدخلـــوا الصـــحابة كلهـــم يف اجلنـــة، فتأمـــل . يف اجلن
 !املفارقة بني حكم اهللا ورسوله وحكم أهل السنة

، وهـــذا كمـــا قـــال ابـــن حجـــر تنـــزه قســـم مـــن الصـــحابة عـــن فعـــل النـــيب وأضـــف ملـــا ســـبق 
 ...ووصف الرسول قسما منهم بأnم عصاة! إحلاد،

وجلـد !! وأن ماعز بن مالك األسلمي، زىن ورمجه النيب، ومل أمسع أحدا حيسـب الـزىن مـن العدالـة
أال يكفـي كـل ذلـك، . مر ليس مـن العدالـة، وشرب اخل)٢(عمر قدامة بن مضعون ألنه شرب اخلمر 

ومـع هـذا سـنلقي املزيـد مـن الضـوء .. بلـى يكفـي! لنقضي نظرية عدالـة الصـحابة، عنـد أهـل السـنة؟
 على cافت هذه النظرية؟

____________ 
 !!، مع أن الشيطان يهرب من عمر٥/١٠١: كتاب املغازي  -صحيح البخاري  - ١
 .٦/١٦و  ٥/٢٣٣: صابةراجع ترمجة ماعز وقدامة يف اإل - ٢

    



٢٥٨ 

 الفصل الخامس

 الصحابة في حياة النبي
    



٢٥٩ 

    



٢٦٠ 

 !في الحرم الصحابة يقتلون رجالً 
قتلوا رجـال مـن هـذيل  ) صلى اهللا عليه وسلم(أصحاب رسول اهللا  إنَّ : " عن أيب شريح بن عمر

ليبايعـه ) مصـلى اهللا عليـه وسـل(يـؤم رسـول اهللا  -وهـو  -كانوا يطلبونه بـذحل يف اجلاهليـة يف احلـرم 
الغضـــب،  قتلـــه، غضـــب أشـــدُّ ) صـــلى اهللا عليـــه وســـلم(علـــى االســـالم فقتلـــوه، فلمـــا بلـــغ رســـول اهللا 

يستشـفعون Qـم إىل رسـول اهللا  وأصـحاب رسـول اهللا  )١(فسعت بنو بكر إىل أيب بكر وعمر 
يف النـاس  وسلم وآله عليه اهللا صلىفلما كـان العشـي قـام رسـول اهللا ) سلمآله و  صلى اهللا عليه و(

اهللا عـــز وجــل حـــرم مكــة ومل حيرمهـــا النــاس وإمنـــا  فــإنَّ  ا بعــدُ أمَّـــ: فــأثىن علــى اهللا مبـــا هــو أهلـــه مث قــال
 :أعــىت النــاس علــى اهللا ثالثــةٌ  وإنَّ  ،ةٍ أحلهـا يل ســاعة مــن النهــار مث هـي حــرام كمــا حرمهــا اهللا أول مـرَّ 

وإين واهللا ألديــن هــذا الرجــل  ،جــل طلــب بــذحل اجلاهليــةرجــل قتــل فيهــا، ورجــل قتــل غــري قاتلــه، ور 
 .)٢(" الذي أصبتم 

وا ذلـك بـل تعـدّ  ،هؤالء بعض الصحابة، مل يصغوا لنداء السماء الذي حرم هذا النـوع مـن القتـل
 !وقتلوا رجال داخل احلرم، فأين عدالة هؤالء وأمثاهلم الذين كانوا يغضبون اهللا ورسوله؟

 !فقتلوهم رجل على الصحابة سلَّ 
ومعـه غـنم  مر رجل من بين سليم على نفر من أصحاب النيب : " قال )٣(عن ابن عباس 

 .)٤(... " ذ منكم فعمدوا اليه فقتلوه واخذوا غنمهم عليكم إال ليتعوَّ ما سلَّ : له فسلم عليهم، فقالوا
____________ 

 .٩/١٢٣و  ٨/٧١: سنن البيهقي - ١
 .٤/٣٠٧: هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه، سنن الرتمذي: ، قال٣/٢٣٥: ك احلاكممستدر  - ٢

 .٩/١١٥: سنن البيهقي

    



٢٦١ 

التحيــة يف اإلســالم، والــيت  فهــل هــذا مــن أخــالق ردِّ  ،م علــيهم رجــل فقتلــوهلَّ هــؤالء الصــحابة َســ
 نزل Qا القرآن وعلمهم إياها النيب؟

 !!صحابي يحب وفاة النبيّ 
لـو قـد مـات ): صلى اهللا عليـه وسـلم(قال رجل من أصحاب النيب : " قال عن ابن عباس 

ــا (جــت عائشــة أو أم ســلمة فــأنزل اهللا عــز وجــل لتزوَّ ) صــلى اهللا عليــه وســلم(رســول اهللا   2َنَ  َوَم
ن لَُكمْ 
َ
هِ  رَُسوَل  تُؤُْذوا أ Bن َوَال  اللـ

َ
ْزَواَجهُ  تَنِكُحوا أ

َ
بَـًدا َنْعِدهِ  ِمن أ

َ
ـهِ  ِعنـدَ  2َنَ  َذِٰلُكـمْ  إِنB  أ Bاللـ 

 ". )١(!! ) َعِظيًما
نفهـم مـن كــالم الصـحايب هــذا أنـه كــان يتمـىن أو ينتظـر وفــاة النـيب كــي يتـزوج مــن نسـائه، ولكــن 

تعمـيم العدالـة علـى مجيـع الصـحابة مـع  اهللا أحبط أمانيه حني حرم الزواج من نساء النيب، فكيف متَّ 
 وجود هذا وأمثاله؟

 !حرونينت صحابةٌ 
عليــه، فجــاء رجــل  مــرض رجــل فصــيحَ : جــاء يف ســنن البيهقــي مــن حــديث أمحــد بــن يــونس قــال

عليـه، قـال رسـول اهللا  يحَ إنـه ِصـ: قـال) ومـا يـدريك؟: (إنـه مـات، قـال: فقـال إىل رسول اهللا 
 !مبشاقصمث انطلق الرجل فرآه قد حنر نفسه ) إنه مل ميت: (

رأيتـــه حنـــر نفســـه : قـــال) مـــا يـــدريك؟: (فـــاخربه انـــه مـــات، فقـــال فـــانطلق إىل رســـول اهللا 
 .)٢() ي عليهصلِّ أاذن ال : (مبشاقص، قال

خيـرب، فقـال رسـول  شـهدنا مـع رسـول اهللا : أبـا هريـرة قـال إنَّ : " وعن سعيد بن املسـيب
 ، فلما حضر"هذا من أهل النار : " عي اإلسالملرجل ممن يدَّ  وسلم وآله عليه اهللا صلىاهللا 

____________ 
 .٥٣: ، واآلية يف سورة األحزاب٧/٦٩: سنن البيهقي - ١
: رواه مســـلم يف الصـــحيح عــن عـــون بـــن ســـالم خمتصــرا، وقريـــب مـــن هـــذا الــنص يف ســـنن ابـــن ماجـــة: ، وقــال٤/١٩ - ٢
١/٤٨٨. 

    



٢٦٢ 

الرجــل أشـد القتــال حــىت كثـرت بــه اجلــراح فاثبتـه، فجــاء رجــل مـن أصــحاب رســول اهللا القتـال، قاتــل 
نه من أهل النار قـد واهللا قاتـل يف سـبيل اهللا أيا رسول اهللا أرأيت الرجل الذي ذكرت : فقال 

، وكــاد بعـــض "إنــه مــن أهــل النــار  أمــا: " فقــال رســـول اهللا  ،القتــال وكثــرت بــه اجلــراح أشــدَّ 
فبينــا هــو علــى ذلــك وجــد الرجــل أمل اجلــراح فــأهوى بيــده إىل كنانتــه فاســتخرج منهــا  ،النــاس يرتــاب

 .)١(!... " سهما فانتحر به
 !!وهكذا يلقي العدول بأنفسهم اىل التهلكة

 رزية الخميس
اخلمـيس، اشـتد برسـول  يـوم اخلمـيس، ومـا يـوم: " أخرج البخـاري باألسـناد إىل ابـن عبـاس، قـال

 وا بعده أبدا، فتنازعوا، وال ينبغـي عنـد نـيبّ ائتوين اكتب لكم كتابا لن تضلِّ : فقال. وجعه اهللا 
 دعـوين فالـذي أنـا فيـه خــريٌ : " مـا شـأنه أهجـر؟ اسـتفهموه فـذهبوا يــردون عليـه، فقـال: فقـالوا. تنـازع

 .)٢(" مما تدعونين إليه 
: " حيـث قـال ،عمـر بـن اخلطـاب ،على رسول اهللا طلبـه الذي ردَّ  ة أخرى للبخاري، إنَّ ويف رواي

 .)٣(" اهللا  حسبنا كتابَ  ،قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن النيب  إنَّ 
 .)٤(ر هجُ رسول اهللا يَ  إنَّ : ويف صحيح مسلم كان ردهم

ورفـض طلبـه عمـر بـن اخلطـاب كمـا يف روايـة البخـاري وغريهـا  أول مـن رد علـى النـيب  إنَّ 
 َّcوقد اختلفت ،مه باهلجرانمما مل نذكر، ومل يكتف برفض طلبه بل ا 

____________ 
 ...كتاب اإلميان، باب غلظ حترمي قتل االنسان نفسه: ، صحيح مسلم٨/١٩٧: السنن الكربى، البيهقي - ١
 .ب مرض النيب ووفاتهبا -كتاب املغازي   - ٢
 .٢/٣٧: طبقات ابن سعد. باب قول املريض قوموا عين -كتاب املرض   - ٣
 .باب ترك الوصية -كتاب الوصية   - ٤

    



٢٦٣ 

اختالفهـا فكلهـا ذات معـىن  وال يهـمّ ... غلبه الوجع، أهجر، يهجـر: الكلمة اليت قيلت يف الروايات
 .والعياذ باهللا منها -واحد وهو اهلذيان 

هـذه احلادثـة هـي  أال جتـد أنَّ . ه هذه الرزية وأمعن فكرك فيهـاا الغيور على اإلسالم ونبيِّ تأمل أيه
بعـدما أخـرج النـاس مـن ضـالل اجلاهليـة  ،فالنيب نيب الرمحـة! اليت رمست مستقبل اإلسالم واملسلمني؟

عمـــر  بقيـــادة! " العـــدول" والصـــحابة ). وا أبـــدالـــن تضـــلِّ (أراد أن يطمـــس هـــذا الضـــالل إىل األبـــد، 
إذن فهـم  ،مـن طلبـه حني منعوا النيب  ،رفضوا هذه النعمة وحكموا على هذه األمة بالضالل

ـــ وهـــذا كـــالم يقبلـــه كـــل مـــن  . ة وحـــىت قيـــام الســـاعةزيَّـــا جـــرى هلـــذه األمـــة منـــذ تلـــك الرَ املســـؤولون عمَّ
ق بعـــــــد قـــــــول النـــــــيب فكيـــــــف ستضـــــــل االمـــــــة االســـــــالمية وتتفـــــــرَّ  ،مـــــــىكشـــــــف اهللا عـــــــن عينيـــــــه العَ 

 !؟)لن تضلوا أبدا( 
خيــريه بــني املــوت واخللــود ويســتأذنه  بعــث جربائيــل  اهللا قبــل أن يقــبض روح نبيــه  إنَّ 

بكلمـــة موجعـــة حـــىت طـــردهم، فـــأين  -وهـــو يـــودعهم  -يف ذلـــك، لكـــن الصـــحابة يواجهـــون النـــيب 
 ا من األدب الرباين؟فعلهم هذ

 !وما لنا نرى الوجوه تنقبض أمام هذا الكالم؟ أليس هو احلق الذي جيب أن نعرتف به؟
، ذلـك احلـرص أين حرص الصحابة علـى تنفيـذ أوامـر الرسـول : وبإمكاننا أن نسأل اآلن

 !غار؟الذي يطبل له أهل السنة ليل nار ويزرعونه يف نفوس الكبار والص
ُكمْ  َضلB  َما (أما قال اهللا   ) يُوpَٰ  َوGٌْ  إِالB  ُهوَ  إِنْ  * الَْهَوىٰ  َعِن  يَنِطُق  َوَما * َغَوىٰ  َوَما َصاِحبُ

ُخُذوهُ  الرBُسوُل  آتَاُكمُ  َوَما ( )١( َها يَا ( )٢( ) فَانتَُهوا َقنْهُ  َغَهاُكمْ  َوَما فَ فُّ
َ
ينَ  ك ِ

BCتَْرَفُعوا َال  آَمنُوا ا 
ْص 
َ
ّ  َصوِْت  فَْوَق  َواتَُكمْ أ ِ2ِ

BX؟ وهناك املزيد من اآليات)٣( ) ا 
____________ 

 .٤ - ٢: النجم - ١
 .٧: احلشر - ٢
 .٧: احلجرات - ٣

    



٢٦٤ 

وجيعـــل لنفســـه اخلـــرية مـــن أمـــره مـــن دون أمـــر اهللا ورســـوله  الـــيت تنـــدد مبـــن يعـــرتض علـــى النـــيب 
. 

ــــيس عــــن النــــيب  ــــدفاع، ولكــــن ل ــــربي علمــــاء أهــــل الســــنة لل ــــون إنَّ ! وهنــــا ين ــــراهم يقول  فن
ـــك إشـــفاقا علـــى النـــيب  إنـــه : ولســـان حـــاهلم يقـــول كمـــا قـــال الصـــحابة!! الصـــحابة فعلـــوا ذل

 !!يهجر
 .لمة مؤذية كهذهفلم نر شخصا يشفق على آخر بك. وهذه احلجة تضحك الثكلى

 ،فلو كـان قـوهلم شـفقةً ! وكيف علم أهل السنة قصد الصحابة يف موقفهم هذا، ومل يعلمه النيب؟
 ولشكرهم بدال من أن يطردهم؟ ،لعلم ذلك رسول اهللا

الــذي أمــره  )١(مــن ربــه  وأهــل الســنة بتربيــرهم هــذا جعلــوا الصــحابة أشــفق علــى الرســول 
تBِبعُ  إِنْ  (ال يأيت بشئ من عنده  فالرسول . كتاببكتابة ال

َ
َ@B  يُوpَٰ  َما إِالB  ك  .)٢( ) إِ

إنــه : " إن الــذي يرضــى بفعــل الصــحابة هــذا، ويهــب للــدفاع عــنهم، فهــو شــريكهم يف مقــولتهم
... ة مقـولتهمفهل نرضى أن نشـارك هـؤالء الصـحاب. ألن من رضي بفعل قوم فقد شاركهم" يهجر 

 ونغضب لغضبه؟ أم إن احلق يدفعنا اىل أن نقف مع النيب 
 !، يف موقفه من هذه احلادثةفليخترب كل واحد منا حمبته للنيب 

 سامةة أُ سريَّ 
ر عليـه أسـامة بـن زيـد، وعمـره روم وأمَّـز جيشا لغزو الجهَّ  الرسول  نوجز هذه احلادثة بأنَّ 

آنـــذاك مل يتجـــاوز الســـبعة عشـــر عامـــا، والتحـــق بـــاجليش كـــل وجـــوه املهـــاجرين واألنصـــار كـــأيب بكـــر 
 ،وقد أمجع الرواة على أنه عليه الصالة والسالم جعـل يف إمرتـه: " قال الشيخ حممد أبو زهرة. وعمر

 .)٣(" الشيخني أبا بكر وعمر 
____________ 

 .٩: ألحقافا - ١
 .٢/١٢١٥: سرية خامت النبيني - ٢

    



٢٦٥ 

، )١(" ف عنــــه لعـــن اهللا مـــن ختلَّـــ ،هـــزوا جـــيش أســـامةجَ : " قـــال إنـــه  ،ويف امللـــل والنحـــل
ـــأمري  ،علـــى اجلـــيش بالـــذهاب د النـــيبُّ وشـــدَّ  لكـــن الصـــحابة العـــدول تثـــاقلوا عـــن املســـري وطعنـــوا يف ت
إن تطعنــــوا يف إمرتــــه فقــــد كنــــتم : " فقــــام يف الصــــحابة خطيبــــا وقــــال فغضــــب النــــيب  ،أســــامه

هـذا ملــن  وإنَّ  ،وإن كـان ملــن أحـب النــاس إيلَّ  ،وامي اهللا إن كــان خلليقـا لإلمــرة!! تطعنـون يف إمــرة أبيـه
ورجــع  ، فــذهبوا إىل املعســكر، مث رجعــوا والنــيب جيــود بنفســه، فتــويف "أحــب النــاس إيل بعــده 

 .)٢(اجليش إىل املدينة 
ومل يكتفـوا  .رغـم تشـديده علـيهم بالـذهاب يف هذه الرزيـة رفـض الصـحابة أوامـر الرسـول 
 !ره، الذي أمَّ بالنيب  بذلك، بل طعنوا يف تأمري أسامة الذي هو طعنٌ 

، موقــــف املــــدافع عــــن الصــــحابة وبــــدال مــــن مواســــاcم للنــــيب وعلمــــاء أهــــل الســــنة وقفــــوا 
 !وشاركوا الصحابة مقالتهم ضد أسامة، فشاركوهم يف عصيان الرسول

أي تربيــر ملوقــف الصــحابة هــذا ال  نَّ أ ،واحلــق... الصــحابة خــافوا علــى الرســول املــرض إنَّ : قــالوا
 2َنَ  َوَمـــا (: لـــيهم، والقـــرآن ينــاديهم لـــيال وnــاراألن الـــنص صــريح يف وجـــوب الــذهاب ع ،يصــح

َذا ُمْؤِمنَةٍ  َوَال  لُِمْؤِمٍن  Iَ  إِ هُ  قَ Bاللـ  ُYُْمًرا َورَُسو
َ
ن أ

َ
ةُ  لَُهمُ  يَُكونَ  أ َkَِGْْمِرِهمْ  ِمنْ  ا

َ
ِطيُعوا (، )٣( ) أ

َ
 أ

هَ  Bِطيُعـوا اللـ
َ
 فطاعـة الرسـول . ماثلـةوهنـاك غريهـا الكثـري مـن اآليـات امل )٤( ) ...الرBُسـوَل  َوأ

 .واجبة عليهم مهما كانت الظروف
____________ 

 .١/٢٩: املقدمة الثالثة - ١
: طبقــات ابــن ســعد. ٣/٢٠٧: الســرية احللبيــة. ٥/٩٦: راجــع ســرية أســامة وهــذه التفصــيالت يف صــحيح البخــاري - ٢
 .١/٢٢: cذيب تاريخ دمشق. ٢/٣١٧ :الكامل يف التاريخ. ٣/٢٢٦: تاريخ الطربي. ٣/١٩

رجــال . حســنني هيكـل: حيــاة حممـد. ٨/١٥٢: فــتح البـاري. ٢/٤٨٤: تـاريخ ابــن خلـدون. ٢/١١١٩: املغـازي للواقــدي
 .حول الرسول خالد حممد خالد، وكل كتب السري

 .٣٦: األحزاب - ٣
 .٥٩: النساء - ٤

    



٢٦٦ 

وهل كان رجوعهم سيدفع املـرض عـن . مع سرية اسامة كانت يف ذهاQم  وراحة الرسول 
 !أم يزيده أملا؟ الرسول 

اللــواء ألســامة بيــده وخــرج وهــو مــريض فخاطــب الصــحابة وعـــاتبهم  لقــد عقــد الرســول 
 ..وأمرهم باملسري، لكنهم عصوه وأغضبوه

 .لفعل الصحابة هذا، وإذا غضب غضب اهللا لغضبه لقد غضب الرسول 
. واملســلم الرســايل يغضــب لغضــب اهللا ورســوله وال يــدافع عــن الصــحابة يف عصــياnم هللا ولرســوله

فالصحابة ليسوا سـوى أتبـاع، وهـم مـأمورون وليسـوا آمـرين، وال خـرية هلـم مـن أمـرهم مـع اختيـار اهللا 
 .ورسوله

 ةديبيَّ صلح الحُ 
لكــن قريشــا بعثــت ســهيل بــن  ،للعمــرة مــع أصــحابه فــأحرموا بــذي احلليفــة  خــرج الرســول

 ،علــى أن يرتكــوا لــه مكــة يف العــام القــادم ثالثــة أيــام ،عمــرو وطلبــوا مــن الرســول أن يرجــع هــذه املــرة
 .نتائجها لصاحل املسلمني ألنه يعلم بأنَّ  واشرتطوا عليه شروطا قاسية، قبلها الرسول 

ألسـنا : ، قلـت)بلـى: (قال!! ألست نيب اهللا حقا؟: " فقلت فأتيت نيب اهللا : " قال عمر
إين : " ة يف ديننــا إذن؟ قــالنيَّــفلــم نعطــي الدَ : ، قلــت)بلــى: (نا علــى الباطــل؟ قــالعلــى احلــق وعــدوّ 

ا ســنأيت البيــت فنطــوف بــه ثنا أنَّــولــيس كنــت حتــدِّ أ: ، قلــت"رســول اهللا ولســت أعصــيه وهــو ناصــري 
 :قال ،ال: قلت" ؟ !ا نأتيه العامفأخربتك أنَّ  ،بلى: " ؟ قال)١(

 .وأجابه نفس أجوبة الرسول ،مث سأل عمر أبا بكر نفس األسئلة" فإنك آتيه ومطوف به " 
____________ 

 !ستجوبا وكأنه شريكه يف رسالتهمُ  قا والنيب انظر أخي املسلم، كيف جعل عمر من نفسه حمقِّ  - ١

    



٢٦٧ 

، فـواهللا "قومـوا فـاحنروا مث احلقـوا : " من كتابة الصلح، قـال ألصـحابه وملا فرغ رسول اهللا 
دخـل خبـاه مث خـرج فلـم  ،فلمـا مل يقـم مـنهم أحـدٌ  ،حىت قال ذلك ثـالث مـرات ،ما قام منهم رجل

ــك  ،ودعــا حالقــه فحلــق رأســه ،بيــده دنــةً مــنهم بشــئ حــىت حنــر بُ  اً يكلــم أحــد فلمــا رأى أصــحابه ذل
 .)١(" حىت كاد بعضهم يقتل بعضا  ،قاموا فنحروا وجعل بعضهم حيلق بعضا

تــأخر أهــل  ،وأعظــم مــن هــذا كلــه: " قـال ابــن حــزم يف معــرض كالمــه عــن آراء الصــحابة اخلاطئـة
حـىت غضـب وشـكاهم إىل أم سـلمة  إذ أمـرهم بـذلك  ،احلديبية عن احللق والنحر واإلحـالل

 .)٢(" أم املؤمنني 
علــى الــرغم مــن تأكيــده عليهــا ثــالث  يف هــذه احلادثــة مل يلتــزم الصــحابة بــأوامر الرســول 

مـــن  ســـلوب مـــا ســـبقه إليـــه أحـــدٌ هـــذه وخياطبـــه بأ مـــرات، وعمـــر يعـــرتض علـــى أوامـــر النـــيب 
 !املسلمني

عمـــر فعـــل هـــذا مـــن بـــاب غريتـــه  إنَّ : وهنـــا يـــأيت تربيـــر علمـــاء أهـــل الســـنة ملوقـــف عمـــر يف قـــوهلم
مل يكـن غيـورا علـى اإلسـالم وال حريصـا عليـه،  النـيب  نَّ أومعىن هـذا !! وحرصه على اإلسالم

 !!ى اإلسالمعمر كان أكثر حرصا منه عل أو أنَّ 
ملــاذا مل يغــر عمــر علــى اإلســالم حــني هــرب يف أحــد وحنــني ويف : وليــت أهــل الســنة يقولــون لنــا

وملــاذا مل يغــر علـى اإلســالم عنـدما أمــره النـيب باملســري حتــت ! ؟)٣(خيـرب، رجــع جيـنب أصــحابه وجيبنونـه 
ــــة؟ ــــواء أســــامة فعصــــاه وعــــاد اىل املدين س فيلــــيب طلــــب وملــــاذا مل يغــــر علــــى اإلســــالم يــــوم اخلمــــي! ل

 !...النيب؟
____________ 

يف اجلهـاد واملصـاحلة مـع أهـل احلـرب وكتابـة : كتاب الشروط، بـاب الشـروط: راجع هذه احلادثة يف صحيح البخاري - ١
 .الشروط، بتصرف منا واختصار

 .٦/٢٤٦: اإلحكام - ٢
 .، وصححه وكذا الذهيب٣/٣٧: انظر النص يف املستدرك - ٣
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ـــدافعون عـــن عمـــر والصـــحابة دون رســـول اهللاوإين ألعجـــب مـــن هـــؤ  وهـــم . الء العلمـــاء الـــذين ي
 .حوا Qذاخمطئا وإن مل يصرِّ  بدفاعهم هذا جيعلون النيب 

 -أو أن يكون عمر حمقـا والنـيب مـبطال  -حمقا وعمر مبطال، وهو الصحيح  ا أن يكون النيبّ فإمَّ 
بل هـو . ريعمر والصحابة أخطأوا وعصوا الرسول وليس يف هذا ضَ  أنَّ إذن فليعرتفوا ب.. والعياذ باهللا

 .احلق الذي جيب أن نذعن له ونعرتف به، واالعرتاف باحلق فضيلة

 !التفتازاني يعترف
عـن طريــق  بعــض الصـحابة قـد حـادَّ  بـأنَّ  -وهـو مــن علمـاء أهـل السـنة  -لقـد اعـرتف التفتـازاين 

احملاربات واملشاجرات على الوجه املسطور يف كتب التـواريخ  ما وقع بني الصحابة من: " قال. احلق
ــغ حــد !عــن طريــق احلــقّ  بعضــهم قــد حــادَّ  ل بظــاهره علــى أنَّ واملــذكور علــى ألســنة الثقــات يــدّ  ، وبل

الظلـــم والفســـق وكـــان الباعـــث لـــه احلقـــد والعنـــاد واحلســـد واللـــداد وطلـــب امللـــك والرئاســـة وامليـــل إىل 
بـاخلري موسـوما إال  صحايب معصـوما وال كـل مـن لقـي النـيب  إذ ليس كل ،اللذات والشهوات

 ...، ذكروا هلا حمامل وتأويالت Qا تليقالعلماء حلسن ظنهم بأصحاب رسول اهللا  أنَّ 
ـــث ال جمـــال فمـــن الظ ا مـــا جـــرى بعـــدهم مـــن الظلـــم علـــى أهـــل بيـــت النـــيب وأمَّـــ هـــور حبي

ويبكـي لـه  ،جمـاءإذ تكاد تشهد بـه اجلمـاد والعَ  ،لإلخفاء ومن الشناعة حبيث ال اشتباه على اآلراء
 ،الشــهور ن يف األرض والســماء وتنهــد منــه اجلبــال وتنشــق الصــخور، ويبقــى ســوء عملــه علــى كــرّ َمــ

   .)١(... " أشد وأبقى ولعذاب اآلخرة ،ن باشر أو رضي أو سعىفلعنة اهللا على مَ  ،الدهور ومرِّ 
 » وشهد شاهٌد من أهلها« 

____________ 
 .٣٠٧ - ٢/٣٠٦: شرح املقاصد - ١
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 الخالصة
، فقد طعنوا يف تأمريه السامة علـى اجلـيش الـذي الصحابة مل يكونوا رهن إشارة النيب  إنَّ 

وفعلوا ما فعلوه مبا آذاه حني أعلنوا عصـياnم لـه  ،هفني عنوعادوا إىل املدينة متخلِّ  ،هيأه ملقاتلة الروم
 !!وما أدراك ما يوم اخلميس -يف يوم اخلميس  -عهم وهو يودِّ 

الصــالة  حــني أراد  مثــل عمــر عنــدما قــال للنــيب  ،وتطــاول عليــه بعضــهم بــالكالم
بـالقرآن الـذي  ي على املنافقني؟ وكأنه أعلم من النيب أليس nاك ربك أن تصل ،على ابن أيبّ 
 ...!!والكاللة ،بالرغم من أنه اليعرف حكم اجلنب فاقد املاء، ومعىن كلمة أبّ  ،نزل عليه

هـــاد ، تربـــو علـــى املائـــة خمالفـــة جتـــدها يف كتـــاب الـــنص واالجتواعرتاضـــاcم وخمالفـــاcم لـــه 
 .)١(والغدير، وغريمها  ،لشرف الدين
َمــَرُهمْ  َمــا اللBـــهَ  َفْعُصــونَ  الB  (الصــحابة  إنَّ : كيــف يصـح القــول  ،فبعـد هــذا

َ
 َمــا َوَيْفَعلُــونَ  أ

 !؟) يُْؤَمُرونَ 
ٰ  يُْؤِمنُونَ  َال  َوَربَِّك  فََال  ( Bkُموكَ  َح ِكّ ُدوا َال  ُعمB  بَيْنَُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُ[َ ِJَ  <ِ  

َ
ـا َحرًَجا نُفِسِهمْ أ Bم  ِمّ

َضيَْت   .)٢( ) تَْسِليًما َويَُسِلُّموا قَ
____________ 

 .وسنتطرق ملوضوع اجتهاد الصحابة أمام احملكمات قريبا - ١
 .٦٥: النساء - ٢
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 الفصل السادس

 صور من حياة الصحابة
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 أبو بكر وميراث الزهراء
cـــا مودَّ  ،رهم تطهـــريااهللا عـــنهم الــرجس وطهَّـــمــن الـــذين أذهـــب  ،فاطمــة الزهـــراء بنـــت رســـول اهللا

ة وســيدة نســاء دة نســاء هــذه األمَّــوهــي ســيِّ  ،يغضــب اهللا ورســوله لغضــبها ،علــى كــل مســلم فــرضٌ 
 .العاملني

يـا فاطمـة أمـا ترضـني أن تكـوين سـيدة نسـاء املـؤمنني : " قـال رسـول اهللا  نَّ أأخرج مسـلم 
. )٢(" فاطمــة بضــعة مــين فمــن أغضــبها أغضــبين : " وقــال . )١(" مــة أو ســيدة نســاء هــذه األ

 .)٣(" إمنا فاطمة مضغة مين فمن آذاها فقد آذاين : " وقال 
 !على أيب بكر اليت يغضب اهللا لغضبها ويرضى لرضاها، ماتت غاضبةً  ،هذه وديعة رسول اهللا

ابنــة  فاطمــة  نَّ أإن عائشــة أم املــؤمنني أخربتــه " بســنده عــن عــروة بــن الــزبري  أخــرج البخــاري
أن يقسم هلـا مرياثهـا ممـا تـرك  سألت ابا بكر الصديق بعد وفاة رسول اهللا  رسول اهللا 
مــا  ،ثال نــورِّ : قــال رســول اهللا  إنَّ : عليــه فقــال هلــا ابــو بكــر ممــا أفــاء اهللا رســول اهللا 
فهجــرت أبــا بكــر، فلــم تــزل مهاجرتــه حــىت  ،فغضــبت فاطمــة بنــت رســول اهللا  ،تركنــاه صــدقة

فاطمـة تسـأل أبـا بكـر نصـيبها وكانـت : قالـت. سـتة أشـهر يت، وعاشت بعد رسول اهللا توفِّ 
 من خيرب مما ترك رسول اهللا 

____________ 
 .كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النيب   - ١
 .كتاب املناقب، باب مناقب قرابة الرسول ومنقبة فاطمة : صحيح البخاري - ٢
 .، وصححه وكذا الذهيب١٥٩و  ٣/١٥٨: احلاكم مستدرك - ٣
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 .)١(... " وفدك وصدقة باملدينة، فأىب أبو بكر عليها ذلك
ــت الزهــراء  وال أرث أيب؟ أمــا قــال رســول  ،أيف اهللا أن تــرث أبــاك: (أليب بكــر ويف روايــة قال

 : اهللا
َ
 .)٢() رء حيفظ يف ولدهامل

 :جاءا يوما يلتمسان رضاها فقالت هلما أبا بكر وعمر وذكر ابن قتيبة أنَّ 
وســــخط فاطمــــة مــــن  ،رضــــا فاطمــــة مــــن رضــــاي: نشـــدتكما اهللا، أمل تســــمعا رســــول اهللا يقــــول(

سخطي، فمن أحب فاطمة ابنيت فقد أحبين ومـن أرضـى فاطمـة فقـد أرضـاين، ومـن أسـخط فاطمـة 
فــإين أشــهد اهللا ومالئكتــه أنكمــا : (قالــت نعــم مسعنــاه مــن رســول اهللا : قــاال). فقــد أســخطين

 .)٣() كما إليهأسخطتماين وما أرضيتماين، ولئن لقيت النيب ألشكونَّ 
حني كتبـت علـى نفسـها الضـالل علـى يـد  ،تهلقد رحل رسول اهللا عن هذه الدنيا حزينا على أمَّ 

إال أnـم عملـوا العكـس   ة قـرىب النـيبّ الصحابة، وها هم الصحابة بالرغم من أمر اهللا هلم مبـودَّ 
الـيت منحهـا  -قطعـة أرض يف خيـرب  -موها مـن مرياثهـا وأخـذوا منهـا فـدكا فأغضبوا الزهراء حني حرَّ 

 .إياها رسول اهللا
 .اهللا ورسوله يغضبان لغضب الزهراء ويف النصوص السابقة نرى أنَّ 

 !قارئوفاطمة ماتت غاضبة على أيب بكر، والنتيجة نرتكها لل
غضــب اهللا ورســوله  ،ماتــت غاضــبة علــى أيب بكــر، ومــىت مــا غضــبت فاطمــة  لقــد ثبــت أنَّ 

فلو كان حديث أيب بكر صحيحا لكان غضب فاطمـة بغـري حـق، وبالتـايل يكـون غضـب . لغضبها
 !!ولذلك يكون حديث أيب بكر غري صحيح ،اهللا ورسوله بغري حق

 ثون وملاألنبياء ال يورِّ  ف علم أبو بكر بأنَّ كي: وهناك سؤال مثري للحرية، وهو
____________ 

 .باب الفرائض) كتاب اخلمس( - ١
 .٢/١٢: تاريخ اليعقويب - ٢
 .١٢٤ - ٤/١٢٣: أعالم النساء. ١/١٣: اإلمامة والسياسة - ٣
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رســول اهللا أخــرب أبــا  وهــل يعقــل أنَّ ! ؟تعلــم فاطمــة بــذلك وهــي صــاحبة الشــأن املتميــز عنــده 
 !بكر Qذا األمر، ومل خيرب فاطمة به؟

بــاب مدينــة علــم رســول اهللا، واحلســن  ،وعلــيِّ   د شــهادة ســيدة النســاءوالعجــب أن أبــا بكــر يــرِّ 
 ،يـرد شـهادة هـؤالء مجيعـا ،وأم أمين اليت شـهد هلـا الرسـول باجلنـة ،واحلسني سيدي شباب أهل اجلنة
 !يف قضية مشاQة هلذهويقبل بشهادة رجل من املسلمني 

مـن قبـل العـالء بـن  جاء أبا بكـر مـالٌ  ملا مات النيب : " قال عن جابر بن عبد اهللا 
، قـال "فليأتنـا  عـدةٌ  ديـن أو كانـت لـه قبلـهُ  من كان له على النـيب : فقال أبو بكر ،احلضرمي
لــــو قــــد جاءنــــا مــــال البحــــرين : " قــــال إن النــــيب : فقمــــت فقلــــت: " اخــــرىيف روايــــة : جــــابر

 .عدها: مث قال يل ،فحثى أبو بكر مرة" أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا 
ـــإذا هـــي مخســـمائة ، فلمـــاذا مل يطلـــب أبـــو بكـــر مـــن جـــابر )١(" خـــذ مثليهـــا : فقـــال. فعـــددcا ف
 !!شاهدين ويطلب من فاطمة؟

كتـــب إليـــه أن ورث امـــرأة   أن رســـول اهللا " بروايـــة الضـــحاك بـــن ســـفيان عـــن  وقبـــل عمـــر
 .)٢(على ذلك  ةنومل يطلب منه بيِّ " أشيم الضبايب من دية زوجها 

فلمـاذا مل نـره يـدافع عـن عقيدتـه هـذه يف قضـية  ،جتـوز شـهادة شـخص عـادي: ففي عقيدة عمر
 !؟الزهراء 

ثوا عن رسول اهللا شيئا، فمـن سـألكم فقولـوا ال حتدِّ : " يدهش املرء أن أبا بكر نفسه قالوالذي 
ث عـــن الرســـول يقـــول هـــذا ويتحـــدَّ . )٣(" مـــوا حرامـــه وا حاللـــه وحرِّ بيننـــا وبيـــنكم كتـــاب اهللا فاســـتحلِّ 

 !بقول انفرد هو بروايته عن دون باقي الصحابة 
 أفعلى عمد تركتم: " على أيب بكر بكتاب اهللا، فقالت  لقد احتجت الزهراء

____________ 
 .شيئا قط فقال ال، وكثرة عطائه كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول اهللا : صحيح مسلم - ١
 .، وقال حديث حسن صحيح٤/٢٧: ، الرتمذي٢/٨٨٣: رواه ابن ماجة - ٢
 .١/٣: ظتذكرة احلفا - ٣

    



٢٧٥ 

ــليمان داود(: كتــاب اهللا ونبــذمتوه وراء ظهــوركم؟ إذ يقــول وقــال فيمــا اخــتص مــن  )١( )وورث س
... )٢( )يرثA ويرث من آل يعقوب* فهب @ من �نك وoا (إذ قـال  خرب حيىي بن زكريـا 

اهللا حكمــا بينـــه  فلمــاذا مل جيعــل كتــاب )٣(Qــذه اآليــات وغريهــا احتجــت الزهــراء علـــى أيب بكــر ". 
 !؟... "فقولوا بيننا وبينكم كتاب اهللا"... وبينها مع قوله 

واملـؤمن الغيـور علـى ديـن اهللا يغضـب لغضـب اهللا . لقد غضب اهللا ورسوله لغضب فاطمـة ،أجل
فمن وافق أبـا بكـر علـى فعلـه فهـو شـريكه يف إغضـاب الزهـراء ويكـون . ورسوله، ال أن يقف قباهلما

 .رسولهلغضب اهللا و  عرضةً 
 ..!احلذر.. فاحلذر

  وألي األمـــــــــــــــــــــــــــــــور تـــــــــــــــــــــــــــــــدفن لـــــــــــــــــــــــــــــــيال

  !ى ثراهــــــــــــــا؟عّفــــــــــــــبضــــــــــــــعة املصــــــــــــــطفى ويُ     

  
 محاولة حرق بيت الزهراء

ــ ــي كــرم اهللا وجهــه، فبعــث إلــيهم بعــد وفــاة الرســول تفقَّ د أبــوبكر قومــا ختلفــوا عــن بيعتــه عنــد عل
 :قالفأبوا أن خيرجوا، فدعا باحلطب و  ،عمر، فجاء فناداهم وهم يف دار عليِّ 

يــا أبــا حفــص إن فيهــا : ن فيهــا فقيــل لــههــا علــى َمــأو ألحرقنَّ  لتخــرجنَّ  ،والــذي نفــس عمــر بيــده
وا البـاب فلمـا قّ مث قام عمـر، فمشـى معـه مجاعـة، حـىت أتـوا بـاب فاطمـة، فـدَ .... وإن: فاطمة، فقال
 يا أبت، يا رسول اهللا، ماذا لقينا بعدك: " نادت بأعلى صوcا ،مسعت أصواcم

____________ 
 .١٦: النمل - ١
 .٦و  ٥: مرمي - ٢
: بالغات النساء، أيب الفضل أمحد بن أيب طيفـور البغـدادي. ٢٧٤ - ١/٢٥٣: راجع خطبتها الرائعة يف االحتجاج - ٣

ملــا منعهــا أبــو بكــر  وفيــه خطبــة الســيدة فاطمــة الزهــراء : " ، وقــال رشــيد رضــا أثنــاء كالمــه عــن هــذا الكتــاب٤ص 
: أعــالم النســاء لعمــر رضــا كحالــة. ٩٣و  ٧٩ - ٤/٧٨: ، شــرح الــنهج، ابــن أيب احلديــد١١/٣٠٣: جملــة املنــار" هــا مرياث
٣/١٢١٩. 

    



٢٧٦ 

 .)١(" وابن أيب قحافة  ،من ابن اخلطاب
 : Qا شاعر النيل حافظ إبراهيمولشهرة هذه احلادثة تغىنَّ 

ـــــــــــــــــــــــــةٍ    لعلـــــــــــــــــــــــــي قاهلـــــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــــر وقول

  أكـــــــــــــــــرم بســـــــــــــــــامعها أعظـــــــــــــــــم مبلقيهـــــــــــــــــا    

  
  قـــــــــــــت دارك ال أبقــــــــــــــي عليـــــــــــــك Qــــــــــــــاحر 

  إن مل تبــــــــــــايع وبنــــــــــــت املصــــــــــــطفى فيهــــــــــــا    

  
  مــــــــــــا كــــــــــــان غــــــــــــري أيب حفــــــــــــص بقائلهــــــــــــا

  أمــــــــــــــــــام فـــــــــــــــــــارس عــــــــــــــــــدنان وحاميهـــــــــــــــــــا    

  
م علـى حـرق بيـت أيصـل األمـر بعمـر أن يقسِّـ ،مـن موقـف الصـحابة هـذا املرء ليقف مذهوالً  إنَّ 

كـان اليـدخل بيـت   رسـول اهللا  إنَّ ! ؟-والصحابة مقرون له على فعله الشنيع هذا  -الزهراء 
 !وهو بيت طاملا نزل فيه جربيل  ،بعد االستئذان إالّ  الزهراء 

مــن : " أمل يقــل نــيب اهللا! أهــذه هــي وصــية الرســول بعرتتــه؟ أليســت فاطمــة بضــعة مــن الرســول؟
 (: ؟ أمل يفـرض اهللا مودcـا يف قرآنـه"أغضـبين من أغضب فاطمة فقد " ، "آذى فاطمة فقد آذاين 

لُُكمْ  الB  قُل
َ
ْسأ
َ
ْجًرا َعلَيْهِ  أ

َ
ةَ  إِالB  أ B؟)٢( ) الُْقْرَ.ٰ  ِ>  الَْموَد 

ـــت هـــذه احلقـــائق عـــن عمـــر والصـــحابة؟ البـــد مـــن االعـــرتاف أنَّ  عمـــر ومـــن معـــه مـــن  فـــأين غاب
هـذه نتيجـة تنطـق " ين فقـد آذى اهللا ومـن آذى فاطمـة فقـد آذاين ومـن آذا" الصحابة آذوا الزهـراء، 

 !أيها املسلم يف من يؤذي اهللا ورسوله؟ -فما رأيك . Qا النصوص

 !موقعة الجمل
لقـــد ســـودها الصـــحابة وعلـــى رأســـهم أم املـــؤمنني  !هـــذه صـــفحة ســـوداء يف ســـجل خـــري القـــرون

 .عائشة
 ، خرجت عائشة-وهم الصحابة  -يف أثناء حصار عثمان من قبل الثائرين عليه 

____________ 
. ٢/٦٤ :تــاريخ أيب الفــداء. ٢/٤٤٣: تــاريخ الطــربي: يف راجــع حادثــة التحريــق واهلجــوم علــى بيــت فاطمــة  - ١

: الفتـوح، ابـن أعـثم. ٢/١١ :تاريخ اليعقـويب. ٤/١١٤: أعالم النساء. ١/١٢: اإلمامة والسياسة. ٤/٢٥٤: العقد الفريد
 .٢/٦٥: يد، شرح النهج، ابن أيب احلد١/١٣
  .٢٣: الشورى - ٢

    



٢٧٧ 

 .بايعوا عليا: ما فعل الناس؟ قال: فقالت" ويف طريق عودcا لقيها رجل  .تريد احلج
ــت ــت أبــايل أن تقــع هــذه علــى هــذه: قال ــت تقــول ،واهللا مــا كن قتــل : " مث رجعــت إىل مكــة وكان

 .)١(" بدمه  واهللا ألطلنبَّ  ،واهللا عثمان مظلوما
وطلبـت  .ضاnا للخروج علـى علـيِّ حلقا بعائشة وأخذا حيرِّ   عليا وبعد أن بايع طلحة والزبري

ــــت هلــــا أم ســــلمة  ،عائشــــة مــــن أم ســــلمة اخلــــروج معهــــا ــــت قائلــــة لــــو أنَّ : " )٢(فقال رســــول اهللا  ماأن
 .)٣(؟ "قد هتكت حجابا قد ضربه عليك  ،عارضك بأطراف الفلوات

 :ومر القوم يف الليل مباء يقال له "وبعد حوار طال بينهما خرجت عائشة مع القوم 
إنـا هللا وإنـا : قالـت. مـاء احلـوأب: مـا هـذا املـاء؟ فقـال بعضـهم: فقالـت ،فنبحهم كالبه ،احلوأب

 .)٤() ال تكوين اليت تنبحك كالب احلوأب: (إليه راجعون، هذا املاء الذي قال يل رسول اهللا
 .)٥(... " ء احلوأبفأتاها القوم بأربعني رجال فأقسموا باهللا أنه ليس مبا

حـىت اختلفـت  ،فخرج الزبري وخرج طلحـة بـني الصـفني، فخـرج إليهمـا علـيٌّ  ،مث التقى اجلمعان" 
لعمــري قــد اعــددمتا ســالحا وخــيال ورجــاال إن كنتمــا اعــددمتا عنــد اهللا : " أعنــاق دواQــم، فقــال علــي

ةٍ  ْعدِ نَ  ِمن َغْزلََها َغَقَضْت  2َلdِB  (وال تكونا  ،عذرا، فاتقيا اهللا Bنَكاثًا قُو
َ
 ". ) أ

مل يقــبال بنصــيحته فــدارت : احلجــة عليهمــا ونصــحهما بــالعودة وبعــد حــوار أقــام فيــه علــي 
 !!رحى املعركة اليت قتل فيها ثالثون ألفا

____________ 
 .٣/٢٠٦: التاريخ الكامل يف. ٤/٤٦٩: تاريخ الطربي. ٢/٧٨: تاريخ اليعقويب. ١/٥٢: اإلمامة والسياسة: انظر - ١
 .٢/٧٨: تاريخ اليعقويب. ٥/٦٢: العقد الفريد - ٢
 .٢/٢٣٢: اخلصائص الكربى. ٣/١١٩: املستدرك. ٦/٥٢: راجع قصة ماء احلوأب يف مسند أمحد - ٣

 .٢/١٨١: تاريخ اليعقويب. ٣/٢١٠: الكامل يف التاريخ. ٦/٤١: دالئل النبوة. ٨/٢٨٢: مسند أيب يعلى
 .٢/١٨١: اليعقويب. ٢٣١ - ٤/٢٣٠: البداية والنهاية. ٣/٢١: الكامل - ٤

    



٢٧٨ 

ن املســؤول عــن هــذه الــدماء؟ أليســوا هــم الصــحابة َمــ: هــذه احلادثــة وســل -هــداك اهللا  -فتأمــل 
ــــ  رســــول اهللا  بقيــــادة طلحــــة والــــزبري وأم املــــؤمنني؟ ولــــو افرتضــــنا أنَّ  ورأى الصــــحابة  اً كــــان حّي

 !؟..خري القرون قرين: ارك هلم فعلهم ويقولفهل سيب ،يقتتلون
 َوَال  ُنيُــوتُِكنB  ِ>  َوقَــْرنَ  (: مـا ألم املــؤمنني عائشـة ودم عثمــان؟ وأيـن ذهبــت بقـول اهللا تعــاىل

جَ  َيB6َْجنَ  وnَٰ  اLَْاِهِليBـةِ  َي6َُّ
ُ
خروجهـا كـان لإلصـالح  ؟ وممـا يثـري العجـب، قـول الـبعض إنَّ )١( ) اْأل

 !الرجال حىت خترج النساء لإلصالح؟دم فهل عُ ! )٢(
 !؟وبيعةً  اً ش اجليوش وحماربة خليفة الرسول نصّ وهل يكون اإلصالح بتجييّ 

فهــال  .يف فتنــة ســوداء يف عاصــمة اخلالفــة وذهبــت للحــج ة حممــد وملــاذا تركــت عائشــة أّمــ
 !؟)٣(قتله ا كانت تريد nَّ أأم ! ار؟قامت باإلصالح بني عثمان والثوّ 

مـــؤمن وال  إالّ  كال حيبّــ(: أمل يقــل النـــيبّ  ؟وهــل نســـي أهــل اجلمـــل مــا جـــاء يف حــق علـــي
 ؟)٤( .)منافق إالّ  كيبغض

 ؟)٥(" اللهم وال من وااله وعاد من عاداه : " اهللا  له أمل يدعُ 
 .)٦(" ق معه حيث دار رحم اهللا عليا اللهم أدر احل: " أمل يقل 

____________ 
 .٣٣: األحزاب - ١
 .٣/١٩٠: كابن تيمية يف منهاجه  - ٢
ــت عائشــة مــن احملرِّ   - ٣ : انظــر تــاريخ الطــربي" اقتلــوا نعــثال فقــد كفــر : " واشــتهر عنهــا قوهلــا ،ضــني علــى قتــل عثمــانكان
 .١/٥٢: ة والسياسةاإلمام. ١/٤٣٤: الفتوح البن أعثم. ٣/٢٠٦: الكامل يف التاريخ. ٥/١٧٢
 .حب األنصار وعلي من اإلميان كتاب اإلميان، باب الدليل على أنَّ : صحيح مسلم - ٤
 .صححه األلباين، سيأيت ذكره - ٥
 .٥/٦٣٣: ، وصححه، سنن الرتمذي١٢٥ - ٣/١٢٤: مستدرك احلاكم - ٦

    



٢٧٩ 

 .)١(" حربك حريب وسلمك سلمي : " لعلي أمل يقل 
 !؟)٢(" عدوي  عدو عليٍّ "  و

وهل يوجد فيها جمال للمعاندين لكـي يهربـوا منهـا  ،فما حمل أصحاب اجلمل من هذه النصوص
 !؟)٣(

____________ 
شـرح الـنهج البـن . ٧٦ص : املناقب للخـوارزمي احلنفـي. ٥٠ص : مناقب علي بن ايب طالب البن املغازيل الشافعي - ١

: تلخـــــيص املســــتدرك مطبـــــوع بــــذيل املســـــتدرك. ٣/١٤٩: ســــتدرك علـــــى الصــــحيحنيامل: وراجـــــع. ٢/٢٢١: أيب احلديــــد
 .٥/٥٢٣و  ٣/١١: أسد الغابة ابن األثري. ١/٥٢: سنن ابن ماجة. ٣/١٤٩

 .١١٢ص : الصواعق احملرقة، ابن حجر اهليمثي الشافعي. ٢٥ص : حمب الدين الطربي/ذخائر العقىب
و  ٢٦١و  ٢٩٤: ينـابيع املـودة. ٣٣١و  ٣٣٠ص : كنجي الشافعيكفاية الطالب، ال. ١٦٩و  ٩/١٦٦: جممع الزوائد

 .٢/٢٧: شواهد التنزيل للحاكم احلسكاين احلنفي. ١٧٥و  ١٧٢و  ١٩٤و  ٢٣٠و  ٣٧٠و  ٣٠٩
. ١/٢٧١: الفـــتح الكبـــري، النبهـــاين. ٢/٣: املعجـــم الصـــغري، الطـــرباين. ٩٩و  ١/٦١: مقتـــل احلســـني، اخلـــوارزمي احلنفـــي

 .٢/٣٨: فرائد السمطني. ٥/٩٢: مش مسند أمحدمنتخب كنز العمال Qا
: ملحـق املراجعـات ٧/١٣٦: ، تـاريخ بغـداد١٠٠ص : ترمجـة اإلمـام احلسـني مـن تـاريخ دمشـق. ٢/١٨٩: الرياض النضرة

 .٤٣٠ص 
: نــور األبصــار، الشــبلنجي. ١٠٣ص : مناقــب علــي، ابــن املغــازيل الشــافعي. ٢٣٤ص : املناقــب، اخلــوارزمي احلنفــي - ٢

 .٣١٤و  ٩١/٢٤٨: ينابيع املودة، القندوزي احلنفي. ٢/٦١٣: يزان للذهيبامل. ٧٣ص 
 .١/١٢٨: فرائد السمطني. ٢٢٠و  ٢/٢١٩: الرياض النضرة. ٩/١٧١: شرح النهج، ابن أيب احلديد

 .٣٩٣و  ٤٣٠ص : ملحق املراجعات... ١٥/٩٦: كنز العمال
ة علــى دخلــت أم أفعــى العبديّــ: ن قتيبــة يف عيــون األخبــارقــال ابــ: " ١٧٢ة املصــري يف شــيخ املضــرية ص قــال أبــو ريَّــ - ٣

فمـا تقـولني يف امـرأة : وجبـت هلـا النـار، قالـت: يا أم املؤمنني ما تقولني يف امرأة قتلت ابنا صغريا هلا؟ قالت :عائشة فقالت
 "!.خذوا بيد اللعينة عدوة اهللا : قالت عائشة! !قتلت من أوالدها األكابر عشرين ألفا

    



٢٨٠ 

 لسابعالفصل ا

 أربعة نماذج من الصحابة
    



٢٨١ 

    



٢٨٢ 

 خالد بن الوليد
 .وهنا حنصر حبثنا فيها ،وقصته مع مالك بن نويرة مشهورةٌ 

 .تـوة والكـرم والشـجاعةضـرب املثـل يف الفُ وهـو مَ  .وسـيد بـين متـيم جليـلٌ  يرة صـحايبّ وَ مالك بـن نـُـ
توقــف عــن دفــع الزكــاة  النــيب وبعــد مــوت  .علــى صــدقات قومــه أســلم ووضــعه النــيب 

ودخـل بزوجـة مالـك يف ليلـة  -وهـم مسـلمون  -أليب بكر، فسار إليـه خالـد فقتـل مالكـا وأصـحابه 
 .مقتله نفسها

 :ة فيقولزيَّ حيدثنا الطربي عن هذه الرَ 
خالــد بــن  وقــد كــان عاهــد اهللا أن ال يشــهد مــع ،تــادةوكــان ممــن شــهد ملالــك باإلســالم أبــو قُ " 

 ،ث أnم ملـا غشـوا القـوم راعـوهم حتـت الليـل فأخـذ القـوم السـالحالوليد حربا أبدا بعدها، وكان حيدِّ 
فمـا بـال : فما بـال السـالح معكـم؟ قـالوا: ، قلنا!!وحنن املسلمون: فقالوا .ا املسلمونإنَّ : فقلنا: قال

إىل !! ضـعوها مث صـلينا وصـلوافو : فإن كنتم كما تقولون فضعوا السـالح، قـال: السالح معكم؟ قلنا
 .)١(" وعنق أصحابه  -مالكا  -فضرب عنقه  -خالد  -مث أقدمه : أن قال

 :ويف كنز العمال
: فأنكر مالـك ذلـك، وقـال ،بكالم بلغه عنه مالك بن نويرة أرتدَّ  خالد بن الوليد ادعى أنَّ  نَّ إ" 

عبــد اهللا بــن عمــر، فقدمــه خالــد وأمــر وشــهد لــه أبــو قتــادة و  ،لتت وال بــدَّ أنــا علــى اإلســالم مــا غــريَّ 
 .)٢(" ضرار بن األزور األسدي فضرب عنقه، وقبض خالد امرأته أم متيم فتزوجها 

____________ 
 .٢/٣٥٩: ، الكامل يف التاريخ٢/٥٠٢: تاريخ الطربي - ١
٣/١٣٢ - ٢. 

    



٢٨٣ 

ــك وكانــت فائقــةً  نَّ إ: " ويف اإلصــابة البــن حجــر فقــال مالــك  يف اجلمــال، خالــدا رأى امــرأة مال
 .)١(" قتلتين : بعد ذلك المرأته
خالــد بــن الوليــد تــزوج بــأمرأة  إنَّ : مث قدمــه خالــد فضــرب عنقــه صــربا، فيقــال: " يقــول الواقــدي

 .)٢(" مالك ودخل Qا، وعلى ذلك إمجاع أهل العلم 
 - واهللا أعلـم -واختلـف فيـه، هـل قتلـه مسـلما أو مرتـدا؟ وأراه : " وقال ابن عبد الرب عن مالـك

 .)٣(" قتله خطأ 
إمنـــا : واهللا، لقـــد قتـــل خالـــد القـــوم وهـــم مســـلمون، فقـــال خالـــد: " قـــال عبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف

مـا قتلـت بــأيب ولكنـك قتلـت بعمـك الفاكــة : قتلـتهم بأبيـك عـوف بــن عـوف، فقـال لـه عبــد الـرمحن
 ".بن املغرية 

 .ه نفسهاودخل بزوجته يف ليلة مقتل خالدا قتل مالكا وهو مسلمٌ  لقد ثبت أنَّ 
ا وتكفــي شــهادة عبــد اهللا بــن عمــر وعبــد الــرمحن بــن عــوف وأبــو قتــادة يف إســالمه فهــم أدرى منَّــ

مـن اإلقـرار Qـا بـدال مـن أن نعصـر أدمغتنـا لنؤوهلـا بالشـكل الـذي يـربئ  فـال مفـرَّ  ،مبالبسات احلادثـة
 .خالدا

تــرك قــويل : ل عــن خالــدوكــان أبــو قتــادة األنصــاري يقــو : " جــاء يف املنــتظم البــن اجلــوزي احلنبلــي
 .)٤(" وأخذ بشهادة األعراب الذين فتنتهم الغنائم 

مــا كنــت أرمجــه : قــال!! )٥(خالــدا قــد زىن فارمجــه  إنَّ : " ا علــم عمــر مبــا حــدث قــال أليب بكــروملـّـ
 ما كنت: ، قال!!فاقتله به )٧(فإنه قتل مسلما : قال. )٦(ل فأخطأ فإنه تأوَّ 

____________ 
١/٣٣٧ - ١. 
 .٦٠ - ٥٨ص : تاب الردة ونبذة من فتوح العراق، اعتىن بتهذيبه حممد محيد اهللاك  - ٢
 .٣/١٣٦٢: االستيعاب - ٣
 .٤/٧٩! كما فنت خالدا أم متيم  - ٤
 !!هذا عمر يعرتف أيضا بزنا خالد - ٥
 !!وأبو بكر ال ينكر زناه - ٦
 !!مالكا مسلم بأنَّ  وعمر يقرُّ  - ٧

    



٢٨٤ 

 )٢(" ه اهللا علــيهم أبــدا مــا كنــت أشــيم ســيفا ســلّ : قــال. فاعزلــه: قــال. )١(ل فأخطــأ إنــه تــأوَّ  ،القتلــه بــه
)٣(. 

واهللا ألرمجنــــك  ،قتلــــت امـــرأ مســــلما مث نــــزوت علـــى امرأتــــه: " وملـــا التقــــى عمـــر خالــــدا، قــــال لـــه
 .)٤(" وال يكلمه خالد بن الوليد  ،بأحجارك

 .)٥(ريخ يف التا وهي قصة ثابتةٌ ! !ة البطاح أو قصة خالد وليلىهذه هي قصّ 
 ،فممــا ســبق ميكننــا أن نعــرف كثــرة الــذين شــهدوا بإســالمه ،وإســالم مالــك ال ينكــره إال معانــدٌ 

أبـو بكـر،  ،عمـر بـن اخلطـاب ،عبد اهللا بن عمر، عبـد الـرمحن بـن عـوف ،أبو قتادة األنصاري: وهم
م وأضـف هلـؤالء شـهادة مالـك وقومـه علـى أنفسـه ،وخالد نفسه فيما ورد مـن حـواره مـع ابـن عـوف

الواقــدي، وابــن عبــد الــرب، وابــن : وشــهد بإســالمه ،لرفــع الســيف عــنهم وهــي كافيــةٌ  ،بــأnم مســلمون
 .والقوشجي يف شرح التجريد، وغريهم )٦( ،األثري يف أسد الغابة وابن كثري يف تارخيه

ــت امــرأ مســلما، وأبــو قتــادة : قــول عمــر خلالــد ،ويــدل علــى أنــه مل يرتــد: " يقــول ابــن األثــري قتل
فهـذا مجيعـه يــدل  ،وا، وأبـو بكـر يـرد السـيب ويعطــي ديـة مالـك مـن بيـت املـالنـوا وصـلّ ذّ أnـم أيشـهد 

 .)٧(" فرمحه اهللا تعاىل !! على أنه مسلم
____________ 

 !!وأبو بكر ال ينكر إسالمه لكن خالدا تأول فأخطأ - ١
 .حاشا اهللا أن يسل سيفه على عباده املسلمني - ٢
 .٢/٣٥٩: ، الكامل٢٢٨ح  ٣/٣٢: كنز العمال. تاريخ أيب الفداء. ٥/٦٦: وفيات األعيان: راجع - ٣
 !نعم، ال يكلمه ألنه خائف من عمله. ٤/٢٩٥: أسد الغابة. ٢/٥٠٤: تاريخ الطربي - ٤
 .٢/١٢: تاريخ اليعقويب. ١/١٥٨: تاريخ أيب الفداء. ٥/٥٠٢: تاريخ الطربي: فراجعها يف - ٥

 :كنز العمال. ١١/١١٤: تاريخ أيب الشحنة Qامش الكامل. ٦/٣٦: اإلصابة. ٣٥٩ - ٢/٣٥٨: الكامل
الصديق أبو بكر، حممـد حسـني . العقاد يف عبقرية الصديق. ٢/٦٢٧: فوات الوفيات. ٦/١٤: وفيات األعيان. ٣/١٣٢

 ...١/٢٥: الفتوح البن أعثم. شرح النهج للمؤرخ ابن أيب احلديد. هيكل
٦/٣٢٣ - ٦. 
 .٣/١٧٠٩عبد الرمحن الكعك، : ، موسوعة عظماء حول الرسول ٢٩٦ - ٤/٢٩٥: أسد الغابة - ٧
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كيـف جيعلـه الـبعض واحـدا مــن عظمـاء اإلسـالم، بعـد أن قتـل املســلم   ،هـذا هـو خالـد بـن الوليــد
 .؟!!؟ جمتهد وله أجرٌ )١( إنه جمتهدٌ : ل العقل ونقولمالكا وزىن بزوجته؟ هل نعطّ 

ي بنـا إىل هـذا املنطـق سـيؤدّ  إنَّ !! ودخـل بزوجـة مالـك؟ ،الكـا وقومـه املسـلمنيملاذا؟ أألنه قتل م
وإال فكيـف ! !مات ملـن يرتكبهـا ونباركهـا لـه، ونعطـي ملـن يفعلهـا أجـرا واحـداإباحة كل اجلرائم واحملرَّ 

 !ات اجلاهلية؟يف نصرة األهواء والعصبيّ  نقبل بقلب موازين اإلسالم لكي تصبُّ 
 .فيجب قبل قتلهم أن يستتابوا ثالثة أيام ،ينقومه مرتدِّ وحىت لو كان مالك و 

 أنَّ " وروي "!! قتلــت  فــأمر أن تســتتاب وإالّ  ،ارتــداد امــرأة تــدعى أم رومــان بلــغ النــيب " 
هـــل مـــن مغربـــة خـــرب؟ فقـــال نعـــم، رجـــل ارتـــد عـــن : رجـــال أتـــى عمـــر مـــن قبـــل أيب موســـى، فقـــال لـــه

اســتتبتموه  ،هـل حبسـتموه يف بيــت ثالثـة أيـام واطعمتمـوه كــل يـوم رغيفـاً : قـال لــهف. اإلسـالم فقتلنـاه
 .)٢(" اللهم إين مل أحضر ومل آمر ومل أرض إذ بلغين : لعله يتوب؟ مث قال

املعرفـة، ولكنـه تغاضـى عنـه  فهـو يعرفـه أشـدَّ  هذا هو حكم اإلسالم، فهل غاب عن خالد؟ كـالّ 
 !)٣(حلاجات يف نفسه 

حسـب تعبـريه  -من أيب بكر رجم خالد، ألنه قتل امرأ مسلما ونزا علـى زوجتـه لقد طلب عمر 
اجتهــد وأصــدر حكمــا علــى خالــد مل يــرد يف كتــاب  ،لكــن أبــا بكــر بــدال مــن أن ينفــذ حكــم اهللا -

 !!)٤(" ل فاخطأ تأوَّ " أتعرف ماهو؟  ،ةٍ وال سنّ 
 ا أيديكملت فاخطأت فارفعو تأوَّ : أن يقول ،وQذا ميكن ألي إنسان إذا زىن

____________ 
 .كما قال القوشجي وابن كثري  - ١
 .٤/٣٠٤: حاشية الدسوقي ٦/١٧٤: كشاف القناع. ٤/٣٨٦: شرح فتح القدير: راجع - ٢
 .٤/٢٠٨: راجع قصته مع بين املصطلق يف تفسري ابن كثري - ٣
فهـو . توقـف عـن دفعهـا لسـبب أو آلخـروملاذا مل يقل هذا عن مالك مع أنه صحايب وهو مل ينكر فرضية الزكاة وإمنا  - ٤

 !.ليس مرتدا

    



٢٨٦ 

هــذا خالــد ابــن : إن عقوبتــك عنــد اهللا الــرجم، وال بــد مــن تنفيــذ حكــم اهللا، فيقــول: فيقــال لــه. عــين
وهـذان أبـو بكـر وعمـر مل يقيمـا احلـد عليـه، وإذا !! الوليد زىن، وأنا اقتديت به، ألنـه صـحايب عـادل

فقــــد خــــالفتم قــــول  ،أجور علــــى االجتهــــاد أو علــــى التأســــيمل حتكمــــوا حبكمهــــم وتفتــــوا يل بــــأين مــــ
 !!!عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي: الرسول

فلـــو مل يكـــن كـــالم عمـــر  ،عمـــر جعـــل خالـــدا زانيـــا نَّ أللنظـــر يف قصـــة البطـــاح  اجلديـــد وامللفـــت
 !!صحيحا لوجب على عمر حد القذف

فلــم مل يقيمــوا عليــه  ،وإذا كــان خالــد زانيــا !فلمــاذا جنــد حــدود اهللا قــد عطلــت يف خــري القــرون؟
ــك َخــ -وإن مل يكــن كــذلك  ،؟!!حــد الزنــا القــذف  مل مل يقيمــوا حــدَّ  -تــاد رط القَ ودون إثبــات ذل
 !!على عمر؟

 :زومية سرقت فقال ليشفع يف امرأة خمَ  أتى أسامة بن زيد رسول اهللا 
يـا أيهـا النـاس إمنـا ضـل مـن قـبلكم أnـم  : (قـال ،مث قـام فخطـب) حد مـن حـدود اهللا أتشفع يف(

فاطمــة  وامي اهللا لــو أنَّ  ،كــانوا إذا ســرق الشــريف تركــوه وإذا ســرق الضــعيف فــيهم أقــاموا عليــه احلــد
 .)١() يدها بنت حممد سرقت لقطع حممدٌ 

 !!هذه سنة رسول اهللا وتلك سنة اخللفاء الراشدين

 غ عن اهللا؟مبلِّ  ،خالد
بقـي لنـا أن نتسـائل يف هـذا املوضـوع املهـم مـن حبثنـا؟ هـل اختـار اهللا خالـد بـن الوليـد ليبلـغ دينـه 

 !، فكيف نأخذ Qا؟)٢(للناس؟ هذه أحاديثه يف الصحيحني وغريمها 
 !وكذلك األحاديث املرسلة من يضمن لنا أن اليكون بعضها مأخوذا عن خالد؟

 !!ريق آخر سنحمله على أنه رمبا يكون مأخوذا عن خالدفكل حديث مرسل إن مل يكن له ط
____________ 

 .كتاب احلدود، باب كراهية الشفاعة يف احلد إذا رفع إىل السلطان: صحيح البخاري - ١
 .١٢٧ص : أمساء الصحابة الرواة، ابن حزم: وصل إلينا عن خالد مثانية عشر حديثا، انظر - ٢

    



٢٨٧ 

 !؟...يأخذ دينه عمن يقتل املسلمني األبرياء ويزينغ املسلم لنفسه أن فكيف يسوِّ 
وهنـاك عقبـة تلـوح لنـا مــن ... أن خيتـار الزنـاة وقتلـة األبريـاء حلمـل سـنة نبيـه  )١(حاشـا هللا 

وزىن خالـد بزوجتـه فسـيكون عمـر  ،إذا كان هناك من ينكـر إسـالم مالـك - وياهلا من عقبةٍ  -بعيد 
ينَ  (: فماذا يرتتب على هذا؟ لنرتك احلكم لكتاب اهللا فهـو الفصـل ،قد قذف خالداً  ِ

BCيَْرُمـونَ  َوا 
تُوا لَمْ  ُعمB  الُْمْحَصنَاِت 

ْ
ْرَبَعةِ  يَأ

َ
وُهمْ  ُشَهَداءَ  بِأ ةً  َعَمـاِغ?َ  فَـاْجِتُ بَـًدا َشـَهاَدةً  لَُهـمْ  َيْقبَلُـوا َوَال  َجـْتَ

َ
 أ

ئَِك  ـٰ ولَ
ُ
 .)٢( ) الَْفاِسُقونَ  ُهمُ  َوأ

واهللا  ،شـهادةٌ  فالروايـة عـن النـيب ! ال يعين هذا أن نرتك أحاديث عمر اليت وصـلت إلينـا؟أ
بًَدا َشَهاَدةً  لَُهمْ  َيْقبَلُوا َوَال  (: يقول

َ
 .) أ

بَـًدا َشـَهاَدةً  لَُهـمْ  َيْقبَلُوا َوَال  (فهل نأخذ بأحاديث عمر اليت وصلت إلينـا؟ أم نتبـع قـول اهللا 
َ
 أ

 !!؟)

 المغيرة بن شعبة
 .وقصته مع أم مجيل مشهورةٌ 

وكــان أبــو  ،املغــرية بــن شــعبة كــان خيــرج مــن دار اإلمــارة وســط النهــار إنَّ : " عــن أنــس بــن مالــك
 حاجـةٌ : فيقـول لـه ،إىل حاجـةٍ : أيـن يـذهب األمـري؟ فيقـول: يلقـاه فيقـول لـه -نفيـع الثقفـي  -بكرة 

أليب  جــارةٌ  ،الــيت يأتيهــا -أم مجيــل بنــت األفقــم  -وكانــت املــرأة : قــال ،زورزار وال يَــاألمــري يـُـ مــا؟ إنَّ 
شـبل بـن : فبينا أبو بكرة يف غرفة له مع أصحابه وأخويه نافع وزياد ورجل آخر يقال لـه: قال. بكرة

فنظــر  ،فضــربت الــريح بـاب غرفــة املـرأة ففتحتــه ،معبـد، وكانــت غرفـة تلــك املــرأة حبنـاء غرفــة أيب بكـرة
فنظـروا حـىت أثبتـوا، فنـزل  .ابتليـتم Qـا فـانظروا ةٌ هـذه بليَّـ: غرية ينكحهـا، فقـال أبـو بكـرةالقوم فإذا بـامل

 أبو بكرة حىت خرج عليه
____________ 

 .٤: النور - ١

    



٢٨٨ 

وذهـب ليصـلي : إنـه قـد كـان مـن أمـرك مـا قـد علمـت فاعتزلنـا، قـال: فقـال لـه ،املغرية من بيت املرأة
ــت: ال لــهبالنــاس الظهــر، فمنعــه أبــو بكــرة وقــ ــت مــا فعل : فقــال النــاس. واهللا ال تصــلي بنــا وقــد فعل

فكتبوا إليه فورد كتابه أن يقـدموا عليـه مجيعـا املغـرية . دعوه فليصل فإنه األمري واكتبو بذلك إىل عمر
 .والشهود

عمر بن اخلطاب جلس ودعا باملغرية والشهود فاسـتنطق  إنَّ : وخالصة ما قاله مصعب بن سعد
 ،اذهـب مغـرية: وشبال فشهدوا بالـذي ثبتـوه، وبعـد شـهادة الثالـث قـال عمـر للمغـرية أبا بكرة ونافعا

 ،ا رآه جلــس يف املســجدإىل زيــاد فقــدم علــى عمــر فلّمــ -عمــر  -مث كتــب . " ذهــب ثالثــة أرباعــك
فلمـا رآه : قـال ،واجتمع له رؤوس املهاجرين واألنصار، فقال املغرية ومعي كلمة رفعتها ألحلم القـوم

يـــا أمـــري : فقـــال. إين ألرى رجـــال لـــن خيـــزي اهللا علـــى لســـانه رجـــال مـــن املهـــاجرين:  قـــالعمـــر مقـــبال
 ... ".القوم، فليس ذلك عندي احلق ما حقَّ  املؤمنني أما أنَّ 

 ...أرأيته: " وبني هلم ما شاهده بالتفصيل لكن عمر مل يكتف مبا قال وسأله
فقـــال  ،ال: كامليـــل يف املكحلـــة؟ فقـــال... أرأريتـــه: فقـــال لـــه... ال: كامليـــل يف املكحلـــة؟ فقـــال

وأعجبـه قـول  ،فقام إىل أيب بكـرة فضـربه مثـانني، وضـرب البـاقني ،اهللا أكرب، قم إليهم فاضرQم: عمر
 .)٢(... " ، ودرأ عن املغرية الرجم)١(زياد 

____________ 
فلمـاذا مل يسـتدعه " كتـب إىل زيـاد   مث: " لقد استدعى عمر زيادا بعد أن أخـذ شـهادة الشـهود الثالثـة، تقـول الروايـة - ١

؟ وقـــول الـــراوي يف "إين ألرى رجـــال لـــن خيـــزي اهللا علـــى لســـانه رجـــال مـــن املهـــاجرين : " ومـــا الســـر يف قـــول عمـــر! معهـــم؟
 !؟"وأعجبه قول زياد : " النهاية

: سـنن الكـربى للبيهقـيال. ٤/٣: اختصرنا القصة وجتنبنا بعض األلفاظ اليت ال يليق ذكرها فراجعهـا يف تـاريخ الطـربي - ٢
 :الكامل يف التاريخ. ٣٥٢: فتوح البلدان، البالذري. ٥/٤٢٣: كنزالعمال. ٨/٢٣٥
 .٦/٣٤٠: عمدة القارى. ٧/٨١: تاريخ ابن كثري. ٢/٤٥٥: تاريخ ابن خلكان. ٥٤١ - ٢/٥٤٠

: وراجـع الغـدير، األميـين ٣/١٩٣: ويعرتف ابن تيميـة Qـذه احلادثـة يف منهاجـه. ١٤/١٤٦: األغاين، أبو الفرج األصبهاين
٦/١٣٨. 

    



٢٨٩ 

اخلــرب بزنــاه   إنَّ : " خ ابــن أيب احلديــديقــول املــؤرِّ . هــذه هــي قصــة املغــرية بــن شــعبة وزنــاه بــأم مجيــل
 .)١(" كان شايعا مشهورا مستفيضا بني الناس 

. لون املغــــرية ويعتمدونــــه يف نقــــل الســــنة النبويــــةومــــع ثبــــات هــــذه احلقيقــــة نــــرى أهــــل الســــنة يعــــدِّ 
 .)٢(" عدالة الصحابة معلومة بتعديل اهللا هلم " ون احلكم بعدالته إىل اهللا وينسب

اللهــم ! وال أدري مــا هــي القرابــة بــني الزنــا والعدالــة؟. حاشــا هللا أن يعــدل الــزاين الــذي يــأمر برمجــه
 !عنا بعقولنامتِّ 

 :فقد قال للمغرية ،ولكنه مل يرجم املغرية ،لقد كان عمر جازما بصحة القذف
 .)٣("  ما أظن أبا بكرة كذب عليك واهللا" 

فقـد  .ه علـى جلـده للزنـاةوأقـرّ  ،وقد حدث أن اكتفى عمر بشهادة ابن مسعود يف قضية مشاQة
 ،فضـرب عبـد اهللا كـل واحـد منهمـا أربعـني سـوطا وأقامهمـا للنـاس ،وجد رجال مع امـرأة يف حلـاف" 

مــا : فقــال عمــر البــن مســعود فــذهب أهــل املــرأة وأهــل الرجــل فشــكوا ذلــك إىل عمــر بــن اخلطــاب،
 :أورأيت ذلك؟ قال: قال. قد فعلت ذلك: يقول هؤالء؟ قال
 .)٤(" فإذا هو يسأله  ،فقالوا أتيناه نستأذنه!! ما رأيت عمَ نِ : نعم، فقال

ومل  ،يف قضية املغرية كان هناك ثالثة مـن الصـحابة شـهدوا أnـم رأوه يف وضـع كامليـل يف املكحلـة
 .ه على فعله القضية الثانية اكتفى بشهادة ابن مسعود وأقرّ ويف. يعزر عمر املغرية

 !عمر يكيل فيه مبكيالني؟أنَّ ل له أهل السنة حيث هذا هو العدل الذي يطبِّ  ترى أنَّ  فهل
____________ 

 .٣/١٦٣: شرح النهج - ١
 .هذه عبارة اخلطيب يف الكفاية، وأكثر من تكلم عن العدالة أتى بقوله - ٢
 .٣/١٦٢: شرح النهج. ١٤/١٤٧: األغاين - ٣
 .رجاله رجال الصحيح: وقال ٦/٢٧٠: الطرباين واهليثمي يف جممع الزوائد - ٤

    



٢٩٠ 

 !غ عن اهللاملغرية مبلِّ 
فـاهللا ال . إن اجلـواب بسـيط وبسـيط للغايـة! ؟)١(هل اختار اهللا املغرية ليحمل سنة نبيه إىل الناس 

 .ليه الكذب على رسول اهللاومن يزين يهون ع! خيتار الزناة لتبليغ دينه
قامــت اخلطبــاء إىل : " قــال ابــن اجلــوزي. وكــان املغــرية يســب اهللا ورســوله بســبه اإلمــام عليــا 

 :فقال املغرية. ماملغرية بن شعبة بالكوفة، فقام صعصعة بن صوحان فتكلّ 
ن علـــي بـــن أيب لعـــن اهللا مـــن لعـــن اهللا ولعـــ: فقـــال. أخرجـــوه فـــأقيموه علـــى املصـــطبة فلـــيلعن عليـــا

ـــذلك فقـــال ـــأىب إال علـــي بـــن أيب : ه، فخـــرج، فقـــالأقســـم بـــاهللا لتقيدنَّـــ: طالـــب، فـــأخربه ب إن هـــذا ي
 .)٢(" أخرجوه أخرج اهللا نفسه : فقال املغرية. طالب، فالعنوه لعنه اهللا
رسـول اهللا  قـد علمـت أنَّ : فقـال زيـد بـن أرقـم ،نال املغرية بن شعبة من علـيِّ : " ويف مسند أمحد
 .)٣(" كان ينهى عن سب املوتى فلم تسب عليا وقد مات   

وقد أوصى املغرية أن ال يرتك شتم علي بـن أيب طالـب والـرتحم لعثمـان، فكـان كلمـا صـعد املنـرب 
 .شتم عليا وترحم على عثمان

مــن ســب عليــا فقــد ســبين، ومــن : " وليقــ ، والرســول نعــم، كــان املغــرية يســب عليــا 
 .)٤(" ه اهللا على منخريه يف النار ومن سب اهللا أكبَّ  ،اهللا سبين فقد سبَّ 

____________ 
 .٥٨ص : حديثا، راجع أمساء الصحابة الرواة ١٣٦وصل إلينا عن املغرية  - ١
 .١٤١ص : األذكياء - ٢
 .فقه الذهيب، وصححه على شرط مسلم ووا١/٣٨٥: ، واملستدرك٤/٣٩٦ - ٣
 .٦/٣٢٣: مسند أمحد: ، وراجع٣/١٢١: ، وصححه احلاكم يف املستدرك٢٤ص : خصائص النسائي - ٤

ترمجــــة اإلمــــام علــــي مــــن تــــاريخ دمشــــق، ابــــن عســــاكر . ٦٦ص : ذخــــائر العقــــىب. ٨٢/٩١: املناقــــب، اخلــــوارزمي احلنفــــي
: إسـعاف الـراغبني Qـامش نـور األبصـار. ٧٣ص : تـاريخ اخللفـاء، السـيوطي. ٩/١٣٠: جممع الزوائـد. ٢/١٨٤: الشافعي
. ٧٣ص : نور األبصار، الشـبلنجي الشـافعي. ٢٨٢و  ٢٤٦و  ١٨٧و  ٤٨ص : ة، القندوزي احلنفيينابيع املودَّ . ١٤١

 .٢٢٠ص : الرياض النضرة. ٢/٣٦٠: الصواعق احملرقة، ابن حجر
 :لعمال Qامش مسند أمحد، منتخب كنز ا٣/١٩٦: الفتح الكبري، النبهاين. ٣/٢٤٥: مشكاة املصابيح
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٢٩١ 

وإن شــئت فــانظر   ،وحكــم ســب اهللا ورســوله معــروفٌ . كــان يســب اهللا ورســوله  -اذن  -فــاملغرية 
 !الصارم املسلول على شامت الرسول البن تيمية: كتاب

فكيــف نعتمــد علــى املغــرية الــزاين الســاب هللا ولرســوله يف نقــل الســنة؟ ومــن اخلــري للمســلم الغيــور 
 .فإن األمر خطري ،أن يعيد حساباته -خذ عن املغرية وخالد الذي اعتاد األ -على دينه 

الصــحابة والتـــابعني  نَّ أوممـــا الشــك فيــه، . وأحاديــث املغــرية منتشــرة يف كتـــب الســنن ويؤخــذ Qــا
 !فليتفكر العقالء يف هذا. أخذوا عن املغرية وأرسلوا أحاديثه للنيب 

ـــافع أل نَّ أة وممـــا يزيـــد الطـــني بلَّـــ ـــث يف كتـــب  -اللـــذين قـــذفا املغـــرية فجلـــدا  -يب بكـــرة ون أحادي
ــوا َوَال  (واهللا يقــول يف حكــم القــاذف بعــد اجللــد . )١(الســنن  ــمْ  َيْقبَلُ ــَهاَدةً  لَُه ــًدا َش بَ

َ
فهــل  )٢( ) أ

 سننصاع هلذا األمر اإلهلي؟
يت لـيس وال يقتصر األمر على ترك أحاديـث هـذين حسـب، بـل حـىت علـى األحاديـث املرسـلة الـ

 !هلا إال طريق واحد، وما أكثرها
فكل حديث مرسل سنحمله على أنه قد يكون مأخوذا عن أحد الثالثة الـذين جلـدوا واحملكـوم 

بًَدا َشَهاَدةً  لَُهمْ  َيْقبَلُوا َوَال  (عليهم 
َ
 !وتوبتهم غري ثابتة واجلرح أوىل من التعديل يف هذه احلالة ) أ

____________ 
 .٤٢٩و  ٥٩: أمساء الصحابة الرواة: حديثا وعن نافع حديثا واحدا، راجع ١٣٢أيب بكرة وصل إلينا عن  - ١
 .٤: النور - ٢

    



٢٩٢ 

 الوليد بن عقبة
ويف األسـطر اآلتيــة . هـذا صـحايب حمكـوم بعدالتــه عنـد أهـل الســنة ومعتمـد عليـه يف نقــل الشـريعة

 !نرى حكم اهللا فيه
َفَمن (: قـال تعـاىل

َ
ـا * يَْسـتَُوونَ  الB  فَاِسـًقا نَ 2َ  َكَمـن ُمْؤِمنًـا 2َنَ  أ Bم

َ
يـنَ  أ ِ

BCوََعِملُـوا آَمنُـوا ا 
ا8َِاِت  Bاُت  فَلَُهمْ  الصBَوىٰ  َجن

ْ
ا * َفْعَملُونَ  2َنُوا بَِما نُُزًال  الَْمأ Bم

َ
ينَ  َوأ ِ

BCَواُهمُ  فََسُقوا ا
ْ
 ُ$Bَمـا اBXـارُ  َفَمـأ

َراُدوا
َ
ن أ

َ
ِقيُدوا ِمنَْها Nَْرُُجوا أ

ُ
ي اBXارِ  َعَذاَب  ُذوقُوا لَُهمْ  َوِقيَل  اِفيهَ  أ ِ

BCبُونَ  بِهِ  ُكنتُم ا  .)١( ) تَُكِذّ
، والفاســق الــذي حكــم اهللا عليــه بالنــار هــو املــؤمن يف هــذه اآليــة هــو علــي بــن أيب طالــب 

ه باجلنـــة رو أهـــل الســـنة بّشـــ اهللا حكـــم عليـــه بالنـــار لفســـقه فـــإنَّ  وبـــالرغم مـــن أنَّ . )٢(الوليـــد بـــن عقبـــة 
 !!وحكموا بعدالته

َها يَا (: وقد أكد اهللا على فسقه بقوله تعـاىل فُّ
َ
ينَ  ك ِ

BCنُوا بِنَبَإٍ  فَاِسٌق  َجاَءُكمْ  إِن آَمنُوا اBن َفتَبَي
َ
 أ

ٰ  َفتُْصِبُحوا Qََِهالَةٍ  قَْوًما تُِصيبُوا َhَ ٣( ) نَاِدِم?َ  َفَعلْتُمْ  َما(. 
 إِن (: )٤( أهــل العلــم بتأويــل القــرآن فيمــا علمــت أن قولــه ال خــالف بــني: " قــال ابــن عبــد الــرب

 .)٥(" نزلت يف الوليد  ) بِنَبَإٍ  فَاِسٌق  َجاَءُكمْ 
 .)٦(" ذكر كثري من املفسرين ان هذه اآلية نزلت يف الوليد بن عقبة : " وقال ابن كثري

____________ 
 .٢٠ - ١٨: السجدة - ١
 .٤/٢٥٥: فتح القدير. ٣/٤٧٠وفسرها بأيب الوليد، : كثريتفسري ابن  . ٢١/٦٨: تفسري الطربي - ٢

 .٣/٢٤٥: الكشاف، الزخمشري
 .٦: احلجرات - ٣
 .٤/١٥٥٣: االستيعاب - ٤
 .٤/٢٠٨: تفسري ابن كثري - ٥

    



٢٩٣ 

إن رسـول اهللا بعـث الوليـد بـن عقبـة إىل بـين املصـطلق فعـاد فـأخرب : " وسبب نزول اآلية السابقة
 :قونه وعليهم السالحالصدقة وكانوا خرجوا يتلّ وا ومنعوا عنهم أnم ارتدّ 

خالــد بــن الوليــد فــأخربه بــأnم  فظــن أnــم خرجــوا يقاتلونــه فرجــع فبعــث إلــيهم رســول اهللا 
 .)١(" على اإلسالم فنزلت هذه اآلية 
قـــاء يــروى أنـــه صـــلى بأهــل الكوفـــة صــالة الصـــبح أربــع ركعـــات، مث . وكــان الوليـــد يشــرب اخلمـــر

ال زادك اهللا خـريا وال مـن بعثـك "  هل أزيدكم؟ فقـال لـه ابـن مسـعود : م وقالمث سلَّ  ،باحملراب
وأخــذ فــرد خفــه وضــرب بــه وجــه الوليــد، وحصــبه النــاس فــدخل القصــر واحلصــباء تأخــذه وهــو  ،إلينــا
 .)٢(... " مرتنح

دكم؟ بعـد أن صـلى الصـبح أربعـا أزيـ: وخـرب صـالته Qـم وهـو سـكران وقولـه: " قال ابن عبد الـرب
 ".من رواية الثقات من نقل أهل احلديث وأهل األخبار  مشهورٌ 

 .)٣(" قصة صالته بالناس الصبح أربعا وهو سكران، مشهورة خمرجه : " وقال يف اإلصابة
وملــا مسعــت ! دهمد الشــهود وcــدَّ وقــد شــهد الشــهود لــدى عثمــان بأنــه ســكر، لكــن عثمــان توعَّــ

ونفــذ عثمــان احلــد، لكــن لألســف  . وتوعـد الشــهود! عثمــان أبطــل احلــدود إنَّ : ادتعائشـة بــذلك نــ
 :فقال له فجاءه عليٌّ !! كان بصورة معكوسة، فقد قام بضرب بعض الشهود

 .)٥(بت احلكم ، فقلَّ )٤(وضربت قوما شهدوا على أخيك  ،عطلت احلدود
ـــاركون األعمـــال احملرمـــة؟ -أخـــي املســـلم  -انظـــر  فالوليـــد كـــذب علـــى النـــيب  اىل القـــوم كيـــف يب
 مر هلازّ أهكذا تكون العدالة اليت يُـ . يف حياته، وشرب اخلمر، وقاء يف احملراب 

____________ 
 .٤/٢٠٨: تفسري ابن كثري - ١
 .٣/٣١٤: السرية احللبية - ٢
 .٦/٣٢٢: البن حجر - ٣
 .هو أخوه من أمه - ٤
 .٢/١٤٢: ريخ اليعقويبتا. ٤/١٧٨: أنظر األغاين - ٥

    



٢٩٤ 

 !عن هذه األعمال بعد السماء عن األرض العدالة بعيدةٌ  إنَّ . ليل nار
 .وعثمان يعطل احلدود، ويتوعد الشهود، فليبك الباكون على خري القرون

 !غ عن اهللالوليد مبلّ 
ع أهـل السـنة مـ ولكـن أال تعجـب مـن أنَّ . إنين أسأل وكل قارئ حر يشاركين السؤال هـذا نفسـه

 !!؟علمهم حبال الوليد وفسقه قد جعلوه جسرا يربطهم بالنيب 
عــــن عثمــــان وغــــريه، روى عنــــه حارثــــة ابــــن مضــــرب  -أي الوليــــد  -روى : " يقــــول ابــــن حجــــر

 .)١(" والشعيب وأبو موسى اهلمداين وغريهم 
هــل خيتــاره اهللا ! غهــا للنــاس؟اهللا اختــار الوليــد ليحمــل رســالة اإلســالم ويبل نَّ إ: ولكــن هــل يعقــل

هـل خيتـار اهللا ! هـل خيتـار اهللا مـن يكـذب علـى رسـوله؟! وقد نعته بالفسق يف آيتـني وتوعـده بالنـار؟
 !من يشرب اخلمر ويقئ يف احملراب؟

 .)٢(من قال باإلجياب فال كالم لنا معه 
 .وقد يسلم البعض للحقيقة ويرتك حديثي الوليد

إnـا مجيعـا مـأخوذة عـن : حنـن ال نقـول -بـاآلالف  الـيت تعـدّ  -! ؟واألحاديـث املرسـلة: فنقول له
الوليـد، ولكــن أال حنتمــل روايـة احلــديث املرســل عـن الوليــد يف كــل حـديث يعــرض لنــا لـيس لــه طريــق 

 !آخر؟
الـــيت اعتمـــدها أهـــل الســـنة، لتوصـــلهم بـــالنيب  -قنـــاة الصـــحابة  -فاألســـلم أن نـــرتك هـــذه القنـــاة 

قنـــاة متصـــلة، ماؤهـــا عـــذب، ال كـــدر فيهـــا وال . ، ونبحـــث عـــن القنـــاة الـــيت وضـــعتها الســـماء
 . إىل قلوب الناس كافةأمينة من منبعها النريِّ .. أشواك و

____________ 
 .٢٩١: أمساء الصحابة الرواة: وقد وصل إلينا عن الوليد حديثان راجع. ٦/٣٢٢: اإلصابة - ١
 !والوليد مقدوح يف عدالته من السماء. العدالة: عند علماء احلديث من شروط الراوي املعتمدة - ٢

    



٢٩٥ 

 معاوية بن أبي سفيان
 معاوية وما أدراك ما معاوية؟

 وحنتار يف هذه الشخصية، فالندري من اين نبدأ معها؟ أمن بدر؟ أم أحد؟ أم اخلندق؟
 .شركني أبو سفيان وابنه معاويةمع قريش كان على رأس امل ففي كل معارك النيب 

وقــد مســع القــرآن يف مكــة، ورأى املســلمني ومــا هــم عليــه، ولكنــه بقــي علــى شــركه إىل يــوم فــتح 
 .فأظهر اإلسالم كأبيه، ال عن رغبة، بل عن رهبة. مكة

 .بقاؤه على الشرك أكثر من عشرين سنة: لك على هذاويدّ 
مل تفــتح مكــة لبقــي معاويــة علــى شــركه وحربــه  لقــد أســلم الكثــريون باختيــارهم، إال معاويــة، فلــو

 .للمسلمني أبد اآلبدين
  ومــــــــــــــا دخلــــــــــــــوا اإلســــــــــــــالم دينــــــــــــــا وإمنــــــــــــــا

  منافقــــــــــــة كــــــــــــي يرفــــــــــــع الســــــــــــيف عــــــــــــنهم    

  
 !معاوية يشرب اخلمر

دخلــت أنــا وأيب علــى معاويــة، فأجلســنا علــى : " أخــرج أمحــد مــن طريــق عبــد اهللا بــن بريــدة قــال
مــا شــربته :  أتينــا بالشــراب، فشــرب معاويــة مث نــاول أيب، مث قــالالفــرش، مث أتينــا بالطعــام فأكلنــا، مث

 .)١(... " منذ حرمه رسول اهللا 
 هذا معاوية املعتمد عليه يف نقل السنة، يشرب اخلمر، فما حكم شارب اخلمر؟

ثالثــة ال يـــدخلون : " وقــال . )٢(" شـــارب اخلمــر كعابــد وثـــن : " قــال رســول اهللا 
فهل سنرضى حبكم اهللا ورسوله ونسـلم  )٣(" الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن اخلمر : اجلنة أبدا
 !للنصوص؟

____________ 
 .٢٢٤٣٢ح  ٦/٤٧٦: مسند أمحد - ١
 .٣/١٠٢: رأخرجه ابن حبان وابن ماجة والبزار، وانظر الرتغيب والرتهيب، ابن املنذ - ٢
  .رواته ال أعلم فيهم جمروحني: قال ٣/١٠٤: الطرباين وابن املنذر - ٣

    



٢٩٦ 

 معاوية يأكل الربا
معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزnا، فقـال أبـو الـدرداء  إنَّ : عن عطاء بن يسار

مــا أرى مبثــل : فقــال لــه معاويــة. مبثــل الً ينهــى عــن مثــل هــذا إال مــث مسعــت رســول اهللا : 
 .هذا بأسا

وخيــربين عــن  ن يعــذرين مــن معاويــة؟ أنــا أخــربه عــن رســول اهللا َمــ: فقــال أبــو الــدرداء 
 .)١(... " ال أساكنك بأرض أنت Qا!! رأيه

ال أرى Qـذا "  علـى الرسـول يأكل الربا، ويـرد  ، بذكره أهل السنةهذا معاوية الذي يتغّىن 
 .أما حنن نرتك حكمه هللا ولرسوله"!! بأسا 

 .)٢(" آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه  لعن رسول اهللا : " عن جابر قال
أربعـة حـق : " عـن أيب هريـرة مرفوعـا. )٣(" وأكل الربـا ... اجتنبوا السبع املوبقات: " قال 

 .)٤(" وآكل الربا ... على اهللا أن ال يدخلهم اجلنة وال يذيقهم نعيمها
ينَ  : (وقـال اهللا تعـاىل ِ

BCُكلُونَ  ا
ْ
َبا يَأ ي َفُقومُ  َكَما إِالB  َفُقوُمونَ  َال  الِرّ ِ

BCُطهُ  ا Bَخب ـيَْطانُ  َفتَ Bِمـنَ  الش 
غBُهمْ  َذٰلَِك  الَْمِسّ 

َ
َما الُواقَ  بِك Bَيْعُ  إِغYَْبا ِمثُْل  ا َحلB  الِرّ

َ
هُ  َوأ Bَيْعَ  اللـYْمَ  ا Bَبا وََحر ـن َموِْعَظةٌ  َجاَءهُ  َفَمن الِرّ  ِمّ

بِّهِ  Bر  ٰSَ ْمُرهُ  َسلََف  َما فَلَهُ  فَانتَ
َ
هِ  إxَِ  َوأ Bئَِك  َ=دَ  َوَمنْ  اللـ ـٰ ولَ

ُ
ْصَحاُب  فَأ

َ
ونَ  ِفيَهـا ُهمْ  اBXارِ  أ  ) َخـاِ�ُ

)٥(. 
____________ 

: ، وانظـر صـحيح مسـلم٥/٢٨٠، ٧/٢٧٩: سـنن النسـائي. ٧/٢٣: اختالف احلديث للشافعي Qامش كتـاب األم - ١
 !فإن فيه ما يزيد يقينك ٥/٤٣
 .كتاب املساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله: صحيح مسلم - ٢
 .كتاب اإلميان، باب الكبائر وأكربها: املصدر السابق - ٣
 .١/٣٧: درك على الصحيحنياملست - ٤
 .٢٧٥: البقرة - ٥

    



٢٩٧ 

 !معاوية يستلحق زياداً 
. ولد زياد بن أبيه على فراش عبيد موىل ثقيف، ومع ذلك استلحقه معاوية معـه خالفـا لإلسـالم

 :وقال  )١(" الولد للفراش، وللعاهر احلجر : " يقول الرسول 
 .)٢(" ادعى أبا يف اإلسالم غري أبيه، فاجلنة عليه حرام  من" 

 ،عالنيــة دعــوة معاويــة زيــاداً  أول قضــية ردت مــن قضــايا رســول اهللا : " قــال الســكنواري
 ".عى انه ليس من أوالده وقضى بقطع نسبه وكان أبو سفيان تربأ منه وادّ 

فـال زال  )٣(منـع حقـه مـن مـرياث اإلسـالم حبضـرة الصـحابة وكان قد تربأ مـن زيـاد أبـو سـفيان و " 
 .)٤(" ت القضية، وهي أول قضية من قضايا اإلسالم ردَّ  ره وردَّ مَّ أبه و طريدا حىت دعاه معاوية وقرَّ 
عالنيــة دعــوة قضــاء  أول قضــية ردت مــن قضــاء رســول اهللا : " وقــال ســعيد بــن املســيب

 .)٥(" يف زياد  -ة أي معاوي -فالن 
ـــه فعـــل معاويـــة هـــذا مـــن اســـتهانة  ـــاركون لـــه أعمالـــه، مـــع مـــا في ويهتـــف أهـــل الســـنة ملعاويـــة، ويب

نــه عوتــب علــى هــذا الفعــل احملــرم، ولكنــه أصــر أإذ  ،صــريح علــى رســول اهللا بأحكــام اإلســالم، وردٌّ 
 .)٦(على فعله 

 !، فانظر إىل معاويةفإذا اردت أن تعرف كيف كان السلف يضربون النصوص عرض احلائط
____________ 

 .١٩١٢كتاب البيوع، رقم احلديث : صحيح البخاري - ١
 .٥/٤٦: مسند أمحد - ٢
 .٢٤٦، ١٣٦ص : الغدير عن حماضرة األوائل - ٣
 .١٣١ص : تاريخ اخللفاء. ٥/٤١٢: تاريخ ابن عساكر - ٤
وراجــــع قضـــــية  ٦٧ص : األشــــراف اإلحتــــاف حبــــب. أنســــاب األشــــراف. ومــــا بعــــدها ٣/٦: راجــــع مــــروج الــــذهب - ٥

 .١٠/٢١٩: الغدير. ٥/٤١٠: تاريخ دمشق. ١/١٩٥: االستلحاق يف االستيعاب

    



٢٩٨ 

 :اً معاوية يقاتل عليّ 
ــ. را علــى الشــامحــني قتــل عثمــان كــان معاويــة متــأمّ  إال معاويــة فقــد  ،اويف املدينــة بــايع النــاس علّي

ما ليصــل بــه إىل لّ جعــل مــن هــذه التهمــة ُســرفــض البيعــة، باإلضــافة اىل أنــه اcــم عليــا بقتــل عثمــان، و 
 .ض الناس على عليوأخذ حيرِّ  .مآربه

ــي أهــل اجلمــل التقــى مــع معاويــة وجيشــه يف صــفني، وقتــل مــن الفــريقني مائــة  ،وبعــد أن هــزم عل
 !بسبب معاوية!! ألف نفس

ذا وهـــ. وبعـــد أن اســـتوىل معاويـــة علـــى احلكـــم بطرقـــه امللتويـــة، مل يقـــم باالنتقـــام مـــن قتلـــة عثمـــان
 .لك على ان قصده هو اخلالفة فقطيدّ 

ولكن ما هـو حكـم  ،أهل السنة يعتربون معاوية خليفة شرعيا، وجمتهدا خبروجه على اإلمام علي
 معاوية عند اهللا ورسوله؟

ق أمــر هــذه األمــة وهــم إنــه ســتكون هنــات وهنــات فمــن أراد أن يفــرّ : " قــال رســول اهللا 
هــذا حكــم اهللا ورســوله علــى معاويــة، فكيــف أصــبح . )١(" بالســيف كائنــا مــن كــان  مجيــع، فاضــربوه
 !خليفة شرعيا؟

 .واآلخر هنا هو معاوية )٢(" إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما : " وقال 
 من حكمه عند اهللا القتل؟ ،فكيف يعد خليفة

بقـة من فارق اجلماعة قيد شرب فقد خلع رِ : " وسلم وآله عليه اهللا صلىوعن أيب ذر قال، قال 
 .)٣(" اإلسالم من عنقه 

____________ 
 .كتاب اإلمارة، باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع: صحيح مسلم - ١
 .املصدر السابق، باب إذا بويع خلليفتني - ٢
 .١/١١٧: مستدرك احلاكم - ٣

    



٢٩٩ 

أمــر : " معاويــة وحزبــه بالقاســطني، فعــن أيب أيــوب األنصــاري قــال وقــد نعــت رســول اهللا 
 .)١(" رسول اهللا علي بن أيب طالب بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني 

ا (فالناكثون، أصحاب اجلمل، والقاسطون، معاوية وحزبه، واملارقون، اخلـوارج  Bم
َ
 الَْقاِسـُطونَ  َوأ

ْحَسنُ  َوَمنْ  (! )٢( ) اَحَطبً  LََِهنBمَ  فEََنُوا
َ
هِ  ِمنَ  أ B؟)٣( ) يُوقِنُونَ  ِلَّقْومٍ  ُحْكًما اللـ! 

ــك نأخــذ قــول النــيب  ــي ســلمي : " وباإلضــافة اىل ذل ــي حــريب، وســلم عل ، )٤(" حــرب عل
 من آذى عليا فقد: " ، وقوله)٥(" عدو علي عدوي " وقوله 

____________ 
و  ١٢٢و  ١١٠ص : املناقـــب، اخلـــوارزمي احلنفـــي. ٣/١٦٨: إلمـــام مـــن تـــاريخ دمشـــق، ابـــن عســـاكرراجـــع ترمجـــة ا - ١

شــرح nـج البالغــة، . ٧/١٣٨و  ٦/١٣٥و  ٥/١٨٦: جممــع الزوائـد. ٥٨٤و  ١/٢٧١: ميـزان االعتــدال، الـذهيب. ١٢٥
لسـان العـرب، . ٤/٦٠:  اجلـزريالنهاية، ابن األثـري. ١٢٨ص : ينابيع املودة، القندوزي احلنفي. ٣/٢٤٥: ابن أيب احلديد
 .٩/٢٥٣و  ٣/١٨: ابن منظور

. ٤/٣٣: أســــد الغابــــة. ١٦٩ص : كفايــــة الطالــــب، الكنجــــي الشــــافعي. ٥/٢٠٦و  ١/٦٥١: تــــاج العــــروس، الزبيــــدي
 .١٥/٩٨: كنز العمال. ٤٥١و  ٤٣٧و  ٥/٤٣٥: منتخب كنز العمال Qامش مسند أمحد

، ٣٣٢و  ٢٨٥و  ٢٨٣ - ٢٨١و  ٢٧٩و  ١/١٥٠: مطني، احلمــويينفرائــد الســ. ٣/٥٣: االســتيعاب Qــامش اإلصــابة
. خمطـوط ٦٨ص : مفتاح النجا، البدخشـي. ١/٣٨٧: عن تنزيه الشريعة املرفوعة، الكناين ٦/٦٠: وذكره يف إحقاق احلق

موضـح أوهـام اجلمـع . ١٣/١٨٦و  ٨/٣٤٠: تـاريخ بغـداد. ٦٢٤ - ٦٠٢ص : أرجح املطالـب، الشـيخ عبيـداهللا احلنفـي
 .١/٣٨٦: فريق، اخلطيب البغداديوالت

، ٣٨٩ص : ، الـروض األزهـر)خمطـوط( ٢٠٩ص : شرح ديوان أمري املـؤمنني، املبيـدي. ٢/٢١٧: شرح املقاصد، التفتازاين
 .٣٩٧ص : ، راجع ملحق املراجعات٢/١٣٨: اخلصائص للسيوطي. ٧/٣٠٦: ونقله يف الغدير عن تاريخ ابن كثري

 .١٥: اجلن - ٢
 .٥٠: املائدة - ٣
 .سبق خترجيهما - ٥و  ٤

    



٣٠٠ 

 .)١(" آذاين 
أفــــال تكفينــــا هــــذه النصــــوص لنعــــرف موقــــع معاويــــة يف اإلســــالم؟ فمــــا مصــــري مــــن حيــــارب النــــيب 

فلمـاذا نتجـاوز هـذه النصـوص إىل حبـر التـأويالت ! ؟ وما هو حال مـن يـؤذي النـيب ويعاديـه؟
 يف كالمه ال ينطق عن اهلوى، فمىت سنصغي هلذه اهلتافات النبوية؟ النيب  واالجتهاد؟ إنَّ 

 :معاوية يلعن علياً 
ــت بــذلك يف صــالته، واختــذ لعنــه ســنَّ  وبقــي . ع واألعيــادَمــيف اجلُ  ةً كــان معاويــة يلعــن عليــا، ويقن

 .حىت منع ذلك عمر بن عبد العزيز ،شيعة معاوية يلعنون عليا حنو ستني عاما
 : احلديديقول ابن أيب

  لعنتــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــام ســــــــــــــــــــــــتني عامــــــــــــــــــــــــا

  لعـــــــــــــــــــــــــــــــــن اهللا كهلهـــــــــــــــــــــــــــــــــا وفتاهـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
أمـر معاويـة ابـن أيب سـفيان : " أخرج مسلم من طريق عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال

أمــــا مــــا ذكــــرت ثالثــــا قــــاهلن لــــه رســــول اهللا : فقــــال ،مــــا منعــــك أن تســــب أبــــا الــــرتاب: ســــعدا فقــــال
 .)٢(... " ر النعممن محُ  إيلَّ  منهن أحبُّ  ألن تكون يل واحدةً  ،سبهأفلن  

____________ 
ترمجـة اإلمـام علـي مـن تـاريخ . ٣/٤٨٣: مسـند أمحـد بـن حنبـل. وصححه وكذا الذهيب ٣/١٢٢: املستدرك للحاكم - ١

: لكنجـي الشــافعيكفايـة الطالــب، ا. ٢/٩٨: شـواهد التنزيــل، احلـاكم احلسـكاين احلنفــي. ١/٣٨٩: دمشـق، ابـن عســاكر
 .٥٢ص : مناقب علي بن أيب طالب، ابن املغازيل الشافعي. ٢٧٦ص 

 .٧٣ص : نور األبصار، الشبلنجي. ٩/١٢٩: جممع الزوائد. ٩٢ص : املناقب، اخلوارزمي احلنفي
كنـوز . ٢/١٤٦: أنسـاب األشـراف. ٧٣/٧٤: الصـواعق احملرقـة. ٢/٥٤٣: اإلصابة. ٣/٣٧: االستيعاب Qامش اإلصابة

ــــاوياحل اجلــــامع . ٥/٣٠: منتخــــب كنــــز العمــــال Qــــامش مســــند أمحــــد. ١٥/١٢٥: كنــــز العمــــال. ١٤٤ص : قــــائق، املن
 - ٣٩١ص : ملحـــق املراجعـــات... ٢/٢١٨: الريـــاض النضـــرة. ٤٤ص : تـــذكرة اخلـــواص. ٢/١٣٥: الصـــغري، الســـيوطي

٣٩٢. 
 .٥/٦٣٨: الرتمذيسنن . كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أيب طالب: صحيح مسلم - ٢

    



٣٠١ 

كـــرم اهللا   -ه لعلـــي بُّ ومـــن اقـــبح مـــا يـــذكر يف تارخيـــه َســـ: " -يف ترمجـــة معاويـــة  -يقـــول احلجـــوي 
مـا أدري مـا وجـه اجتهـاده فيـه حـىت   ،ماصدقت بوقوعـه منـه) صحيح مسلم(، ولوال أنه يف -وجهه 

 .)١(" وليست العصمة إال لألنبياء  ،واهللا يغفر له ،كان سنة من بعده
فسـب املســلم حمـرم وهــذا  .ولكــن هـذا األمــر ال حيتـاج إىل عصــمة ،العصــمة لألنبيـاء إنَّ  ،صـحيح

 !يعرفه القاصي والداين
أن كتــب  -بعــد ان اســتوىل علــى احلكــم  -ل عمــل عملــه معاويــة كــان أوَّ : " وقــال ابــن عســاكر

 .)٢(" لعماله يف مجيع اآلفاق بأن يلعنوا عليا على املنابر 
ــي وملــا مــات احلســن بــن "  ــرب  عل حــج معاويــة فــدخل املدينــة وأراد أن يلعــن عليــا علــى من

، فابعـث إليـه وخـذ )٣(ههنا سعد بـن أيب وقـاص وال نـراه يرضـى Qـذا  إنَّ : فقيل له رسول اهللا 
 فأمســـك ،إن فعلـــت ألخـــرجن مـــن املســـجد مث ال أعـــود إليـــه: فأرســـل إليـــه وذكـــر ذلـــك فقـــال ،رأيـــه

ــرب، وكتــب إىل عمالــه أن يلعنــوه علــى  ،فلمــا مــات ،معاويــة عــن لعنــه حــىت مــات ســعد لعنــه علــى املن
 .)٤(... " املنابر، ففعلوا

 خطباء -أي معاوية  -أقام : " وروى ابن األثري عن شهر بن حوشب أنه قال
____________ 

 .٨٥ص : نقلناه عن تاريخ التشريع للفضلي ١/٢٧٦: الفكر السامي - ١
. ١٦٨ - ٤/١٨٨: تــاريخ الطـــربي. ١/٣٥٨و  ١/٣٨٥: ، وراجــع املســتدرك للحـــاكم٢/٤٧: تــاريخ ابــن عســـاكر - ٢

و  ١/٣٥٦: شـرح الـنهج، ابـن أيب احلديـد. ١٩٠ص : تاريخ اخللفـاء، السـيوطي. ٣/٤١٣: الكامل يف التاريخ، ابن األثري
: ي يف شــرح صــحيح البخــاري للقســطالينعــن إرشــاد الســار  ٢٦٤١٠: ، ونقلــه يف الغــدير٤/٣٦٥: العقــد الفريــد. ٣٦١
 .بذيل إرشاد الساري) مطبوع(حتفة الباري يف شرح صحيح البخاري، األنصاري . ٤/٣٦٨
* ؟ وملـاذا مل ينهـوه؟ وأيـن هـم مـن قـول اهللا العجب من أهـل القـرون األوىل كيـف يوافقـون معاويـة يف لعنـه عليـا  - ٣
ةٍ  َخkَْ  ُكنتُمْ  ( Bم

ُ
ْخرِجَ  أ

ُ
ُمُرونَ  لِلنBاِس  ْت أ

ْ
 !؟* )الُْمنَكِر  َعِن  َوَينَْهْونَ  بِالَْمْعُروِف  تَأ

 .١١٠سورة آل عمران 
 .١/٥٤: املستطرف. ٢/١٤٤و  ٢/٣٠١: العقد الفريد - ٤

    



٣٠٢ 

 .)١(... " ويقعون فيه ،وأرضاه يشتمون عليا 
ــي  ــي : فقــال" ، ومســع عــامر بــن عبــد اهللا بــن الــزبري ابنــه ينــال مــن عل ــين إيــاك وذكــر عل يــا ب

 .)٢(" فما زاده اهللا بذلك إال رفعة  ،فإن بين أمية تنقصته ستني عاما 
 .)٣(" واختذوا لعنه على املنابر سنة : " قال ابن حجر عن علي 

علـى املنـابر  ن علـيِّ وإذا مل يرجح من أخبار هذه الفـرتة، إال اخلـرب الـراجح عـن لعـ: " ادوقال العقّ 
 .)٤(" لكان فيه الكفاية إلثبات ما عداه، ما يتم به الرتجيح بني كفيت امليزان  ،من معاوية بأمرٍ 

 !ولعلماء أهل السنة هذه املرة -قارئنا العزيز  -إننا نرتك احلكم هللا ورسوله 
 ما يقولون؟أما مسعت هؤالء : فقال لقائده ابن عباس بقوم يسبون عليا  مرَّ 
 :؟ قالواأيكم الساب لرسول اهللا : فرده فقال. فردين إليهم: قال. سبوا عليا: قال

أمــا هــذا فقــد  : أيكــم الســاب لعلــي؟ قــالوا: فقــال!! رســول اهللا فقــد كفــر مــن ســبَّ  ،ســبحان اهللا
ن َمـ: " يقـول وسلم وآله عليه اهللا صلىفأنـا أشـهد بـاهللا لسـمعت رسـول اهللا : كان قال ابـن عبـاس

" اكبـه اهللا علـى منخريـه يف النـار  )٥(عليا فقـد سـبين، ومـن سـبين فقـد سـب اهللا ومـن سـب اهللا  سبَّ 
)٦(. 

____________ 
 .١/٧٧: ، وانظر اإلصابة١/١٣٤: أسد الغابة - ١
املسـتدرك . ٥/٣٠١: ذي، وراجع لعن معاوية عليـا وأمـره بـذلك يف صـحيح الرتمـ١/٤٠: احملاسن واملساوي، البيهقي - ٢

 .١/٢٠٦: ترمجة اإلمام من تاريخ دمشق. ٣/١٠٩: على الصحيحني
. ١٠٧ص : نظــم درر الســـمطني. ٢/٥٨٨ابــن أيب عاصـــم، : الســـنة. ٨١و  ٤٨ص : خصــائص أمــري املـــؤمنني، النســائي
: ر بـن مـزاحم، وقعة صـفني، نصـ٥٩ص : ، املناقب، اخلوارزمي احلنفي٨٦ - ٨٤ص : كفاية الطالب، الكنجي الشافعي

 .٤٢٣: ملحق املراجعات... ٦٣ص : تذكرة اخلواص. ٣٦١و  ١/٢٥٦: ، شرح النهج، ابن أيب احلديد٨٢و  ٩٢ص 
 .١٤٢ص : فضائل الصحابة من فتح الباري، حتقيق عبدالفتاح شيل - ٣
 .١٠، والغدير ج ١٨٠ص : وراجع شيخ املضرية. معاوية يف امليزان - ٤
: مســـــند أمحــــــد. ١٢٢ - ٣/١٢١: وانظـــــر املســــــتدرك. ٢/٢١٩: لريـــــاض النضــــــرةا. ٢٤ص : خصـــــائص النســــــائي - ٥
 .وقد سبق لنا ختريج مثل هذا اللفظ ٦/٣٢٣

    



٣٠٣ 

معاوية سب عليا، وسب علي يعـين سـب الرسـول، وسـب الرسـول يعـين : إذن فهذه هي النتيجة
 !ومن أرعد وأبرق فليحاسب النص أو يسلم له!! اسأل النص.. سب اهللا، وسب اهللا يعين

مـن سـب أصـحايب، فعليـه لعنـة : " -كما يـروي أهـل السـنة أنفسـهم   - وقال رسول اهللا 
 .)١(" اهللا واملالئكة والناس أمجعني 

 !احلكم هو النص.. معاوية قد سب هذا الصحايب يعين عليا صحايب باإلضافة إىل أنَّ  إنَّ 
ة أو احــــدا مــــن أصــــحاب رســــول اهللا كــــل مــــن شــــتم عثمــــان أو طلحــــ: " قــــال حيــــىي بــــن معــــني

 .)٢(!! " وعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني!! ال يكتب عنه!! الدجّ  
الـــذي عليـــه الفقهـــاء يف ســـب الصـــحابة، إن كـــان مســـتحال لـــذلك  : " وقـــال القاضـــي أبـــو يعلـــى

أهـل الكوفـة بقتــل مـن ســب  وقــد قطـع طائفـة مــن الفقهـاء مــن.. كفـر، وإن مل يكـن مســتحال فسـق
 !! ".الصحابة

 !إذن كيف ترضون عن معاوية بعد أن سب سيد الصحابة؟
أو سـبهم فقـد خـرج مـن الـدين، ومـرق مـن ملـة  -الصـحابة  -فمن طعـن فـيهم : " وقال الذهيب

 .)٣(!!! " املسلمني
! " !إذا رأيـت الرجــل ينـتقص أحـدا مـن أصــحاب الرسـول، فـاعلم انـه زنــديق: " وقـال ابـن حجـر

)٤(. 
____________ 

 .٢٣٥ص : الكبائر، الذهيب - ١
 .١/٥٠٩: cذيب التهذيب - ٢
 .٢٣٣ص : الكبائر - ٣
 .١٨و  ١٧ص : اإلصابة - ٤

    



٣٠٤ 

 :جمموعة جرائم ملعاوية
يف حترميهمــا عــرض  ، ضــاربا بــذلك أقــوال الرســول )١(كــان معاويــة يلــبس الــذهب واحلريــر 

معاويـــة مل  وكـــأنَّ . )٢(" احلمـــد هللا الـــذي أمـــات عليـــا : " قـــال معاويـــة مـــات علـــي وملـــا . اجلـــدار
 .)٣(" وال يبغضك إال منافق  ،ال حيبك إال مؤمن" لعلي  يسمع قول الرسول 

ــي  معاويــة الســمَّ  ودسَّ  دا شــباب ، واحلســن ســبط الرســول، وهــو واحلســني ســيّ )٤(للحســن بــن عل
 .)٥(" ساجدا هللا  وملا بلغ معاوية موت احلسن خرَّ . " هل اجلنةأ

ــريا مــن الصــحابة األخيــار مثــل ــك  ،جــر بــن عــديعمــرو بــن احلمــق اخلزاعــي، وحُ : وقتــل كث ومال
 .)٦(األشرت 

ألقــاه يف جيفــة محــار مث أحرقــه بالنــار، فلمــا بلــغ " وملــا قتــل حممــد بــن أيب بكــر رضــوان اهللا عليــه، 
" وقنتـت عليـه يف دبـر الصـالة تـدعو علـى معاويـة وعمـرو  ،يـه جزعـا شـديداذلك عائشـة جزعـت عل

)٧(. 
، شـــارب اخلمـــور، -ومـــا أدراك مـــا يزيـــد هـــذا  -اســـتخلف ابنـــه يزيـــد  ،وقبـــل أن ميـــوت معاويـــة
ورمـــى الكعبـــة بـــاملنجنيق،  ،وعلـــى كبـــار الصـــحابة، فقتـــل احلســـني اســـتخلفه علـــى أمـــة حممـــد 

 !!ملدينة جليشهواستباح ا
____________ 

 .٢/١٨٦: سنن أيب داود - ١
 .البداية والنهاية - ٢
 .قريب منه يف صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب الدليل على أن حب األنصار وعلي من اإلميان - ٣
 .طبقات ابن سعد. ٤/٢٢٩: تاريخ ابن عساكر. ١/١٤١: االستيعاب - ٤
 .٢/٢٩٨: العقد الفريد - ٥
 .٦/٥٤: تاريخ الطربي. ١/٢٠١: األخبار، ابن قتيبةعيون  - ٦
 .٧/٣١٣: تاريخ ابن كثري. ٣/١٥٤: الكامل يف التاريخ. ٦١ - ٦/٥٨: تاريخ الطربي - ٧

    



٣٠٥ 

 :شهادات يف معاوية
فقــــال  ،أبــــا ســــفيان مقــــبال علــــى محــــار ومعاويـــة يقــــود بــــه، ويزيــــد ابنــــه يســــوق رأى النـــيب 
 يطلـــع علـــيكم مـــن هـــذا الفـــجّ : " وقـــال  )١(" لعـــن اهللا القائـــد والراكـــب والســـائق : " 

 .)٢(فطلع معاوية " حيشر على غري مليت  ،رجل من أميت
وهكذا كان يضع النـيب عالمـات االسـتفهام علـى هـذا اخلـط األمـوي بقيـادة معاويـة، ولتبقـى أبـد 

 .لباحثنياآلبدين منارا ل
ــربي، فــاقتلوه : " قــال رســول اهللا : وعــن احلســن البصــري قــال " إذا رأيــتم معاويــة علــى من

 .)٣(فلم يفلحوا ومل ينجحوا  ،فرتكوا أمره
أال تعجبني لرجل من الطلقاء ينـازع أصـحاب رسـول اهللا : قلت لعائشة: " وقال األسود بن يزيد

ومـا تعجـب مـن ذلـك؟ هـو سـلطان اهللا يؤتيـه الـرب والفـاجر، وقـد ملـك : يف اخلالفة؟ فقالـت 
 .)٤(" وكذلك غريه من الكفار  ،فرعون أهل مصر أربعمائة سنة

يا أهل اإلسالم؟ أتريـدون أن تنظـروا إىل مـن عـادى اهللا : " ومن كالم لعمار بن ياسر يوم صفني
، وظـــاهر املشـــركني، فلمـــا أراد اهللا أن يظهـــر دينـــه وينصـــر ورســـوله وجاهـــدمها، وبغـــى علـــى املســـلمني

وإنـا واهللا  وقـبض اهللا رسـوله  ،وهـو واهللا فيمـا يـرى راهـب غـري راغـب رسوله اتى النيب 
 ه معاوية،لنعرفه بعداوة املسلم ومودة احملرم؟ أال إنَّ 

____________ 
 .١/٣٥٧: الطربي تاريخ - ٢و  ١
باإلسـناد  ٧/٣٢٤ :وأخرجـه ابـن حجـر يف cـذيب التهـذيب. رواه البالذري يف تارخيـه الكبـري ورجالـه رجـال الصـحاح - ٣

: وروى هــــذا احلــــديث الطــــربي يف تارخيــــه. ١٠/١٤٢: إىل أيب ســــعيد اخلــــدري بطريــــق رجالــــه كلهــــم ثقــــات فراجــــع الغــــدير
 .١٠ص : ائق، املناويكنوز احلق. ١٢/١٨١: تاريخ اخلطيب. ١١/٣٥٧

 .١/٣٤٨: شرح النهج
 .أخرجه أبو داود الطيالسي وابن عساكر: قال ٨/١٣١: تاريخ ابن كثري - ٤

    



٣٠٦ 

 .)١(" فالعنوه لعنه اهللا، وقاتلوه فإنه ممن يطفئ نور اهللا، ويظاهر أعداء اهللا 
ابـن اللعـني مل تـزل وأنـت اللعـني : "... إىل معاويـة وممـا جـاء فيهـا ه حممد بـن أيب بكـر رسـالةً ووجَّ 

ـــك  ،الغوائـــل، وجتهـــدان يف إطفـــاء نـــور اهللا انـــت وابـــوك تبغيـــان لرســـول اهللا  جتمعـــان علـــى ذل
 .)٢(" وعليه خلفته  ،وعلى ذلك مات أبوك ،بان عليه القبائلوتؤلّ  ،وتبذالن فيه املال ،اجلموع

لكانـت  ،لـو مل تكـن فيـه مـنهن إال واحـدةٌ يف معاويـة،  أربع خصـال كـنَّ : " وقال احلسن البصري
حىت ابتزها أمرها بغري مشورة منهم، وفـيهم بقايـا الصـحابة  ،انتزاؤه على هذه األمة بالسفهاء :موبقةً 

ريا مخــريا يلـــبس احلريــر ويضـــرب بالطنــابري، وادعـــاؤه وذوو الفضــيلة، واســتخالفه ابنـــه مــن بعـــده، ســكّ 
، وقتلــه حجــرا، ويــال لــه مــن "الولــد للفــراش وللعــاهر احلجــر : " زيــادا، وقــد قــال رســول اهللا 

 .)٣(" قاهلا مرتني . حجر وأصحاب حجر
... معاويـة: أنه أسر إىل الربيع أن ال تقبل شهادة أربعة مـن الصـحابة وهـم" وروي عن الشافعي 

 ")٤(. 
إسـحاق بـن راهويـه الـذي يقـول هـذا . معاوية فكلها من أكاذيب املتزلفني الضالني) فضائل(ا أمَّ 

ال يصـح عـن النـيب يف : " يقـول" ما استصغرت نفسـي عنـد أحـد إال عنـد إسـحاق : " عنه البخاري
 .)٥(" فضل معاوية شئ 

 ال أشبع اهللا"  إالّ  ال أعلم له فضيلةً : وقد سئل النسائي عن فضائل معاوية فقال
____________ 

 .٢/١٦٣: كتاب صفني، راجع الغدير  - ٣/١٣٦: يخالكامل يف التار . ٦/٧: تاريخ الطربي - ١
 .٣/١١: مروج الذهب - ٢
. ٨/١٣٠: تــاريخ ابــن كثــري. ٤/٢٠٩: الكامــل يف التــاريخ. ٦/١٥٧: تــاريخ الطــربي. ٢/٣٨١: تــاريخ ابــن عســاكر - ٣

 .١/١٤١: النجوم الزاهرة. ٢/٢١٤: حماضرات الراغب
 .٢/٣٧٩: ابن عساكر. ٢٠٩ - ٢٠٢٣: ابن األثري. ٥١حوادث سنة  -تاريخ الطربي  - ٤
 .٣/١٣٢: سري أعالم النبالء. املوضوعات، ابن اجلوزي - ٥

    



٣٠٧ 

 .)١(، فقتله أهل دمشق هلذا "بطنه 
"  وفيهـا حتقـق علـى أنـه مل يصـح يف فضـائل معاويـة حـديثٌ : " وقال الشوكاين يف فضائل معاويـة

)٢(. 

 !!غ عن اهللامعاوية مبلِّ 
 !ة منا أن نتبعهم وحنبهمالصحابة الذين يريد السلفيَّ هذا هو معاوية يعترب من مجلة 

ويقنت بذلك يف صالته وقـد  يشرب اخلمر، يأكل الربا، يلبس الذهب واحلرير، يلعن عليا 
 .رحيانة رسول اهللا  محل الناس على لعنه، وسم احلسن بن علي 

 ...و... و... فتسبب بقتل مائة ألف إنسان وخرج على اإلمام الشرعي
 !!أبشرب اخلمر أم أكل الربا، أم قتل األبرياء، أم سم األولياء؟! فبأي شئ من سريته نقتدي؟

 .عنا بعقولنافنسأل اهللا ان ميتِّ  ،لونهومع كل هذا نرى السلفية يرتضون عنه، ويعدِّ 
شرب العادل اخلمـر أو أكـل الربـا أو  فمىت حصل أن. اإلنسان يقف حائرا أمام موقفهم هذا إنَّ 

مــىت حــدث ذلــك ويف أي زمــن ! لــبس الــذهب واحلريــر أو ســب أوليــاء اهللا أو ســفك دمــاء األبريــاء؟
 !!كوكب؟  وعلى أيّ 

فهـل ! ؟)٣(أهـل السـنة يأخـذون اإلسـالم عـن معاويـة  بأنَّ  -عزيزي القارئ  -وعليك أن تصدق 
 !للناس؟ ليبلغ سنة نبيه  - كما يزعمون  -اهللا اختار معاوية  نصدق بأنَّ 

 هل خيتار اهللا زعيم الفئة! هل خيتار اهللا آكل الربا؟! هل خيتار اهللا شارب اخلمر؟
____________ 

 .١٤/١٣٢: سري أعالم النبالء - ١
 .الفوائد اhموعة يف األحاديث املوضوعة - ٢
 .٥٥ص : مساء الصحابة الرواةحديثا، راجع أ ١٦٣وصل إلينا عن معاوية  - ٣

    



٣٠٨ 

هـل خيتـار اهللا مـن يلـبس ! هل خيتار اهللا مـن يسـبه ويسـب رسـوله؟! الباغية اليت أمر بقتاهلا يف قرآنه؟
هــل خيتــار اهللا حلمــل ســنة نبيــه مــن يقتــل األبريــاء ويســم ســيد شــباب أهــل اجلنــة؟ ! الــذهب واحلريــر؟

ذي يريـــــد أن يفكـــــر ليجيــــب عـــــن هـــــذه إين أعجــــب واهللا مـــــن اإلنســـــان الــــ! ؟)١(... وهـــــل... وهــــل
اهللا انتــدب معاويــة  األســئلة؟ أحتتــاج هــذه األســئلة جلــواب عنــد املســلم؟ ومــع كــل ذلــك، مــن قــال إنَّ 

 !!وهذا من غري املعقول فإنا هللا وإنا إليه راجعون ،ليكون سفريا له
هـــذه أحاديـــث معاويـــة، . ولنقـــف قلـــيال عنـــد هـــذه األســـئلة لنحـــدد مرجعيتنـــا بعـــد النـــيب 

إذن فلنــــرتك أحاديــــث معاويــــة والوليــــد واملغــــرية وخالــــد وابــــن . منتشــــرة يف كتــــب الســــنن، ويعمــــل Qــــا
 .بذلك من منبعها الصحيح كما أمرنا الرسول  ونأخذ أحاديث النيب ... عمر

____________ 
 !سرية معاوية فلرياجع كتاب الغدير اجلزء العاشر فإن فيه الكثري مما يدهش املرءمن أراد املزيد عن  - ١
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٣١٠ 

 الفصل الثامن

 أدلة أهل السنة على عدالة الصحابة
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٣١٢ 

بتعـديل اهللا هلـم، وإخبـاره  ،عدالة الصحابة معلومـةٌ : " قال ابن حجر نقال عن الكفاية للخطيب
ةٍ  َخkَْ  ُكنتُمْ  (: عاىلفمن ذلك قوله ت. عن طهارcم، واختياره هلم Bم

ُ
ْخرَِجْت  أ

ُ
 (: وقولـه ) لِلنBاِس  أ

لَِك  ةً  َجَعلْنَاُكمْ  َوSََذٰ Bم
ُ
هُ  رUََِ  لBَقدْ  (: وقولـه ) وََسًطا أ Bذْ  الُْمـْؤِمِن?َ  َعـِن  اللـ  Vَْـَت  ُفبَايُِعونَـَك  إِ

َجَرةِ  Bابُِقونَ  (: ، وقولـه) قُلُوبِِهمْ  ِ>  َما َفَعِلمَ  الش Bلُونَ  َوالس Bو
َ
نَصارِ  الُْمَهاِجِرينَ  ِمنَ  اْأل

َ
يـنَ  َواْأل ِ

BCَوا 
هُ  رUِBَ  بِإِْحَسانٍ  ايBبَُعوُهم Bَها يَا (: وقولـه ) َقنْهُ  َورَُضوا َقنُْهمْ  اللـ فُّ

َ
2ُِّ  ك BXـهُ  َحْسـبَُك  ا Bَوَمـِن  اللـ 

يـنَ  ينَ الُْمَهـاِجرِ  لِلُْفَقَراءِ  (: وقولـه ) الُْمْؤِمِن?َ  ِمنَ  ايBبََعَك  ِ
BCْخرُِجـوا ا

ُ
ْمـَوالِِهمْ  ِديَـارِِهمْ  ِمـن أ

َ
 َوأ

ْضًال  يَبْتَُغونَ  هِ  ِمّنَ  فَ Bونَ  َورِْضَوانًا اللـ ُWُهَ  َوَين Bاللـ  ُYَئَِك  َورَُسو ـٰ ولَ
ُ
ـاِدقُونَ  ُهمُ  أ B(: إىل قولـه ) الص 

نBَك   .)١(" تعدادها  ويف آيات كثرية يطول ذكرها، وأحاديث شهرية يكثر ) رBِحيمٌ  رَُءوٌف  إِ

 :نظرة جمملة
وحنــن إذا نظرنــا إىل هــذه اآليــات مبوضــوعية، لوجــدنا أnــا ال تفيــد معــىن مــا ذكــره ابــن حجــر عــن 

 .فهناك الكثري من اآليات اليت تتوعد الصحابة وتوخبهم. عدالة الصحابة
قبيـل فاالستدالل على عدالتهم Qـذه اآليـات مـع التغافـل عـن تلـك اآليـات الذامـة هلـم، هـو مـن 

ْؤِمنُونَ  (اإلميان ببعض الكتاب  َفتُ
َ
 .)٢( ) بِبَْعٍض  َوتَْكُفُرونَ  الِْكتَاِب  بِبَْعِض  أ

ضـت أن يدرس موضوع الصحابة يف القـرآن دراسـة تتنـاول مجيـع اآليـات الـيت تعرَّ  ،فالصحيح هو
 .مث يتم احلكم عليهم ،مدحتهم أو ذمتهم ،للصحابة

____________ 
 .١/١٠٥: اإلصابة - ١
 .٨٥: البقرة - ٢

    



٣١٣ 

ال تــدل  ،اآليــات الــيت اســتدل Qــا ابــن حجــر علــى عدالــة الصــحابة إنَّ : وهنــا نســتطيع أن نقــول
 ،اهللا ينقض هـذه النظريـة يف قرآنـه نَّ أمع  ،فهو ينسب تعديل الصحابة إىل اهللا ،على عدالتهم مجيعا

 .ذكرها آية آية سنقف مع اآليات اليت ،وبالرغم من هذا. وما أوحى إىل نبيه كحديث احلوض

 أدلتهم من القرآن
ةٍ  َخkَْ  ُكنتُمْ  (: قال تعاىل - ١ Bم

ُ
ْخرَِجْت  أ

ُ
ُمُرونَ  لِلنBاِس  أ

ْ
 ) الُْمنَكرِ  َعِن  َوَينَْهْونَ  بِالَْمْعُروِف  تَأ

)١(. 
ـةٍ  َخـkَْ  ُكنتُمْ  (: نالحـظ أن قولـه تعـاىل Bم

ُ
ْخرَِجـْت  أ

ُ
ُمُرونَ  (مقـرون مبـا بعـده  ) لِلنBـاِس  أ

ْ
 تَـأ

، فاألمـة تكـون خـري أمـة أخرجـت للنـاس إذا أمـرت بـاملعروف ) الُْمنَكـرِ  َعـِن  َوَينَْهـْونَ  الَْمْعُروِف بِ 
ــإذا توقفــت عــن األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر فإnــا تكــون قــد أســقطت  وnــت عــن املنكــر، ف

 "...خري أمة " نفسها عن موقعها 
ية هلــم علــى ســائر األمــم كمــا هــو مفــاد إن إثبــات األفضــل: " يقــول العالمــة حممــد تقــي احلكــيم

ــٍة  َخــkَْ  (أفعـل التفضــيل يف كلمــة  Bم
ُ
بــل  ،ال تســتلزم االســتقامة لكـل فــرد مــنهم علــى كــل حــالٍ  )أ
 .)٢(" تكفي االستقامة النسبية ألفرادها 

ال بلحـاظ تفضـيل كـل فـرد  -ككـل   -التفضيل الـوارد فيهـا إمنـا هـو بلحـاظ اhمـوع  إنَّ : " وقال
جمـرد العدالـة ال يوجـب   أنَّ " و " كل فرد مـن غريهـا لنلتـزم هلـم باالسـتقامة علـى كـل حـال منها على  

كون كل ما يصـدر عـنهم مـن السـنة، وإال لعممنـا احلكـم إىل كـل عـادل سـواء كـان صـحابيا أم غـري 
 .)٣(" صحايب لورود احلكم على العنوان كما هو الفرض 

 رة على الصحابة، بل هي جلميع أمةإnا ليست مقتص: مهم يف اآلية وهو هناك أمرٌ 
____________ 

 .١١٠: آل عمران - ١
 .١٣٦ص : االصول العامة للفقه املقارن - ٢
 .١٣٧ - ١٣٦ص : االصول العامة للفقه املقارن - ٣

    



٣١٤ 

ــت دالــة علــى عدالــة كــل الصــحابة، فيلــزم منــا القــول علــى أnــا تعــين عدالــة حممــد  ــإذا كان ، ف
 !!وألن هذا غري حاصل يف أمة حممد، فكذا يف الصحابة! يع أمة حممدمج

لَِك  (: قال تعاىل - ٢ ةً  َجَعلْنَاُكمْ  َوSََذٰ Bم
ُ
 .)١( ) وََسًطا أ

اخلطــاب يف  إنَّ : ال أدري مــا وجــه االســتدالل Qــذه اآليــة علــى عدالــة الصــحابة؟ ومــع هــذا نقــول
فـإذا كانـت اآليـة دالـة علـى عدالـة الصـحابة، فهـي . ا مبـا فيهـا الصـحابةكله  اآلية ألمة حممد 

 دليـلٌ  وعدم داللتها على عدالة مجيـع أمـة حممـد ! أيضا دالة على عدالة مجيع أفراد أمة حممد
 !!على عدم عدالة مجيع الصحابة

هُ  رUََِ  لBَقدْ  (: قـال تعـاىل - ٣ Bذْ  ِن?َ الُْمْؤمِ  َعِن  اللـ ـَجَرةِ  Vَْـَت  ُفبَايُِعونََك  إِ Bَمـا َفَعِلـمَ  الش  <ِ 
 .)٢( ) قُلُوبِِهمْ 
كثــري مــن الصــحابة الــذين جيلهــم   -آنــذاك  -وهــذه اآليــة نزلــت يــوم صــلح احلديبيــة، ومل يكــن " 

ــري   -املســلمون اليــوم  كخالــد بــن الوليــد وعمــرو بــن العــاص ومعاويــة بــن أيب ســفيان وأيب ســفيان وكث
فكيــف تكــون اآليــة . قــد دخلــوا اإلســالم بعــد، بــل كــانوا يف حــرب مــع رســول اهللا  - أمثــاهلم

 .)٣(! " دليال على عدالة مجيع الصحابة؟؟
حــددت املرضــي عــنهم، فأخرجــت كــل مــن لــيس مبــؤمن، ممــن : يف اآليــة تلــك" املــؤمنني " وكلمــة 

 .حضر كعبداهللا بن أيب، ومن على شاكلته
م من أوجب عدالة كل الصـحابة مـن هـذه اآليـة وغريهـا مـن اآليـات الـيت جـاءت ترتضـى وقد فه

 أنَّ  ، ويبــدو-مهمــا عملــوا  -اهللا رضــي عــنهم أبــد اآلبــدين  منهــا أنَّ  واعــن الصــحابة املــؤمنني، فهمــ
 .هذا سبب من أسباب امتناع أهل السنة عن البحث يف تاريخ الصحابة وحتليل شخصياcم

 اليستلزم إطالق -حني بايعوا النيب  -اهللا عنهم  ىفرض ،ه القرآنيردّ هذا الفهم  لكنَّ 
____________ 

 .١٤٣: البقرة - ١
 .١٨: الفتح - ٢
 .أبو هريرة يف التيار، عبد اهللا السبييت - ٣

    



٣١٥ 

 :فحني قال اهللا تعاىل. الرضا، فهذاالرضا عنهم مشروط على االستقامة والوفاء بالبيعة
)  Bينَ  إِن ِ

BCَما ايُِعونََك ُفبَ  ا Bهَ  ُفبَايُِعونَ  إِغ Bهِ  يَدُ  اللـ Bيِْديِهمْ  فَْوَق  اللـ
َ
 َفَمـن (: ، عقـب بقولـه)١( ) أ

َما نBَكَث  Bيَنُكُث  فَإِغ  ٰ َhَ  َِوَمنْ  َغْفِسه  ٰYَْو
َ
هَ  َعلَيْهُ  َ=َهدَ  بَِما أ Bْؤِييهِ  اللـ ْجًرا فََسيُ

َ
 .)٢( ) َعِظيًما أ

حسـب : سوف ينكث بيعته، فاهللا يرضى عن عبده ويغضب عليـه هناك من وهذا يدل على أنَّ 
 .عمله، والصحابة الخيرجون من هذا القانون

ابُِقونَ  ( - ٤ Bلُونَ  َوالس Bو
َ
نَصارِ  الُْمَهاِجِرينَ  ِمنَ  اْأل

َ
ينَ  َواْأل ِ

BCبَُعوُهم َواBبِإِْحَسـانٍ  اي  َUِBـهُ  ر Bاللـ 
 .)٣( ) َقنْهُ  َورَُضوا َقنُْهمْ 
اآليــــة الكرميـــة ال تــــدل علــــى عمـــوم الصــــحابة، وإمنـــا تــــدل علــــى الســـابقني األولــــني مــــن وهـــذه " 

" ، وكـان مـن حـق اآليـة أن تكـون هكـذا "بإحسـان " املهاجرين واألنصار، وتدل علـى التـابعني هلـم 
هنــاك مــن يتــبعهم  تــدل علــى أنَّ " بإحســان " فلفظــة . إىل آخــره" والــذين اتبعــوهم رضــي اهللا عــنهم 

 .)٤(" سان، وهي مقيدة لإلطالق لكن بغري إح
َها يَا (: قال تعاىل - ٥ فُّ

َ
2ُِّ  ك BXهُ  َحْسبَُك  ا Bبََعَك  َوَمِن  اللـB٥( ) الُْمْؤِمِن?َ  ِمنَ  اي(. 

، فهــي ال تعــم مجيــع الصــحابة حــىت املــدح يف هــذه اآليــة للمــؤمنني الــذين اتبعــوا النــيب  إنَّ 
مـــاذا نفعــل بالصـــحابة املنـــافقني؟ ومـــاذا نفعــل بالصـــحابة املرتـــدين؟ ومـــاذا نفعـــل نقــول بعـــد الـــتهم، ف

ْعـَراُب  قَالَـِت  (باألعراب الذين بلغوا ثالثني ألفا؟ فاهللا نفى عنهم صفة اإلميان 
َ
مْ  قُـل آَمنBـا اْأل Bلـ 

ــوا ِكن تُْؤِمنُ ـٰ ــ ــوا َولَ ُ ــلَْمنَا قُول ْس
َ
ومــاذا نفعــل ، فــأكثرهم غــري مــؤمنني فكيــف نشــركهم باآليــة؟ ) أ

بالصــحابة الــذين يســاقون إىل النــار وال يبقــى مــنهم إال مثــل مهــل الــنعم؟ فلــو كــانوا مــؤمنني ملــا دخلــوا 
 !النار، ومهل النعم هم املقصودون يف اآلية، ألن اهللا ال ميدح أهل النار

____________ 
 .١٠: الفتح - ٢و  ١
 .١٠٠: التوبة - ٣
 .أبو هريرة يف التيار - ٤
 .٦٤: لاألنفا - ٥

    



٣١٦ 

ينَ  الُْمَهاِجِرينَ  لِلُْفَقَراءِ  (: قال تعـاىل - ٦ ِ
BCْخرُِجوا ا

ُ
ْمـَوالِِهمْ  ِديَارِِهمْ  ِمن أ

َ
ْضـًال  يَبْتَُغـونَ  َوأ  فَ

هِ  ِمّنَ  Bونَ  َورِْضَوانًا اللـ ُWُهَ  َوَين Bاللـ  ُYَئَِك  َورَُسو ـٰ ولَ
ُ
اِدقُونَ  ُهمُ  أ B١( ) الص(. 

للمهــاجرين واألنصــار فقــط، والصــحابة هــم مائــة وأربعــة عشــر  هــذه اآليــة والــيت بعــدها تعرضــت
ال تدل على عدالتهم كلهم، فقـد أخرجـت اآليـة عـددا هـائال مـن الصـحابة،  -اذن  -فهي !! ألف

 !فكيف نستدل Qا على عدالة مجيع الصحابة؟
 :تنبيه

 -حجـر  على حد تعبـري ابـن -هذه اآليات اليت مدحت الصحابة، وتلك اليت يطول ذكرها  إنَّ 
فكل اآليات واألحاديث اليت أرصدها أهـل السـنة إلثبـات  .تشمل الصحابة الذين مل حيدثوا ويبدلوا

ثني ومــنهم عدالــة الصــحابة، خمصصــة حبــديث احلــوض املتــواتر، هــذا احلــديث الــذي رواه مجيــع احملــدّ 
 .مهل النعمالصحابة يساقون إىل النار، وال خيلص منهم إال مثل  ينص على أنَّ : البخاري ومسلم

واحـــد، وإذا أردنـــا أن  فيجـــب دراســـة تلـــك األدلـــة مـــع هـــذا احلـــديث، ألن الكتـــاب والســـنة بنـــاءٌ 
وســتكون رؤيتــه غـــري  ،فمعرفتنــا هــذه مبتـــورةٌ  -حـــديث احلــوض  -نعــرف شــيئا بعــد قطـــع جــزء منــه 

 !!وسيكون على النتيجة غبار ،واضحة

 ةأدلتهم من السنّ 
أصـحايب كـالنجوم، بـأيهم : " يروون عن الرسول أنه قاليستدل البعض على عدالة الصحابة مبا 

 ".اقتديتم اهتديتم 
ــــد أهــــل الســــنة أنفســــهم ــــن تيميــــة. وهــــذا احلــــديث ال يصــــح عن وحــــديث أصــــحايب  : " يقــــول اب

 .)٢(" فه أئمة احلديث، فال حجة فيه كالنجوم، ضعَّ 
____________ 

 .٨: احلشر - ١
 .٥٥١ص : املنتقى، الذهيب - ٢

    



٣١٧ 

هـذا إسـناد ال تقـوم بـه حجـة " ، وقـال ابـن عبـد الـرب عـن إسـناده " موضـوعٌ : " ين فيـهوقال األلبـا
كمــــا يف " ال يصـــح هــــذا احلـــديث : " ، وقـــال أمحــــد.. "هــــذه روايـــة ســــاقطةٌ : " ، وقـــال ابــــن حـــزم"

بــل هــو حــديث : " وقــال األلبــاين يف موضــع آخــر عنــه. )١("  ٢ح  ١٠/١٩٩املنتخــب البــن قدامــة 
هـــذه الروايـــة ال تثبـــت أصـــال، بـــال شـــك إnـــا  فقـــد ظهـــر أنَّ : " ابـــن حـــزم أيضـــاويقـــول . )٢("  باطـــلٌ 

 .)٤("  فهذا مما مل يثبت قطُّ : " وقال الشوكاين فيه. )٣("  مكذوبةٌ 
فيــأمر ... أصــحايب كــالنجوم: فكيـف يقــول النــيب . ومـنت احلــديث يــدل علــى أنــه موضــوع

 !أصحابه باالقتداء بأصحابه؟
ـــة الصـــحابة بقـــول الرســـولو  علـــيكم بســـنيت وســـنة اخللفـــاء الراشـــدين مـــن : " اســـتدلوا علـــى عدال

 ".وا عليها بالنواجذ بعدي، متسكوا Qا، وعضّ 
الـنص يأمرنـا  ألنَّ  ،، لكـان اخللفـاء الراشـدون معصـومنيولو صـح صـدور هـذا القـول منـه 

 .مبتابعتهم على اإلطالق
فاإلمـام  ،الـنص يأمرنـا بالتعبـد باملتناقضـني ربعة خالف بعضهم بعضـا، ومعـىن هـذا أنَّ واخللفاء األ

ــك، وقبــل عثمــان هــذا  ــض ذل ــي حــني عرضــوا عليــه اخلالفــة بشــرط أن يســري بســرية الشــيخني، رف عل
 .فثار الناس عليه وقتلوه، وحني بايعوا اإلمام عليا خالف عثمان يف سريته ،لكنه خالفه ،الشرط

خالـدا متـأول، ال يقـام عليـه  وأبو بكر يرى أنَّ . أبو بكر يف العطاء، وخالفه عمروكذلك ساوى 
فلــو صــح ... وعمــر منــع املتعتــني، ومل مينعهمــا أبــو بكــر وال علــي. احلــد وإن قتــل وزىن، وخالفــه عمــر

 احلديث، لوجب علينا أن نقيم احلد على الزاين وندفعه عنه يف
____________ 

 .٦١ح  ٧٩ - ١/٧٨: يفةسلسلة األحاديث الضع - ١
 .٥٣٠ص : شرح العقيدة الطحاوية - ٢
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٣١٨ 

ونقصـر اقتـداءا  ،ولوجب أن نتم الصالة يف السفر اقتداءا بعثمـان! !نعطيه أجراً ... الوقت نفسه، و
 !!بغريه

لـــى مائـــة وأربعـــة عشـــر ألـــف ومـــع كـــل هـــذا فـــالنص حمـــدد باخللفـــاء األربعـــة، وال ميكـــن تعميمـــه ع
 !صحايب، ولذلك، فهو ال يسعفنا يف إثبات عدالة كل الصحابة؟

 ".خري أميت قرين مث الذين يلوnم مث الذين يلوnم : " واستدلوا بقول الرسول 
ـــا إنَّ "  ـــيس معـــىن قولن ـــيس باعتبـــار األفـــراد، فل ـــار اhمـــوع، ول ـــ: اخلرييـــة باعتب وا رســـالة العـــرب محل

. هنــاك مـن وقـف يف وجههـا وحارQـا وقتـل املـؤمنني Qــا كـل واحـد مـنهم محلهـا، بـل إنَّ   اإلسـالم، أنَّ 
 .)١(" خري الناس قرين، ليس نصا يف األفراد، حىت جنمد عليه : فكذلك قوله

د وذهــب ابــن عبــد الــرب إىل أن اخلرييــة ثابتــة hمــوع املســلمني يف تلــك العصــور الثالثــة، أمــا األفــرا
 .)٢(فقد ال تنطبق اخلريية على بعض منهم، بل قد يأيت فيمن بعدهم من هو أفضل منهم 

ةٍ  َخkَْ  ُكنتُمْ  (: واخلريية هنـا كاخلرييـة يف قـول اهللا تعـاىل Bم
ُ
ْخرَِجْت  أ

ُ
ُمُرونَ  لِلنBاِس  أ

ْ
 بِـالَْمْعُروِف  تَأ

مر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر، والقـرآن فاخلرييـة يف احلـديث مقرونـة بـاأل. ) الُْمنَكرِ  َعِن  َوَينَْهْونَ 
 .والسنة يفسر بعضهما بعضا

وكما أمر أهل القرون األوىل باملعروف وnوا عن املنكر فقد أمروا باملنكر وnـوا عـن املعـروف، وال 
 .معاند ينكر هذا إالّ 

ار وسـن سـب اإلمـام علـي، واسـتمر . للمنكر فالدعوة للخروج على اإلمام الشرعي العادل، دعوةٌ 
 .ذلك حنو ستني سنة مبرأى ومسمع من أهل القرون األوىل هلو املنكر

____________ 
 .١١٦ص : شبهات حول الشيعة، عباس املوسوي - ١
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٣١٩ 

ولو أردنـا أن نسـتوعب هنـا تسـجيل املنكـرات والرزايـا الـيت حـدثت يف القـرن األول، الحتجنـا يف 
 .ننا نوجز بعضهادات، ولكذلك إىل تأليف جملَّ 
كبري من الصحابة، وقتل مالك بـن نـويرة وقومـه املسـلمون، ويف   ارتد قسمٌ  بعد وفاة النيب 

. ت إىل قتلـه بأيـديهماغتيال عمر بـن اخلطـاب، وقامـت فتنـة بـني عثمـان والصـحابة أدّ  هذا القرن متَّ 
ــي  ــت طا ومــا أن قــام عل ــت أخــرى وقســط آخــرون ئفــةٌ بــاألمر حــىت نكث فقتــل يف حــرب . ومرق

مث  ! -يف خـري القـرون  -وقتـل يف صـفني مائـة ألـف ! -يف خـري القـرون  -اجلمل ثالثون ألف نفس 
وكل هذه احلروب بـني أهـل القـرن املشـهود ! -يف خري القرون  -كانت النهروان فقتل اآلالف فيها 

، وقتـل الكثـري ، وسم ابنه احلسـن طالب ويف هذا القرن قتل علي بن أيب ! !ةهلم باخلرييّ 
 !!وكل هذا الشر املتدفق، كان يف خري القرون. على يد معاوية )١(من الصحابة األجالء 

وأهـل بيتـه يف كـربالء، حـىت  ويف خري القرون كانت املصيبة العظمى، أال وهي قتل احلسـني 
فكــان نصــيب رضــيع احلســني ســهما يف ! !ة املزعومــةلوا علــى نصــيب مــن هــذه اخلرييَّــصَّــع حالرضَّــ أنَّ 
 .بعد ذلك حيمل رأس احلسني على رمح من كربالء إىل الشام. حنره

نزلوا يف الطريق بـدير ليقيلـوا  ،ذكر غري واحد اnم ملا ساروا بالرأس الشريف إىل يزيد بن معاوية" 
 :نهفوجدوا مكتوبا على بعض جدرا ،به

  أترجــــــــــــــــــــــو أمــــــــــــــــــــــة قتلــــــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــــــينا

  شــــــــــــــــــــفاعة جــــــــــــــــــــده يــــــــــــــــــــوم احلســــــــــــــــــــاب    

  
 .)٢(" ملا قتل احلسني بكت السماء وبكاؤها محرcا : هويف اخلطط للمقريزي ما نصّ 

مــا جــرى ألهــل بيــت النبــوة هــو أجــر  وكــأنَّ . وتقــاد نســاء بيــت النبــوة وموضــع الرســالة، أســارى
لُُكمْ  الB  قُل (الرسالة 

َ
ْسأ
َ
ْجرً  َعلَيْهِ  أ

َ
ةَ  إِالB  اأ B٣( ) الُْقْرَ.ٰ  ِ>  الَْموَد(! 

____________ 
 .١٤٧الشبلنجي الشافعي، ص : راجع نور األبصار - ١
  .٢٣: الشورى - ٢

    



٣٢٠ 

ثالثــة أيــام جلــيش يزيــد، وافتضــت ألــف بكــر  ويف خــري القــرون، اســتبيحت مدينــة الرســول 
فهـــل  .متوضـــربت الكعبـــة بـــاملنجنيق حـــىت هـــدِّ  ،لشـــيوخومت ذبـــح األطفـــال وا !مـــن بنـــات الصـــحابة

 وهذا احلديث الذي استدل به على عدالة الصـحابة معـارضٌ ! رأيت مثل هذا الشر يف خري القرون؟
" مثـل أمـيت مثـل املطـر، ال يـدري أولـه خـري أم آخـره : " قال رسـول اهللا . بأحاديث صحيحة

)١(. 
إnـم  املسـيح أقوامـاً  ليـدركنَّ : من حديث عبد الرمحن بن جبري قال رسول اهللا وروى ابن أيب شيبة

  )٢(... ثالثا - ملثلكم أو خريٌ 
ومعنــا أبــو عبيــدة بــن  ينا مــع رســول اهللا تغــدَّ : وروى احلــاكم مــن حــديث أيب مجعــة قــال 

 !معك وجاهدنا معك خري منا؟ أسلمنا أحدٌ أيا رسول اهللا : قال فقلنا" اجلراح 
 .)٣(" نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون يب ومل يروين : " قال

معنـا معـاذ بـن جبـل عاشـر عشـرة، قلنـا يـا  كنا مع رسـول اهللا : " ومن حديث أليب مجعة
 :رسول اهللا هل من قوم أعظم منا أجرا، آمنا بك واتبعناك؟ قال 

بــل قــوم يــأتون مــن  ،يــأتيكم بــالوحي مــن الســماء ،مــا ميــنعكم مــن ذلــك ورســول اهللا بــني أظهــركم
 .)٤(" أولئك أعظم منكم أجرا  ،بعدكم، يأتيهم كتاب اهللا بني لوحني فيؤمنون به ويعملون مبا فيه

 :على من قتل يوم مؤته قال  وملا اشتد جزع أصحاب رسول اهللا 
ولـــن خيـــزي اهللا أمـــة أنـــا أوهلـــا  -ثـــالث مـــرات  -مـــنكم  مـــثلكم أو خـــريٌ  ال قـــومٌ الـــدجّ  ليـــدركنَّ " 

 .)٥(" وعيسى بن مرمي آخرها 
____________ 

 .٧/٤: ، واحلديث حسن عند ابن حجر يف فتح الباري٥/١٥٢: سنن الرتمذي - ١
 .، واسناده حسن٧/٥: فتح الباري: راجع - ٢
 .، وصححه وكذا الذهيب٤/٨٥: مستدرك احلاكم - ٣
 .، ورجاله ثقات٢/١٧٢: ، وقريب منه يف االستذكار البن عبد الرب١٠/٦٦: جممع الزوائد - ٤
 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخني: ، قال٣/٤١: مستدرك احلاكم - ٥

    



٣٢١ 

فقـال : قـال ،واميـاnم ذكروا عند عبد اهللا أصـحاب حممـد : وعن عبد الرمحن بن يزيد قال
ـــه غـــريه مـــا آمـــن مـــؤمن أفضـــل مـــن إميـــان أمـــر حممـــد كـــان بيِّ  إنَّ : " عبـــد اهللا نـــا ملـــن رآه والـــذي ال إل
 .)١(... " بغيب
حنـــن معكـــم يف وجـــوب الرجـــوع ألهـــل القـــرون األوىل ألخـــذ اإلســـالم عـــنهم، ولكـــن علـــى  ،نعـــم

ــفهــل يأخــذ عــن الــ. املســلم أن يطمــئن ملــن يأخــذ عنــه ن يــروي عــن أهــل زاين أو شــارب اخلمــر أو عمَّ
 !أو يأخذ عمن أمرنا اهللا ورسوله باألخذ عنهم؟... الكتاب أو عمن يعكس معىن احلديث

 عود على بدء
إذ  " أهـل السـنة أوجبـوا عدالـة مجيـع الصـحابة، لكـوnم محلـة الشـريعة  نَّ أقلنا يف بدايـة حبثنـا هـذا 
وثبـت  )٢(؟ "يف عـدالتهم ونـزاهتهم  ته ونقلته عن نبيه مطعونٌ بينما محل... كيف يعد اهللا حبفظ دينه

ق إليها طعن وال تأويل عدم صـحة احلكـم بعدالـة مجيـع الصـحابة، حىت اآلن بالنصوص اليت ال يتطرَّ 
 !Qمل النعم كما يف صحيح البخاري ة الذين شبههم النيب لَّ وإمنا العدالة ألولئك الثُـ 

بينمـا " إذ كيـف نأخـذه عـنهم  ،ت عـدم عـدالتهم، فـال جيـوز لنـا أن نأخـذ اإلسـالم عـنهمفإذا ثبـ
اnـــارت  -عدالـــة كـــل الصـــحابة  -فـــإذا اnـــار األســـاس !! ؟"محلتـــه مطعـــون يف عـــدالتهم ونـــزاهتهم 

فاإلســالم جيــب أن يؤخــذ عــن العــدول الــذين  !نيــت عليــه وهــي جعلهــم محلــة الشــريعةالنتيجــة الــيت بُ 
 !رسوله باألخذ عنهمأمرنا اهللا و 

____________ 
 .، وصححه٢/٢٦٠: مستدرك احلاكم - ١
 .كالم القرشي وقد مر  - ٢

    



٣٢٢ 

 الفصل التاسع

 بحث حول قيمة الصحبة
    



٣٢٣ 

    



٣٢٤ 

 :توطئة
بفعـل عوامـل تارخييـة ومذهبيـة، وبنيـت  ،خميفـة يف بعـض النفـوس كلمة صارت هلا هالةً : الصحبة

فـإذا   :ةمنزلـة النبـوّ  -أحيانـا  -فقد فاقت منزلة الصـحبة  ،ألجلها أحكام ما أنزل اهللا Qا من سلطان
 ،كــان الصــحايب قــد زاغ عــن الطريــق وارتكــب حمرمــا نــرى التربيكــات تنهــال عليــه مــن أقــالم العلمــاء

 .تهم يف ذلك أنه صحايبوحجّ 
خيتلـف عـن كـل املـوازين الـيت  ،عجيـب هذه هي لغة أهل السنة يف تقييم أعمال الصحابة، ميزانٌ 

Q فتعال واقرأ معي. ا اإلسالمجاء!! 
يف  إحراقــه الفجــاءة بالنــار مــن غلطــةٍ : " يقــول القوشــجي عــن إحــراق أيب بكــر للفجــاءة الســلمي

 .)١(... " فكم مثله للمجتهدين ،اجتهاده
يف دار احلـرب ألنـه مـن مسـائل اhتهـدين  -أي مالكـا  -تزوج امرأته : " وقال مدافعا عن خالد

 ")٢(. 
وإن كان قد اجتهد يف قتل مالـك بـن نـويرة  ،واستمر أبو بكر خبالد على اإلمرة : "قال ابن كثري

 .)٣(" وأخطأ 
 )٤(" إnـا مــن مسـائل االجتهــاد : " وقـال ابـن تيميــة عـن زيــادة عثمـان لــألذان الثالـث يـوم اجلمعــة

 وأما قوله وخالفت أمر اهللا يف: " وقال يف جواب من اعرتض على عائشة
____________ 

 .٧٥ - ٢/٧٢: راجع معامل املدرستني، مرتضى العسكري )٢(و  - ١
 .٦/٣٢٣: تاريخ ابن كثري - ٣
 .٣/٢٠٤: منهاج السنة - ٤

    



٣٢٥ 

جَ  َيB6َْجنَ  َوَال  ُنيُوتُِكنB  ِ>  َوقَْرنَ  (: قولـه تعـاىل ةِ  َي6َُّ BَاِهِليLْا  ٰnَو
ُ
مل تتـربج تـربج  )٢(، فهـي )١( ) اْأل

 ...ستقرار يف البيوت ال ينايف اخلروج ملصلحةاجلاهلية األوىل، واألمر باال
لـت ذلـك السـفر مصـلحة للمسـلمني فتأوَّ  لعائشـة، اعتقـدت أنَّ  ملصـلحة جـائزاً  وإذا كان سـفرهنَّ 

 .)٣(" له خطأه  واhتهد املخطئ مغفورٌ ... يف هذا
ــ إنَّ : " وقــال ابــن حــزم يف معاويــة " دا خمطئــون جمتهــدون، مــأجورون أجــرا واحــ ،ن معــهمعاويــة وَم

 معاويـة جمتهــدٌ : " قــال ابـن كثــري. )٥(" إنــه كعلـي بــن أيب طالـب يف ذلـك : " وقـال فيـه ابــن تيميـة. )٤(
 .)٦(" مأجور إن شاء اهللا 

متــأول جمتهــد خمطــئ فيــه  فــأبو الغاديــة : " -قاتــل عمــار  -وقــال ابــن حــزم عــن أيب الغاديــة 
 .)٧(" مأجور أجرا واحدا  ،باغ عليه

وللمجتهــد  ،والظـن بالصــحابة يف كـل تلــك احلـروب أnــم كـانوا فيهــا متـأولني: " حجــر وقـال ابـن
 .)٨(... " املخطئ أجر،

عبـد الـرمحن بـن ملجـم مل يقتـل عليـا إال  ال خـالف بـني أحـد مـن األمـة يف أنَّ : " وقـال ابـن حـزم
 .)٩(" أنه على صواب  راً ال جمتهدا مقدّ متأوّ 

: وقـال ابـن كثـري يف يزيـد )١٠(" جمتهـد  ذاك إمـامٌ : "  الشافعيوعن يزيد بن معاوية يقول أبو اخلري
 لماصدر منه من سوء التصرفات على أنه تأوَّ  -العلماء  -ومحلوا " 

____________ 
 .٣٣: األحزاب - ١
 .٣/١٩٠: منهاج السنة - ٢
 .٣/٨٦: الفصل يف امللل واألهواء والنحل - ٣
 .٨٩ص : املصدر السابق - ٤
 .٢٧٥و  ٣/٢٦١: ةمنهاج السن - ٥
 .٧/٢٧٩: تاريخ ابن كثري - ٦
 .٣/٨٧: الفصل يف امللل - ٧
 .٤/١٥١: اإلصابة - ٨
 .١٠/٤٨٤: احمللى - ٩
 .١٣/٩: تاريخ ابن كثري - ١٠

    



٣٢٦ 

 .)١(" فأخطأ 

 :محاكمة
... ملاذا ال جنري أحكـام اهللا يف جمراهـا الصـحيح؟ خالـد جمتهـد، ومعاويـة جمتهـد، وعائشـة، ويزيـد

هكــذا يقــول أهــل . ملــاذا؟ ألnــم صــحبوا النــيب، فتطهــرت نفوســهم وصــاروا عــدوال. رونوكلهــم مــأجو 
سـنرى حكـم اهللا  ،عظمـى تعصـم صـاحبها مـن العقـاب، ويف األمثلـة القادمـة السـنة، فالصـحبة منزلـةٌ 

 .ورسوله يف منازل أعلى من منزلة الصحبة

 :إبليس طاووس المالئكة
د علـــى أمـــر اهللا واســـتكرب لكـــن إبلـــيس متـــرّ  ،أعبـــدهمكـــان إبلـــيس مـــن أقـــرب املخلوقـــات إىل اهللا و 

نَا (ورفض السجود آلدم حبجة 
َ
نْهُ  َخkٌْ  أ  .)٢( ) ِط?ٍ  ِمن وََخلَْقتَهُ  نBارٍ  ِمن َخلَْقتAَِ  ِمّ

فهـذا إبلــيس مـع عظــم منزلتـه عنــد . لكـن مـاذا كــان مصـري إبلــيس؟ الطـرد واللعــن هـذا هـو مصــريه
 أنت جمتهد خمطئ مغفـور لـك ولـك أجـرٌ : مام النص ومل يقل اهللا لهاهللا مل تنفعه منزلته حني اجتهد أ

)٣(! 
جمتهــد ولـــه أجـــر، وال يقـــال  -شــارب اخلمـــر، آكـــل الربــا، قاتـــل األبريـــاء  -فلمــاذا يقـــال ملعاويـــة 

 (إذ هـو طـاووس املالئكـة، فهـذا هـو حكـم اهللا  )٤(هذا يف حق إبليس أوىل  مع أنَّ ! ذلك إلبليس؟
فَُحْكمَ 

َ
ةِ اLَْاِهلِ  أ Bْحَسنُ  َوَمنْ  َفبُْغونَ  ي

َ
هِ  ِمنَ  أ B٥( ) يُوقِنُونَ  ِلَّقْومٍ  ُحْكًما اللـ(. 

____________ 
 .٢٢٤ - ٨/٢٢٣: تاريخ ابن كثري - ١
 .٧٦: سورة ص - ٢
 !مع الصحابة... كما فعل ابن تيمية وابن كثري  - ٣
 !!جمتهد له أجر: لقالوا عنه لو كان صحابيا وعصى الرسول ) لعنه اهللا(وأنا أجزم بأن إبليس  - ٤
 .٥٠: املائدة - ٥

    



٣٢٧ 

 :قابيل وهابيل
 قام قابيل بقتل هابيل، فماذا كان مصريه؟. وقصتهما معروفة مها من أبناء آدم 

ة منزلــة البنــوة أعلــى مــن منزلــ قابيــل ابــن نــيب وال أحــد ينكــر أنَّ  قبــل اإلجابــة ال أحــد منــا ينكــر أنَّ 
فلـم تنفـع قابيـل  ،ومع بنوة قابيـل لنـيب مـن أنبيـاء اهللا كـان مصـريه النـار مبجـرد أن قتـل أخـاه. الصحبة

فلمــاذا كــان هــذا احلكــم يف حــق . )١(هــو جمتهــد ولــه أجــر : رء العقــاب عنــه ومل يقــل عنــهمنزلتــه يف دَ 
بب البنــوة فــإذا غفــر الــذنب بســبب الصــحبة فبســ! قابيــل ومل يكــن يف حــق أحــد الصــحابة القــاتلني؟

 !أوىل
وهـذا . هذا خالد بن الوليد قتل مالكا وقومه املسلمني ومع ذلك أعطاه أهـل السـنة أجـر اhتهـد

ومــع ذلــك يعطــى ... كحجــر بــن عــدي، وعمــرو بــن احلمــق و  ،معاويــة قتــل كبــار صــحابة رســول اهللا
 – قاتــل علــيِّ  -مث يعطــى ابــن ملجــم  ،أجــراً  –ار قاتــل عّمــ -ويعطــى أهــل الســنة أبــا الغاديــة . أجــرا
فياهللا وهلذه األعاجيب، مـا هـذه الفلسـفة؟ وهـل صـحبة هـؤالء للنـيب مبنزلـة بنـوة قابيـل لنـيب اهللا  .أجراً 
 !؟ فلم كانت هذه األحكام حبق هؤالء ومل تكن يف حق قابيل؟آدم 

 :زوجتا نوح ولوط
هُ  َ-ََب  (: )٢(يقـول اهللا  Bينَ  َمثًَال  اللـ ِ Bَت  َكَفُروا ِلّث

َ
َت  نُـوٍح  اْمـَرأ

َ
 Vَْـَت  2ََغتَـا لُـوٍط  َواْمـَرأ

َخاَغتَاُهَما َصا8َِْ?ِ  ِعبَاِدنَا ِمنْ  َقبَْديِْن  هِ  ِمنَ  َقنُْهَما ُفْغِنيَا فَلَمْ  فَ Bـارَ  اْدُخـَال  َوِقيَل  َشيْئًا اللـBXَمـعَ  ا 
اِخِل?َ  B٣( ) ا�(. 

وبســـبب هـــذه اخليانـــة، . يهمـــا إىل قومهمـــاتفشـــيان أســـرار زوج كانـــت زوجتـــا نـــوح ولـــوط 
اِخِل?َ  َمعَ  اBXارَ  اْدُخَال  َوِقيَل  (جاء حكم اهللا فيهما  Bا� (. 

____________ 
 !!ولو كان صحابيا لقيل فيه هذا - ١
 .١٠: التحرمي - ٢

    



٣٢٨ 

زلـــة منزلـــة الزوجيـــة أعلـــى مـــن من ال أحـــد خيالفنـــا يف أنَّ ! الزوجيـــة أم الصـــحبة؟ ؟ن أعلـــى منزلـــةً فَمـــ
 .الصحبة

يف درء العقـاب عنهمـا، فكيـف نفعـت منزلـة  فإذا مل تنفع منزلة الزوجية امرأيت نوح ولوط 
 الصحبة الصحابة يف درء العقاب عنهم؟

إذا أخطأوا إnم جمتهـدون وهلـم أجـر، وال يقـال ذلـك عـن  وملاذا يقال عن أصحاب النيب 
 !!هذا يف حقهما أوىل إذ مها زوجتا نبيني مع أنَّ ! ؟ زوجيت نوح ولوط

وملــاذا كانــت عائشــة جمتهــدة ومــأجورة حــني خرجــت علــى اإلمــام الشــرعي وتســببت بقتــل ثالثــني 
 !!ألفا من أوالدها ومل تكن امرأتا نوح ولوط جمتهدتني مأجورتني؟

 :نساء النبي
ّ  نَِساءَ  يَا (: خماطبـا نسـاء النـيب  )١(يقـول اهللا  ِ2ِ

BXِت  َمن ا
ْ
ِيّنَـةٍ  بَِفاِحَشـةٍ  ِمـنُكنB  يَـأ بَ  مُّ

 .)٢( ) ِضْعَفْ?ِ  الَْعَذاُب  لََها يَُضاَقْف 
ِت  َمن (نعـم، هـذا هـو حكـم اهللا 

ْ
ِيّنَةٍ  بَِفاِحَشةٍ  ِمنُكنB  يَأ بَ  ) ِضْعَفْ?ِ  الَْعَذاُب  لََها يَُضاَقْف  مُّ

ولكننــا نــرى أهــل الســنة يعطــون نســاء النــيب أجــرا وإن اجتهــدن أمــام !! ا األجــريضــاعف هلــ: ومل يقــل
 .وحاربن أبناءهن وقتلنهم ،النصوص

لكــان مــن حــق اآليــة أن  ،ولــو صــح مــا يقولــه أهــل الســنة يف تربيــرهم ألعمــال الصــحابة وعائشــة
 )٣(حكـم اهللا ومن هنـا نلحـظ املفارقـة بـني " من يأت منكن بفاحشة مبينة فلها أجر واحد " تكون 

 يَُضاَقْف  (: يقـول )٤(فـاهللا . والصحابة إذا اخطأوا، وبني أحكام أهل السـنة يف نساء النيب 
 !!هم جمتهدون هلم أجر واحد: وأهل السنة يقولون ) الَْعَذاُب  لََها

____________ 
 .٣٠: األحزاب - ١

    



٣٢٩ 

 :النبي يقول ألسامة
: " لــــذلك وقــــال فغضــــب  ، الرســــول، ليشــــفع يف امــــرأة ســــرقتجــــاء أســــامة بــــن زيــــد إىل

 .)١(" فاطمة بنت حممد سرقت لقطع حممد يدها  وامي اهللا لو أنَّ ... من حدود اهللا؟ أتشفع يف حدٍّ 
خالــــدا جمتهــــد، ومعاويــــة اجتهــــد بقتــــل  ولــــو صــــح مــــا يقــــال، مــــن أنَّ . هـــذا هــــو حكــــم اإلســــالم

وابــن ملجــم جمتهــد، ويزيــد جمتهــد، وكلهــم هلــم أجــر، لكــان علــى  ،الغاديــة جمتهــدٌ وأبــو ... الصــحابة
 "!!وامي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت ألعطيتها اجرا ألnا جمتهدة : " النيب أن يقول

 !ولكن النيب ال يستخدم هذا امليزان املقلوب الذي اخرتعه القوم لقياس احلكم الشرعي احلق

 :حتى النبي
وGَِ  َولََقدْ  (: لنبيه )٢( يقول اهللا

ُ
ينَ  َو/xَِ  إoََِْك  أ ِ

BCَقبِْلَك  ِمن ا  ْBََِت  لSْ َ~ْ
َ
َطنB  أ  ) َقَملَُك  oََْحبَ

)٣(. 
ن َولَْوَال  (: وقال تعـاىل

َ
ًذا * قَِلـيًال  َشيْئًا إoَِِْهمْ  تَْرَكنُ  ِكدتB  لََقدْ  ثَبBتْنَاكَ  أ َذْقنَـاكَ  إِ

َ Bِضـْعَف  أل 
دُ  َال  ُعمB  الَْمَماِت  ِضْعَف وَ  ا8َْيَاةِ   .)٤( ) نَِصkًا َعلَيْنَا لََك  َ<ِ

َل  َولَوْ  (: وقـال تعـاىل Bقَاِويِل  َنْعَض  َعلَيْنَا َيَقو
َ
َخْذنَا * اْأل

َ
 الَْوِي?َ  ِمنْهُ  لََقَطْعنَا ُعمB  * بِاoَِْم?ِ  ِمنْهُ  َأل

( )٥(. 
____________ 
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٣٣٠ 

بني العـذاب لكـان مـن املعـذَّ  ،ل علـى اهللالو احنـرف عـن الطريـق، أو تقـوَّ  أجل، حىت النيب 
لكن هـذه اآليـات خاطبـت النـيب وتقصـد غـريه فهـي مـن  -ا من كل هذ وحاشاه  -الشديد 
 .إياك أعين وامسعي يا جاره: قبيل

فأهـــل الســـنة حــــني رضـــوا بأفعــــال الصـــحابة مــــن قـــتلهم لبعضــــهم الـــبعض، ولعــــنهم لـــبعض وزنــــا 
وحــني بــاركوا هلــم هــذه األفعــال، وصــرفوا هلــم أجــورا جعلــوهم فــوق النــيب ... بعضــهم وشــرQم اخلمــر

 -تعـس النـاس ألنيب لو جاء بشـئ مـن عنـده، أو مـال قلـيال عـن خـط اإلسـالم، لكـان فا! !مر اهللالعَ 
، أما الصحابة فهم شـئ آخـر، فـال يوزنـون Qـذا امليـزان الـذي يـوزن بـه حـىت النـيب، بـل -والعياذ باهللا 

ــإذا تقوَّ  ،منــزلتهم تفــوق منزلــة النبــوة إنَّ  ات لــوا علــى اهللا أو مــالوا عــن خــط اإلســالم وارتكبــوا احملرمــف
 !!فتأمل بربك ،فإnم ينالون األجر بذلك

ــــــــيب  فهــــــــل صــــــــدقت مبــــــــا نقــــــــول يف أنَّ  أهــــــــل الســــــــنة رفعــــــــوا الصــــــــحابة بســــــــبب صــــــــحبتهم للن
ولو صحت تلك األحكام اليت قاهلا أهل السنة لوجـب أن يتغـري ! نفسه؟ فوق النيب  

ولـوال أن ثبتنـاك لقـد كـدت تـركن إلـيهم شـيئا قلـيال إذا ألعطينـاك "  :سياق اآليات السالفة، فتصـبح
 .وهكذا!! فأنت نيب جمتهد ولك أجر"!! أجرا عظيما 

 الخالصة
التطهـــر  وجمـــرد صـــحبتهم للنـــيب  ،جتـــري علـــيهم أحكـــام اهللا ،عـــاديون الصـــحابة بشـــرٌ  إنَّ 

ال جتعـل اإلنسـان عــادال،   سـبابه، وصـحبة النـيب نفوسـهم، ألن اإلميـان ال يـأيت دون األخـذ بأ
 .كما مل تكن البنوة والزوجية من أسباب العدالة

 !وااربعني ليلة، ارتدّ  فة، ومبجرد أن تركهم موسى كانوا آالفا مؤلَّ   إن أصحاب موسى 
ـــتاحلّســـ قـــال رســـول اهللا  ـــافح عـــن روح القـــدس مـــع حّســـ إنَّ : " ن بـــن ثاب ان، مـــا دام ين

 .)١("  رسول اهللا 
____________ 
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٣٣١ 

قــرن كــون روح القــدس مــع حســان بشــرط إدامــة املنافحــة عــن رســول اهللا، ولــو   فالرســول 
 .كالمه  د النيب ملا قيَّ  تعصم صاحبها كانت الصحبة منزلةً 

 :يا رسول اهللا أنؤاخذ مبا عملنا يف اجلاهلية قال : سأل الصحابة النيب فقالوا
أمــــا مــــن أحســــن مــــنكم يف اإلســــالم فــــال يؤاخــــذ Qــــا، ومــــن أســــاء، أخــــذ بعملــــه يف اجلاهليــــة " 

 .)١(" واإلسالم 
 :ة يا كعب، فقال هنيئا لك اجلنّ : كعبا يف مرضه فقالت أم كعب  وعاد 

 .)٢(" لعل كعبا قال ما ال يعنيه، ومنع ما اليعنيه ! وما يدريك يا أم كعب" 
اجتهــد ولــه أجــر، بــالرغم مــن اجلــرائم الــيت ارتكبهــا : نعــم، هــذا هــو ميــزان اإلســالم، أمــا أن نقــول

 .ملسألة فيها نظرٌ فهذه ا
 :وجعل الدنيا دار ابتالء قال تعاىل. لقد خلق اهللا اإلنسان واختربه يف هذه الدنيا

نBا ( رِْض  hََ  َما َجَعلْنَا إِ
َ
Bَها ِزينَةً  اْأل ُهمْ  Xَِبْلَُوُهمْ  ل فُّ

َ
ْحَسـنُ  ك

َ
وحنـن إذا قلنـا إن كـل  )٣( ) َقَمـًال  أ

اجلنـــة، وإذا باركنـــا هلـــم أعمــــاهلم اخلاطئـــة، وجعلنـــا هلـــم أجـــرا عليهـــا، فقــــد  يف صـــحابة النـــيب 
 !فالصحابة يوزنون بتقواهم وليس بصحبتهم. خرجنا عن قانون اهللا وسنته يف خلقه

ْكَرَمُكمْ  إِنB  (: قال تعاىل
َ
هِ  ِعندَ  أ Bْيَقاُكمْ  اللـ

َ
 .ومل يقل أصحبكم ) أ

... مصـري اإلنسـان ولـيس الصـحبة وال الصـداقة وال البنـوةد والعاقبة حبسنها وسوئها هي اليت حتدِّ 
 .فاألعمال خبواتيمها

. وأداء حقهــا ومنزلــة أحــدهم تكــون بــاحرتام صــحبته للنــيب  ،الصــحابة أنــاس عــاديون إنَّ 
ـــة ـــا أعمـــاهلم أن نطبـــق هـــذه املـــوازين اإلهلي ـــا إذا حاكمن يب ألnـــم ليســـوا أفضـــل مـــن النـــ ،فـــاملفرتض بن

 .الذي خضع هلذه املوازين 
____________ 
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٣٣٢ 

عمـاهلم علـى هوانـا، حنـن ال نقـيم أ: حـىت نقـيم الصـحابة؟ فنقـول ،من أنت ومـن حنـن: وقد يقال
 .بل القرآن والسنة مها اللذان يقيمان عمل أي إنسان

فحـني قلنــا جيــب أن يقــام احلــد علــى الزنــاة مــنهم كخالــد واملغــرية، مل نــأت Qــذا احلكــم مــن بنــات 
 .والرسول طبق احلكم، فرجم ماعز األسلمي واملرأة الغامدية. أذهاننا، بل اهللا قال ذلك يف كتابه

ــك عــن تعصــب وهــوى، فلقــد كــان وحــني جتنبنــا مــو  االة معاويــة، ومــن حــارب عليــا، مل يكــن ذل
علي مـع احلـق واحلـق مـع علـي، يـدور معـه حيـث : " موقفنا هذا امتثاال ألوامر الرسول، قال 

 ! من هو على الباطل؟فكيف نتوىلِّ . من وقف ضده كان على الباطل وهذا يعين أنَّ " دار 
فمــن يقاتــل أحــدا، ويــأمر " يــا علــي ال حيبــك إال مــؤمن وال يبغضــك إال منــافق : " وقــال 

بســبه، ويســجد عنــد موتــه، فهــو مــبغض هلــذا اإلنســان، وبغــض علــي يســاوي النفــاق، فكيــف نتــوىل 
 !!؟مبغض علي 

مـن عـاداه، وانصـر مـن نصـره، واخـذل مـن اللهـم وال مـن وااله، وعـاد " عـن علـي  وقال 
مبــواالة مــن يــوايل عليــا، ومعــاداة مــن  -وهــو أمــر لنــا أيضــا  -هــذا الرســول يطلــب مــن اهللا ". خذلــه 
" " حربـــك حـــريب، وســـلمك ســـلمي : " فـــنحن التزمنـــا بـــالنص، والرســـول يقـــول عـــن علـــي... عـــاداه

 !؟فكيف نتوىل عدو النيب " عدو علي، عدوي 
 اْقتَتَلُـوا الُْمـْؤِمِن?َ  ِمـنَ  َطائَِفتَـانِ  َو/ِن (: وحنن عادينا معاوية، ألن اهللا أمرنا بذلك قال تعاىل

ْصِلُحوا
َ
ْخَرىٰ  hََ  إِْحَداُهَما َنَغْت  فَإِن بَيْنَُهَما فَأ

ُ
ٰ  َيبِْ\  الdِB  َفَقاتِلُوا اْأل Bkتَِ[ءَ  َح  ٰxَِْمـرِ  إ

َ
ـهِ  أ Bاللـ ( 

وحيـك ياعمـار "  وحزبه بالفئة الباغيـة، قـال  ، وومسه النيب وية قاتل عليا ومعا )١(
 .)٢(" تقتله الفئة الباغية عمار يدعوهم إىل اهللا ويدعونه اىل النار 

____________ 
 .٩: احلجرات - ١
 .مسح الغبار عن الناس يف السبيل باب) كتاب اجلهاد(صحيح البخاري  - ٢

    



٣٣٣ 

يا علي ستقاتلك الفئة الباغية، وأنت على احلـق، فمـن مل ينصـرك يومئـذ فلـيس : " وقال 
 .)١(" مين 

ولـو أن . امتثـاال ألمـر اهللا ورسـوله -معاويـة وحزبـه  -فيجـب علينـا الـرباءة مـن هـذه الفئـة الباغيـة 
ءت إىل أمر اهللا، وسلمت القيادة إلمامها الشرعي، لقلنـا عسـى، ولكنهـا جلـأت هذه الفئة الباغية فا

ـــادئ األمـــر  ـــي ب ـــدهاء، ورفضـــت حكـــم اهللا الـــذي دعـــا إليـــه عل ، وملـــا رأوا املـــوت أمـــام )٢(للمكـــر وال
ـا (أعينهم، رفعوا القرآن فوق الرماح لينجـوا  Bْوا فَلَم

َ
َسـنَا َرأ

ْ
هـذه هـذا هـو حـال  )٣( ) آَمنBـا قَـالُوا بَأ

الفئــة، فهــي مل تلجــأ حلكــم الكتــاب، وامنــا اختذتــه وســيلة خــداع، للوصــول إىل املــآرب اخلبيثــة والكــل 
 .يعرف هذا

يف : " يقـول القـرطيب) فقـاتلوا الـيت تبغـي(فكل من يتوىل هـذه الفئـة الباغيـة، فقـد خـالف أمـر اهللا 
 .)٤(" هذه اآلية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية 

تعــيش يف عهــد الصــحابة وطلــب  -أخــي املســلم  -اجعــل نفســك : كــالم نقــولولتقريــب هــذا ال
إن قلــت معاويــة فقــد خالفــت أمــر اهللا ! منــك االلتحــاق بعلــي، أو معاويــة، يف صــفني فأيهمــا ختتــار؟

فــال بـــد أنـــك ســتذهب مـــع علـــي امتثــاال ألمـــر اهللا ورســـوله، . ورســوله يف وجـــوب قتــال الفئـــة الباغيـــة
ال، فقـد خالفـت أمـر اهللا : إن قلـت!! رز لـك معاويـة فهـل كنـت سـتقتله؟عندئذ، ولـو بـدأ القتـال وبـ

فـإذا أجـزت لنفسـك ! ، وقتال الفئة الباغيـة، فيبقـى الوجـه اآلخـرورسوله يف وجوب نصرة علي 
وهكـــذا اجعـــل موقفـــك يف موقعـــة ! قتلـــه يف ذلـــك املوقـــف، فكيـــف ترتضـــى عنـــه اآلن وتـــدافع عنـــه؟

الـذي جيـب أن يكـون اآلن، متامـا كموقفـك اآلن مـن فرعـون، فلـو كنـت اجلمل، فموقفك هناك هـو 
 .مع موسى حلاربت فرعون ببدنك وقلبك

____________ 
 .٥/٣٢: منتخب الكنز Qامش املسند. ٤٢ج : ابن عساكر: تاريخ دمشق - ١
 .٦/٤: راجع تاريخ الطربي - ٢
 .٨٤: غافر - ٣
 .١٦/٣١٧: تفسري القرطيب - ٤

    



٣٣٤ 

يــــا أبــــا رافــــع، ســــيكون بعــــدي قــــوم يقــــاتلون عليــــا، حــــق علــــى اهللا : "  يقــــول رســــول اهللا
 .)١(... " جهادهم، فمن مل يستطع جهادهم بيده فبلسانه، فمن مل يستطع بلسانه فبقلبه

مــا : " يــروى أنــه ملــا حضــرته الوفــاة، قــال. هــذا ابــن عمــر نــدم لعــدم قتالــه مــع اإلمــام علــي 
مـع علـي بـن أيب طالـب " ويف االسـتيعاب " يف نفسي من الدنيا، إال أين مل أقاتل الفئة الباغيـة أجد 

 ")٢(. 
 !فليكن يف ندم عبد اهللا بن عمر موعظة

____________ 
عــن   ٧/٣٣٤: ، وذكـره يف إحقـاق احلـق٩/١٣٤: جممـع الزوائـد. ٦/١٥٥: أخرجـه الطـرباين يف الكبـري كمـا يف الكنـز - ١

وذكـــره يف ترمجـــة ). خمطـــوط( ٦٧: ، مفتـــاح النجـــا، البدخشـــي)خمطـــوط(لقـــرآن يف أمـــري املـــؤمنني، أيب نعـــيم نـــزول ا: كتـــاب
 .٣/١٢٣: اإلمام علي بن أيب طالب من تاريخ دمشق، ابن عساكر

 .٣/١١١٧: االستيعاب. ٣/٢٣٨: أسد الغابة - ٢
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٣٣٦ 

 الفصل العاشر

 اجتهاد الصحابة في المحكمات
    



٣٣٧ 

    



٣٣٨ 

 :توطئة
ألن مــــنهج  ،نة بــــأnم يلتزمــــون بنصــــوص الكتــــاب والســــنة، وال خيرجــــون عنهمــــايقــــول أهــــل الســــ

اخلـروج علـى الـنص، وأهـل السـنة تـابعوهم   فالسـلف مل جييـزوا ألنفسـهم .السـلف هـو التسـليم للـنص
 .كما يقولون وبذلك يكونون هم أتباع الكتاب والسنة وأهل املدرسة النصية

حابة هـــم أول مـــن اجتهـــد مبـــا خيـــالف الـــنص، الســـلف مـــن الصـــ بعـــد البحـــث وجـــدنا أنَّ  !ولكـــن
لوه، وQذا سنعرف مدى صحة قول أهل السنة، بـأnم هـم اتبـاع الكتـاب والسـنة، وخرجوا عليه وتأوّ 

 .تبعا للسلف الصاحل

 المؤلفة قلوبهم
َما (: قـال تعـاىل Bَدقَاُت  إِغ Bَفـةِ َوالْمُ  َعلَيَْهـا َوالَْعـاِمِل?َ  َوالَْمَساِك?ِ  لِلُْفَقَراءِ  الصBقُلُـوُبُهمْ  َؤل  ِ̂  َو

قَاِب  ِ̂  َوالَْغاِرِم?َ  الِرّ هِ  َسِبيِل  َو Bِبيِل  َوابِْن  اللـ Bهِ  ِمّنَ  فَِريَضةً  الس Bهُ  اللـ B١( ) َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواللـ(. 
وقـد كـان . ، مصارف الزكاة الثمانية، وجعل رابعهـا سـهم املؤلفـة قلـوQم)٢(يف هذه اآلية، بني اهللا 

 .يوزع الزكاة على هذه األصناف الثمانية التزاما بالنص النيب 
. واســتمر األمــر هكــذا، ويف عهــد أيب بكــر جــاء املؤلفــة قلــوQم كعــادcم ألخــذ مــا فرضــه اهللا هلــم

 ال حاجة: " قه وقالفكتب أبو بكر هلم كتابا يف ذلك، وعندما رأى عمر الكتاب مزَّ 
____________ 

 .٦٠: ةالتوب - ١

    



٣٣٩ 

 ".وإال السيف بيننا وبينكم  ،فإن أسلمتم ،اهللا اإلسالم وأغىن عنكم لنا بكم، فقد أعزَّ 
اهللا وبعـد أن  إنَّ . م املؤلفـة قلـوQم ممـا فرضـه اهللا هلـمووافق أبـو بكـر عمـر علـى رأيـه وأمضـاه، وحـرَّ 

ـهِ  ِمّنَ  فَِريَضةً  (: بني مصارف الزكاة الثمانية قال Bقـراء مـن الزكـاة فريضـة وإعطـاء فإعطـاء الف ) اللـ
 .وهذا أمر واضح ال حيتاج إىل بيان... املؤلفة قلوQم فريضة

ولكن عمر بن اخلطاب، عطل هذه الفريضة ووقف ضد النص، ووافقه أبو بكر يف موقفـه هـذا، 
الشــيخني اجتهــدا مبــا خيــالف الــنص احملكــم ومل يســلما لــه  نَّ أ فاحلقيقــة الــيت ال يســتطيع أحــد إنكارهــا

 .جعال لنفسيهما رأيا يناقض قول اهللاو 
 دستورا أبديا للمسلمني، أم حكما مؤقتا؟ ،هل جعل اهللا هذه الفرائض الثمانية: ونسأل اآلن

واســتقرت األحكــام علــى مــا كانــت عليــه يف  لقــد انتهــى النســخ يف اإلســالم مبــوت النــيب 
جيــوز ألي شــخص مهمــا علــت مكانتــه ان يــأيت ويغــري يف كتــاب اهللا ويلغــي وال . عهــد النــيب 

اإلســالم سيصــبح  كــان عاملــا بــأنَّ   )١(اهللا  إنَّ ! فــأي ســلطان هلــذا اإلنســان اhــرتئ النــاقص؟. ويشــرع
 .يوما ما عزيزا ومع ذلك مل يشر إىل إلغاء سهم املؤلفة قلوQم إذا أعز اإلسالم

ـــهُ  (اصــة عنــد قولــه تعــاىل يف nايــة اآليــة واملــتمعن يف اآليــة املــذكورة خ Bــيمٌ  َوالل ــيمٌ  َعِل  ) َحِك
يالحــظ الدقــة واإلعجــاز البيــاين والتشــريعي يف هــذه الكلمــات، لقــد عــرب اهللا عــن نفســه بأنــه علــيم 
ــري واضــح كمــا يبــدو، فــاهللا علــيم، Qــذه األصــناف الثمانيــة وحــاجتهم،  حكــيم، والســر يف هــذا التعب

 .واهللا عليم بأن اإلسالم سيقوى، ومع ذلك مل يشر إىل منع عطيتهملذلك جعل هلم نصيبا، 
اهللا حكيم يف تشريعه هذا، ويف جعلـه سـهما للمؤلفـة قلـوQم  وأما كلمة حكيم يف اآلية فتعين أنَّ 

اإلســالم حــني يكـون قويــا ويعطــي املؤلفــة قلـوQم تظهــر مساحتــه وعظمتــه يف  ألنَّ  ،وي اإلســالموإن قَـ
 ة قلوQم، وهذا سيكون أدعى لقبوهلمنفوس هؤالء املؤلف

    



٣٤٠ 

فـذلك شـئ ال  ،فـإnم وإن دخلـوا ويف أنفسـهم شـئ مـن احلصـول علـى املـال ،وقبول غريهم اإلسـالم
 .صبأس به وأفضل من الكفر، وسهم املؤلفة قلوQم قد جيعلهم مع مرور الزمن من املؤمنني اخللَّ 

 عــن املؤلفــة قلــوQم نصــيبهم يف حياتــه؟ بــالرغم مــن أنَّ  ملــاذا مل مينــع النــيب : بقــي أن نقــول
فهـل . اإلسالم كان قويا عزيزا يف حياته، فقد مشل اجلزيـرة العربيـة ووصـلت طالئعـه إىل الفـرس والـروم

 !غابت هذه املصلحة اليت اكتشفها عمر عن اهللا ورسوله؟
 ) َصاِدِق?َ  ُكنتُمْ  إِن بِِعلْمٍ  نَِبّئُوِ_  (

 متعةنكاح ال
ُجـورَُهنB  فَآتُوُهنB  ِمنُْهنB  بِهِ  اْستَْمتَْعتُم َفَما (: لقد شرع هذا النكاح يف اإلسالم، قـال تعـاىل

ُ
 ) أ

)١(. 
قال اجلمهور، املراد نكاح املتعة الـذي كـان يف صـدر اإلسـالم وقـرأ ابـن عبـاس وأيب : قال القرطيب

 .)٢() فما استمتعتم به منهن إىل أجل مسمى(وابن جبري 
: فقـال خـرج علينـا منـادي رسـول اهللا : وعن جابر بن عبد اهللا، وسلمة بـن األكـوع، قـاال

 .)٣(رسول اهللا أذن لكم أن تستمتعوا يعين متعة النساء  إنَّ 
قــد أذن لكــم : " رســول اهللا كــان يف جــيش املســلمني، فقــال هلــم إنَّ : وجــاء يف صــحيح البخــاري

 .)٤(" تعوا أن تستمتعوا فاستم
ومل ينسـخ، عـن جـابر بـن عبـد اهللا األنصـاري  أجل، لقـد شـرع نكـاح املتعـة، ومـات النـيب 

 األيام على عهد ،بضة من التمر والدقيقكنا نستمتع بالقَ : " قال
____________ 

 .٢٤: النساء - ١
 .٥/١٣٠: تفسري القرطيب - ٢
 .اب نكاح املتعةكتاب النكاح، ب: صحيح مسلم - ٣
 .عن نكاح املتعة آخرا كتاب النكاح، باب nى رسول اهللا   - ٤

    



٣٤١ 

فجـابر هنـا نسـب  )١(" وأيب بكر، حىت nى عنه عمر، يف شأن عمرو بـن حريـث  رسول اهللا 
ولــو كــان هنــاك ناســخ ملــا فعلــوه االســتمتاع إىل جممــوع الصــحابة يف عهــد الرســول وأيب بكــر وعمــر، 

 .الصحابة مارسوا حمرما بعد النيب نَّ أبعد النيب، ولو قلنا بوجود النسخ فهذا أدهى، ومعناه 
ابـــن عبـــاس وابـــن الـــزبري : كنـــت عنـــد جـــابر بـــن عبـــد اهللا فأتـــاه آت فقـــال: " عـــن أيب نضـــرة قـــال

مث nانـا عنهمـا  وسـلم وآله عليه اهللا صلىفعلنامهـا مـع رسـول اهللا : اختلفا يف املتعتـني فقـال جـابر
 .)٢(" عمر فلم نعد هلما 

 -أي جـابر  -إذا نظـرت إىل قولـه " فالنهي عن نكاح املتعة كـان مـن عمـر، وأنـت أيهـا القـارئ 
وأيب بكــر إىل عمــوم  متتعنــا واســتمتعنا، وكنــا نســتمتع جتــده ظــاهرا يف نســبة فعلهــم أيــام النــيب 

وال جيــوز أن . مــا فعلوهــا بعــد النــيب  ،ة ناســخٌ إىل نفســه باخلصــوص، ولــو كــان مثَّــالصــحابة ال 
وكيـــف خيفـــى  ،لـــيال وnـــاراً  ،يف حضـــره وســـفرهِ  خيفـــى الناســـخ علـــيهم مـــع مالزمـــتهم للرســـول 

 .)٣(" عليهم مث يظهر للمتأخرين عنهم 
متعتـــان كانتـــا علـــى عهـــد رســـول اهللا : " ورد عنـــه قولـــه. ح املتعـــةفعمـــر هـــو الـــذي nـــى عـــن نكـــا 

هـذا القـول  وذكر ابن القيم أنَّ " متعة احلج ومتعة النساء : وأنا أnى عنهما وأعاقب عليهما 
 .)٤(ثابت عن عمر 

____________ 
 .كتاب النكاح، باب نكاح املتعة: صحيح مسلم - ١
 .كتاب النكاح، باب نكاح املتعة  :صحيح مسلم - ٢
 .٦٩ص : الفصول املهمة يف تأليف األمة، شرف الدين - ٣
 .٧/١٠٧ابن حزم، : واحمللى. ٧/٥٢٧ابن قدامة، : املغين. ٣/٤٦٣ابن القيم، : زاد املعاد - ٤

 :معاين اآلثار الطحاوي، مناسك احلج. ٢٩٤ - ٨/٢٩٣: كنز العمال. ٤٤ - ٤/٤٣: تفسري الرازي
 .، باب القول يف التمتع١/٣٤٦: بداية اhتهد، ابن رشد. ١/٢٧٩اجلصاص، : أحكام القرآن. ٣٧٤

 .٢/٣٤٢: وانظر معامل املدرستني. ٢/٢٢٣: البيان والتبيني، اجلاحظ ٣/١٦٧: شرح النهج
 :، ومصـنف ابـن أيب شـيبة٧/٢٠٦: نقـال عـن سـنن البيهقـي ٧٦٦: موسوعة فقه عمر بن اخلطاب، حممد رواس قلعه جي

١/٢٢٢. 

    



٣٤٢ 

رحم اهللا عمر مـا كانـت املتعـة إال رمحـة مـن اهللا تعـاىل رحـم اهللا Qـا أمـة حممـد : " وقال ابن عباس
 .)١(" ولوال nيه عنها ما احتاج إىل الزنا إال شقي  

  فَآتُوُهنB  ِمنُْهنB  بِهِ  اْستَْمتَْعتُم َفَما (وعن احلكم أنه سئل عن هـذه اآليـة 
ُ
أمنسـوخة؟  ) ُجورَُهنB أ

 .)٢(" عمر nى الناس عن املتعة ما زىن إال شقي  لوال أنَّ : " وقال علي. ال: قال
 :قال. أهلكت الناس: " وأخرج الطربي عن عروة بن الزبري أنه قال البن عباس

 :أبا بكر وعمر nيا عنهما؟ فقال تفتيهم يف املتعتني، وقد علمت أنَّ : وما ذاك؟ قال
مهـــا كانـــا : فقـــال. وحيـــدثين عـــن أيب بكـــر وعمـــر ثـــه عـــن رســـول اهللا جـــب إين أحدِّ أال للع

 .)٣(" أعلم بسنة رسول اهللا، واتبع هلا منك 
إن اهللا أنــزل يف املتعــة آيــة، ومــا نســخها : " ونقــل الــرازي يف تفســريه عــن عمــران بــن حصــني قــال

باملتعة، وما nانا عنهـا، مث قـال رجـل برأيـه مـا شـاء، يريـد عمـر  بآية أخرى، وأمرنا رسول اهللا 
 .)٤(" nى عنها 

. وعــدم نســخها هــذا غــيض مــن فــيض النصــوص الــيت تؤكــد حليــة نكــاح املتعــة بعــد النــيب 
ينَ  (وحيتج أهل السنة لنسخ آية املتعة بقوله تعـاىل  ِ

BCَحافُِظونَ  ِهمْ ِلُفُروجِ  ُهمْ  َوا *  Bإِال  ٰ َhَ  ْْزَواِجِهم
َ
 أ

وْ 
َ
ْفَماُغُهمْ  َملََكْت  َما أ

َ
 .)٥( ) أ

 إnا مكية باالتفاق وآية املتعة مدنية وال ينسخ: وأقل ما يقال عن هذه اآلية
____________ 

: ايـــة اhتهـــدبد. ٢/٢٢٩: النهايـــة، ابـــن األثـــري. ٢/١٤١: تفســـري الســـيوطي. ٢/١٤٧: أحكـــام القـــرآن، اجلصـــاص - ١
 .١/٣٣١: الفايق، الزخمشري. ١٠/١٠٠: تاج العروس. ١٤/٦٦: لسان العرب. ٢/٦٣
 .تفسري النيسابوري. ٣/٢١٨: تفسري أيب حيان. ٤/٤١: تفسري الرازي. ٥/٩: تفسري الطربي - ٢

 .٢/١٤: الدر املنثور
 .٢٠/٢٥١تاوى ابن تيمية ، وانظر جمموع ف٩٩ص : مرآة الزمان، السبط احلنفي. ٨/٣٩٣: كنز العمال  - ٣
 .٤/٤٣٦: ، وراجع مسند أمحد٤/٤٤: تفسري الرازي - ٤
  .٦ - ٥: املؤمنون - ٥

    



٣٤٣ 

 باالضـافة إىل أنَّ  ،املكي املدين، أما أحاديث النسخ فهي أحاديث آحـاد، وال ينسـخ اآلحـاد القـرآن
النهـي عـن املتعـة   أحاديث النسخ اليت حيتج Qا أهـل السـنة يعارضـها مـا أوردنـا مـن روايـات تثبـت أنَّ 

 .كان من عمر
وقــد ثبــت علــى : " قــال ابــن حــزم. وقــد بقــي قســم مــن الســلف علــى القــول حبليــة نكــاح املتعــة

ـــت أيب بكـــر : مـــنهم مـــن الصـــحابة )١(مجاعـــة مـــن الســـلف  حتليلهـــا بعـــد رســـول اهللا  أمســـاء بن
وأبــو  ،وعمــرو بــن حريــث ،ة بــن أيب ســفيانوجــابر بــن عبــد اهللا، وابــن مســعود، وابــن عبــاس، ومعاويــ

ورواه جــابر عــن مجيــع الصــحابة مــدة رســول اهللا  ،وســلمة ومعبــد ابنــا أميــة بــن خلــف ،ســعيد اخلــدري
 .ومدة أيب بكر وعمر إىل قرب آخر خالفة عمر 

باحهـا بشـهادة وعن عمر بن اخلطاب أنه إمنا أنكرها إذ مل يشـهد عليهـا عـدالن فقـط وأ: مث قال
 .عدلني

 .)٢(" طاووس وعطاء وسعيد بن جبري وسائر فقهاء مكة اعزها اهللا : ومن التابعني: مث قال
انـــــه مل يـــــرخص يف نكـــــاح املتعـــــة إال عمـــــران بـــــن حصـــــني وبعـــــض : " وروى القـــــرطيب يف تفســـــريه

من أصـحاب ابـن عبـاس مـن أهـل مكـة والـي: قـال أبـو عمـر: الصحابة وطائفة من أهل البيت، وقـال
 .)٣(" كلهم يرون املتعة حالال على مذهب ابن عباس 

حكي عن ابـن عبـاس اnـا جـائزة، وعليـه أكثـر أصـحاب عطـاء : " ويف املغين البن قدامة احلنبلي
وطاووس، وبه قال ابن جريح، وحكي ذلك عن أيب سعيد اخلدري وجابر، وإليه ذهب الشـيعة ألنـه 

 .)٤(" النيب أذن فيها  قد ثبت أنَّ 
 بشهادة السلف أنفسهم كما مر فلو ،يكفي يف إثبات عدم نسخ هذا النكاحوهذا 

____________ 
 .١٨٥٤املسألة  ٥٢٠ - ٩/٥١٩: احمللى - ١
٥/١٣٣ - ٢. 
 .٢/٢٥٤: ، وانظر معامل املدرستني٧/١٥٧١ - ٣

    



٣٤٤ 

كمــا علمــوا النواســخ يف أحكــام أخــرى فهــذا علــي وابــن عبــاس   ،لعلمــه الصــحابة ،كــان هنــاك ناســخ
ــري بقــوا علــى حليتهــا، فمحــال ان ال يعلمــوا الناســخ، لــو وجــاب ر وعمــران وابــن مســعود وغــريهم الكث
 .)١(إذن فليس هناك ناسخ . وال يلتفتوا إليه ،ومن احملال أن يعلموا به ،وجد

نعم، لقـد أنـزل اهللا يف كتابـه آيـة يف املتعـة، ومـات النـيب ومل تنسـخ، وبقـي الصـحابة ميارسـون هـذا 
ومـــن املعلـــوم أنـــه ال نســـخ لألحكـــام بعـــد النـــيب . ق، حـــىت nـــاهم عمـــر عـــن ذلـــكالنكـــاح، كمـــا ســـب
 .فاألحكام استقرت كما هي عليه حىت قيام الساعة. 

اهللا حـني شـرع هـذا النكـاح كـان  إنَّ . فليس من حق أحد أن يلغي حكما شرعيا، ملصـلحة يراهـا
قــل بإلغــاء حكــم شــرعي تبعــا ملصــلحة مــا، فكيــف يقــوم ومل ي ،يعلــم بــأن هنــاك أمــورا كثــرية ســتحدث

 عمر بإلغاء حكم شرعي، ويعاقب عليه، وقد رخص اهللا فيه؟
 .غ شرعيفعمر مل يسلم للنص، بل تأوله وخرج عليه دون مسوِّ ! أليس هذا حترمي احلالل؟

____________ 
 فــإنَّ  ،تشــريعه فلــن يبقــى يف نفســه شــئٌ قــد يســتنكر الــبعض هــذا النكــاح وحيملــون عليــه ولكــن مــن اطلــع علــى فلســفة  - ١

واهللا حـني خلـق هـاتني الشـهوتني وضـع السـبيل للسـيطرة عليهمـا، فشــهوة . وشـهوة الفـرج ،شـهوة الـبطن: لإلنسـان شـهوتني
فمن ال يستطيع الزواج الـدائم كاملسـافر فمـاذا يفعـل؟ لقـد . وشهوة الفرج جعل هلا الزواج ،البطن جعل هلا الطعام والشراب

شـهوة الـبطن أقـل خطـرا مـن شـهوة الفـرج ومـع ذلـك جعـل اهللا سـبيال  ومعلوم أنَّ .  حال آخر له وهو الزواج املؤقتشرع اهللا
أخطـر مـن شـهوة الـبطن، فمـن احملـال ان يهملهـا  ،إلطفاء نار هذه الشهوة يف كل حلظة، وهو الطعام، ومبا أن شـهوة الفـرج

وقــد ذهــب شــيخ األزهــر أمحــد البــاقوري إىل أن إباحــة  -هوة الفــرج شــ -ويــرتك األهــم  -شــهوة الــبطن  -اهللا فيعــىن بــاملهم 
ذكـــر ذلـــك األســـتاذ حممـــد . نكـــاح املتعـــة حيـــل مشـــكالت اجلـــنس عنـــد الشـــباب، خباصـــة شـــباب املســـلمني عنـــدما يتغربـــون

ــــه بكتــــاب الفكيكــــي  ،بلتــــاجي، ومــــن أراد االطــــالع علــــى فلســــفة تشــــريع هــــذا النكــــاح املتعــــة وأثرهــــا يف اإلصــــالح (فعلي
 .فلرياجع) سنة أهل البيت ومواضع أخرى(، وهناك حبث رائع حملمد تقي احلكيم عن املتعة يف كتابه )جتماعياال

    



٣٤٥ 

 صالة التراويح
قـال لـبالل بـن  النـيب أنَّ  :وابن ماجه عن عمرو بن حريث املـؤين )وحسنه(روى الرتمذي 

ــالل اعلــم: " رثااحلــ ــ: قــال":  يــا ب مــن ســنيت قــد  إنــه مــن أحيــا ســنةً : ا رســول اهللا؟ قــالمــا أعلــم ي
ومــن . اميتــت بعــدي، فــإن لــه مــن األجــر مثــل مــن عمــل Qــا، مــن غــري أن يــنقص مــن أجــورهم شــيئا

ابتــدع بدعــة ضــاللة ال ترضــي اهللا ورســوله، كــان عليــه مثــل آثــام مــن عمــل Qــا، ال يــنقص ذلــك مــن 
 .)١(" أوزار الناس شيئا 

 خرجـت مــع عمــر بــن اخلطــاب : ن بـن عبــد القــاري أنــه قــالأخـرج البخــاري عــن عبــد الــرمح
إين أرى لو مجعت هـؤالء علـى : فقال عمر... ليلة يف رمضان إىل املسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون

مث خرجــت معــه ليلــة أخــرى، ): قــال(مث عــزم فجمعهــم علــى أيب بــن كعــب  ،قــارئ واحــد لكــان أمثــل
 .)٢(نعم البدعة هذه : قال عمر والناس يصلون بصالة قارئهم،

مل يســـن  مساهــا بدعـــة، ألن رســول اهللا : " قــال القســطالين يف شـــرح كلمــة عمـــر األخــرية
 .)٣(... " ، وال أول الليل، وال هذا العددهلم، وال كانت يف زمن الصديق 

ــنص ، لــيت تــركهم عليهــا الرســول فالســنة ا. هــذه قضــية أخــرى وقــف الصــحابة Qــا ضــد ال
ال جمـــال لالجتهـــاد فيهـــا، ولكـــن الصـــحابة مل يلتزمـــوا بالســـنة الـــيت تـــركهم عليهـــا النـــيب، بـــل  واضـــحةٌ 
يف كيفيـة إحيـاء ليـايل رمضـان واتبعـوا  والعجب يف أن أهل السـنة تركـوا سـنة الرسـول . غريوها

فـإىل !! يقـول أهـل السـنة عـن أنفسـهم بـأnم أهـل السـنة وقـد تركـوا سـنة الرسـول؟ فكيـف! سنة عمر
 أين؟ إىل أين؟ مل ال تتبع سنة الرسول

____________ 
 .٥/٤٤: سنن الرتمذي - ١
 .كتاب صالة الرتاويح، باب فضل من قام رمضان  - ٢
 .٥/٤: إرشاد الساري - ٣

    



٣٤٦ 

أال . عمــر نفســه اعتقــد بــذلك ل مــن تشــريع اهللا؟ إنَّ أم أن تشــريع عمــر أمثــ! الــيت تــرك النــاس عليهــا؟
 ،فتشــريعه هــذا أمثــل مــن تشــريع اهللا! ؟"لــو مجعــت هــؤالء علــى قــارئ واحــد كــان أمثــل : " تــرى قولــه

 .وأهل السنة اعتقدوا بذلك حني اتبعوا تشريع عمر هذا

 الطالق الثالث
فعــن ابــن عبــاس . واحــدة طلقــةً  ،جملــس واحــديوقــع الطــالق الــثالث يف  كــان رســول اهللا 

ـــة زوجتـــه ثالثـــا يف جملـــس واحـــدٍ طلَّـــ: " قـــال فســـأله رســـول اهللا  ،فحـــزن عليهـــا حزنـــا شـــديداً  ،ق ركان
 ؟"يف جملس واحد : " قال . ؟ قال ثالثا"قتها كيف طلَّ : " 
 .)١(" فارجعها إن شئت  ،فإمنا تلك واحدةٌ : " قال . نعم: قال

واســـتمر األمـــر هكـــذا علـــى عهـــد الرســـول واســـتقر علـــى هـــذا التشـــريع، ولكـــن عمـــر، يف عهـــده، 
 .جعل طالق الثالث بلفظ واحد، ثالث طلقات

الفـة وأيب بكـر وسـنتني مـن خ كان الطالق علـى عهـد رسـول اهللا : " عن ابن عباس قال
النــاس قــد اســتعجلوا يف أمــر قــد كــان هلــم  إنَّ : فقــال عمــر بــن اخلطــاب عمــر، طــالق الــثالث واحــدةٌ 
 .)٢(" فأمضاه عليهم  ،فيه أناة فلو أمضيناه عليهم

، وعمــر "إمنــا تلــك واحــدة " قــال  هــذه قضــية أخــرى مل يســلم عمــر فيهــا للــنص، فــالنيب 
ولكــن . ومــنهم األئمــة األربعـة، اتبعــوا قــول عمــر، خالفــا للرســول ،هــل الســنةومجهــور أ. جعلهـا ثالثــا

جاء يف سنن النسـائي باإلسـناد . هل يرضي هذا العمل رسول اهللا؟ جييبنا عن ذلك رسول اهللا نفسه
. عــن رجــل طلــق امرأتــه ثــالث تطليقــات مجيعــا أخــرب رســول اهللا : " إىل حممــود بــن لبيــد قــال

يــا : ؟ حــىت قــام رجــل وقــال"أيلعــب بكتــاب اهللا وأنــا بــني أظهــركم : " غضــبانا، مث قــال فقــام 
 .)٣(" رسول اهللا أال أقتله 
____________ 

 .٢/١٩١: جملة املنار، رشيد رضا نقال عن البيهقي وأخرج احلديث ابن إسحاق يف سريته - ١
 .ب طالق الثالثبا) كتاب الطالق(صحيح مسلم  - ٢
 .٦/١٤٢: سنن النسائي بشرح احلافظ السيوطي وحاشية اإلمام السندي اhلد الثالث - ٣

    



٣٤٧ 

وظــاهر احلــديث التحــرمي واجلمهــور علــى أنــه إذا مجــع بــني : " قــال الســيوطي يف شــرحه للحــديث
 .)١(" وال عربة خبالف ذلك عندهم أصال  ،الثالث يقع الثالث

لعبــا بكتــاب  -بإنشــاء واحــد  -يف احلــديث الســابق جعــل الطــالق الــثالث  الرســول  إنَّ 
 !يوصف فعل عمر املذكور؟ - يا ترى -ماذا فبِ  .، وغضب لذلكاهللا كما قال 

 الصالة خير من النوم
 ،ه اإلســـالمهـــذه العبـــارة الـــيت تســـمع كـــل يـــوم يف أذان الفجـــر، مل تكـــن يف األذان الـــذي جـــاء بـــ

 .حىت جاء عمر وأضافها إليه ،واألذان كما هو ومات النيب 
ــك يف موطئــه املــؤذن جــاء إىل عمــر بــن اخلطــاب يؤذنــه بصــالة الصــبح، فوجــده  أنَّ : " أخــرج مال

 .)٢(" الصالة خري من النوم، فأمره عمر أن جيعلها يف نداء الصبح : فقال. نائما
ا حل باإلسالم بعـد رسـول اهللا؟ هـذا يزيـد عليـه، وذاك يـنقص منـه ويغـري، وآخـر ليت شعري ماذ

التشـريع  وملاذا يفعلون هذا؟ أفرتك اهللا تشريعاته ناقصة فاستدرك هـؤالء عليـه؟ أم أنَّ ... يلغي حكما
بــل  .اإلســالمي يصــلح لــزمن دون زمــن ومكــان دون آخــر؟ حاشــا لإلســالم العظــيم مــن هــذا اخللــط

 .أما تشريعات السماء فهي كاملة ال حتتاج إىل معدل وال مبدل .لقانون البشريهذا من صفات ا
والصــــحابة يف قضــــية "  مــــن أحــــدث يف أمرنــــا مــــا لــــيس منــــه فهــــو ردٌّ : " يقــــول الرســــول 

ولكنــا نــرى أهــل الســنة مــع مــا يــدعون مــن  ،فهــو رد ،أحــدثوا بــه يف اإلســالم مــا لــيس منــه ،األذان
قد خرجوا على النص وأضـافوا عليـه مـا مل ينـزل اهللا  ،وعدم جتاوز النص أراهم ،االلتزام بسنة الرسول

تباع النص ملا رضوا Qـذه أ اً لو كانوا حقّ  ، وإالّ به من سلطان، فقرنوا قول عمر بقول الرسول 
 !السنة من السنة؟ فأين أهل ،الزيادة

____________ 
 .٦/١٤٣: سنن النسائي بشرح السيوطي - ١
 .وأخرجه الدارقطين كما قال الزرقاين يف شرحه على املوطأ كما أخرجه ابن أيب شيبة ١/٢٥ - ٢

    



٣٤٨ 

 ...!!عمر ينهى النبي
إىل رسـول ملا تـويف عبـد اهللا بـن أيب جـاء ابنـه : " أخرج البخاري بسنده إىل عبد اهللا بن عمر قال

يا رسول اهللا إعطين قميصك اكفنه فيه، وصل عليه واستغفر له، فأعطـاه قميصـه : فقال اهللا 
ألـيس : فجذبه عمـر فقـال ،فجاء ليصلي عليه ،فلما فرغ منه آذنه به ،إذا فرغت منه فآذنا: وقال له

 :فقال! قد nاك اهللا أن تصلي على املنافقني؟
وْ  لَُهمْ  رْ اْستَْغفِ  (

َ
ةً  َسبِْع?َ  لَُهمْ  تَْستَْغِفرْ  إِن لَُهمْ  تَْستَْغِفرْ  َال  أ Bهُ  َفْغِفرَ  فَلَن َمر Bقـال (؟ )١( ) لَُهمْ  اللـ

ٰ  تَُصِلّ  َوَال  (فنزلت ) ابن عمر َhَ  ٍَحد
َ
ـنُْهم أ ـاَت  ِمّ Bبَـًدا م

َ
ٰ  َيُقـمْ  َوَال  أ َhَ  ِفـرتك الصـالة  )٢( ) َقـ6ِْه

 .)٣(" عليهم 
 وكأنـــه أعلـــم منـــه . ذه حادثـــة قـــدم فيهـــا عمـــر قولـــه بـــني يـــدي الرســـول بأبشـــع صـــورةوهـــ

لكــن رســول اهللا مل يأخــذ بكالمــه وصــلى ! أو كأنــه شــريك لــه يف رســالته؟! بــالقرآن الــذي نــزل عليــه
 .)٤(على ابن أيب 

ت مثلهـــا قـــط، أراد أصـــبت يف اإلســـالم هفـــوة، مـــا أصـــب: " وقـــد كـــان عمـــر يقـــول معرتفـــا خبطئـــه
واهللا مـا أمـرك اهللا Qـذا : أن يصلي على عبد اهللا بن أيب، فأخـذت بثوبـه فقلـت لـه رسول اهللا 

وْ  لَُهمْ  اْستَْغِفرْ : لقد قال اهللا لك
َ
 .)٥("  ...لَُهمْ  تَْستَْغِفرْ  َال  أ

، بـــل اعــــرتض عليــــه بكــــل فهـــذا اجتهــــاد مــــن عمـــر، أمــــام الســــنة الفعليــــة، فهـــو مل يســــلم للــــنص
 !!فهل هذا اتباع للسنة؟. خشونة

____________ 
 .٨٠: التوبة - ١
 .٨٤: التوبة - ٢
 .كتاب اللباس، باب لبس القميص  - ٣
 .٢/١٨: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، مسند أمحد: راجع صحيح مسلم - ٤
ـــنص  ٤٤٠٤ل املطبـــوع Qـــامش املســـند حـــديث رقـــم أخرجـــه ابـــن أيب حـــامت مـــن طريـــق الشـــعيب، انظـــر كنـــز العمـــا - ٥ وال

 .١٧٧ص : واالجتهاد

    



٣٤٩ 

ٰ  يُْؤِمنُونَ  َال  َوَربَِّك  فََال  ( Bkُموكَ  َح ِكّ ُدوا َال  ُعمB  بَيْنَُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُ[َ ِJَ  <ِ  ْنُفِسِهم
َ
ـا َحرًَجا أ Bم  ِمّ

َضيَْت   .)١( ) تَْسِليًما َويَُسِلُّموا قَ

 !!عمر ينهى النبي ثانيةً 
 .بالتوحيـد مطمئنـا بـه قلبـه فلـه اجلنـة )٢(من لقي اهللا  ،أبا هريرة أن يؤذن بالناس أمر النيب 
إذهـــب بنعلـــي هـــاتني فمـــن لقيـــت مـــن وراء هـــذا احلـــائط يشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا : " حيـــث قـــال لـــه

ــأخربه مبــا أمــره بــه  فكــان أول مــن لقيــه عمــر فســأله". مســتيقنا Qــا قلبــه فبشــره باجلنــة  عــن شــأنه، ف
فضــرب عمــر بيــده بــني ثــديي "  -كمــا جــاء يف صــحيح مســلم   -قــال أبــو هريــرة  رســول اهللا 

ــين عمــر  ،فرجعــت إىل رســول اهللا فأجهشــت بكــاء. ارجــع يــا أبــا هريــرة: فخــررت الســيت، فقــال وركب
لقيـت عمـر فأخربتـه بالـذي : ؟ قلـت"أبـا هريـرة مالـك يـا : " فقال يل رسول اهللا. فإذا هو على أثري

يـا عمـر : " فقال لـه رسـول اهللا . ارجع: بعثتين به فضرب بني ثديي ضربة خررت السيت قال
 ما محلك على ما فعلت؟

ــك مــن لقــي يشــهد أن ال إلــه إال اهللا : قــال ــت أبــا هريــرة بنعلي ــت وأمــي أبعث ــأيب أن يــا رســول اهللا ب
فـال تفعــل فـإين أخشـى أن يتكــل النـاس عليهــا : قــال". نعـم : " ره باجلنــة؟ قـالبشَّـينا Qـا قلبــه مسـتيق

 .)٣(" هم فخلِّ : " قال رسول اهللا ،هم يعملونفخلِّ 
والعجــب مــن قــول عمــر . أخــرى يعــرتض فيهــا عمــر علــى الــنص ويقــدم رأيــه عليــه وهــذه حادثــةٌ 

 ". ال تفعل فإين أخشى أن يتكل الناس عليها" للرسول 
ــأي ! أم كــان شــريكا لــه يف نبوتــه؟! ؟فــال أدري هــل كــان عمــر مستشــارا خاصــا للنــيب  وب

وفطــن عمــر ملـــا يف  ؟ وهــل خفـــي علــى ســيد اخللــق حــق يعــرتض علــى فعــل الرســول 
 !عواقب التبشري، إن كانت له عواقب؟

____________ 
 .٦٥: النساء - ١
 .كتاب اإلميان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعا: صحيح مسلم - ٢

    



٣٥٠ 

! دخــل اجلنــة، فلمــاذا النتكــل عليهــا؟... وهــا حنــن اآلن علمنــا قــول النــيب مــن قــال ال إلــه إال اهللا
إذن، ملـاذا إذا مسـع الصـحابة . أهـل السـنة يرضـون Qـذا أألننا أكثر إميانـا مـن الصـحابة؟ ال أعتقـد أنَّ 

 فهل هناك جواب؟!! اتكلوا عليها وإذا مسعنا حنن مل نتكل عليها؟ ببشارة النيب 
فهــذه العبــارة نســبت " فخلهــم : " مــن موافقتــه لعمــر وقولــه واألدهــى مــا نســب للرســول 

ــا (وحاشــا للنــيب أن يرجــع بكالمــه، فكالمــه كــالم اهللا . ظــا علــى كرامــة عمــرحفا للنــيب   َوَم
تBِبعُ  إِنْ  ( )١( ) الَْهَوىٰ  َعِن  يَنِطُق 

َ
َ@B  يُوpَٰ  َما إِالB  ك نَا َوَما ( )٢( ) إِ

َ
ومبـا أن   )٣( ) الُْمتaََِِّفـ?َ  ِمـنَ  أ

ُل  َما (: ه لقـول اهللا تعـاىلكالم النيب هو تعبري عن كالم اهللا، فال يصح إرجاعه وتبديل Bالَْقـْوُل  ُفبَـد 
 Bي َ�َ ( )٤(. 

أخـرج البخـاري عـن أيب . الناس بأن من شـهد الشـهادتني، دخـل اجلنـة ولطاملا بشر النيب 
ــت النــيب : قــال ذر الغفــاري  تــه وقــد اســتيقظ، وعليــه ثــوب أبــيض وهــو نــائم، مث أتي أتي

 .)٥(" ما من عبد قال ال إله إال اهللا، مث مات على ذلك، إال دخل اجلنة : " فقال
عمــر وعثمــان ومعــاذ وعبــادة بــن : وقــد كــرر النــيب هــذه البشــارة علــى مســامع الصــحابة، ومــنهم

 .)٦(الصامت وغريهم 
رف أnـــا مــدعاة لالتكـــال عليهـــا، مث بتبليــغ هـــذه البشـــارة وهــو يعـــ فكيــف يقتنـــع الرســـول 

 .يقوم بتبليغها
____________ 

 .٣: النجم - ١
 .١٥: يونس - ٢
 .٨٦: سورة ص - ٣
 .٢٩: سورة ق - ٤
 .كتاب اللباس، باب الثياب البيض: صحيح البخاري - ٥
 .١٨٠: دراجع صحيح مسلم يف باب من لقي اهللا باإلميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة، النص واالجتها - ٦

    



٣٥١ 

 عثمان وعائشة اجتهدا أمام النص
مــان الصــالة وشــارك عثمــان وعائشــة بقيــة الصــحابة يف اخلــروج علــى الــنص احملكــم، فهمــا كانــا يتِّ 

 .فيها بالقصر سنة الرسول  نَّ أيف السفر، بالرغم من 
وأبـو بكـر . مبىن ركعتـني) لهصلى اهللا عليه وآ(صلى رسول اهللا : " أخرج مسلم عن ابن عمر قال

فكـان ابـن عمـر  ،أربعاً  عثمان صلى بعدُ  بعده وعمر بعد أيب بكر وعثمان صدرا من خالفته، مث إنَّ 
 .)١(" وإذا صالها وحده صلى ركعتني . إذا صلى مع اإلمام صلى أربعا

 صـــلى بنـــا عثمـــان بـــن عفـــان مبـــىن أربـــع: " وأخـــرج الشـــيخان عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن يزيـــد أنـــه قـــال
مبــىن ركعتــني،  صــليت مــع رســول اهللا : ركعــات، فقيــل لعبــداهللا بــن مســعود، فاســرتجع مث قــال

وصليت مع أيب بكر ركعتـني، وصـليت مـع عمـر مبـىن ركعتـني، فليـت حظـي مـن أربـع ركعـات ركعتـان 
 .)٢(" متقبلتان 

 .ركعتني الصالة أول ما فرضت أنَّ : " وأخرج مسلم عن الزهري عن عائشة
 :فقلت لعروة: قال الزهري. ت صالة احلضرت صالة السفر، وأمتَّ فأقرَّ : قالت عائشة

 .)٣(" إnا تأولت كما تأول عثمان : قال. ما بال عائشة تتم يف السفر
وليــت شــعري . عثمــان وعائشــة خالفــا ســنة الرســول يف صــالة الســفر، فهمــا مل يســلما للــنص إنَّ 

ـهِ  رَُسـولِ  ِ>  لَُكـمْ  2َنَ  لBَقدْ  (أيـن ذهـب قـول اهللا  Bْسـَوةٌ  اللـ
ُ
؟ أم أيـن ذهـب قـول )٤( ) َحَسـنَةٌ  أ

وكيف ميكن عد عثمان وعائشـة مـن أتبـاع املدرسـة  )٥(" فمن رغب عن سنيت فليس مين : " الرسول
 .ننتظر اجلواب! النصية وقد خرجا على النص احملكم دون مسوغ شرعي؟

____________ 
 .ة املسافرين وقصرها، باب قصر الصالة مبىنكتاب صال: صحيح مسلم - ١
 .٢٨٦ص : راجع النص واالجتهاد - ٢
 .كتاب صالة املسافرين وقصرها: صحيح مسلم - ٣
 .٢١: األحزاب - ٤
 .كتاب النكاح، باب الرتغيب يف النكاح: صحيح البخاري - ٥

    



٣٥٢ 

 معاوية أيضاً 
أخــرج .. مــن تــرك التلبيــة يف احلــجفهــو أول . ومــا أكثــر اجتهاداتــه أمــام النصــوص وخروجــه عليهــا

مــا يل ال : كنــت مــع ابــن عبــاس بعرفــات فقــال: " النســائي والبيهقــي مــن طريــق ســعيد بــن جبــري قــال
لبيـك اللهـم لبيـك : فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال )١(خيافون معاوية : أمسع الناس يلبون؟ قلت

 .)٢(" لبيك، فإnم قد تركوا السنة من بغض علي 
ــي أي ألجــل بغضــه أي هــو كــان : " يف تعليقــه علــى ســنن النســائيقــال الســندي  مــن بغــض عل

وخــالف  ،غمعاويــة قــد خــرج علــى الــنص دون مســوِّ  إنَّ . )٣(" لــه  د بالســنن فهــؤالء تركوهــا بغضــاً يتقيَّــ
: وقال ابـن حـزم. ومحل الناس على خمالفتها حىت اضطر ابن عباس إىل لعنهم )٤(سنة النيب يف التلبية 

 .)٥(أي التلبية " ية ينهى عن ذلك كان معاو " 
: " ، وقــال ابــن حجــر)٦(" اليقطــع التلبيــة إال مــع آخــر حصــاة مــن مجــرة العقبــة : " قــال ابــن حــزم

 .)٧(" قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأمحد وإسحاق وأتباعهم  -أي التلبية  -وباستمرارها 
 ه، فما هو حكم من يرتك سنة الرسول؟هذ لقد ترك معاوية سنة الرسول 

 فلن أحكم عليه أنا، بل النص ،شيعة معاوية يتوجسون مين خيفة فليذروين نَّ أويبدو 
____________ 

يرتكــون التلبيــة خوفــا مــن معاويــة وال خيــافون مــن رب  -وهــم كمــا يقــال خــري القــرون  -عجبــا مــن أهــل القــرون األوىل  - ١
 !!معاوية

 .١/٢١٧: مسند أمحد. ٥/١١٣: البيهقي. ٥/٢٥٣: رح السيوطيسنن النسائي بش - ٢
إن التــاريخ يعيــد نفســه فكمــا تــرك معاويــة الســنة خالفــا لعلــي فعــل أهــل الســنة وتركــوا الســنة خالفــا للشــيعة، والشــيعة  - ٣

 .متسكوا بالسنة تبعا لعلي
 .٣/١٨٧: راجع مثال سنن الرتمذي - ٤
 .٧/١٣٦: احمللى - ٥
 .٧/١٣٥: احمللى - ٦
 .٣/٤١٩: فتح الباري - ٧

    



٣٥٣ 

 .هو احلاكم ،الذي ينادون بالرجوع إليه
سـتة لعنـتهم ولعـنهم : " قـال رسـول اهللا  روى احلاكم والطرباين وابن حبان عن عائشـة أنَّ 

لم فليســ وإالّ  ،فمــن كــان يف نفســه شــئ علينــا فلرياجــع النــيب إن اســتطاع. )١(" والتــارك لســنيت ... اهللا
 .للنص

اختلـــف يف أول مـــن أحـــدث : " قـــال ابـــن حجـــر .ل مـــن أحـــدث األذان يف العيـــدينومعاويـــة أوَّ 
وروى الشـافعي  ،ب أنـه معاويـةصحيح عـن سـعيد بـن املسـيَّ  فروى ابن أيب شيبة بإسنادٍ . األذان فيها

 .)٢(" عن الثقة عن الزهري مثله 
مل يكـن :  واحـد مـن علمـائهم يقـولحـدثين حيـىي عـن مالـك أنـه مسـع غـري" قـال مالـك يف املوطـأ 

 :قـال مالـك . إىل اليـوم وال إقامة منذ زمان رسـول اهللا  ،يف عيد الفطر وال يف األضحى نداءٌ 
 .)٣(" وتلك السنة ال اختالف فيها عندنا 

ــث البــاب تــدل علــى عــدم شــرعية األذان واإلقامــة يف صــالة العيــد: " يقــول الشــوكاين  ،ينأحادي
وال نعلم يف هذا خالفـا ممـن يعتـد  :دامة يف املغينوقال ابن قُ  ،وعليه عمل العلماء كافة: قال العراقي

 .)٤(" خبالفه 
وكــان حيكــم . )٦(ووقتهــا يف شــريعة اهللا عنــد الــزوال  )٥(وأقــام معاويــة صــالة اجلمعــة وقــت الضــحى 

 .)٧(يبايل جبواز اجلمع بني األختني اململوكتني ويعرتض عليه الناس فال 
____________ 

 .٣١٤ص : حجية السنة - ١
 .٢/٣٦٢: فتح الباري - ٢
 .١/١٧٧: املوطأ - ٣
 .٣/٣٦٤: نيل األوطار - ٤
 !، وقد أقامها يوم األربعاء يف طريقه لصفني٢/٣٠٩: فتح الباري - ٥
 .كتاب اجلمعة، باب وقت اجلمعة إذا زالت الشمس: صحيح البخاري - ٦
 .وراجع اجلزء الثامن من الغدير لألميين ٢/١٣٧الدر املنثور  - ٧

    



٣٥٤ 

ومعاويــة هــو أول مــن قــدم اخلطبــة علــى الصــالة يف العيــدين، وكــان حيلــل الربــا، ويشــرب اخلمــر، 
. )١(علـــى املنـــابر، وكـــان يقنـــت يف صـــالته بلعنـــه، وأمـــر النـــاس بلعنـــه  وســـن ســـب اإلمـــام علـــي 

وكـــان . )٢(" إن أول مـــن تـــرك التكبـــري معاويـــة : " هريـــرةعـــن أيب . ومعاويـــة هـــو أول مـــن تـــرك التكبـــري
 .)٣(معاوية يتم الصالة يف السفر خالفا للسنة 

ويـزداد عجـيب ممـن يصـر علـى اعتقـاده بعدالـة . احلق إنين أعجـب مـن هـذه االجتهـادات املتعمـدة
 !فما هو اإلسالم عند معاوية؟ أهو دين أم طني يقلبه كيف يشاء؟. معاوية

معاويــة مــن أتبــاع الــنص، وقــد ضــرب بــه عــرض اجلــدار كمــا ورد ذكــره يف هــذه وكيــف ميكــن عــد 
 .القضايا
َل  َولَوْ  (: اهللا يقول لرسـوله إنَّ  Bقَاِويِل  َنْعَض  َعلَيْنَا َيَقو

َ
َخْذنَا * اْأل

َ
 لََقَطْعنَـا ُعـمB  * بِـاoَِْم?ِ  ِمنْهُ  َأل

نْ  ِ@  يَُكونُ  َما قُْل  ( )٤( ) الَْوِي?َ  ِمنْهُ 
َ
بَ  أ

ُ
Yَُ أ  .)٥( ) َغْفnِ  تِلَْقاءِ  ِمن ِدّ

ل علــى اهللا ورســوله وغــري وبــدل وزاد ونقــص، ، ومعاويــة قــد تقــوَّ هــذا خطــاب اهللا لرســوله 
 .فما هو حكمه يا ترى؟ سل النص السابق وال بد من التسليم له

 تعليق ال غنى عنه لكل باحث
 ،وخرجوا عليها وزادوا فيها ونقصـوا منهـا ،الكتاب والسنة لوا نصوصالصحابة تأوَّ  أنَّ  لقد ثبت
 .موا للنص احملكم الذي ال جمال لالجتهاد فيهالصحابة مل يسلِّ : وبعبارة أوىف

____________ 
 .راجع ما كتبناه عنه سابقا - ١
 .٢/٢١٥: فتح الباري: الطرباين ونيل األوطار، أنظر - ٢
 .١٠/١٩: الطرباين وأمحد، أنظر الغدير - ٣
 .٤٦ - ٤٤: احلاقة - ٤
 .١٥: يونس - ٥

    



٣٥٥ 

تــرك عمــر بــن اخلطــاب، النصــوص الدينيــة املقدســة : " يقـول األســتاذ األزهــري خالــد حممــد خالــد
مـن الزكـاة  اً فبينما يقسم القرآن للمؤلفة قلوQم حظّـ ،عندما دعته املصلحة لذلك ،من القرآن والسنة

وبينمـا جييـز الرسـول وأبـو  ،ال نعطـي علـى اإلسـالم شـيئا يه الرسول وأبو بكـر، يـأيت عمـر فيقـولويؤدّ 
وبينما الطالق الثالث يف جملس واحد يقـع واحـدا  ،عمر فيحرم بيعهن بكر بيع امهات األوالد يأيت

 .)١(" م اإلمجاع جاء عمر فرتك السنة وحطَّ  ،حبكم السنة واإلمجاع
ائة وكلها مـن احملكمـات الـيت ال جمـال النصوص اليت اجتهد يف خمالفتها الصحابة تزيد على امل إنَّ 

 .)٢(لالجتهاد فيها 
ة؟ لـه مـن أتبـاع املدرسـة النصـيّ هل ميكن عد من يقدم رأيه على الـنص احملكـم ويتأوَّ : ونسأل اآلن
ل لـه إذ مل يكونوا يسلمون له، خالفـا ملـا يطبِّـ ،فالصحابة إذن ليسوا من أتباع النص ،اجلواب واضحٌ 

 ،تبعـا للسـلف الصـاحل ،حنن نتبع الكتاب والسنة وال خنـرج عـن ظواهرمهـا :ةفقول أهل السن ،السلفية
ولــذلك، يصــدق . خــاطئ، فالســلف الصــاحل كــانوا خيرجــون علــى ظــواهر النصــوص دون دليــل قــولٌ 

ــأnم أهــل التأويــل واالجتهــاد، تبعــا للســلف الصــاحل ال أهــل الكتــاب والســنة  ،القــول علــى الســلفية ب
مون عليهما أقوال غريمها، والسلفية قـدموا قـول الصـحابة علـى قـول اهللا فأهل الكتاب والسنة ال يقد

 .كما يف األمثلة السابقة  ،ورسوله
ســيتوىل أحــدهم الــرد علــى هــذه احلقــائق بــالقول بعــد أن انقــبض وجهــه واصــطكت أســنانه  ،رمبــا
 ورســـوله الصـــحابة امجعـــوا علـــى هـــذه األمـــور ومل خيـــالف أحـــد مـــنهم أوامـــر ونـــواهي اهللا نَّ أه وطـــار لبَّـــ
 .وهم أعلم منا بالكتاب والسنة 

____________ 
 .١٥١ص : الدميقراطية - ١
الــنص واالجتهــاد لشــرف الــدين والغــدير لألميــين ومــا كتبنــاه ســابقا مــن خمالفــات الصــحابة للرســول  :راجــع لالســتزادة - ٢
. 

    



٣٥٦ 

ومــن املتفــق عليــه . لــذي يلغــي ويزيــد حكمــا ثابتــا يف الكتــاب والســنةعجيــب واهللا هــذا اإلمجــاع ا
 ،وإذا اتفــق الصــحابة علــى جعــل صــالة الــرتاويح Qــذه الكيفيــة. أنــه النســخ بعــد مــوت النــيب 

وإذا كــان قــول عمــر يف طــالق الــثالث صــحيحا فــالطالق  -والعيــاذ بــاهللا  -فصــالة الرســول خاطئــة 
 .-والعياذ باهللا  -ه اإلسالم خاطئ الذي جاء ب

احلكـم للــنص وبـه يقــاس   االحتجـاج بإمجـاع الصــحابة علـى هــذا الفعـل خمــالف ملـا قـرر مــن أنَّ  إنَّ 
ــأنَّ  ،كــل شــئ هنــاك مــن عــارض هــذه االجتهــادات مــن الصــحابة ولكــن ال رأي ملــن ال  وأنــا أجــزم ب

 .يطاع
ســليم للــنص الــذي يتنــاول العقائــد  حنــن قصــدنا بالتســليم للــنص هــو الت: وقــد يــأيت آخــر ويقــول

 .كنصوص آيات الصفات مثال
ْؤِمنُونَ  (: مرحى مرحى َفتُ

َ
 إن الكتـاب والسـنة كيـانٌ  )١( ) بِبَْعٍض  َوتَْكُفُرونَ  الِْكتَاِب  بِبَْعِض  أ

وال فرق بني آيات العقيـدة وآيـات األحكـام، فكلهـا مـن عنـد اهللا، وتأويـل نـص تشـريعي هـو   ،واحدٌ 
 قُـْل  (ومن يفرق بينهمـا فليأتنـا بدليلـه  ،وال فرق بينهما فهذا نص وهذا نص كتأويل نص عقيدي

 .)٢( ) َصاِدِق?َ  ُكنتُمْ  إِن بُْرَهانَُكمْ  َهاتُوا
فلمــاذا يقيمــون الــدنيا ويقعــدوnا  ،وإذا كــان تأويــل نــص تشــريعي دون مســوغ جــائز عنــد الســلفية

أحــالل لكــم وحــرام ! يوافــق آراء أئمــتهم؟ علــى فقهــاء املــذاهب األربعــة الــذين يتــأولون النصــوص مبــا
مثلمـا تفعلـون مـع  ،فهال فعلـتم مـع الصـحابة الـذين خرجـوا علـى النصـوص دون دليـل! على غريكم؟

 !فلماذا ال جتعلون فقهاء املذاهب جمتهدين؟ ،وإذا كان الصحابة جمتهدين!! فقهاء املذاهب؟
 وقعها عند اهللا ورسوله؟وهل لنا أن نقف مع اجتهادات الصحابة السالفة لنرى ما م

فهمــــا القـــول الفصـــل وهـــذا مــــا ينـــادي بـــه دعــــاة  ،نعـــم، لنجعـــل احلكـــم لكتــــاب اهللا وســـنة نبيـــه
 .ولكن ينبغي التسليم للنص مهما كان احلكم ،السلفية

____________ 
 .٨٥: البقرة - ١
 .٦٤: النمل - ٢

    



٣٥٧ 

لوجـدناه فريضـة بـنص القـرآن الذي أسقطه عمر ووافقه أبو بكـر،  ،لو أخذنا سهم املؤلفة قلوQم
ــنَ  فَِريَضــةً  (فــاهللا قــال يف nايــة آيــة الزكــاة  ـــهِ  ِمّ Bوالرســول  ،نعــم، فريضــة أســقطها الصــحابة ) الل

م أشــياء عوها وحــرَّ وفــرض لكــم فــرائض فــال تضــيِّ  ،إن اهللا حــد حــدودا فــال تعتــدوها: " يقــول 
 .)١(... " فال تنتهكوها

 .هل تركوا احلكم للنص... ني أسقطوا سهم املؤلفة قلوQمفالصحابة ح
ـــا يف نكـــاح املتعـــة لوجـــدنا أن اهللا قـــد شـــرعه يف حمكـــم قرآنـــه، ومـــات النـــيب  ومل  ولـــو نظرن

فعمـر حـرم احلـالل، وحكـم . هـذا النكـاح، حرمـه عمـر -ودون اثبات نسـخه خـرط القتـاد  -ينسخ 
 !مسلم حترمي احلالل يعرفه كل

قــــد صــــلى النوافــــل منفــــردا  لوجــــدنا الرســــول  ،ولــــو نظرنــــا يف كيفيــــة إحيــــاء ليــــايل رمضــــان
 -خالفا للسـنة  -وعمر والصحابة غريوا هذه السنة فجعلوها مجاعة  ،واستقرت الشريعة على ذلك

 ".من رغب عن سنيت فليس مين : " يقول والرسول 
" واملراد من ترك طريقيت وأخذ بطريقة غـريي فلـيس مـين : "... قال ابن حجر يف تفسري احلديث

الصــــحابة تركــــوا اســــلوب الرســــول يف كيفيــــة صــــالة نافلــــة رمضــــان واخــــذوا باســــلوب عمــــر،  إنَّ  .)٢(
 .وا من النيب، إذن فهم والصحابة ليسوالسلفية أخذوا باسلوب عمر، دون اسلوب الرسول 

 :فطاملا رددوا هذا البيت من الشعر! ؟فكيف يسمي السلفية أنفسهم بأهل الرسول 
  أهــــــــل احلــــــــديث هــــــــم أهــــــــل الرســــــــول وإن

  مل يصــــــــــــحبوا نفســــــــــــه أنفاســــــــــــه صــــــــــــحبوا    

  
أخــذوا باســلوب وقــد تركــوا اســلوبه و  ليــت شــعري مــن يقــول لنــا كيــف يكونــون أهــل النــيب 

 !!لستم مين؟: يقول هلم كيف يكونون أهله والرسول !! غريه؟
____________ 

 .٤/١١٥: مستدرك احلاكم - ١
 .٩/٨٦: فتح الباري - ٢

    



٣٥٨ 

ذا هــ )١(" والتــارك لســنيت ... ســتة لعنــتهم ولعــنهم اهللا: " قــال رســول اهللا  نَّ أعــن عائشــة 
 .حكم الرسول

 .كما قال هو بنفسه  بدعةٌ  -صالة الرتاويح  -هذا االسلوب الذي اخرتعه عمر 
وهــم حيملــون دائمــا علــى أصــحاب البــدع  .والســلفية ميارســون هــذه البدعــة منــذ أربعــة عشــر قرنــاً 

فهــو الــذى  .عمــر هــو أول مــن ابتــدع يف الــدين بــالرغم مــن أنَّ  .وقــد خيرجــوnم مــن الــدين ،بالشــتائم
 !!أفنكذب قوله بعد وروده يف الصحاح؟" نعم البدعة هذه : " لقا

وكـل  ،وكـل بدعـة ضـاللةٌ  ،وكـل حمـدث بدعـةٌ  ،وشـر األمـور حمـدثاcا: "... يقول الرسـول 
 .)٣(" اهللا احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حىت يدع بدعته  إنَّ : " ، وقال)٢(" ضاللة يف النار 

 .)٤("  من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ : " وسلم وآله عليه اهللا صلىوقال 
 .)٥(" البدع بريد الكفر : وصدق ابن تيمية إذ يقول: " قال شيخنا القيسي

 صـالة الــرتاويح بدعــةٌ  وال أدري هـل يقبــل السـلفية أحكــام الرسـول الســابقة علــى البدعـة؟ ومبــا أنَّ 
 .حتت هذه األحكامفهي تدخل إذن  -حسب قول عمر  -

ـــاين ـــاس وإنَّ : " وقـــال األلب ـــدنيا أن حيـــتج بعـــض الن ـــدين بدعـــةٌ  علـــى أنَّ ... مـــن عجائـــب ال  يف ال
 .اقرأ واعجب )٦(" الدليل على حسنها اعتياد املسلمني هلا  وأنَّ  ،حسنة

 .)٧(" كل بدعة ضاللة وإن رآها الناس حسنة : " وقال ابن عمر
____________ 

 .سبق خترجيه - ١
 .٧٠ص : معامل التوحيد) ١/٢٣٤: (أخرجه مسلم وأخرجه النسائي: " قال أستاذنا القيسي - ٢
 ". ١٦٢٠صحيح أخرجه الطرباين والرتمذي وهو يف السلسلة رقم : " قال القيسي - ٣
 .كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: صحيح البخاري - ٤
 .٤/٢٥٠: وع الرسائل واملسائلعن جمم ٧٣ص : معامل التوحيد - ٥
 .٥٣٣ح  ٢/١٧: سلسلة األحاديث الضعيفة - ٦
، وقال مشهور حسن سلمان يف تعليقـه علـى  ٧١ص : أخرجه الدارمي بإسناد حسن، معامل التوحيد: " قال القيسي - ٧

 .٦٤وسنده صحيح ص : األمن باالتباع والنهي عن االبتداع: كتاب

    



٣٥٩ 

هــــذا يوقـــع يف اضــــطراب  ألنَّ  ،مبــــا يتوافـــق مـــع أعمــــال الرجـــال وال جيـــوز تأويـــل الكتــــاب والســـنة
فــإن مــن عــدل عــن الكتــاب والســنة إىل : "... حســب مــا أفادنــا بــه اســتاذنا الســلفي قــال ،وضــالل
وعنـد التعـارض يـؤول نصـوص الكتـاب والسـنة  ،أو أراد أن جيمـع الكتـاب والسـنة مـع غريمهـا ،غريمهـا

 .)١(" ان ينتهي إىل االضطراب والضالل  أمره ال بد فإنَّ ... لصاحل املعتقدات
أمـا : " وما دمنا نتكلم يف صـالة الـرتاويح فيحسـن بنـا ذكـر هـذه الشـهادة ألسـتاذنا القيسـي قـال

 :...مظاهر إعراض أدعياء العلم والدين عن الكتاب والسنة فكثرية أذكر منها
ويه صــــورة اإلســــالم إدخــــال مفهــــوم البدعــــة احلســــنة والســــيئة يف اإلســــالم ممــــا أدى إىل تشــــ - ٤

وكـــل بدعـــة " ألـــيس ذلـــك إعراضـــا واضــحا عـــن قولـــه عليـــه الســـالم . األصــيلة وخلطـــه مبفـــاهيم غريبـــة
أمـــا ختــــافون أن تعـــذبوا أو خيســـف بكـــم أن تقولـــوا قــــال : " يقـــول ابـــن عبـــاس  )٢(! ؟"ضـــاللة 

اتبعـــوا وال تبتـــدعوا فقـــد  : " بـــن مســـعود ؟ وقـــال عبـــد اهللا )٣(" ، وقـــال فـــالن رســـول اهللا 
 .)٤(" كفيتم 

ــك بــن أنــس حممــدا  مــن ابتــدع يف اإلســالم بدعــة يراهــا حســنة فقــد زعــم أنَّ : " وقــال اإلمــام مال
ْكَملُْت  اoَْْومَ  (: ألن اهللا يقـول ،خان الرسـالة

َ
ُكمْ  لَُكمْ  أ ْيَمْمُت  ِدينَ

َ
 َورَِضـيُت  نِْعَمdِ  َعلَيُْكمْ  َوأ

 .)٦(" ، فما مل يكن يومئذ دينا ال يكون اليوم دينا )٥( ) ِدينًا اْإلِْسَالمَ  ُكمُ لَ 
____________ 

 .٦٥ص : معامل التوحيد - ١
 .٦٦ص : معامل التوحيد - ٢
 .٢/١٤٨: اإلحكام، ابن حزم. ١/١١٤: الدارمي يف سننه - ٣
 .له رجال الصحيح، راجع معامل التوحيدرجا ١/١٨١: أخرجه الطرباين، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد - ٤
 .٣: املائدة - ٥
 .٧٢ص : معامل التوحيد، أستاذنا القيسي - ٦

    



٣٦٠ 

وال أدري مــــا موقــــف أهــــل الســــنة مــــن بدعــــة  .خطــــرية مــــن اإلمــــام مالــــك هــــذه واهللا لشــــهادةٌ  إنَّ 
 .اللهم إننا ال نأيت بشئ من عندنا! الرتاويح بناءا على قول مالك هذا؟

 .)١(" فهو على شفا هلكة  حديث رسول اهللا  من ردَّ "  :د بن حنبلوقال اإلمام أمح
وردوا ســنة الرســول يف طــالق ... وآيــة املتعــة ،الصــحابة ردوا مــن كتــاب اهللا آيــة املؤلفــة قلــوQم إنَّ 

قــول  فــأين موقـع... ورد السـلفية سـنة الرســول يف كيفيـة صــالة نافلـة رمضـان ،الـثالث مبجلـس واحــد
 !!اإلمام أمحد من هذه الردود للنصوص؟

قولــــه هــــو  ويــــرى أنَّ  فمــــن تعصــــب لواحــــد معــــني غــــري رســــول اهللا "  :ويقــــول ابــــن تيميــــة
 ،بل قد يكـون كـافرا يسـتتاب ،دون األئمة املتأخرين، فهو ضال جاهلٌ  ،الصواب الذي جيب اتباعه

 .)٢(" فإن تاب وإال قتل 
ســــلفية، ســــنة الرســــول يف كيفيــــة إحيــــاء ليــــايل رمضــــان ويف املتعــــة واخلمــــس واملؤلفــــة لقــــد تــــرك ال

لقد جىن ابـن تيميـة علـى نفسـه وشـيعته !! فهل يا ترى ينطبق عليهم قول إمامهم الكبري؟... قلوQم
 !!اجتهادات عمر أصوب وأمثل من تشريع السماء فضال عن سلفه الذين رأوا أنَّ 

عاملــا مــن علمــاء اإلســالم جيعــل قولــه كقــول  أنَّ  -والعيــاذ بــاهللا  -ا ولــو فرضــن: " وقــال الشــوكاين
فضـال عـن أن جيعـل قولـه أقـدم مـن قـول اهللا  ،لكان كافرا مرتدا ،اهللا تعاىل أو قول رسول اهللا 

  .)٣(" فإنا هللا وإنا إليه راجعون  -ورسوله 
 را حني أقرأ تأويالت الصحابة وتقدميإين أقف حائ .إنا هللا وإنا إليه راجعون ،أجل

____________ 
 .١٨٢ص : من املناقب البن اجلوزي ٧٣ص : املصدر السابق - ١
 .٢٤٩ - ٢٢/٢٤٨: جمموع فتاوى ابن تيمية - ٢
  .٢٥ص : القول املفيد - ٣

    



٣٦١ 

 فمــاذا ميكنــين أن أقــول؟ لقــد أخــرج الشــوكاين ســـلفه .هــذه األقــوالمــع رnــا اأقــواهلم علــى الــنص وأق
 .)١(فهم قد جعلوا أقواهلم كقول اهللا ورسوله سواء  ،الصاحل من اإلسالم

ومــن يغضــبه هــذا . )٢(وأصــبحت أقــواهلم ســنة متبعــة تبــىن عليهــا األحكــام  ،موها عليهمــابــل قــدَّ 
 .لتنافنحن مل نأت بشئ من خميَّ . ومن خرج هذه التأويالت ،الكالم فعليه حماسبة الشوكاين

 فإذا كان رفع أصواcم فوق صوته سببا"  :السلفيوقال صالح الدين مقبول 
____________ 

الصــــحابة جعلــــوا أقــــواهلم كقــــول اهللا  أليســــت االمثلــــة الــــيت ذكرناهــــا مــــن اجتهــــادات الصــــحابة خــــري دليــــل علــــى أنَّ  - ١
م قــدموا وأال تــرى معــي أnــ! أمل جيعــل الصــحابة بقيــادة عمــر قــوهلم جبنــب قــول الرســول؟ ،وتأمــل برزيــة اخلمــيس! والرســول؟

 !قوهلم على قوله؟
مـا اخلـرب أيهـا املسـلمون؟ ! وماذا سيقول الشوكاين والسلفية يف األحكام اليت أصدروها ضد كل من يقـدم رأيـه علـى الـنص؟

رزيـة اخلمـيس  -وملاذا إذا وصل األمر إىل الصحابة تتلعثمون؟ هذا كتاب اهللا وهـذه سـنة رسـوله حكمومهـا يف هـذه احلادثـة 
 .فطاملا دعومت للرجوع إىل الكتاب والسنة وقياس الرجال عليهما ،ف الصحابةلتقيموا موق -

ففـي قولـه تعـاىل  ،مإن مل جترأوا، فلننتفع بشـئ مـن إشـارات ابـن القـيِّ . فبينوا لنا حكم اهللا ورسوله على موقف الصحابة هذا
ةٍ  َوَال  لُِمْؤِمٍن  2َنَ  َوَما (*  َذا ُمْؤِمنَ هُ  قIََ  إِ Bاللـ  ُYُْمًرا َورَُسو

َ
ن أ

َ
ةُ  لَُهمُ  يَُكونَ  أ َkَِGْْمِرِهمْ  ِمنْ  ا

َ
هَ  َفْعِص  َوَمن أ Bاللـ  ُYََفَقدْ  َورَُسو 

 Bِبينًا  َضَالًال  َضل  .٣٦األحزاب  -*  )مُّ
 بعـد ومـن ختـريَّ  ،فـأخرب سـبحانه أنـه لـيس ملـؤمن أن خيتـار بعـد قضـائه وقضـاء رسـوله"  :يقول ابن القيم أحد أعالم السـلفية

 !!فانظر ماذا ترى؟ ،، والصحابة ختريوا١/٥٧: إعالم املوقعني" فقد ضل ضالال مبينا  ،ذلك
ٰ  يُْؤِمنُونَ  َال  َوَربَِّك  فََال  (: * ويف قولـه تعـاىل Bkُموكَ  َح ُدوا َال  ُعمB  بَيْنَُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُ[َِكّ ِJَ  <ِ  ْنُفِسـِهم

َ
ـا َحرًَجـا أ Bم َضـيَْت  ِمّ  قَ

ــِلُّموا ــ َويَُس علــى نفــي اإلميــان عــن العبــاد حــىت  ،أقســم ســبحانه بنفســه: " قــال ابــن القــيم ٦٥: ، ســورة النســاء* )ِليًما تَْس
لكـن الصـحابة مل حيكمـوا الرسـول فيمـا شـجر بيـنهم بــل . ١/٥٧: إعـالم املــوقعني" حيكمـوا رسـوله يف كـل مـا شـجر بيـنهم 

 وشيعتهفليفرح ابن القيم  ،أخذوا يردون عليه وأكثروا اللغط حىت طردهم
 .سهم املؤلفة قلوQم قد سقط اعتمادا على فعل الصحابة إنَّ : فاحلنفية مثال قالوا - ٢

    



٣٦٢ 

، فكيــف تقــدمي آرائهــم وعقــوهلم وأذواقهــم وسياســتهم ومعــارفهم علــى مــا جــاء بــه )١(حلبــوط أعمــاهلم 
 .)٢(" أليس هذا أوىل أن يكون حمبطا ألعماهلم ! ورفعها عليه؟
إذا كــان رفــع أصــواcم فــوق صــوته ســببا " وافقــك يف هــذا يــا شــيخ صــالح احلــق إين أ! !بلــى واهللا

 ".؟ ...فكيف تقدمي آرائهم وعقوهلم وأذواقهم ،حلبوط أعماهلم
موا آراءهـم وعقـوهلم علـى قـول اهللا ليت شعري ماذا يقول هذا الشيخ ومن معـه بسـلفه الـذين قـدَّ 

 ..اللهم اشهد! أيقول فيهم ما قاله هنا؟! وقول رسوله؟
 .ولرسوله  )٣(فإنه ما سلم يف دينه إال من سلم هللا : " ال أستاذنا القيسيوق

ومل  ،أي ســــــلم لنصــــــوص الكتــــــاب والســــــنة ومل يعــــــرتض عليهــــــا بالشــــــكوك والشــــــبه والتــــــأويالت
 .)٤(" يعارضهما برأيه ومبا يوصله إليه عقله 

جيعلنـــا نتبـــع مـــن عارضـــوا الكتـــاب والســـنة  فاحلمـــدهللا الـــذي أنقـــذنا ومل. لقـــد صـــدقت يـــا أســـتاذنا
 .نسأل اهللا اهلداية للجميع ،بآرائهم وبذلك سلمنا يف ديننا

 أهل السنة يخالفون السنة
فحرمـوا نكـاح املتعـة  ،وتـبعهم أهـل السـنة يف ذلـك ،لقد مترد الصحابة علـى الـنص ومل يسـلموا لـه

 ...خالفا للسنة -اويح الرت  -تبعا لعمر، واتبعوا طريقة عمر يف صالة نافلة رمضان 
واحــدة تبعــا البــن تيميــة الــذي أفــىت  فقــد جعلــوه طلقــةً  ،اللهــم إال طــالق الــثالث يف جملــس واحــد

 .وأنا أشهد بأnم اصابوا السنة يف هذه .بذلك
____________ 

َها يَا (: * يشري Qذا إىل قولـه تعـاىل - ١ فُّ
َ
ينَ  ك ِ

BCْصَواتَُكمْ  تَْرَفُعوا َال  آَمنُوا ا
َ
ّ  َصـوِْت  فَـْوَق  أ  بِـالَْقْولِ  Yَُ  َ<َْهـُروا َوَال  اBXـ2ِِ

ن Yَِْعٍض  َنْعِضُكمْ  َكَجْهرِ 
َ
َط  أ ْقَمالُُكمْ  Vَْبَ

َ
نتُمْ  أ

َ
هـذه اآليـة نزلـت  ، مـع العلـم بـأنَّ ٢: سـورة احلجـرات*  )تَْشُعُروَن  َال  َوأ

 .بما روى لنا البخاريمعروفة حس يف أيب بكر وعمر حني رفعوا أصواcم فوق صوت النيب لقصةٍ 
 .١٠ص : تقدميه لكتاب حتفة األنام يف العمل حبديث النيب  - ٢
 .٢٩ص : التحفة السنية يف cذيب شرح العقيدة الطحاوية - ٣

    



٣٦٣ 

وجيـب ان . وسنذكر بعض األمثلة لريى القراء الكرام صحة ما نقولـه ،ولكن تبقى خمالفاcم كثرية
 .كتاب اهللا وسنة رسوله الغريمهاامليزان هو   نتذكر أنَّ 

 تكبيرات صالة الجنازة
ون علـى اجلنـازة أربعـا بـدال مـن مخـس تكبـريات كمـا أخرى تركها أهل السنة فهم يكربِّ  ةٌ وهذه سنَّ 

 .جاءت السنة Qا
 ،صليت خلف زيد بـن أرقـم علـى جنـازة فكـرب مخسـا: " أخرج اإلمام أمحد عن عبداألعلى، قال

 :نسيت؟ قال: بد الرمحن بن أيب ليلى فأخذ بيده فقالفقام إليه أبو عيسى ع
 .)١(" فكرب مخسا فال أتركها أبدا  ال، ولكن صليت خلف أيب القاسم خليلي 

صـليت خلـف عيسـى مـوىل حلذيفـة : وأخرج اإلمام أمحد من طريق حيىي بن عبـد اهللا اجلـابر، قـال
مـا ومهـت وال نسـيت ولكـن كـربت كمـا كـرب : التفـت إلينـا فقـالمث  ،باملدائن على جنـازة فكـرب مخسـا

مـا نسـيت :  مخسا مث التفت إلينا فقـالصلى على جنازة وكربَّ  ،ذيفة بن اليمانموالي وويل نعميت حُ 
 .)٢(" صلى على جنازة فكرب مخسا  كما كرب رسول اهللا   تُ وال ومهت ولكن كربَّ 
 .)٣(" أنه كرب مخسا  -أي النيب  -صح عنه و : " قال ابن القيم

ــريات .هــذه هــي ســنة الرســول ون فكيــف تــرك أهــل الســنة هــذه الســنة مــع أnــم يتغنَّــ ،مخــس تكب
ولكـن لألسـف كـانوا هـم  ،السلفية نـادوا كثـريا بـالرجوع للكتـاب والسـنة بأnم أهلها؟ وأنا أشهد بأنَّ 

 .ذلكوهذا دليل من عشرات األدلة على  ،أول من خالفهما
____________ 

مطبــوع Qــامش   هـــ ٢٣، وذكــر هــذه الســنة الســيوطي يف تــاريخ اخللفــاء حــني ذكــر وفــاة عمــر ٤/٣٧٠: مســند أمحــد - ١
 .تاريخ ابن األثري، ابن الشحنة يف روضة املناظر

، راجـــع ٩٥٥٩، ورواه احلـــافظ الـــذهيب يف ترمجـــة حيـــىي بـــن عبـــد اهللا يف ميـــزان االعتـــدال بـــرقم ٥/٤٠٦: مســـند أمحـــد - ٢
 .٤/١٢٩: عمدة القاري. ٢١٤ص : النص واالجتهاد

 .١/٥٠٧: زاد املعاد - ٣

    



٣٦٤ 

 حي على خير العمل
وقــــد يســــتغرب  ،هــــذه العبــــارة كانــــت يف األذان واإلقامــــة اللــــذين جــــاء Qمــــا التشــــريع اإلســــالمي

بلــى، النســمعها ألنــه nــى عنهــا عمــر بــن اخلطــاب وتبعــه أهــل  .الــبعض مــن ذلــك ألننــا ال نســمعها
 .السنة يف ذلك

وأنـا أnـى عـنهن وأحـرمهن  ثـالث كـن علـى عهـد رسـول اهللا : " قال عمر وهو على املنرب
 .)١(" وحي على خري العمل  ،متعة النساء، ومتعة احلج: وأعاقب عليهن

 ،ى الفـالحيقـوالن يف األذان بعـد حـي علـ وكان ابن عمـر وزيـن العابـدين علـي بـن احلسـني 
 .)٢(حي على خري العمل 

مــا أنــزل اهللا Qــا مــن  ويضــيفون عبــارةً " حــي علــى خــري العمــل " إnــم يقتطعــون مــن األذان عبــارة 
 !باإلسالم فواحسرتاه على ما حلَّ " من النوم  الصالة خريٌ " سلطان 

 الجمع بين الصالتين
فتجمـع صــالة  ،ومـرضونقصـد بـه اجلمـع بــني الصـالتني باحلضـر وبــدون عـذر مـن سـفر وخــوف 

 .وصورة هذا اجلمع مارسها النيب  ،الظهر مع العصر واملغرب مع العشاء
 .)٣(سبعا مجيعا ومثانيا مجيعا  صلى النيب : أخرج البخاري عن ابن عباس قال

الظهــر والعصــر   صــلى بنــا رســول اهللا: " ويف صــحيح مســلم بســنده إىل ابــن عبــاس قــال
 .)٤(" واملغرب والعشاء مجيعا يف غري خوف وال سفر  ،مجيعا

____________ 
 .باب بدء األذان ومشروعيته ٢/١١٠: السرية احللبية - ١
 .املصدر السابق - ٢
 .١/٢٢: مسند أمحد. باب وقت املغرب: ١/١٤٥ - ٣
 .وقصرها، باب اجلمع بني الصالتني يف احلضركتاب صالة املسافرين : صحيح مسلم - ٤

    



٣٦٥ 

إذا أعجـل  كـان رسـول اهللا : " عبد اهللا بن عمر قـال وروى مالك يف موطأه عن نافع أنَّ 
 .)١(" به املسري جيمع بني املغرب والعشاء 

واملغــرب  ،الظهــر والعصــر مجيعــا ى رســول اهللا صــلَّ : نــه قــالأوروى مالــك عــن ابــن عبــاس 
 .)٢(والعشاء يف غري خوف وال سفر 

كـان جيمـع الظهـر والعصـر   النـيب  فهذه الروايات تدل مبا ال يدع جماال للشك فيه على أنَّ 
 .معا واملغرب والعشاء معا بدون سبب

هـذا الكـالم ال دليـل عليـه  إنَّ : نقـول ،فعـل النـيب هـذا اسـتثناء ولـيس تشـريعا إنَّ  :وقد يقول قائلٌ 
مجـع رسـول  :فقد أخرج مسلم عن ابن عباس قـال ،وحرب األمة ابن عباس أوضح احلكمة من اجلمع

قلــت البــن  :بــني الظهــر والعصــر واملغــرب والعشــاء باملدينــة يف غــري خــوف وال مطــر قــال اهللا 
" لــئال يكــون علــى أمتــه حــرج : " ويف روايــة قــال )٣(" تــه كــي ال حيــرج أم: مل فعــل ذلــك قــال: عبــاس

وال يقـال . فعبارة ابن عباس هذه تدل على سبب اجلمع وهو الرتخيص للعباد ورفع احلرج عنهم. )٤(
وهــل نــرتك اليقــني . ولــو كــان لعلمــه فهــو أعــرف منــا بالرســول ،هنــاك ســببا خفــي علــى ابــن عبــاس إنَّ 

 !ونأخذ بالظن؟
 :سعود أوضح النيب احلكمة من اجلمع حيث قال ويف رواية عن ابن م

قلنـــا  .هــذا احلكـــم منســوخٌ  وقــد يقـــال إنَّ . )٥(" لـــئال حتــرج أمـــيت  -أي اجلمــع  -صــنعت هـــذا " 
 .اليوجد دليل على النسخ ولو وجد الناسخ ملا مجع ابن عباس والسلف الصاحل

 وما بعد العصر حىت غربتخطبنا ابن عباس ي: روى مسلم يف صحيحه قال
____________ 

 .وما بعدها من شرح املوطأ للزرقاين ١/٢٦٠ - ١
 ..وما بعدها من شرح املوطأ للزرقاين ١/٢٦٠ - ٢
 .كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب اجلمع بني الصالتني يف احلضر: صحيح مسلم - ٣
، وقــال الســيوطي يف شــرحه ١/٢٩٠: إلمــام الســنديســنن النســائي بشــرح احلــافظ جــالل الــدين الســيوطي وحاشــية ا - ٤

 ".أي لئال يتحرج من يفعل ذلك من أمته ) لئال يكون على أمته حرج(قوله : " للحديث
 .، ورواه الطرباين، وهذه العلة مروية عن معاذ بن جبل١/٢٦٣: شرح املوطأ، الزرقاين - ٥

    



٣٦٦ 

فجــاءه رجــل مــن بــين متــيم ال : القــ ،الصــالة الصــالة: الشــمس وبــدت النجــوم وجعــل النــاس يقولــون
 :لك مث قال أتعلمين بالسنة ال أمَّ : فقال ابن عباس ،يفرت وال ينثين الصالة الصالة

 .مجع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء رأيت رسول اهللا 
الصــالتني علــى ال أم لــك أتعلمنــا بالصــالة وكنــا جنمــع بــني : " ويف روايــة قــال ابــن عبــاس للرجــل

 .)١("  عهد رسول اهللا 
صـلينا مـع عمـر بـن عبـد العزيـز الظهـر مث خرجنـا : مسعـت أبـا أمامـة يقـول: " أخرج البخاري قـال

يا عم ما هذه الصـالة الـيت صـليت؟ : حىت دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت
 .)٢(" اليت كنا نصلي معه  قال العصر وهذه صالة رسول اهللا 

: وأنـس يقـول" وكنا جنمع بني الصالتني على عهد رسـول اهللا : " حرب األمة ابن عباس يقول إنَّ 
 ،للمعانــدين لريفضــوه فــال يبقــى هنــاك حجــةً " الــيت كنــا نصــلي معــه  هــذه صــالة رســول اهللا " 

ــأي تأويــل هلــا إذ ال دليــل عليــه فالنصــوص قطعيــة الداللــة نقــل . علــى اجلمــع بــدون عــذر وال عــربة ب
لــيس يف كتــايب حــديث أمجعــت االمــة علــى تــرك العمــل : " النــووي عــن الرتمــذي قولــه يف آخــر كتابــه

عجـيب ال يكـاد  نَّ أاحلـق  )٣(! " إال حديث ابن عباس يف اجلمع باملدينة من غري خوف وال مطـر !به
فمـــع ورود األحاديـــث الصـــحيحة يف اجلمـــع إال أnـــم حيرمـــون اجلمـــع بـــني  ،ينقضـــي مـــن أهـــل الســـنة
وكيــف ضــيقوا علــى النــاس  ،فــانظر هــداك اهللا إىل مــوقفهم مــن هــذه الســنة )٤(الصــالتني بــدون ســبب 

 .ومنعوهم من اجلمع
____________ 

٢/١٥٣ - ١. 
 .كتاب مواقيت الصالة، باب وقت العصر  - ٢
 .١٥/٢١٨: شرح النووي على مسلم - ٣
وذهــب مجاعــة مــن األئمــة اىل جــواز اجلمــع يف احلضــر للحاجــة ملــن : " ١٥/٢١٩قــال النــووي يف شــرحه علــى مســلم  - ٤

حبــديث ابــن  -يف قاعــة الــدرس  -والتقييــد هــذا الدليــل لــه، وقــد واجهــت أحــد كبــار املفتــني يف األردن " اليتخــذه عــادة 
 !.لو جنمع لصرنا مثل الشيعة: عباس فكان جوابه

    



٣٦٧ 

 !دري ملاذا مينع علماء أهل السنة الناس من اجلمع بني الفريضتني وقد فعل النيب ذلك؟وال أ
وكيـــف مينعـــون مـــا أجـــازه النـــيب؟ وأيـــن التســـليم لنصـــوص الكتـــاب والســـنة وقـــد تركـــوا هـــذه الســـنة 

 !وحرموا العباد من يسرها؟

 كالم أئمة السنة في ترك السنة
إليـك بعـض أقـوال أئمـتهم الـيت هـي كالشـمس عنـد أهـل السـنة تركـوا السـنة ف وحىت يثبت لك أنَّ 

 .الزوال يف جواز ترك السنة بال جدال
ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إىل ترك بعـض املسـتحبات إذا صـارت : " يقول ابن تيمية

فإنه وإن مل يكن الرتك واجبا لذلك لكن يف إظهار ذلـك مشـاQة هلـم  -يقصد الشيعة  -شعارا هلم 
 .)١(" من الرافضي  فال متيز السين

تسطيح القبور هو املشروع لكن ملا جعله الرافضة شعارا هلـم عـدلنا  إنَّ : " وقال الغزايل واملاوردي
 .)٢(" إىل التسنيم 

): " رمحـــة األمـــة يف اخـــتالف األئمـــة(وقـــال الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الـــرمحن الدمشـــقي يف كتـــاب 
مـــذهب الشـــافعي وقـــال أبـــو حنيفـــة ومالـــك الســـنة يف القـــرب التســـطيح، وهـــو أوىل علـــى الـــراجح مـــن 

 .)٣(" التسنيم أوىل ألن التسطيح صار شعارا للشيعة : وأمحد
فهــل املشــروع إرخــاؤه مــن اجلانــب األيســر  : وقــال احلــافظ العراقــي يف بيــان كيفيــة إســدال العمامــة

د كمـــا هـــو املعتـــاد أو األميـــن لشـــرفه؟ مل أر مـــا يـــدل علـــى تعيـــني األميـــن إال يف حـــديث ضـــعيف عنـــ
 وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من اجلانب األمين مث ،الطرباين

____________ 
 .٢/١٤٣: منهاج السنة - ١
 .١/٢١٠: الغدير - ٢
 .١/٨٨: هامش امليزان، الشعراين - ٣

    



٣٦٨ 

إال أنه صـار شـعارا لإلماميـة فينبغـي جتنبـه لـرتك التشـبه  ،يردها إىل اجلانب األيسر كما يفعله بعضهم
 .)١(" Qم 

 ،التخــتم يف اليمــني ولكــن ملــا اختذتــه الرافضــة ،املشــروع إنَّ : " وقــال مصــنف اهلدايــة مــن احلنفيــة
 .)٢(" جعلناه يف اليسار 

املسـتحب يف ذلـك اليـوم فعـل اخلـريات مـن : " وقال الشيخ امساعيل الربوسوي عـن يـوم عاشـوراء
 ،يـــد امللعــــون يف بعــــض األفعــــالوال ينبغــــي للمــــؤمن أن يتشــــبه بيز  ،الصـــدقة والصــــوم والــــذكر وغريمهـــا
فمــن اكتحــل يــوم  ،يعــين ال جيعــل ذلــك اليــوم عيــدا أو يــوم مــأمت. وبالشــيعة والــروافض واخلــوارج أيضــا

فـإن تـرك  ،وإن كان لالكتحال يف ذلـك اليـوم أصـل صـحيح ،عاشوراء فقد تشبه بيزيد امللعون وقومه
إنـه يف األصــل سـنة لكنـه ملـا كـان شــعار ف ،إذا كـان شـعارا ألهــل البـدع كـالتختم بـاليمني ،السـنة سـنةٌ 

صــارت الســنة أن جيعــل اخلــامت يف خنصــر اليــد اليســرى يف زماننــا كمــا يف شــرح  ،أهــل البــدع والظلمــة
خصوصـا  ،، فقـد تشـبه بـالروافضالقهستاين ومن قـرأ يـوم عاشـوراء وأوائـل احملـرم مقتـل احلسـني 

لـو أراد ذكـر احلسـني : ويف كراهيـة القهسـتاين ،السـامعنيإذا كان بألفاظ خملـة بـالتعظيم ألجـل حتـزين 
 .)٣(" ينبغي أن يذكر أوال مقتل سائر الصحابة لئال يشابه الروافض 

اختلــف يف الســالم علــى غــري األنبيــاء بعــد االتفــاق علــى  :تنبيــه: " وقــال ابــن حجــر العســقالين
" د لواحـد لكونـه شـعارا للرافضـة بـل تبعـا ال يفـر  ،وقيـل. فقيل يشـرع مطلقـا ،مشروعيته يف حتية احلي

 .ونقله النووي عن الشيخ أيب حممد اجلويين )٤(
____________ 

 .٥/١٣: شرح املواهب، الزرقاين - ١
 .١١الغدير، ج  - ٢
يف فضـل الشـهور واأليـام والليـايل لشـهاب الـدين أمحـد : ، ونقلـه عـن عقـد الـدرر واللئـالئ٤/١٤٢: تفسري روح البيان - ٣

 .١٠/٢١١: حلموي، راجع الغديربن أيب بكر ا
 .١١/١٤٢: فتح الباري - ٤

    



٣٦٩ 

ي ُهــوَ  (: القيــاس جــواز الصــالة علــى كــل مــؤمن لقولــه تعــاىل: " وقــال الزخمشــري ِ
BCا  ّcِيَُصــ 

ـــيُْكمْ  ـــه تعـــاىل. ) َعلَ ـــِلّ  (: وقول ـــيِْهمْ  وََص ـــَالتََك  إِنB  َعلَ ـــَكنٌ  َص ـــمْ  َس Bُه ـــه . ) ل وقول
: 
إnـــا إن كانـــت علـــى : ولكـــن للعلمـــاء تفصـــيال يف ذلـــك وهـــو". لهـــم صـــل علـــى آل أيب أوىف ال" 

ــال كــالم فيهــا، وأمــا إذا أفــرد غــريه مــن أهــل البيــت  ــك صــلى اهللا علــى النــيب وآلــه ف ســبيل التبــع كقول
إىل االcــام ، وألنــه يــؤدي ألن ذلــك شــعار لــذكر رســول اهللا  ،بالصــالة كمــا يفــرد هــو فمكــروهٌ 

 .)١(" من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يقفن مواقف التهم : " وقال رسول اهللا  ،بالرفض

 وقفة مهمة
فكيـــف يســـوغ املســـلم لنفســـه أن يفـــيت بـــرتك ســـنة  ،ال يـــدري املـــرء مـــا يقـــول أمـــام هـــذه األقـــوال

 !لسنة؟الرسول وتبديلها لوجود طائفة معينة اتبعت هذه ا
أهكـذا يكـون أمنـاء اهللا  ،هذا شيخ اإلسالم وذاك حجة اإلسالم وآخر أمري املؤمنني يف احلـديث

إذن ملـاذا ال يـذعنون للحقيقـة ! وهـل جيـوز تـرك السـنن ألن الشـيعة اتبعـت هـذه السـنن؟! على دينه؟
 !الشيعة هم أهل السنة؟ اليت تؤكد على أنَّ 

والغـزايل واملـاوردي عـدال إىل تسـنيم القبـور، وآخـر  ،باتابن تيمية قد جوز ترك بعض املستح إنَّ 
ي أىل االcــام ألنــه يــؤدِّ  ،وآخــرون ال يــرون الصــالة علــى أهــل البيــت مبفــردهم ،جعــل اخلــامت يف يســاره

 .وكل هذا منهم كان عنادا للشيعة الذين اتبعوا السنة بشهادcم... بالرفض
فهـــل . مـــايقولون يف حجتــه ،فــال أدري )٢(فيان م باليســـار هــو معاويــة بـــن أيب ســأول مــن ختــتَّ  إنَّ 

 ؟فعل ذلك خوفا من التشبه بالشيعة أم من علي 
____________ 

 .٢/٤٣٩: تفسري الكشاف - ١
 .ذكر ذلك الزخمشري يف ربيع األبرار - ٢

    



٣٧٠ 

وكيــف يكــون اإلنســان مــن أهــل الســنة وقــد تركهــا واســتبدل Qــا مــا يــروق لــه؟ وكــأن هــذه الســنن 
 !توضع على الرأس وترفع حسب املزاج) روكةبا(

َذا (: قال تعاىل ينَ  قَاَل  بَِيّنَاٍت  آيَاُينَا َعلَيِْهمْ  ُيتَْ;ٰ  َو/ِ ِ
BCبُِقْرآنٍ  ائِْت  ِلَقاَءنَا يَرُْجونَ  َال  ا  ِkَْذا َل ـٰ  َه

وْ 
َ
Yُْ  أ نْ  ِ@  يَُكونُ  َما قُْل  بَِدّ

َ
Yَُ  أ بَِدّ

ُ
تB  إِنْ  َغْفnِـ تِلَْقـاءِ  ِمـن أ

َ
َ@B  يُـوpَٰ  َمـا إِالB  ِبـعُ ك kِّ  إِ َخـاُف  إِ

َ
 إِنْ  أ

 ،ال جييـز اهللا لـه تغيـري شـئ وال تبديلـه هذا سيد اخللق  )١( ) َعِظيمٍ  يَْومٍ  َعَذاَب  َرdِّ  َعَصيُْت 
 !!وسلم وعلماء أهل السنة السالفون جوزوا ألنفسهم ما مل جيوزه اهللا لنبيه 

 .هؤالء العلماء بأقواهلم هذه خرجوا على النص وقدموا آراءهم عليه أنت ترى أخي املسلم أنَّ 

 النتيجة
كثـريا مـن الصـحابة مل يكونـوا يسـلمون للـنص كمـا يـزعم السـلفية وأnـم تركـوا السـنة   لقد أثبتنـا أنَّ 

هم الســـــلفية يف ذلـــــك وتـــــبع ،موا آراءهـــــم علـــــى الـــــنص واجتهــــدوا فيمـــــا ال جيـــــوز فيـــــه االجتهــــادوقــــدَّ 
 .أن مياري فيه وشاركوهم يف هذا املضمار، وهذا أمر أثبتناه باألرقام واحلروف وال يستطيع أحدٌ 

هــذه الدعامـة ال وجـود هلــا  -التسـليم للـنص  -الدعامــة األساسـية للفكـر الســلفي  وهلـذا جنـد أنَّ 
 .وهم يعلمون هذا ولكنهم يصرون على ما يقولون ،يف واقع األمر عندهم

فنسـأل  ،أما أولئك الذين مل يكونوا على علم Qذه احلقائق ممن صـلحت سـرائرهم وأحبـوا ديـنهم
 .اهللا هلم اهلداية إنه نعم املوىل ونعم النصري

____________ 
 .١٥: يونس - ١

    



٣٧١ 

 ة منهجهممناقشة أدلة السلفية على صحّ 

 :ما أنا عليه وأصحايب
سـتفرتق أمـيت إىل ثـالث : " ن الرسـول يستدل السلفية على صـحة مـذهبهم مبـا يـروون عـ

 ومن هي يا رسول اهللا؟: قالوا ،يف اجلنة وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدةٌ 
 .)١(" ما أنا عليه وأصحايب : قال

ــــا أنَّ  ــــيب  ،الصــــحابة املقصــــودين يف احلــــديث يصــــح هــــذا احلــــديث إذا عرفن هــــم الــــذين اتبعــــوا الن
ولكـــن   ،فهـــؤالء ومـــن اتـــبعهم هـــم الفرقـــة الناجيـــة .ومل يبـــدلوا وحيـــدثوا ،يف حياتـــه وبعـــد مماتـــه 

القســم األكــرب مــن الصــحابة يســاقون إىل  كيــف نــتمكن مــن معــرفتهم بعــد مــا روى لنــا البخــاري أنَّ 
ث احلــوض خمصــص حبــدي" مــا أنــا عليــه وأصــحايب " فحــديث  )٢(! النــار وال يبقــى مــنهم إال القليــل؟

. بـع النـاجني ونسـري علـى nجهـمحـىت نتّ  ،فبينوا لنا الصحابة الناجني مـن الصـحابة اهلـالكني. املتواتر
  فعدم

____________ 
 :، راجع"ضعيف " فيه عبد الرمحن بن زياد وهو " سنده ضعيف : " قال أمحد سعد محدان يف هذا احلديث - ١

 .٨٠ص : شرح أصول اعتقاد أهل السنة. ٦/١٧٣: التهذيب
ومل يرتـق مـن هـذه الروايـات " بالسـواد األعظـم " ومـرة " باجلماعـة : " د الناجيـةوقد وجدنا النيب يف روايات أهـل السـنة حيـدِّ 

 .٩٢ - ٨٤ص : حديث إىل درجة الصحة، راجع شرح أصول اعتقاد أهل السنة، حتقيق أمحد سعد محدان
 .دد الناجية باجلماعة، الكثرةباجلماعة على افرتاض صحة الروايات اليت حت عينوال ي

إمنــا اجلماعــة مــا وافــق ... يــا عمــرو بــن ميمــون: فقــال! أو كيــف لنــا باجلماعــة؟: قــال عمــرو بــن ميمــون لعبــداهللا بــن مســعود
 .١٠٩ص : طاعة اهللا وإن كنت وحدك، املصدر السابق

 .راجع مبحث عدالة الصحابة - ٢

    



٣٧٢ 

  .التوقف عن األخذ عنهم إحرازنا معرفة الناجني من الصحابة يوجب علينا
ملعرفـة الصـحابة املـؤمنني  ال خيفى عليـه هـذا اإلشـكال فجعـل لنـا معيـاراً  رسول اهللا  ولكنَّ 

حــب : " وقــال" منــافق  مــؤمن وال يبغضــك إالّ  يــا علــي ال حيبــك إالّ : " فقــال  -النــاجني  -
 ".علي إميان وبغضه نفاق 

 ،فلينظـــر كـــل مســـلم إىل حمـــيب علـــي ،، عالمـــة اإلميـــان والنجـــاةفحـــب علـــي بـــن أيب طالـــب 
 !!ويتجنب أعداءه ومقاتليه

ُكمْ  ِمن ا8َْقُّ  َوقُِل  ( بِّ Bْؤِمن َشاءَ  َفَمن ر ْكُفرْ  َشاءَ  َوَمن فَلْيُ   ) فَلْيَ
وال عـــربة  النــيب وينجـــو مــن هـــذه األمــة بســـبب كونــه علـــى مــا عليـــه  ،وإمنــا جنــا مـــن جنــا" 

ألنـه أيضـا إمنـا جنـا بكونـه علـى  ،وإن كـان مـن أهـل النجـاة ،بكونه على مـا عليـه غـريه كائنـا مـن كـان
 .)١(" فما معىن قوله وأصحايب؟  ،ما عليه النيب 

ورؤى  ، فـإذا بكـل واحـد مـنهم لـه مـذهبٌ بعـد وفـاة النـيب  ،والصحابة اختلفوا فيما بينهم
 !هي ما كان عليه النيب؟ ،فهل مذاهبهم هذه. حىت صاروا أكثر من سبعني مذهبا ،معينة

 )هذه تذكرة إنَّ (

 :ومن يشاقق الرسول
َ  َما َنْعدِ  ِمن الرBُسوَل  يَُشاقِِق  َوَمن (: ويستدلون دائما بقول اهللا تعاىل B?َتَب  ُYَ  ِٰبعْ  الُْهَدىBَوَيت  َkَْل 

ِ  الُْمْؤِمِن?َ  َسِبيِل  ّYَِما نَُو  ٰ Bnمَ  َونُْصِلهِ  تََوBا وََساَءْت  َجَهنkً٢( ) َمِص(. 
 .سبيل املؤمنني، هو سبيل الصحابة: قالوا

وا، لوا ومل يرتـــدّ بـــع غـــري ســـبيل الصـــحابة املـــؤمنني الثـــابتني الـــذين مل يبـــدِّ نعـــم، مـــن يتَّ : وحنـــن نقـــول
 .جهنم وساءت مصريافمصريه إىل 

 .مثل مهل النعم إالّ  ولكن حدثنا البخاري أنه ال يبقى من الصحابة مع الرسول 
____________ 

 .لطف اهللا الصايف، حملات يف الكتاب واملذهب - ١
 .١١٥: النساء - ٢

    



٣٧٣ 

شـــكال يف الــــدليل فاإل! فكيـــف ميكـــن لنـــا أن نفـــرز الصـــحابة املــــؤمنني مـــن الصـــحابة اهلـــالكني؟
 ،بــاعهميوجـب علينـا التوقـف عـن اتّ  ،فعـدم إحرازنـا الصـحابة النـاجني ،السـابق يـرد علـى هـذا الـدليل

 وهـــم الـــذين وقفـــوا مـــع علـــي  ،زهم عـــن غـــريهمولكـــن كمـــا قلنـــا نســـتطيع أن حنـــرز املـــؤمنني ومنيّـــ
ـــ ـــ وكفـــى النـــيب  .وهوأحّب ومـــن الـــذي يـــرفض كـــالم النـــيب  ،ائنـــا احلـــل حكمـــال بإعطالـــذي تكفَّ
 !؟

ــيِّ  بــع أقــوال الرســول فعليــه أن يتَّ  ،ولكــي يلجــأ املســلم إىل ركــن وثيــق فاصــال  يف جعــل عل
 !ويريح نفسه من التأويالت ،بني املؤمنني وغريهم

 خالصة األبحاث السابقة
لــيس  -مــنهج أهــل الســنة واجلماعــة  -هــذا املــنهج  إنَّ : مــادا علــى ماســبقنســتطيع أن نقــول اعت

، فكثــرة الثغــرات الــيت فيــه واإلشــكاالت الــيت هــو املنظومــة اإلهليــة الــيت وضــعها اهللا بعــد نبيــه 
 .ض هلا خترجه عن كونه أطروحة اإلسالم الصحيحةتعرَّ 

طروحــة اإلهليــة كاملــة ال نقــص Qــا وال إشــكاالت واقعيــة وال األ إنَّ  ،فلقــد قلنــا يف بدايــة الكتــاب
 .وما مر عليك خري دليل على احتواء هذا املنهج هلذه السلبيات ،مطبات

ابة اإلسالم الصحيحة اليت رمسها اهللا لنـا فنطرقهـا لنرى بوّ  -قارئي العزيز  -فاكمل معنا مشوارك 
 . وندخل منها إىل مساء اإلسالم الذي نزل على حممد

)  Bَجَعلْنَاكَ  ُعم  ٰ َhَ  ٍيَعة ْمرِ  ِمّنَ  َ~ِ
َ
ْهَواءَ  تَتBِبعْ  َوَال  فَاتBِبْعَها اْأل

َ
ينَ  أ ِ

BC١( ) َفْعلَُمونَ  َال  ا(. 
ِمْرَت  َكَما فَاْستَِقمْ  (

ُ
نBهُ  َيْطَغْوا َوَال  َمَعَك  تَاَب  َوَمن أ  .)٢( ) بَِصkٌ  َيْعَملُونَ  بَِما إِ

)  ِBَِبَْعَت  َول Bْهَواَءُهم اي
َ
هِ  ِمنَ  لََك  َما الِْعلْمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َما َنْعدَ  أ Bِمن اللـ  ٍّeِ٣( )َواٍق  َوَال  َو(.  

َ  َما َنْعدِ  ِمن الرBُسوَل  يَُشاقِِق  َوَمن ( B?َتَب  ُYَ  ِٰبعْ  الُْهَدىBَوَيت  َkْالُْمْؤِمِن?َ  َسِبيِل  َل  ِ ّYَِمـا نُـَو  ٰ Bnتَـَو 
 .) َمِصkًا وََساَءْت  َجَهنBمَ  َونُْصِلهِ 

____________ 
 .٨: اجلاثية - ١
 .١١٢: هود - ٢
 .٣٧: الرعد - ٣

    



٣٧٤ 

 الباب الثالث

 مدرسة آل البيت 
 

 الفصل األول

 شهادات
    



٣٧٥ 

    



٣٧٦ 

 :اإلمام األكبر شيخ األزهر محمود شلتوت
جيـوز التعبـد بــه  مـذهبٌ  ،اميـة االثـين عشــريةاملعـروف مبــذهب الشـيعة اإلم ،مـذهب اجلعفريـة إنَّ " 
 .)١(" كسائر مذاهب أهل السنة   ،شرعا

 :امشيخ األزهر الدكتور محمد محمد الفحّ 
أنا كنت من املعجبني به وخبلقه وعلمه وسعة اطالعه ومتكنه مـن اللغـة  ،الشيخ حممود شلتوت" 

أي جـــواز التعبـــد مبـــذهب  -ك وقـــد أفـــىت بـــذل ،العربيـــة وتفســـري القـــرآن ومـــن دراســـته ألصـــول الفقـــه
ورحـم اهللا الشـيخ "  )٢(" علـى أسـاس يف اعتقـادي  ةٌ فال أشك أنه أفىت فتـوى مبنيّـ -الشيعة اإلمامية 

ـــث قـــال مـــا  ،د يف فتـــواه الصـــرحية الشـــجاعةشـــلتوت الـــذي التفـــت إىل هـــذا املعـــىن الكـــرمي، فخلَّـــ حي
 .)٣(" جبواز العمل مبذهب الشيعة اإلمامية : مضمونه

 :ة الكبير الشيخ محمد الغزاليالداعي
 ،قطعت شوطا واسـعا يف هـذا السـبيل ،فتوى األستاذ األكرب الشيخ حممود شلتوت وأعتقد أنّ " 

 وتكذيب ملا ،واستئناف جلهد املخلصني من أهل السلطة وأهل العلم مجيعا
____________ 

 . مصرونشرت يف جملة رسالة اإلسالم اليت تصدر يف ٥٩ص : إسالمنا للرافعي - ١
 .٨ص : سبيل الوحدة اإلسالمية، الرضوي - ٢
 .٥٩: إسالمنا - ٣

    



٣٧٧ 

قبـــــل أن تلتقــــي صـــــفوفها حتــــت رايـــــة  ،األحقــــاد ســـــوف تأكــــل األمــــة مـــــن أنَّ  ،يتوقعــــه املستشــــرقون
 ".بداية الطريق وأول العمل  ،وهذه الفتوى يف نظري... واحدة
ويف  ،تمائـــــه إىل هـــــذا الرســـــولويـــــرون شـــــرف علـــــي يف ان ،الشـــــيعة يؤمنـــــون برســـــالة حممـــــد إنَّ " 

ال يــــرون بشـــرا يف األولــــني وال يف اآلخـــرين أعظــــم مــــن  ،وهـــم كســــائر املســـلمني ،استمســـاكه بســــنته
 .)١(" الصادق األمني 

شـــــهوات  ذلـــــك أنَّ  ،ومل تــــنج العقائـــــد مـــــن عقــــىب االضـــــطراب الـــــذي أصـــــاب سياســــة احلكـــــم" 
مـع  ،سـلمون قسـمان كبـريان شـيعة وسـنةفـإذا امل ،االستعالء واالستئثار، اقحمت فيهـا مـا لـيس منهـا

، وال يزيــد أحــدمها علــى اآلخــر يف اســتجماع الفــريقني يؤمنــان بــاهللا وحــده وبرســالة حممــد  أنَّ 
 .)٢(" عناصر العقائد اليت يصلح Qا الدين وتلتمس النجاة 
 :عبد الرحمن النجار مدير المساجد بالقاهرة

نفيت Qا اآلن حينما نسـأل بـال تقييـد باملـذاهب األربعـة والشـيخ شـلتوت فتوى الشيخ شلتوت " 
ملـــاذا نقتصـــر يف تفكرينـــا وفتاوانـــا علـــى مـــذاهب معينـــة وكلهـــم  .رأيـــه صـــادف عـــني احلـــقّ  جمتهـــدٌ  إمــامٌ 

 .)٣(" جمتهدون 
 :الدكتور مصطفى الرافعي

ة اللــذان يلتقيــان مــع الوحيــدان مــن مــذاهب الشــيع -يقصــد اإلماميــة والزيديــة  -مهــا املــذهبان " 
 ".مذاهب أهل السنة ويصح التعبد وفق أحكامهما 

 .)٤(" إىل جانب املذاهب األربعة  ،ولست أرى ما مينع من اعتماد املذهب اجلعفري" 
____________ 

 .٢٥٧ص : دفاع عن العقيدة والشريعة - ١
 .١٤٢ص : كيف نفهم اإلسالم  - ٢
 .٦٦ص : الرضوييف سبيل الوحدة اإلسالمية، مرتضى  - ٣
 ٥٩.٠٩٩، ٣٢ص : إسالمنا - ٤

    



٣٧٨ 

 :المحدث السلفي -محمد رشيد رضا 
اخلالف معهم يف مسـائل ال يتعلـق Qـا   ألنَّ  ،بصحة اميان الشيعة -أهل السنة  -وقد صرحوا " 
وإذا نظرنــا إىل مــا أصــاب املســلمني مــن  .مســلمةٍ  لــه أن يتــزوج بــأيِّ  فالشــيعي مســلمٌ  ،وال اميــان كفــرٌ 

 ،اداحلاجـــة اىل التـــآلف والتعـــاطف واالّحتـــ وأننـــا يف أشـــدِّ  ،والضـــعف بســـبب العـــداوة املذهبيـــةالتـــأخر 
 .)١(" مصاهرة املخالف يف املذهب ضرورية  يتبني لنا أنَّ 

  :زعيم اإلخوان المسلمين في العالم -حسن البنا 
 ،اهللا رســولُ  حممــداً  جتمعهــم كلمــة ال إلــه إال اهللا وأنَّ  ،أهــل الســنة والشــيعة مســلمون إعلمــوا أنَّ " 

ا اخلالف بينهمـا فهـو يف أمـور مـن أمَّ  ،وعليه التقاؤهم واءٌ والسنة والشيعة فيه سَ  ،وهذا أصل العقيدة
 .)٢(" املمكن التقريب فيها بينهما 

 :استاذ شلتوت وأبي زهرة -األستاذ أحمد بك المصري 
... ل مـا جـاء بـه حممـد يؤمنـون بـاهللا ورسـوله وبـالقرآن وبكـ ،والشيعة اإلمامية مسـلمون" 

وهـم عميقـو التفكـري،  ،وعلماء يف كل علم وفنٍّ  اً ظام جدّ ويف الشيعة اإلمامية قدميا وحديثا فقهاء عِ 
 .)٣(" وقد اطلعت على الكثري منها  ،ومؤلفاcم تعد مبئات األلوف ،واسعو االطالع

 :األستاذ الشيخ محمد أبو زهرة
وال شــك أnــا يف كــل مــا تقــول تتعلــق بنصــوص قرآنيــة أو ... الشــيعة فرقــة إســالمية ال شــك أنَّ " 

 .)٤(" وهم يتوددون إىل من جياوروnم من السنيني وال ينافروnم " " أحاديث منسوبة إىل النيب 
____________ 

 .، عز الدين بليق١/٧٣٩: املنتقى من روائع فتاوى املنار - ١
 .٤٠ص  ٥١٩، جملة العامل عدد ٢٥٠، ٢٤٩ص : التلمساين ذكريات ال مذاكرات، عمر - ٢
 .تاريخ التشريع اإلسالمي - ٣
 .٣٩ص : تاريخ املذاهب اإلسالمية - ٤

    



٣٧٩ 

جنـــدهم يعتمـــدون علـــى الكتـــاب  ،وإذا رجعنـــا إىل كتـــاب األصـــول عنـــد إخواننـــا االثـــين عشـــرية" 
ويرتبوnــا ترتيبـا تارخييــا بالصــورة  ،دةوإذا كــان اخواننـا االثنــا عشــرية يـرون أمــر اإلمامـة عقيــ" " والسـنة 

 ".فهم معنا يف أصل التوحيد والرسالة احملمدية  ،اليت ذكروها
إال ذلــك  ،إذ مل يبــق مـن خــالف بيننـا وبــني اخواننـا االثــين عشـرية ،وأخـريا نقوهلـا كلمــة صـادقة" 

ئع التـاريخ وهـو أقـرب إىل أن يكـون خالفـا يف وقـا ،اخلالف النظري الذي ليس له موضع من العمـل
 ")١(. 

 :شيخ الجامع األزهر ووزير أوقاف مصر -اإلمام أحمد الباقوري 
 فـــإنَّ  ،فأمـــا أnـــا قضـــية علـــم... قضـــية الســـنة والشـــيعة هـــي يف نظـــري، قضـــية إميـــان وعلـــم معـــا" 

ويتفقـــان اتفاقـــا مطلقـــا  ،الفـــريقني يقيمـــان صـــلتهما باإلســـالم علـــى اإلميـــان بكتـــاب اهللا وســـنة رســـوله
ــك يف الفــروع الفقهيــة  علــى األصــول اجلامعــة يف هــذا الــدين فيمــا نعلــم فــإن اشــتجرت اآلراء بعــد ذل

 .)٢(" للمجتهد أجره أخطأ أم أصاب  مذاهب املسلمني كلها سواء يف أنَّ  والتشريعية، فإنَّ 
 :شيخ األزهر سيد محمد طنطاوي

 يقلــل مـــن درجـــة إميـــان اخـــتالف اآلراء ال املســلمني ســـنة وشـــيعة مؤمنــون بـــاهللا وبنبيـــه، وإنَّ  إنَّ " 
 .)٣(" األشخاص 

____________ 
 .٢٨٤، ٢١٤ص : اإلمام الصادق - ١
 .سنة أهل البيت للحكيم نقال عن كتاب املختصر النافع قدم للكتاب الباقوري: راجع - ٢
 .٢٥٣و  ٢٥٢ص :  هـ ١٤١٣السنة األوىل  -جملة رسالة الثقلني، العدد الثاين  - ٣

    



٣٨٠ 

 -اوي األستاذ محمود السرط
 :عميد كلية الشريعة يف اجلامعة األردنية وأحد كبار املفتني يف األردن

األخــوة،  الشــيعة اإلماميــة اخواننــا يف الــدين، هلــم علينــا حــقّ : إنــين أقــول مــا قالــه ســلفنا الصــاحل" 
ولنا عليهم مثل ما هلم علينا، ما يوجد بيننا وبيـنهم مـن اخـتالف وجهـات نظـر، إمنـا هـي يف الفـروع 

 ")١(. 
 :أستاذ الفقه واألصول في جامعة اإلمام محمد بن سعود -طه جابر العلواني 

ــ... مــا نعرفــه عــن عقائــد الشــيعة إنَّ "  ا أnــم يؤمنــون بــاهللا ربــا ومبحمــد عليــه الصــالة والســالم نبّي
، ويؤمنــون بــاهللا ومالئكتــه وكتبــه ورســله واليــوم اآلخــر، والــذي أعرفــه عــن املســلمني الشــيعة يف ورسـوالً 

عـــراق ويف اجلزيـــرة ومنـــاطق اخللـــيج، أnـــم كـــإخواnم الســـنة يؤمنـــون باإللـــه الواحـــد والكتـــاب والقبلـــة ال
قد كافحوا وجاهدوا كإخواnم السنة للحفاظ علـى الـبالد اإلسـالمية مـن وطـأة . ومجيع أركان اإلميان

حتريـر كثـري مـن  متَّ له اآلخرون، وجبهادهم وجهاد علمائهم وإخواnم الكفار واحملتلني، وحتملوا ما حتمّ 
 .)٢(" البالد اإلسالمية من االحتالل الربيطاين وغريه 

 :العالم األزهري خالد محمد خالد
أمــا الشــيعة بالــذات فلهــم يف نفســي تقــدير خــاص، وال ميكــن أن ننســى مــن أعالمهــم، أولئــك " 

ه مـن الرواسـب الـذين بـذلوا جهـدا سـخيا وداعيـا يف سـبيل حتريـر الفقـه اإلسـالمي مـن أغاللـه، وتنقيتـ
 .)٣(" والشوائب 

____________ 
 .٩٠ص : املصدر السابق - ١
 .٩٢ص :  هـ ١٤١٣السنة األوىل  -جملة رسالة الثقلني، العدد الثاين  - ٢
  .٢٩٨ص : راجع الشيعة يف امليزان، حممد جواد مغنية - ٣

    



٣٨١ 

 :األستاذ الفذ عبدالفتاح عبد المقصود
واجهـة اإلسـالم الصـحيحة، ومرآتـه الصـافية، ومـن أراد أن ينظـر  الشـيعة هـم يف عقيديت أنَّ  إنَّ " 

إىل اإلسالم، عليه أن ينظر إليه من خالل عقائد الشيعة ومن خـالل أعمـاهلم، والتـاريخ خـري شـاهد 
 .مه الشيعة من اخلدمات الكبرية يف ميادين الدفاع عن العقيدة اإلسالميةعلى ما قدّ 

ين لعبـــــوا أدوارا مل يلعبهـــــا غـــــريهم يف امليـــــادين املختلفـــــة، علمـــــاء الشـــــيعة األفاضـــــل هـــــم الـــــذ وإنَّ 
فكـافحوا وناضــلوا وقــدموا أكــرب التضــحيات، مــن أجــل إعــالء اإلســالم ونشــر تعاليمــه القيمــة وتوعيــة 

 .)١(" الناس وسوقهم إىل القرآن 
 :الدكتور علي سامي النشار

 ".المية حبتة األفكار الفلسفية للشيعة االثين عشرية هي يف جمموعها إس إنَّ " 
وأكــاد أقــول، أن ال تكــاد ختتلــف االثنــا عشــرية املعاصــرة يف عقائــدها، عــن عقائــد اخللــف مــن " 

 .)٢(" أهل السنة، ومذهب اخللف هو عقيدة املاليني من مجهور أهل السنة 
 :أستاذ مساعد للفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة األزهر -أحمد الحصري 

مجيعـــا، أنـــه ال خـــالف بـــني اإلماميـــة وأهـــل الســـنة يف أصـــول العقائـــد، وأنـــه ال جيـــب أن نفهـــم " 
، فاإلماميـــة كأهـــل )الكتـــاب والســـنة(خـــالف بينهمـــا أيضـــا يف مصـــادر الفقـــه اإلســـالمي األساســـية 

 ". السنة يف توحيد اهللا واإلميان برسوله حممد 
العبـادات البحتـه مـثال، كالصـالة والصـوم والزكـاة، جنـد أنـه يف : وحنن إذا نظرنا إىل فقه اإلماميـة" 

ـــري مـــا جنـــد قـــوال هلـــم يف العبـــادات يتفـــق رأي  ال خـــالف يـــذكر بـــني فقههـــم وفقـــه أهـــل الســـنة، فكث
 يف أحكام -ايضا  -كما انه ال اختالف . اخل.. الشافعية أو املالكية
____________ 

 .٥٧٣ص : يف سبيل الوحدة اإلسالمية - ١
 .١٣ص : أة الفكر الفلسفينش - ٢

    



٣٨٢ 

ـــة، فهـــم ال حيلـــون كســـب املـــال إال مـــن طريـــق حـــالل ـــة البحت ـــا ... املعـــامالت املالي ـــو تتبعن وهكـــذا ل
، لكــــن الــــذين وســــعوها هــــم أفــــراد ال قةٌ ة اخلــــالف ضــــيّ شــــقّ  فقههــــم، بالبحــــث والنظــــر، لوجــــدنا أنَّ 

 .)١(" يقصدون من هذه العملية إال توسعة شقة اخلالف بني املسلمني 
 :أحد مفكري اإلخوان المسلمين -الدكتور مصطفى السباعي 

وفــيهم الواعــون الراغبــون يف مجــع كلمــة  -فــأعود فــأكرر دعــويت للمخلصــني مــن علمــاء الشــيعة " 
أن نواجه املشاكل اليت يعانيها العامل اإلسـالمي اليـوم يف انتشـار الـدعوات اهلدامـة، الـيت  -املسلمني 

 ".شباب السنة وشباب الشيعة على السواء جتتث جذور العقيدة من قلوب 
صب جهود املخلصني من أهل السنة والشيعة، إىل مجـع الشـتات وتوحيـد الكلمـة، جيب أن تنّ " 

 .)٢(" إزاء األخطار احملدقة بالعامل اإلسالمي وبالعقيدة اإلسالمية من أساسها 
 :الدكتور صابر طعيمة

ســنة مـن خــالف يف األصــول العامـة، فهــم مجيعــا أنــه لــيس بـني الشــيعة وال: ومـن احلــق أن يقـال" 
الشـافعية (على التوحيد، وإمنا اخلالف يف الفروع، وهو خـالف يشـبه مـا بـني مـذاهب السـنة نفسـها 

فهــم يــدينون بأصــول الــدين كمــا وردت يف القــرآن الكــرمي والســنة املطهــرة، كمــا يؤمنــون ...) واحلنفيــة
ومـن . وج منه يف األحكام املعلومة من الدين بالضـرورةبكل ما جيب اإلميان به ويبطل اإلسالم باخلر 

" الســنة والشــيعة مهــا مــذهبان مــن مــذاهب اإلســالم يســتمدان مــن كتــاب اهللا وســنة رســوله  احلــق أنَّ 
)٣(. 

____________ 
 .١١٤و  ١١٣و  ١١٠و  ١٠٥ص : من الفقه اإلسالمي - ١
 .٤٦٩و  ١٢ص : السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي - ٢
 .٢٠٨ص : حتديات أمام العروبة واإلسالم - ٣

    



٣٨٣ 

 :بدران أبو العينين
 :أستاذ الشريعة يف كلية احلقوق جبامعيت اإلسكندرية وبريوت

ـــت الرســـولمـــن املســـلمني تشـــيّ  الشـــيعة مجاعـــةٌ "  وهـــم يقيمـــون مـــع أهـــل املـــذاهب ... عوا آلل بي
، ف، ألن جـوهر الـدين واحـدٌ السنية، وتربطهم Qـم روابـط التسـامح والسـعي إىل تقريـب وجـوه اخلـال

واإلماميـــة مـــع ذلـــك ال يفرتقـــون عـــن مجهـــور أهـــل الســـنة إال يف ... واهللا ال يســـمح بالتباعـــد والتنـــافر
 .)١(" بضع عشرة مسألة 

 :األستاذ عبد الرحمن بدوي
ة، الـيت للشيعة أكرب الفضل يف إغناء املضـمون الروحـي لإلسـالم، وإشـاعة احليـاة اخلصـيبة القويّـ" 

ها متــردا هــذا الــدين البقــاء قويــا عنيــدا قــادرا علــى إشــباع النــوازع الروحيــة للنفــوس، حــىت أشــدَّ وهبــت 
 وقلقا، ولوالها لتحجر يف قوالب جامدة، ليت شعري، ماذا كان سيؤول إليه أمره فيها؟

ـــة الـــدور الروحـــي يف  ومـــن الغريـــب أنَّ  ـــة إىل هـــذه الناحيـــة، ناحي البـــاحثني مل يوجهـــوا عنايـــة كافي
اجلانب السياسي يف الشـيعة هـو  والعلة يف هذا أنَّ . مضمون العقيدة الذي قامت به الشيعةتشكيل 

وقد يكون مـن اقلهـا خطـرا . الذي لفت األنظار أكثر من بقية اجلوانب مع أنه ليس إال واحدا منها
ووجوده بشكل واضح ال يدل مطلقا على طغيانـه علـى بقيـة . من حيث القيمة الذاتية هلذا املذهب

لطبيعة الصلة بني الدين والدولة يف احلضارة العربية، ويف اإلسـالم منهـا بوجـه  وانبه، بل كان نتيجةً ج
التخصيص، فهما فيه متزاوجـان وينبعـان مـن مصـدر واحـد، وهلـذا منيـل هنـا إىل إطـالق لفـظ الشـيعة 

 .)٢(" يف املقام األول من التيار الروحي يف اإلسالم 
____________ 

 .١٥٩و  ١٥٦و  ٦٨ص : قه اإلسالميتاريخ الف - ١
 .مقدمة كتابه دراسات إسالمية - ٢

    



٣٨٤ 

 :عضو المجمع الدولي لعلم االجتماع -الدكتور علي عبد الواحد وافي 
يتفــق الشــيعة اجلعفريــة مــع أهــل الســنة يف أصــول العقائــد اإلســالمية، فهــم يقــرون بالشــهادتني " 

ر خريه وشـره، وال خيتلفـون دَ ورسله واليوم اآلخر، والقَ  وأركان اإلسالم، ويؤمنون باهللا ومالئكته وكتبه
 .عنا يف هذا الصدد إال ببعض معتقدات ال يوهن أي معتقد فيها أصال من هذه األصول

واإلماميــة يقــرون مجيــع الفــروع الــيت علمــت مــن الــدين بالضــرورة، كالصــلوات املفروضــة، والزكــاة، 
لقبلـة واشـرتاطها، وكـذلك مجيـع األمـور الثابتـة يف القـرآن والصيام وزمانه، واحلج، والكعبة ومكاnا، وا

 .)١(" والسنة بداللة قطعية 
 :الدكتور حامد حفني داود

عليكـرة (أستاذ األدب العريب بكلية األلسن بالقاهرة واملشرف على الدراسات اإلسالمية جبامعـة 
 :، قال)اهلند

يس كمـا يزعمـه املخرفـون والسـفيانيون ومن هنا أستطيع أن أجلي للقارئ املتـدبر، أن التشـيع لـ" 
ا حمضـا أو قائمـا علـى اآلثـار املشـحونة باخلرافـات واألوهـام واإلسـرائيليات، من الباحثني، مذهبا نقليّـ

ة يف التــاريخ، بــل التشــيع أو مسـتمدا يف مبادئــه مــن عبــد اهللا ابــن ســبأ وغـريه مــن الشخصــيات اخلياليّــ
س ما يزعمه اخلصوم متامـا، فهـو املـذهب اإلسـالمي على عك -يف نظر منهجنا العلمي احلديث  -

األول الــذي عــىن كــل العنايــة بــاملنقول واملعقــول مجيعــا، واســتطاع أن يســلك بــني املــذاهب اإلســالمية 
 .طريقا شامال واسع اآلفاق

ــــ ،)املنقــــول(و ) املعقـــول(ماامتــــاز بــــه الشـــيعة مــــن توفيــــق بــــني  ولـــوال
َ
ا ملســـنا فــــيهم هــــذه الــــروح مل

االجتهــاد وتطــوير مســائلهم الفقهيــة مــع الزمــان واملكــان مبــا ال يتنــاىف مــع روح الشــريعة  املتجــددة يف
 .)٢(" اإلسالمية اخلالدة 

____________ 
 .٥٣و  ٢١و  ٢٠ص : بني الشيعة وأهل السنة - ١
 .٢٠ص : تقدمي كتاب عقائد اإلمامية، املظفر - ٢

    



٣٨٥ 

 :األستاذ محمد حسن األعظمي
، مل يلـد ، فـرد صـمدٌ أحـدٌ  نا عشـرية يشـهدون أن ال إلـه إال اهللا، وأنـه واحـدٌ الشيعة اإلمامية االث" 

ق ، جــــاء بـــاحلق مــــن عنـــده وصــــدَّ رســـول اهللا  حممـــداً  ، وأنَّ ومل يولـــد، وأنـــه لــــيس كمثلـــه شــــئٌ 
يـــاء اهللا املرســـلني، ويوجبـــون معرفـــة ذلـــك بالـــدليل والربهـــان وال يكتفـــون بالتقليـــد، ويؤمنـــون جبميـــع أنب

 ...ورسله وجبميع ما جاء من عند ربه
، أو كـــل مـــن شـــك يف وجـــود البـــاري تعـــاىل، أو وحدانيتـــه، أو يف نبـــوة النـــيب   ويقولـــون أنَّ 

جعل له شريكا يف النبوة، فهـو خـارج عـن ديـن اإلسـالم وكـل مـن غـاىل يف أحـد مـن النـاس مـن أهـل 
جــة العبوديــة هللا تعــاىل، أو أثبــت لــه نبــوة أو مشــاركة فيهــا أو شــيئا البيــت أو غــريهم، وأخرجــه عــن در 

 بقة اإلسالم ويربؤن من مجيع الغُ من صفات اإلهلية، فهو خارج عن رِ 
ُ
 .)١(" ضة وأمثاهلم فوَّ الة وامل

 :األستاذ الدكتور أحمد الشرباصي
وإذا كــان . ســالميوطائفــة الشــيعة، مــن الطوائــف اإلســالمية، ذات األثــر الكبــري يف اhتمــع اإل" 

رسـول اهللا عليـه وعلـى : بيـت سـيدنا ورائـدنا وقائـدنا: آل البيـت النبـوي الطهـور التشيع قد بدأ حبـبّ 
متميــزة خــالل عصــور التــاريخ، وقــد جعلــت هــذه  آلــه الصــالة والســالم، فقــد اختــذ بعــد ذلــك مســريةٌ 

ومفكروه وزعمـاؤه والـداعون املسرية املميزة تنفسح وتتسع، حىت صار للتشيع أعالمه وأبطاله ورجاله 
 ...إليه، واملدافعون عنه

وكـان للشــيعة خـالل تــارخيهم مواقـف مشــهودة، وبطـوالت مرصــودة، تشـعبت وتفرقــت وانتشــرت 
 .)٢(" ميينا ومشاال يف مصادر التاريخ املختلفة 

____________ 
 .١٠٣ص : احلقائق اخلفية عن الشيعة الفاطمية واالثين عشرية - ١
 .ه لكتاب مسرية الليثي جهاد الشيعة يف العصر العباسي األولمن تقدمي - ٢

    



٣٨٦ 

 :الدكتورة سميرة الليثي ليسانس آداب وتربية وماجستير ودكتوراه في التاريخ اإلسالمي
ينتشـر يف العـامل اإلسـالمي املعاصــر ماليـني مـن الشـيعة ويقومــون بـدورهم البـارز امللمـوس، حنــو " 

، وهم يسامهون إجيابيـا جبامعـاcم ومعاهـدهم ومؤلفـاcم، يف التقـدم إعزاز اإلسالم، والنهضة حبضارته
 .)١(" الفكري اإلسالمي 

 :المجاهدة زينب الغزالي
ــين أرى أنَّ "  إســالمية مثــل املــذاهب األربعــة لــدى الســنة،  الشــيعة اجلعفريــة والزيديــة، مــذاهبٌ  إن

ا يف صـعيد واحـد وأن يتفــامهوا وعلـى عقـالء السـنة والشــيعة وعلـى قيـادات السـنة والشــيعة أن جيتمعـو 
 .)٢(" وأن يتعاونوا على ربط املذاهب األربعة واملذهب الشيعي بعضهم ببعض 

 :مصطفى الشكعة
 :استاذ األدب والفكر اإلسالمي جبامعة عني مشس وعميد كلية اآلداب السابق

طهم بنــا حنــن اإلماميــة االثنــا عشــرية، هــم مجهــور الشــيعة الــذين يعيشــون بيننــا هــذه األيــام وتــرب" 
ه أصـيل، أهل السنة روابط التسامح والسعي إىل تقريـب املـذاهب اآلن، ألن جـوهر الـدين واحـد ولبّـ

 ...وال يسمح بالتباعد
 ".وnا كفرا وضالال فهم يربؤن من املقاالت اليت جاءت على لسان بعض الفرق ويعدّ 

لـف ظهورنـا، فإننـا لـن جنـد كبـري وإذا أمعنا النظر جيدا، وطرحنا كـل األفكـار الباليـة اجلامـدة خ" 
الــذي كــان تلميــذا لإلمــام جعفــر ... خــالف بــني كــل مــن مــذهب الســنة ومــذهب الشــيعة اإلماميــة

الصـادق رأس الشــيعة اإلماميـة أو اجلعفريــة، وكــان إمامـا فاضــال ورعـا، لــه مــن اإلميـان والثقافــة الدينيــة 
 .)٣(" آخر من معاصريه  ما مل يتوفر إلمامٍ 

____________ 
 .١٣: املصدر السابق - ١
 .١٩٨٥مارس  - ٥٨جملة العامل، عدد  - ٢
 .٤٨٥و  ٤٦٨و  ٨٧و  ٨٢ص : إسالم بال مذاهب - ٣

    



٣٨٧ 

 :من علماء األزهر الشريف -فكري أبو النصر 
الشيعة مذهب إسالمي عظيم ال خيتلف من حيـث العـادات واملعـامالت يف كثـري عـن مـذاهبنا " 
 .)١(... " األربعة

 :أستاذ بكلية الشريعة جامعة دمشق -ي محمد الزحيل
ويعتمـــد مـــذهب اإلماميـــة الفقهـــي علـــى القـــرآن الكـــرمي واألحاديـــث النبويـــة الـــيت رواهـــا حصـــرا " 

 ...أئمتهم من آل البيت
وفقـه اإلماميــة قريــب مـن املــذهب الشــافعي، وال خيتلـف كثــريا عــن فقـه أهــل الســنة إال يف مســائل 

 .)٢(" عضها حمدودة كاختالف بقية املذاهب مع ب
____________ 

 .٨٥ص : يف سبيل الوحدة اإلسالمية - ١
 .١٤٠ص : تعريف عام بالعلوم الشرعية - ٢

    



٣٨٨ 

    



٣٨٩ 

    



٣٩٠ 

 مدخل لفهم الموضوع
 مـن أيـن أثبـتَّ : أنـه قـال للزنـديق الـذي سـأله  )٢(عـن أيب عبـد اهللا  )١(عن هشـام بـن احلكـم 
ا وعـــن مجيـــع مـــا خلـــق، وكـــان ذلـــك لنـــا خالقـــا متعاليــا عنّـــ تنـــا أنَّ ا أثبا ملَّـــإنَّـــ: " األنبيــاء والرســـل؟ قـــال

هم مل جيـــز أن يشـــاهده خلقـــه، وال يالمســـوه، فيباشـــرهم ويباشـــروه، وحيـــاجّ  متعاليـــاً  الصـــانع حكيمـــاً 
لـــه ســـفراء يف خلقـــه، يعـــربون عنـــه إىل خلقـــه وعبـــاده، ويـــدلوnم علـــى مصـــاحلهم  وه، ثبـــت أنَّ وحيـــاجّ 

 تركــه فنـــاؤهم، فثبــت اآلمـــرون والنــاهون عــن احلكـــيم العلــيم يف خلقـــه ومنــافعهم ومــا بـــه بقــاؤهم ويف
بني باحلكمـة، مبعـوثني لقه، حكمـاء مـؤدَّ وصفوته من خَ  واملعربون عنه جل وعز، وهم األنبياء 

دين يف شئ مـن أحـواهلم، مؤيـَّ -على مشاركتهم هلم يف اخللق والرتكيب  -Qا، غري مشاركني للناس 
حلكـيم العلـيم باحلكمـة، مث ثبـت ذلـك يف كـل دهـر وزمـان ممـا أتـت بـه الرسـل واألنبيـاء مـن من عند ا

الدالئل والرباهـني، لكـيال ختلـو أرض اهللا مـن حجـة يكـون معـه علـم يـدل علـى صـدق مقالتـه وجـواز 
 .)٣(" عدالته 

 اطروحة الشيعة
ة االثــين عشــر مــن آل الســبيل الوحيــد لفهــم اإلســالم هــو الرجــوع لألئمــ يــرى شــيعة آل البيــت أنَّ 

 هــؤالء األئمــة واهللا مل يقــبض نبيــه حــىت عــنيَّ . لــون شــرعا ببيــان اإلســالم بعــد النــيبالبيــت، فهــم املخوّ 
 من أحدهم، يقومون مبمارسة دور النيب ما االثين عشر، وال خيلو زمنٍ 

____________ 
 .سيأيت بعضهاله مناظرات كثرية  متكلم بارعٌ  من حواريي جعفر الصادق  - ١
 .هو جعفر الصادق اإلمام السادس من أئمة آل البيت ستأيت ترمجته - ٢
 .باب االضطرار إىل احلجة) كتاب احلجة(االصول من الكايف  - ٣

    



٣٩١ 

ت احلجــة Qــم اكتمــل الــدين ومتـّـ. عــدا الــوحي، ويرشــدون اhتمــع اإلســالمي مبــا ورثــوا مــن علــم النــيب
 (للنبـوة  ، فكانـت إمامـة هـؤالء األئمـة متممـةً بنبوة حممـد  على الناس، فبعثة األنبياء انتهت

 Bَالfِ  َاِس  يَُكونBلِلن  َhَ  ِه Bةٌ  اللـ B١( ) ُسِل  الرُّ  َنْعدَ  ُحج(. 
 :وهؤالء األئمة هم

 " أمري املؤمنني " علي بن أيب طالب  - ١
 " اhتىب " احلسن بن علي  - ٢
 " الشهيد " احلسني بن علي  - ٣
 " زين العابدين " علي بن احلسني  - ٤
 " الباقر " حممد بن علي  - ٥
 " الصادق " جعفر بن حممد  - ٦
 " الكاظم " موسى بن جعفر  - ٧
 " الرضا " علي بن موسى  - ٨
 " اجلواد " مد بن علي حم - ٩
 " اهلادي " علي بن حممد  - ١٠
 " العسكري " احلسن بن علي  - ١١
 ) "عجل اهللا فرجه الشريف(اإلمام املهدي املنتظر " حممد بن احلسن  - ١٢

 .ويف األحباث اآلتية ستتضح معامل اطروحة آل البيت كالشمس يف رابعة النهار
مـا هـو الـدليل علـى أحقيـة مـذهب آل البيـت وجناتـه مـن : بدأ بطـرح السـؤال التـايل لنجيـب عنـهن

 دون سائر املذاهب؟
واضــحة علــى جنــاة  مــن الكتــاب والســنة الصــحيحة، والعقــل والتــاريخ تــدل داللــةً  لــةٌ نعــم هنــاك أدّ 

 :من اتبع آل البيت، وركب سفينتهم، والتفصيل فيما يأيت
____________ 

 .١٦٥: اءالنس - ١

    



٣٩٢ 

 األدلة من السنة

 :حديث الثقلني
يومـا خطيبـا مبـاء  قـام رسـول اهللا : "... وهو كما يف صحيح مسلم عن زيد بـن أرقـم قـال

 :ا، بني مكة واملدينة فحمد اهللا وأثىن عليه، ووعظ وذكر مث قاليدعى مخُّ 
 ريب فاجيـــب وأنـــا تـــارك فـــيكم أن يـــأيت رســـولُ  يوشــك ا أنـــا بشـــرٌ أال أيهـــا النـــاس فإّمنـــ. أمــا بعـــد" 

علـى كتــاب  ثقلـني أوهلمـا كتـاب اهللا فيــه اهلـدى والنـور، فخــذوا بكتـاب اهللا واستمسـكوا بــه، فحـثَّ ال
وأهــل بيـيت أذكــركم اهللا يف أهــل بيــيت، أذكـركم اهللا يف أهــل بيــيت، أذكــركم اهللا : ب فيــه، مث قــالاهللا ورّغـ

 .)١(" يف أهل بييت 
مـا بـني السـماء واألرض أو  إين تـارك فـيكم خليفتـني، كتـاب اهللا حبـل ممـدودٌ : " دويف مسند أمح

 .)٢(" احلوض  ما بني السماء اىل األرض وعرتيت أهل بييت، وإnما لن يتفرقا حىت يردا عليَّ 
إين تــــارك فــــيكم مــــا إن : " -وصــــححه  -ويف صــــحيح الرتمــــذي واملســــتدرك علــــى الصــــحيحني 

أحـــدمها أعظـــم مـــن اآلخـــر، كتـــاب اهللا حبـــل ممـــدود مـــن الســـماء إىل متســـكتم بـــه لـــن تضـــلوا بعـــدي 
 .)٣(" احلوض، فانظروا كيف ختلفوين فيهما  األرض، وعرتيت أهل بييت، ولن يتفرقا حىت يردا عليّ 

____________ 
 .كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أيب طالب  - ١
 .٣٣٧السنة البن أيب عاصم، : وصححه األلباين يف ،٢/٦٠٣: ، وفضائل الصحابة٥/١٨٢: مسند أمحد - ٢
، واحـتج ابـن تيميـة حبـديث الرتمـذي ٣/١٤٨: املسـتدرك. ٦٦٣/٣٧٨٨): كتـاب املناقـب( ٥ج : صحيح الرتمذي - ٣

 .٢٨/٢٦٩: على حجية إمجاع العرتة، راجع جمموعة الفتاوى

    



٣٩٣ 

 :صحة احلديث ومصادره
وقــد حفلــت بــه كتــب . د يف صــحيح مســلمهــذا احلــديث صــحيح ال غبــار عليــه وحســبك أنــه ور 

 .السنن والسري والتاريخ وغريها
وأصـــدر جممـــع التقريـــب بـــني املـــذاهب يف مصـــر رســـالة أثبـــت فيهـــا تـــواتر هـــذا احلـــديث يف مجيـــع 

 .طبقاته
الطـربي، حممـد بـن إسـحاق، األزهـري، : إضافة هلذا صححه الكثري من علمـاء أهـل السـنة مـنهم

املستدرك، احلاكم يف املستدرك، اهليثمي يف جممـع الزوائـد، ابـن كثـري ابن منظور، الذهيب يف تلخيص 
، وصـــححه مـــن املعاصـــرين حمـــدث أهـــل الســـنة )١(يف تارخيـــه، الســـيوطي يف اجلـــامع الصـــغري واملنـــاوي 

 .، واحملدث األشعري الشافعي احلسن بن علي السقاف كما سيأيت ذكره)٢(السلفي الشيخ األلباين 
، مخســة وثالثــون صــحابيا، ورواه عــن الصــحابة تســعة النــيب  وقــد روى هــذا احلــديث عــن

 :عشر من التابعني، وهنا نورد أمساء رواته من الصحابة
 جابر بن عبد اهللا األنصاري - ٧    أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  - ١
 لتيهانأبو اهليثم بن ا - ٨    فاطمة الزهراء  - ٢
 أبو رافع - ٩    احلسن بن علي بن أيب طالب  - ٣
 حذيفة بن اليمان - ١٠    سلمان الفارسي - ٤
 حذيفة بن أسيد الغفاري - ١١    أبو ذر الغفاري - ٥
 أبو سعيد اخلدري - ١٢    ابن عباس - ٦

____________ 
 .ينفقهه، علي احلسيين امليال -تواتره : راجع حديث الثقلني - ١
 .٢٤٥٤رقم  ٢/٢١٧: صحيح اجلامع الصغري - ٢

    



٣٩٤ 

 عمرو بن العاص - ٢٤    خزمية بن ثابت ذو الشهادتني - ١٣
 سهل بن سعد األنصاري - ٢٥    زيد بن ثابت - ١٤
 عدي بن حامت - ٢٦    زيد بن أرقم - ١٥
 أبو أيوب األنصاري - ٢٧    أبو هريرة - ١٦
 ح اخلزاعيأبو شري - ٢٨    عبد اهللا بن حنطب - ١٧
 عقبة بن عامر - ٢٩    جبري بن مطعم - ١٨
 أبو قدامة األنصاري - ٣٠    الرباء بن عازب - ١٩
 أبو ليلى األنصاري - ٣١    أنس بن مالك - ٢٠
 ضمرية األسلمي - ٣٢    طلحة بن عبد اهللا التيمي - ٢١
 عامر بن ليلى بن ضمرة - ٣٣    عبد الرمحن بن عوف - ٢٢
 أم سلمة زوج الرسول  - ٣٤   صسعد بن أيب وقا - ٢٣

 )١( أم هاين أخت أمري املؤمنني علي  - ٣٥
ــ مث اعلــم أنَّ : " قــال ابــن حجــر ــرية، وردت عــن نّي ف وعشــرين حلــديث التمســك بــذلك طرقــا كث

 .له طرق مبسوطة يف حادي عشر الشبه صحابيا، ومرَّ 
 .ة الوداع بعرفةجَّ حبَ  ويف بعض تلك الطرق انه قال ذلك

 .جرة بأصحابهويف أخرى انه قاله باملدينة يف مرضه وقد امتألت احلُ 
 .مويف أخرى أنه قال ذلك بغدير خُ 

ويف أخرى أنـه قالـه ملـا قـام خطيبـا بعـد انصـرافه مـن الطـائف كمـا مـر وال تنـايف إذ المـانع مـن انـه  
 .)٢(" الكتاب العزيز والعرتة الطاهرة كرر عليهم ذلك يف تلك املواطن وغريها، اهتماما بشأن 

____________ 
 .٣٢٧ص : ، ملحق املراجعات٢وج  ١راجع رواياcم يف عبقات األنوار ج  - ١
 .٢/٤٤٠: الصواعق احملرقة - ٢

* * * 

    



٣٩٥ 

يــا أيهــا النــاس إين قــد : " )١(وجــاء يف سلســلة األحاديــث الصــحيحة حملــدث أهــل الســنة األلبــاين 
 ".ذمت به لن تضلوا، كتاب اهللا، وعرتيت أهل بييت تركت فيكم ما إن أخ
عــن زيــد بــن احلســن األمنــاطي عــن جعفــر عــن ) ٢٦٨٠(والطــرباين ) ٢/٣٠٨(أخرجــه الرتمــذي 

يف حجتــه يــوم عرفــة وهــو علــى ناقتــه  رأيــت رســول اهللا : " أبيــه عــن جــابر بــن عبــد اهللا قــال
حـديث حســن غريـب مــن هـذا الوجــه، وزيــد : " ذكره، وقــالفـ... " القصـواء خيطــب، فسـمعته يقــول

 ".بن احلسن قد روى عنه سعيد بن سليمان وغري واحد من أهل العلم 
 :وقال احلافظ. منكر احلديث، وذكره ابن حبان يف الثقات: قال أبو حامت: قلت

 .ضعيف
ــت هللا قــام رســول ا: لكــن احلــديث صــحيح، فــإن لــه شــاهدا مــن حــديث زيــد بــن أرقــم، قــال: قل
 .وذكره األلباين كامال... " يوما فينا خطيبا 

 :مشكل اآلثار(والطحاوي يف ) ١٢٣ - ٧/١٢٢(أخرجه مسلم : " وقال األلباين
ـــــــــــن أيب عاصـــــــــــم يف ) ٣٦٧ - ٤/٣٦٦(وأمحـــــــــــد ) ٤/٣٦٨ ) ١٥٥١ - ١٥٥٠: الســـــــــــنة(واب

 .من طريق يزيد بن حبان التميمي عنه) ٥٠٢٦(والطرباين 
: " والطحـــاوي مـــن طريـــق علـــي ابـــن ربيعـــة قـــال) ٥٠٤٠(والطـــرباين ) ٤/٣٧١( أخرجــه أمحـــد مث

 :لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على املختار أو خارج من عنده، فقلت
 ".نعم : ؟ قال]كتاب اهللا وعرتيت [ إين تارك فيكم الثقلني : يقول أمسعت رسول اهللا 
و  ٤٩٧١ - ٤٩٦٩(الــه رجــال الصــحيح ولــه طــرق أخــرى عنــد الطــرباين ، رجوإســناده صــحيحٌ 

وصـــــحح هـــــو ) ٥٣٣و  ١٤٨و  ٣/١٠٩(وبعضـــــها عنـــــد احلـــــاكم ) ٥٠٤٠و  ٤٩٨٢ - ٤٩٨١
 .والذهيب بعضها

____________ 
وقــد علمنــا أحــد أســاتذتنا الســلفية وجــوب . والــذي قــال عنــه أحــد أســاتذتنا أنــه وصــل درجــة االجتهــاد يف احلــديث - ١

 !د األحاديث اليت يصححها األلبايناعتما

    



٣٩٦ 

إين أوشــك أن أدعــى : " وشــاهد آخــر مــن حــديث عطيــة العــويف عــن أيب ســعيد اخلــدري مرفوعــا
فأجيــب، وإين تركــت فــيكم مــا إن أخــذمت بــه لــن تضــلوا بعــدي، الثقلــني، أحــدمها أكــرب مــن اآلخــر،  

وإnمــا لــن يفرتقــا حــىت يــردا كتــاب اهللا حبــل ممــدود مــن الســماء إىل األرض، وعــرتيت أهــل بيــيت، أال 
 ".علي احلوض 

والطـــــرباين ) ١٥٥٠و  ١٥٥٣(وابـــــن أيب عاصـــــم ) ٥٩و  ٢٦و  ١٧و  ٣/١٤(أخرجـــــه أمحـــــد 
 ).٢/١/٤٥(والديلمي ) ٢٦٧٩ - ٢٦٧٨(

 .وهو إسناد حسن يف الشواهد
) ١/٩٣(واحلــــــاكم ) ٥٢٩ص (ولــــــه شــــــواهد أخــــــرى مــــــن حــــــديث أيب هريــــــرة عنــــــد الــــــدارقطين 

 ).٥٦/١(واملتفقه  واخلطيب يف الفقيه
جـامع (وابن عباس عند احلاكم وصححه، ووافقه الذهيب وعمرو بن عوف عند ابن عبد الرب يف 

وهــي وإن كانـــت مفرداcـــا ال ختلــو مـــن ضـــعف فبعضــها يقـــوي بعضـــا، ) ١١٠، ٢/٢٤: بيــان العلـــم
 .وخريها حديث ابن عباس

: مشــكل اآلثــار(وي يف مرفوعــا بــه أخرجــه الطحــا مث وجــدت لــه شــاهدا قويــا مــن حــديث علــيِّ 
ثنا يزيد بن كثـري عـن حممـد ابـن عمـر بـن علـي عـن أبيـه عـن : من طريق أيب عامر العقدي) ٢/٣٠٧

 :علي مرفوعا بلفظ
ورجالـــه ثقـــات غـــري يزيـــد بـــن كثـــري فلـــم أعرفـــه، وغالـــب " كتـــاب اهللا بأيـــديكم، وأهـــل بيـــيت "... 

 .على الطابع أو الناسخ، واهللا أعلم فٌ الظن أنه حمرَّ 
الصـــواب كثـــري بـــن زيـــد، مث تأكـــدت مـــن  خطـــر يف البـــال أنـــه لعلـــه انقلـــب علـــى أحـــدهم، وأنَّ مث 

ــك بعــد أن رجعــت إىل كتــب الرجــال، فوجــدcم ذكــروه يف شــيوخ عــامر العقــدي، ويف الــرواة عــن  ذل
 .حممد بن عمر بن علي، فاحلمد هللا على توفيقه

وشـــاهد آخــر يرويـــه ) ١٥٥٨(مث ازددت تأكــدا حــني رأيتـــه علــى الصــواب عنـــد ابــن أيب عاصــم 
 .شريك عن الركني بن الربيع عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت مرفوعا به

    



٣٩٧ 

ــــري ) ١٥٤٩ - ١٥٤٨(وابــــن أيب عاصــــم ) ١٨٩ - ٥/١٨١(أخرجــــه أمحــــد  والطــــرباين يف الكب
)٤٩٢٣ - ٤٩٢١.( 

 ):١/١٧٠: اhمع(وهذا إسناد حسن يف الشواهد واملتابعات، وقال اهليثمي يف 
 ".ورجاله ثقات ) الكبري(رواه الطرباين يف ما " 

 .)١(" رواه أمحد، وإسناده جيد ): " ٩/١٦٣(وقال يف موضع آخر 
 .)٢(وتربو املصادر السنية اليت ذكرت حديث الثقلني على مائتني وعشرين مصدرا 

 :كلمات مضيئة يف احلديث
ـــت بعـــد" العقـــد الوحيـــد " يقـــول الشـــيخ عبـــد الـــرمحن النقشـــبندي يف كتابـــه  : " ذكـــره ألهـــل البي

كيــف وهــم أجنــم ديننــا ومصــدر شــرعنا وعمــدة أصــحابنا، فــيهم ظهــر اإلســالم وفشــى وQــم تأيــدت 
إين تــارك فــيكم مــا إن أخــذمت بــه لــن تضــلوا كتــاب اهللا : قــال أركانــه ونشــأ، ومــن مث صــح أنــه 

 .)٣(" وعرتيت أهل بييت فانظروا كيف ختلفوين فيهما 
هــذا احلــديث فيــه فضــيلة أهــل البيــت وبيــان عظــم " الســيد حممــد صــديق حســن البخــاري  وقــال

هـــم يف اإلســـالم وأnـــم قـــرين القـــرآن يف التعظـــيم واإلكـــرام ولـــيس بعـــد هـــذا البيـــان مـــن رســـول اهللا حقِّ 
 ". بيانٌ  

____________ 
 .٣٥٨ - ٤/٣٥٥راجع سلسلة األحاديث الصحيحة  - ١
 .كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أيب طالب: صحيح مسلم: منها - ٢

 .٣/١٤٨: املستدرك على الصحيحني. ٥/١٨٢: مسند أمحد بن حنبل. ٥/٦٦٣: صحيح الرتمذي
ص : املعجـم الصـغري، الطـرباين). خمطـوط(املناقب، أمحد بن حنبـل . ٢/١٩٢: طبقات ابن سعد. ٢/٢٣١: سنن الدارمي

و  ١٠/١١٣: الســـــنن الكــــــربى، البيهقــــــي. ١٦٣ص : االعتقــــــاد، البيهقــــــي. ١٣٧ص : لكبــــــري، الطـــــربايناملعجـــــم ا. ٧٣
٢/١٢٨... 
 .١/٣٠٧راجع اإلمام الصادق واملذاهب األربعة، أسد حيدر  ٧٨ص  - ٣

    



٣٩٨ 

املــراد Qــم هــم املوجــودون يف عصــر النبــوة أوال بالــذات ولكــن يــدخل فــيهم  وعنــدي أنَّ : " وقــال
... كاألئمــة االثــين عشــر مــن العــرتة. مــن الســادة القــادة إىل العلــم والعبــادة أيضــا مــن وجــد بعــدهم
 .)١("  العرتة الطاهرة والذرية املطهرة خاصة دون أزواج النيب  -واملراد بأهل البيت هنا 

نيــــة ا الكتــــاب فألنــــه معــــدن العلــــوم الديأّمــــ: " وقــــال الشــــيخ الزرقــــاين بعــــد شــــرحه هلــــذا احلــــديث
ا العـرتة فـألن العنصـر إذا طـاب، أعـان واألسرار واحلكم الشرعية وكنوز احلقـائق وخفايـا الـدقائق، وأّمـ

علـــى فهـــم الـــدين، فطيـــب العنصـــر يـــؤدي إىل حســـن األخـــالق، وحماســـنها يـــؤدي إىل صـــفاء القلـــب 
 .)٢(".. " مباذا ختلفوين فيهما فانظروا : " تلك الوصية وقواها بقوله وأكد . ونزاهته وطهارته

فـــيكم ثقلـــني فـــذكر كتـــاب اهللا  وأنـــا تـــاركٌ : قولـــه : " وقـــال النـــووي يف شـــرحه علـــى مســـلم
 .)٣(" لثقل العمل Qما : وقيل. ا ثقلني لعظمهما وكبري شأnمامسيّ : وأهل بيته، قال العلماء

األخذ Qم التمسـك مبحبـتهم، وحمافظـة حـرمتهم، والعمـل واملراد ب: " وقال علي القاري يف املرقاة
 ".برواياcم، واالعتماد على مقالتهم 

أهـــل البيـــت غالبـــا يكونـــون أعـــرف بصـــاحب البيـــت وأحوالـــه،  األظهـــر هـــو أنَّ : وأقـــول: " وقـــال
ــــه، العــــارفون حبكمــــه  ــــم مــــنهم، املطلعــــون علــــى ســــريته، الواقفــــون علــــى طريقت ــــاملراد Qــــم أهــــل العل ف

 :لكتاب اهللا سبحانه كما قال دالً وQذا يصلح أن يكونوا عِ وحكمته، 
ْكَمةَ  الِْكتَاَب  َوُيَعِلُّمُهمُ  (  ". ) َوا8ِْ

 الكتاب والعرتة مسى : " وقال الشيخ عبداحلق الدهلوي يف شرح املشكاة
____________ 

 .٥١٤ - ٣/٥١١أسد حيدر، عن الدين اخلالص  - ١
 .٨/٢: يدر، عن شرح املواهب اللدنيةأسد ح - ٢
 .باب من فضائل علي بن أيب طالب ) كتاب الفضائل(مسلم بشرح النووي  - ٣

    



٣٩٩ 

 :الثقلني، ألنه يستصلح الدين Qما، ويعمر كما عمرت الدنيا بالثقلني، إىل أن قال
بنــو هاشــم، بــل أوالده املــراد بأهــل البيــت ههنــا أخــص مــن أوالد اجلــد القريــب وهــم  والظــاهر أنَّ 

 ".وذريته، والعرتة أعم من ذلك فافهم 
 القـــرآن العزيـــز وأهـــل بيتـــه ثقلـــني ألنَّ  ى النـــيب مسَّـــ: " وقـــال ابـــن األثـــري يف جـــامع األصـــول
 ". األخذ Qما والعمل مبا جيب هلما، ثقيلٌ 
قـــد قـــرnم بكتـــاب اهللا تعـــاىل يف كـــون  أال تـــرى أنـــه : " وقـــال التفتـــازاين يف شـــرح املقاصـــد

التمسك Qما منقذا من الضاللة، وال معىن للتمسـك بالكتـاب إال األخـذ مبـا فيـه مـن العلـم واهلدايـة 
 ".فكذا يف العرتة 

الذين وقع احلث علـى التمسـك Qـم مـن أهـل البيـت النبـوي والعـرتة " وقال الشريف السمهودي 
حــىت يــردا  وهــم الــذين ال يقــع بيــنهم وبــني الكتــاب افــرتاقٌ ... ،)١(اء بكتــاب اهللا الطــاهرة، هــم العلمــ
ال تقــدمومها فتهلكــوا، وال تقصــروا عنهمــا فتهلكــوا، وال تعلمــوهم فــإnم أعلــم : احلــوض، وهلــذا قــال

 .)٢(" منكم 
، واقتـديتم إن ائتمرمت بأوامر كتابه، وانتهيتم بنواهيه، واهتديتم Qدي عرتيت: " قال الشيخ املناوي

 .بسريcم، اهتديتم فلم تضلوا
وهـــذه الوصـــية، وهـــذا التأكيـــد العظـــيم، يقتضـــي وجـــوب احـــرتام أهلـــه، وإبـــرارهم : قـــال القـــرطيب

 ".وتوقريهم وحمبتهم، وجوب الفروض املؤكدة اليت ال عذر ألحد يف التخلف عنها 
مــــني حــــىت يــــردا علــــى لــــن يفرتقــــا، أي الكتــــاب والعــــرتة، أي يســــتمران متالز : " وأضــــاف املنــــاوي

: " كهــاتني، وأشــار بإصــبعيه، ويف هــذا مــع قولــه أوال: احلــوض أي الكــوثر يــوم القيامــة، زاد يف روايــة
 أمته صىَّ فهما ووَ تلويح بل تصريح بأnما كتوأمني، خلَّ " إين تارك 

____________ 
ا دار التقريــب يف مصـــر عــن حـــديث فقهــه، والرســـالة الــيت أصـــدرc -تـــواتره : راجــع هـــذه األقــوال يف حـــديث الثقلــني - ١

 .الثقلني

    



٤٠٠ 

أمــا الكتــاب فألنــه . حبســن معاملتهمــا، وإيثــار حقهمــا علــى أنفســهما، واالستمســاك Qمــا يف الــدين
معــدن العلــوم الدينيــة، واألســرار واحلكــم الشــرعية، وكنــوز احلقــائق وخفايــا الــدقائق، وأمــا العــرتة فــألن 

يـــب العنصـــر يـــؤدي إىل حســـن األخـــالق، وحماســـنها العنصـــر إذا طـــاب أعـــان علـــى فهـــم الـــدين، فط
 ".تؤدي إىل صفاء القلب ونزاهته وطهارته 

أمــا حنــو . واملــراد بعرتتــه هنــا العلمــاء العــاملون، إذ هــم الــذين ال يفــارقون القــرآن: " قــال احلكــيم
ي بالفضــائل، جاهــل وعــامل خملــط فــأجنيب مــن هــذا املقــام، وإمنــا ينظــر لألصــل والعنصــر عنــد التحلِّــ

 .)١(... " ي عن الرذائلوالتخلِّ 
القـــرآن وعرتتـــه  ى رســـول اهللا َمسَّـــ: " وقـــال ابـــن حجـــر الفقيـــه الشـــافعي حتـــت عنـــوان تنبيـــه

مصــــون، وهــــذان كــــذلك، إذ كــــل منهمــــا معــــدن للعلــــوم  خطــــريٍ  الثقــــل كــــل نفــــيسٍ  ألنَّ )... ثقلــــني(
على االقتـداء والتمسـك Qـم  لشرعية ولذا حث واألسرار واحلكم العلية، واألحكام ا. اللدنية

 ".. ".احلمد هللا الذي جعل فينا احلكمة أهل البيت : " والتعلم منهم، وقال
وقيـــل مسيـــا ثقلـــني لثقـــل وجـــوب رعايـــة حقوقهمـــا، مث الـــذين وقـــع احلـــث : " وأضـــاف ابـــن حجـــر

وله، إذ هــــم الـــذين ال يفـــارقون الكتــــاب إىل علـــيهم مـــنهم إمنــــا هـــم العـــارفون بكتــــاب اهللا وســـنة رســـ
 ...احلوض

فهم رهم تطهـــــريا، وشـــــرَّ اهللا أذهـــــب عـــــنهم الـــــرجس وطّهـــــ ومتيـــــزوا بـــــذلك عـــــن بقيـــــة العلمـــــاء ألنّ 
تعلمــوا مــنهم : " بعضــها وســيأيت اخلــرب الــذي يف قــريش بالكرامــات البــاهرة، واملزايــا املتكــاثرة، وقــد مــرَّ 

عمـــوم لقـــريش فأهـــل البيـــت أوىل مـــنهم بـــذلك، ألnـــم امتـــازوا فـــإذا ثبـــت هـــذا ال" فـــإnم أعلـــم مـــنكم 
 ...عنهم خبصوصيات ال يشاركهم فيها بقية قريش

مناه مـن مث أحق من يتمسك به منهم إمامهم وعـاملهم علـي بـن أيب طالـب كـرم اهللا وجهـه ملـا قـدَّ 
 عرتةٌ   عليٌّ : قال أبو بكر  مزيد علمه ودقائق مستنبطاته، ومن َمثَّ 

____________ 

  .١٥ - ٣/١٤: فيض القدير - ١
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 .)١(... " أي الذين حث على التمسك Qم رسول اهللا 
: " حـديث الثقلـني يف ذخـائر العقـىب، قـال -شـيخ احلـرم املكـي  -وقبل أن يذكر احملـب الطـربي 

 ".اخللف فيهما خبري و  )٢(باب يف فضل أهل البيت واحلث على التمسك Qم وبكتاب اهللا 
األسـتاذ جبامعـة أم القـرى مبكـة  -حملمـد منتصـر الكتـاين " معجم فقه السلف : " وجاء يف كتاب

بــالعلم واهلــدى واألمـــان مــن الضـــالل، وبكتــاب اهللا مقرتنـــا  فـــرٌ فــر بفقـــه العــرتة، ظُ والظُ : " -املكرمــة 
 .)٣(" باهلداية واألمان حىت دخول اجلنة 

 :داللة احلديث
فــــاألمن مــــن . معــــا ثقلــــني صــــريح يف وجــــوب التمســــك بكتــــاب اهللا وآل البيــــت حـــديث ال

 .ومل يقل بأحدمها" ما إن متسكتم Qما : " الضالل يكون بالتمسك Qما معا لقوله 
فـــى جنبـــا إىل كتـــاب اهللا ظـــاهرة ال خت وداللــة احلـــديث علـــى وجـــوب التمســـك بـــآل البيـــت 

 .على أحد
ـــال تقـــدّ  ويف قولـــه : " يقـــول ابـــن حجـــر موهم فتهلكـــوا، وال تقصـــروا عـــنهم فتهلكـــوا وال ف

مـن تأهـل مـنهم للمراتـب العليـة والوظـائف الدينيـة كـان  علـى أنَّ  دليلٌ  -تعلموهم فإnم أعلم منكم 
 .)٤(" مقدما على غريه 

 :حماولة تأويل فاشلة
وجـــود هـــذا احلـــديث يف كتـــب الســـنن وخاصـــة يف صـــحيح مســـلم ولـــذلك قـــاموا  مل يـــرق للـــبعض

 .بتأويله وصرفه عن معناه الظاهر، ومن هؤالء ابن تيمية
____________ 

 .٤٤٣ - ٢/٤٤١: الصواعق احملرقة - ١
 ...رواه مجاعة من الصحابة: قال ٥ص  - ٢
 .١٣٥ص : الصواعق احملرقة - ٣
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ك الـذي أمرنـا بالتمسـك بـه وجعـل املتمسِّـ ا اللفظ يـدل علـى أنَّ وهذ: " )١(قال عن رواية مسلم 
احلــــديث الــــذي يف مســــلم إذا كــــان النــــيب : " وقــــال يف موضــــع آخــــر" ل، هــــو كتــــاب اهللا ضَّــــبــــه ال يُ 
: " فلـيس فيـه إال الوصـية باتبـاع الكتـاب، وهـو مل يـأمر باتبـاع العـرتة، ولكـن قـال )٢(قد قالـه  
 .)٣(".. " م اهللا يف أهل بييت أذكرك

َواِضِعهِ  َعن الaَِْمَ  فُونَ  ُ[َرِّ  (ويل للذين  Bإنه تأويل متجه األمساع، ويـرده احلـديث نفسـه،  )٤( ) م
كلمـات األعـالم مـن أهـل السـنة يف   -أخي القـارئ  -وقد رأيت . ولكن التعصب يفعل األعاجيب

 :هذا احلديث ومع ذلك نقول يف جوابه
دليــل علــى أن عرتتــه حجــة  ... إين تــارك فــيكم الثقلــني أوهلمــا كتــاب اهللا: النــيب قــول  إنَّ 

تـرك  فـالنيب . القرآن حجـة وال اقـرتان بـني الكتـاب والعـرتة إال لكـوnم حجـة كـالقرآن كما أنَّ 
فلــو كــان !! ا ابــن تيميــة وشــيعته مــا ثانيهمــا؟فهــال قــال لنــ" أوهلمــا كتــاب اهللا " " الثقلــني " يف أمتــه 

" معـا  ، فلـم قرnمـا الرسـول احلـديث يأمرنـا بالتمسـك بكتـاب اهللا ويـذكرنا بـآل البيـت 
: ولـو صـح مـا قـالوه لكـان مـن حـق احلـديث أن يكـون هكـذا! ؟"حـىت يـردا ) " لـن يفرتقـا" (الثقلني 

 !واضح يعرفه حىت العوام وأذكر اهللا يف أهل بييت، وهذا أمرٌ ... قلإين تارك فيكم الث
قـــال رســـول اهللا : ومـــا هـــم قـــائلون Qـــذا اللفـــظ الـــذي صـــححه االلبـــاين؟ عـــن زيـــد بـــن ثابـــت قـــال

قـا حـىت كتـاب اهللا وعـرتيت أهـل بيـيت وإnمـا لـن يتفرَّ ! إين تارك فيكم اخلليفتني مـن بعـدي: " 
 !فهل يقبل هذا النص تأويال؟ )٥(" احلوض  عليَّ يردا 

____________ 
 .وقد أوردناها وهناك ثالث طرق أخرى يف الصحيح نفسه - ١
عجبا كيف يشكك فيه وهو يف كتاب معصوم عنده وعلى هذا فكل حديث يواجهنـا يف صـحيح مسـلم سنشـك بـه  - ٢

 !!اقتداءا بالشيخ قد قاله، إذا كان النيب : ونقول
 .٨٥و  ٤/١٠٥: منهاج السنة - ٣
 .١٣: املائدة - ٤
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ــآل البيــت  ولــو افرتضــنا أنَّ  ، فهــل تــذكر ســلف ابــن تيميــة آل احلــديث اليتجــاوز التــذكري ب
 ا تـــذكروها حـــني مجعـــوا احلطـــب حلـــرق بيـــت الزهـــراء رمبـــ! Qـــم؟ البيـــت ووصـــية الرســـول 

أو حـني قتلــوا ! أو حـني خرجــوا لقتـال عمـدة آل البيـت يف اجلمــل وصـفني والنهـروان! بضـعة الرسـول
أو حــني ســنوا ســب اإلمــام ! وقتلــوا أبنــاء الرســول يف كــربالء شــر قتلــة ومســوا احلســن  عليــا 

 أهذا هو التذكر؟! بر واستمر ذلك ستني سنةعلي على املنا
 !؟)فأىن تؤفكون(

فـأرى لزامـا علـي أن . فاحلديث صريح يف وجـوب اتبـاع الكتـاب والعـرتة دون فصـلهما عـن بعـض
رْ  (. أنقاد هلذا النداء النبوي واتبـع الكتـاب والعـرتة َما  فََذِكّ Bنـَت  إِغ

َ
رٌ  أ رُ  ( )١( )  ُمـَذِكّ Bك Bَمـن  َسـيَذ 

 ٰnَ ْNَ ( )٢(. 

 :لن يفرتقا
ــريا هــذا، دليــل علــى عصــمة أئمــة آل  فقــول الرســول . هاتــان الكلمتــان حتمــالن معــىن كب

غـري املعصــوم بالكتـاب املعصـوم مث خيربنـا عـن أnمـا لــن  إذ ال ميكـن أن يقـرن الرسـول . البيـت
ــت م. يفرتقــا عصــومني جلــاز أن يفرتقــوا عــن القــرآن وهــذا تكــذيب للرســول فلــو مل يكــن أئمــة آل البي
 .الذي أخربنا بعدم افرتاقهما 

وقد نقل األستاذ توفيق أبو علم املصري، استدالل الشـيعة Qـذا احلـديث وداللتـه علـى العصـمة، 
ِييـهِ  الB  (قـرnم بكتـاب اهللا العزيـز، الـذي  النيب  إنَّ : "... وحنن نورد كالمه هنا بعينه قال

ْ
 يَأ

صـدور أيـة  ومـن الطبيعـي أنَّ . فال يفرتق أحدمها عـن اآلخـر ) َخلِْفهِ  ِمنْ  َوَال  يََديْهِ  َنْ?ِ  ِمن اYَْاِطُل 
مـا حــىت بعـدم افرتاقه خمالفـة ألحكـام الـدين تعـد افرتاقــا عـن الكتـاب العزيـز، وقـد صــرح النـيب 

 فداللته على. احلوض يَّ يردا عل
____________ 

 .٢١: الغاشية - ١
 .١٠: األعلى - ٢

    



٤٠٤ 

هـذا احلـديث يف مواقـف كثـرية، ألنـه يهـدف إىل صـيانة  وقد كرر النيب . العصمة ظاهرة جلية
غريهـــا، إن متســـكت بأهـــل األمـــة واحملافظـــة علـــى اســـتقامتها وعـــدم احنرافهـــا يف اhـــاالت العقائديـــة و 

 .البيت ومل تتقدم عليهم، ومل تتأخر عنهم
. الذي هو جعل أقواهلم وأفعـاهلم حجـة. ولو كان اخلطأ يقع منهم، ملا صح األمر بالتمسك Qم

ك بــالقرآن، ولـو وقــع مــنهم الـذنب أو اخلطــأ لكــان ل املتمسِّـضَّــل كمــا ال يُ ك Qــم ال يضَّـاملتمسِّـ وأنَّ 
ويف اتبــاعهم اهلــدى والنــور كمــا يف القــرآن، ولــو مل يكونــوا معصــومني لكــان يف . املتمســك Qــم يضــل
ممدود من السماء إىل األرض كالقرآن وهو كناية عن أnـم واسـطة بـني  وأnم حبلٌ . اتباعهم الضالل

أقـواهلم عـن اهللا تعـاىل، ولـو مل يكونـوا معصـومني مل يكونـوا كـذلك، وأnـم  اهللا تعاىل وبني خلقه، وأنَّ 
يفارقوا القرآن ولن يفارقهم مدة عمر الدنيا، ولو أخطأوا أو أذنبوا لفـارقوا القـرآن وفـارقهم، وأnـم  لن

ال جيوز مفارقتهم أو التقدم عليهم جبعل نفسه إماما هلم، أو التقصري عنهم، واالئتمـام بغـريهم، كمـا 
 .)١(... " أقوال خمالفيه ال جيوز التقدم على القرآن باإلفتاء بغري ما فيه أو التقصري عنه باتباع

ــيَّ " قولــه " لــن يفرتقــا "  وإذا أضــفنا إىل قــول الرســول   ظهــر ســرٌّ " احلــوض  حــىت يــردا عل
، األخــري دليــل علــى وجــود إمــام مــن آل البيــت مــع القــرآن يف كــل زمــنٍ  فقــول الرســول . آخــر
 .رود احلوض اإلسالم للناس، حىت و يبنيِّ 

إىل عـدم انقطـاع متأهـل  على التمسك بأهل البيت إشارةٌ  ويف أحاديث احلثّ : " قال ابن حجر
وهلــذا كــانوا أمانــا ألهــل األرض  . الكتــاب العزيــز كــذلك مــنهم للتمســك بــه إىل يــوم القيامــة كمــا أنَّ 

 .)٢(" يف كل خلف من أميت عدول من أهل بييت " كما يأيت، ويشهد لذلك اخلرب السابق 
 نهذا اخلرب يفهم منه وجود مَ : " -مؤكدا ما قلناه  -وقال الشريف السمهودي 

____________ 
 .٧٥ص : فاطمة الزهراء -أهل البيت  - ١
 .٢/٤٤٢: الصواعق احملرقة - ٢

    



٤٠٥ 

 يف كـل زمـن إىل قيـام السـاعة، حـىت توجـه احلـث املــذكور يكـون أهـال للتمسـك بـه مـن عرتتـه 
الكتاب العزيـز كـذلك، ولـذا كـانوا أمانـا ألهـل األرض، فـإذا ذهبـوا ذهـب  على التمسك به، كما أنَّ 

 .)١(" أهل األرض 
وقـد . األئمة االثين عشر قرناء القرآن، ال يفرتقون عنـه حـىت ورود احلـوض وهذا يؤكد لنا على أنَّ 

 .بأمسائهم عينهم النيب 

 :كتاب اهللا وسنيت
 ، حــديثٌ "كتــاب اهللا وســنيت : تركــت فــيكم مــا إن متســكتم Qمــا فلــن تضــلوا أبــدا" حــديث  إنَّ 

ة، ويكـرره خطبـاء املسـاجد يف خطـبهم، ولكـن هـذا ال يعـين نعم هو مشهور بني العامّ . غري صحيح
 .وعلماء أهل السنة أنفسهم يطعنون به -فرب مشهور ال أصل له  -صحته، 

 :يث وجدناه ال يستقيم، فكيف يقول الرسول وإذا نظرنا إىل منت احلد
هـذا، فيســتلزم  وإذا قــال النـيب ! كتـاب اهللا وســنيت، والسـنة غـري جمموعـة؟... تركـت فـيكم

الكثــري مــن الســنة قــد  هــذا األمــر حفــظ الســنة مــن الضــياع كمــا هــو حــال القــرآن، ولكننــا وجــدنا أنَّ 
 .مل يقل احلديث السابق النيب  ويف هذا خري دليل على أنَّ . اندرس

 .وحنن نرتك الكالم الثنني من علماء أهل السنة، لنرى قيمة احلديث العلمية
صـــاحل بـــن " فيـــه " ســـنده ضـــعيف : ".. " قـــال أمحـــد ســـعد محـــدون يف خترجيـــه للحـــديث املـــذكور

لـــيس بشـــئ وال يكتـــب حديثـــه، وقـــال : ضـــعيف، وقـــال حيـــىي: ، قـــال فيـــه الـــذهيب"موســـى الطلحـــي 
 .)٢(" مرتوك : منكر احلديث، وقال النسائي: البخاري

____________ 
 .٥١٤ - ٣/٥١١: أسد حيدر، نقال عن الدين اخلالص - ١
 .٨ص : شرح اصول اعتقاد أهل السنة، أبو القاسم الاللكائي السلفي - ٢

    



٤٠٦ 

سـئلت : " سقاف الشافعي، الكالم حول سند احلديث فقالث، احلسن بن علي الوفصل احملدِّ 
هـل احلـديث الصـحيح بلفـظ ... " تركت فيكم شيئني لـن تضـلوا بعـدمها كتـاب اهللا و" عن حديث 

 نرجو توضيح ذلك من جهة احلديث وسنده؟" سنيت " أو هو بلفظ " عرتيت، وأهل بييت " 
" ســنيت " والروايــة الــيت فيهــا لفــظ " وأهــل بيــيت " احلــديث الثابــت الصــحيح هــو بلفــظ : اجلــواب

ح هنــا إن شــاء اهللا تعــاىل قضــية الســند ألن الســؤال وقــع Qــا، مــن ناحيــة الســند واملــنت، ونوضِّــ باطلــةٌ 
 :فنقول

عــن ســيدنا زيــد ) طبعــة عبــد البــاقي ٢٤٠٨بــرقم  ٤/١٨٧٣(روى احلــديث مســلم يف صــحيحه 
 :قال بن أرقم 

يومـــا فينـــا خطيبـــا، مبـــاء يـــدعى مخـــا بـــني مكـــة واملدينـــة، فحمـــد اهللا فـــأثىن  قـــام رســـول اهللا 
 :ر، مث قالكَّ عليه، ووعظ وذَ 

ــأيت رســول ريب فأجيــب، وأنــا تــارك فــيكم  أال أيهــا النــاس فإمنــا أنــا بشــرٌ : أمــا بعــد"  يوشــك أن ي
فحـث علـى كتـاب " كوا بـه أوهلما كتاب اهللا فيه اهلـدى والنـور، فخـذوا بكتـاب اهللا واستمسـ: ثقلني

وأهل بييت، أذكركم اهللا يف أهل بييت، أذكركم اهللا يف أهـل بيـيت، أذكـركم اهللا : " ب فيه مث قالاهللا ورغَّ 
 ".يف أهل بييت 

بإسـناد صـحيح ) ٤٣٢ - ٢/٤٣١(هـذا لفـظ مسـلم، ورواه أيضـا Qـذا اللفـظ الـدارمي يف سـننه 
 .كالشمس، وغريمها

ك بأنــه موضــوع لضــعف ســنده، ووهائــه، ولعوامــل أمويــة أثــرت يف فــال أشــ" وســنيت " وأمــا لفــظ 
 .ذلك

ــك إســناده ومتنــه احلــديث بإســناده مــن طريــق ابــن أيب ) ١/٩٣(روى احلــاكم يف املســتدرك : وإلي
 :أويس عن أبيه عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس وفيه

ضــلوا أبــدا كتــاب اهللا وســنة نبيــه يــا أيهــا النــاس إين قــد تركــت فــيكم مــا إن اعتصــمتم بــه فلــن ت" 
." ... 

    



٤٠٧ 

ـــس وأبـــوه، قـــال احلـــافظ املـــزي يف cـــذيب الكمـــال : وأقـــول يف ) ٣/١٢٧(يف ســـنده ابـــن أيب أوي
 :ن جرحهوأنقل قول مَ  -ابن أيب أويس  -ترمجة االبن 

عـن حيـىي بـن معـني أبـو أويـس وابنـه ضـعيفان، و : -بن معني  -قال معاوية بن صاحل عن حيىي " 
 .يكذب ليس بشئ طٌ خملِّ  -ايضا  -ابن أيب أويس وأبوه يسرقان احلديث، وعن حيىي : -أيضا  -

يف  -النســائي  -ضــعيف، وقــال : وقــال النســائي. حملــه الصــدق، وكــان مغفــال: وقــال أبــو حــامت
ىل أن يـؤدي بـالغ النسـائي يف الكـالم عليـه، إ: ليس بثقة، وقـال أبـو القاسـم الاللكـائي: موضع آخر
وابـن أيب أويـس هـذا روى عـن خالـه مالـك أحاديـث غرائـب ال : وقال أبو أمحد بن عدي.. إىل تركه

 .. ".يتابعه أحد عليه
ـــت دار املعرفـــة عـــن ابـــن أيب  ٣٩١ص " مقدمـــة فـــتح البـــاري " قـــال احلـــافظ ابـــن حجـــر يف : قل
أجــل مــا قــدح فيــه  وعلــى هــذا ال حيــتج بشــئ مــن حديثــه، غــري مــا يف الصــحيح، مــن: " أويــس هــذا

 ... ".النسائي وغريه
ـــك العلـــي " قـــال احلـــافظ الســـيد أمحـــد بـــن الصـــديق يف  وقـــال ســـلمة بـــن : " ١٥ص " فـــتح املل

رمبـا كنـت أضـع ألهـل املدينـة إذا اختلفـوا يف شـئ فيمـا : مسعت إمساعيل بن أيب أويس يقول: شبيب
 ".بينهم 

لــيس " وســنيت " يثــه الـذي فيــه لفـظ فالرجـل مــتهم بالوضـع، وقــد رمـاه ابــن معــني بالكـذب، وحد
 .يف واحد من الصحيحني

 ):٥/٩٢(وأما أبوه، فقال أبو حامت الرازي كما يف كتاب ابنه اجلرح والتعديل 
ونقــل يف املصــدر نفســه ابــن أيب حــامت عــن ابــن ". يكتــب حديثــه وال حيــتج بــه، ولــيس بــالقوي " 

 ".ليس بثقة : " معني أنه قال فيه
 مِّ حـىت يلـج اجلمـل يف َسـ -ذين اللـذين قـدمنا الكـالم عليهمـا، ال يصـح وسند فيه مثل هـ: قلت
 .للثابت يف الصحيح، فتأمل جيدا هداك اهللا تعاىل ال سيما وما جاءا به خمالفٌ  -اخلياط 

    



٤٠٨ 

وقد اعرتف احلاكم بضـعف احلـديث، فلـذلك مل يصـححه يف املسـتدرك، وإمنـا جلـب لـه شـاهد، 
ابــن أيب أويــس أو أبــاه قــد  حلــديث ضــعفا إىل ضــعفه، وحتققنــا أنَّ لكنــه واه ســاقط اإلســناد، فــازداد ا

منهمــا حــديث ذلــك الــواهي الــذي ســنذكره ورواه مــن عنــد نفســه، وقــد نــص ابــن معــني  ســرق واحــدٌ 
ــث قــال) ١/٩٣(فــروى احلــاكم . وهــو مــن هــو علــى أnمــا كانــا يســرقان احلــديث ــك حي وقــد : " ذل

بســنده مــن طريــق الضــيب ثنــا صــاحل بــن موســى مث روى " وجــدت لــه شــاهدا مــن حــديث أيب هريــرة 
إين قـــد تركـــت فـــيكم : " الطلحـــي، عـــن عبـــد العزيـــز بـــن رفيـــع عـــن أيب صـــاحل عـــن أيب هريـــرة مرفوعـــا
 ".شيئني لن تضلوا بعدمها كتاب اهللا وسنيت ولن يتفرقا حىت يردا علي احلوض 

احل بـن موسـى هذا موضوع أيضا، واقتصر الكالم هنا على رجـل واحـد يف السـند وهـو صـ: قلت
الطلحــي، وإليــك كــالم أئمــة أهــل احلــديث مــن كبــار احلفــاظ الــذين طعنــوا فيــه مــن cــذيب الكمــال 

)١٣/٩٦:( 
ضــعيف احلــديث، منكــر احلـــديث : وقـــال أبــو حــامت الــرازي. لــيس بشــئ: قــال حيــىي بــن معــني" 

 .جدا، كثري املناكري عن الثقات
 ".رتوك احلديث ال يكتب حديثه، وقال يف موضع آخر م: وقال النسائي

 :للحافظ ابن حجر) ٤/٣٥٥(ويف cذيب التهذيب 
كـان يـروي عـن الثقـات مـا ال يشـبه حـديث األثبـات حـىت يشـهد املسـتمع هلـا : قال ابن حبان" 

 ".مرتوك احلديث يروي املناكري : أnا معمولة أو مقلوبة ال جيوز االحتجاج به، وقال أبو نعيم
" والــذهيب يف " مــرتوك : " بأنــه) ٢٨٩١ترمجــة " (لتقريــب ا" وقــد حكــم احلــافظ عليــه يف : قلــت

 ".واه : " بأنه) ٢٤١٢" (الكاشف 
 .حديثه هذا يف ترمجته على أنه من منكراته) ٢/٣٠٢" (امليزان " وأورد الذهيب يف 

بالغا بـال سـند وال قيمـة لـذلك بعـد ) ٣برقم  ٨٩٩" (املوطأ " وقد ذكر مالك هذا احلديث يف 
 .نادهأن بينا وهاء إس

    



٤٠٩ 

ســـندا ثالثـــا هلـــذا احلـــديث الـــواهي ) ٢٤/٣٣١" (التمهيــد " وقــد ذكـــر احلـــافظ ابـــن عبـــد الـــرب يف 
 :املوضوع فقال

وحـــدثنا عبـــد الـــرمحن بـــن حيـــىي، قـــال حـــدثنا أمحـــد بـــن ســـعيد، قـــال حـــدثنا حممـــد بـــن إبـــراهيم " 
اهللا بـن عمـرو بـن الديبلي، قال حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال حـدثنا احلنيـين، عـن كثـري بـن عبـد 

 .به" عوف، عن أبيه عن جده 
ــت ــري بــن عبــد اهللا هــذا الــذي يف إســناده قــال عنــه   نقتصــر علــى علــة واحــدة فيــه وهــي أنَّ : قل كث

 :، وقال عنه أبو داود)١(أحد أركان الكذب : اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل
موضـــوعة ال حيـــل  روى عـــن أبيـــه عـــن جـــده نســـخة: ، وقـــال ابـــن حبـــان)٢(كـــان أحـــد الكـــذابني 

 .)٣(ذكرها يف الكتب وال الرواية عنه إال على جهة التعجب 
 .مرتوك احلديث: قال النسائي والدرقطين

 .ليس بشئ: منكر احلديث ليس بشئ، وقال حيىي بن معني: وقال اإلمام أمحد
ــت : وقــد أخطــأ احلــافظ ابــن حجــر رمحــه اهللا تعــاىل يف التقريــب عنــدما اقتصــر علــى قولــه فيــه: قل

كال مل يفـرط بـل هـو واقـع حالـه كمـا تـرى : قلت" وقد أفرط من رماه بالكذب : " ضعيف، مث قال
وهــو كــذلك، وحديثــه " واه : " ال ســيما وقــد قــال عنــه الــذهيب يف الكاشــف. مــن كــالم األئمــة فيــه

 ...موضوع، فال يصلح للمتابعة وال للشواهد بل يضرب عليه، واهللا املوفق
 هــو الصـــحيح الثابــت يف صــحيح مســـلم، وأنَّ " كتـــاب اهللا وعــرتيت   "حــديث  فتبــني بوضــوح أنَّ 

فعلــى خطبــاء املســاجد والوعــاظ . باطــل مــن جهــة الســند غــري صــحيح" كتــاب اهللا وســنيت " لفــظ 
 ، وأنواألئمة، أن يرتكوا اللفظ الذي مل يرد عن رسول اهللا 

____________ 
: دار الفكــر، وcــذيب الكمــال ٨/٣٧٧: م الشــافعي وأيب داود عــن cــذيب التهــذيبنقــل الســقاف قــول اإلمــا - ٢و  ١
٢٤/١٣٨. 
 .٢/٢٢١انظر اhروحني، احلافظ ابن حبان  - ٣

    



٤١٠ 

كتـــاب اهللا " يــذكروا للنـــاس اللفـــظ الصـــحيح الثابـــت عنـــه عليـــه الصـــالة والســـالم يف صـــحيح مســـلم 
 .انتهى )١(" وعرتيت " أو " وأهل بييت 

ــال تعــارض بينــه وبــني حــديث الثقلــني، " كتــاب اهللا وســنيت " حة حــديث ولنفــرتض جــدال صــ ف
وقــد مجــع بــني احلــديثني ابــن حجــر . ويبقــى التمســك بــآل البيــت، ســببا أساســيا مــن أســباب النجــاة

الســنة  ويف روايــة كتــاب اهللا وســنيت، وهــي املــراد مــن األحاديــث املقتصــرة علــى الكتــاب ألنَّ : " فقــال
احلــث وقــع علــى التمســك بالكتــاب والســنة وبالعلمــاء  ذكرهــا، واحلاصــل أنَّ نــة فــاغىن ذكــره عــن مبيِّ 

 .)٢(" Qما من أهل البيت، ويستفاد من جمموع ذلك بقاء األمور الثالثة إىل قيام الساعة 
وهـــذا الـــذي نقولـــه حنـــن فـــإن متســـكنا بـــآل البيـــت هـــو حتصـــيل حاصـــل للتمســـك بالســـنة، ألnـــم 

 .أعرف منا Qا
فهــو قــاض بالتمســك بــآل البيــت، " كتــاب اهللا وســنيت " لــو صــح حــديث : وكلمــة أخــرية أقوهلــا

 !!بال خالف، فإىل مىت اهلروب؟ ة النيب ألن حديث الثقلني من سنَّ 

 :حديث السفينة
ف عنهـا ن ختلَّـن ركبهـا جنـا وَمـمثل أهل بيـيت فـيكم مثـل سـفينة نـوح َمـ: " وهو قول النيب 

 ".هلك 

 :صحة احلديث ومصادره
 :مثانية من الصحابة وهم هذا احلديث رواه عن النيب 

 .علي بن أيب طالب  - ١
____________ 

وختـريج السـقاف هـذا رد علـى كـل مـن حـاول تصـحيح احلـديث مثـل  ٢٩٤ - ٢٨٩ص : صحيح صـفة صـالة النـيب - ١
 .سالوس وغريهالدكتور علي ال

 .٢/٤٣٩: الصواعق احملرقة - ٢

    



٤١١ 

 .عبد اهللا بن عباس - ٢
 .أبو ذر الغفاري - ٣
 .أبو سعيد اخلدري - ٤
 .أنس بن مالك - ٥
 .عامر بن وائلة - ٦
 .سلمة بن األكوع - ٧
 .عبد اهللا بن الزبري - ٨
"  هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط مسـلم ومل خيرجـاه: " احلاكم حيث قـال صحح احلديث قدو 

)١(. 
 .)٢(" أخرجه احلاكم وهو صحيح : " السيوطي قال فيه

 :وجاء من طرق عديدة يقوي بعضها بعضا: " ابن حجر الفقيه الشافعي قال
 .)٣(... " إمنا مثل أهل بييت كمثل سفينة نوح

 .)٤(" وبعض هذه الطرق يقوي بعضا : " السخاوي، قال
 .)٥(... " بييت إن مثل أهل: وصح حديث: " العيدروس اليمين، قال
... إمنـا مثـل أهـل بيـيت: " مـن طـرق كثـرية أنـه قـال وصح عنـه : " أمحد زيين دحالن، قال

 ")٦(. 
 ويدلك: " حممد بن يوسف املالكي املعروف بالكايف حيث قال بعد كالم له

____________ 
 .٣/١٥١: املستدرك - ١
 .خمطوط nاية اإلفصال يف مناقب اآلل، - ٢
 .٢/٤٤٥: الصواعق احملرقة - ٣
 .استجالب ارتقاء الغرف، خمطوط - ٤
 .العقد النبوي والسر املصطفوي، خمطوط - ٥
 .الفضل املبني - ٦

    



٤١٢ 

ل أهــل بيــيت مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــا ومــن ثَــمَ : علــى ذلــك احلــديث املشــهور املتفــق علــى نقلــه
ـــه، ختلـــف عنهـــا غـــرق، وحـــديث نقلـــه الفريقـــان وصـــححه  ـــيالن، الميكـــن لطـــاعن أن يطعـــن علي القب

 .)١(" وأمثاله يف األحاديث كثرية 
وقــد روى احلــديث مــن القــرن الثـــاين حــىت القــرن الرابــع عشــر أكثـــر مــن مائــة ومخســني عاملــا مـــن 

 .)٢(علماء أهل السنة مرسلينه إرسال املسلمات 

 :داللة احلديث واضحة
 النجاة تكون بركوب كيدها على أنَّ كل الوضوح، يف تأ  داللة احلديث واضحةٌ  إنَّ 

____________ 
: تشـييد املراجعـات للسـيد علـي املـيالين: ، وراجـع٩: السيف اليماين املسلول يف عنق من يطعن يف أصحاب الرسول - ١

 .١١٦و  ١١٥
 .٧٨ص : املعجم الصغري، الطرباين. ١٣٠ص : املعجم الكبري، الطرباين. ٣/١٥١: املستدرك - ٢

 .٨٦: املعارف، ابن قتيبة. ١/٢١١: عيون األخبار، ابن قتيبة الدينوري. ٩/١٦٨: د، اهليثميجممع الزوائ
: إحيـاء امليـت Qـامش اإلحتـاف، السـيوطي. ٢/٢٦٦: اخلصائص الكربى، السـيوطي. ٥٧٣ص : تاريخ اخللفاء، السيوطي

 .١٨٤ص : الصواعق احملرقة، ابن حجر. اجلامع الصغري، السيوطي. ١١٣ص 
 :شرح النهج، ابن أيب احلديد. ٣/٢٢: البدء والتاريخ، مطهر بن طاهر املقدسي. ١٢/٩١: ادتاريخ بغد

فرائــد . مقتــل احلســني، اخلــوارزمي. مناقــب أمــري املــؤمنني، ابــن املغــازيل الشــافعي. ٢٥/٢٩: روح املعــاين، اآللوســي. ١/٧٣
ص : اhتمعـــة، عبـــد الـــرمحن الصـــفوري احملاســـن. ٢٣٥ص : نظـــم درر الســـمطني، الزرنـــدي احلنفـــي. الســـمطني، احلمـــويين

 .١٨٩ص : شرح ديوان أمري املؤمنني، امليبدي اليزدي. ١٨٨
 .٥٦٤ص : سنن اهلدى، عبد النيب بن أمحد القدوسي احلنفي. ٩ص : مفتاح النجاة، البدخشي

 .٣٩١راموز األحاديث، الكمشخانوي، ص . ١٨٣، ٢٨، ٢٧ص : ينابيع املودة، القندوزي احلنفي
 .٩ص : السيف اليماين، حممد بن يوسف التونسي املالكي. ٤١٤و  ١١٣ص : كبري، النبهاينالفتح ال

 .٧٩ص : رشفة الصادي، أيب بكر احلضرمي. ٣٥٩ص : الروض األزهر، السيد شاه تقي احلنفي
: يمحليــة األوليــاء، أيب نعــ. ٢٠ص : ذخــائر العقــىب، حمــب الــدين الطــربي. ٣٢٩ص : أرجــح املطالــب، عبيــد اهللا احلنفــي

كنــوز . ٢٩ص : مثــار القلــوب، الثعــاليب. ٥/٩٢: منتخــب كنــز العمــال، املتقــي اهلنــدي مطبــوع Qــامش املســند. ٤/٣٠٦
 ...١٤١ص : احلقائق، املناوي

    



٤١٣ 

يف أحاديثــه،  هــذا هــو ضــمان النجــاة الوحيــد الــذي جعلــه لنــا النــيب . ســفينة آل البيــت 
 .يأيت وخيرتع ضمانا من عندهفليس ألحد أن 

مــن أحــبهم، وعظمهــم شــكرا لنعمــة  ووجــه تشــبيههم بالســفينة فيمــا مــر أنَّ : " يقــول ابــن حجــر
، وأخــذ Qــدي علمــائهم، جنــا مــن ظلمــه املخالفــات ومــن ختلــف عــن ذلــك غــرق يف مشــرفهم 

 .)١(" حبر كفر النعم، وهلك يف مفاوز الطغيان 
انظـر كيـف دعـا اخللـق إىل النسـب إىل والئهـم، والسـري حتـت لـوائهم، بضـرب : " ديوقال الواحـ

جعــل مــا يف اآلخــرة مــن خمــاوف األخطــار وأهــوال النــار كــالبحر الــذي جل . مــثلهم بســفينة نــوح 
براكبـــه، فيـــورده مشـــارع املنيـــة ويفـــيض عليـــه ســـجال البليـــة، وجعـــل أهـــل بيتـــه عليـــه وعلـــيهم الســـالم 

الص مـن خماوفـه والنجـاة مـن متألفـه، وكمـا ال يعـرب البحـر اهليـاج عنـد تالطـم األمـواج إال مسبب اخلـ
بالسفينة، كذلك ال يأمن نفخ اجلحيم وال يفوز بدار النعيم إال من توىل أهـل بيـت الرسـول صـلوات 
ك اهللا عليه وعليهم، وختلـى هلـم وده ونصـيحته وأكـد يف مـواالcم عقيدتـه، فـإن الـذين ختلفـوا عـن تلـ

الســـفينة آلـــوا شـــر مـــآل، وخرجـــوا مـــن الـــدنيا إىل أنكـــال وجحـــيم ذات أغـــالل، وكمـــا ضـــرب مـــثلهم 
 .)٢(" بسفينة نوح، قرnم بكتاب اهللا تعاىل، فجعلهم ثاين الكتاب، وشفع التنزيل 

بـاب األمـان " حتـت عنـوان " استجالب ارتقاء الغرف " وروى هذا احلديث السخاوي يف كتابه 
 !!)٣("  اقتفائهم ببقائهم والنجاة يف

ذكـــر أnـــم أمـــان األمـــة وأnـــم كســـفينة نـــوح ": الـــذكر اخلـــامس " ورواه الســـمهودي حتـــت عنـــوان 
 .)٤(من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق  

____________ 
 .٤٤٧ - ٢/٤٤٦: الصواعق احملرقة - ١
 ).خمطوط(عن تفسري الواحدي  ٧٦ - ٧٥ص : خالصة عبقات األنوار - ٢
 ).خمطوط(عن تفسري الواحدي  ٧٤ص : خالصة عبقات األنوار - ٣
 .، عن جواهر العقدين٥٠ص : املصدر السابق - ٤

    



٤١٤ 

على شـاطئ تريـد السـفر وأمامـك ثـالث وسـبعون سـفينة، كلهـا  -أخي املسلم  -تصور نفسك 
ء حنــن النــاجون، وأثنــا: ســتغرق إال واحــدة ستصــل إىل اهلــدف بأمــان، وكــل أصــحاب الســفن ينــادون

إذا ركبـت السـفينة املوسـومة بـإثين : وقـال لـك -وكنت تعـرف صـدقه  -حريتك جاءك خبري السفن 
بعد هذا هل سترتك السفينة املوسومة بـإثين عشـر وتعـدل إىل . عشر جنوت وإذا ختلفت عنها غرقت

 .أحدا يفعل ذلك ال أعتقد أنَّ !! غريها؟
السـفينة الناجيـة مـن  وسلم وآله عليه اهللا صلىحيـدد لنـا سـيد اخللـق . وحنن هنا يف سفينة احلياة
نعـم أنـت مل تقبـل العـدول عـن السـفينة املوسـومة بـإثين عشـر، ألن خبـري . بني ثالث وسبعني سـفينة

قــــد حــــدد لنــــا الســــفينة الناجيــــة ونصــــحنا  الســـفن نصــــحك بركوQــــا، ولكــــن هــــذا رســــول اهللا 
 !حه؟بركوQا، فمالنا ال نقبل إرشاده ونص

َعنَا َكب ارْ  ُنBAَ  يَا (ابنه لريكب سفينته  لقد نادى نوح  Bشفقة عليه، وهكذا رسول  )١( ) م
مثـل أهـل بيـيت فـيكم كسـفينة نـوح مـن ركبهـا جنـا " ينادي أمته الـيت علـم بتفرقهـا يناديهـا  اهللا 

 َفْعِصـُمAِ  َجبٍَل  إxَِٰ  َسآوِي (: ابن نـوح الـذي قـالفلنذكر هذا وال نكن كـ" ومن ختلف عنها غرق 
 .)٢( ) ِق?َ  الُْمْغرَ  ِمنَ  فEََنَ .. .الَْماءِ  ِمنَ 

  تبغــــــــــــي النجــــــــــــاة ومل تســــــــــــلك مســــــــــــالكها

  إن الســــــــــــفينة ال جتـــــــــــــري علـــــــــــــى اليـــــــــــــبس    

  
____________ 

 .٤٢: هود - ١
 .٤٣: هود - ٢

    



٤١٥ 

 :حديث باب مدينة العلم
أنا مدينة العلم وعلـي باQـا فمـن أراد العلـم فليـأت : " وسلم وآله عليه اهللا صلىقال رسول اهللا 

 .)١(" الباب 
 .صحيح بأسلوبٍ  كل مسلم حيب أن يصله العلم عن الرسول   الريب يف أنَّ 

مــن يريــد العلــم  ن يريــد اإلســالم،َمــ: ويقــول يف قولــه الســابق يشــبه نفســه مبدينــةٍ  والرســول 
 .احلقيقي فذاك باب علمي ال حتيدوا عنه وادخلوا منه

____________ 
إمـام اجلــرح والتعـديل حيــىي : صـحح هـذا احلــديث اثنـان وعشــرون عاملـا مـن جهابــذة علمـاء أهــل السـنة واجلماعـة وهــم - ١

ادي قالـه عنـه املولـوي حسـن زمـان يف اخلطيب البغـد. احلاكم النيسابوري يف املستدرك. الطربي يف cذيب اآلثار. بن معني
 .احلافظ أبو حممد احلسن السمرقندي يف حبر األسانيد. القول املستحسن

األمـري . حممـد البخـاري يف تـذكرة األبـرار. السـيوطي يف مجـع اجلوامـع. جمد الدين الفريوز آبـادي صـححه يف النقـد الصـحيح
احلـافظ صـالح الـدين . ابـو املظفـر يوسـف بـن قزاوغلـي. طلحة القرشـيحممد بن . ةحممد اليماين الصنعاين يف الروضة النديَّ 

املتقــي اهلنــدي علــي بــن . فضــل اهللا بــن روزQــان الشــريازي. مشــس الــدين حممــد الســخاوي. مشــس الــدين اجلــزري. العالئــي
افظ حممــد بــن وقــد ألــف احلــ. ثنــاء اهللا بــاين بــيت اهلنــدي. مــريزا حممــد صــدر العــامل. مــريزا حممــد البدخشــاين. حســام الــدين

 ".فتح امللك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي : الصديق املغريب كتابا أثبت فيه صحة هذا احلديث أمساه
عن مائة وثالثة وأربعـني مصـدرا مـن مصـادر أهـل السـنة حمتجـني بـه، مرسـلني إيـاه  ٧٧ - ٦١ص : ورواه األميين يف الغدير

 .٢/٤٦٤: علي من تاريخ دمشق، ابن عساكرفراجعه يف ترمجة اإلمام . إرسال املسلم
. ٤/٢٢: أســــد الغابــــة. وصـــححه ١٢٧و  ٣/١٢٦: املســــتدرك، احلــــاكم. ١/٣٣٤: شـــواهد التنزيــــل، احلــــاكم احلســـكاين

 .٤٠: املناقب، اخلوارزمي. ٢٢١و  ٢٢٠: كفاية الطالب. ٨٠: مناقب علي، ابن املغازيل
إســعاف الــراغبني Qــامش . ١٧٠ص : ريخ اخللفــاء، الســيوطيتــا. ٦٥ص : ينــابيع املــودة. ١١٣ص : نظــم درر الســمطني

 .١/٤٣: مقتل احلسني، اخلوارزمي. ٤٨و  ٤٧: تذكرة اخلواص. ١٤٠: نور األبصار
 .٥/٦٣٧: وراجع احلديث بألفاظ أخرى يف صحيح الرتمذي. ٣/٣٨: االستيعاب Qامش اإلصابة

 .٤٦: كنوز احلقائق، املناوي. ٢/١٢٠ :الصواعق احملرقة. ٧٧: ذخائر العقىب. ١/٦٣: حلية األولياء
 .٣٨٨ - ٣٨٧: تفسري الرازي، راجع ملحق املراجعات. ٢/٢٧٥: مصابيح السنة، البغوي

    



٤١٦ 

احلـق إnـم مل يفعلـوا ! ؟ولكن هل دخـل أهـل السـنة مـن البـاب الـذي رمسـه لنـا رسـول اهللا 
 ..nم وصلوا إىل علم الرسول ذلك بل صنعوا أبوابا ومهية واقنعوا أنفسهم بأ

الــذي حيــاول أن يــدخل إىل املدينــة مــن  ولكــن كيــف مت هلــم ذلــك وقــد تركــوا البــاب احلقيقــي؟ إنَّ 
 !غري املرور بباQا يبقى وراء السور

  علــــــــــــــــــــــمٍ  إمنــــــــــــــــــــــا املصــــــــــــــــــــــطفى مدينــــــــــــــــــــــةُ 

  وهــــــــــــــــو البـــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــن أتـــــــــــــــــاه أتاهـــــــــــــــــا    

  
 :حديث األمان
النجـوم أمـان ألهـل األرض مـن الغـرق وأهـل بيـيت : " وسلم وآله عليه اهللا صلىقـال رسـول اهللا 

   .)١(" أمان ألميت من االختالف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس 
  هـــــــــــــم أمـــــــــــــان مـــــــــــــن العمـــــــــــــى و صـــــــــــــراطٌ 

ـــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــا وظـــــــــــــــــــــــلٌّ طلي   مســـــــــــــــــــــــتقيم لن

  
" كم مثـل بـاب حطـة يف بـين إسـرائيل مـن دخلـه غفـر لـه وإمنا مثل أهل بيـيت فـي: " وقال 

)٢(. 
 النجوم تنري الدرب للناس يف الظلمات وكذا آل البيت كما هو مقتضى تشبيههم

____________ 
. وصــححه ٢/٤٤٥: الصــواعق احملرقــة. هــذا حــديث صــحيح اإلســناد ومل خيرجــاه: قــال ٣/١٤٩: مســتدرك احلــاكم - ١

 :منتخب كنز العمال Qامش مسند أمحد. ١١٤: اإلحتافإحياء امليت، السيوطي Qامش 
نظــم درر الســمطني، . ١٧ص : وراجــع ذخــائر العقــىب. ١/٣٦١: جــواهر البحــار، النبهــاين. ٢٩٨: ينــابيع املــودة. ٥/٩٣

 .٣/٢٦٧: الفتح الكبري، النبهاين. ٢/١٦١: اجلامع الصغري، السيوطي. ٢٣٤: الزرندي
 .٩/١٤٧: جممع الزوائد. ٢/٢٤١: فرائد السمطني. ١٢٨ص : إسعاف الراغبني Qامش نور األبصار

 .٣٠٨ - ٩/٢٩٤: إحقاق احلق. ٣٣١ - ٣٣٠: ملحق املراجعات
 :كفاية الطالب، الكنجي الشافعي. ١٨حديث رقم : األربعني، النبهاين. أخرجه الطرباين يف األوسط - ٢

إحيــاء امليــت، الســيوطي Qــامش اإلحتــاف . ٢/٢٢ املعجــم الصــغري، الطــرباين. ٩/١٦٨جممــع الزوائــد، اهليثمــي . ٣٧٨ص 
أرجـــح املطالـــب، . ٧٩ص : رشـــفة الصـــادي، أيب بكـــر احلضـــرمي. ٢٩٨، ٢٨ص : ينـــابيع املـــودة. ١١٣ص : للشـــرباوي

 .٣٢٩ص : ملحق املراجعات. ٢/٢٤٢فرائد السمطني . ٩١ص : الصواعق احملرقة. ٣٣ص : عبيد اهللا احلنفي

    



٤١٧ 

فـإذا خالفتهـا قبيلـة مـن العـرب اختلفـوا فصـاروا " أخالف أهل البيـت فأرى أنه جيب أن ال . بالنجوم
 !!؟هكذا قال النيب " حزب إبليس 

 :علي مع القرآن
" احلـوض  ، لـن يتفرقـا حـىت يـردا علـيَّ مع القرآن والقرآن مع عليٍّ  عليٌّ : " قال رسول اهللا 

)١(. 
 .مع القرآن والقرآن مع علي ولن يفرتقا، فهو أوىل الناس ببيان القرآن عليا مبا أنَّ 

فإنــه ســيفرتق عـن القــرآن، ألن الرســول أعطــى صــفة عــدم االفــرتاق عــن  فمـن أخــذ عــن غــري علــيٍّ 
 !القرآن لعلي وولده كما يف حديث الثقلني

 :علي مع الحق
 .)٢(" ق مع علي يدور معه حيث دار علي مع احلق واحل: " قال رسول اهللا 

____________ 
 :الصواعق احملرقة. الطرباين يف االوسط. هذا حديث صحيح اإلسناد: ، قال٣/١٢٤: مستدرك احلاكم - ١
 .٢/٥٦: اجلامع الصغري، السيوطي. ٣/١٢٤: تلخيص املستدرك، الذهيب وصححه. ٢/٣٦١

. ٣٩٩ص : كفايــة الطالــب. ١١٠ص : املناقــب، اخلــوارزمي. ٤٠ ص: ينــابيع املــودة. ٤/٣٥٨: فــيض القــدير، الشــوكاين
 ...٧٣ص : نور األبصار. ١٧٣ص : تاريخ اخللفاء، السيوطي

 .١/٧٣اإلمامة والسياسة . ٣/١١٩ترمجة اإلمام علي من تاريخ دمشق . ١٤/٣٢١: تاريخ بغداد - ٢
 :املطالب، عبيد اهللا احلنفيأرجح . ١/١٧٧فرائد السمطني . ٥/٣٠منتخب كنز العمال Qامش مسند أمحد 

وراجـع صـحيح . ٣/١٧٨الغـدير . ربيـع األبـرار، الزخمشـري. فضـائل الصـحابة، السـمعاين. ، املناقب، ابن مردويـه٥٩٨ص 
: شرح النهج، ابـن أيب احلديـد. ٥٦: املناقب، اخلوارزمي احلنفي. ٣/١٢٤املستدرك على الصحيحني . ٥/٦٣٣: الرتمذي

عــن احملاســن  ٥/٦٢٦: إحقــاق احلــق. ٩/٤٢٠: جــامع األصــول، ابــن األثــري. ٢/١٣١: بهــاينالفــتح الكبــري، الن. ٢/٥٧٢
 :اإلنصاف، الباقالين. ٤١: واملساوي، البيهقي

: تـاريخ اإلسـالم، الـذهيب). خمطـوط(اجلمع بني الصـحاح، رزيـن ). خمطوط( ٢٨ص : املناقب، عبد اهللا الشافعي. ٥٨ص 
 :شرح ديوان أمري املؤمنني، امليبدي ).خمطوط(مفتاح النجا، البدخشي . ٢/١٩٨

 .٤٠٠: راجع ملحق املراجعات. ٧/٣٥جممع الزوائد . ٥٩٩ص : أرجح املطالب). خمطوط( ١٨٠ص 

    



٤١٨ 

. ، ألنــه مـع احلــق، يـدور معــه حيــث دارأقـوال علــي وأفعالـه كلهــا حـقٌّ  املفهـوم مــن هـذا الــنص أنَّ 
َفَمـن (بنص القرآن  فهو يهدي للحق كيفما حترك والذي يهدي للحق أحق أن يتبع

َ
 إxَِ  َفْهـِدي أ

َحقُّ  ا8َِْقّ 
َ
ن أ

َ
عَ  أ مBن يُتBبَ

َ
ي الB  أ ن إِالB  يَِهِدّ

َ
 .)١( ) ُفْهَدىٰ  أ

َفَمن (باإلضافة إىل الـنص اإلهلـي " علي مع احلق " فالنص النبوي 
َ
َحـقُّ  ا8َِْقّ  إxَِ  َفْهِدي أ

َ
ن أ

َ
 أ

عَ  سنلتزم مبدلول النصني ونتبع مـن يهـدي إىل احلـق، فضـال  فهل. أن عليا أحق أن يتبع: يعين ) يُتBبَ
 !عمن يدور معه احلق حيث دار؟

 :علي المبين
 .)٢(" أنت تبني ألميت ما اختلفوا فيه بعدي " لعلي  قال رسول اهللا 

" ويف مصـنف عبـد الـرزاق . حمصـور بعلـي  التبيان بعد الرسول : مبقتضى هذا النص
 أرأيت عليا؟: رجال سأل عمر عن بعض النعام يصيبه احملرم فقال له عمر إنَّ 

" أمرنـــا "  فقـــول عمـــر : " يقـــول حممـــد رواس قلعـــه جـــي!! " اســـأله فإنـــا أمرنـــا أن نشـــاوره
 ".ن اهللا عليهم اآلمر هلم هو رسول اهللا كما هو معهود من كالم السلف رضوا ينصرف إىل أنَّ 

عـن حـرب األمـة عبـد اهللا بـن عبـاس أنـه كـان يقـول ) املغـين(وقد نقل ابن قدامة املقدسي يف كتابه 
 .)٣(" إذا ثبت لنا عن علي قول مل نعده إىل غريه " 

____________ 
 .٣٥: يونس - ١
: وي يف كنـوز احلقـائقاملنـا. ٦/١٥٦: كنـز العمـال. صـحيح علـى شـرط الشـيخني: وقـال ٣/١٢٢: مستدرك احلـاكم - ٢

 :املناقب، اخلوارزمي. ١/٨٦: مقتل اخلوارزمي. ٢/٤٨٨: تاريخ دمشق. ١٨٨ص 
 :وراجع شرح النهج. ٥/٣٣: منتخب الكنز Qامش املسند. ١٨٢ص : ينابيع املودة. ٢٣٦ص 
 :امليزان، الذهيب. ١/٦٠: مطالب السؤول، ابن طلحة الشافعي. ١/٦٣: حلية األولياء. ٩/١٦٩
 .٣/٩٦: الغدير. ١٨ص : فتح امللك العلي. ١/١٤٥: فرائد السمطني. ٢١٢ص : فاية الطالبك. ١/٦٤

 .٣٨٨ص : ملحق املراجعات
  .٦و  ٥ص : راجع موسوعة فقه علي بن أيب طالب، حممد رواس قلعه جي - ٣

    



٤١٩ 

 :علي مني
 ".أنا أو علي علي مين وأنا من علي وال يؤدي عين إال : " قال رسول اهللا 

مــن فــارق عليــا " ويف اhمــع األوســط للطــرباين " أنــت مــين وأنــا منــك : " ويف صــحيح البخــاري
 .)١(" عليا مين وأنا منه  فقد فارقين إنَّ 

أنــت مــين، ألن حممــدا غــرس : حممــدا لــيس أبــا أو ابنــا لعلــي، وأمنــا صــح أن يقــول لــه بديهــة أنَّ " 
ــ ــي، وعقل ــي، وقلبــه بقلــب عل ــي، روحــه بــروح عل ــي، وإميانــه بإميــان عل ــي، وعلمــه بعلــم عل ه بعقــل عل
أنـــت مـــين وأنـــا منـــك، ألن حممـــدا مل يكـــن أبـــا وال أبنـــا : ومشائلـــه بشـــمائل علـــي، وإال مل يصـــح قولـــه

 .)٢(" لعلي، أجل قد اختاره ألخوته من دون أصحابه أمجعني بعد أن صاغه كما يريد 
ــت عائشــة لرجــل وهــو آخــذ خبطــام مجلهــا  هــا هــو ذا : أيــن تــرى عليــا، قــال -ل يــوم اجلمــ -قال

 .أي رسول اهللا  )٣(" ما أشبهه بأخيه : فقالت. واقف رافع يديه إىل السماء

 :النبي يوصي باتباع علي
من سره أن حييـا حيـايت وميـوت ممـايت ويسـكن جنـة عـدن غرسـها ريب، : " قال رسول اهللا 

 يا وليوال وليه، وليقتدي باألئمة من ولده من بعدي فإnمفليوال عل
____________ 

 .٥/٣٥٦: مسند أمحد: كتاب املناقب، باب مناقب علي بن أيب طالب، وراجع: صحيح البخاري - ١
ص : خصائص أمـري املـؤمنني، النسـائي. ٥/٦٣٥: صحيح الرتمذي. ١/٤٤: سنن ابن ماجة. ٣/١١١: مستدرك احلاكم

: ينـابيع املـودة. ٢٢١ص : مناقـب اإلمـام علـي، ابـن املغـازيل. ٧٩ص : املناقـب، اخلـوارزمي. ٢/٣٧٨: دمشقتاريخ . ٢٠
مصــــابيح . ٣٦ص : تــــذكرة اخلــــواص، ســــبط ابــــن اجلــــوزي. ١٢٠: الصــــواعق احملرقــــة. ٣٧١و  ١٨١و  ١٨٠و  ٥٥ص 

 :جامع االصول، ابن األثري. ٢/٢٧٥: السنة، البغوي
 ...١٨: مطالب السؤول. ٢/٢٢٩: الرياض النضرة. ٢/٥٦: طياجلامع الصغري، السيو . ٩/٤٧١
 .٣١٥ص : عقليات إسالمية، حممد جواد مغنية - ٢
 .١/٣٥: احملاسن واملساوي - ٣

    



٤٢٠ 

عرتيت، خلقوا من طينيت، ورزقوا فهمي وعلمي، فويل للمكـذبني بفضـلهم مـن أمـيت، القـاطعني فـيهم 
 .)١(" صليت، ال أناهلم اهللا شفاعيت 

مــن أحـــب أن حييــا حيــايت وميــوت ميتـــيت ويــدخل اجلنــة الــيت وعـــدين : " اهللا  وقــال رســول
ريب، وهــي جنــة اخللــد فليتــول عليــا وذريتــه مــن بعــده، فــإnم لــن خيرجــوكم بــاب هــدى ولــن يــدخلوكم 

 .)٢(" باب ضاللة 
نســان ودخولــه اجلنــة مبــواالة علــي وولــده، ال يف قوليــه الســابقني جيعــل فــوز اإل الرســول  إنَّ 

 !!مبواالة اعدائه وقاتلي ولده
يــا معشــر األنصــار أال أدلكــم علــى مــا إن متســكتم بــه لــن : " لألنصــار وقــال رســول اهللا 

 .بلى يا رسول اهللا: تضلوا بعدي أبدا؟ قالوا
____________ 

 :كفاية الطالب، الكنجي الشافعي. ٩/١٧٠: ج، ابن أيب احلديدشرح النه. ١/٨٦: حلية األولياء - ١
 .٣١٣و  ١٢٦ص : ينابيع املودة. ٢/٩٥: تاريخ دمشق، ابن عساكر. ٩/١٠٨: جممع الزوائد. ٢١٤ص 

: ملحــق املراجعــات. ٥/١١١: إحقــاق احلــق. ٣٤١٩٨حــديث رقــم  ١٢/١٠٤: كنــز العمــال. ١/٥٣: فرائــد الســمطني
حتقيــق اإلشــارة، . ، ورواه املتقــي عــن الطــرباين)خمطــوط(التــدوين، الرافعــي ). خمطــوط(يب نعــيم منقبــة املطهــرين، ا. ٣٣١ص 

 .١٨٣ - ٨٢ص : عبداحلق الدهلوي، راجع خالصة عبقات األنوار، علي احلسيين امليالين
يعلـى  وقـد عـد حيـىي ابـن. ، يف ترمجـة زيـاد بـن مطـرف راوي احلـديث٣/٢٠: ذكر هذا احلديث ابن حجر يف اإلصابة - ٢

اجلمــع بــني : مــع ان حيــىي هــذا احــتج بــه البخــاري ومســلم يف صــحيحيهما راجــع" واه "  -أحــد رجــال الســند  -احملــاريب 
 .٢/٥٤٦٥القيسراين، : رجال الصحيحني

 .٥/٣٢: ، ومنتخب الكنز Qامش مسند أمحد٥٧٨حديث رقم  ٦/١٥٥: كنز العمال: وراجع
: وراجع مسـتدرك احلـاكم. ١/٥٤١: اإلصابة، ابن حجر. ١٥٠و  ١٤٩ص  :ينابيع املودة. ٣٤ص : املناقب، اخلوارزمي

ــري وأبــو نعــيم يف فضــائل الصــحابة: وقــال ٣/١٢٨ : حليــة األوليــاء. صــحيح اإلســناد ومل خيرجــاه، وأخرجــه الطــرباين يف الكب
 :ترمجة اإلمام علي من تاريخ دمشق، ابن عساكر. ٣٥٠ - ٤/٣٤٩
 :فضائل اخلمسة. ٥/١٠٨: إحقاق احلق. ١/٥٥: لسمطنيفرائد ا. ٩/١٠٨: جممع الزوائد. ٢/٩٩
 .٣٣١ص : ملحق املراجعات. ٢/٢١٣

    



٤٢١ 

 )١(هذا علي فـأحبوه حبـيب وأكرمـوه بكـراميت، فـإن جربائيـل أمـرين بالـذي قلـت لكـم عـن اهللا : قال
 ")٢(. 

ــي بــن أيب طالــب: " ألصــحابه وقــال  فمــن تــواله  أوصــي مــن آمــن يب وصــدقين بواليــة عل
ــين، ومــن أحبــين فقــد أحــب اهللا، ومــن  فقــد تــوالين، ومــن تــوالين فقــد تــوىل اهللا، ومــن أحبــه فقــد أحب

 .)٣(" أبغضه فقد ابغضين، ومن أبغضين فقد أبغض اهللا 
مــن أهــل بيــيت، ينفــون عــن هــذا الــدين حتريــف  يف كــل خلــف مــن أمــيت عــدولٌ : " وقــال 

أئمـتكم وفـدكم إىل اهللا، فـانظروا مـن توفـدون  ل املبطلني، وتأويل اجلـاهلني، أال وإنَّ الضالني، وانتحا
 ")٤(. 

____________ 
: حليــة األوليــاء. ٩/١٧٠: شــرح الــنهج. ٦/١٥٧: مــن الكنــز ٢٦٢٥أخرجــه الطــرباين يف الكبــري وهــو حــديث رقــم  - ١
ـــــد. ١/٦٣ ـــــب. ٩/١٣٢: جممـــــع الزوائ ـــــة الطال ـــــابيع املـــــو . ٢١٠ص : كفاي ـــــاض النضـــــرة. ٣١٣ص : دةين . ٢/٢٣٣: الري

 .١/١٩٧: فرائد السمطني. ١/٦٠: مطالب السؤول
مناقــــب علــــي، ابــــن املغــــازيل . ٢/٩٣: تــــاريخ دمشــــق، ابــــن عســــاكر. ٦/١٥٤: أخرجــــه الطــــرباين يف الكبــــري، الكنــــز - ٢

فرائـــد . ٥/٣٢ :منتخـــب الكنـــز Qـــامش املســـند. ٢٨٢ص : ينـــابيع املـــودة. ٩/١٠٨: جممـــع الزوائـــد. ٢٣٠ص : الشـــافعي
 .٣٣٢ - ٣٣١ص : ملحق املراجعات. ٢/٢٠٢: فضائل اخلمسة. ٤٣٧ - ٦/٤٣٤: إحقاق احلق. السمطني

 .٣٢٧و  ٣٢٦و  ٢٢٦ص : ينابيع املودة. ٢/٤٤١: الصواعق احملرقة. أخرجه املال يف سريته - ٣
 .٣٣٢ص : ملحق املراجعات. ١٧ص : ذخائر العقىب

    



٤٢٢ 

 األدلة من القرآن

 :الربيةأولئك هم خري 
ينَ  إِنB  (: ملا نزل قول اهللا تعاىل ِ

BCا8َِاِت  وََعِملُوا آَمنُوا ا Bئَِك  الص ـٰ ولَ
ُ
 .)١( ) يBةِ  ال6َِْ   َخkُْ  ُهمْ  أ

ـــت وشـــيعتك : " قـــال رســـول اهللا  ـــي هـــم أن ـــا عل ـــة زاد )٢(" ي هلـــم الفـــائزون يـــوم : ويف رواي
 .القيامة

 .الناجني هم شيعة آل البيت  هذا، خري دليل على أنَّ  وقول النيب 

 :واعتصموا حببل اهللا مجيعا
هِ  Zَِبِْل  َواْقتَِصُموا (: قال تعاىل Bيًعا اللـ  .)٣( ) قُوا َيَفرB  َوَال  َ]ِ

____________ 
 .٧: البينة - ١
الصــواعق احملرقــة، ابــن . ١٤٨ - ١٢٥حــديث  ٣٦٦ - ٢/٣٥٦: نفــيراجــع شــواهد التنزيــل، احلــاكم احلســكاين احل - ٢

 .٣/١٤٦: تفسري الطربي. ٦/٣٧٩: الدر املنثور، السيوطي. ٢/٤٦٨: حجر الشافعي
 - ٢٤٤ص : كفايــة الطالــب، الكنجــي الشــافعي. ٣٠/٢٠٧: روح املعــاين، اآللوســي. ٥/٤٧٧: فــتح القــدير، الشــوكاين

نظـــــم درر . ١٠٧ص : الفصـــــول املهمـــــة، ابـــــن الصـــــباغ املـــــالكي. ١٨٧و  ٦٢ص : املناقـــــب، اخلـــــوارزمي احلنفـــــي. ٢٤٦
 ٢/٤٤٢: ترمجة اإلمام علي بن أيب طالب من تاريخ دمشـق، ابـن عسـاكر الشـافعي. ٩٢ص : السمطني، الزرندي احلنفي

 .٢٧٠و  ٧٤و  ٦٢: ينابيع املودة، القندوزي احلنفي. ٩٥١ح 
: فرائـــــد الســـــمطني. ١٨: تـــــذكرة اخلـــــواص، ســـــبط ابـــــن اجلـــــوزي .١٠٢و  ٧١ص : نـــــور األبصـــــار، الشـــــبلنجي الشـــــافعي

جــواهر العقــدين : ويف كتــاب التشــيع، عبــد اهللا الغريفــي نقــل قــول النــيب هــذا عــن. ٣٤٨ص : ملحــق املراجعــات. ١/١٥٦
توضــيح الــدالئل يف تصــحيح الفضــائل، شــهاب الــدين ").  ١٨العقــد الثــامن، الــذكر الثــاين ص ) " خمطــوط(للســمهودي 

: إســتجالب إرتقــاء الغــرف، الســـخاوي. ٢١٥رقــم  ٢/١٨٢: أنســاب األشــراف، الــبالذري). خمطــوط( ٥٠٥ص : أمحــد
 ).خمطوط( ٦٦ص 
 .١٠٣: آل عمران - ٣

    



٤٢٣ 

فقـد . ، وحـديث الثقلـني يؤكـد مـا قلنـاه)الكتـاب والعـرتة(املقصود حببل اهللا يف هذه اآلية الثقالن 
. التمسـك بـالثقلني، وجعــل التمسـك Qمـا أمانــا مـن الضـالل والفرقــةباالعتصــام و  أمرنـا النـيب 

 .وهنا جعل اهللا االعتصام حببله أمانا من الفرقة، إذن فحبل اهللا هو الثقالن
 .)١(وقد فسرت بعض الروايات حبل اهللا بآل البيت 

 :ويف هذا يقول اإلمام الشافعي
  وملـــــــــا رأيــــــــــت النـــــــــاس قــــــــــد ذهبـــــــــت Qــــــــــم

  ي واجلهـــــــــــــــلمـــــــــــــــذاهبهم يف أحبـــــــــــــــر الغـــــــــــــــ    

  
ـــــــت علـــــــى اســـــــم اهللا يف ســـــــفن النجـــــــا   ركب

  وهــــم أهــــل بيـــــت املصــــطفى خــــامت الرســـــل    

  
  وامســــــــــــكت حبــــــــــــل اهللا وهــــــــــــو والؤهــــــــــــم

ــــــــل      ــــــــا بالتمســــــــك باحلب ــــــــد أمرن )٢(كمــــــــا ق
  

  
 :فاسألوا أهل الذكر

لُوا (: قال تعاىل
َ
ْهَل  فَاْسأ

َ
ْكرِ  أ ّCِ٣( ) َيْعلَُمونَ  َال  ُكنتُمْ  إِن  ا(. 

____________ 
، ١/٣٠: شــــواهد التنزيـــل، احلـــاكم احلســــكاين. ٢/٤٤٤: الصـــواعق احملرقـــة. ٤/١٦: روح املعـــاين، اآللوســــي: راجـــع - ١

. ١٠٢ص : نــور األبصــار، الشــبلنجي الشــافعي. ٧٦ص : اإلحتــاف حبــب األشــراف، الشــرباوي الشــافعي. ١٨٠ - ١٧٧
 .١٠٧ص : إسعاف الراغبني، الصبان الشافعي

 .٣٤١ص : ملحق املراجعات
شـــواهد التنزيـــل، احلـــاكم احلســـكاين : راجـــع. ١٥ص : يوجـــد يف رشـــفة الصـــادي، أيب بكـــر شـــهاب الـــدين الشـــافعي - ٢
. ٩٢٣، ٢/٤٢١تـاريخ دمشـق، ابـن عسـاكر . ٢٣٦ص : كفاية الطالـب، الكنجـي الشـافعي. ٣٥٦ - ٣٥٠، ١/٢٥٩

 :املناقب، اخلوارزمي احلنفي. ١٦ص : تذكرة اخلواص، السبط ابن اجلوزي
. ١١/٤١روح املعـاين . ٣/٣٩٠الـدر املنثـور . ١٥٠ص : الصـواعق احملرقـة. ٤١٤ص : فتح القدير، الشـوكاين. ١٩٨ص 

 .٣٤٢ص : ملحق املراجعات
 .٤٣: النحل - ٣

    



٤٢٤ 

ولو تغاضينا عما ورد من تفسري هـذه اآليـة يف أهـل . )١(أهل الذكر يف هذه اآلية هم أهل البيت 
الفرتاض هنا أن يتأرجح معـىن أهـل الـذكر بـني علمـاء األمـة فا. البيت فال ميكن أن تنطبق إال عليهم

وأئمـــة آل البيـــت، وال جيـــوز األول ألن علمـــاء األمـــة خمتلفـــون إىل مـــذاهب أربعـــة وظاهريـــة وســــلفية 
 !فهل يأمرنا اهللا بسؤال املختلفني؟... وماتريديه

وأئمـــة آل البيـــت  .احلـــق ال يعقـــل هـــذا ألن اهللا ذم االخـــتالف والفرقـــة يف قرآنـــه كمـــا بينـــا ســـابقا
 !متفقون ال اختالف بينهم، فتصدق اآلية عليهم

 .ولو افرتضنا أن أهل الذكر هم علماء األمة، فيدخل أئمة آل البيت معهم ألnم سادة العلماء

 :كونوا مع الصادقني
َها يَا (قال تعاىل  فُّ

َ
ينَ  ك ِ

BCُقوا آَمنُوا ا Bهَ  اي Bونُوا اللـSُاِدِق?َ  َمعَ  َو B٢( ) الص(. 
: معنــاه كونــوا مــع علــي وأهــل بيتــه قــال ابــن عبــاس: قــال علمــاء الســري: " قــال ســبط ابــن اجلــوزي

 .)٣(" علي سيد الصادقني 
يف هــذه اآليــة يأمرنــا اهللا بــأن نكــون مــع الصــادقني علــى اإلطــالق، ولكــن ألــيس مــن املمكــن أن 

 !سيخطئ؟فكيف يأمر اهللا مبتابعة من علم أنه ! يصدر منهم خطأ فنتابعهم فيه؟
____________ 

ـــــري. ١٤/٧٥: تفســـــري الطـــــربي. ١١/٢٧٢: تفســـــري القـــــرطيب - ١ ـــــن كث ـــــل، احلـــــاكم . ٢/٥٩١: تفســـــري اب شـــــواهد التنزي
: روح املعــــــــــــاين. ١٤٠و  ٥١ص : ينــــــــــــابيع املــــــــــــودة. ٤٦٦ - ٤٦٣و  ٤٦٠و  ٤٥٩حــــــــــــديث  ١/٣٣٤: احلســــــــــــكاين

ـــت مـــؤمن الشـــريازي يف املســـتخرج مـــن وذكـــر نزوهلـــا يف ٣٤٢ص : ملحـــق املراجعـــات. تفســـري الثعلـــيب. ١٤/١٣٤  آل البي
 .٣/٤٨٢: إحقاق احلق: راجع. التفاسري االثين عشر

 .١١٩: التوبة - ٢
. ٢/٢٩٥: فــتح القــدير، الشــوكاين. ٣/٢٩٠: ، وراجــع نــزول اآليــة يف آل البيــت الــدر املنثــور١٠تــذكرة اخلــواص ص  - ٣

 :نابيع املودةي. ٢١٩ص ): خمطوط(تفسري الثعليب . ١١/٤١: روح املعاين
 .١١١ص : كفاية الطالب. ١١٩ص 

    



٤٢٥ 

األمر باملتابعة يقتضي أن يكون املأمور مبتابعته معصوما إذ األمـر مبتابعـة غـري املعصـوم  إنَّ " أجل 
 .)١(" قبيح ال يصدر عنه تعاىل 

الــذي يقتــل ولــو  الــذي يكــذب، ولــو مــرة يف حياتــه، ال يســمى صــادقا، كمــا أنَّ  ومــن املعلــوم أنَّ 
ال يفارقه لقب قاتل، فال ينطبق وصف الصادقني إال علـى أئمـة آل البيـت الـذين عصـمهم اهللا  مرة،

 .وأذهب عنهم الرجس، كما سيأيت ذكره
اِدِق?َ  َمعَ  ُكونُوا (وقـول اهللا  Bم بـأن يكونـوا  ) الصnأمـر جلميـع املـؤمنني يف مجيـع أمـاكنهم وأزمـا

وإال كيــف يــأمر اهللا بــأن يكــون  )٢(ل زمــن مــع الصــادقني لــذلك وجــب وجــود أحــد الصــادقني يف كــ
وهــذا ينطبــق علــى مــا قالــه اإلماميــة مــن ان الــزمن ال خيلــو مــن إمــام ! املؤمنــون مــع رجــل غــري موجــود؟

 فهل سنمتثل ألمر اهللا؟!! عدل للقرآن

 :أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم
ِطيُعوا (: قال تعاىل

َ
هَ  أ Bِطيُعوا اللـ

َ
وeِ  ُسوَل  الرB  َوأ

ُ
ْمرِ  َوأ

َ
 .)٣( ) ِمنُكمْ   اْأل

 .)٤( أولوا األمر يف هذه اآلية هم آل البيت 
لقـــد أمرنـــا اهللا بطاعـــة أويل األمـــر علـــى اإلطـــالق، كطاعتـــه وطاعـــة رســـوله، وهـــذا اإلطـــالق يفيـــد 

سـبيل اجلـزم يف  إن اهللا تعـاىل أمـر بطاعـة أويل األمـر علـى: " يقـول الفخـر الـرازي. بعصمة أويل األمر
 هذه اآلية، ومن أمر اهللا بطاعته على سبيل اجلزم والقطع

____________ 
 .٣/٣٠١: التسرتي يف إحقاق احلق - ١
 .وهذا ما ذهب إليه الرازي يف تفسريه لآلية - ٢
 .٥٩: النساء - ٣
 .٤/١١٣: تفسري الرازي. ٢٠٤ - ٢٠٢حديث  ١/١٤٨: راجع شواهد التنزيل، احلاكم احلسكاين - ٤

ص : ملحــق املراجعــات. ٣/٤٢٤: إحقــاق احلــق. ٢٥٠و  ٣١٤ص : فرائــد الســمطني. ١٣٧و  ١٣٤ص : ينــابيع املــودة
 .٥/٧٩: تفسري النيسابوري Qامش تفسري الطربي. ٣/٢٧٨: تفسري البحر احمليط، أيب حيان األندلسي. ٣٤٢

    



٤٢٦ 

ان بتقــدير إقدامــه علــى وأن يكــون معصــوما عــن اخلطــأ، إذ لــو مل يكــن معصــوما عــن اخلطــأ كــ البــدَّ 
اخلطــأ، يكــون قــد أمــر اهللا مبتابعتــه فيكــون ذلــك أمــرا بفعــل ذلــك اخلطــأ، واخلطــأ لكونــه خطــأ منهــي 
عنــه، فهــذا يفضــي إىل اجتمــاع األمــر والنهــي يف الفعــل الواحــد باالعتبــار الواحــد، وانــه حمــال، فثبــت 

كـل مـن أمـر اهللا بطاعتـه علـى سـبيل   اهللا تعاىل أمر بطاعة أويل األمر على سـبيل اجلـزم، وثبـت أنَّ  أنَّ 
أويل األمــر املــذكور يف هــذه اآليــة البــد  اجلــزم، وجــب أن يكــون معصــوما عــن اخلطــأ، فثبــت قطعــا أنَّ 

 .)١(" وأن يكون معصوما 
أnـم األمـراء، أو العلمـاء وإذا رجعنـا للقـرآن جنـده : وفسر أهل السنة أويل األمر بتفسـريات، منهـا

وeِ  َو/xَِٰ  ُسـولِ  الرB  إxَِ  دُّوهُ  رَ  َولَوْ  (: األمر، قال تعـاىلقد قرب لنا معىن أويل 
ُ
ْمـرِ  أ

َ
 لََعِلَمـهُ  ِمـنُْهمْ   اْأل

ينَ  ِ
BCواالستنباط مـن صـفات العـامل فيخـرج األمـراء منـه إال إذا كـانوا علمـاء  )٢( ) ِمنُْهمْ  يَْستَنِبُطونَهُ  ا

 .قادرين على االستنباط
واألول ال يصـــح ألن علمـــاء األمـــة . لمـــاء األمـــة وأئمـــة آل البيـــتفينحصـــر تفســـري أويل األمـــر بع

فـــأي واحــد مـــن . ألن احلـــق ال يكــون يف مجيـــع أقــواهلم. وال يــأمر اهللا بـــالرجوع للمختلفــني. خمتلفــون
وعلـى هـذا التفسـري جيـب علـى مسـلمي فلسـطني، اهلجـرة مـن ! علماء األمة نطيع، وهم متناقضـون؟

 .لباين، الذي أفىت بذلكفلسطني، إطاعة لعامل األمة األ
 .وليس هناك مسلم يقبل Qذه الفتوى

ــت، الــذين جيمعــون الســلطة السياســية  نَّ أويبقــى الوجــه الثــاين وهــو  أويل األمــر هــم أئمــة آل البي
مـن أطـاعين فقـد أطـاع اهللا، ومـن عصـاين فقـد عصـى اهللا : " والدينية، ويؤكـد علـى هـذا قـول الرسـول

 )٣(" عصى عليا فقد عصاين  ومن أطاع عليا فقد أطاعين ومن
____________ 

 .٤/١١٣: التفسري الكبري - ١
 .٨٣: النساء - ٢
وصــــححه وكــــذا الــــذهيب يف تلخيصــــه، ترمجـــة اإلمــــام علــــي مــــن تــــاريخ دمشــــق، ابــــن  ٣/١٢١: احلـــاكم يف املســــتدرك - ٣

 :ذخائر العقىب. ٢٥٧و  ٢٠٥ص : ينابيع املودة. ٢/٢٢٠: الرياض النضرة. ٢/٢٦٨: عساكر
 .١/١٧٩: فرائد السمطني. ٦٦ ص

    



٤٢٧ 

فكمــا جعــل اهللا طاعــة أويل األمــر كطاعتــه وطاعــة رســوله، جعــل رســول اهللا، طاعــة علــي كطاعــة 
وكمــا ال جيــوز تقــدمي ) علــي وولــده(أويل األمــر هــم آل البيــت  ولــذلك ثبــت أنَّ . )١(نفســه وطاعــة اهللا 

طـاعتهم كطاعـة اهللا ورسـوله،  النَّ  أحد على اهللا ورسوله، ال جيـوز تقـدمي أحـد علـى أئمـة آل البيـت،
 .من دون الناس

 :إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
َما (: قال تعـاىل Bهُ  يدُ  يُرِ  إِغ Bُْذِهَب  اللـoِ  ُْهَل  ْجَس  الرِّ  َعنُكم

َ
ـرَ  اYَْيْـِت  أ  ) ا َيْطِهـkً  ُكمْ  َوُيَطِهّ

)٢(. 
غـداة وعليـه مـرط مرحـل مـن شـعر  خـرج النـيب : " أخرج مسلم يف صحيحه قالت عائشة

أســود، فجــاء احلســن بــن علــي فأدخلــه، مث جــاء احلســني فــدخل معــه، مث جــاءت فاطمــة فأدخلهــا مث 
َما (: مث قـال. جـاء علـي فأدخلـه Bهُ  يدُ  يُرِ  إِغ Bُْذِهَب  اللـoِ  ُْهَل  ْجَس  الرِّ  َعنُكم

َ
ـرَ  اYَْيِْت  أ  ُكمْ  َوُيَطِهّ

 ًk٣("  ) ا َيْطِه(. 
____________ 

 .٣٣: األحزاب -٣و  ١
 :صحيح الرتمذي. كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بيت النيب : صحيح مسلم - ٢
 .٢/٤١٦و  ١٥٨و  ١٤٧و  ١٤٦و  ٣/١٣٣املستدرك على الصحيحني . ١/٣٣٠: مسند أمحد. ٥/٦٦٣

. ٩٢ - ٢/١١شـواهد التنزيـل، احلـاكم احلسـكاين . ١٣٥و  ١/٦٥الصغري، الطـرباين املعجم . تلخيص املستدرك، الذهيب
كفايــــة الطالــــب، الكنجــــي . ١/١٨٥ترمجــــة اإلمــــام علـــي مــــن تــــاريخ دمشـــق . ٤ص : خصـــائص أمــــري املــــؤمنني، النســـائي

. ٢٤و  ٢٣و  ٢١ص : ذخــائر العقــىب. ٢٠و  ٢/١٢، وقــد صــححه، أســد الغابــة ٣٧٥ - ٣٧٢و  ٥٤ص : الشــافعي
 :املناقب، اخلوارزمي. ٢٠٣ص : باب النزول، الواحديأس

. ٥/٢٣٠أحكــام القــرآن، اجلصــاص . ١٩٩و  ٥/١٩٨الــدر املنثــور . ٨ - ٢٢/٦تفســري الطــربي ص . ٢٢٤و  ٢٣ص 
تفســـري . ٣/٢٥٤مشــكاة املصـــابيح، العمــري . ٢/٢٧٨مصـــابيح الســنة، البغـــوي . ٣٠١ص : مناقــب علــي، ابـــن املغــازيل

. ٤٨٥ - ٣/٤٨٣تفسـري ابـن كثـري . ١٤/١٨٢تفسري القـرطيب . ٢/١٦٦لقرآن، ابن العريب أحكام ا. ١/١٩٣الكشاف 
 ...٢/٤٢٢: الصواعق احملرقة. ٤/٢٤٠اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي . ٤/٣٦٧و  ٢/٥٠٢اإلصابة، ابن حجر 

    



٤٢٨ 

واحلســني وعلــي جلــل علــى احلســن  أن النـيب : " ويف سـنن الرتمــذي مــن حــديث أم ســلمة
" اللهــم هــؤالء أهــل بيــيت وحــاميت، أذهــب عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهــريا : " وفاطمــة كســاء وقــال

 " ".إنك على خري : وأنا معهم يا رسول اهللا؟ فقال: " قالت أم سلمة
وبعد نـزول اآليـة  . )١(ويروى أن جربائيل وميكائيل شاركوا أهل البيت، يف الدخول حتت الكساء 

الصالة يـا أهـل البيـت : " مير بباب فاطمة إذا خرج إىل صالة الفجر ويقول  كان رسول اهللا
 .. ".)٢(" إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا 

 :قال رابطت املدينة سبعة أشهر على عهد النيب : وعن أيب احلمراء قال
الصـالة الصـالة إمنـا يريـد : إذا طلع الفجر جاء إىل باب علـي وفاطمـة، فقـال يب رأيت الن

يف أقوالـه السـابقة  لقـد حـدد النـيب  )٣(اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا 
مع ذلـك جنـد مـن يضـيف زوجـات النـيب آلل و  علي، فاطمة، احلسن واحلسني : أهل بيته وهم

 :وقد رد هذا من وجوه! البيت
ّ  نَِسـاءَ  يَـا (كان اخلطاب قبل آية التطهري موجـه لنسـاء النـيب : أوال َحـدٍ  لَْسـBhُ  اBXـ2ِِ

َ
ـنَ  َكأ  ِمّ

َقيBhُْ  إِنِ  النَِّساءِ  Bَضْعنَ  فََال  اي ْwَ... ( )فجاء اخلطاب بضمري التأنيث، كما )٤ 
____________ 

 .٢/٤٢٧: الصواعق احملرقة - ١
 :تفسري الطربي. ٥/١٩٩: الدر املنثور. ٢/١١: شواهد التنزيل. وصححه ٣/١٥٨: مستدرك احلاكم - ٢
ص : الفصـول املهمـة، ابـن الصـباغ. ٢/١٠٤: أنسـاب األشـراف. ٥/٥٢١: أسـد الغابـة. ٩/١٦٨: جممـع الزوائـد. ٢١/٦
 :ينابيع املودة. ٣/١٥٨: املستدرك تلخيص. ٤٨٤و  ٣/٤٨٣: تفسري ابن كثري. ٨

فــتح البيــان، صــديق . ٥/٩٦: منتخــب كنــز العمــال Qــامش املســند. ٢٨٥و  ٣/٢٥٩: مســند أمحــد. ٢٣٠و  ١٩٣ص 
 .٣٣٨ص : راجع ملحق املراجعات. ١/١٩: مطالب السؤول. ٧/٣٦٥: حسن خان

 .٢٢/٦: تفسري الطربي - ٣
 .٣٢: األحزاب - ٤

    



٤٢٩ 

َما (. ال اهللا، مث قـ...لسـنت، اتقيـنت: يف Bهُ  يدُ  يُرِ  إِغ Bُْذِهَب  اللـoِ  ُفأصـبح اخلطـاب هنـا  ) ...َعـنُكم
عـنكن " " عـنكم " للذكور ولو كانت نساء النيب يف اآلية لبقي اخلطاب كما هـو وألصـبحت كلمـة 

 ".يطهركن " " يطهركم " وكلمة " 
،  احلســن واحلســني الروايــات فســرت اآليــة، وحــددت آل البيــت بعلــي، وفاطمــة و  إنَّ : ثانيــا

فمـــا لنـــا ال نرضـــى بتفســـري النـــيب ونـــأىب إال أن . كمـــا روى ذلـــك مســـلم يف صـــحيحه وأئمـــة احلـــديث
" اللهم هؤالء أهل بييت فأذهب عنهم الرجس وطهـرهم تطهـريا : " قال نضيف عليه؟ فالنيب 

فهـل . إنـك علـى خـري: من دائرة آله وقال هلـا وهذه أم سلمة مع جاللة شأnا أخرجها النيب 
 !من عنده؟ ترى أوضح من هذا األمر؟ وهل يصح إلنسان أن يضيف على كالم النيب 

 :لإذا خرج إىل صالة الفجر ويقو  مير على بيت علي وفاطمة  وبقي النيب 
ــت الصــالة واســتمر علــى هــذا الفعــل ســتة أشــهر . اآليــة... إمنــا يريــد اهللا... الصــالة يــا أهــل البي

 .هؤالء أهل بيته فقط، وليعرفوا قدرهم عند اهللا ليؤكد للناس على أنَّ 
 .يروين هذه الروايات ومل يقلن اnن من آل البيت نساء النيب  إنَّ : ثالثا

 !جب لنساء النيب ما مل يوجنب ألنفسهن؟فلماذا نو 
 .اآلية قاضية بإذهاب الرجس الذي هو الذنوب واآلثام عن آل البيت إنَّ : رابعا

فقتـل  ونساء النيب ارتكنب خمالفات، كعائشة اليت جهزت جيشا حملاربـة علـي بـن أيب طالـب 
حـدث مــن عائشـة مـا حــدث، واإلرادة  فلــو كانـت اآليـة شـاملة لنســاء النـيب، ملـا. بـذلك ثالثـون ألفـا

 .يف اآلية غري تشريعية، فمحال أن يتخلف مراد اهللا عما يريده
اهللا أذهــب الــرجس عــن آل البيــت، والــرجس هــو الــذنوب واآلثــام،   وإذا عــدنا لآليــة، فســنرى أنَّ 
 ( :قـال الـرازي. والتطهري هو التنزيه مـن كـل ألـوان املعاصـي والـذنوب. كما يف الكشاف للزخمشري

 .)١(أي يزيل عنكم الذنوب  ) ْجَس  الرِّ  َعنُكمُ  oُِْذِهَب 
____________ 

 .٩/١٦٨: التفسري الكبري - ١

    



٤٣٠ 

إمنـا يريـد اهللا ليـذهب عـنكم السـوء والفحشـاء يـا أهـل بيـت حممـد ويطهـركم مـن : " وقال الطربي
: قتـادة أنـه قـال وذكر الطربي بسنده إىل سـعد بـن" الدنس الذي يكون يف أهل معاصي اهللا تطهريا 

َما ( Bهُ  يدُ  يُرِ  إِغ Bُْذِهَب  اللـoِ  ُْهَل  ْجَس  الرِّ  َعنُكم
َ
ـرَ  اYَْيِْت  أ فهـم أهـل بيـت  ) ا َيْطِهـkً  ُكمْ  َوُيَطِهّ

 :وقال ابن عطية. طهرهم اهللا من السوء وخصهم برمحة منه
يـع ذلـك عـن والرجس اسم يقع على اإلمث والعذاب وعلى النجاسات والنقائص، فأذهـب اهللا مج

 .)١(أهل البيت 
فاآلية حسب كالم هؤالء األعالم، تفيد عصمة آل البيت، فاهللا أذهـب عـن آل البيـت الـذنوب 

 .واآلثام، وطهرهم من كل ألوان املعاصي
؟ إن اهللا يريـد أن يـذهب الـرجس عـن كـل "إمنـا "   وإذا مل تفد العصمة، فما فائـدة احلصـر فيهـا ب

إن إرادة إذهــــاب الــــرجس عــــن كــــل إنســــان إرادة ! ا دون النـــاس؟فلــــم خــــص آل البيــــت هنــــ. إنســـان
، ويف النـوع املـذكور "توفيقيـة " تشريعية، أما اإلرادة يف آيـة التطهـري فهـي إرادة تكوينيـة، أو بـني بـني 

 .من اإلرادة حمال أن تتخلف إرادة اهللا عما يريد، ولذلك تثبت عصمة آل البيت
قدم هذه الكوكبة على سائر السـلف مـن الصـحابة ومل يقـدم فالنـا وال  ونالحظ أن النيب 

 !لذا ال يصح أن نقدم عليهم من أخره اهللا عنهم... فالنة

 ...:قل تعالوا ندع أبناءنا
َك  َفَمنْ  (: قـال تعـاىل Bْننَاَءنَـا نَـْدعُ  َيَعـالَْوا َفُقـْل  الِْعلْـمِ  ِمـنَ  َجـاَءكَ  َمـا َنْعدِ  ِمن ِفيهِ  َحاج

َ
 أ

ْننَاَءُكمْ 
َ
نُفَسنَا َونَِساَءُكمْ  َونَِساَءنَا َوأ

َ
نُفَسُكمْ  َوأ

َ
ْجَعل نَبْتَِهْل  ُعمB  َوأ هِ  لBْعنََت  َفنَ Bاللـ  َhَ  َ?ِذنِـEَْال 

( )٢(. 
____________ 

 .٢١/٥: تفسري الطربي - ١
 .٦١: آل عمران - ٢

    



٤٣١ 

علــــي، فاطمــــة، احلســــن  حممــــد،: أمجــــع املفســــرون علــــى نــــزول هــــذه اآليــــة يف أصــــحاب الكســــاء
للمباهلــة، فغــدا رســول  حيــث أتــى وفــد مــن نصــارى جنــران، فــدعاهم النــيب . واحلســني 

إذا أنـا : اهللا، حمتضنا احلسـني، آخـذا بيـد احلسـن، وفاطمـة متشـي خلفـه، وعلـي خلفهمـا، وهـو يقـول
ى إين ألرى وجوهـا لـو شـاء اهللا أن يزيـل جـبال يـا معشـر النصـار : دعوت فأمنوا، فقـال أسـقف جنـران

فـــال تبـــاهلوا فتهلكـــوا، وال يبقـــى علـــى وجـــه األرض نصـــراين إىل يـــوم القيامـــة، . مـــن مكانـــه ألزالـــه Qـــا
 ...يا أبا القاسم، رأينا أن ال نباهلك، وأن نقرك على دينك ونثبت على ديننا: فقالوا

 .)١(" على صحتها بني أهل التفسري واحلديث هذه الرواية كاملتفق  واعلم أنَّ : " قال الرازي
ة دون ســواهم مــن أهــل الفضــل مــن الســلف الصــاحل، ليــدل لَّــهلــذه الثُـ  اختيــار الرســول  إنَّ 
 .زهم عنهم وعظم شأnم عند اهللا ورسولهواضحة على متيّ  داللةً 

 شـركهم مـع نفسـه يف كـل شـئ، حـىت يبـني للنـاس أنَّ يسلط الضوء عليهم، وي فرسول اهللا 
 .هؤالء هم أهل الرسالة، وأوىل اخللق Qا بعد النيب 

____________ 
ــي بــن أيب طالــب: ، وراجــع صــحيح مســلم٣/٢٤٧: تفســري الــرازي - ١ . كتــاب فضــائل الصــحابة، بــاب مــن فضــائل عل

. تلخــــيص املســــتدرك. وصــــححه ٣/١٥٠: املســــتدرك. ١٢٩ - ١/١٢٠: شــــواهد التنزيــــل. ٥/٦٣٨: صــــحيح الرتمــــذي
ـــي، ابـــن املغـــازيل و  ٨٥و  ٥٤ص : كفايـــة الطالـــب، الكنجـــي الشـــافعي. ١/١٨٥: مســـند أمحـــد. ٢٦٣ص : مناقـــب عل

 ١/٣٦٨: الكشـاف. ٣/١٩٢و  ٣٠١ - ٣/٢٩٩: تفسـري الطـربي. ١/٢١: ترمجة اإلمام علي من تاريخ دمشق. ١٤٢
 .٣٧١ - ١/٣٧٠: ثريتفسري ابن ك. ٣٧٠ -

أحكـــام . ٥٩ص  :أســـباب النـــزول، الواحـــدي. ٢٩٦ - ٢/٢٩٥: أحكـــام القـــرآن، اجلصـــاص. ٤/١٠٤: تفســـري القـــرطيب
زاد . ٢/٧٢: فـــتح البيـــان يف مقاصـــد القـــرآن. ١/١٠٩: التســـهيل لعلـــوم التنزيـــل، الكلـــيب. ١/٢٧٥: القـــرآن، ابـــن العـــريب
. ٢/٢٢: تفسـري البيضـاوي. ٣٩ - ٢/٣٨: الدر املنثور. ١/٣٤٧: كاينفتح القدير، الشو . ١/٣٩٩: املسري، ابن اجلوزي

 .٣٤٠ - ٣٣٩ص  :راجع ملحق املراجعات. ١/٣٠٢: تفسري اخلازن

    



٤٣٢ 

ومــن املتفــق عليــه أنــه لــو أراد إنســان مــا مباهلــة غــريه، فإنــه ســيختار أفضــل معارفــه، حــىت يضــمن 
، فلو وجد مـن الرجـال أفضـل مـن علـي، ومـن األبنـاء النتيجة لصاحله، وكذا فعل سيد اخللق 

 .أفضل من احلسنني، ومن النساء أفضل من فاطمة، لضمهم إليه وباهل Qم
، فضل تضمحل دونه اخلصـائص، وتفـىن يف بقي مما دلت عليه اآلية من خصائص علي " 

وجاريــا بــنص اآليــة جمــراه الفضــل الــذي  جنبــه الفضــائل واملناقــب، أال وهــو كونــه نفــس النــيب 
تعنــو لــه اجلبــاه خبوعــا، وتطــامن لديــه املفــارق خشــوعا، وميــأل الصــدور هيبــة واجــالال، وتصــاغر دونــه 

ْضُل  َذٰلَِك  (اهلمم يأسا، من بلوغ مداه  هِ  فَ Bهُ  يََشاءُ  َمن يُْؤِييهِ  اللـ B١( ) الَْعِظيمِ  الَْفْضِل  ُذو َواللـ(. 
ــت هــد اهللا تبــارك وتعــاىل قــد أنــزل نفــس النــيب وأجراهــا يف حمكــم الــذكر  اك اهللا إذا عرفــت أنَّ وأن

 .)٢(" حيا وميتا  جمراها، ال ترتاب حينئذ يف أنه أفضل األمة وأوالها بالرسول 
 !)٣(" أفضل  أفضل الناس، اتفاقا، ومساوي األفضل الرسول  وال شك أنَّ " 

وقــدمهم يف الــذكر علــى األنفــس لينبــه علــى لطــف مكــاnم، وقــرب منــزلتهم، : " قــال الزخمشــري
وليؤذن بأnم مقدمون على األنفس، مفدون Qا، وفيه دليل ال شئ أقـوى منـه علـى فضـل أصـحاب 

 .)٤("  الكساء 
 مصطفى ليس غريه إياها -*   وهو يف آية التباهل نفس ال

آل البيـــــت هـــــم خلفـــــاء الرســــــول  اآليـــــة الـــــيت حنـــــن بصـــــددها، فيهـــــا دليـــــل واضـــــح علـــــى أنَّ  إنَّ 
 املوقف، موقف حتدٍّ  ن يف اآلية جند أنَّ فعند التمعّ . يف التبليغ والقيادة 

____________ 
 .٤: اجلمعة - ١
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٤٣٣ 

 .ميثلون الباطل -النصارى  -ميثل احلق، وأولئك  بني احلق والباطل، الرسول 
مـن دون  آل بيتـه  فاختار الرسـول . رمز لإلسالم، وأولئك رمز الكفر النيب 

وآل بيتــــه ميثلــــون  فكــــان النــــيب . هــــؤالء هــــم رمــــوز اإلســــالم الســــلف الصــــاحل، لينبــــه علــــى أنَّ 
. اإلسالم، والنصارى ميثلون الكفر، وهذه الصورة وحدها كافيـة لتعطينـا موقـع آل البيـت يف اإلسـالم

cا، ورأسها، وقلبهاوهكذا لن تفلح هذه األمة إال إذا جعلت آل البيت قدو. 
والــــذي ميــــأل األرض عــــدال، ويعيــــد  -املتفــــق علــــى ظهــــوره  -مهــــدي آخــــر الزمــــان  أال تــــرى أنَّ 

 !من آل البيت؟ -كما كان على عهد النيب   -اإلسالم 
ومثــة أمــر آخــر وهــو هــل جيــوز لنــا حنــن املســلمني أن نســتبدل القــرآن بكتــاب آخــر، ونســتقي منــه 

 .جييز هذا ليس هناك مسلم! تعاليم ديننا؟
إذن، فكمـــا ال جيـــوز تقـــدمي كتـــاب آخـــر علـــى القـــرآن كـــذلك ال جيـــوز تقـــدمي أحـــد علـــى أشـــقاء 

 !القرآن، الذين لن يفرتقوا عنه أبدا
ن هـو أفضـل مـن هنـاك َمـ فكيـف يقـال إنَّ . نفس النيب  اهللا جعل عليا  ونالحظ أنَّ 

. جعلــت عليــا خــري مــن ميثــل الرســول يف حياتــه وبعــد مماتــه" أنفســنا " وكلمــة ! ؟نفــس النــيب 
 .كذا بعد مماته، وال فرق  له اهللا لتمثيل اإلسالم ضد الشرك يف حياة النيب فكما أهّ 

ْهـِل  نَ 2َ  َما (: عليا نفس النيب، فال جيوز تقدمي أحد عليـه، لقـول اهللا تعـاىل ومبا أنَّ 
َ
 الَْمِدينَـةِ  ِأل

ْعرَ  ِمّنَ  َحْولَُهم َوَمنْ 
َ
ن اِب  اْأل

َ
َخلBُفوا أ هِ  ُسولِ  رB  َعن َفتَ Bنُفِسِهمْ  َلبُوا يَرْ  َوَال  اللـ

َ
! )١( ) غBْفِسـهِ  َعـن بِأ

ـــ ، إذ إنَّ ، هـــو تقدميـــه ضـــمنا علـــى الرســـول وتقـــدمي أي شـــخص علـــى علـــي  نفـــس  اً علّي
 !الرسول، بال خالف
____________ 

 .١٢٠: التوبة - ١

    



٤٣٤ 

 ...:قل ال أسألكم عليه أجرا
لُُكمْ  الB  قُل (: قال تعاىل

َ
ْسأ
َ
ْجرً  َعلَيْهِ  أ

َ
ةَ  إِالB  ا أ B١( ) َبٰ  الُْقرْ  ِ>  الَْموَد(. 

 .علي، فاطمة، احلسن واحلسني: املقصود بالقرىب يف هذه اآلية، أصحاب الكساء
يـا رسـول اهللا مـن قرابتـك هـؤالء، الـذين وجبـت علينـا : ملـا نزلـت هـذه اآليـة قـالوا: ن عباسعن اب

 .)٢(" علي وفاطمة وولدامها : " مودcم؟ قال
وإمنــا ثبتــت هلــم هــذه املنزلــة " ة آل البيــت، أجــرا ألعظــم رســالة إنــه لشــرف عظــيم أن تكــون مــودَّ 

طه وقبضـــه، وحججـــه البالغـــة، ومناهـــل شـــرائعه ألnـــم خلفـــاؤه يف أرضـــه، وأوليـــاؤه يف بســـ )٣(مـــن اهللا 
الســائغة، وأمنــاؤه بعــد النــيب علــى وحيــه، وســفراؤه يف أمــره وnيــه، فاحملــب هلــم بســبب ذلــك حمــب هللا، 

 .)٤(.... " واملبغض هلم مبغض هللا
ولـو فرضـنا أنـه وقـع مـنهم معصـية، فيجـب تـرك . لقد أمرنا اهللا مبودة ذوي القـرىب، علـى اإلطـالق

هَ  َفْعُصونَ  الB  (ن اهللا يعلـم أnـم مودcم، ولكـ Bَمرَ  َما اللـ
َ
، فأوجـب )٥( ) ونَ  يُـْؤَمرُ  َما َوَيْفَعلُونَ  ُهمْ  أ

 .مودcم يف أحواهلم كلها
____________ 
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٤٣٥ 

: ولـرب قائـل يقـول. وهذه اآلية، فيها دليل قطعـي علـى وجـوب متابعـة آل البيـت واألخـذ عـنهم
قــل ال أســألكم عليــه أجــرا إال اتبــاع ذوي القــرىب : يريــد لنــا اتبــاع آل البيــت، ملــاذا مل يقــل إذا كـان اهللا

 ي بنا اىل هذا املعىن؟أو طاعتهم أو أي لفظ آخر يؤدّ 
يريـد الطاعـة . اهللا قادر أن يأيت Qذه التعابري ولكنه يريد منا أكثر من االتباع والطاعة نَّ أصحيح 

 .له ا ويطيعه وهو كارهٌ ع شخصا مّ فاإلنسان قد يتب. ةمع املودَّ 
 !ذوي القرىب، باإلضافة إىل اتباعهم فالتعبري باملودة يستلزم ودِّ 

: " يقــول الشــيخ الصــبان املــالكي. أمــا مصــاديق هــذه املــودة فــال جنــدها إال عنــد شــيعة آل البيــت
ــــربة احملبــــ أنَّ ) اعلــــم(و ... ومــــودcم واحــــذر عــــداوcم -آل البيــــت  -فــــالزم يــــا أخــــي حمبــــتهم  ة املعت

إذ جمــرد حمبــتهم مــن غــري اتبــاع لســنتهم، ال تفيــد !! املمدوحــة، هــي مــا كانــت مــع اتبــاع ســنة احملبــوب
هـذه ليسـت حمبــة  مـدعيها شـيئا مـن اخلــري، بـل تكـون عليـه وبــاال وعـذابا يف الـدنيا واآلخـرة، علــى أنَّ 

ــــار حمبوباتــــه ومرضــــي ــــة امليــــل إىل احملبــــوب وإيث ــــنفس يف احلقيقــــة، إذ حقيقــــة احملب اته علــــى حمبوبــــات ال
 ".ومرضياcا، والتأدب بأخالقه وآدابه 

 :وقال بعد أن ذكر عدة أحاديث يف حب آل البيت
علم من األحاديث السابقة، وجوب حمبة أهل البيت، وحترمي بغضهم، التحرمي الغليظ، وبلـزوم " 

 .)١(" ح البيهقي والبغوي بل نص عليه الشافعي حمبتهم صرَّ 
. ا اآلخرون فال جند عندهم احلب مبعنـاه احلقيقـيلبيت، هو عند أتباعهم، أمّ أجل إن حب آل ا

وعداء آل البيت وبغضهم، بدأ مـن بعـض السـلف، فحـروQم لعلـي، وقـتلهم ألبنـاء الرسـالة، ولعـنهم 
. مـن السـلف لـذوي القـرىب يدل داللة واضحة علـى بغـض قسـمٌ ... لعلي على املنابر حنو ستني سنة

 .)٢(مل يكن معدودا من اخللفاء، عندهم، حىت أحلقه أمحد بن حنبل Qم  عليا  حىت أنَّ 
____________ 
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٤٣٦ 

ون حبـا خالصـا، فالـذي يــزعم حـب إنسـان هـو أن حتـب مـا حيـب، وتكـره مــا يكـره، حـىت يكـ إنَّ 
 .، وحيب معاوية يف الوقت نفسه، فهو ليس حمبا يف احلقيقةحب علي 

  تـــــــــــــــــــــود عـــــــــــــــــــــدوي، مث تـــــــــــــــــــــزعم أنـــــــــــــــــــــين

  الــــــــــــرأي عنـــــــــــك لعــــــــــــازب صـــــــــــديقك، إنَّ     

  
حب اهللا وحب الشـيطان، ال جيتمعـان، وحـب موسـى وحـب فرعـون متناقضـان، وحـب النـيب  إنَّ 
 .وكذلك حب آل البيت وحب أعدائهم. حب مسيلمة ال يلتقيانو  

وال اعتقـد . فهـم حيبـوnم وحيبـون أعـداءهم. فحب غري الشيعة آلل البيـت، جمـرد لقلقـة ال أثـر هلـا
 .حبهم يرضي احلبيب، أو يرضي اهللا الذي فرض مودcم على مجيع اخللق أنَّ 

ـــــــــــــــدروا للحـــــــــــــــب شـــــــــــــــرطاً  ـــــــــــــــه وقـــــــــــــــد ق   ل

ــــــــــــــــــــــبغض املــــــــــــــــــــــبغض للصــــــــــــــــــــــاحب       أن ت

  
 !ضعوا األقالم: فلرياجع اإلنسان حساباته قبل أن يقال

 ...:إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب
هَ  إِنB  (: قال تعـاىل Bيَُصلُّونَ  َوَمَالئَِكتَهُ  اللـ  َhَ  ّ ِ2ِ

BXَها يَا ا فُّ
َ
ينَ  ك ِ

BCوََسـِلُّموا َعلَيْهِ  َصلُّوا آَمنُوا ا 
 .)١( ) تَْسِليًما

يـــا رســـول اهللا، أمـــا الســـالم عليـــك، فقـــد عرفنـــاه، فكيـــف : آليـــة، قـــال الصـــحابةملـــا نزلـــت هـــذه ا
قولـوا اللهـم صـل علـى حممـد وآل حممـد، كمـا صـليت علـى آل إبـراهيم إنـك : " الصالة عليك؟ قـال

 محيد جميد، اللهم بارك على حممد، وعلى آل حممد كما باركت على آل إبراهيم،
____________ 

  .٥٦: األحزاب - ١
    



٤٣٧ 

 .)١(" محيد جميد إنك 
 :ويف هذا املقام يقول الشافعي

ــــــــــــــــا آل بيــــــــــــــــت رســــــــــــــــول اهللا حــــــــــــــــبكم   ي

  فـــــــــــــــــرض مـــــــــــــــــن اهللا يف القـــــــــــــــــرآن أنزلـــــــــــــــــه    

  
  كفـــــــــــاكم مـــــــــــن عظـــــــــــيم الشـــــــــــأن أنكـــــــــــم

)٢(مـــــــن مل يصـــــــل علـــــــيكم ال صـــــــالة لــــــــه     
  

  
. لقد أمـر اهللا عبـاده بالصـالة علـى آل البيـت األطهـار، وهـذه منحـة إهليـة مل يشـاركهم فيهـا أحـد

 .لوال علمه باستقامتهم: على الناس كان اهللا ليفرض مودة آل البيت   وما
 .وما أثبت اهللا هلم هذه املنزلة إال ليؤكد دورهم الرسايل يف قيادة األمة

يف الصــــالة عليــــه، مــــن دون  وقــــد أشــــرك اهللا أصــــحاب الكســــاء مــــع صــــاحب الكســــاء 
:  وفـيهم ذوو الفضــل ولـيس هــذا ألnـم أقربــاء النـيب، فــامليزان الوحيـد هــواآلالف مـن السـلف الصــاحل

)  Bْكرَ  إِن
َ
هِ  ِعندَ  َمُكمْ  أ Bْيَقـاُكمْ  اللـ

َ
ويف تقـدميهم علـى مجيـع السـلف مـا ال خيفـى مـن وجـوب  ) أ

 !إذ كيف نؤخرهم وقد قدمهم اهللا؟. تقدميهم عليهم
ــــرازي ــــآلل، منصــــبٌ  إنَّ : " قــــال الفخــــر ال ــــذلك جعــــل هــــذا الــــدعاء خامتــــة عظــــ الــــدعاء ل يم، ول

حــب آل حممـــد  غــري اآلل، فكــل ذلـــك يــدل علــى أنَّ  وهــذا التعظــيم، مل يوجـــد يف حــقِّ ... التشــهد
 ".واجب 

____________ 
كتـاب الصــالة، : صــحيح مسـلم. كتـاب التفســري، بـاب قولـه إن اهللا ومالئكتــه يصـلون علـى النـيب: صـحيح البخـاري - ١

 .٤٩ - ٣/٤٥: سنن النسائي. ٢/٣٥٣: صحيح الرتمذي. د التشهدباب الصالة على النيب بع
و  ٢/٤٧ :مســــند أمحــــد. ٢٠٧ص : أســــباب النــــزول، الواحــــدي. ١/٢٥٧: ســــنن أيب داود. ١/٢٩٢: ســــنن ابــــن ماجــــة

ـــك. ٥/٣٥٣ ـــك املطبـــوع مـــع شـــرحه تنـــوير احلوال . ١٩: ذخـــائر العقـــىب ١٤/٢٣٣: تفســـري القـــرطيب. ١/١٧٩: موطـــأ مال
املسـتدرك، . ٤/٣٠٣: فـتح القـدير، الشـوكاين. ٥/٢١٥: الـدر املنثـور. ٣/٥٠٧: تفسري ابن كثري. ٢/٤٣: تفسري الطربي

 .٣٥٣ص : ملحق املراجعات. ١/٢٦٨: احلاكم
إسعاف الراغبني Qامش نـور . ٣٥٤ص : ينابيع املودة. ٩٩ص : الشرف املؤبد، النبهاين. ٢/٤٣٥: الصواعق احملرقة - ٢

: السـرية النبويـة، زيـين دحـالن Qـامش السـرية احللبيـة. ٢٩: اإلحتاف حبب األشراف. ١٠٥ :نور األبصار. ١١٨: األبصار
 .٣٣٤: ملحق املراجعات. رشفة الصادي. ٣/٣٣٢

    



٤٣٨ 

يف الصــالة عليــه وعلــيهم، يف التشــهد، ويف الســالم، : أهــل بيتــه ســاووه يف مخســة أشــياء: " وقــال
 .)١(" والطهارة، ويف حترمي الصدقة، ويف احملبة 

إن هذا التعظـيم مل يوجـد يف حـق غـري : الدعاء لآلل منصب عظيم وقال اعرتف الرازي بأنَّ  لقد
فإذا كـانوا هكـذا، كـانوا أوىل بالتقـدمي مـن . يف مخسة اشياء وأهل البيت ساووا النيب ... اآلل

 .)٢(باهلذيان واcموه  دون السلف الذين اشفقوا على النيب 
فال جيوز أن نقدم أحدا عليهم، ألن اهللا أشركهم مع نبيه يف الصالة عليـه، ومل يؤهـل غـريهم هلـذا 

 .الشرف
ألن مـــن يشـــفق علـــى النـــيب  فتـــذكر هـــذا أخـــي املســـلم وال تكـــن ممـــن أشـــفق علـــى النـــيب 

 !سيطرده كما طرد أصحابه من قبل

 :إمنا أنت منذر
َما (: ىلقال تعا Bنَت  إِغ

َ
 .)٣( ) َهادٍ  قَْومٍ  َوِلُ?ِّ   ُمنِذرٌ  أ

 !يقرر اهللا يف هذه اآلية أن لكل قوم هاديا، وما أكثر األقوام اليت جاءت بعد النيب
هــم علمـــاء : فمــن هـــؤالء اهلــداة الـــذين جعلهــم اهللا لكـــل قــوم؟ ســـألنا مدرســة أهـــل الســنة فقـــالوا

علمــــاء األمــــة خمتلفــــني يف فهــــم اإلســــالم عقيــــدة وشــــريعة،  هــــذا ال ميكــــن، ألننــــا نــــرى: قلنــــا. األمــــة
 .وأصبحوا أحزابا، لكل حزب فكره وأسلوبه، وطريق اهلداية طريق واحد فال يعقل هذا اجلواب

وهؤالء األئمة قد انفرد كل واحـد مـنهم بفقـه وآراء ختـالف بعضـها : وإن قيل األئمة األربعة، قلنا
 !يف عصره، ومالك كان مقربا إليها بعضا، فأبو حنيفة كان مناوئا للسلطة

____________ 
 .٧/٣٩١: تفسري الرازي - ١
 .كما يف رزية اخلميس  - ٢
 .٧: الرعد - ٣

    



٤٣٩ 

وإن قيـــل ابـــن تيميـــة، قلنـــا لـــو ! ألقـــوامهم فقـــط -بعـــد التســـليم لكـــم  -وهكــذا، وهـــؤالء األئمـــة 
ذه اآليــة، وأيــن هادينــا يف فــأين مصــداق هــ. افرتضــنا هــذا فهــو لقومــه، واهللا قــرر أن لكــل قــوم هاديــا

 زماننا هذا؟
مصـــداق هـــذه اآليـــة ال يوجـــد إال  إنَّ : وحـــني ســـألنا مدرســـة آل البيـــت عـــن هـــؤالء اهلـــداة، قـــالوا

لــن " جعــل اثــين عشــر إمامــا هاديــا ال خيلــو الــزمن مــن أحــدهم  النــيب  إنَّ : عنــدنا، فــنحن قلنــا
علـي بـن أيب طالـب  نَّ أبأمسـائهم وبـني لنـا  د عيـنهم النـيب وقـ" يفرتقا حـىت يـردا علـي احلـوض 

ـــك يـــا علـــي يهتـــدي : " هـــو اهلـــادي الـــذي خيلفـــه فقـــال   أنـــا املنـــذر وعلـــي اهلـــادي، وب
 ".املهتدون 

 .)١( ا يف علي هذا وقد صنف احلافظ ابن عقدة، كتابا يف هذه اآلية وروايات نزوهل
وبقية اهلداة يف صلب علـي، ألنـه رمـز هلـم، ومـا مـر مـن أحاديـث يؤكـد لنـا علـى أnـم اهلـداة بعـد 

 !ودون هذا التفسري ال يكون لآلية أي تفسري مقبول. النيب 
، وحصــر اهلدايــة فيــه، فهــو حســب قــول بقولــه الســابق، أعطــى عليــا مطلــق اهلدايــة فــالنيب 

وال يكــــون اإلنســـان هاديــــا يف أحوالـــه كلهــــا إال إذا كــــان . هــــذا، هـــاد يف مجيــــع أوقاتـــه النـــيب 
ســـريعة  ونظـــرةٌ . اهلـــادي يهـــدي وال يهـــدى اســـم فاعـــل، تـــدل علـــى أنَّ " هـــادي " وكلمـــة . معصـــوما

، واحتاج بعضهم لبعض إال عليا فلم حيـتج يومـا ألحـد يف اجلميع قد أخطأوا لسرية السلف، جند أنَّ 
 .أي قضية، بل كان الكثري حيتاجون إليه وهذا ال خيفى على أحد وكذا كان ولده من بعده

____________ 
 .١٣/١٠٨تفسري الطربي . ٢/٤١٧ترمجة اإلمام علي من تاريخ دمشق . ٣/٩٣إحقاق احلق : فراجع - ١

 .١٣/٩٧: روح املعاين. ٤/٤٥: الدر املنثور. ٥/٢٧١: سري الرازيتف. ٢/٥٠٢: تفسري ابن كثري
 .٥/٣٤: منتخب الكنز Qامش مسند أمحد. ٣/١٢٩: املستدرك، احلاكم. تفسري الشوكاين

 .١٠٧ص : الفصول املهمة، ابن الصباغ املالكي. ٤/٣٠٧: زاد املسري، ابن اجلوزي

    



٤٤٠ 

 املتقدم عليه جيعـل نفسـه بـني النـيب  ، ألنَّ  الجيوز أن نقدم أحدا على عليٍّ  ناومن ه
ــــذي مل يفصــــل بينهمــــا يف أي موضــــع، بــــل خصــــه بفضــــائل  ، ويف هــــذا ردٌّ وعلــــي  علــــى اهللا ال

 !تطاولت إليها األعناق، وكان خيتاره دائما من دون السلف

 تعليق
، ولـيس هـذا لقـرQم مـن وآلـه   النـيب يف اآليات السابقة نالحظ االقـرتان الـدائم بـني

، بــل هــو اإلعــداد الربــاين لقيــادة األمــة وتوجيــه أنظارهــا حنــوهم، فهــم البقيــة الباقيــة مــن النــيب 
 .الرسول 

 من السلف وأئمة املذاهب، غري آل البيت؟ فهل جتد هذه اآليات أو مثيالcا، نازلة يف أحد
 من الصحابة؟ وهل جتد آية التطهري نازلة يف غري علي وفاطمة واحلسن واحلسني 

 ؟وهل جتد آية فرضت مودة أحد من الصحابة غري علي وزوجته وبنيه 
 ، غري علي؟وهل جتد آية جعل اهللا فيها أحدا نفس النيب 

ـــة، غـــري آل  ـــة فرضـــت الصـــالة علـــى أحـــد مـــن الســـلف يف الفـــرائض اخلمـــس اليومي وهـــل جتـــد آي
 البيت؟

 ؟...؟ وهل جتد...وهل جتد
فهيــا لنعــد القلــب ! إذا كــان اجلــواب ال، فلــم قــدمتم علــيهم مــن مل يســاوهم يف فضــل وال علــم؟

، فاملـانع مـن الضـالل، لنـيب هكـذا قـال ا. احلقيقي إىل جسد هذه األمة، وQذا لن تضـل أبـدا
ملتجئـا إىل هـواه وتراثـه،  ومـن أعـرض عـن كـالم الرسـول . هو التمسـك بالكتـاب وآل البيـت

 .فسوف لن يفلح أبدا
 ما يف القرآن آية، إال وعلي رأسها وقائدها وشريفها: " قال ابن عباس يف علي

    



٤٤١ 

 .)١(" ، وما ذكر عليا إال خبري عاتب اهللا أصحاب حممد  وأمريها، ولقد
، )٣(" آيــة  ٣٠٠نــزل يف علــي . " )٢(" مــا نــزل يف أحــد مــن كتــاب اهللا مــا نــزل يف علــي : " وقــال
َها يَا (ما أنزل اهللا : " وقال فُّ

َ
ينَ  ك ِ

BC٤(" إال وعلي أمريها وشريفها  ) آَمنُوا ا(. 
مل : قـال أمحـد وإمساعيـل القاضـي والنسـائي وأبـو علـي النيسـابوري: " حجر العسـقالينوقال ابن 

 .)٥(" يرد يف حق أحد من الصحابة باألسانيد اجلياد أكثر مما جاء يف علي 
____________ 
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ــي مــن تــاريخ دمشــق، ابــن عســاكر. ١/٤٩: شــواهد التنزيــل. ٢٥ص : الصــواعق احملرقــة - ٤ . ٢/٤٣٠: ترمجــة اإلمــام عل

 .١٤٠ص : كفاية الطالب، الكنجي الشافعي. ٨٩ص  :ذخائر العقىب
ص : تــاريخ اخللفــاء، الســيوطي. ٢٨٦و  ١٢٦ص : ينــابيع املــودة. ٧٣ص : نــور األبصــار. ٨٩ص : نظــم درر الســمطني

. ٢/٢٧٤: الريــاض النضــرة. ١٤٥ص  :إســعاف الــراغبني Qــامش نــور األبصــار. ٩/١١٢: جممــع الزوائــد، اهليثمــي. ١٧١
Q ٣٣٩ص : راجع ملحق املراجعات. ٥/٣٨: امش مسند أمحدمنتخب كنز العمال. 

إســعاف الــراغبني . ١١٨ص : وراجــع هــذا القــول يف الصــواعق احملرقــة. ١٤٢ص : فضــائل الصــحابة مــن فــتح البــاري - ٥
 .٢٠ص : فتح امللك العلي. ٢/٢٨٢: الرياض النضرة. ١٤٩ص : Qامش نور األبصار

    



٤٤٢ 

 أقوال علي
للنصوص القرآنية والنبويـة يف الـدعوة للتمسـك بـآل البيـت والنهـل لقد جاءت أقوال علي مؤكدة 

 :من نبعهم ومن أقواله 
أنظــروا أهــل بيــت نبــيكم، فــالزموا مســتهم، واتبعــوا أثــرهم، فلــن خيرجــوكم مــن هــدى ولـــن "  - ١

روا عـنهم يعيدوكم يف ردى، فإن لبدوا فالبدوا، وإن nضوا فاnضوا، وال تسـتبقوهم فتضـلوا، وال تتـأخ
 .)١(" فتهلكوا 
فــأين تــذهبون؟ وأىن تؤفكــون؟ واألعــالم قائمــة، واآليــات واضــحة، واملنــار منصــوبة، فــأين "  - ٢

ة احلـق، وأعـالم الـدين، وألسـنة الصـدق، يتاه بكم؟ بل كيف تعمهون وبينكم عرتة نبـيكم؟ وهـم أزمَّـ
 .)٢(" فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم وروداهليم العطاش 

وبغيـــــا علينـــــا، أن رفعنـــــا اهللا  أيــــن الـــــذين زعمـــــوا أnـــــم الراســـــخون يف العلـــــم دوننـــــا، كـــــذباً "  - ٣
األئمـة  إنَّ . بنا يستعطى اهلـدى، ويسـتجلى العمـى. ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم

... من قريش غرسوا يف هذا البطن من هاشم، ال تصـلح علـى سـواهم، وال تصـلح الـوالة مـن غـريهم
 ")٣(. 

ال تـــؤتى البيـــوت إال مـــن ابواQـــا، فمـــن . حنـــن الشـــعار، واألصـــحاب، واخلزنـــة، واألبـــواب"  - ٤
 .)٤(" سارقا  يَ أتاها من غري أبواQا، مسُِّ 
 .)٥(" موضع سره، وجلأ أمره، وعيبة علمه، وموئل حكمه، وكهوف كتبه : " وقال يف آل البيت

____________ 
 .٢/١٩: nج البالغة، حممد عبده - ١
 .١/١٥٥: nج البالغة، حممد عبده - ٢
 .٢/٥٥: املصدر السابق - ٣
 .٢٧٩ - ١/٢٧٨: املصدر السابق - ٤
 .٣٠ - ١/٢٩: املصدر السابق - ٥

    



٤٤٣ 

تــاهللا لقــد علمــت تبليــغ الرســاالت، وإمتــام العــدات، ومتــام الكلمــات، وعنــدنا أهــل البيــت "  - ٥
 .)١(" أبواب احلكم، وضياء األمر 

 .)٢(" لي بينكم مثل السراج يف الظلمة، يستضئ به من وجلها إمنا مث"  - ٦

 مقارنة بين أدلة الفرق
رأينا أصحاب املذاهب األربعة واألشعري بال دليل هلم على صـحة مـنهجهم، فتبقـى عنـدنا أدلـة 

و الفـارق بينهمـا كبـري، ولـ أنَّ  الذي يقارن بـني أدلـة اإلماميـة والسـلفية، سـيجد إنَّ . السلفية واإلمامية
جعـــال علـــى كفـــيت ميـــزان لثقلـــت كفـــة امليـــزان لـــدى املدرســـة اإلماميـــة بوضـــع حـــديث الثقلـــني وحـــده 

  !عليها
  كثــــــــــــــــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــــــــــــــــك واخلــــــــــــــــــــــــــــــــــالف

  وكــــــــل يــــــــّدعي الفــــــــوز بالصــــــــراط الســــــــوي    

  
ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــواه ـــــــــــــــــال إل   فـــــــــــــــــا عتصـــــــــــــــــامي ب

  مثّ وحـــــــــــــــــــــــــــــــــّيب ألمحـــــــــــــــــــــــــــــــــد وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  فـــــــــــاز كلـــــــــــب حبـــــــــــب أصـــــــــــحاب كهـــــــــــف

  كيــــــــــــــــــف أشــــــــــــــــــقى حبــــــــــــــــــب آل النــــــــــــــــــيب    

  
املسـلم احلـق إذا بلغـه احلـديث الصـحيح، يعـد نفسـه كأنـه مسعـه مـن  وإنَّ : " القيسـيقال استاذنا 

وهــل ! ، فهــل يســوغ أن يــؤخر قبولــه والعمــل بــه حــىت يعرضــه علــى آراء املــذاهب؟رســول اهللا 
املبـادرة إىل الواجب هـو  ه ال ينسجم مع عقله ونتاج تفكريه؟ إنَّ يسوغ تأويله وحرفه عن حقيقته ألنَّ 

 .)٣(" امتثال احلديث النبوي من غري التفات إىل سواه 
، القاضــي بالتمســك بكتــاب اهللا وآل هــذا هــو الواجــب، فهــل ســنمتثل حلــديث الرســول 

 !البيت؟
وحنــن فصــلنا القــول يف هــذا الثنــاء، عنــد مناقشــة . حيــتج الســلفية ملــذهبهم بثنــاء اهللا علــى الســلف

هم علـى عدالـة الصـحابة، ولــو كـان الثنـاء واملـدح دلـيال علــى اتبـاعهم، لـرجح مـذهب آل البيــت أدلـت
 يشرتكون مع الصحابة يف النصوص اليت فآل البيت . حاال

____________ 
 .١/٢٢٠: املصدر السابق - ١
 .١/٣٦٢: املصدر السابق - ٢
 .٣٠و  ٢٩ص : ةالتحفة السنية يف cذيب شرح العقيدة الطحاوي - ٣

    



٤٤٤ 

ة، واملباهلـة، وآيـة الصـالة مدحتهم، فضال عما انفردوا به من فضائل، وحسـبهم آيـة التطهـري، واملـودَّ 
 ...عليهم

ففضــال عــن مــدح اهللا ألل البيــت فقــد أمــر األمــة باتبــاعهم يف قرآنــه كمــا بينــا، وعلــى لســان نبيــه 
   .بأدلة ال يتطرق إليها شك

  حصحص الحق
،و عليهــااحلــق واضــح وبــائن لطالبه،فقــد رأينــا أنَّ املــذاهب االربعــه ال دليــل  جنــد أنَّ ،كل هدابعــد 

و ،رأينــا وجــوب إضــافة آل البيــت للكتــاب والســنه، ألنَّ الرســول قرnمــا معــا، و أمــر بالتمســك Qمــا
  رأينا أدلة اإلمامية ومدى قوcا،أصلها ثابت و فرعها يف السماء

ــــــــــــــــت تبغــــــــــــــــي لنفســــــــــــــــك مــــــــــــــــذهبا   إذا أن

  احلشــــــــر مـــــــن هلــــــــب النــــــــارينجيـــــــك يــــــــوم     

  
ــــــــــدع عنــــــــــك قــــــــــول الشــــــــــافعي ومالــــــــــك   ف

  وأمحـــــــــــد واملـــــــــــروي عـــــــــــن كعـــــــــــب أحبـــــــــــار    

  
  ووال أنــــــــــــــــــــــــاس نقلهــــــــــــــــــــــــم وحــــــــــــــــــــــــديثهم

  روى جــــــــــــدنا عــــــــــــن جربئــــــــــــيلعن البــــــــــــاري    

  
  :الشافعيقال 

  آل النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب ذريعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت

  وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيليت    

  
  أرجــــــــــــــــــــــــــو Qــــــــــــــــــــــــــم أُعطــــــــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــــــداً 

ــــــــــــــــــــــــــدي اليمــــــــــــــــــــــــــني صــــــــــــــــــــــــــحيفيت      )١(بي
  

  
  : لقوله )٢(بالتشّيع  وقد اcُم الشافعي

  يـــــــــــــا راكبـــــــــــــاًقف باحملّصـــــــــــــب مـــــــــــــن مـــــــــــــىن

  واهتـــــــــــــف بقاعـــــــــــــد خيفهـــــــــــــا والنـــــــــــــاهض    

  
  ســـــــــــــحراً إذا فـــــــــــــاض احلجـــــــــــــيج إىل مـــــــــــــىن

  فيضــــــــــــــاً كملـــــــــــــــتظم الفـــــــــــــــرات الفـــــــــــــــائض    

  
  إن كــــــــــــــــان رفضــــــــــــــــا حــــــــــــــــب آل حممــــــــــــــــد

)٣(فليشــــــــــــــــــهد الــــــــــــــــــثقالن أين رافضــــــــــــــــــي     
  

  
  :وقال

  أنـــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــيعي يف ديـــــــــــــــــــين وأصـــــــــــــــــــلي

  مبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مث داري عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقلية    

  
  بأطيـــــــــــــــــــــب مولـــــــــــــــــــــد و أعـــــــــــــــــــــز فخـــــــــــــــــــــر

  )١( وأحســـــــــــــن مـــــــــــــذهب يســـــــــــــمو الربيـــــــــــــة    

  
    



٤٤٥ 

  :و يف علي بن أيب طالب يقول ابن أيب احلديد
  ولقــــــــــــد رأيــــــــــــت ديــــــــــــن األعتــــــــــــزال وإنــــــــــــين

  ألجلــــــــــــك أهــــــــــــوى كــــــــــــل مــــــــــــن يتشــــــــــــيَّع    

  
  :و قال الشاعر النصراين

  ال تُقـــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــيعة هـــــــــــــــــــــــواُة علـــــــــــــــــــــــيٌّ 

  إنَّ يف كــــــــــــــــــــــــــــلِّ ُمنصــــــــــــــــــــــــــــٍف شــــــــــــــــــــــــــــيعّيا    

  
 ى أحقية منهجنادلة إضافية علأ

 ...اهللا تعاىل ال جيب عليه شئ أنَّ : ومذهب أهل السنة أيضا: " يقول النووي - ١
م الكـــافرين ولـــو نعَّـــ... فلـــو عـــذب املطيعـــني والصـــاحلني أمجعـــني وأدخلهـــم النـــار كـــان عـــدال منـــه

 .)١(" وأدخلهم اجلنة كان له ذلك 
ة كفــار ضــالون، وأهــل الســنة هــم الصــاحلون يف نظــر بعــض أهــل الســن شــيعة آل البيــت  إنَّ 

أهــل الســـنة قـــرروا جـــواز إدخــال اهللا للصـــاحلني يف النـــار وإدخالـــه  ومبـــا أنَّ . وأهـــل احلـــق. املطيعــون هللا
يــدخل الشــيعة اجلنــة ويـــدخل  -ألنــه الجيــب عليــه شـــئ عنــد القــوم  -للكــافرين يف اجلنــة فلعــل اهللا 

 !!!الصاحلني واملطيعني النار
نظر يف كل أدلة الشيعة على أحقية مذهبهم، فعقيدة أهل السنة هـذه جتعـل الشـيعة فلو أغفلنا ال

معهــم علــى قــدم ســواء يف احتمــال دخــوهلم يف اجلنــة، ولــيس هنــاك مــرجح عنــد أهــل الســنة بعــد أن 
 .إنه ال جيب على اهللا شئ: قالوا

اجلنـة كأمـل إبلـيس أملـه يف  فلماذا يصيح الواحد منهم بأن الشـيعة مـن أهـل النـار بـالرغم مـن أنَّ 
 .؟)٢(وملاذا يؤلف بعضهم كتبا يف الفرقة الناجية ويرجح جناة أهل السنة !! حسب عقيدته؟

____________ 
 .١٧/١٦٠: شرح النووي على مسلم - ١
عقيــدة الفرقــة " وكصــاحب كتــاب " الفــرق بــني الفــرق وبيــان الناجيــة مــنهم " كــأيب منصــور البغــدادي صــاحب كتــاب   - ٢

 "!السنة واجلماعة  الناجية أهل

    



٤٤٦ 

فـإذا كـان احتمـال . علـى شـيعة آل البيـت فهذه حقيقـة سـتبقى تـدوي وتـرد علـى كـل بـاغ ومعتـدِّ 
دخـول أصــحاب هــذه العقيـدة يف اجلنــة كاحتمــال دخـول إبلــيس، ودخــول فرعـون وقــارون وأيب هلــب 

 !!حجة تبقى هلم على أnم هم الناجون؟ فيها، فأيُّ 
أخــرج الــديلمي عـن أيب ســعيد اخلــدري أن : " بط ابــن اجلـوزيقـال ابــن حجــر الشـافعي وســ - ٢
ْسئُولُونَ  إِغBُهم َوقُِفوُهمْ  (: قال النيب  B١(" عن والية علي "  ) م(. 

َ  اْهِدنَا (: وأخرج الثعليب يف الكشف والبيان ّWِمسعـت : قـال مسـلم بـن حيـا ) الُْمْستَِقيمَ  اَط  ال
 .)٢(صراط حممد وآله : أبا بريدة يقول

السـيف " قال السيد حممد بن يوسف احلسـيين التونسـي املـالكي الشـهري بالكـايف يف كتابـه  - ٣
روى أبــو بكـر حممـد بــن مـؤمن الشــريازي يف كتابـه املسـتخرج مــن التفاسـري االثــين ": اليمـاين املسـلول 
 : يا رسول اهللا من الفرقة الناجية؟ فقال: عشر قال علي 

 .)٣(" املتمسكون Qا أنت وأصحابك " 
ك وشــيعتك نَّــأا يــا بــن أيب طالــب، أمَّــ"  روى الــذهيب يف ميــزان االعتــدال عــن النــيب  - ٤

 ".يف اجلنة 
 ".ك وشيعتك يف اجلنة نَّ أا يا أبا احلسن أمَّ : " وروى اخلطيب البغدادي عن النيب 

يـا أبـا احلسـن أمـا أنـت وشـيعتك يف : " ويف إسعاف الراغبني للصبان الشـافعي عـن النـيب 
 .)٤(" اجلنة 

____________ 
 .٢١ص : تذكرة اخلواص. ٢/٤٣٧: الصواعق احملرقة - ١
اإلحتـــــــاف حبـــــــب . ١٠٥ - ١٠١و  ٩٥ - ٨٦حـــــــديث  ١/٥٧: شـــــــواهد التنزيـــــــل، احلـــــــاكم احلســـــــكاين: وراجـــــــع - ٢

 .٣/٥٣٤: إحقاق احلق. ١٦٢ص : كفاية الطالب. ٧٦ص : األشراف، الشرباوي الشافعي
 .٣٤٣ص : ملحق املراجعات

 .، مطبعة الرتقي بدمشق١٦٩ص  - ٣
 .٣٠٩و  ٣٠٧و  ٧/٧٥: راجع هذه االحاديث يف إحقاق احلق - ٤

    



٤٤٧ 

لي إنـك سـتقدم علـى اهللا وشـيعتك راضـني مرضـيني ويقـدم عليـه يا ع: " وقال رسول اهللا 
 .)١(" عدوك غضابا مقمحني 

 .)٢(" أنت وشيعتك موعدي وموعدكم احلوض : " لعلي وقال 
للفـوز تقـررت  والتشيع لعلي مكانـةٌ : " -من أهل السنة  -قال األستاذ عبداحلليم اجلندي  - ٥
: " كنـــا عنـــد النـــيب فأقبـــل علـــي، فقـــال النـــيب: ي عـــن جـــابر بـــن عبـــد اهللا قـــالروى الســـيوط. بالســـنة

 ...هذا وشيعته هلم الفائزون يوم القيامة والذي نفسي بيده إنَّ 
 ".أنت وأصحابك يف اجلنة : " النيب قال لعلي أنَّ  )٣(وعن أم سلمة 

 :يبويف حديث علي قال له الن) " قمح(ويف nاية ابن األثري ما نصه يف مادة 
 ".ك غضابا مقمحني راضني مرضيني، ويقدم عليها عدوَّ ) وشيعتك(ستقدم على اهللا أنت " 

ويف . وهــو يتحــدث إىل علــي) شــيعة ولــدك(والزخمشــري يــروي يف ربيــع األبــرار حــديث النــيب عــن 
 .مسند أمحد بن حنبل وخصائص النسائي كثري يف الداللة على شيعة علي

هم التابعون واملقتدون واملتميزون باتباعهم واقتدائهم الكامـل بأnم ) الشيعة(وخيصص املسلمون 
 .)٤(" باإلمام علي واألئمة من بنيه 

مـــن مـــات علـــى حـــب آل حممـــد مـــات شـــهيدا، أال ومـــن مـــات : " قـــال رســـول اهللا  - ٦
ومـن مـات على حب آل حممد مات مغفورا له، أال ومن مات على حب آل حممـد مـات تائبـا، أال 

على حب آل حممد مات مؤمنـا مسـتكمل اإلميـان، أال ومـن مـات علـى حـب آل حممـد بشـره ملـك 
املوت باجلنة، مث منكر ونكري، أال ومن مات على حب آل حممد يزف إىل اجلنـة كمـا تـزف العـروس 

 يف بيت زوجها، أال ومن مات على حب آل حممد فتح له يف
____________ 

 .٢٠٣: كنوز احلقائق. ٢/٤٤٩: الصواعق احملرقة - ١
 .٦/٣٧٩: تفسري الدر املنثور - ٢
 .٣٠ص : اإلمام جعفر الصادق - ٣

    



٤٤٨ 

قربه بابان إىل اجلنة، أال ومن مات على حب آل حممد جعل اهللا قربه مـزار مالئكـة الرمحـة، أال ومـن 
 .)١(... " مات على بغض آل حممد جاء يوم القيامة مكتوبا بني عينيه آيس من رمحة اهللا

اجعلـــوا أهـــل بيـــيت مـــنكم مكـــان الـــرأس مـــن اجلســـد، ومكـــان العينـــني مـــن : " قـــال  - ٧
 .)٢(" (بالعينني  الرأس، وال يهتدي الرأس إالّ 

 هاشبهة وردّ 
الشــيعة اإلماميــة هــم الفرقــة الناجيــة قــد يقــول قائــل كيــف يصــح هــذا بــالرغم  بعــد أن ثبــت لنــا أنَّ 

 ...ة أكثر منهم عددا وفيهم فالن وفالن من العلماءأهل السن من أنَّ 
لقد أورد ابن عثيمني السلفي مثل هـذه الشـبهة علـى لسـان األشـاعرة مـن أهـل السـنة وحنـن نـورد 

 :قال". وشهد شاهد من أهلها " شيئا من كالمه ليكون أبلغ يف الرد ومن مورد 
 ...، هذا هو امليزان الصحيحاحلق ال يوزن بالرجال وإمنا يوزن الرجال باحلق إنَّ "... 

نـا وذا خلـق، ة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجـل ديّ اإلنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوّ  فإنَّ 
ولكــن يكــون نــاقص العلــم أو ضــعيف الفهــم، فيفوتــه مــن الصــواب بقــدر مــا حصــل لــه مــن الــنقص 

 ف غــريه، فــيظن أنَّ والضــعف، أو يكــون قــد نشــأ علــى طريــق معــني أو مــذهب معــني، ال يكــاد يعــر 
 .)٣(... " الصواب منحصر فيه، وحنو ذلك

____________ 
ص : نـور األبصـار، الشـبلنجي. ٢٢١ - ٤/٢٢٠: تفسـري الكشـاف، الزخمشـري احلنفـي. الثعليب يف تفسري آية املودة - ١

 .٣٦٩و  ٢٦٣و  ٢١ص : ينابيع املودة. ٧/٤٠٥: تفسري الفخر الرازي. ١٠٥ - ١٠٤
 .٣٣٣ص : ملحق املراجعات. ٢/٢٥٥: فرائد السمطني. ٩/٤٨٦: إحقاق احلق

جممـــع الزوائـــد، . ٨ص : الفصـــول املهمـــة، ابـــن الصـــباغ املـــالكي. ١١٠ص : إســـعاف الـــراغبني Qـــامش نـــور األبصـــار - ٢
 .٣٣٢ص : ملحق املراجعات. ٩/١٧٢اهليثمي الشافعي 

 .٨٨ص : عثيمنيالقواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن، حممد الصاحل ال - ٣

    



٤٤٩ 

ال أحـــد مـــن اخللـــق ســـوى رســـول اهللا : " وقـــال اســـتاذنا القيســـي يف جوابـــه علـــى الشـــبهة نفســـها
احلـق  ميكن أن يكون حجة على دين اهللا، وإمنا الدين حجة علـى كـل اخللـق، إضـافة إىل أنَّ  

 .)١(" عرف أهله ال يعرف بالرجال، وإمنا الرجال يعرفون باحلق، فاعرف احلق ت
ـــت  ـــاع فاتّ " كحـــديث الثقلـــني،   وحنـــن وجـــدنا النصـــوص ملزمـــة لنـــا علـــى الرجـــوع آلل البي ب

النص فرض سواء أمجع الناس عليه أو اختلفوا فيه، ال يزيد الـنص مرتبـة يف وجـوب االتبـاع أن جيمـع 
 وإن اختلـــف فيـــه، وأنَّ  النـــاس عليـــه، وال يـــوهن وجـــوب اتباعـــه اخـــتالف النـــاس فيـــه، بـــل احلـــق حـــقٌّ 

اعلـــم انـــه ال يضـــري اخلـــرب : " وقـــال صـــديق حســـن خـــان. )٢(! " وإن كثـــر القـــائلون بـــه الباطـــل باطـــلٌ 
 .)٣(" قول األكثر ليس حبجة  الصحيح عمل أكثر األمة خبالفه ألنَّ 

اك وطــرق الضــاللة ة الســالكني، وإيّــاتبــع طــرق اهلــدى وال يضــرك قلَّــ: " وقــال الفضــيل بــن عيــاض
 .)٤(" غرت بكثرة اهلالكني وال ت

ـــا مهـــا : بعـــد جـــواب أهـــل الســـنة ألنفســـهم أود أن أقـــول ـــاع الكتـــاب والســـنة فليكون ـــتم أتب إن كن
الــدليل الشـــرعي يف إثبــات املـــذهب ولــيس مـــنهج الســلف، فكمـــا يوجــد عنـــدكم ســلف فلشـــيعة آل 

 .عظام البيت سلفٌ 
ءٍ  ِ>  َينَاَزْقتُمْ  فَإِن (: قال تعاىل ْnَ  ُدُّوهُ  فَر  xَِهِ  إ Bاللـ  Bفلنرجع )٥( ) ُسولِ  َوالر 

____________ 
ص : يف كلية الشريعة يف جامعـة الريمـوك ٢كتيب توحيد األمساء والصفات كان مقررا كمدخل لدراسة مساق عقيدة   - ١
١٧. 
 .٥٠٥ص : اإلحكام يف اصول األحكام - ٢
 .م األصولعن حصول املأمول من عل ٩١ص : راجع قواعد التحديث للقامسي - ٣
 .٢٣٩ - ٢٣٨ص : األذكار، النووي - ٤
 .٥٩: النساء - ٥

    



٤٥٠ 

آل  علـى حـبِّ  إىل اهللا ورسوله لنعرف احلق، وإذا رجعنـا إليهمـا جنـد النصـوص القرآنيـة والنبويـة حتـثّ 
ر مـــن اتبـــاع البيـــت والتمســـك Qـــم مـــع القـــرآن ومـــواالcم ومعـــاداة أعـــدائهم، ووجـــدنا النصـــوص حتـــذّ 

 .مثل مهل النعم اقون إىل النار وال خيلص منهم إالّ الصحابة إذ إnم يس
 !فهل سنسلم للنصوص؟

    



٤٥١ 

  الفصل الثاني
  القول المختصر فيمن تشيع وشعر

   



٤٥٢ 

  :توطئة
الــذين مل يكــن  ،مــن علمــاء أهــل الســنة فقــد ســبقنا هلــذا كثــريٌ  ،كمــا أننــا توصــلنا إىل املــنهج احلــق

وحبثــوا عــن احلقيقــة  ،ونظــروا بعــني البصــرية ،cمهــدفهم إالّ رضــا اهللا ن فتمــردوا علــى بيئــتهم وموروثــا
املطـّرز  ولبسـوا ثـوب احلـقّ  ،فخلعوا ثوب أفكارهم الذي حاكـه اhتمـع ،فوجدوها يف اتّباع آل البيت
وأمرنـا بالتمسـك Qـم مـع   ،الذين نزل القرآن يف بيـوcم ،فكر آل البيت ،بالفكر اإلسالمي الصحيح

  .كتاب اهللا
وحنـن  .جالء بتأليف كتب يف أسباب استبصارهم وانتشرت يف كـل مكـانوقام هؤالء العلماء األ

مـن أّن  ،مسـتفيدين ممّـا كتبـوا يف دعـم مـا توصـلنا إليـه ،قصـرية يف حبثنا هذا سنقف مع بعضـهم وقفـةً 
  .الفرقة الناجية هم الشيعة

 ( :وأمعـــن فكـــرك يف كلمـــاcم وكــــن مـــن الـــذين قـــال اهللا فــــيهم -أخـــي املســــلم  -فتعـــال معنـــا 
وfِـَك *  الّسابُِقونَ  الّسابُِقونَ وَ 

ُ
يـنَ  (فـالعربة بعمـوم اللفـظ  )١( ) الُْمَقّرُبـونَ  أ ِCِّفينَـا َجاَهـُدوا َوا 

  .)٢( ) ُسبُلَنَا Xََْهِدَفّنُهمْ 
____________________  

  .١١و  ١٠: الواقعة - ١
  .٦٩: العنكبوت - ٢

    



٤٥٣ 

  الشيخ محمد مرعي األنطاكي
  .هـ ١٣١٤سنة  - إحدى القرى التابعة ألنطاكية - عنصو ولد الشيخ األنطاكي يف قرية

سافر الشيخ األنطاكي وأخوه أمحد إىل مصر لطلب العلم وأخذا جّل العلوم عن مشـايخ األزهـر 
  ...حمموداً أبو طه املهين والشيخ رحيم ،الشيخ مصطفي املراغي شيخ األزهر :ومنهم
طلـب منهمـا بعـض أعـالم مصـر  ،رادا العـودا برعا يف التحصيل وحصل هلما شهادات راقية وأومل

  ...أن يبقيا ليكونا مدرسني باألزهر فأبيا ووجدا أّن بالدمها أحوج إليهما
  :أبياتاً من الشعر وهي - ملاذا اخرتت مذهب الشيعة - ذكر الشيخ األنطاكي يف بداية كتابه

  :قالوا
  ملــــــــــــــــــاذا اخــــــــــــــــــرتت مــــــــــــــــــذهب آل طــــــــــــــــــه

  وحاربـــــــــــــــــــــــــت األقـــــــــــــــــــــــــارب يف والهـــــــــــــــــــــــــا    

  
  :قلت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــت احلــــــــــــــــــــــــــــــــــقَّ نصــــــــــــــــــــــــــــــــــاً أل   ين رأي

  ورب البيـــــــــــــــــــــــت مل يـــــــــــــــــــــــألف ســـــــــــــــــــــــواها    

  
  فمــــــــــــــــــــذهيب التشــــــــــــــــــــّيع وهــــــــــــــــــــو فخــــــــــــــــــــرٌ 

  ملــــــــــــــــــــــــــــن رام احلقيقــــــــــــــــــــــــــــة وامتطاهــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وفرعــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــي وهــــــــــــــــــــــو در

ــــــــــــــــد تباهــــــــــــــــا     ــــــــــــــــه ق ــــــــــــــــدهر في   صــــــــــــــــفا وال

  
  وهـــــــــــــــل ينجـــــــــــــــو بيـــــــــــــــوم احلشـــــــــــــــر فـــــــــــــــرد

  مشــــــــــــــى يف غــــــــــــــري مــــــــــــــذهب آل طاهــــــــــــــا    

  
  فــــــــــــــال أصــــــــــــــغي لعــــــــــــــذٍل بعــــــــــــــد علمــــــــــــــي

  اهابـــــــــــــــــــــــــــــأّن اهللا للحـــــــــــــــــــــــــــــق اصـــــــــــــــــــــــــــــطف    

  
  وال أهـــــــــــــــــــــــــــــــتم يف الـــــــــــــــــــــــــــــــدنيا ألمـــــــــــــــــــــــــــــــرٍ 

  إذا مــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــنفس وافاهــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــداها    

  
   ،ر لنا األخذ باملذهب احلقفلقد هدانا اهللا تعاىل وقدّ  ،وبعد :قال األنطاكي

    



٤٥٤ 

 اإلمـام جعفـر بـن حممـد الصـادق  مذهب حفيـد رسـول اهللا  ،مذهب أهل البيت 
إذ أّن  .فهــو أصــل للمــذاهب وهــي الفــروع ،تفرعــت عنــه واســتقت منــه مجيــع املــذاهب األربعــةالــذي 

ــتهــو أبــو حنيفــة نُ  ن جعفــر بــن حممــد الصــادق عــأّول مــن أخــذ  ــت عنــه  ،عمــان بــن ثاب ملــا ثب
يريد بذلك السنتان اللتـان حضـر فيهمـا علـى اإلمـام  »لو ال السنتان هللك النعمان  « :حيث يقول

  .وأخذ العلوم عنه ادق الص
ولقنـه مـا  ،ودرس عليـه ،أخذ عـن مالـك ،مث الشافعي .مث مالك أخذ العلوم عن كتب أيب حنيفة

  .مث أمحد بن حنبل كذلك. أخذه عن كتاب أيب حنيفة عن الصادق 
ومجيـــع . عـــت عـــن اإلمـــام جعفـــر بـــن حممـــد الصـــادق إذن فجميـــع املـــذاهب األربعـــة تفرَّ  -

فمـا وجـد يف كتـب املـذاهب األربعـة  ،متفقـة علـى ذلـك - كانت أم شيعية  سنيةً  - املصادر التارخيية
ومـــا كـــان خمالفـــاً فهـــو عـــن اجتهـــادهم  موافقـــاً للمـــذهب اجلعفـــري فهـــو عـــن جعفـــر بـــن حممـــد 

  .وقياسهم واستحساnم
  :وهي أمور كثرية نذكر منها«  :وقال عن األسباب اليت دعته لألخذ مبذهب أهل البيت 

وقــد أفــىت بصــحته   ،وتــربأ بــه ذمــة املكلــف بــال ريــب ،رايـت أّن العمــل مبــذهب الشــيعة جمــزئ :أوالً 
فضــيلة الشــيخ  »زميلنــا«كثــريون مــن علمــاء الســنة الســابقني والالحقــني وأخــرياً مــنهم الشــيخ األكــرب 

  ...هحممود شلتوت رئيس األزهر مفيت السنة يف دور 
 ،أنّــه قــد ثبــت عنــدي باألدلــة القويــة والرباهــني القاطعــة واحلجــج الدامغــة الرصــينة الواضــحة :ثانيــاً 

ــت  ،الــيت هــي كالشــمس الســاطعة يف ضــاحية النهــار ليســت دوnــا ســحاب أحقيــة مــذهب أهــل البي
 وأنّـــه هـــو املـــذهب احلـــق الـــذي أخـــذه الشـــيعة عـــن أئمـــة أهـــل البيـــت عـــن جـــدهم رســـول اهللا 
وأخـــذه الثقـــاة عـــن الثقـــاة مــن يـــوم البعثـــة إىل يـــوم البعثـــة ال  ،عــن جربائيـــل عـــن الـــرب اجلليــل 

  .خيتلف آخرهم عن أّوهلم
فجـــدير  .وأهـــل البيـــت أدري وأعـــرف مبـــا يف البيـــت مـــن غـــريهم ،أّن الـــوحي نـــزل يف بيـــتهم :ثالثـــاً 

  ويأخذ من ،األدلة منهمبالعاقل املدبر أن ال يرتك ما صّح لديه من 
    



٤٥٥ 

  .األجانب والدخالء
  ...عيكثري من اآليات الواردة يف الذكر احلكيم والقرآن اhيد الدالة على ما ندّ   :رابعاً 

الدالـة علـى ذلـك  كثري من األحاديث املأثورة واألخبار الواردة عـن النـيب األعظـم   :خامساً 
الشــيعة «وقــد أتينــا علــى كثــري منهــا يف كتابنــاً .. .يف كتــبهم »يعة والســنةالشــ«وقــد ذكرهــا الفريقــان 
  ...فراجع هناك جتد ما فيه الكفاية »وحجتهم يف التشيع

ومن مجلة األسباب اليت دعتنا إىل التشّيع هي وقوع كثري مـن املنـاظرات الـيت جـرت بيـين  :مث قال
ـــت أجـــد  .وبـــني بعـــض علمـــاء الشـــيعة د غـــري أين أجتلَّـــ ،نفســـي حمجوجـــاً معهـــمويف اثنـــاء املنـــاظرة كن

  .وأدافع دفاع املغلوب مع ما أنا عليه حبمد اهللا من االطالع الواسع
 وقــد وقــع يف نفســي شــيءٌ  ،وقــد طالــت املنــاظرة بيننــا زمنــاً طــويالً ال يقــل عــن ثــالث ســنني تقريبــاً 

  ...من الريب يف املذاهب األربعة لكثرة اخلالف فيها
حـــىت أخـــذ النـــاس يرتاكمـــون علينـــا  ،وذاع وشـــاع ومـــأل األمســـاع ، الـــبالدمث أشـــتهر أمرنـــا يف :قـــال

ـــت مـــذهب احلـــق وتـــرك املـــذهب  ،يســـألوننا عـــن الســـبب الـــذي دعانـــا إىل األخـــذ مبـــذهب أهـــل البي
فمـن أراد مـنكم أن نوضـح لـه املـذهب احلـق فليـأت  ،وكنـا جنيـبهم بـأّن األدلـة قامـت لـدينا ،الشافعي

  .إلينا
ن كل حـدب وصـوب مـن خمتلـف الطبقـات مـن العلمـاء واألسـاتذة والوجهـاء وكانوا يأتون إلينا م

  .والتجار والكسبة واملوظفني وغريهم فكّنا نلقي عليهم احلقائق من املصادر املوثوقة من مصادرهم
ومــنهم  ،ويــرفض مذهبــه )مــذهب أهــل البيــت (فمــنهم مــن يســمع ويقنــع ويأخــذ باملــذهب 

مـع أنّـه غـري قـادر علـى الـدفاع  - وعـذره اجلهـل والتعصـب لـيس إالّ  هذهبـب ويبقى علـى ممن يتعصَّ 
  .عن مذهبه

ــأنَّ  ــت ب طافــة يف كتــب الفــريقني  ،مــن كــال الطــرفني ،األدلــة القاطعــة والرباهــني الســاطعة وقــد عرف
  إذ إنّه سلسلة ذهبية مرتاصة حلقاcا  ،بأحقية األخذ باملذهب اجلعفري

    



٤٥٦ 

  ...بعضها ببعض ال تنفصم
إذ ال  ،فاعتنقنــاه بكــل فــرح وســرور ،وضــح لنــا الطريــق إىل الــدخول يف املــذهب الشــيعي وبــذلك

هــدانا اهللا وإيــاك إىل مــا فيــه رضــاه وهــو  .منــاص لنــا مــن األخــذ بــه طلبــاً للنجــاة ورجوعــاً إىل الرشــاد
  ...املوفق واملرشد واهلادي لكل خري وصالح

يـوم  .ساب الـذي تشـخص فيـه األبصـارولعمري ما أدري أي معذرة أعدها القوم ليوم احل :وقال
أتبــاع  ،فـإىل مـىت هـذا اإلعــراض والوقـوف عـن معرفـة كتـب الشـيعة األبـرار .تبلـغ فيـه القلـوب احلنـاجر

اللهــّم  ؟ووصــيه وخدنــه أمــري املــؤمنني وإىل مــىت هــذا اإلجحــاف يف حــق رســول اهللا  ؟األطهــار
اللهــم اهــدهم كمــا هــديتنا وأرشــدهم   ،لنا الســبيل إلخواننــا الســّنةوســه ،ا قــد أمتمنــا احلجــةنّــأفاشــهد 

  ...كما أرشدتنا فإنك اهلادي واملرشد إىل سواء السبيل
   



٤٥٧ 

  الشيخ أحمد أمين األنطاكي
قبـل  - وكـان الشـيخ أمحـد ،هو األخ األكرب للشيخ حممد السابق ذكره خترج مع أخيـه يف األزهـر

  .إماماً ومدرساً يف مدينة حلب يف سوريا - بيت إظهاره التشّيع واعتناقه مذهب أهل ال
ــــــــيب « :»يف طريقــــــــي إىل التشــــــــّيع«قــــــــال يف مقدمــــــــة كتابــــــــه  إّن ســــــــبب تشــــــــيعي هــــــــو قــــــــول الن

 ،مثـل أهـل بيـيت فـيكم مثـل سـفينة نـوح« :املتفق على صحته لدى املذاهب اإلسالمية كلها 
وأخــذت أحكــام  فرأيــت أنــين لــو اتبعــت أهــل البيــت  »نهــا غــرقف عومــن ختلَّــ ،مــن ركبهــا جنــا

ولــو تــركتهم واســتمديت أحكــام ديــين مــن غــريهم، فــال ريــب  .ديــين عــنهم فــال شــك أين أبلــغ النجــاة
  ...أكون من الضالني

ر ننقـب ونبحـث دائمـاً يف املـذاهب والـديانات ونفكِّـ ،كنت أنا وأخـي الشـيخ حممـد مرعـي أمـني
وأخــذنا التحــري إىل أن  ،ونتعــب مــن اخلالفــات احلاصــلة بــني املــذاهب األربعــة ،ئــد واملــذاهبيف العقا

كـــان رجـــل يف فنـــدق يـــدعى عبـــد القـــادر ومعـــه كتـــاب   .جـــاء وقـــت مـــن األوقـــات وحنـــن يف حلـــب
فعثر شـقيقي الشـيخ حممـد عليـه وبعـد  ،املراجعات تأليف املغفور له السيد عبد احلسني شرف الدين

ــ :أتــاين وقــال يل ،ا حــواهمطالعتــه وفهــم مــ ــت لــه .ر فيــهخــذ هــذا الكتــاب واقــرأه وتعجــب وفكِّ  :فقل
  .إليك عين أبعده فإنه ليس يل به حاجة فإين أكره الشيعة وما هم عليه ألين أعرفهم

وجعلــــت  ،فأخــــذت الكتـــاب ؟ومـــاذا يضــــرك إن قرأتـــه ،خــــذه واقـــرأه وال تعمــــل بـــه :فقـــال أخـــي
وقفـت أفكـر Qـذا الكتـاب ومـا فيـه مـن احلكميـات واحملاكمــات  .أتصـفحه معجبـاً بـه مكـرباً ملـا حـواه

والشيخ يسأل عن كل مسألة والسـيد جييبـه  .بني السيد عبداحلسني وبني شيخ األزهر سليم البشري
   - ش - وهكذا إىل أن كمل الكتاب والسّيد يوقع

    



٤٥٨ 

  .رمزاً إىل شيعي وسين - س - والشيخ يوقع
أعجبين مــا يف هـذا الكتــاب مــن البالغــة واحلكمــة ورأيــت أّن فعندئـذ بــدأت أتــدبر مقاالcمــا فــ -

وشـيخ األزهـر ال  ،هو احلـق املبـني ومل يبـق عنـدي أدىن شـبهة البتـة - سائله - الذي جييب به السيد
  .ميكنه إالّ التسليم بصحة كلما جييبه به السّيد املعظم

نياً وأنـا أكـون شـيعياً ونبـدأ جيعل أخي نفسه س فمرةً  .وبدأنا نتذاكر أنا وأخي يف هذا املذهب -
باملناظرة فنرى احلق مع الشيعي وأخرى بالعكس أجعل نفسي سنياً وأخي شـيعياً فيظهـر احلـق أيضـاً 

  .وهكذا دار األمر بيين وبني أخي .مع الشيعة
فلّما يكـون أخـي شـيعياً يطلـب مـين الـدليل علـى صـحة التمّسـك بأحـد املـذاهب األربعـة فلـم أر 

فلـم أَر  ؟هل مـن آيـة أو روايـة ؟يل ما دليلك على صحة تعبدك مبذهب الشافعي شيئاً لدي، فيقول
االمجــاع  :فيقــول .اإلمجــاع :وال روايــة أســتدل Qــا علــى صــحة التمســك بأحــد املــذاهب فــأقول لــه أيــةً 

  ؟مفقود بل يستحيل وجود اإلمجاع ألnّم اختلفوا يف نفس املذاهب فكيف يكون هناك إمجاع
جــاء يف  :صــحة املــذهب اجلعفــري وطلبــت منــه أن يــأيت بآيــة أو روايــة فيقــولوإذا أنــا ســألته عــن 
ومـن ختلـف  ،مـن ركبهـا جنـا ،مثـل أهـل بيـيت كسـفينة نـوح«: أنّـه قـال احلديث عن رسول اهللا 

مـــا إن  ،ل بيــيتكتـــاب اهللا وعــرتيت أهـــ  ،إين تــارك فـــيكم الثقلــني« :وقـــال  »عنهــا غـــرق وهــوى
فـــانظروا كيـــف ختلفـــوين  ،احلـــوض لـــن يفرتقـــا حـــىت يـــردا علـــيّ  ،متســـكتم Qمـــا لـــن تضـــلوا بعـــدي أبـــداً 

  .احلديث املشهور بل املتواتر عند الفريقني »فيهما
  .مثّ يستدل بآيات القرآن اhيد اhمع على نزوهلا يف أهل البيت  -
لُُكْم َعلَيْهِ  ( -

َ
ْسأ
َ
ْجراً إِّال الَْموَّدَة ِ> الُْقْرَ.  قُل َال أ

َ
  .)١( )  أ

- )  ً ْهَل اYَْيِْت َوُيَطّهَرSُْم َيْطِهkا
َ
  .)٢( ) إِّغَما يُِريُد ابُّ oُِْذِهَب َعنُكُم الرّْجَس أ

____________________  
  .٢٣ :الشورى - ١
  .٣٣ :األحزاب - ٢

    



٤٥٩ 

 يســعين إالّ التمســك Qــذا املــذهب احلــق الــذي فيلــزمين العقــل والضــمري بالتســليم لــه وأقــول أنــا مل
وهكــذا رأينــا أّن احلــق يف جانــب مــذهب  .وأهــل البيــت أدري مبــا فيــه هــو مــذهب أهــل البيــت 

  :فاعتنقنا املذهب اجلعفري ومل يبق لنا سبيل إىل غريه كما قال الكميت  ،أهل البيت
  ومـــــــــــــــــــــــــــا يل إالّ آل أمحـــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــيعة

   مـــــــــــــذهب احلـــــــــــــق مـــــــــــــذهبومـــــــــــــا يل إالّ     

  
    



٤٦٠ 

  محمد التيجاني السماوي
  .بعد سنوات من البحث عن الفرقة الناجية ،يعتنق مذهب أهل البيت ،هذا العامل السين
ويف مصـــر طلـــب منـــه علمـــاء األزهـــر البقـــاء للتـــدريس  ،وســـافر إىل الـــبالد العربيـــة ،ولـــد يف تـــونس

د إىل تـونس وبـدأ يبحـث حـىت هـداه اهللا إىل وسـافر إىل العـراق والتقـى بعلمـاء الشـيعة مث عـا ،عندهم
  .)مثّ اهتديت(التشّيع وكل هذه التفصيالت جتدها يف كتابه 

وهـم  ،ال تأخـذهم يف اهللا لومـة الئـم ،لكـن الشـيعة ثبتـوا وصـمدوا وصـربوا ومتسـكوا بـاحلق« :قال
ائهم وإين احتـــدى أي عـــامل مـــن علمائنـــا أن جيلـــس مـــع علمـــ ،يـــدفعون حـــىت اليـــوم مثـــن هـــذا الصـــمود

نعـــم وجـــدت البـــديل واحلمـــد هللا الـــذي  .وجيـــادهلم فـــال خيـــرج إالّ مستبصـــراً باهلـــدى الـــذي هـــم عليـــه
  .هداين هلذا وما كنت ألهتدي لو ال هداين اهللا

ومل يبـــق  ،احلمـــد هللا والشـــكر علـــى أن دلـــين علـــى الفرقـــة الناجيـــة الـــيت كنـــت أحبـــث عنهـــا بلهـــف
 .قــــد متســـــك بــــالعروة الـــــوثقى ال انفصــــام هلـــــاعنــــدي أي شــــك يف أّن املتمســـــك بعلــــي وأهـــــل بيتــــه 
والعقـل وحـده خـري دليـل ملـن ألقـى السـمع  ،والنصوص النبوية على ذلك كثرية أمجع عليها املسـلمون

  ...وهو شهيد
بـأمري املـؤمنني وسـّيد الوصـيني وقائــد  ،وصـرت أقتــدي برسـول اهللا ،نعـم وجـدت البـديل حبمـد اهللا

وبسيدي شـباب أهـل اجلنـة ورحيـانيت النـيب  ،إلمام علي بن أيب طالبلني أسد اهللا الغالب ااحملجَّ  الغرّ 
وبضـعة املصـطفى سـاللة  ،من هذه األمة اإلمام أيب حممد احلسن الزكـي واإلمـام أيب عبـد اهللا احلسـني

ـــوة وأم األئمـــة ومعـــدن الرســـالة ومـــن يغضـــب لغضـــبها رب العـــزة واجلاللـــة ســـيدة النســـاء فاطمـــة  النب
  .الزهراء

ومتســـكت باألئمـــة  ،مالـــك بأســـتاذ األئمـــة ومعّلـــم األمـــة اإلمـــام جعفـــر الصـــادق وأبـــدلت اإلمـــام
  ...أئمة املسلمني ،التسعة املعصومني من ذرية احلسني

    



٤٦١ 

وإذا أمعنا النظر يف هذا احلديث الشريف الذي أخرجه صـحاح أهـل « :وقال يف حديث الثقلني
بينمـا  )تـاب اهللا والعـرتة النبويـة الطـاهرةك(السنة وجـدنا أّن الشـيعة وحـدهم هـم الـذين اتبعـوا الثقلـني 

  .»...)حسبنا كتاب اهللا(اتبع أهل السنة واجلماعة قول عمر 
فلمـاذا ال تقلـدوه يف أمـور ديـنكم « :قـال )بـاب مدينـة العلـم(وبعد ذكره لفضائل علـي وحـديث 

  ؟ودنياكم إن كان اعتقادكم فيه صحيحاً بأنه باب مدينة العلم
وقلّــدمت أبــا حنيفـــة ومالكــاً والشــافعي وابــن حنبــل وابــن تيميــة الـــذين ال  ملــاذا تــركتم البــاب عمــداً 

  ...فأين الثرى من الثريا ،يدانوه يف علم وال عمل وال فضل وال شرف
ـــاع وتقليـــد أولئـــك  -أهـــل الســـنة  -فهـــل عنـــدهم  دليـــل مـــن كتـــاب اهللا أو ســـنة رســـوله علـــى اتّب
ثقلــني مــن اإلنــس واجلــن أن يــأتوا بــدليل واحــد ى الفأنــا احتــدَّ ! ؟أصــحاب املــذاهب ،األئمــة األربعــة

ــك مــن كتــاب اهللا أو مــن ســنة رســوله ــأتوا بــه ولــو كــان بعضــهم لــبعض  ،فــال واهللا .علــى ذل ال ولــن ي
لــيس هنــاك مــن كتــاب اهللا وســّنة رســوله إالّ علــى اتبــاع وتقليــد األئمــة الطــاهرين مــن  ،ال واهللا .ظهــرياً 

  .»...عرتة النيب 
يـا أهلـي وعشـرييت « :وها هو التيجاين يبعث نـداء ألهـل السـنة يـدل علـى حرصـه وحبـه هلـم قـال

فــنحن ضــحايا بــين  ،ونبــذ التعصــب جانبــاً  ،إىل البحــث عــن احلــق -علــى هــدى اهللا تعــاىل  -لنتجــه 
 ،وضــحايا اجلمــود الفكــري الــذي ضــربه علينــا األوائــل ،وضــحايا التــاريخ املظلــم ،وبــين العبــاس ،أميــة
 ،واملغـرية بـن شــعبة ،وعمـرو بـن العـاص ،نـا ال شـك ضـحايا الـدهاء واملكـر الـذي أشـتهر بـه معاويـةإن

 ،وســيؤتيكم اهللا أجــركم مــرتني ،احبثــوا يف واقــع تارخينــا اإلســالمي لتبلغــوا احلقــائق الناصــعة ،وأضــراQم
ث وسـبعني ومتّزقـت إىل ثـال ،الـيت نكبـت بعـد مـوت نبّيهـا ،فعسى أن جيمع اهللا بكم مشل هذه األمـة

 ،واالقتـــداء بأهـــل البيـــت النبـــوي ،هلمـــوا لتوحيـــدها حتـــت رايـــة ال إلـــه إالّ اهللا حممـــد رســـول اهللا ،فرقـــة
  .»...باتباعهم الذين أمرنا رسول اهللا 

الشـيعة ( ،)فاسـألوا أهـل الـذكر( ،)مـع الصـادقني(وهـي  )مث اهتـديت(و للتيجاين عدة كتب غري 
  .فما أجدر رّواد احلق بقراءة كتبه املمتعة .)اتقوا اهللا( ،)ةهم أهل السن

   



٤٦٢ 

  صائب عبد الحميد
مبقدمــة مجيلــة ومــا أحــرى عشــاق احلــق  »مــنهج يف االنتمــاء املــذهيب«هــو مــن العــراق بــدأ كتابــه 

  .بقراءة هذا الكتاب
ــث الشــريفة« :قــال عــن حــديث الثقلــني ــك احلــديث الــذي يلّخــص  ،وهــو مــن أشــهر األحادي ذل

يف أعناقنا من أجل حفظ الـدين وحفـظ هـذه األمـة  انة الكربى اليت تركها رسولنا األكرم األم
  ...حبفظ دينها

وقد ورد هذا احلديث يف أغلب كتب السنن وبطـرق عديـدة ميتنـع معهـا تسـرب الشـك إليـه بـأي 
  .شكل من األشكال

  .وأئمة املسلمني ،يف تعيني خلفاء الرسول وقد يكون هذا النص النبوي الشريف لوحده كافياً 
  :فانظر إىل عبارته بدقة جتده قد جعل الكتاب وأهل البيت متالزمني أبداً 

  .»لن يفرتقا حىت يردا علّي احلوض«
 ،»فإnمــا« :فقــال ،ومل يفــرق بينهمــا حــىت يف اخلطــاب .مث انظــر كيــف توجــه إليهمــا بلفــظ واحــد

هـذا بعـد مـا يف صـدر احلـديث مـن كـالم  .يف التعبـري واإلشـارة فهـو تـالزم »حىت يـردا« ،»لن يفرتقا«
 ،وتوجيهـه ،فهو إضافة إىل كونه أمر النّيب األعظم  ،ويؤكد وجوب احلرص عليه ،يفيد اإللزام

  :فإنّه ،فهو أيضاً ميّثل خالصة الدعوة النبوية
  .»فأجيب ،يوشك أن يأيت رسول ريب«
  .»خليفتني« ،»...الثقلني إين تارك فيكم«و 
  .»...ما إن متسكتم Qما لن تضلوا بعدي«

   »أذكركم اهللا يف أهل بييت« .»فانظروا كيف ختلفوين فيهما« :وهي أمانته يف أمته
    



٤٦٣ 

وإين ســائلكم حــني تــردون  ،وأنــتم واردّي علــى احلــوض ،إّين فــرطكم ،أيهــا النّــاس« :وحنــن مســؤولون
  ...»ختلفوين فيهمافانظروا كيف  ،علّي عن الثقلني

أمـراً جليـاً صـرحياً  ،فقـد أمرنـا نبينـا األكـرم  ؟وهل يستدعي هذا النص مزيـداً مـن اإليضـاح
مـــا إن متســـكتم Qمـــا لـــن تضـــّلوا « .وصـــفهما أnمـــا ســـببا النجـــاة وطريـــق اهلدايـــة ،بالتمســـك بســـببني

حــىت يــردا علــى  »وإnمــا لــن يفرتقـا«آلخــر فـال يصــح فصــل أحــدمها عـن ا )متالزمــان(مث مهــا  »بعـدي
  .رسول اهللا يوم القيامة

 ،مث قطـع الطريـق علـى املعتـذرين »وعرتيت أهل بييت ،كتاب اهللا« :فقال ،مث مسّامها تسمية صرحية
وإين سـائلكم حـني تـردون علـّي عـن « ،»يف أهـل بيـيت اهللا أذكـركم ،أذكركم اهللا يف أهل بيـيت« :فقال

  .»ختلفوين فيهما الثقلني فانظروا كيف
أمجــع علــى روايتــه  ،وهــذا نــص متفــق عليــه .صــريح يف تعيــني خلفــاء الرســول مــن بعــده فهــذا نــصّ 

  ...وذكره أيضاً أصحاب السري والتفسري -سوى البخاري  -أصحاب السنن والفضائل كافة 
وإّمنـــــــــا أراد ســــــــــيد الفصــــــــــحاء « :وعلّـــــــــق األســــــــــتاذ صـــــــــائب علــــــــــى حــــــــــديث الســـــــــفينة فقــــــــــال

ورحلـة اإلنسـان  ،من هذا التشبيه أن يرسم صورة حّية عـن حقيقـة الـدنيا وسلم وآله عليه اهللا صلى
مرعبـة  الذي ثبتـت لـه يف أذهـان املسـلمني صـورةً  ،فمّثل هلا بذلك الطوفان املخيف ،فيها إىل اآلخرة

  .مشهداً حّياً  ،وهم يقرؤونه يف القرآن الكرمي
ــاَل  ( تلــك الســفينة ومــن فيهــا فلــم يــنج منــه إالّ  ،ذلــك الطوفــان الــذي أتــى علــى كــل شــيء َوقَ

بَـالِ * اْرَكبُوا ِفيَها ِ ابِّ lَْريها َوُمرَْساَها إِّن َرdّ لََغُفوٌر رَِحيٌم  ِLْ2َ ِْري بِِهْم ِ> َمـْوٍج>َ َqَِو ( 
)١(.  

واضــطراب  ،واخــتالف الّنــاس ،وازدحــام الفــنت ،ثــل أهــل البيــت يف خضــّم األحــداثذلــك هــو مَ 
  ،واملسالك واالهواء والعقائد ،يف حبور متالطمة من تنافس األفكار األهواء

____________________  
  .٤٢و  ٤١: هود - ١

    



٤٦٤ 

حــىت مل يــنج منهــا إالّ تلــك  !بــل قــل شــررها ،وســيبتلع كــل شــيء موجهــا ،حبــور لــن تبقــي علــى شــيء
اك هـو الـذي يرجـع ومن تعلق Qا وذ - سفينة أهل بيت املصطفى سفينة جناة هذه األمة - السفينة

وينهــل مــن عــذب كــوثرهم احملمــدي  ،والعقائــد ،والفــروع ،يأخــذ عــنهم األصــول ،إلــيهم يف أمــور دينــه
ـــاس ،ويـــواليهم ،وينصـــرهم حيـــّبهم ،معـــامل اآلداب والقـــيم وجنـــا إذا  ،فهـــذا هـــو الـــذي أمـــن إذا فـــزع الّن

  ..هلكوا
ــآوِي إxَِ  ( :الــذي قــال كمثــل  ،بينمــا كــان مثــل الــذي جلــأ إىل غــريهم يف أمــر دينــه وعقيدتــه   َس

  .»؟أليست هذه هي الصورة اليت يرمسها حديث رسول اهللا  ) َجبٍَل َفْعِصُمA ِمَن الَْماءِ 
وإين اعــرتف علــى نفســي أن لــو مل تتــداركين رمحــة  :وقــال يف موضــع آخــر ذاكــراً شــيئاً مــن جتربتــه

ولكــــن اهللا أعــــانين  ،وجنحــــت مــــرّةً  ،ولقــــد كــــادت )عانــــدةامل(لصــــرعتين تلــــك الــــنفس  ،ريب وتوفيقاتــــه
ـــاً يف أوســـط ســـفينة النجـــاة.. .عليهـــا وهـــا أنـــا  ،وأnـــل مـــن منهلهـــا العـــذب الصـــايف ،وأفقـــت مطمئن

  .أحدثك من ظالل ربيعها الزاهر
وجفـاين مـن كـان يقـول ّيف أّين مـن أهـل قولـه  ،حـىت هجـرين مـن كـان حيبـين ،وما أن رأوا مين هذا

رِض َهْوناً وَ  ( :تعاىل
َ
يَن َفْمُشوَن hََ اْأل ِCِّن اeّْ٢( ) ِعبَاُد الر(.  

ــك الــنفس املعانــدة ،ولــيس هلــم حجــة فيمــا محلــوه ولقــد حــاورين  ،إالّ الــذي كــان خيــالطين مــن تل
  !؟أتدري ماذا فعلت أنت :ولعّله من أفضلهم فقال ،أحدهم
ابــن  ،اقر بــن زيـن العابــدينلقــد أخـذت مبــذهب اإلمــام جعفـر الصــادق بــن حممـد البــ ،نعــم :قلـت

وملـاذا  :وابـن سـّيد املرسـلني فقـال ،وسـيدة نسـاء العـاملني ،ابـن سـيد الوصـيني ،سّيد شباب أهل اجلنة
  .ألين قلت ما يقول اهللا ورسوله :قلت ؟والناس تقول فينا ما تقول ،تركتنا هكذا

____________________  
  .٤٣ :هود - ١
  .٦٣: الفرقان - ٢

   



٤٦٥ 

  ؟عينأي قول ت :قال
وعــرتيت  ،كتــاب اهللا  :إين تــارك فــيكم مــا إن متســكتم بــه لــن تضــلوا بعــدي« :قولــه  :قلــت
  .»أهل بييت

ومــن ختلــف  :فقــال وكأنــه يقــاطعين .أnّــم ســفن النجــاة الــيت مــن ركبهــا جنــا ،فــيهم وقولــه 
  !؟أتعين أننا كّلنا غرقى .عنها غرق
  !؟أال ترى أّنك من املتمسكني Qم ؟اذامل :قلت
  !مثّ باملذاهب األربعة ،حبسب ترتيبهم يف اخلالفة ،حنن نتمسك باخللفاء الراشدين :قال

  .ذلك قول رسول اهللا  ؟وما ذنيب إذن تعاتبين :فقلت له
  ...فمضى

فهــل كــان غــريهم مــن ! ؟ملــاذا هــذا اإلعــراض عــن فقــه أهــل البيــت  :وقــال األســتاذ صــائب
  ؟أئمة الفقه أعلم منهم

وقــد عاصــره مــن أئمــة  اإلمــام جعفــر الصــادق  ،لقــد كــان رائــد مدرســة أهــل البيــت يف الفقــه
مث تالهــم  ،ومالــك بــن أنــس ،أبــو حنيفــة :وأوقــف العمــل علــى فتــاويهم ،الفقــه الــذين اعتمــد فقههــم

  ...؟أو التابعون له أعلم منه وأفضل ،معاصروه فهل كان ،وأمحد بن حنبل ،الشافعي
وأعلمهــم بــاختالف النــاس؟ دع عنــك  ،وأعلمهــم ،فلمــاذا إذن ال يؤخــذ الفقــه مــن أفضــل النــاس

واحلــالل  ،ولكــن هــذه مســائل الفقــه ،وإن بــايعوا مــن بــايعوا ووالــوا مــن والــوا ،اخلــالف يف أمــر اإلمامــة
الشـيعة قـد كـذبوا علـى أئمـة  إنَّ  :أم يقـال!... لنـاس؟فمـا الـذي مينـع أن نأخـذها مـن أعلـم ا ،واحلرام

وابتـدعت هلــا  ،إذا كانــت هـذه الطائفــة مـن املســلمني قـد كــذبت علـى أئمــة أهـل البيــت. أهـل البيـت
فمـال بـال أصـحاب هـذه الـدعوى مـن طـّالب احلـق مل يأخـذوا الصـحيح عـنهم  ،طريقاً نسـبته إلـيهم

ّينــــا عليــــه وعلــــيهم الصــــالة رف فقــــه أهــــل بيــــت نبلنعــــ ،علــــيهم الســــالم ويتمســــكوا بــــه وحيفظــــوه لنــــا
  !؟والسالم

    



٤٦٦ 

عن أئمـة  - بأصوله وفروعه - فما باهلم مل يأخذوا دينهم ،ويوالون أهله ،إن كانوا يتحرون احلق
  !؟والتقوى ،والشرف ،والفقه ،ورواد العلم ،وزعماء الدين ،اهلدى

ول والفـــروع وكــل شـــيء ممــن هـــو وراحـــوا يلتمســون العقائـــد واألصــ ،ملــاذا تركــوهم وأعرضـــوا عــنهم
  !؟دوnم بال ريب

  !وتركوه .هذا رافضي :قالوا بل إذا رأوا من حيفظ حديثهم  ،وليس هذا فقط
  ...فلو صدقوا فيما زعموا التبعوهم وهم يشهدون هلم بالفضل ،هذه هي حقيقة تلك الدعوى
  ...!؟اتوالتمسك مبن هو دوnم يف الدرج ،فلماذا هذا اإلعراض عنهم

وال يضـــل  ،فالمهــا يفرتقـــان ،أnّــم الثقـــل املــالزم للقـــرآن مثّ أال يكفينــا حجـــًة للتمســك Qـــم 
  .»...!؟متمسِّك Qما أبداً 

موقفـــه مـــن  - عقائـــده - حياتـــه - ابـــن تيميـــة( :ولألســـتاذ صـــائب عبداحلميـــد عـــدة كتـــب منهـــا
وتــــاريخ اإلســــالم الثقــــايف  ،)احلقيقــــي حــــوار يف العمــــق مــــن أجــــل التقريــــب( ،)الشــــيعة وأهــــل البيــــت

  .)مسار اإلسالم بعد الرسول ونشأة املذاهب - والسياسي
    



٤٦٧ 

  أحمد حسين يعقوب
قــام احملــامي بكتابــة عــّدة مقــاالت يف جريــدة  .مــن األردن ،األســتاذ احملــامي أمحــد حســني يعقــوب

كاالت الفكـر السياسـي علـى إش(بـ  :اللواء األردنية ولفت انتباهي مرًة بعض املقاالت القّيمة عنوnا
  .بسبع حلقات )الساحة األردنية

 .ونظــراً ألمهيــة هــذه املقــاالت فســأثبتها هنــا ملخصــه حــىت حتيــا مــن جديــد فرمبــا حتيــا Qــا القلــوب
إشــــكاالت الفكــــر ( :وقبـــل الشــــروع بالكتابـــة أوّد وبعــــد اســـتئذان احملــــامي الكـــرمي أن أجعــــل العنـــوان

  .)السياسي على الساحة اإلسالمية
  :وملخص ما كتبه كالتايل

مــه هـــو وأّن الــدواء الـــذي تقدِّ  ،تــزعم أnّـــا الفرقــة الناجيـــة )٧٣(كــل فرقـــة مــن الفـــرق الدينيــة الــــ (
وأّن خمطط مشـروعها النهضـوي هـو عـني املخطـط الواجـب  ،الدواء األمثل للحالة املرضية اإلسالمية

وأّن قيــادة  ،قــائم علــى اجلــزم واليقــني وهـو فهــم ،وأّن فهمهــا للــدين هــو عــني املقصــود اإلهلــي ،التنفيـذ
مـرّة  )٧٣(وتكـرر هـذه املقـوالت  ،الفرقة هـي القيـادة املثلـى الـيت أختارcـا العنايـة اإلهليـة النقـاذ األمـة

ألّن النص الشرعي الذي أمجعت عليـه األمـة يؤكـد  ؛وهذا غري معقول ،فرقة بنفس الوقت )٧٣(من 
 .ألمــة إســالمية واحــدة ،وقيــادة شــرعية واحــدة ،ي واحــدومقصــود إهلــ ،أنّــه ال يوجــد إالّ حــق واحــد

 ،ادعــاءً  )٧٢(فــإّن ادعــاء واحــد مــن هــذه االدعــاءات صــحيح وأّن  ،فبالضــرورة ومــع عميــق االحــرتام
  .غري صحيح

مــن هــو الطبيــب الشــرعي الــذي يشــخص الــداء  ،واإلشــكال احلقيقــي عنــد دعــاة هــذا التيــار هــو
مــن املهندســني القــادر  ؟وضــعاً قائمــاً علــى اجلــزم واليقــني ويصــف الــدواء املطلــوب ،تشخيصــاً يقينيــاً 

ومــن يشــهد  ؟علــى تقــدمي خمططــات يقينيــة لنهضــة األمــة أو مشــروعها النهضــوي علــى حــد تعبــريهم
  وبفكر من  ،للطبيب وللمهندس بأnّما املؤهالن لذلك

    



٤٦٨ 

وتضــــاربت وملــــاذا تعــــددت املــــذاهب  ؟وملــــاذا تناقضــــت أحيانــــاً  ؟ملــــاذا تعــــددت الصــــحاح ؟نسرتشــــد
بيانـاً  ،من هو املبني للناس ما نـزل إلـيهم مـن رQـم ؟...ملاذا اnارت اخلالفة وتعددت صورها ؟أحياناً 

من الذي يفهم النص الشـرعي فهمـاً يقينيـاً يتفـق متامـاً مـع املقصـود اإلهلـي  ؟قائماً على اجلزم واليقني
 (هــو املبــني بالشــرع والعقــل  ال خــالف بــني أبنــاء امللَّــة بــأّن حممــداً . ؟مــن اجيــاد هــذا الــنص

نَزXَْا إoََِْك اCّْكَر ِ/ُبَّ?َ لِلّناِس َما نُّزَل إoَِِْهْم َولََعلُّهـْم َفتََفّكـُرونَ 
َ
مبعـىن أّن مهمـة النـيب مل  )١( ) َوأ

ــالوة القــرآن الكــرمي فحســب لــى بيــان إمنــا تنصــب بالدرجــة األوىل واألخــرية ع ،تكــن مقصــورة علــى ت
 .ومتفقاً متاماً مع املقصود اإلهلـي مـن أحكـام هـذا القـرآن ،بياناً قائماً على اجلزم واليقني ،هذا القرآن

مثّ يقــوم ببياnــا بيانــاً قائمــاً  ،مبعــىن أّن مهمــة النــيب أن يوصــل الكلمــة اإلهليــة للنــاس كمــا أوحيــت إليــه
ومـن النظـر إىل التطبيـق مـن خـالل قولـه  ،ةمن خالل نقلها من الكلمة إىل احلرك ،على اجلزم واليقني

وبــّني كــلَّ شــيء علــى  ،وأّمت النعمــة ،حــىت أكمــل اهللا الــدين ،واســتمرت عمليــة البيــان .وفعلــه وتقريــره
  ...من خالل نواة دعوة اإلميان اليت متخضت عن نواة دولة اإلميان ،اإلطالق
وكتــاب مــن عنــد اهللا  ،مــن رQــم ل إلــيهممهمتــه أن يبــني للنــاس مــا نــزِّ  ،ال ينطــق عــن اهلــوى عبــدٌ 

فالصلة عضـوية بـني العبـد  ،يتضمن األهداف والوسائل واألحكام املتعلقة بكل شيء على اإلطالق
ومهمـة أتباعـه أن ينشـروا  ،واإلسـالم رسـالة عامليـة .بـني الـنص وبـني املبـّني هلـذا الـنص ،وبني الكتـاب

فهل تتفضل األحـزاب الدينيـة جمتمعـة  ،يوم القيامةالبيان مستمر إىل  مبعىن أنَّ  ،هذا اخلري ليعم العامل
بيانــاً  ،فتــدلنا مشــكورة علــى هــذا الــذي أنيطــت بــه مهمــة بيــان القــرآن الكــرمي يف كــل زمــان ،ومنفــردة

قــد يقــول كــل  ؟مـن اجيــاد الــنص الشـرعي ،قائمـاً علــى اجلــزم واليقـني ومتفقــاً متامــاً مـع املقصــود اإلهلــي
! !أو املراقـب العـام أو اخلليفـة الغالـب! !أو أمـري اجلماعـة! !يـانرئيس احلـزب هـو املخـول بالب :حزب

 فـإن مل يفعلـوا ولـن يفعلـوا ؟فهل تتفضل األحزاب جمتمعة ومنفردة فتأيت بالربهان الشرعي علـى ذلـك
-  

____________________  
  .٤٤ :النحل - ١

    



٤٦٩ 

  ...يف كل مكان من العامل فليعرتفوا أّن هذا أعظم إشكال سياسي يواجه التيار الديين - بإذن اهللا
والعـــام مـــن  ،والناســـخ مـــن املنســـوخ ،والصـــدق مـــن الكـــذب ،مـــن يبـــني لكـــم احلـــق مـــن الباطـــل

بيانـــاً قائمـــاً علـــى اجلـــزم واليقـــني ال علـــى الفـــرض  ،واحملكـــم مـــن املتشـــابه واحلفـــظ مـــن الـــوهم ،اخلـــاص
  ...؟والتخمني

  ...؟من هو هذا الشخص
وحتصــل علــى األجوبــة الــيت تريــدها مــن  ،فلــك املــذاهب األربعــةتــدور يف  ،)١(الفــرق الدينيــة العربيــة

مهمـة بيـان اإلسـالم  ،ومن هنـا تـوىل قـادة الفـرق اإلسـالمية ،أقوال أصحاب هذه املذاهب وعلمائها
  ...بياnا على أساس أنه هو اإلسالم وقدمت كل فرقة ،يف العصر احلديث

ــت ،األســرة ت الثالثــة استعراضــاً علميــاً وشــرعياً نريــد أن نســتعرض هــذه املؤسســا ،والــبطن ،والبي
ال علــــى الفــــرض  ،ونبحــــث فيهــــا عــــن هــــذا الــــذي يبــــني لنــــا ديننــــا بيانــــاً قائمــــاً علــــى اجلــــزم واليقــــني

فــإذا عثرنــا عليــه فقــد أعــدنا الــرأس الطبيعــي جلســد  ،بيانــاً يتفــق مــع املقصــود اإلهلــي متامــاً  ،والتخمــني
فتنقــذ  ،وجتــد احلكــم الشــرعي لكــل شــيء ،رســالتهاوتتــابع  ،عندئــٍذ جتــري الــدماء يف عروقهــا .األمــة

  ...العامل معها
بوصـفها أّول مـن أنشـأ الفـرق  ،أم يف أسرة ابـن عبـد الوهـاب ؟هل نبحث عنه يف أسرة ابن تيمية

أم حـــىت تنتهـــي قـــادة الفـــرق إىل  ؟أم يف أســـرة النبهـــاين ؟أم يف أســـرة اإلمـــام البنـــا ،اإلســـالمية املعاصـــرة
أم أّن  ؟د مــن أصـــحاب املــذاهب األربعـــة رحــم اهللا اجلميـــع ورضــي عـــنهمأم يف أســرة كــل واحـــ ؟٧٢

وشــرف بــاذخ يطأطــأ هلــا  ،وقمــم شــاخمة تتضعضــع دوnــا كــل القمــم ،هنــاك شــواخص ومنــابع لألمــور
  ...؟دونه كل شرف
  البحث عن املنقذ واملبني يف األسر والبيوت والبطون هو أجنع وسائل وقد رأينا أنَّ 

____________________  
  ...وحزب التحرير ،وحركة اإلخوان املسلمني ،يقصد السلفية - ١

    



٤٧٠ 

األنســب واألســلم واألجـدى أن نبــدأ حيــث أمرنــا اهللا أن نبـدأ بأســرة حممــد وبيــت  وراينــا أنَّ  ،البحـث
ــــدليل الشــــرعي ال باالجتهــــاد ،نــــا جنــــد ضــــالتنا فيــــهفعلَّ  وبطــــن حممــــد  ،حممــــد ــــالنص ال  ،بال ب
  ...س مين خيفةأنا أعلم أّن الفرق الدينية تتوجَّ  ،ىباهلو 

فـــدعوين  ؟أخـــذها أّىن وجـــدها ،أمل تعلمينـــا أّن احلقيقـــة ضـــالة املـــؤمن ،هـــّوين عليـــك أيتهـــا الفـــرق
وبعـــد ذلـــك اشـــرتوا أو امضـــوا يف  ،يف نظـــركم وإن مل تروهـــا أعـــرض بضـــاعيت حـــىت وإن كانـــت مزجـــاةً 

  ...ة اليت ال تقرعكم نقرعكم بسواهاواحلجّ  ،بغريهفالدليل الذي ال يعجبكم طالبوا  ،سبلكم
 :وهــــي تكــــرر مقولتهــــا ؟أخفقــــت الفــــرق الدينيــــة جمتمعــــة ومنفــــردة باإلجابــــة علــــى هــــذا الســــؤال

ـــاً قائمـــاً علـــى اجلـــزم  ؟ولكـــن كيـــف ؟ولكـــن كيـــف .)اإلســـالم هـــو احلـــل( ـــه بيان ومـــن هـــو الـــذي يبين
ومنهـا حجـة  ،أصـحاب املـذاهب األربعـة :تقـولفالعامـة  ؟فهذا الذي كانوا فيه طرائـق قـدداً  ؟واليقني

 .أي بعــد النــيب األعظــم )هـــ ٦٦٥(العامــة إذا عرفــوا أّن املــذاهب األربعــة قــد ســادت رمسيــاً منــذ عــام 
 ،مثّ إّن أصــحاب املــذاهب ينعمــون اآلن يف رمحــة اهللا! !وانّــه مل يكــن يف عهــده األجمــد مــذاهب أربعــة
  ؟وcمفمن يبني لكم دينكم نيابة عنهم أثناء م

فتأخــذ احلميــة الفرقــة الســلفية فتقــول إّن ابــن تيميــة هووحــده املبــني للشــرع وهــو الــداعي الفــرد إىل 
سرية السلف الصاحل وهم يعرفون أنّه شيخ احلنابلة وأنّـه مل يـأت جبديـد للمـذهب احلنبلـي وأّن هدفـه  

وابــن عبــد  ،رط باحلنابلــةكــان منصــباً علــى إزالــة اآلثــار الــيت تركهــا األشــعري عنــدما تــرك االعتــزال واخنــ
مثّ إّن اإلثنـني ينعمـون برضـوان اهللا فكيـف يبينـون للمسـلمني ديـنهم ومهـا يف  .الوهاب مل يأت جبديـد

  ؟قربيهما
 .فــأُثين عليــه وأســأله تعــاىل لــه الرضــوان ،اإلمــام البنــا هــو املبــني :ينــتفض اإلخــوان غضــباً ويقولــون

 ،يرمحـه اهللا وأسـأله يسـكنه فسـيح جنانـه .هـو املبـني النبهـاين :وتتنادى أركان حـزب التحريـر ويقولـون
  .اخل.. .أرجوكم كيف يبينون لنا وهم يف رمحة اهللا وهكذا كل فرقة !ولكن

  سيجن جنون الفرق الدينية وقد أحيط Qا وأقيمت عليها احلجة فتصيح بصوت 
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مـا  )االنـدايركت( عفـواً يـا سـاديت ملـاذا! !ونقتفي آثـارهم ونستضـيء بفكـرهم ،nتدي Qداهم :واحد
احبثـوا عـن  ،مثّ إنّه ال بد لكل فرقة من مبـني يبـني هلـا دينهـا!! ؟الذي مينعكم أن تقتدوا بالنيب مباشرةً 

اخل فقـد تعثــرون علـى خليفـة لكــل .. .وآل البنـا وىــل النبهـاين ،وآل ابـن عبــد الوهـاب ،آل ابـن تيميـة
فرقــة بالوقــت الــذي تــرددون  ٧٢بقون واحــد مــن هــؤالء املؤسســني الفضــالء يــرمحهم اهللا ولكــنكم ســت

  .فيه بالعشي واألبكار بأّن أمتكم واحدة
والقـادر علـى  ،واملوحـد ألمـتكم ،فهل أدلكم على البطن املبارك الـذي جتـدون فيـه املبـني لـدينكم

ومــن  ،ومـن املـرض إىل الصـحة ،فيقـودكم مــن الُفرقـة إىل الوحـدة.. .أن جييـب علـى كافـة تسـاؤالتكم
 ؟ومـا هـو دليلـك ؟سـتقولون بغـري اكـرتاث وحيـك مـن هـو !ومـن العجـز إىل القـادم ،الشك إىل اليقني

 ،ومــن هــو أفضــل مــن بيــان أصــحاب املــذاهب ومــن بيــان ابــن تيميــة وابــن عبــد الوهــاب واإلمــام البنــا
  ...؟والنبهاين وبقية قادة الفرق الدينية
أّن  ،ق وعشــاق احلقيقــة اhــّردةفإننــا نؤكــد لقـادة ومشــاة هــذه الفــر  ،نـزوالً عنــد رغبــة الفــرق الدينيــة

هــو القاســم املشــرتك  ألن حممــداً  ؛املبــني واملنقــذ والقائــد هــو بالضــرورة مــن آل حممــد 
لقــد انتقــل .. .متثــل البعــد التواصــلي لقيــادة النــيب األعظــم.. .واملرجعيــة بآلــه الكــرام.. .بــني املســلمني

الفـــرق الدينيـــة ال تتوقـــف عـــن  ؟وســـقط نظـــام اخلالفـــة فـــأين نتجـــه ،الكـــرام إىل جـــوار رQـــمالصـــحابة 
  .نتجه إىل كتاب اهللا وسنة نبيه :القول
  ؟فأين هو اجلانب الشخصي الذي سيقود ويرشد ويبني ،هذا هو اجلانب احلقوقي ،نعم

 ؛الكتـب السـماوية إّن احلجة ال تقوم على العبـاد لـو أنّـه تعـاىل أرسـل إىل كـل مكلـف نسـخاً مـن
وأن يكـون بيـان  ،لـذلك اقتضـت حكمتـه أن تكـون رسـالة معهـا رسـول وان يكـون كتـاب ومعـه عبـد

 ،وأن يفهـم منـه شـيئاً  ،وأّن بإمكان غالم بالصف الثالث االبتـدائي أن يقـرأ نصـاً قانونيـاً  ،ومعه املبني
مـاذا يكـون  ؟ني الفهمـنيفهل نسـاوي بـ ؟وبإمكان عضو حمكمة التمييز األردنية أن يقرأ ذات النص

مــا  ،املوقـف لـو متسـك الغـالم بفهمــه وأصـّر علـى القـول أّن فهمـه هــو عـني مقصـود الشـارع الوضـعي
  فال بّد من وجود  ؟لكم كيف حتكمون
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ولكـن ّمت  ،وقد تظافرت النصوص القرآنية والنبوية القولية والفعلية والتقريرية حول هذه ،مرشد ومبني
وأّن  ،ولـيس الشـرع ،هـو التـاريخ السياسـي اإلسـالمي ،ألّن احلكم عند الفـرق ؛اإنكارها أو ّمت تأويله

  ...وليس العقل ،هو التقليد واتّباع ما cوى األنفس ،صاحب السلطان املطلق عندهم
فـــإّن عليهـــا أن .. .واخلالصـــة أّن األمـــة ميكنهـــا إذا أرادت الفـــالح والوحـــدة والنهـــوض مـــن كبوcـــا

  ...عند بين هاشم عند آل حممد ،واملبني عند القرابة الطاهرةتبحث عن املنقذ والقائد 
ــك ،فلــو صــليت علــى حممــد وحــده فيجــب أن تصــلي وتبــارك علــى حممــد  ،فــاّن صــالتك ال جتزي

فـإّن هـذه الصـالة ال  ،مبعـىن أّن املسـلم إذا مل يصـلِّ علـى النـيب وآلـه معـاً يف صـالته.. .)١(وعلى اآلل 
ملـاذا ربطـت  ؟ملاذا فرضت على كل مسلم ومسـلمة ؟ة بني النيب وآلهملاذا هذه الوحدة العضوي .تقبل

وهـل يف األمــة  ؟وهــل ميكننـا أن نـُـدخل مـع النــيب وآلـه ســواهم ؟صـحة الصــالة Qـذه الصــيغة والكيفيـة
هــل يتمتــع قــادة الفــرق اإلســالمية وقــادة التــاريخ  ؟اإلســالمية مــن يتمتــع Qــذه املزيــة غــري اآلل الكــرام

  ...؟زيةاإلسالمي Qذه امل
 ؟أو تقـول أنـه غـري صـحيح ،هل جترؤ الفـرق الدينيـة جمتمعـة ومنفـردة أن تشـكك حبـديث الثقلـني

  ...صحابياً  ٣٥الفرق الدينية جمتمعة ومنفردة أعقل من أن تفعل ذلك فقد روى هذا احلديث 
وذكـرت  ،وإنـين ألذكـر أنـين أوردت الـنص احلـريف حلـديث الثقلـني بعشـر صـيغ يف إحـدى مقـااليت

هللا  .ولـو كـان جمـدياً أن أعيـد الكـرة ألعـدcا ،مرجعاً من عيون املراجـع املعتمـدة عنـد أهـل امللـة ١٨٥
فـاهللا يقضـي بيننـا وبيـنكم  .واهللا لو كانوا غري آل حممد ألقنعكم معشار ما ذكرنـاه ،أبوك أيتها الفرق

  ...باحلق وهو خري احلاكمني
____________________  

صــحيح  .بــاب الصــالة علــى النــيب )كتــاب الــدعوات(البخــاري  :اً هلــذه اخلصوصــية مــثالً ذكــر اثنــني وعشــرين مصــدر  - ١
  ...ابن ماجة .النسائي .باب الصالة على النيب بعد التشهد )كتاب الطالق(مسلم 
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وحيك أيها احملامي حنـن حنـب  ،داعية علّي بالويل والثبور وعظائم األمور. .تتصايح الفرق الدينية
 ،إّن تكييـف احلـب الـذي أمـركم اهللا بـه ،عفـواً أيتهـا الفـرق !هم يف كـل صـلواتناآل حممد ونصلي علـي

وأكثـر مـن نفسـه الـيت بـني جنبيـه فهـل  ،أكثـر مـن مالـه وولـده ،هو أن حيب الواحـد مـنكم النـيب وآلـه
ــآلل الكــرام ــإن أجبــتم باإلجيــاب ،هــذه طبيعــة حــبكم ل ــَم تتقــدمون علــيهم ،ف ومل تعطــون أمــوركم  ؟فَِل

cوأنـتم العجـز وهـم القـادم ؟ومل تقدمون عليهم من هو أقل منهم يف كـل شـأن ،بل ؟مدون مشهور، 
 ؟ومـىت اعتلـى البـدن الـرأس ؟ومـىت تقـدم العجـز علـى القـادم ،وأنتم البدن وهم الرأس بالنص الشـرعي

ومـــــا معـــــىن حـــــيب لكـــــم إذا أعطيـــــت صـــــويت ! ؟ختـــــريون ملـــــا أم أّن لكـــــم! ؟مـــــا لكـــــم كيـــــف حتكمـــــون
  ..!؟بية لغريكمباالنتخابات النيا

وربطــه  ،وخصصــه إليهــا ،وفّصــله هلــا ،لقــد قطعــتم الــرأس الــذي خلقــه اهللا هلــذه األمــة ورّكبــه عليهــا
ـــة بالطـــب بقطـــع رأس األمـــة وتركيـــب  ،Qـــا ربطـــاً حمكمـــاً  رأس بالســـتيكية  )٧٢(فقمـــتم وبـــدون دراي

وق جسـد األمـة الـيت مث أخذمت تقيمون األفراح لنجاح العملية وترقصون ف ،لتحل حمل الرأس الطبيعي
بعـدما  ،وهكذا بضربة فنية ساحقة كسرمت العمود الفقري للنظام السياسـي اإلسـالمي ،قطعتم رأسها

 ،وأوردمت أمـتكم مـورد الـردى ،فأغضـبتم ربكـم وكسـرمت خـاطر نبـيكم ،رمت املنظومـة احلقوقيـة اإلهليـةدّمـ
  ...لغرض يف نفس يعقوب ،وزعمتم أنكم دعاته ،وفوق األشالء ناديتم بأّن اإلسالم هو احلل

ذلك أخف كلفـة مـن ! !وضعوا القلب يف موضعه وهو يدبر أمور اجلسد ،ضعوا الرأس يف مكانه
وإجــراء عمليــات فاشــلة لرتكيــب رأس صــناعي ّمت خلعــه وإجــراء عمليــة  ،قطـع الــرأس الــذي ال تريــدون

  .»...جديدة
بقــي أن  .ناها اختصــاراً شــديداً وQــذا نكــون قــد أتينــا علــى احللقــات الســبع مــع العلــم أننــا اختصــر 

مرتكـــــزات الفكـــــر ( ،)النظـــــام السياســـــي يف اإلســـــالم( :نـــــذكر أّن للمحـــــامي عـــــدة مؤلفـــــات وهـــــي
اخلطــط السياســية يف توحيــد ( ،)نظريــة عدالــة الصــحابة واملرجعيــة السياســية يف اإلســالم( ،)السياســي

  .)األمة اإلسالمية
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  صيحتي لكل سنين
  .تبتها واnمرت دموعي دون أن أشعركلمات نابعة من أعماق قليب ك

مــــا زالـــت تطلــــق  ،وســــفينة النجـــاة منتظـــرة ،الفرصـــة مــــا زالـــت ســـاحنة إنَّ  ،يـــا إخـــواين يــــا ســـاديت
كتــاب اهللا .. .تركــت فــيكم« ،»مــن ركبهــا جنــا ومــن ختلــف عنهــا غــرق«صــفارات مــن النــداء النبــوي 

وأقـول مقالـة أحـد  .أوضحنا السـبيل ها حنن قد .هلموا أيها الّناس واستجيبوا لنداء السماء »وعرتيت
  :األصدقاء

  لــــــــو كــــــــان عنــــــــدي بيــــــــان مــــــــا خبلــــــــت بــــــــه

  ومــــــــــــا تركــــــــــــت مهــــــــــــومي ترتقــــــــــــي مهمــــــــــــي    

  
أفــال يكفــي  .إالّ وأجــد مؤلفــه حيــتج ملــا يقــول بصــحاحنا املعتــربة ،واحلــق أين ال أقــرأ كتابــاً لشــيعي
  ؟هذا دليالً على أحقية هذا املذهب

ومــع « :يقــول األســتاذ حممــود الكــردي ؟ا أنــه أطروحــة اإلســالمألــيس قــد أثبتنــ ؟ومــاذا يف التشــّيع
ــك فــإّن كــل مســلم علــى وجــه األرض البــّد أن يكــون  آلل  )حبــه(وهــو  ،مــن جانــب مــا )شــيعياً (ذل

  .)١( »على من أحلقوا Qم األذى واإلهانة )نقمته(بيت الرسول الكرمي و 
كنــت   .جـويف واهــدئ مـن روعــي وأذكـر أنــين عنـدما واجهــت احلقيقـة اصــطنعت تربيــرات أبـّرد Qــا

لـــو كــان احلــق مـــع الشــيعة ألدرك هــذا علماؤنـــا  :كنــت أقــول  ،أخاطــب نفســي بكلمــات ال وزن هلـــا
وهيهـــات أن يصـــري اللـــبُّ قشـــراً  ،ولكـــن هيهـــات للـــوهم أن يصـــمد أمـــام احلـــق ،وهكـــذا !واتبعـــوهم

  ...والقشر لّباً 
وبقـي يالحقـين وأنـا أهـرب  .دائمـاً ولكّن نداء احلق كان يقـرعين  ،نعم اصطنعت جمموعة تربيرات

وبقيــــت هكـــذا إىل أن خضــــعت لنــــداء اهللا ورســــوله  .فــــاحلق لقمــــة صـــعبة ال تستســــيغه الــــنفس .منـــه
  إذا مل - بأيب أنت وأمي - مسعاً وطاعة يا رسول اهللا :فقلت

____________________  
  .١٧٩ص  :مأساة اخلالفة يف اإلسالم - ١
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  !؟فكالم من نسمع ،نسمع كالمك
 ؟ومــىت كــان احلــق يعــرف بالرجــال ؟فمــا لنــا وهلــم! ؟ل نتبــع هــذا الطريــق ألّن فــيهم فالنــاً وفالنــاً هــ

  .)١( )عقلك برأسك اعرف خالصك( :واملثل السائر يقول
فهــل ســنجد ناصــح أفضــل مــن  ؟فمالنــا ال نطيــع أمرمهــا ،لقــد أمرنــا اهللا ورســوله باتبــاع آل البيــت

  !؟رسول اهللا
ُة َوَما  ( :قـال اهللا تعـاىل َkَِGْن يَُكوَن لَُهُم ا

َ
ْمراً أ

َ
Iَ ابُّ َورَُسوYُُ أ َذا قَ 2ََن لُِمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إِ

ْمِرِهمْ 
َ
  !؟فما لنا نقف أمام قضاء اهللا ورسوله وجنعل ألنفسنا اخلرية من أمرمها )٢( ) ِمْن أ

يَن Nَُاِلُفوَن َقْن  ( :ألـيس اهللا هـو القائـل ِCّن تُِصيبَُهْم فِتْنَـةٌ فَلْيَْحَذِر ا
َ
ْمِرهِ أ

َ
فمـا لنـا ال  ؟)٣( ) أ

  !؟نرضى إالّ خمالفة أمر الرسول
إنـــين أجعـــل كتـــايب هـــذا حجـــة علـــّي وعليـــك وأقـــول هـــذا بكـــل طمأنينـــة فـــال  !فيـــا أخـــي املســـلم

  .وأعّد للسؤال جواباً وللجواب صواباً  ،تغضب لفالن وفالن وتذكر يوم تقف بني يدي اهللا

  ...عرفة الحقإلى كل من يريد م
والــذي محــل فيــه علــى  - )الشــيعة والتشــّيع(قــال إحســان ظهــري يف اإلهــداء الــذي جعلــه لكتابــه 

  .»إىل كل من يريد معرفة احلق واحلقيقة من السنة أم من الشيعة أهدي كتايب هذا« :الشيعة
  !!نعم يا ظهري لقد وجدنا احلق واحلقيقة

  :هم وهذه بعض أمسائهموتشّيع كثري من أهل السنَّة فضالً عن علمائ
____________________  

  .أنت عندك عقل فاعرف طريَق النجاة بنفسك :يعين - ١
  .٣٦ :األحزاب - ٢
  .٦٣ :النور - ٣

    



٤٧٦ 

  .يف جزءين )معامل الفنت(من علماء مصر املعروفني له كتاب  :سعيد أيوب - ١
  .من علماء األزهر :الدكتور حسني الضرغامي - ٢
اخلالفـة املغتصـبة (وكتـاب  )االنتقـال الصـعب(من املغرب صـاحب كتـاب  :إدريس احلسيين - ٣

  .)أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخ
  .)حقيقة الشيعة االثين عشرية(من فلسطني صاحب كتاب  :أسعد وحيد قاسم - ٤
  .)املقتطفات(يف كتابه  :)ابن رويش الشافعي(عيدروس بن أمحد السقاف  - ٥
اخلدعـة رحلـيت (ر له أكثر من مخسة عشر كتاباً منها كتـاب من علماء مص :صاحل الورداين - ٦

  .)من السنة إىل الشيعة
يف ثالثــة  )اإلمامــة وأهــل البيــت(مــن علمــاء مصــر لــه كتــاب  :الــدكتور حممــد بيــومي مهــران - ٧

  .جملدات وله أكثر من ستني كتاباً 
رحلــيت حنـــو  احلقيقــة الضــائعة(لــه كتـــاب  ،الشــيخ معتصــم ســّيد أمحــد مـــن علمــاء الســودان - ٨

  .)مذهب آل البيت
نّا لَّما َسِمْعنَا الُْهَدى (

َ
  .)١( ) آَمّنا بِِه َفَمن يُْؤِمن بَِرّبِه فََال Nََاُف Cَْساً َوَال رََهقاً   َوأ

)  َXَ ْن آِمنُوا بَِرّبُكْم فَآَمّنا َرّبنَا فَاْغِفْر
َ
يَماِن أ ا ُذنُوَبنَا َوSَّفـْر َرّبنَا إِّغنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدياً ُفنَاِدي لِْإلِ

بَْرارِ 
َ
  .)٢( ) َقّنا َسّيآتِنَا َوتََوّفنَا َمَع اْأل

____________________  
  .١٣ :اجلن - ١
  .١٩٣: آل عمران - ٢

    



٤٧٧ 

 الفصل الثالث

 المرجعية السياسية
    



٤٧٨ 

    



٤٧٩ 

 :توطئة
، متمثلة بآل البيـت لقد أثبتنا يف البحوث السابقة، ضرورة وجود مرجعية دينية بعد النيب 

ي أن نسلط الضوء على املرجعية السياسية بعـد النـيب، مـع العلـم بأنـه ال انفصـال   وبق 
 .بني املرجعيتني

 -النــيب تــرك أمــر اخلالفــة ألمتــه، خيتــارون اخلليفــة مــن بيــنهم، ولكننــا وجــدنا  إنَّ : قــال أهــل الســنة
 خليفتـه مـن بعـده، وهـو علـي بـن عـنيَّ  وسلم وآله عليه اهللا صلىالنـيب  أنَّ  -ومن كتب أهل السـنة 

 :، واألدلة فيما يأيتأيب طالب وولده األحد عشر 

 األدلة من السنة

 :حديث الدار
نــِذرْ  (: ملـا نــزل قــول اهللا تعــاىل

َ
ــَربِ?َ  َعِشــkَتََك  َوأ قْ

َ
دعــا . يف الســنة الثالثــة مــن البعثــة )١( ) اْأل

وبعــــد أن اكلــــوا وشــــربوا قــــال هلــــم رســــول اهللا . عشــــريته إىل دار عمــــه أيب طالــــب رســــول اهللا 
فـأحجم . أيكم يؤازرين على هذا األمر على أن يكون أخي ووصـيي وخليفـيت مـن بعـدي: " 
 .القوم

أنـا يـا نـيب اهللا، أخـذ برقبـة : يقـول علـيٌّ و  ةٍ وحـني قاهلـا لثالـث مـرَّ . أنـا يـا نـيب اهللا: فقال علي 
 هذا أخي ووصيي وخليفيت من بعدي فامسعوا إنَّ : علي وقال

____________ 
 .٢١٤: الشعراء - ١

    



٤٨٠ 

 .)١(... " له وأطيعوا
 .من بعده لعلي  واضحة على استخالف الرسول  يف هذا احلديث داللةٌ 

 :تمع صاحب البينا
الــذي يف الصــحاح مــن نــزول هـــذه  إنَّ : " قــال صــاحب كتــاب البينــات يف رده علــى املراجعـــات

ففـي الصـحيحني مـن روايـة ابـن عمـر وأيب هريـرة وغريمهـا، ينـاقض هـذه الروايـة وحنـن . اآلية، غري هذا
وأنـذر  -ملـا نزلـت  - واللفظ له عن النيب  -عن ابن عمر وأيب هريرة ... نسوق رواية واحدة
يــابين كعــب بــن : فقــال وعــمَّ  قريشــا فــاجتمعوا فخــصَّ  دعــا رســول اهللا  -عشــريتك األقــربني 

يافاطمـة بنـت حممـد . يابين عبـد املطلـب انقـذوا انفسـكم مـن النـار... لؤي انقذوا أنفسكم من النار
 .)٢(... " أنقذي نفسك من النار

____________ 
 .٦٣و  ٢/٦٢: الكامل يف التاريخ، ابن األثري الشافعي. ٣٢١ - ٢/٣١٩: تاريخ الطربي: راجع - ١

 .١/٣١١: السرية احللبية، احلليب الشافعي. ٢٤٤و  ١٣/٢١٠: شرح النهج، ابن أيب احلديد وصححه
 .١/٣٧١: شواهد التنزيل، احلاكم احلسكاين. ٤٢و  ٥/٤١: منتخب كنز العمال Qامش املسند

: التفسـري املنـري ملعـامل التنزيـل، اجلـاوي. ١/٨٥: ترمجة اإلمام علي من تاريخ دمشق، ابن عسـاكر. ١٥/١١٥: لعمالكنز ا
تفسـري . ١٠٤ص : ني هيكـلنحياة حممد، حممد حسـ. ٣٩٠و  ٣/٣٧١: تفسري اخلازن، عالء الدين الشافعي. ٢/١١٨

. ٨٦ص : وجـد يف خصـائص أمـري املـؤمنني، النسـائيوقريب من هـذا اللفـظ ي! آلخر احلديث وفيه برتٌ  ١٩/١٢١: الطربي
 .٢٠٥ص : كفاية الطالب، الكنجي الشافعي

 .٩/١١٣و  ٨/٣٠٢: جممع الزوائد. ٨٣ص : مطنينظم درر السِ . ١٥/١٠٠: كنز العمال
 .وملحق املراجعات. ١٥٩و  ١/١١١: وراجع مسند أمحد. ١/٨٦: مطنيفرائد السِ 

    



٤٨١ 

عشــريته األقــربني، فكيــف يــدعو النــيب قريشــا وهــم ليســوا عشــريته اهللا أمــر نبيــه بإنــذار  نالحــظ أنَّ 
 .هذا أوال! األقربني؟
هال قلت لنا يا صـاحب البينـات كيـف علـم أبـو هريـرة مبجـرى احلادثـة الـيت ذكـرت مـع أنـه : ثانيا

 !!أسلم بعد نزول آية اإلنذار بسبعة عشر عاما؟
 !!اآليةعند نزول هذه !! وكذلك ابن عمر، كان عمره قرابة السنة

وإن كان الصحابة يرسـلون الروايـات عـن بعضـهم بعضـا، لكـن املفـروض علـيهم أن يرسـلوها عـن 
علــي كمــا أوردناهــا، وكمــا أرســلها ابــن عبــاس، وهـــذا يؤكــد لنــا عــدم صــحة هــذه الروايــة، فالكـــذب 

 .حبائله ضعيفة وثغراته كثرية
فاطمــة بنـت حممــد أنقــذي يـا : " وأمامنـا ثغــرة أخـرى فقــد ذكـر صــاحب البينــات أن الرسـول قــال

حســب روايــات آل  ففاطمــة !! فكيــف خياطــب الرســول بنتــا مل تولــد بعــد؟" نفســك مــن النــار 
ــت  ولــدت يف الســنة اخلامســة مــن البعثــة أي بعــد نــزول هــذه  -وآل البيــت بالــذي فيــه أعلــم  -البي

ـــة بســـنتني ـــات أهـــل الســـنة يبقـــى اإلشـــكال قائمـــا، فعنـــد. اآلي  فاطمـــة  هم أنَّ وحـــىت علـــى رواي
 .، أو قبل البعثة خبمس سنني)١( ولدت يف سنة احدى وأربعني من مولد النيب 

. وعلى فـرض اnـا ولـدت قبـل البعثـة خبمـس سـنني فيكـون عمرهـا عنـد نـزول اآليـة، مثـان سـنوات
فـة، وهـي غـري مكلّ ! اء الكبـار؟فكيف خياطب الرسـول بنتـا Qـذا العمـر، وسـط حشـود النـاس والزعمـ

البنــت ختاطـــب بالتكــاليف الشـــرعية إذا  نَّ أويف الفقــه الســـين . وال جيــري عليهـــا اخلطــاب وال العتـــاب
 !!بلغت مخسة عشر عاما

 !)٢(هذا من املضحكات يا صاحب البينات  إنَّ ! أالحظتم مواطن الضعف يف هذه الرواية؟
____________ 

 .٤/١٨٩٣: االستيعاب - ١
وقـد تصـدى السـيد علـي املــيالين !! املضـحكات يف الـرد علـى بينـات املراجعـات:  وكـان األجـدر بـك تسـمية كتابـك ب - ٢

 ".تشييد املراجعات وتفنيد املكابرات " للرد على كتاب البينات يف كتابه 

    



٤٨٢ 

 :سند احلديث
فوا أبــا مــرمي علمــاء احلــديث ضــعَّ  أنَّ  لــو نظرنــا يف ســند احلــديث، لوجــدنا رواتــه كلهــم ثقــات، إالّ 

. ذوي القــرىب أنــه أدى أجــر الرســالة احملمديــة فــودَّ  األنصــاري، أحــد رجــال الســند، ومل تكــن cمتــه إالّ 
تعديلــــه يعــــين صـــــحة  نعــــم كـــــان ال بــــد مــــن الطعــــن بـــــه، ألنَّ . فــــذنب الرجــــل أنــــه متســـــك بــــالثقلني

 ...احلديث
ابــن قتيبــة حيــث  ر هلــاوهــذا ديــدن علمــاء احلــديث، يف التعامــل مــع فضــائل آل البيــت، وقــد أشــا

" أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى " و " مــن كنــت مــواله : " ذكــر قــول النــيب  وإنّ : " قــال
ه، وهـذا هـو اجلهـل واشباه هذا، التمسوا لتلك األحاديث الصحاح املخارج، لينقصوه ويبخسوه حّقـ

 ".بعينه 
ظـاهر والسـلفيون يوالـون معاويـة فإنـه مل يكـن لـديهم ملا كان أهل ال: " وقال أمحد حممود صبحي

إمــا تــرك هــذه املــواالة، أو القــدح بشــىت الوســائل يف احلــديث، وبــالرغم مــن أنــه مــن : عــن اختيــار مفــرٌّ 
كثــريا مــن أصــحاب املــذاهب قــد اخضــعوا األحاديــث   املفــروض أن ختضــع العقائــد للنصــوص، إال أنَّ 

 .)١(" ألهوائهم ومذاهبهم 
. اعنني بــأيب مــرمي، فقــد اثــىن عليــه وأطــراه احلــافظ ابــن عقــدة كمــا يف لســان امليــزانومــع طعــن الطــ
 ".مل أر أحفظ منه : " ، وقال شعبة"كان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال : " وقال ابن حجر فيه

علـي بـن احلسـني وحممـد بـن علـي : وكفى الرجل فخرا أنـه صـحب ثالثـة مـن أئمـة آل البيـت هـم
 .وجعفر بن حممد

 .فيكون احلديث صحيحا عند األحرار املنصفني. ثقة عند اإلمامية باتفاقوهو 
____________ 

 .١٥٣ - ١٥٢ص : راجع روح التشيع، عبد اهللا نعمة - ١

    



٤٨٣ 

أنـه  مـع حمدوديـة رسـالته، مكانـا وزمانـا، إالّ  وما الغرابـة يف هـذا احلـديث؟ هـذا النـيب موسـى 
ه هــارون، وكــذا النــيب حيتــاج إىل معــني ووزيــر، خاصــة أنــه مبعــوث احتــاج إىل معــني ووزيــر، فكــان أخــا

 !للعاملني حىت قيام الساعة وهذا يف حق النيب أوىل؟

 :حديث الغدير
ة الـوداع يف الثـامن عشـر مـن ذي احلجـة ّجـيف طريق العودة مـن حَ  حينما كان رسول اهللا 

 :قول اهللا تعاىل )١(م نزل عليه ويف مكان يقال له غدير خُ 
____________ 

، تفســري ٢/٦٠: ، فــتح القـدير للشــوكاين٢/٢٩٨: ، الـدر املنثــور١١٥: أســباب النـزول للواحــدي النيســابوري: راجـع - ١
، ترمجة اإلمام علي بن أيب طالب مـن تـاريخ دمشـق ١/١٦٣: ، امللل والنحل للشهرستاين الشافعي١٢/٥٠: الفخر الرازي
ــك Qوبــال، ٢/٨٦: البــن عســاكر ، شــواهد ٣/٦٣: فــتح البيــان يف مقاصــد القــرآن للعالمــة الســيد صــديق حســن خــان مل

، ينــابيع ٢٥: ، الفصــول املهمــة البــن الصــباغ١/٤٤: ، مطالــب الســؤول البــن طلحــة١/١٨٧: التنزيــل للحــاكم احلســكاين
 .١/١٥٨: ، فرائد السمطني للحمويين٢٤٩و  ١٢٠: املودة

الواليــــة يف طــــرق حـــديث الغــــدير البــــن جريــــر الطــــربي صــــاحب التــــاريخ : عــــن كتــــاب ١/٢١٤: والغـــدير للعالمــــة األميــــين
املشهور، األمايل للمحاملي، ما نزل من القرآن يف أمـري املـؤمنني أليب بكـر الشـريازي، الكشـف والبيـان للثعلـيب خمطـوط، مـا 

ــي أليب نعــيم األصــبهاين، كتــاب الواليــة أليب ســعيد السجســتاين، ــي،  نــزل مــن القــرآن يف عل تفســري الرســعين املوصــلي احلنبل
، مودة القـرىب للهمـداين، شـرح ديـوان أمـري املـؤمنني ٨/٥٨٤: اخلصائص العلوية للنطنزي، عمدة القاري للقسطالين احلنفي

، تفســـري القـــرآن لعبـــد الوهـــاب البخـــاري عنـــد تفســـري آيـــة املـــودة، ٦/١٧٠: خمطـــوط، تفســـري النيســـابوري ٤١٥: للميبـــدي
، ٤/٢٨١: خمطـوط، املصـنف البـن أيب شـيبة، مسـند أمحـد ٤١: لدين الشـريازي، مفتـاح النجـا للبدخشـياألربعني جلمال ا

، احلــافظ ابــن ٣/٤٢٨ :احلــافظ أبــو العبــاس الشــيباين النســوي، احلــافظ أبــو يعلــى املوصــلي يف مســنده، الطــربي يف تفســريه
، الـدارقطين حكـاه عنــه ابـن حجـر يف الصــواعق ص عقـدة يف كتـاب الواليـة احلــافظ أبـو عبـد اهللا املرزبـاين يف ســرقات الشـعر

، احلــــافظ أبــــو ســــعيد ١٧١: التمهيــــد يف أصــــول الــــدين: ، احلــــافظ ابــــن بطــــة احلنبلــــي يف كتــــاب اإلبانــــة، البــــاقالين يف٢٦
. ٢/١٦٩: اخلركوشي يف شرف املصطفى، احلافظ ابن مردويه يف تفسريه، احلافظ ابن السمان الرازي راجع الريـاض النضـرة

 =  .احلافظ البيهقي كما يف الفصولورواه 

    



٤٨٤ 

َها يَا ( فُّ
َ
غْ  الرBُسوُل  ك نِزَل  َما بَِلّ

ُ
بَِّك  ِمن إoََِْك  أ Bمْ  َو/ِن رBْغَت  َفَما َيْفَعْل  لBـهُ  رَِسـاَ/َهُ  بَل Bَفْعِصـُمَك  َواللـ 

فنــادى . هللا إليـهوبنــزول هـذه اآليـة، جهـز النـيب الرتتيبـات الالزمـة لتبليـغ مـا أنـزل ا )١( ) اBXـاِس  ِمـنَ 
ألسـتم تعلمـون أين : فقـال الصالة جامعة وكسح حتت شجرتني فصـلى الظهـر وأخـذ بيـد علـي 

: قـالوا. ألسـتم تعلمـون أين أوىل بكـل مـؤمن مـن نفسـه: قـال. بلى: قالوا. أوىل باملؤمنني من أنفسهم
 علي مواله، اللهم وال منمن كنت مواله ف: بيد علي فقال فأخذ . بلى

____________ 
، درر الســـمطني، ورواه اخلطيـــب البغـــدادي بســـندين صـــحيحني، وابـــن املغـــازيل يف املناقـــب، ٢٥: املهمـــة البـــن الصـــباغ= 

، الشهرســـتاين يف امللـــل والنحـــل ٩: والعاصـــمي يف زيـــن الفـــىت، والســـمعاين يف فضـــائل الصـــحابة، والغـــزايل يف ســـر العـــاملني
ابـن األثـري . ٤/٢٤٦: ابن األثري يف النهاية. ابن اجلوزي يف املناقب. ٩٤: اخلوارزمي يف املناقب. هامش الفصلاملطبوع يف 

عمــر بــن حممــد املــال يف . ١٨: ســبط ابــن اجلــوزي يف تذكرتــه. ١٦ :الكنجــي يف كفايــة الطالــب. الشــيباين صــاحب الكامــل
. ٢١٠ - ٥/٢٠٩: أبـــو الفـــداء يف البدايـــة والنهايـــة. ٥٥٧: ويل الـــدين اخلطيـــب يف مشـــكاة املصـــابيح. وســـيلة املتعبـــدين
 .٢٢٣: املقريزي يف اخلطط

الســمهودي يف وفــاء . ٦/٣٩٧: الســيوطي يف مجــع اجلوامــع كمــا يف كنــز العمــال. ٥٧: القاضــي األذرعــي يف بــديع املعــاين
. اهلمــداين يف مــودة القــرىبشــهاب الــدين . ٢/١٣: القســطالين يف املواهــب اللدنيــة. ٢/١٧٣: الوفــا بأخبــار دار املصــطفى

أمحــــد بــــاكثري . ٦/٢١٨: املنــــاوي يف فــــيض القــــدير. حممــــود الشــــيخاين القــــادري يف الصــــراط الســــوي يف مناقــــب آل النــــيب
حســام الــدين الســهارينوري يف مــرافض . ٧/١٣: الزرقــاين يف شــرح املواهــب. الشــافعي يف وســيلة املــآل يف عــد مناقــب اآلل

حممد الصنعاين يف الروضـة النديـة شـرف التحفـة . حممد صدر العامل يف معارج العلى. النجا البدخشاين يف مفتاح. الروافض
 .٢٨: حممد الشنقيطي املالكي يف كفاية الطالب. ٢/٣٠٦: أمحد زيين دحالن يف الفتوحات اإلسالمية. العلوية

ــــاريخ دمشــــق البــــن عســــاكر ، علــــم ١/١٢٢ :لســــيوطياحلــــاوي للفتــــاوي، ا. ٩٤: املناقــــب، اخلــــوارزمي. ٢/٥٠: وانظــــر ت
 .٤٠٣: راجع ملحق املراجعات. ١٦١: الكتاب، خواجة احلنفي

 .٦٧: املائدة - ١

    



٤٨٥ 

هنيئـــا لـــك يـــا بـــن أيب طالـــب أصـــبحت : فلقيـــه عمـــر بعـــد ذلـــك فقــال لـــه. )١(وااله وعــاد مـــن عـــاداه 
 .)٢(موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة 

____________ 
سلســلة األحاديــث : أن طرفــه األول متــواتر ورد قــدح ابــن تيميــة فيــه، راجــعوقــد صــحح األلبــاين هــذا احلــديث، وأكــد  - ١

. ١٠٨ - ٩/١٠٤و  ٧/١٧: جممـــع الزوائـــد. ٤/٢٨١: مســـند أمحـــد. ٢٩٨٢اhلـــد الســـادس حـــديث رقـــم : الصـــحيحة
: كنــــز العمــــال. ٢٥: الصــــواعق احملرقــــة وصــــححه. ٣/٣٦: االســــتيعاب Qــــامش اإلصــــابة. ٣٧١و  ٣/١١٦: املســــتدرك

 .١/١٢١: صفوة الصفوة، ابن اجلوزي ١٤/٢٣٦: تاريخ بغداد. ١٥/١٣٨
 :وراجع ترمجة اإلمام من تاريخ دمشق. ٢٩الكاف الشاف، ابن حجر العسقالين . ٥/٢١٠البداية والنهاية 

و  ٥٩و  ٥٦: كفايـــة الطالـــب، الكنجـــي الشـــافعي. ١٠٤و  ١٠٠و  ٩٦: خصـــائص أمـــري املـــؤمنني، النســـائي. ١/٢١١
: ينــابيع املــودة. ٢٤٨و  ٢٤٧و  ٢٤٥و  ١/١٩٠: شــواهد التنزيــل. ١٦: يب طالــب، ابــن املغــازيلمناقــب علــي بــن أ. ٦٢
 :تاريخ اليعقويب. ٢/١١٢: أنساب األشراف للبالذري. وصححه ٣٣ - ٢٩
. ١٩٥: االعتقـــاد علـــى مـــذهب الســـلف، البيهقـــي). خمطـــوط(تفســـري الثعلـــيب . ١٦٩: تـــاريخ اخللفـــاء، الســـيوطي. ٢/٩٣

 .٤٠٧ - ٤٠٤: ومصادر كثرية أخرى، راجع ملحق املراجعات. ٥/٢٦: حلية األولياء
 .٥٥٠و  ٥٤٩و  ٥٤٨ح  ٢/٢: ترمجة اإلمام علي بن أيب طالب من تاريخ دمشق، ابن عساكر الشافعي - ٢

 :الفصول املهمة، ابن الصباغ املالكي. ٩٤: املناقب، اخلوارزمي احلنفي. ٤/٢٨١: مسند أمحد بن حنبل
تـاريخ اإلسـالم، ). خمطـوط(فضائل الصحابة، السـمعاين . ٦٧: ذخائر العقىب. ١/١٢٢: ي، السيوطياحلاوي للفتاو . ٢٤

ينــابيع . ١٠٩: وذكـره يف نظــم درر السـمطني، الزرنــدي احلنفـي. ١٦١: علـم الكتــاب، خواجـه احلنفــي. ٢/١٩٧: الـذهيب
. ٢٩: اخلــواص، ســبط ابــن اجلــوزي تــذكرة. ٣/٦٣: تفســري الفخــر الــرازي. ٣٤٩و  ٣١و  ٣٠: املــودة، القنــدوزي احلنفــي

عـن املصـنف، ابـن  ١/٢٧٢: وذكـره يف الغـدير. ١٣بـاب  ١/٧٧: فرائد السمطني، احلمويين. ٣/٢٤٦: مشكاة املصابيح
. الكشـف والبيـان، الثعلـيب. تفسـري ابـن مردويـه. املسـند، أيب يعلـى املوصـلي. املسند الكبـري، أيب العبـاس الشـيباين. أيب شيبة

. وسيلة املتعبدين، عمـر بـن حممـد املـال. اخلصائص العلوية النطنزي. املناقب، ابن اجلوزي احلنبلي. ٢/١٦٩الرياض النضرة 
: كنـــز العمـــال. ٧٥: بـــديع املعـــاين، األذرعـــي الشـــافعي. ٢٢٣: اخلطـــط، املقريـــزي. ٥/٢١٢: البدايـــة والنهايـــة، ابـــن كثـــري

الصـراط السـوي يف مناقـب آل النـيب، حممـود . ٢/١٧٣ :وفاء الوفـا بأخبـار دار املصـطفى، السـمهودي الشـافعي. ٦/٣٩٧
الروضـــة . نـــزل األبــرار لـــه أيضـــا. مفتــاح النجـــا، البدخشـــي. وســـيلة املـــآل، الشــيخ أمحـــد بـــاكثري الشـــافعي. الشــيخاين املـــدين
 .٤٠٧و  ٤٠٤و  ٤٠٣ص : معارج العلى، الشيخ حممد صدر العامل، راجع ملحق املراجعات. الندية، الصنعاين

    



٤٨٦ 

ْكَملْـُت  اoَْْومَ  (: هنأ املسلمون عليا، نزل قول اهللا تعاىل وبعد أن
َ
ُكمْ  لَُكـمْ  أ ْيَمْمـُت  ِديـنَ

َ
 َوأ

 .)١( ) ِدينًا اْإلِْسَالمَ  لَُكمُ  َورَِضيُت  نِْعَمdِ  َعلَيُْكمْ 
سـاليت اهللا أكـرب علـى إكمـال الـدين، وإمتـام النعمـة، ورضـى الـرب بر : " فقال حينهـا النـيب 

 .)٢(" والوالية لعلي 
قـــل بربكـــة اهللا تعـــاىل : يـــا رســـول اهللا، أتـــأذن يل أن أقـــول أبياتـــا؟ فقـــال: فقـــال حســـان بـــن ثابـــت

 :فقال
  ينـــــــــــــــــــــاديهم يـــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــدير نبـــــــــــــــــــــيهم

  خبـــــــــــــــــــــــم وأمســـــــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــــــالنيب مناديـــــــــــــــــــــــا    

  
  وقــــــــــــــــــال فمــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــواللكم وولــــــــــــــــــيكم

ــــــــــــــــاك التعاميــــــــــــــــا     ــــــــــــــــدوا هن   فقــــــــــــــــالوا ومل يب

  
ـــــــــــــــــــــــا   إهلـــــــــــــــــــــــك موالنـــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــت ولين

ــــــــــــق لألمــــــــــــر عاصــــــــــــيا       وال جتــــــــــــدن يف اخلل

  
  قـــــــــــــم يـــــــــــــا علـــــــــــــي فـــــــــــــإنين: فقـــــــــــــال لـــــــــــــه

  رضــــــــــيتك مــــــــــن بعــــــــــدي إمامــــــــــا وهاديــــــــــا    

  
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــت مـــــــــــــــواله فهـــــــــــــــذا ولي   فمـــــــــــــــن كن

ـــــــــا      ـــــــــه أنصـــــــــار صـــــــــدق موالي ـــــــــوا ل )٣(فكون
  

  
____________ 

 .٣: املائدة - ١
 .١/١٥٧م احلسكاين شواهد التنزيل، احلاك. ٢/٧٥ترمجة اإلمام علي من تاريخ دمشق، ابن عساكر  - ٢

روح . ١/٣١: اإلتقـان، السـيوطي. ٢/٢٥٩: تفسـري الـدر املنثـور. ٨/٢٩٠: تاريخ بغداد. ١٩: مناقب علي، ابن املغازيل
 .٣٠: تذكرة اخلواص. ٨٠: املناقب، اخلوارزمي. ٦/٥٥: املعاين، اآللوسي
تـاريخ . ٣١٥و  ٧٤و  ١/٧٢: ائـد السـمطنيفر . ١١٥: ينابيع املـودة. مقتل احلسني، اخلوارزمي. ٢/١٤: تفسري ابن كثري

مفتـاح النجـا، البدخشـي . عن كتاب الوالية، ابن جرير الطـربي ١/٢٣٠: ويف الغدير، األميين. وصححه ٢/٣٥: اليعقويب
اخلصــائص العلويــة، أيب الفــتح . كتــاب الواليــة، أيب ســعيد السجســتاين. مــا نــزل مــن القــرآن يف علــي، أيب نعــيم). خمطــوط(

ــري . ضــيح الــدالئل علــى تشــريح الفضــائل، شــهاب الــدين أمحــدتو . النطنــزي كتــاب النشــر والطــي، . ٥/٢١٠تــاريخ ابــن كث
 ٦٦: أرجح املطالب، عبيـداهللا احلنفـي االمرتسـري). خمطوط( ١٠٦: ونقله يف إحقاق احلق عن املناقب، عبد اهللا الشافعي

 .٤١١ - ٤١٠: ملحق املراجعات، راجع )خمطوط(الكشف والبيان، الثعليب . ٥٧٠و  ٥٦٧و  ٥٦٦و  ٦٨ -
، عــن كتــاب مــانزل مــن القــرآن يف علــي، أيب نعــيم األصــبهاين وذكرهــا ابــن اجلــوزي يف تــذكرة ١/٢٣٢: راجــع الغــدير - ٣

 .٧٤، ١/٧٣اجلويين يف فرائد السمطني . ١/٤٧: اخلوارزمي يف مقتل احلسني. ٣٣: اخلواص

    



٤٨٧ 

 :صحة احلديث
ر يف مجيــع طبقاتــه ومل يلــق حــديث مــن العنايــة مثــل مــا وحــديث الغــدير مشــهور بــني النــاس متــوات

 .لقي هذا احلديث
عاملــا مــن علمـــاء  ٣٦٠تابعيـــا، ورواه  ٨٤صـــحايب، ورواه مــن التــابعني  ١١٠رواه مــن الصــحابة 

 .)١(اإلسالم، ابتداءا من القرن الثاين اهلجري حىت القرن الرابع عشر 
 :جملدات خاصة وممن ألف فيهوقد اعتىن العلماء بشأن هذا احلديث فأفردوه يف 

وقـد : " يقـول ابـن كثـري. لـه كتـاب الواليـة يف طـرق حـديث الغـدير: حممد بن جرير الطربي - ١
 .)٢(" (رأيت له كتابا مجع فيه أحاديث غدير خم يف جملدين ضخمني 

" رأيت جملدين من طرق احلـديث البـن جريـر فاندهشـت لـه ولكثـرة تلـك الطـرق : " قال الذهيب
)٣(. 

طـــرق قـــال ابـــن  )١٠٥(  لـــه كتـــاب الواليـــة يف طـــرق حـــديث الغـــدير رواه ب: احلـــافظ ابـــن عقـــدة - ٢
صححه واعتىن جبمـع طرقـه أبـو العبـاس ابـن عقـدة فأخرجـه مـن حـديث : " حجر يف حديث الغدير
 .)٤(" سبعني صحابيا أو أكثر 

 .)٥(يقا طر  )١٢٥(ذكره من " من روى حديث غدير خم " له كتاب : أبو بكر اجلعايب - ٣
____________ 

 .١٥١ - ١/١٤: راجع تفصيل هذا األمر يف الغدير، األميين - ١
 .٦/١٤٧: البداية والنهاية - ٢
 .٢/٥٤: طبقات احلفاظ - ٣
 .٧/٣٣٧: cذيب التهذيب - ٤
 .١/١٥٤: الغدير - ٥

    



٤٨٨ 

" جـزء مجع احلافظ الـدارقطين طرقـه يف : " قال الكنجي الشافعي: علي بن عمر الدارقطين - ٤
)١(. 

وأمــا : " قــال )٢(وذكــره لنفســه يف تــذكرة احلفــاظ ) طــرق حــديث الواليــة(لــه كتــاب : الــذهيب - ٥
 ".من كنت مواله، فله طرق جيدة وقد أفردت ذلك أيضا : حديث
أســىن املطالــب يف (أفــرد رســالة يف إثبــات تــواتر حــديث الغــدير وأمساهــا : اجلــزري الشــافعي - ٦

 .)٣(واه من مثانني طريقا ر ) مناقب علي بن أيب طالب
حكـي عـن أيب املعـايل اجلـويين امللقـب : " قال الشيخ سليمان احلنفي: إمام احلرمني اجلويين - ٧

رأيت جملـدا يف بغـداد يف صـحاف، فيـه : يتعجب ويقول بإمام احلرمني أستاذ أيب حامد الغزايل 
ــت : لعشــرون، مــن طريــق قولــه روايــات خــرب غــديرخم، مكتوبــا عليــه اhلــدة الثامنــة وا مــن كن

 .)٤(مواله فعلي مواله، ويتلوه اhلدة التاسعة والعشرون 
 :وقد صحح هذا احلديث كثري جدا من علماء احلديث وأساطني هذا الفن ومنهم

 .)٥(" هذا حديث حسن صحيح : " الرتمذي قال فيه - ١
 .)٦(" احلديث صحيح اإلسناد وال طعن ألحد يف رواته هذا : " أبو جعفر الطحاوي قال - ٢
 .)٧(" هذه كلها آثار ثابتة : " ابن عبد الرب قال عن حديث املوآخاة ورواية خيرب والغدير - ٣

____________ 
 .١/١٥٤: الغدير - ١
 .٣/٢٣١: تذكرة احلفاظ - ٢
 .الغدير اhلد األول - ٣
 .٣٦ ص: املصدر السابق عن ينابيع املودة - ٤
 .٢/٢٩٨: صحيح الرتمذي - ٥
 .٢/٣٠٨: مشكل اآلثار - ٦
 .٢/٣٧٣: االستيعاب - ٧

    



٤٨٩ 

خرجهـا أمحـد بـن حنبـل  -حلـديث الغـدير  -وكل هذه الروايـات : " قال سبط ابن اجلوزي - ٤
 :فهذه الرواية اليت فيها قول عمر : يف الفضايل بزيادات، فإن قيل

 .)١(" هذه الرواية صحيحة  إنَّ : فاجلواب. ضعيفة. ومؤمنة أصبحت موالي وموىل كل مؤمن
 :وقال فيه" قاله يف حق علي  نعم ثبت عندنا أنه : " يقول اآللوسي - ٥
عـن أمـري املـؤمنني أيضـا رواه اجلـم  عـن النـيب ومتـواترٌ  إنـه متـواترٌ " " صحيح ال مرية فيه  حديثٌ " 

 .)٢(" اول تضعيفه ممن ال اطالع له يف هذا العلم الغفري وال عربة مبن ح
فقــــد أخرجــــه الرتمــــذي " وأمــــا حــــديث مــــن كنــــت مــــواله فعلــــي مــــواله : " قــــال ابــــن حجــــر - ٦

والنســـائي وهـــو كثـــري الطـــرق جـــدا، وقـــد اســـتوعبها ابـــن عقـــدة يف كتـــاب مفـــرد، وكثـــري مـــن أســـانيدها 
أحد من الصحابة ما بلغنـا عـن علـي  ما بلغنا عن: صحاح وحسان، وقد روينا عن اإلمام أمحد قال

 .)٣(" بن أيب طالب 
 ".صحيح على شرط الشيخني : " احلاكم يف املستدرك قال - ٧
 .ابن اجلوزي يف املناقب - ٨
 .الذهيب - ٩
حـــديث صـــحيح  -حـــديث الغـــدير  -حـــديث الرتمجـــة  ومجلـــة القـــول إنّ : " األلبـــاين قـــال - ١٠

" كما يظهـر ملـن تتبـع أسـانيده وطرقـه   وسلم وآله عليه اهللا صلىبشطريه، بل األول منه متواتر عنه 
)٤(. 

 .وصححه غري هؤالء الكثري
____________ 

 .١٨ص : مث فصل ذلك، تذكرة اخلواص - ١
 .١/٣١٥: راجع هذه املعلومات يف الغدير - ٢
 .١٥٦ص : فضائل الصحابة من فتح الباري - ٣
 .٢٩٨٢ديث ، رقم احل٦/١٢٠٢: سلسلة األحاديث الصحيحة - ٤

    



٤٩٠ 

 :داللة احلديث
مـن  : " بعد أن اتفق السنة والشيعة على صحة احلديث ومالبسـاته، اختلفـوا يف مـراد النـيب بقولـه

 .أراد بيان حمبة علي ونصرته: قال أهل السنة" كنت مواله فعلي مواله 
 .والشيعة يرون هذا احلديث نصا من النيب على خالفة علي 

 :قعةمقدمة لفهم الوا
 :وصل النيب واحلجيج منطقة خم، وهو مكان تفرق احلجاج، فنزل قول اهللا

َها يَا ( فُّ
َ
غْ  الرBُسوُل  ك نِزَل  َما بَِلّ

ُ
بِّـَك  ِمـن إoََِْك  أ Bمْ  َو/ِن ر Bْغـَت  َفَمـا َيْفَعـْل  لـBـهُ  رَِسـاَ/َهُ  بَل Bَواللـ 

ْكَملْـُت  اoَْْومَ  (: ما أنزل إليـه، فنـزل قولـه تعـاىل وسلم فبلغ الرسول  ) اBXاِس  ِمنَ  َفْعِصُمَك 
َ
 أ

ُكمْ  لَُكمْ  ْيَمْمُت  ِدينَ
َ
 .) ِدينًا اْإلِْسَالمَ  لَُكمُ  َورَِضيُت  نِْعَمdِ  َعلَيُْكمْ  َوأ

لــك يــا بــن أيب  بــخٍّ  بــخٍّ : " مث هنــأ الصــحابة، يتقــدمهم أبــو بكــر وعمــر عليــا، إذ قــال كــل منهمــا
 ". كل مؤمن ومؤمنة طالب أصبحت موالي وموىل

رأى ومســمع الغالبيــة املطلقــة مـــن هــذه األحــداث حصــلت يف يــوم واحــد ومكــان واحــد علــى َمــ
 .الصحابة

إذا فـــــرض شـــــيئا جديـــــدا علـــــى املســـــلمني، ال جيعـــــل لـــــه مقـــــدمات وال  )١(اهللا  ومـــــن املعـــــروف أنَّ 
 .كالصوم والزكاة  وهكذا سائر الفرائض ترتيبات، فحني فرض الصالة أخرب املسلمني بذلك مباشرةً 

بتبليـغ مـا أنـزل اهللا  ويف حادثة الغدير جند األمر قد اختلف، فقد نزلت آية تـأمر الرسـول 
إكمــال الــدين متوقــف علــى هــذا األمــر فمــا  وكــأنَّ . وبعــد أن بلغــه النــيب نزلــت آيــة اإلكمــال.. إليــه
 !أهو نص على خالفة علي أم بيان حمبته؟! هو؟

    



٤٩١ 

  :ف الدين حيسم اخلالفشر 
تـــابع معنـــا هـــذا _ أخــي املســـلم _ نعـــم ,ال تنظـــرإىل مـــن قـــال ولكــن أنظـــر إىل مـــا قيـــل:قيـــل لقــد

 .الكالم كلمة بكلمة لرتى معىن حديث الغدير
ليحمـــل الصـــحابة علـــى ... كلمـــة مـــوىل بالناصـــر واحملـــب  -شـــيخ األزهـــر  -ل ســـليم البشـــري أوَّ 
 .الصحة

لــو ســألكم فالســفة األغيــار عمــا كــان منــه يــوم غــدير خــم "  :فأجابــه عبــد احلســني شــرف الــدين
؟ وعلـــى م حبســـهم يف تلـــك الرمضـــاء )١(ملـــاذا منـــع تلـــك األلـــوف املؤلفـــة يومئـــذ عـــن املســـري : فقـــال

Qجـري؟ وفـيم اهـتم بإرجـاع مـن تقـدم مـنهم وإحلــاق مـن تـأخر؟ ومل أنـزهلم مجيعـا يف ذلـك العـراء علــى 
يف ذلــك املكــان الــذي منــه يتفرقــون ليبلــغ الشــاهد مــنهم  )٢( غــري كــالء وال مــاء؟ مث خطــبهم عــن اهللا

يوشـك أن يـأتيين رسـول ريب : " الغائب، وما املقتضى لنعي نفسه إليهم يف مستهل خطابه؟ إذ قـال
عــن تبليغــه؟ وتســأل األمــة  ، وأي أمــر يســأل النــيب "فأجيــب، وإين ملســؤول وإنكــم ملســؤولون 

: قــالوا... حممــدا رســول اهللا؟ ألســتم تشــهدون أن ال إلــه إال اهللا وأنَّ : ه، وملــاذا ســأهلمعــن طاعتهــا فيــ
 :بلى، وملاذا أخذ حينئذ على سبيل الفور بيد علي فرفعها إليه حىت بان بياض إبطيه، فقال

 -وأنـــا أوىل املـــؤمنني  -، وملـــاذا فســـر كلمتـــه "اهللا مـــوالي وأنـــا مـــوىل املـــؤمنني  ياأيهـــا النـــاس إنَّ " 
ــي : " وأنــا أوىل Qــم مــن أنفســهم؟ وملــاذا قــال بعــد هــذا التفســري: بقولــه ــت مــواله، فهــذا عل فمــن كن
 ؟"اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله . مواله

 ...أئمة احلق، وخلفاء الصدق؟ ومل خصه Qذه الدعوات اليت ال يليق هلا إالّ 
وجعلهــم قــدوة ألويل األلبــاب؟ وفــيم هــذا االهتمــام العظــيم مــن هــذا  وملــاذا قــرن العــرتة بالكتــاب،

ومــــا الشــــئ الــــذي أمــــره اهللا .. النــــيب الكــــرمي؟ ومــــا املهمــــة الــــيت احتاجــــت إىل كــــل هــــذه املقــــدمات؟
علـى تبليغهـا مبـا يشـبه التهديـد؟  مهمة استوجبت من اهللا التأكيد، واقتضت احلـضّ  وأيّ ... بتبليغه؟

 تنة بتبليغه وحيتاج إىل عصمة اهللا؟وأي أمر خيشى النيب الف
____________ 

 .ما يذكره شرف الدين هنا أمر ثابت يف الروايات ومن أراد تفصيلها فلرياجع اجلزء األول من الغدير - ١

    



٤٩٢ 

إمنــا أرادا بيـــان  ورســوله  )١(اهللا  جتيبونــه بـــأنَّ  -جبــدك لـــو ســألكم عــن هـــذا كلــه  -أكنــتم 
م أنكـم تـرون ؟ ما أراكم ترتضون هذا اجلـواب، وال أتـوهّ للمسلمني وصداقته هلم ليس إالّ  ليّ نصرة ع

مضمونه جائزا على رب األرباب وال على سيد احلكماء وخامت الرسـل واألنبيـاء، وأنـتم أجـل مـن أن 
شــك،  ال حيتـاج إىل بيـان وال جتـوزوا عليـه أن يصـرف مهمـه كلهـا وعزائمـه بأســرها إىل تبيـني شـئ بـّنيٌ 

 .)٢(... " أنكم تنزهون أفعاله وأقواله عن أن تزدري Qا العقالء أو ينتقدها الفالسفة واحلكماء
: " عـــن حذيفـــة بـــن أســـيد قـــال . عنـــده قلـــيال -للتأمـــل  -ولنأخـــذ هـــذا الـــنص مث نقـــف 

: " قــال. بلــى نشــهد بــذلك: قــالوا... " حممــدا عبــده ورســوله ألســتم تشــهدون أن ال إلــه إال اهللا وأنّ 
يــــا أيهــــا النــــاس إن اهللا مــــوالي وأنــــا مــــوىل املــــؤمنني وأنــــا أوىل Qــــم مــــن : -مث قــــال  -اللهــــم اشــــهد 

 ".أنفسهم، فمن كنت مواله فهذا مواله 
اســـتدرج املســـلمني فأخـــذ مـــنهم الشـــهادة هللا بالوحدانيـــة ولنفســـه  النـــيب  نالحـــظ أنَّ : أوال
 :فالرسول ذكر أصلني من أصول الدين. د لألمر املراد تبليغهكي ميهِّ   بالنبوة،

وهـل بيـان حمبـة علـي ! ونصرته للمسـلمني Qـذين األصـلني؟ فما عالقة حمبة عليّ . التوحيد والنبوة
 .فإرادة احملبة هنا غري واردة. مري إnا ال جتتمع معهمالعَ ! يستلزم ذكر التوحيد والنبوة؟

وهـذا مـا . باإلمامـة ثَ أخذ الشهادة من الناس بالتوحيد، مث بالنبوة، فثلّ  الرسول  نعم، إنّ 
 .أما إرادة احملبة فال جتتمع مع التوحيد والنبوة. يقبله السياق

اهللا مــوالي وأنــا مــوىل املــؤمنني وأنــا أوىل Qــم مــن أنفســهم، فمــن   إنّ " قــال النــيب يف كالمــه : ثانيــا
 ".مواله  -علي  - كنت مواله فهذا

____________ 
 .٥٨ -املراجعة  ١٩٥ - ١٩٤ص : املراجعات - ١

    



٤٩٣ 

 ".فمن كنت مواله : " ، قال مباشرة"وأنا أوىل Qم من أنفسهم : " فحني قال النيب
 .)١() أوىل(بكلمة ) موىل(ففسر النيب كلمة . أي من كنت أوىل به من نفسه فعلي كذلك

طاعـة النـيب أوىل مـن طاعـة النـاس ألنفسـهم، فكـذا  الفة، فكما أنَّ هنا أعم من اخل) أوىل(وكلمة 
 !!علي

وهــل جيــوز تأويـل الــنص الظــاهر يف داللتـه لتصــحيح أخطــاء ! فهـل هنــاك قرينـة أوضــح مــن هـذه؟
 ).إنه لقول رسول كرمي! (اخللفاء؟
رآن داعيـــا تـــه يف القـــحمبـــة علـــي ونصـــرته للمســـلمني يعرفهـــا اجلميـــع، وقـــد فـــرض اهللا مودَّ  إنَّ : ثالثـــا

 ألعطـــنيَّ : " ويف خيـــرب قـــال . املســـلمني إىل حبـــه وطاعتـــه، وجعـــل النـــيب حبـــه عالمـــة اإلميـــان
 .، فكان عليا "الراية غدا لرجل حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله 

دعوة النـاس حملبـة فمحبة علي، ونصرته للمسلمني، أمـر مفـروغ منـه، فـال ميكـن تفسـري احلـديث بـ
فـإذا كـان النـيب دعـا النـاس حلـب علـي، فهـو مل يـأت بشـئ جديـد . حمبته مفروضة بالقرآن علي، ألنَّ 

 !وليس هذا إكماال للدين -حاشاه  -
 .لقد فهم الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر ما فهمه شيعة آل البيت: رابعا

بــخ بــخ لــك يــا بــن أيب طالــب أصــبحت : فبعــد أن بلــغ النــيب أمــر اهللا، قــال أبــو بكــر وعمــر لعلــي
وهــم أكثــر مــن مائــة  -مــوالي ومــوىل كــل مــؤمن ومؤمنــة، وتبــع الصــحابة أبــا بكــر وعمــر ببيعــة علــي 

 .وملدة ثالثة أيام -ألف 
____________ 

علــى  ١٦ص : ذهــب إىل تفســري كلمــة مــوىل بــأوىل كثــري مــن العلمــاء ونــص ابــن طلحــة الشــافعي يف مطالــب الســؤول - ١
وذهب هلذا الرأي املـربد، والزجـاج، وابـن االنبـاري، والفـراء، وثعلـب، . ئفة إىل محل اللفظ يف احلديث على األوىلذهاب طا

الطـــربي، والبغـــوي، والنســـفي، وأبـــو حيـــان االندلســـي، والبيضـــاوي : وابـــن املبـــارك، وابـــن امللقـــن، واجلـــوهري ومـــن املفســـرين
: راجــع مــنهج يف االنتمــاء املــذهيب، صــائب عبــد احلميــد. ط ابــن اجلــوزيوالثعــاليب، وأبــو الســعود، والــرازي، والبخــاري، وســب

١١٤ - ١١٠. 

    



٤٩٤ 

 فلـو كــان قصــد النـيب بيــان حمبــة علــي ...) أصــبحت مــوالي: (أبـا بكــر وعمــر قـاال لعلــي إنَّ 
الشـيخني مل ميتـثال ألمـر اهللا يف حـب علـي إال يف هـذه اللحظـة،  ودعوة الناس هلـذا، فمعـىن ذلـك أنَّ 

 !أحدا يقبل هذا التفسري ويرضاه للشيخني ، وال أعتقد أنَّ )أصبحت: (ذلك قاالل
 :ولنعم ما قال حممد جواد مغنية. يدل على أمر جديد) أصبحت موالي: (فقوهلما

 !!؟)١(" أي عاقل يهنئ غريه حببه له " 
قون يشـرِّ  فال أدري هل حنن أعلم من الصحابة بلغة العرب ومالبسات احلادثة؟ فما بـال العلمـاء

ـــت بـــون يف معـــىن املـــوىل؟ ومـــا لنـــا ال نفهـــم الواقعـــة كمـــا فهمهـــا الصـــحابة؟ هـــذا حّســـويغرِّ  ان بـــن ثاب
 :الشاعر الفصيح فهم منها والية األمر فأنشد

ــــــــــــــإنين ــــــــــــــا علــــــــــــــي ف ــــــــــــــم ي ــــــــــــــه ق   فقــــــــــــــال ل

  رضــــــــــيتك مـــــــــــن بعـــــــــــدي إمامـــــــــــا وهاديـــــــــــا    

  
احلادثـة ويفهـم منهـا  فالعجـب ممـن مل حيضـر! هذا ما قاله حسان، فهل أخطأ بفهمـه للحـديث؟

 !ما مل يفهمه حسان والصحابة
اهللا أكـرب علـى إكمـال الـدين وإمتـام النعمـة، : " قول الرسول بعـد نـزول آيـة اإلكمـال إنَّ : خامسا

واضحة على ما نقول، فالنيب قرن النبوة بواليـة علـي،  فيه داللةٌ " ورضى الرب برساليت والوالية لعلي 
 .لي، ال تستقيم املعادلةفالنبوة باإلضافة إىل حمبة ع

 .ولكن النبوة باإلضافة إىل إمامة علي، تستقيم املعادلة
احلـــديث يـــدعو حلـــب علـــي ونصـــرته، فهـــل امتثـــل الســـلف هلـــذه الوصـــية  لـــو افرتضـــنا أنَّ : سادســا

 ...و... النبوية؟ سل اجلمل وصفني والنهروان و
____________ 

 .الشيعة يف امليزان - ١

    



٤٩٥ 

 :لغديراحتجاج علي حبديث ا
أنشـــد اهللا مـــن مســـع : " خطـــب بالنـــاس يف مســـجد الكوفـــة وبعـــد أن عـــادت اخلالفـــة لعلـــي 

 .من كنت مواله فعلي مواله، ملا قام فشهد: يقول يوم غدير خم رسول اهللا 
 :يقول يوم غدير خم نشهد أنا مسعنا رسول اهللا : فقام اثنا عشر بدريا فقالوا

 :قال. بلى يا رسول اهللا: فقلنا". ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم، وأزواجي أمهاcم؟ " 
وكــتم الشــهادة بعــض ". فمــن كنــت مــواله فعلــي مــواله، اللهــم وال مــن وااله، وعــاد مــن عــاداه " 

 .)١(" الصحابة فدعا عليهم فأصابتهم دعوته 
فمـــاذا أراد مـــن ذلـــك؟ هـــل أراد بيـــان . يـــد ذكـــرى الغـــدير علـــى النـــاسيع هـــذا اإلمـــام علـــي 

أكــرب مــن ذلــك، فمــا طلــب  ال وريب لــيس ذلــك هــو األمــر، بــل إنــه أمــرٌ ! نصــرته وحمبتــه للمســلمني؟
إلنكــــارهم ألمــــر  ليؤكــــد حقــــه يف اخلالفــــة، ومــــا أصــــابت منكــــري الشــــهادة دعوتــــه إالّ  شــــهادcم إالّ 

 .عظيم
____________ 

فضـــائل الصـــحابة ألمحـــد بـــن . اســـناده حســـن: وقـــال ٩/١١: جممـــع الزوائـــد، اهليثمـــي. ١/١١٩: د أمحـــدراجــع مســـن - ١
 .٤/١٨٢: اإلصابة. ٢٥ - ٢٢ص : خصائص النسائي. ٢/٢٣٣: أسدالغابة. ٢/٥٨٥: حنبل

حليــــة . ١٣٤: تــــاريخ اخللفــــاء. ١/٣١٣: صــــفوة الصــــفوة. ١٤/٢٣٦: تــــاريخ بغــــداد. ٣٣٧و  ٣/٣٠٢: الســــرية احللبيــــة
. الكـىن واألمسـاء، الـدواليب. ٢٥ - ٢/٥: ترمجة اإلمام علي من تاريخ دمشق. ٣/١٢٧: الرياض النضرة. ٥/٢٦: لياءاألو 

: البدايـــة والنهايـــة. ٥٤ص : مطالـــب الســـؤول. املناقـــب، ابـــن املغـــازيل الشـــافعي. ١/٣٦٢: شـــرح الـــنهج، ابـــن أيب احلديـــد
 :تذكرة اخلواص. ٧/٣٤٨و  ٥/٢١٠

 .٦/٤٠٧: وابن أيب عاصم يف السنة كما يف كنز العمال. يوطيمجع اجلوامع، الس. ١٧ص 
. جــواهر العقــدين، الســمهودي. ٢٢ص : خصــائص النســائي. ٦٧ص : ذخــائر العقــىب. ٧/١٣: شــرح املواهــب، الزرقــاين

 .٩٤ص : املناقب، اخلوارزمي. وسيلة املآل، الفضل بن باكثري الشافعي
 .فرائد السمطني الباب العاشر. ٢/٣٠٨: مشكل اآلثار، الطحاوي. العاصمي يف زين الفىت

 .١٨٥ - ١٦٦ص : راجع الغدير. ٣ص : أسىن املطالب، مشس الدين اجلزري

    



٤٩٦ 

 :الغزايل يعرتف
 حــديث الغــدير كــان تنصــيبا لعلــي خليفــةً  ب حبجــة اإلســالم، يعــرتف بــأنَّ أبــو حامــد الغــزايل امللقَّــ

مـاهري علـى مـنت احلـديث مـن خطبتـه ولكن أسفرت احلجة بوجهها وأمجع اجل: " على املسلمني قال
 :يف يوم غدير خم، باتفاق اجلميع وهو يقول 
فقــال عمـر بــخ بـخ لـك يــا أبـا احلسـن، اصــبحت مـوالي ومــوىل  " مـن كنـت مــواله فعلـي مـواله " 

مث بعــد هــذا غلــب اهلــوى حبــب الرئاســة ومحــل عــود . فهــذا تســليم ورضــا وحتكــيم. كــل مــؤمن ومؤمنــة
خلالفــة وعقــود البنــود، وخفقــان اهلــواء يف قعقعــة الرايــات واشــتباك ازدحــام اخليــول وفــتح األمصـــار، ا

 وراء ظهـورهم واشـرتوا بـه مثنـا قلـيال فبـئس فنبـذوا احلـقسقاهم كأس اهلوى فعـادوا إىل اخلـالف األول 
 .)١("  ما يشرتون

 :أحاديث الوالية
 .)٢(" ت وليي يف الدنيا واآلخرة ان: " لعلي قال النيب 

قــال احملــب الطــربي عــن ". عليــا مــين وأنــا منــه، وهــو ويل كــل مــؤمن بعــدي  إنَّ : " وقــال 
 .)٣(" وهو أقواها سندا ومتنا : " هذا احلديث

____________ 
 .سر العاملني، املقالة الرابعة - ١
 .وصححه ٥/١٣٥: مستدرك احلاكم - ٢
: االســــتيعاب Qـــــامش اإلصـــــابة. ٥/٣٥٦: مســــند أمحـــــد. ٥/٦٣٢: صــــحيح الرتمـــــذي. ١/١٥٢: الريــــاض النضـــــرة - ٣
: ينـابيع املـودة. تلخيص املسـتدرك، الـذهيب وصـححه. ٣/١٣٢: املستدرك، احلاكم وصححه. ٢/٥٠٩: اإلصابة. ٣/٢٨

 .٨٧ص : ذخائر العقىب. ٦٤ - ٦١: خصائص النسائي. ١٨٢و  ٥٥ص 
 .٢/١٠٦: أنساب األشراف، البالذري. ٧٢ص : املناقب، اخلوارزمي. ٢٤٠ص : كفاية الطالب
 .٤/٢٧: أسد الغابة. ٦/٢٩٤: حلية األولياء. ١٥٨ص : نور األبصار. ١/٣٢٨: فرائد السمطني

 .١٥/١٢٤: كنز العمال. ٩/٤٧٠: جامع االصول، ابن األثري. ٢/٢٧٥: مصابيح السنة، البغوي
 .٣٨٢و  ٣٧٢ص : راجع ملحق املراجعات. ١/٤٨: سؤولمطالب ال. ٣٦ص : تذكرة اخلواص

    



٤٩٧ 

ة اصـــطفى علـــي ومـــرّ  )١(" إســـناده صـــحيح رجالـــه ثقـــات علـــى شـــرط مســـلم : " قـــال األلبـــاين فيـــه
ــك للنــيب، فغضــب  لنفســه امــرأةً   ــيٍّ : " وقــال مــن الســيب فشــكا بريــدة ذل ، ال تقــع يف عل

 .)٢(" هو وليكم بعدي، وإنه مين وأنا منه، وهو وليكم بعدي فإنه مين وأنا منه، و 
. وهي غري قابلة ألي تأويل وحتـوير صرحية يف إثبات خالفة علي بعد النيب  هذه نصوصٌ 

عليــا حمــب وناصــر للمســلمني بعــد النــيب،  فــال ميكــن تفســري الــويل هنــا باحملــب والناصــر، ألنــه يعــين أنَّ 
 .وهذا هراء ما بعده هراء. ياته فالأما يف ح

ومـا ذلـك . وعندما وجد أهـل السـنة هـذا التأويـل فاشـال جلـأوا إىل تأويـل آخـر، أوهـن مـن سـابقه
وهــو ولــيكم " املقصــود بقــول النــيب : قــالوا! ليصــححوا أعمــال اخللفــاء، ولــو علــى حســاب الــنص إالّ 

 .شرة بعد النيب ة املبااملطلقة وال يراد Qا البعديَّ  ةُ البعديَّ " بعدي 
لو صح هذا التأويل ملا كـان هنـاك فـرق بـني أن يسـند النـيب هـذه الواليـة لعلـي أو ألي أحـد علـم 

 !أنه سيكون خليفة، فلم خص عليا Qذا الشرف دون غريه؟
وإن ، فلـــم ال نـــرتك احلكـــم للـــنص بعــد النـــيب مباشـــرةً  الــنص قطعـــي الداللـــة علـــى خالفـــة علـــيٍّ  إنَّ 

 احلق ال يعرف بالرجال؟ ما لكم كيف حتكمون؟ خالفه الرجال؟ أمل نتفق على أنَّ 
أليسـت هـي مـن ألفـاظ ! ؟"وهـو ويل كـل مـؤمن بعـدي " يف قـول النـيب ) كل(وماذا نفعل بلفظ 

 !!ويل كل مؤمن بعد النيب، وإن كان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان العموم؟ إذن فعليٌّ 
____________ 

 .٢/٥٥٠ابن أيب عاصم  :السنة - ١
 .٢/٥٨٤ :فضائل الصحابة، أمحد بن حنبل. ٣/١١٠: املستدرك على الصحيحني. ٥/٣٥٦: مسند أمحد - ٢

    



٤٩٨ 

 :حديث املنزلة
أال ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى إال أنــه لــيس : " لعلــي قــال رســول اهللا 

 .)١(" نيب بعدي 
نعم، لقد جعل النيب منزلـة علـي منـه كمنزلـة . تفق عليه بني السنة والشيعةهذا حديث صحيح م

هارون من موسى، ولكن ما هي منزلة هارون مـن موسـى؟ القـرآن جييبنـا علـى هـذا، قـال تعـاىل علـى 
ْهcِ  ِمّنْ  َوِزيًرا ِ@ّ  َواْجَعل (: لسان نبيه موسى 

َ
tِ  َهاُرونَ  * أ

َ
ْزرِ  بِهِ  اْشُددْ  * أ

َ
Sْهُ  * يأ ِ~ْ

َ
 ِ>  َوأ

ْمِري
َ
 .)٣( ) قَْو1ِ  ِ>  اْخلُْفAِ  (: وطلب موسى من هارون أن خيلفه يف قومه )٢( ) أ

وِييَت  قَدْ  (: وأجاب اهللا طلب موسى قائال
ُ
 .)٤( ) ُموnَٰ  يَا ُسْؤلََك  أ

ة  فبمقتضــى هــذه النصــوص، تكــون منزلــة هــارون مــن موســى، منزلــة الــوزارة، واخلالفــة عنــه والنبــو 
الـوزارة، اخلالفـة، : والرسـول بقولـه السـابق مـنح عليـا مجيـع منـازل هـارون مـن موسـى. كما هو معلوم

فلـو مل . علـى بقـاء هـاتني املنـزلتني فاستثناء النبوة دليـلٌ  واستثىن النبوة، ألنه ال نيب بعد حممد 
هـارون خليفـة  فكما أنَّ ! ىن النبوة اليت مل تكن لهتكن هاتان املنزلتان لعلي الستثنامها النيب كما استث

 .هارون وزير موسى فكذا علي وكما أنَّ ! خليفة حممد يف قومه موسى يف قومه فكذا عليّ 
____________ 

كتــاب فضــائل الصــحابة، بــاب مــن فضــائل : صــحيح مســلم. كتــاب املغــازي، بــاب غــزوة تبــوك: صــحيح البخــاري - ١
 .١/٤٢: سنن ابن ماجة. ٣/٥٠: مسند أمحد. وصححه ٥/٦٤١: صحيح الرتمذي. علي

 .٣٧٧ - ٣٧٣ص : ومصادر هذا احلديث كثرية جدا راجع ملحق املراجعات. وصححه ٣/١٠٩: املستدرك، احلاكم
 .٣٢ - ٢٩: طه - ٢
 .١٤٢: األعراف - ٣
  .٣٦: طه - ٤

    



٤٩٩ 

ــؤوِّ  فهــل تــرى أي شــذوذ يف هــذا الفهــم؟ إنَّ  يتناســب مــع ل احلــديث مبــا الــذي يشــذ هــو الــذي ي
 .أعمال الرجال

 .هذا احلديث جمرد فضيلة لعلي، فهي كافية لتفضيله على غريه ولو فرضنا أنَّ 
فكما أنه مل يكن هناك أفضل من هارون بعد موسى، فكذلك ليس هناك أفضـل مـن علـي بعـد 

 !حممد، ألنه مبنزلة هارون من موسى
أويلـه والتالعـب بألفاظـه، روى ابـن وهناك لفـظ هلـذا احلـديث صـريح يف اخلالفـة وال ميكـن أحـد ت

أنـــك  أنـــت مـــين مبنزلـــة هـــارون مـــن موســـى إالّ : " قـــال لعلـــي  رســـول اهللا  أيب عاصـــم أنَّ 
  .)١(" وأنت خليفيت يف كل مؤمن من بعدي ] إنه الينبغي أن أذهب إال [ لست نبيا 

  أومــــــــــــــــا كــــــــــــــــان بعــــــــــــــــد موســــــــــــــــى أخــــــــــــــــاه

  أعظـــــــــــــــــم جاهـــــــــــــــــاخـــــــــــــــــري أصـــــــــــــــــحابه و     

  
  لـــــــــــــــــــــــيس ختلـــــــــــــــــــــــو إالّ النبـــــــــــــــــــــــوة منـــــــــــــــــــــــه

  وهلــــــــــــــــــــدا خــــــــــــــــــــري الــــــــــــــــــــورى اســــــــــــــــــــتثناها    

  
 :حديث األئمة االثين عشر

ال يــزال الــدين قائمــا حــىت تقــوم الســاعة، أو يكــون علــيكم اثناعشــر : " روى مســلم قــال 
 .)٢(" خليفة، كلهم من قريش 

: " يقـــول مسعـــت رســـول اهللا : ة يقـــولمسعـــت جـــابر بـــن مســر : وعــن مســـاك بـــن حـــرب قــال
 :مث قال كلمة مل أفهمها، فقلت أليب" اليزال االسالم عزيزا إىل اثين عشر خليفة 

 .)٣(" كلهم من قريش : " ما قال؟ فقال
 .ره تفسريا خيالف به غريهما زال هذا احلديث لغزا عند أهل السنة، فكل من تعرض له فسَّ 

وقد وجد من االثين عشر، اخللفاء األربعة، واحلسن ومعاويـة وابـن الـزبري وعمـر : " يوطيقال الس
 بن عبد العزيز، هؤالء مثانية، وحيتمل أن يضم إليهم املهدي العباسي،

____________ 
 .إسناده حسن: ، وقال األلباين٢/٥٥١: ابن أيب عاصم: السنة - ١
 .اخلالفة يف قريشكتاب اإلمارة، باب الناس تبع لقريش و   - ٢
 .نفس املصدر - ٣

    



٥٠٠ 

ألنــه يف العباســيني كعمــر بــن عبــد العزيــز يف األمــويني، والظــاهر العباســي أيضــا ملــا أتيــه مــن العــدل، 
 .)١(" ويبقى االثنان املنتظران، أحدمها املهدي من أهل البيت 

" ام الســاعة وقــد مضــى مــنهم اخللفــاء األربعــة وال بــد مــن متــام العــدة قبــل قيــ: " وقــال ابــن حجــر
)٢(. 

ــت قبــل أكثــر مــن ألــف ســنة، وحتقــق عنــدهم قــول الرســول  لكــن العــدة متــت عنــد شــيعة آل البي
 .هذا

العـدة سـتكتمل مـا دامـوا معرضـني عـن أئمـة آل البيـت، ألnـم  أما عند أهل السنة فـال أعتقـد أنَّ 
 .هم مصداق احلديث

 مــــع أنَّ . لعــــدة مل تكتمــــل بعــــدا ابــــن حجــــر يف القــــرن التاســــع اهلجــــري، ويــــرى أنَّ  والعجــــب أنَّ 
عدد اخللفاء بعد النيب اثنا عشر حىت قيـام السـاعة وعـدد اخللفـاء حـىت عصـر  احلديث ينص على أنَّ 

 .اثنا عشر مل يزد ومل ينقص عن هذا العدد: ابن حجر كثري جدا، والنيب قال
 :لنيبوإذا أضفنا هلذا القيد قول ا. ةد النيب اخلالفة بالقرشيّ ويف هذا احلديث قيّ 

قلبــــــت مشــــــارق األرض ومغارQــــــا فلــــــم أجــــــد رجــــــال أفضــــــل مــــــن حممــــــد : قــــــال جربيــــــل " 
 .)٣(" وقلبت األرض مشارقها ومغارQا فلم أجد بين أب أفضل من بين هاشم  

صـطفى بـين هاشـم مـن اهللا اصطفى قريشا من كنانة، وا إنّ "... يف صحيح مسلم  وقوله 
اهللا اصـطفى بـين  فبمـا أنَّ . اخللفـاء مـن بـين هاشـم ، يظهـر لنـا أنَّ "قريش، واصطفاين من بـين هاشـم 

اخلالفـة يف غـري بـين هاشـم، النـه بـذلك يصـطفي مـن مل  إنّ : هاشم من قريش، فال يبقى لقائـل قـول
 !!يصطفه اهللا

____________ 
 .١٢ص : تاريخ السيوطي - ١
 .١٦/٣٤١: يفتح البار  - ٢
، وذكـره الصـبان يف إسـعاف ١٨٩ص : أخرجه أمحد واحملاملي واملخلص والذهيب وغريهم عن عائشة، انظر الصـواعق - ٣

 .١٤٣ص : الراغبني Qامش نور األبصار

    



٥٠١ 

 :حديث الثقلني
ل هـذا علـى أnـم قـرن اهللا العـرتة بالكتـاب، فـدّ  -وال داعـي لـذكره  -يف حديث الثقلني املشـهور 

 .ومن ال يفرتق عن القرآن فجدير به أن خيلف الرسول. للمسلمني، كمرجعية القرآن هلم مراجعٌ 
ويف  - )١() خليفتــني(  ب -أحيانــا  -يعــرب عنهمــا  النــيب  واملتتبــع لروايــات الثقلــني جيــد أنَّ 

والعــرتة خلفــاء  -ري اجلانــب النظــ -هــذه الكلمــة مــا الخيفــى مــن الداللــة، فــالقرآن خليفــة املســلمني 
 !!اجلانب العملي -املسلمني 

 :حديث السفينة
ف عنهــا ل أهــل بيـيت فــيكم كســفينة نــوح، مــن ركبهـا جنــا، ومــن ختلَّــمثَــ: " وهـو قــول النــيب 

 ".غرق 
اخلالفـة يف آل البيـت، فـالنيب جعـل النجـاة بركـوب سـفينة آل  وهذا احلديث يـدل ضـمنا علـى أنَّ 

، وكان النيب هو القائد لسفينة اإلسـالم، وحـني مـات )قبطان(وكل سفينة ال بد هلا من قائد . يتالب
 .عهد آلل بيته بقيادcا، كما يف حديث السفينة

آل بيتـــه هـــم خلفـــاء  وملـــا كـــان التعبـــري بالســـفينة تعبـــريا جمازيـــا يعـــرب عـــن مســـرية احليـــاة، علمنـــا أنَّ 
 !!املسلمني يف هذه الدنيا

َذا ( ـٰ  .)٢( ) ِلّلُْمتBِق?َ  َوَموِْعَظةٌ  َوُهًدى ِلّلنBاِس  َنيَانٌ  َه
____________ 

 .، وصححه األلباين٢/٣٣٧: ابن أيب عاصم: انظر السنة - ١
 .١٣٨: آل عمران - ٢

    



٥٠٢ 

 األدلة من القرآن

 :اإلمامة منصب إهلي
ومن ذريd قال ال ينـال إk جاعلك للناس إماما قال ( :قـال تعـاىل خماطبـا نبيـه إبـراهيم 

?u١( )عهدي الظا(. 
kِّ  (بعد أن أصبح إبراهيم نبيا أعطاه اهللا منصب اإلمامـة  فاستبشـر  ) إَِماًمـا لِلنBاِس  َجاِعلَُك  إِ

dِ  َوِمن (إبراهيم Qذا وقال  Bي ـالِِم?َ  َقْهـِدي َفنَاُل  َال  (هل ستجعل أئمة يـا رب؟ قـال  ) ُذِرّ Bالظ 
 .لظاملني ومنعهم من نيل هذا املنصبفاستثىن اهللا ا )

 :على من يقول ويف هذا أكرب ردٍّ  ) َقْهِدي َفنَاُل  َال  (لقد مسى اهللا اإلمامة بالعهد 
 !البشر، فهل سنأخذ بنص القرآن ونسلم له؟ فهي من عهود ربِّ . اإلمامة من عهود البشر إنَّ 

فكـل مـن ظلـم نفسـه، أو ظلـم غـريه،  "اإلمامـة " ويف هذه اآلية منع اهللا الظاملني مـن نيـل عهـده 
ْكَ  إِنB  (ومن أشرك باهللا   !، ال نصيب له يف اإلمامة)٢( ) َعِظيمٌ  لَُظلْمٌ  ال6ِّ

. وليس هناك من تنطبـق عليـه مواصـفات اآليـة غـري علـي بـن أيب طالـب وولـده املعصـومني 
ال خيلــو أحـدهم مــن ممارســة  ت عـوا اخلالفــة وإمامـة املســلمني، مــن غـري أهــل البيـوكـل الــذين ادّ 

 .من أنواع الظلم السالفة نوعٍ 
ْهـcِ  ِمّنْ  َوِزيًرا ِ@ّ  َواْجَعل ( :قال تعاىل على لسـان موسـى 

َ
tِ  َهـاُرونَ  * أ

َ
 بِـهِ  اْشـُددْ  * أ

ْزرِي
َ
Sْهُ  * أ ِ~ْ

َ
ْمِري ِ>  َوأ

َ
 .)٣( ) أ

فموســى . والــوزارة فــرع مــن اإلمامــة. أن جيعــل لــه وزيــرانــيب اهللا موســى مــع عصــمته يســأل اهللا  إنَّ 
 .اجلعل بيد اهللا لذلك نسب اجلعل إىل اهللا عرف أنَّ 

____________ 
 .١٢٤: البقرة - ١
 .١٣: لقمان - ٢
 .٣٢ - ٢٩: طه - ٣

    



٥٠٣ 

 ...:إمنا وليكم
َما ( :قـال تعـاىل Bُكمُ  إِغ ُّoِهُ  َو Bاللـ  ُYُينَ  َورَُسو ِ

BCآَمنُوا َوا  ِ BCَالةَ  يُِقيُمونَ  ينَ ا B2َةَ  َوُيْؤتُـونَ  الص Bالـز 
هَ  َفتََولB  َوَمن * َراِكُعونَ  َوُهمْ  Bاللـ  ُYَينَ  َورَُسو ِ

BCآَمنُوا َوا  Bهِ  ِحْزَب  فَإِن Bُونَ  ُهمُ  اللـYِ١( ) الَْغا(. 
 .مجاع املفسرين، بإق خبامتة وهو راكعٌ ، حني تصدَّ نزلت هذه اآلية يف علي بن أيب طالب 

خبامتـه وهـو  تصدق علـي : أخرج اخلطيب يف املتفق عن ابن عباس قال: " ففي الدر املنثور
ــا (: فــأنزل اهللا. ذاك الراكــع: للســائل مــن أعطــاك هــذا اخلــامت؟ قــال راكــع فقــال النــيب  َم Bإِغ 

ُكمُ  ُّoِ٢( ) ... َو(. 
 :ان بن ثابتأنشد حسّ  وبعد نزول هذه اآلية

____________ 
 .٥٦ - ٥٥: املائدة - ١
 .٤/٣٨٣: تفسري الرازي. ٢/٧٤: تفسري ابن كثري. ٦/١٨٦: تفسري الطربي: وراجع ٢/٢٩٣ - ٢

زاد املســري يف علــم التفســري، ابــن . ٢/٥٣: فــتح القــدير، الشــوكاين. ١/٦٢٤: تفســري الكشــاف. ٦/٢٢١: تفســري القــرطيب
فـتح البيــان . ١/٢١٠: التفسـري املنـري ملعــامل التنزيـل، اجلـاوي. ١/١٨١: تسـهيل لعلـوم التنزيــل، الكلـيبال. ٢/٣٨٣: اجلـوزي

 .١٤٨: أسباب النزول، الواحدي. ٣/٥١: يف مقاصد القرآن
 :مناقب علي، ابن املغازيل. ١/١٦١: شواهد التنزيل، احلاكم احلسكاين. ١/٢٨٩: تفسري النسفي

ذخـائر العقـىب، حمـب . ٢٥١و  ٢٥٠و  ٢٢٨: اية الطالب، الكنجـي الشـافعيكف. ٣٥٨ - ٣٥٦و  ٣٥٥و  ٣١١ص 
. ٢/٤٠٩: ترمجــــة اإلمــــام علــــي مــــن تــــاريخ دمشــــق. ١٨٧ص : املناقــــب، اخلــــوارزمي. ١٠٢و  ٨٨ص : الــــدين الطــــربي

تـــذكرة . ٢١٣ص : لبـــاب النقـــول، الســـيوطي Qـــامش تفســـري اجلاللـــني. ١٢٣و  ١٠٨ص : الفصـــول املهمـــة، ابـــن الصـــباغ
 :ينابيع املودة. ٧١ص : نور األبصار. ٢٠٨و  ١٨ص : صاخلوا
 .٢/١٥٠: أنساب األشراف. ٧/١٧: جممع الزوائد. ٤/١٠٢: أحكام القرآن، اجلصاص. ١٥١ص 

 ...٢/٢٧٣: الرياض النضرة. ٥/٣٨: منتخب الكنز Qامش املسند. ١٥/١٤٦: كنز العمال
 .٣٨٤: ملحق املراجعات

    



٥٠٤ 

  أبـــــــــا حســـــــــن تفـــــــــديك نفســـــــــي ومهجـــــــــيت

  دى ومســــــــــــــــارعِ يف اهلـُـــــــــــــــ بطــــــــــــــــئٍ  كــــــــــــــــلّ و     

  
  ضــــــــــــــــائعاً  رُ احملبّــــــــــــــــ مــــــــــــــــدحيكَ  أيـــــــــــــــذهبُ 

ــــــــــهِ  نــــــــــبِ يف جَ  ومــــــــــا املــــــــــدحُ        عِ بضــــــــــائ اإلل

  
ـــــــتَ  ـــــــذي اعطي ـــــــت ال ـــــــتَ  فأن   راكعـــــــاً  إذ كن

  زكـــــــــاة فـــــــــدتك الـــــــــنفس يـــــــــا خـــــــــري راكـــــــــعِ     

  
  واليـــــــــــــــــــــةٍ  فـــــــــــــــــــــأنزل فيـــــــــــــــــــــك اهللا خـــــــــــــــــــــريَ 

  )١( نهـــــــــــــــــــا يف حمكمـــــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــــرائعِ وبيَّ     

  
 ؟)واCين آمنوا(ية نازلة يف علي وقد جاءت بصيغة اجلمع كيف تكون اآل: ويشكل البعض
 واللفظ لفظ مجاعة؟ كيف صح أن يكون لعلي : فإن قلت: " يقول الزخمشري

" جئ به على لفظ اجلمـع وإن كـان السـبب فيـه رجـال واحـدا لريغـب النـاس يف مثـل فعلـه : قلت
)٢(. 

َذا (: ربي يف تفســـري قولـــه تعـــاىلقـــال الطـــ. وهـــذا األســـلوب موجـــود يف لغـــة العـــرب  َجـــاَءكَ  إِ
نBَك  نَْشَهدُ  قَالُوا الُْمنَافُِقونَ  هِ  لَرَُسوُل  إِ Bـهُ  اللـ Bَك  َفْعلَـمُ  َواللـ Bنـ إمنـا عـىن Qـذه : " قـال )٣( ) لَرَُسـوYُُ  إِ

 .)٤(" اآليات كلها عبد اهللا بن أيب سلول 
جعــل احلــق  -وال خيفــى علــى كــل بصــري . يٍّ يف آيــة الواليــة حصــر اهللا الواليــة بنفســه ورســوله وعلــ

الواليــــة، املقصــــودة يف اآليــــة واليــــة األمــــر وال معــــىن لكــــون الواليــــة هنــــا احملبــــة والنصــــرة،  أنَّ  -رائــــده 
ْوoَِـاءُ  َنْعُضـُهمْ  َوالُْمْؤِمنَـاُت  َوالُْمْؤِمنُونَ  (الشرتاك كل املؤمنني Qا 

َ
فلمـا حصـر اهللا  )٥( ) َنْعـٍض  أ

 .برسوله وعلي، علمنا أnا غري احملبة والنصرةالوالية بنفسه و 
 .فيبقى الوجه الثاين وهو والية األمر

____________ 
 .١٦ - ١٥ص : تذكرة اخلواص. ١٨٦ص : املناقب، اخلوارزمي. ١/١٨٩: فرائد السمطني - ١

 .٢٢٩ - ٢٢٨ص : كفاية الطالب
 .١/٦٢٤: تفسري الزخمشري - ٢
 .١: املنافقون - ٣
 .٨/١٧١: الدر املنثور. ٢٨/٦٨: ربيتفسري الط - ٤
 .٧١: التوبة - ٥

    



٥٠٥ 

 :عود على بدء
اآليات اليت اسـتدللنا Qـا علـى إمامـة آل البيـت الدينيـة، يسـتدل Qـا علـى إمـامتهم السياسـية،  إنَّ 

 :قال تعاىل. فأخالين لست حباجة لإلعادة، ونضعها بني أيدي القراء هنا
ِطيُعوا ( -

َ
هَ  أ Bِطيُعوا اللـ

َ
وeِ  لرBُسوَل ا َوأ

ُ
ْمرِ  َوأ

َ
 .)١( ) ِمنُكمْ  اْأل

لُوا ( -
َ
ْهَل  فَاْسأ

َ
ْكرِ  أ ّCِ٢( ) َيْعلَُمونَ  َال  ُكنتُمْ  إِن ا(. 

َما ( - Bهُ  يُِريدُ  إِغ Bُْذِهَب  اللـoِ  ُْهَل  الرِّْجَس  َعنُكم
َ
َرSُمْ  اYَْيِْت  أ  .)٣( ) َيْطِهkًا َوُيَطِهّ

لُُكمْ  الB  قُل ( -
َ
ْسأ
َ
ْجًرا َعلَيْهِ  أ

َ
ةَ  إِالB  أ B٤( ) الُْقْرَ.ٰ  ِ>  الَْموَد(. 

- )  Bهَ  إِن Bيَُصلُّونَ  َوَمَالئَِكتَهُ  اللـ  َhَ  ّ ِ2ِ
BXَها يَا ا فُّ

َ
ينَ  ك ِ

BCتَْسـِليًما وََسـِلُّموا َعلَيْهِ  َصلُّوا آَمنُوا ا 
( )٥(. 

ْننَاَءنَا نَْدعُ  َيَعالَْوا َفُقْل  ( -
َ
ْننَاَءُكمْ  أ

َ
نُفَسنَا َونَِساَءُكمْ  اَءنَاَونِسَ  َوأ

َ
نُفَسُكمْ  َوأ

َ
 .)٦( )... َوأ

هِ  Zَِبِْل  َواْقتَِصُموا ( - Bيًعا اللـ قُوا َوَال  َ]ِ B٧( ) َيَفر(. 
َما ( - Bنَت  إِغ

َ
 .)٨( ) َهادٍ  قَْومٍ  َوِلُ?ِّ  ُمنِذرٌ  أ

ْسئُولُونَ  إِغBُهم َوقُِفوُهمْ  ( - B٩( ) م(. 
____________ 

 .٥٩ :النساء - ١
 .٤٣: النحل - ٢
 .٣٣: األحزاب - ٣
 .٢٣: الشورى - ٤
 .٥٦: األحزاب - ٥
 .٦١: آل عمران - ٦
 .١٠٣: آل عمران - ٧
 .٧: الرعد - ٨
 .٢٤: الصافات - ٩

    



٥٠٦ 

 اإلمامة والعقل
، بعــد أن عرضــنا النصــوص مــن الكتــاب والســنة، الدالــة علــى إمامــة آل البيــت بقيــادة علــي 

أمتــــه دون أن يســــتخلف عليهــــا  هــــل مــــن احلكمــــة أن يــــرتك النــــيب : قولنــــابقــــي أن نســــأل ع
 !أحدا؟

 :سرية العقالء توجب االستخالف
تؤكــد ســرية العقــالء ومــا جــرت بــه العــادة علــى أن اإلنســان إذا شــعر بــدنو أجلــه أو أراد الســفر، 

ـــه ـــه بتـــويل شـــؤون عائلت ـــه أو أقارب ـــات ا علـــى هـــذ. فإنـــه يعهـــد ألحـــد أبنائ مســـتوى األســـرة، إحـــدى لبن
 .المجتمع

ــيس دائــرة أو مؤسســة أو قبيلــة أو مدينــة أو دولــة، الســفر فإنــه جيعــل لــه نائبــا  وكــذلك إذا أراد رئ
 .عليها اىل حني عودته

فهـذا أبـو بكـر حـني شـعر بـدنو أجلـه عهـد باخلالفـة لعمـر . وهذه السرية مل ختـف علـى الصـحابة
 .)١(" ياة مين، كان أجدر أال ختتلفوا بعدي فإنكم إن أمرمت يف ح: " وقال

 !هل كان أبو بكر أحرص على هذه األمة من نيب الرمحة؟: فتأمل بربك قوله وقل يل
ال تـــدع أمـــة حممـــد بـــال راع، : يـــا بــين، أبلـــغ عمـــر ســـالمي وقـــل لــه: " وقالــت عائشـــة البـــن عمـــر

 !!)٢(" استخلف عليهم، وال تدعهم بعدك مهال، فإين أخشى عليهم الفتنة 
 !النيب ال خيشى على أمته الفتنة وتركها بعده مهال؟ فهل هذا يعين أنَّ ! سبحان اهللا

 !وهل كانت عائشة أحرص على األمة من سيد اخللق؟
____________ 

 .٢/٥٨: تاريخ ابن خلدون. ٢/٤٢٩: ، وراجع تاريخ الطربي٤٤ص : سرية عمر، ابن اجلوزي - ١
 .١/٢٣: اإلمامة والسياسة - ٢

    



٥٠٧ 

يا أمري املؤمنني استخلف على أمة حممد، فإنه لو جـاءك راعـي إبلـك أو : " قال ابن عمر ألبيهو 
ــت لــه ــال راع للمتــه وقل ــك ضــائعة؟: غنمــك وتــرك إبلــه وغنمــه ب فكيــف يــا أمــري ! كيــف تركــت أمانت

 .)١(" املؤمنني بأمة حممد؟ 
لنــيب ضــائعة علــى حــد تعبــري ابــن عمــر أم ؟ هــل يعقــل أن يرتكهــا انعــم فكيــف بأمــة حممــد 

 !استخلف عليها؟
فهــل . وهكـذا ســار اخللفــاء طــوال فــرتات التــاريخ فكــل واحــد يشــعر بــدنو أجلــه يوصــي ملــن بعــده

 هذه البديهة العقلية؟ خفي على سيد احلكماء 
، فقـد أخطـأ حكـام املسـلمني علـى مـر التـاريخ إذ قد ترك أمته بـال راع النيب  ولو صح أنَّ 

 !أوصوا ملن بعدهم، خالفا للنيب
عنـدك زوجــة  لـو أنَّ : سـألين أحـد األصـدقاء، أن أثبــت لـه وجـوب تعيــني النـيب خلليفتـه، فقلـت لــه

ـــك يف أقـــرب  وأوالدا، وأردت أن تســـافر بضـــعة أيـــام، وتعلـــم أنَّ  ـــك بـــك وبعائلت هنـــاك مـــن يريـــد الفت
 !!م عليهم يهتم بأمورهم ويلم مشلهم؟فهل كنت ترتكهم دون قيّ فرصة تسنح له، 

 .ال أستطيع تركهم دون قيم عليهم: قال
 :لو فعلت ذلك وتركتهم، أال تكون بفعلك هذا ساعيا يف هدم بيتك؟ قال: قلت
 .نعم
ــت كيــف توجــب علــى نفســك وضــع مســؤول علــى عــدة أفــراد ســتعود إلــيهم بعــد أيــام، وال : قل

وقـد  ! ألـيس ذلـك يف حقـه أوىل؟! مسؤوال على أمة لن يعـود إليهـا؟ ول توجب أن يضع الرس
واملنــافقون بــني الصــفوف يتحينــون الفــرص، . أمتــه علــى ســاحل حبــر مــن الفــنت كــان النــيب يعلــم أنَّ 

 .وهاهم قبل فرتة حاولوا قتل النيب 
____________ 
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أمتــه دون  فكيـف يـرتك النـيب . وارتـدت العـرب، والفـرس والـروم تتجهـزان لضــرب اإلسـالم
 .خليفة يف مثل هذه الظروف اخلطرية

قـدميها يرتكهـا  كثريا يف سبيل بناء دولتـه، حـىت إذا نشـأت ووقفـت علـى  لقد جاهد النيب 
أمل يكــن كــاليت نقضــت غزهلــا مــن بعــد  -حاشــاه  -هــذا  لــو كــان قــد فعــل النــيب ! م؟دون قــيّ 

 ة أنكاثا؟قوّ 

 :النيب يستخلف يف غزواته
يف كــل غــزوة يغزوهــا يســتخلف علــى املدينــة أحــد أصــحابه، ومــا غــاب عنهــا  كــان النــيب 

ففـي غـزوة أحـد اسـتخلف ابـن أم مكتـوم، . ا معدودات إال واستخلف عليها من ينوب عنهقط أيام
ويف غزوة بين املصطلق استخلف زيد بن حارثة، ويف غزوة ذات الرقـاع اسـتخلف عثمـان بـن عفـان، 

جبل أحد كان على بعد ميل من املدينة، فجعل النـيب عليـه  نَّ أحىت . ويف غزوة تبوك استخلف عليا
 .الرماة وجعل ابن جبري قيما عليهم ومل يرتكهم مهالمخسني من 

يف غيابه عـن املدينـة بضـعة أيـام، فهـل يعقـل أن يـرتك أمـة  إذا كان هذا هو دأب الرسول 
 !بأسرها دون خليفة وهو سيرتكها لألبد؟
هم تَّ أيـُــ. تــاريخإنــه أمــر ال جيــوز علــى أعظــم سياســي عرفــه ال!! يســتخلف علــى مدينــة، ويــرتك أمــة

 بفعل املهم وترك األهم، من أجل احلفاظ على كرامة السلف؟ النيب 
 .ال واهللا، فمن كان غيورا وحمبا لنيب اإلسالم، ال نتصور أنه يوافق على هذا

مـا  هـذا. أمريكم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبداهللا: وها هو النيب يبعث جيشا ملؤته ويقول
يرتك أمته ومل يبني هلم اخلليفـة مـن بعـده، ليختـاروا هـم ألنفسـهم، وكـأن  أفرتاه . فعله يف مؤته

 !!رأيهم واختيارهم أهدى وأرشد هلم من رأيه واختياره
النــيب احلكــيم يضــع ثالثــة قــواد علــى جــيش مؤتــه، البــالغ ثالثــة آالف فــرد، ويــرتك أكثــر مــن مئــة 

 !قائد؟ألف دون 
    



٥٠٩ 

مـن املدينـة مـا اسـتخلف علـيهم  ملـا خـرج النـيب : قيل ألحد العلمـاء الـذين ينكـرون الـنص
وكيف مل يقل ألهـل املدينـة اختـاروا فـإنكم ال جتتمعـون علـى : بلى استخلف عليا، قال: أحدا؟ قال
هــذا : ه عنــد عودتــه، قــالفلــو وقــع بيــنهم فســاد ألصــلح: قــال. خــاف علــيهم الفتنــة: ضــاللة، قــال
 إذن هل استخلف أحدا بعد موته؟: أوفق، قال
موته أعظم من سفره، فكيف أمن علـى األمـة بعـد موتـه مـا خافـه عليهـا  ثبت أنَّ : ال، قال: قال

 !يف سفره وهو حي؟ فسكت

 :سئل إمام
: سـهم؟ قـالأخربين عن العلة اليت متنع القوم من اختيار إمـام ألنف: سئل إمام من أئمة آل البيت

ــك: قــال. بــل مصــلح: مصــلح أو مفســد؟ قيــل ــك بربهــان يقبلــه عقل : قيــل. هــي العلــة الــيت أبــديها ل
أخربين عن الرسل الذين اصطفاهم اهللا وأنزل عليهم الكتـاب وأيـدهم بـالوحي والعصـمة، : قال. نعم

 .إذ هم أعالم األمم وأهدى إىل االختيار ومنهم موسى وعيسى 
ع وفــور عقلهمــا وكمــال علمهمــا، إذ مهــا باالختيــار، أن يقــع خريcمــا علــى املنــافق، هــل جيــوز مــ

 .ال: قيل! ومها يظنان أنه مؤمن؟
فهــذا موســى كلــيم اهللا مــع وفـور عقلــه وكمــال علمــه ونــزول الـوحي عليــه، اختــار مــن أعيــان : قـال

وقعـت خريتـه علـى ف. قومه ووجوه عسكره مليقات ربه سبعني رجـال ومل يشـك يف إميـاnم وإخالصـهم
فلمـا وجـدنا مـن قـد  )١( ) لِِّميَقاتِنَـا رَُجـًال  َسـبِْع?َ  قَْوَمـهُ  ُموnَٰ  َواْختَارَ  ( :)١(املنـافقني، إذ قـال 

اصــطفاه اهللا تعــاىل للنبــوة واقعــا علــى األفســد دون األصــلح، وهــو يظــن أنــه األصــلح دون األفســد، 
، ومــا تكـن الضــمائر وال يعــرف الســرائر، مفســدةٌ  االختيــار ملــن ال يعلــم مـا ختفــى الصــدور، علمنـا أنَّ 

 األخطر اختيار وأنَّ 
____________ 

 .١٥٥: األعراف - ١
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 .)١(املهاجرين واألنصار، بعد وقوع خرية األنبياء على ذوي الفساد، من حيث أرادوا الصالح 

 :ال حيل لثالثة
ــأرض فــالة، إال أمــروا علــيهم أحــدهم ال حيــل لثالثــة نفــر ي: " قــال رســول اهللا  " كونــون ب

)٢(. 
دون أمـــري، فهـــل يعقـــل أن يـــرتك أمـــة دون أمـــري؟  ال يرضـــى أن يكـــون ثالثـــةٌ  الرســـول  إنَّ 

 .مفارقة تستحق التأمل

 تدبير النبي ليؤكد خالفة علي

 :يوم اخلميس
، ومـــع انـــه أخـــذ لـــه البيعـــة مـــن باســـتخالف علــي  علــى الـــرغم مـــن تصـــرحيات النـــيب 

أغلــب صــحابته لــن يرضــوا بعلــي  أنــه كــان يعلــم أنَّ  ألــف صــحايب يــوم الغــدير، إالّ  ١٠٠أكثــر مــن 
 .إماما

 .)٣(... " أما إنك ستلقى بعدي جهدا: " قال لعلي  النيب  عن ابن عباس أنَّ 
 .)٤(" ة ستغدر بك من بعدي األمّ  أنَّ  النيب  عهد إيلَّ : "  وقال علي

____________ 
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... آخذ بيدي وحنن منشـي يف بعـض سـكك املدينـة بينما رسول اهللا : " وعن علي 
 .فلما خال له الطريق أعتنقين مث أجهش باكيا

مـن بعـدي  ضـغائن يف صـدور أقـوام، ال يبـدوnا لـك إالّ : " يا رسول اهللا، ما يبكيك؟ قال: قلت
 ")١( ." 

ال ينحين أمام العاصـفة، فـأراد أن يقـيم احلجـة علـى النـاس  -ذلك العظيم  - لكن النيب 
 .على الورق بأن يكتب خالفة علي 

ائتــوين بــدواة وقرطــاس : " وبينمــا كــان علــى فراشــه، قــال ألصــحابه ففــي أخريــات حياتــه 
رســـول اهللا قـــد غلبـــه الوجـــع، حســـبنا كتـــاب  إنَّ : فقـــال عمـــر. "أكتـــب لكـــم كتابـــا ال تضـــلوا بعـــدي 

 ....اهللا
هـــــــؤالء الصـــــــحابة بقيـــــــادة عمـــــــر علـــــــى النـــــــيب ومل يقبلـــــــوا Qـــــــذه النعمـــــــة، لكنـــــــه ) أشـــــــفق(لقـــــــد 
 !مل يشفق عليهم بل طردهم 

 .سيكتبه النيب، وأنه سيعهد هلارونه، فحال دون ذلك وعمر الشفيق علم ما
ائتــوين بــدواة  فعنــدما قــال النــيب . د مقالتنــاهــذا الكــالم جزافــا بــل هنــاك قــرائن تؤيِّــ ولــيس

النـــيب ســـيذكر كتـــاب اهللا وشـــيئا آخـــر كـــان يقرنـــه معـــه  علـــم عمـــر أنَّ ... وقرطـــاس أكتـــب لكـــم كتابـــا
 .لشئ املالزم لهأي يكفينا كتاب اهللا، وال نريد ذلك ا. حسبنا كتاب اهللا: فقال فورا. دائما

كتاب اهللا كما فهم عمر وشـيئا آخـر مـالزم لـه، : الرسول أراد أن يكتب شيئني أحدمها أجل إنَّ 
أكتـب لكـم كتابـا ".. ومما يؤكد قولنا قول النيب يف يوم اخلمـيس . ، ليؤكد خالفتهم)آل البيت(وهم 

فــدقق النظــر يف هــذا " مــا إن متســكتم Qمــا فلــن تضــلوا " وقولــه يف حــديث الثقلــني .. " لــن تضــلوا
 .واحكم

____________ 
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 :قال الشيخ حممد الغزايل. ذاوليس هناك تفسري مقنع حملتوى الكتاب غري ه
قــال األلبــاين معلقــا ". وكــان النــيب نفســه قــد هــم بكتابــة عهــد مينــع شــغب الطــامعني يف احلكــم " 

 .)١(... " هلموا اكتب لكم كتابا: يشري إىل حديث ابن عباس مرفوعا: " على هذا الكالم
 !طامعني يف احلكمملنع شغب ال الكتاب عهدٌ  فالشيخ الغزايل واأللباين يوافقاننا بأنَّ 

 .ا بذلك فمن غري املعلوم أنه كان سيعهد لعليحىت لو أقرّ : ولرب معرتض يقول
الكتــاب هــو تأكيــد  والقــرائن تشــري إىل أنّ . ا معنــا علــى اهلــدف مــن الكتــاباملهــم إnمــا أقــرّ : قلنــا

بامسـه  حلقـد هـم النـيب أن يصـرِّ : " وعمـر يقـول البـن عبـاس يف حـق علـي. حلق آل البيت يف اخلالفـة
 !!)٢(" يف مرضه الذي تويف فيه، فمنعت من ذلك، إشفاقا وحيطة على اإلسالم 

لـو كــان حمتـوى الكتـاب مهمــا، ألعـاد النـيب كتابتــه، ألنـه ال جيـوز للنــيب : بقـي إشـكال يكــرر وهـو
 .أن يكتم شيئا

 أم ال؟ -والعياذ باهللا  -لقد وقع اخلالف بني الصحابة أنفسهم، هل كان النيب يهذي 
ذا اعتقـدوا أنـه يهـذي يف كالمـه وهـو حـي بيـنهم، فكـذا سـيكون اعتقـادهم يف كتابـه، هـل هـو فـإ

 ...اخلالف هذيان أم ال؟ ويدبّ 
ـــــاب  حقـــــاً  ـــــه  -لقـــــد كـــــان الكت ـــــيب أن يكتب ـــــذي أراد الن ـــــ -ال ـــــيب  اً مهّم ـــــا الن ـــــذلك رأين ـــــة، ل للغاي
 :دمعه احلصباء ويقولوكان ابن عباس يبكي حىت خيضب . قد طرد أصحابه 
 .الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبني كتاب رسول اهللا  إنَّ 

فبحضــــــرة الرســــــول . وشــــــتان بــــــني موقــــــف عمــــــر هنــــــا وموقفــــــه مــــــن كتــــــاب أيب بكــــــر يف مرضــــــه
: باخلالفــة قــالغلبــه الوجــع، أمــا حــني كتــب أبــو بكــر كتابــا يوصــي لــه : وقــال! أشــفق عليــه 

 وهاتان احلادثتان جيدر )٣(!! امسعوا وأطيعوا قول خليفة رسول اهللا
____________ 

 .وكالم األلباين يف احلاشية ٤٩٨ص : فقه السرية - ١
 .شرح النهج، ابن أيب احلديد - ٢
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ولـنعم ! يشـفق علـى أيب بكـر؟ ملاذا أشفق عمر على الرسول، ومل: بكل باحث التأمل فيهما ويسأل
 :ما قيل

  أوصـــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــيب فقـــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــائلهم

  البشــــــــــــــــر دُ يهجــــــــــــــــر ســــــــــــــــيّ  قــــــــــــــــد ظــــــــــــــــلَّ     

  
  وأرى أبـــــــــــــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــــــــــــر أصـــــــــــــــــــــــــــــاب ومل

  !!هجــــــــــــــــر وقــــــــــــــــد أوصــــــــــــــــى إىل عمــــــــــــــــريُ     

  
 :سرية أسامة

ــأ الصــحابة حتــت قيــادة أســامة بــن زيــد، مبــا  بعــد أن منــع الرســول  مــن حتقيــق مــا أراد، عب
 .م أبو بكر وعمر وأرسلهم إىل مكان بعيد، وأبقى عنده علي بن أيب طالبفيه

د هـم وشـدّ غاضـبا ووخبّ  الصـحابة تثـاقلوا عـن املسـري، وطعنـوا يف األمـري، فخـرج النـيب  لكنّ 
 .عليهم يف الذهاب، إىل آخر ما كان مما فصلناه سابقا

فمـاذا . يعلـم بـدنو أجلـه، ومـع هـذا يرسـل الصـحابة دون علـي مـع أسـامة لقد كـان النـيب 
 يعين هذا؟

! فمـاذا سـيكون حـال اإلسـالم وال قائـد لـه؟ اجليش ذهـب ومـات الرسـول  لو افرتضنا أنَّ 
ا يكـون فمـاذ" من مات وليس يف عنقه بيعة، مات ميتـة جاهليـة : " النيب قال ويروي أهل السنة أنَّ 

ــ هــل يعـد موتــه ميتــةً ! مصـري مــن ميــوت بعـد النــيب وقبــل قـدوم اجلــيش؟ ر النــيب Qــذا؟ جاهليـة؟ أمل يفكِّ
 وماذا يكون احلال لو تأخر جيش املسلمني؟

ــك باإلســالم وقــد ارتــدت العــرب، والفــرس والــروم . املنــافقون باملرصــاد ينتظــرون أقــرب فرصــة للفت
واحلــال علــى ماذكرنــا لقضــي علــى اإلســالم؟  ل فلــو مــات الرســو . يتجهــزان لضــرب املســلمني

ميتــة جاهليــة، وحــىت يفــوت   ال ميــوت أحــدٌ ال ختفــى عليــه هــذه األمــور، فحــّىت  لكــن الرســول 
 فإذا عاد اجليش مـن القتـال يكـون. على األعداء الفرصة، أبقى هارونه باملدينة، ومل يبعثه مع اجليش

 .م اخلالفة عملياعليا تسلَّ  األمر قد انتشر أنَّ 
 !وبذلك يقطع الطريق على الطامعني يف احلكم
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بتضـييع أمتـه، إذ إنـه يعلـم مبوتـه ويـرتك أمتـه بـال راع  وأي تفسري غري هذا، هو اcام للنيب 
 مع هذا احلال؟

اختذ إجراءا إجيابيا إزاء هذه األخطـار، وهـو إبقـاء علـي  النيب  إنَّ : ندوحة عن القولفال مَ 
 .ليستلم اخلالفة

مل يكـــن يفكـــر بـــأن  النـــيب  ال أقـــوى منـــه علـــى أنَّ  أيب بكـــر مـــع أســـامة، فيـــه دليـــلٌ  وبعـــثُ 
ض للقتـــل، ويعلـــم أبـــا بكـــر قــد يتعـــرَّ  فـــالنيب يعلــم أنَّ . يعهــد أليب بكـــر باخلالفـــة، كمــا يـــزعم بعضـــهم

فــال يعقــل أن يــرتك أمــر اخلالفــة فارغــا حــىت . بإمكــان تــأخر اجلــيش بســبب القتــال أو لطــول املســافة
 . خليفته، وهو مرفوضهذا على افرتاض أنه مل يعنيِّ . يعود اجليش ويبايعوا أبا بكر

وإبقـاء  هـؤالء الصـحابة رفضـوا الـذهاب ألnـم علمـوا قصـد النـيب مـن بعـثهم يف هـذه الفـرتة، لكنّ 
  .علي دوnم

َذا ( ـٰ  ) ِلّلُْمتBِق?َ  َوَموِْعَظةٌ  َوُهًدى ِلّلنBاِس  َنيَانٌ  َه

 وغابت شمس النبوة
وبينمــا كــان النــاس . غ رســالته، حزينــا علــى أمتــهإىل جــوار ربــه، بعــد أن بلَّــ وينتقــل النــيب 

النـيب، اجتمـع األنصـار يف سـقيفة بـين سـاعدة وبنو هاشم مذهولني هلول املصيبة، وحيضرون لتجهيـز 
الـذي كـان ملتقـى املسـلمني  ومل يكن اجتماعهم يف مسجد النيب . ليختاروا من بينهم خليفةً 

م أرادوا األمر ألنفسهم ولكـي يسـبقوا فلماذا مل جيتمعوا يف املسجد يا ترى؟ أألnَّ . السياسي والديين
 !!املهاجرين إليه؟

! األمــر مل يــتم هلــم فقــد علــم عمــر بــن اخلطــاب خبــرب الســقيفة، فأرســل إىل أيب بكــر وحــده ولكــنَّ 
 .)١(وأخربه باجتماع السقيفة 

____________ 
 .٢/٤٥٦: راجع تاريخ الطربي - ١
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! مــه بــاألمر وفــيهم الســابقون وذوو الفضــل؟فلمــاذا اختــار عمــر أبــا بكــر مــن دون الصــحابة ليعلِّ 
ــأمر الســقيفة. وعمــر يتقــاودان إىل الســقيفة ويهــرع أبــو بكــر وكأnمــا ! ولكنهمــا مل خيــربا املهــاجرين ب

 !ويصالن السقيفة ولكن مع أيب عبيدة الذي رافقهم يف الطريق. أرادا إخفاء األمر عنهم
فعمــر يرشــح أبــا بكــر وأبــو . ويأخــذون األمــر مــن يــد األنصــار ويتــداولون أمــر اخلالفــة فيمــا بيــنهم

 .)١(بكر يرشح عمر 
اجتمــاع الســقيفة كــان ضــروريا يف هــذا الوقــت، ألنــه ال جيــوز أن يكــون املســلمون حبــال  إنَّ : قيــل

 -ولكـن هـل كـان هـدف اhتمعـني تعيـني شـخص اخلليفـة .. هكـذا يقـال. من األحوال دون خليفـة
ا واجلـــواب األخـــري هـــو مـــا نـــذهب إليـــه، وإال فلمـــاذ! كـــل فريـــق أراد األمـــر لنفســـه؟  أم أنَّ  -أيـــا كـــان 

ــــو بكــــر وصــــاحباه األمــــر بأنفســــهم دون ســــائر املهــــاجرين؟ وملــــاذا اعرضــــوا عــــن مرشــــحي  حيصــــر أب
 !األنصار؟

فقـــد قـــال كمـــا يف تــــاريخ . وهـــذا احلبـــاب بـــن املنـــذر جيلـــي الصـــورة ويبــــني لنـــا هـــدف االجتمـــاع
وأصــحابه  -أي عمـر  -يــا معشـر األنصــار املكـوا علــى أيـديكم وال تســمعوا مقالـة هــذا : " الطـربي
 .)٢(!! " هبوا بنصيبكم من هذا األمرفيذ

 .لقد اتضح احلق لذي عينني! فاألنصار كانوا يطمعون يف أن يكون هلم نصيب من هذا األمر
ــ رض للســب واإلهانــة، ح عــن اخلــزرج مل يعــط صــوته أليب بكــر، فلهــذا ُعــوســعد بــن عبــادة املرشِّ

وبعــد أن بــايع عمــر أبــا . ونصــرواوســعد مــن الــذين آووا  )٣(!) !قتــل اهللا ســعداً : (ففــي حقــه قــال عمــر
 بكر تبعه أسيد بن حضري زعيم األوس والناس تبع لكبريهم فبايع

____________ 
 .٢/٤٤٤: راجع تاريخ الطربي - ١
 .٢/٤٥٨: راجع تاريخ الطربي - ٢
 .٢/٢٥: شرح النهج. ٤٤٧ص : املصدر السابق - ٣
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خبطـوه،  ة ال ميرون بأحـد مـن النـاس إالّ أبا بكر طوعا وكرها وكان أصحاب السقيف ،األوس واخلزرج
ــي وبنــو  )١(موه فمــدوا يــده فمســحوها علــى يــد أيب بكــر يبايعــه وقــدَّ  ويف هــذه األثنــاء وبينمــا كــان عل

ــأنَّ  هاشــم قــد فرغــوا مــن دفــن النــيب  ــي وبنــو  أتــاهم اخلــرب ب النــاس بــايعوا أبــا بكــر فتخلــف عل
بعــد ســتة أشــهر ال تنــازال عــن حقــه بــل لــرأب الصــدع  إالّ  يبــايع هاشــم عــن بيعــة أيب بكــر ومل 

 .وحفظ البيضة
يف تقــدمي مشــورته خلدمــة اإلســالم  ة احملنــة وهــو ال يتــواىن حلظــةً ة وشــدّ علــى طــول املــدّ  وصــرب علــيّ 

)٢(. 
 .وتتواىل األحداث ويبايع علي باخلالفة، ولكن بعد أن اختلط احلابل بالنابل

 :ة فيقولقيّ قشِ عن حمنته يف خطبته الثابتة املعروفة بالشِ  مام علي ثنا اإلحيدِّ 
ي منهـا حمـل القطـب مـن الرحـا، ينحـدر عـين حملِّـ فـالن وإنـه لـيعلم أنَّ  )٣(صـها أما واهللا لقـد تقمَّ " 

رقـــى إيل الطـــري، فســـدلت دوnـــا ثوبـــا، وطويـــت عنهـــا كشـــحا، وطفقـــت أرتئـــي بـــني أن الســـيل، وال يَ 
د جــذاء، أو أصــرب علــى طخيــة عميــاء، يهــرم فيهــا الكبــري، ويشــيب فيهــا الصــغري، ويكــدح أصــول بيــ

الصرب على هاتا أحجـى، فصـربت ويف العـني قـذى، ويف احللـق  فرأيت أنَّ ! فيها مؤمن حىت يلقى ربه
مث متثـــل بقـــول . شـــجا، أرى تراثـــي nبـــا، حـــىت مضـــى األول لســـبيله، فـــأدىل Qـــا إىل فـــالن مـــن بعـــده

 :األعشى
  ان مــــــــــــــــا يــــــــــــــــومي علــــــــــــــــى كورهــــــــــــــــاشــــــــــــــــت

  ويـــــــــــــــــــــــوم حيــــــــــــــــــــــــان أخــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــابر    

  
 لشد ما تشطرا -بينا هو يستقيلها يف حياته إذ عقدها آلخر بعد وفاته !! فياعجبا

____________ 
 .١/٢١٩: راجع شرح النهج - ١
ــس اخلالفــة امل. الســقيفة، حممــد رضــا املظفــر: هــذه إطاللــة ســريعة علــى الســقيفة ومــن أراد املزيــد فلرياجــع - ٢ غتصــبة، إدري

 .احلسيين وغريمها من الكتب
 - ١/٣٠ :، nـج البالغـةالضمري يرجع إىل اخلالفـة وفـالن كنايـة عـن اخلليفـة األول أيب بكـر : قال حممد عبده - ٣
٣١.  
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فصــريها يف حــوزة خشــناء يغلــظ كلمهــا، وخيشــن مســها، ويكثــر العثــار فيهــا، واالعتــذار  -! ضــرعيها
لعمـر اهللا  -كراكب الصعبة إن أشنق هلا خـرم، وإن أسـلس هلـا تقحـم، فمـين النـاس   منها، فصاحبها

فصــربت علــى طــول املــدة، وشــدة احملنــة، حــىت إذا مضــى لســبيله . خبــبط ومشــاس، وتلــون واعــرتاض -
مــىت اعــرتض الريــب يف مــع األول مــنهم، حــىت ! جعلهــا يف مجاعــة زعــم أين أحــدهم، فيــاهللا وللشــورى

لكنين أسففت إذ أسفوا، وطرت إذ طاروا، فصـغا رجـل مـنهم لضـغنه، ! النظائرصرت أقرن إىل هذه 
ومال اآلخر لصهره، مع هن وهن، إىل أن قام ثالـث القـوم نافجـا حضـنيه، بـني نثيلـه ومعتلفـه، وقـام 
معــه بنــو أبيــه خيضــمون مــال اهللا خضــمة اإلبــل نبتــة الربيــع، إىل أن انتكــث عليــه فتلــه، وأجهــز عليــه 

 !بطنته عمله، وكبت به
فما راعين إال والناس كعرف الضبع إيل، ينثالون علي من كل جانب، حـىت لقـد وطـئ احلسـنان، 

فلمــا nضــت بــاألمر نكثــت طائفــة، ومرقــت أخــرى، . وشــق عطفــاي، جمتمعــني حــويل كربيضــة الغــنم
تلــك الـدار اآلخــرة جنعلهـا للــذين ال يريــدون : (كـأnم مل يســمعوا اهللا سـبحانه يقــول: وقسـط آخــرون

واهللا لقـــد مسعوهـــا ووعوهـــا، ولكـــنهم حليـــت ! بلـــى )١() علـــوا يف األرض وال فســـادا والعاقبـــة للمتقـــني
 !الدنيا يف أعينهم، وراقهم زبرجها

أما والـذي فلـق احلبـة وبـرأ النسـمة، لـوال حضـور احلاضـر، وقيـام احلجـة بوجـود الناصـر، ومـا أخـذ 
مظلــــوم، أللقيــــت حبلهــــا علــــى غارQــــا، اهللا علــــى العلمــــاء أال يقــــاروا علــــى كظــــة ظــــامل، وال ســــغب 

 .)٢(!... " ولسقيت آخرها بكأس أوهلا، وأللفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز
 عن مكانه، غابت مشس اإلمامة وأبعد أئمة آل البيت وحني أبعد اإلمام علي 

____________ 
 .٨٣: القصص - ١
 .٥٠ - ٤٨ص : صبحي الصاحلراجع اخلطبة يف nج البالغة، حتقيق  - ٢
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ض هــؤالء األئمــة لكــل صــنوف الــبالء مــن قبــل حكــام عــن ممارســة دورهــم الفكــري والسياســي، وتعــرَّ 
 ...ردَ بين أمية وبين العباس، وطورد شيعتهم يف كل مكان وحتت كل حجر ومَ 

لنظـام التـاريخ السياسـي للمسـلمني هـو عينـه ا كـل هـذا جيـري والنـاس يظنـون ومـا زالـوا يظنـون أنَّ 
 .السياسي اإلسالمي

وبــاحتالل مواقــع أئمــة آل البيــت، عانــت األمــة مــا عانــت، فظهــرت املــذاهب، وانقســمت األمــة 
وقامــت . ليســد الفــراغ الــذي تركــه إبعــاد أئمــة آل البيــت... إىل فــرق، واختلــق القيــاس واالستحســان

 .الفنت واحلروب بني املذاهب، وكل مذهب حيمل على غريه بالسباب والتكفري
  ومـــــــــــا ســـــــــــهلت تلـــــــــــك املـــــــــــذاهب فـــــــــــيهم

ـــــــــــــاس إال بيعـــــــــــــة الفلتـــــــــــــات      ـــــــــــــى الن )١(عل
  

  
وتدهور حال املسلمني، فسيطر عليهم األعداء وما زالـوا حـىت هـذه اللحظـة، وكـل مـا حـدث يف 

فكـل بنـاء قـام علـى أسـاس خـاطئ ال بــد . ار السـقيفةق، هـو مـن ِمثــتـاريخ املسـلمني مـن جـرائم وتفـرّ 
 !أن ينهار يف النهاية

مــع األمــل كــل األمــل يف أن يســتيقظ املســلمون مــن . ســريعة عمــا جــرى هلــذه األمــة صــورةٌ هــذه 
 .غفوcم، ويعيدوا الرأس إىل جسد األمة اإلسالمية، ألnا بدون رأسها احلقيقي لن تفلح أبدا

ينَ  إِنB  (أجل، ما كان اهللا ليرتك دينه يف رمحـة اآلراء واملـذاهب  هِ  ِعندَ  اِ�ّ Bومل  )٢( ) اْإلِْسَالمُ  اللـ
فلـيس هنـاك مـذاهب وال فـرق يف اإلسـالم، إمنـا هـو طريـق واحـد وهـو . ينـزل اهللا غـريه وال يقبـل بغـريه

 !طريق الكتاب والعرتة، هكذا قال النيب 
____________ 

 .البيت من تائية دعبل بن علي اخلزاعي الشهرية - ١
 .١٩: آل عمران - ٢
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السياسي شاغرا حىت يصبح ألعوبة بيد حفنة مـن بـين أميـة  ليرتك مكان نبيه وما كان اهللا 
لقــد وضــع اهللا برناجمــا كــامال إلنقــاذ البشــرية وجعــل تنفيــذه باألســباب، لكــن اإلنســان . وبــين العبــاس

 :ذلك الظلوم اجلهول، حال دون تنفيذ هذا الربنامج وصدق اهللا إذ قال
لَمْ  (
َ
ينَ  إxَِ  تَرَ  أ ِ

BCلُوا ا Bهِ  نِْعَمَت  بَد Bوا ُكْفًرا اللـ َحلُـّ
َ
 يَْصـلَْوَغَها َجَهـنBمَ  * اYَْـَوارِ  َدارَ  قَـْوَمُهمْ  َوأ

 .)١( ) الَْقَرارُ  َوبِئَْس 
نB  َولَوْ  (

َ
ْهَل  أ

َ
َقْوا آَمنُوا الُْقَرىٰ  أ Bٍت  َعلَيِْهم لََفتَْحنَا َوايTََماءِ  ِمّنَ  بََر Bرْ  الس

َ
ِكن ِض َواْأل ـٰ بُوا َولَ Bَكذ 

َخْذنَاُهم
َ
 .)٢( ) يَْكِسبُونَ  2َنُوا بَِما فَأ

ن (
َ
ِريَقةِ  hََ  اْستََقاُموا لBوِ  َوأ Bْسَقيْنَاُهم الط

َ
اءً  َأل B٣( ) َغَدقًا م(. 

 قعود اإلمام عن حقه
 عن حقه يف اخلالفة؟ ملاذا قعد علي : قد يتبادر للذهن سؤالٌ 

مــن عواقــب األخــتالف يف تلــك  خشــيةً : "... ن يف جوابــه عــن هــذا اإلشــكالقــال شــرف الــدي
ت نفــــوس يــــت بفقــــده شــــوكة املنــــافقني، وعَتــــوقوِّ  احلــــال، وقــــد ظهــــر النفــــاق مبــــوت الرســــول 

الكــافرين، وتضعضــعت أركــان الــدين، واخنلعــت قلــوب املســلمني، وأصــبحوا بعــده كــالغنم املطــرية يف 
 .شاتية بني ذئاب عادية، ووحوش ضارية وارتدت طوائف من العرب، ومهت بالردة أخرىالليلة ال

يف تلـك الظــروف أن يظهـر إرادة القيـام بـأمر النــاس، خمافـة البائقـة وفسـاد العاجلــة،  فأشـفق علـيّ 
 والقلوب على ما وصفنا، واملنافقون على ما ذكرنا، يعضون عليهم

____________ 
 .٢٩، ٢٨: إبراهيم - ١
 .٩٦: األعراف - ٢
 .١٦: اجلن - ٣
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باألنامل من الغيظ، وأهل الردة على ما بيناه، واألمم الكافرة علـى مـا قـدمناه، واألنصـار قـد خـالفوا 
فرعـاه النظـر للـدين إىل الكـف ... و... و... املهاجرين، واحنازوا عنهم يقولون منا أمري ومـنكم أمـري

يسـتوجب اخلطـر يف  -واحلـال هـذه  -طلبهـا  منـه أنَّ  عن طلب اخلالفة، والتجـايف عـن األمـور علمـا
وتفضــيال لآلجلــة . األمــة، والتفــرق يف الــدين، فاختــار الكــف إيثــارا لإلســالم، وتقــدميا للصــاحل العــام

احتفاظــا حبقــه، واحتجاجــا علــى . غــري أنــه قعــد يف بيتــه، ومل يبــايع حــىت أخرجــوه كرهــا. علــى العاجلــة
ما متت له حجة وال سطع له برهـان، ولكنـه مجـع فيمـا فعـل بـني  من عدل عنه، ولو أسرع إىل البيعة

حفـظ الــدين واالحتفــاظ حبقــه مــن إمــرة املــؤمنني، فــدل هــذا علــى أصــالة رأيــه ورجاحــة حلمــه، وســعة 
 .)١(... " العامة صدره، وإيثاره املصلحةَ 

فقــد . همل يكـن واجبــا عليـ: ملـاذا مل يــدع علـي النــاس إىل نفسـه، فقــال: " سـئل هشــام بـن احلكــم
ــك لوجــب علــى آدم أن . دعــاهم النــيب إىل مواالتــه يــوم غــدير خــم وغــريه، فلــم يقبلــوا ولــو وجــب ذل

 !!؟"يدعو إبليس إىل السجود 
 :قيل. كما قعد هارون عن حقه: كيف قعد علي عن حقه؟ فقال: " وسئل أيضا

ــاَل  (: كقــول هــارون: أكــان عــن ضــعف منــه؟ قــال ــنَ  قَ مB  اْن
ُ
ــْومَ  إِنB  أ ْضــَعُفوِ_ اسْ  الَْق  َوTَُدوا تَ

 Aَِ٣("  )٢( ) َفْقتُلُون(. 
 :كيف دفعكم قومكم عن هذا املقام، وأنتم أحق به؟ فقال : " وسئل علي 

يـــا أخـــا بـــين أســـد، إنـــك لقلـــق الوضـــني، ترســـل يف غـــري ســـدد، ولـــك بعـــد ذمامـــة الصـــهر، وحـــق 
وحنــن األعلــون نســبا، واألشــدون  -لينــا Qــذا املقــام أمــا االســتبداد ع: املســألة، وقــد اســتعلمت فــاعلم

 فإnا كانت أثرة، شحت عليها نفوس قوم، -نوطا،  برسول اهللا 
____________ 

 .٨٤املراجعة رقم : املراجعات - ١
 .١٥٠: األعراف - ٢
 .راجع االحتجاج - ٣
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 .)١(" يه القيامة وسخت عنها نفوس آخرين، واحلكم اهللا، واملعود إل
فنظـــرت فـــإذا لـــيس يل معـــني إال أهـــل بيـــيت، فضـــننت Qـــم عـــن املـــوت، : " وقــال يف موضـــع آخـــر

وأغضــيت علــى القـــذى، وشــربت علــى الشـــجا، وصــربت علــى أخـــذ الكظــم، وعلــى أمـــر مــن طعـــم 
 .)٢(" العلقم 

 آيات الشورى
 :بقول اهللا تعاىلاخلالفة بعد النيب شورى بني املسلمني  حيتج أهل السنة إلثبات أنَّ 

ْمُرُهمْ  (
َ
ْمرِ  ِ>  وََشاِورُْهمْ  (، )٣( ) بَيْنَُهمْ  ُشورَىٰ  َوأ

َ
 .)٤( ) اْأل

أمـرهم شـورى يف أمـر مل يـرد فيـه مـن  أنَّ  -كمـا يتبـادر للـذهن   -بالنسبة لآلية األوىل، معناهـا " 
َذا ْؤِمنَةٍ مُ  َوَال  لُِمْؤِمٍن  2َنَ  َوَما ( اهللا ورسوله حكم، فقـد قـال سـبحانه وتعـاىل Iَ  إِ هُ  قَ Bاللـ  ُYَُورَُسـو 

ْمًرا
َ
ن أ

َ
ةُ  لَُهـمُ  يَُكونَ  أ َkَِـGْْمـِرِهمْ  ِمـنْ  ا

َ
وقـد بينـا قبـل هـذا مـا ورد عـن اهللا ورسـوله يف أمـر  )٥( ) أ
 .اإلمامة، ما ال يبقى معه مورد للتشاور

ْمـرِ  ِ>  وََشـاِورُْهمْ  (أما اآلية الثانيـة 
َ
 - ١٣٩سلسـلة مـن آيـات وردت هـذه اآليـة ضـمن  ) اْأل

ويف . وكيــف نصـــرهم اهللا فيهـــا وكلهــا يف أمـــر غــزوات الرســـول  ١٥٩وهــي ذات الـــرقم  ١٦٦
بعضــها خياطـــب املســـلمني وخاصــة الغـــزاة مـــنهم ويعظهــم ويف بعضـــها خياطـــب الرســول خاصـــة ومـــن 

ةٍ  فَِبَما (ضـمنها  َeَْهِ  ِمّنَ  ر Bَت  اللـXِ  ْا ُكنَت  َولَوْ  لَُهم Jوا الَْقلِْب  َغِليَظ  َفظ  فَاْقُف  َحْولَِك  ِمنْ  َالنَفضُّ
ْمرِ  ِ>  وََشاِورُْهمْ  لَُهمْ  َواْستَْغِفرْ  َقنُْهمْ 

َ
 يظهر )٦( ) اْأل

____________ 
 .٢٣١ص  ١٦٢اخلطبة : nج البالغة، صبحي الصاحل - ١
 .٦٢ص  ٢٦خطبة : املصدر السابق - ٢
 .٣٨: الشورى - ٣
 .١٥٩: آل عمران - ٤
 .٣٦: األحزاب - ٥
 .١٥٩: آل عمران - ٦

    



٥٢٢ 

األمــــر باملشــــاورة يف هــــذه اآليــــة بقصــــد املالينــــة معهــــم والرمحــــة Qــــم ولــــيس مــــأمورا بالعمــــل  جليــــا أنَّ 
 .)١(" مقام املشاورة الراجحة إمنا هي يف الغزوات  ومن اhموع أنَّ ... برأيهم

النـيب  ة، لشاور النـيب صـحابته، لكـن مل يـرد أنَّ نعم لو كان األمر املطلوب املشاورة فيه هو اخلالف
 املشــاورة املقصـودة يف اآليــة هــي غرياخلالفــة، وإالّ  شـاور أصــحابه يف أمــر اخلالفــة، فـدل هــذا علــى أنَّ 

 !!لكان النيب خمالفا ألمر ربه إذ أمره مبشاورة أصحابه باخلالفة ومل يفعل
فيســتلزم وجــود النــيب بعــد  -هــو اخلالفــة إن كــان هــذا األمــر  -) وشــاورهم يف األمــر(وقــول اهللا 

فداللـة اآليـة ! وإال كيـف يشـاورهم وهـو يف قـربه؟!! موته حيا بني صحابته ليشـاورهم يف أمـر اخلالفـة
 .اخلالفة شورى غري واردة على أنَّ 
ظـام قد اختذ من مستقبل الدعوة بعـده موقفـا اجيابيـا يسـتهدف وضـع ن لو كان النيب " و 

الشــورى موضــع التطبيــق بعــد وفاتــه مباشــرة، وإســناد زعامــة الــدعوة إىل القيــادة الــيت تنبثــق عــن هــذا 
بهـــــا هــــذا املوقـــــف اإلجيــــايب، أن يقـــــوم الرســــول القائـــــد ه األشـــــياء الــــيت يتطلّ النظــــام، لكــــان مـــــن أبــــدَ 

اصــيله، وإعطائــه طابعــا دينيــا بعمليــة توعيــة لألمــة والــدعاة علــى نظــام الشــورى وحــدوده وتف 
ســا، وإعــداد اhتمــع االســالمي إعــدادا فكريــا وروحيــا لتقبــل هــذا النظــام، وهــو جمتمــع نشــأ مــن مقدّ 

 ...وضعا سياسيا على أساس الشورى -جمموعة من العشائر مل تكن قد عاشت قبل اإلسالم 
رس عمليـــــة التوعيـــــة علـــــى نظـــــام الشـــــورى مل ميـــــا النـــــيب  ونســـــتطيع بســـــهولة أن نـــــدرك أنَّ 

هـذه العمليـة لـو كانـت قـد أجنـزت لكـان مـن الطبيعـي  وتفاصيله التشريعية أو مفاهيمـه الفكريـة، ألنَّ 
مــع أننــا ال جنــد ... أو يف ذهنيــة األمــة د يف األحاديــث املــأثورة عــن النــيب أن تــنعكس وتتجسَّــ

 .)٢(" أي صورة تشريعية حمددة لنظام الشورى  وسلم وآله عليه اهللا صلىيف األحاديث عن النيب 
____________ 
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 .وما كان النيب ليغفل عن هذا اجلانب، وهو الذي كان يهتم بكل صغرية وكبرية
 !كيفية دخول احلمام وآدابه، ويرتك مبدأ الشورى دون أي بيان؟فهل يعقل أن يبني لنا  

كـادت أن حتـدث فتنـة بـني أهـل القـرون   -إن كان فيها شورى  -أول حماولة لتطبيق الشورى  إنَّ 
ومجعــوا ! اقتلــوا ســعدا قتلــه اهللا: فعمــر كــان يقــول. فقــد تنــازع الصــحابة واختلفــوا يف الســقيفة. األوىل

وقتـل سـعد بـن ! سـتة أشـهر وتأخر علـيٌّ ! وتأخر مجاعة عن البيعة!  احلطب حلرق بيت الزهراء
 !عبادة

ـــة  ـــازعوا ووصـــل األمـــر Qـــم إىل القتـــل والتحريـــق يف أول جترب فـــإذا كـــان أهـــل القـــرون األوىل قـــد تن
   !للشورى، فما هو حال من يأيت بعدهم؟
  :وقد احتّج علّي على الصحابة بقوله
  مــــــــورهمفــــــــإن كنــــــــت بالشــــــــورى ملكــــــــت أ

  فكيـــــــــــــــــف Qـــــــــــــــــذا واملشـــــــــــــــــريون غيـــــــــــــــــب    

  
  وإن كنــــــت بــــــالقرىب حججــــــت خصــــــيمهم

  فغــــــــــــــــــــــــــــريك أوىل بــــــــــــــــــــــــــــالنيب وأقـــــــــــــــــــــــــــــرب    

  
 :لدى أهل السنة ثالث طرق لتويل اخلالفة هي إنَّ 
 .القهر والغلبة - ٣. عهد اخلليفة ملن بعده - ٢. الشورى - ١

قاة مــن التــاريخ السياســي وهــذه الطــرق ال أصــل هلــا يف التشــريع اإلســالمي بــل هــي طارئــة، ومســت
 .للمسلمني

: وملا عهـد أبـو بكـر باخلالفـة لعمـر قـالوا. يتم اختيار اخلليفة بالشورى: فحني بويع أبو بكر قالوا
: وحـني اسـتوىل معاويـة علـى اخلالفـة بـالقهر قـالوا. ويتم اختيار اخلليفة بالعهد من اخلليفة الذي قبلـه

 .القهر والغلبة من طرق توىل اخلالفة إنَّ 
قبـل أن ميـوت بـني كـل شـئ  النـيب  وهذه الطرق الثالثة مل يأت Qا الوحي، مـع العلـم بـأنَّ 

ْكَملُْت  اoَْْومَ  (للمسـلمني وكـان املسـلمون يقـرؤون 
َ
ُكمْ  لَُكـمْ  أ فالـدين كامـل قبـل اخـرتاع  ) ِديـنَ

 .أو سنةهذه الطرق، وإذا حبثت فلن جتد هلذه الطرق مستندا من كتاب 
وملــــا عجــــز أصــــحاب هــــذه النظريــــات عــــن إجيــــاد مســــتند شــــرعي هلــــذه الطــــرق نظــــروا يف تــــاريخ 

 !املسلمني وجعلوه جزءا من التشريع اإلسالمي
وال نــدري، هـــل كـــان فعــل هـــؤالء منشـــئا للنظــام السياســـي اإلســـالمي الــذي وضـــحت معاملـــه يف 

 !شرعية؟ أم ماذا؟ م صبغةً حياة النيب؟ أم كانوا شركاء هللا يف التشريع حىت يأخذ فعله
    



٥٢٤ 

 .لإلسالم إغفال معامل نظام احلكم اإلسالمي كان ضربةً  إنَّ 
تــرك حممــد أمتــه مــن غــري نظــام لتكــوين حكومــة ثابتــة يظهــر فيهــا أثــر : " يقــول املستشــرق ويلــز

 ". هلا أسلوبا عمليا لتحقيق نظام الدميقراطية الرأي العام، وكذلك مل يعنيِّ 
مفتوحا ملـن شـاء، جعـل املسـلمني طـوال عصـرهم  -اخلالفة  -ترك األمر  نَّ إ: " وقال أمحد أمني

 .)١(" خيتلفون على اخلالفة 
تشــريع يبــني  مل يكــن قــد وضــع هلــذه الدولــة أيُّ  وعنــد وفــاة النــيب : " وقــال إبــراهيم فــوزي

 .)٢(" شكل احلكم فيها 

 اسصالة أبي بكر بالنّ 
. ى خالفــة أيب بكــر مبــا يــروون عــن النــيب أمــره أثنــاء مرضــه أن يصــلي بالنــاسحيــتج أهــل الســنة علــ

 :ة وجوهوهذا الدليل مردود من عدَّ 
أمـر أبـا بكـر أن يصـلي بالنـاس،  الرسـول  حنن ال نسلم Qذه الروايات الـيت تقـول إنَّ : أوال

وهــذا الفعــل مــن النــيب منــاقض . صــلى بالنــاس مكــان أيب بكــرخــرج و  الرســول  ألنــه ثبــت أنَّ 
فلــو كانــت صــالة أيب بكــر بــأمر النــيب لكــان خــروج النــيب وتنحيــة أيب بكــر عــن . ألمــره إيــاه بالصــالة

إمامـة الصــالة والصــالة باملســلمني كإمـام إبطــال هلــذه اإلمــارة ونســخا هلـا إذ انــه عزلــه عنهــا وال يصــح 
 والنــاس ائتمــوا بــأيب بكــر، ألنــه مل حيــدث أن كانــت صــالةً  بالرســول  أبــا بكــر ائــتمَّ  القــول بــأنَّ 
 !وليس هناك داع ألن يأمت الناس بأيب بكر مع وجود الرسول ! بإمامني
لـى إمامتـه، لكـان هـذا مـه للصـالة، وكـان هـذا التقـدمي داال عحقـا قدَّ  لو كـان النـيب : ثانيا

فيلـزم مـن إنكـار الـنص إنكـار أمـر النـيب . وأهـل السـنة ينكـرون الـنص. نصا من الرسول علـى خليفتـه
 .أبا بكر الصالة بالناس

____________ 
 .١٤٦ص : راجع روح التشيع، عبد اهللا نعمة - ١
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 ة Qـــذا الـــدليل؟ وكيـــف احتجـــوا بالقرابـــة، وأنَّ ملـــاذا مل حيـــتج أبـــو بكـــر ومؤيـــدوه يف الســـقيف: ثالثـــا
العاقــل ال خيتــار األصــعب مــع  مــع العلــم أنَّ ! ؟-إن صــح  -األئمــة مــن قــريش، ونســوا هــذا الــدليل 

وملـا  . فلو كان هذا اخلرب صحيحا وداال على اخلالفة الحـتج بـه أبـو بكـر. وجود األسهل، إال لفقده
ليختــاروا خليفــة مــن بيــنهم، وقــد عــني النــيب خليفتــه  كــان هنــاك داع الجتمــاع األنصــار يف الســقيفة

فـال يعقـل أن يـدل هـذا  -عنـد القـوم  -ووجـه األنصـار إليـه واألنصـار عـدول  -كما يقال   -ضمنا 
 !اخلرب على خالفة أيب بكر وخيالفوه

ــك أبــو بكــر نفســه: رابعــا فهــا هــو يقــول يف . لــو دل هــذا اخلــرب علــى خالفــة أيب بكــر، لفهــم ذل
فلــو كــان خــرب  -يقصــد عمــر وأبــا عبيــدة  - )١(" قــد رضــيت لكــم أحــد هــذين الــرجلني : " الســقيفة
داال على أحقيته باخلالفة، لكان أبو بكـر خمالفـا للنـيب بـإخراج نفسـه مـن هـذا  -لو صح  -الصالة 

 .بل يكون فعله إمهاال وتوريطا للمسلمني يف اخلالف والنزاع!! األمر، وترشيح عمر وأيب عبيدة
وهـو مـن هـو  -دل هذا اخلرب على خالفة أيب بكر، لفهم ذلك علي بن أيب طالـب لو : خامسا

 !وأسرع ملبايعة أيب بكر وما تأخر ستة أشهر عن بيعته -
 .استخلف عليا يف تبوك على املدينة وما عزله النيب  من املعلوم أنَّ : سادسا

مــة الكــربى، فاالســتخالف علــى املدينــة أوىل يف فــإن كــان االســتخالف بالصــالة داال علــى اإلما
وقيـــاس االســـتخالف يف الصـــالة علـــى اإلمامـــة الكـــربى، قيـــاس مـــع . الداللـــة علـــى اإلمامـــة الكـــربى

جــائزة خلــف كــل بــر  -عنــد أهــل الســنة  -فالصــالة . الفــارق، فاســد االعتبــار، الخــتالف العلتــني
وقيــاس االســتخالف علــى املدينــة علــى . الــةوفــاجر، خبــالف اإلمامــة الكــربى الــيت اشــرتطوا فيهــا العد

االســــتخالف علــــى املدينــــة  ألنَّ  -علــــى فــــرض صــــحة القيــــاس  -اإلمامــــة الكــــربى، قيــــاس صــــحيح 
 .متضمن ألمور الدين والدنيا معا كاإلمامة الكربى

____________ 
 .٢/٤٤٣: تاريخ الطربي - ١

    



٥٢٦ 

ون خالفـة أيب بكـر وقـد قدمـه مل تنكـر : احتج أحـد علمـاء السـنة علـى عـامل شـيعي فقـال: سابعا
كالمـه عنـدكم لـيس حبجـة   النيب يهجر فكما أنَّ  إذ قال إنَّ !! حنن اقتدينا بعمر: النيب للصالة؟ فقال

 .إن صح اخلرب -فكذا يف أمره أبا بكر الصالة بالناس  -يوم اخلميس  -
إمــرة أســامة بــن زيــد، وأمــر اجلــيش  جعــل أبــا بكــر حتــت النــيب  مــن املتفــق عليــه أنَّ : ثامنــا

فكيــف يبعــث النــيب أبــا بكــر مــع اجلــيش، مث جيعلــه يف الوقــت نفســه إمامـــا يف . باملســري لقتــال الــروم
ــك الــنفس الــيت أذهــب اهللا عنهــا . و نفــس الرســول مــا زال موجــودا وقــادرا علــى الصــالة! املدينــة؟ تل

م الرســـول نعـــم كيـــف يقـــدَّ . الـــرجس مـــن دون الســـلف وجعـــل الصـــالة عليهـــا فرضـــا مـــع كـــل صـــالة
،  بالصـــالة علـــى علـــيّ  إذا كانـــت صـــالة أيب بكـــر ال تصـــح إالّ  و !أحـــدا علـــى نفســـه؟ 

 !!به؟ فكيف يأمت عليٌّ 

 دعوى اإلجماع
 .وحيتج أهل السنة إلثبات خالفة أيب بكر بإمجاع الصحابة على اختياره خليفة

ف عنــه أحــد، بينمــا ختلــف عــن فمــن شــروط اإلمجــاع أن ال يتخلَّــ. مجــاعواحلــق إنــه ال وجــود لإل
العباس بن عبد املطلب، الفضل بن العباس، الـزبري بـن العـوام، خالـد : بيعة أيب بكر الكثريون، منهم

بن سعيد، املقداد بـن عمـر، سـلمان الفارسـي، أبـو ذر الغفـاري، عمـار بـن ياسـر، الـرباء بـن عـازب، 
 ...)١(بن كعب  أيبّ 

وعمـر يقـول عـن بيعـة أيب . ف مـن ذكرنـافلم تكن بيعة أيب بكر عن إمجـاع وال عـن مشـورة لتخلّـ
مـن بـايع ... ومتت وإnا قد كانت كذلك ولكن اهللا وقى شـرها إمنا كانت بيعة أيب بكر فلتةً : " بكر

 .)٢(... " رجال من غري مشورة من املسلمني فال يبايع
ح، ولكـــن الصـــحابة املتخلفـــني بـــايعوه فيمـــا بعـــد وانعقـــد مـــا ذكرتـــه صـــحي إنَّ : ولقائـــل أن يقـــول

 .اإلمجاع
____________ 
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٥٢٧ 

ــي  عــن بيعــة أيب بكــر، بعــث عمــرا إليــه  نعــم، بــايعوه ولكــن كــانوا مكــرهني، فحــني قعــد عل
لـك شـطره واهللا  احلب حلبـاً : فلما أتاه جرى بينهما كالم فقال. ائتين به بأعنف العنف: " وقال له

 .)١(! " ما حرصك على إمارته اليوم إال ليؤثرك غدا
، فــأبوا أن خيرجــوا. أبــا بكــر بعــث عمــر إىل املتخلفــني فجــاء فنــاداهم وهــم يف دار علــي وروي أنَّ 
 إنَّ : فقيــل لــه. هــا علــى مــن فيهــاأو ألحرقنّ  والــذي نفــس عمــر بيــده لتخــرجنّ : وقــال. فــدعا باحلطــب

 .)٢(" وإن : فيها فاطمة، فقال
: " بــايع فقــال: فقــال لـه. ومضـوا بــه إىل أيب بكـر ، فـأخرجوا عليــا مث أتـى عمــر ومعـه مجاعــةٌ 
إذن تقتلـون عبـد : فقـال! إلـه إال هـو، نضـرب عنقـك إذا واهللا الـذي ال: إن أنـا مل أفعـل فمـاذا؟ قـالوا

 .اهللا وأخا رسول اهللا
 ...وأما أخو رسول اهللا فال. أما عبد اهللا فنعم: قال عمر

 فأين اإلمجاع املزعوم مع وجود هذه احلقائق؟
  رأيـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــنص يفضـــــــــــــــــح جاحديـــــــــــــــــه

  ويلجــــــــــــــــــــــــــئهم إىل ضــــــــــــــــــــــــــيق اخلنــــــــــــــــــــــــــاق    

  
  ولــــــــــــــو كــــــــــــــان اجتمــــــــــــــاع القــــــــــــــوم رشــــــــــــــدا

  ل افـــــــــــــــــــــــــــــرتاقملـــــــــــــــــــــــــــــا أدى إىل طـــــــــــــــــــــــــــــو     

  
 .ختلف سعد بن عبادة وحده يلغي اإلمجاع إنَّ 

متنــع  غــرةً موقــف ســعد بـن عبــادة قــد ظـل ثَ  ويف كــل احلــاالت، فـإنَّ : " يقـول الــدكتور حممــد عمـارة
 ".انعقاد اإلمجاع على خالفة أيب بكر 

ن مـ تصور اإلمجـاع علـى إمـارة أيب بكـر، يف مثـل تلـك الظـروف واملالبسـات، ضـربٌ  إنَّ : " وقال
 .)٣(" احملال 

____________ 
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٥٢٨ 

 عدول الصحابة عن النص
 لعلـي  هـل يعقـل أن يسـمع الصـحابة باسـتخالف النـيب : سؤال قد يـرد يف األذهـان

 ويبايعوه يف غدير خم، مث ينكثون بيعته؟
مـــن فهـــم موضـــوع عدالـــة الصـــحابة واجتهـــادهم أمـــام احملكمـــات ال يعـــرض لـــه هـــذا الســـؤال،  إنَّ 

فهـذا الــذي ال يتصـور خـروج الصــحابة عـن الــنص يف . شـائع عنــد الصـحابة فـاخلروج عـن الــنص أمـرٌ 
حابة أمــام الــنص يف اســتخالف علــي وتعقــل ملــاذا ال تعقــل اجتهــاد الصــ: اســتخالف علــي نقــول لــه

ة، واجتهـادهم يف حتـرمي املتعـة، وإلغـاء سـهم اجتهادهم يف رزية اخلميس، وسرية أسامة، ويـوم احلديبيّـ
 !؟...املؤلفة قلوQم، و
خــروجهم  مل ال يقــال إنَّ : كــان الجتهــاد رأوه، قلنــا. خــروجهم عــن هــذه النصــوص إنَّ : فــإن قيــل

 !بيل هذا؟ وامللك عقيمعن نصوص االستخالف من ق
فحــني ذهــب موســى . لــيس بأعجــب مــن فعــل بــين إســرائيل مــع هــارون وفعــل الصــحابة مــع علــيِّ 

مليقــات ربــه اســتخلف علــى أصــحابه أخــاه هــارون ووعــد قومــه بأنــه ســيعود بعــد ثالثــني ليلــة،  
جــل الــذي العِ  لكــن اهللا أمتهــن بعشــر، فلمــا رجــع موســى وجــد قومــه قــد تركــوا هــارون وعكفــوا علــى

فـــــــإذا جـــــــاز ألصـــــــحاب موســـــــى أن يرتكـــــــوا هـــــــارون، جـــــــاز ألصـــــــحاب حممـــــــد . صـــــــنعه الســـــــامري
، فالنــاس عنــد النــيب  الــذي هــو مبنزلــة هــارون مــن موســى  أن يرتكــوا عليــا  

 !هم الناس، والزمان هو الزمان
ن قــبلكم ســنن َمــ لتتــبعنَّ : " لقــول النــيب ألصــحابه حابة عــن هــارون حممــد مصــداقٌ وإعــراض الصــ

 :قلنا!! لسلكتموه شربا بشرب وذراعا بذراع، حىت لو سلكوا جحر ضبٍّ 
 .)١(! " يارسول اهللا اليهود والنصارى، قال فمن؟

____________ 
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٥٢٩ 

إنا إذا كنا عندك كنا على حال وإذا خرجنـا مـن عنـدك مهتنـا : " د قال الصحابة للنيب وق
 .)١(" الدنيا وأهلونا 

الــدنيا أو أهلــوهم، فكيــف يكــون حــاهلم  الcمهــم إالّ  فالصــحابة مــا إن افرتقــوا عــن النــيب 
 !وانقطع عنهم؟ إذا مات النيب 

دٌ  َوَما ( :وال نعجب من فعل الصحابة هذا واهللا يقـول فـيهم Bَم%ُ  Bَقبِْلهِ  ِمن َخلَْت  قَدْ  رَُسوٌل  إِال 
فَإِن الرُُّسُل 
َ
اَت  أ Bوْ  م

َ
ٰ  انَقلَبْتُمْ  قُِتَل  أ َhَ  ْْقَقابُِكم

َ
ٰ  يَنَقِلْب  َوَمن أ َhَ  ِـ فَلَن َعِقبَيْه Byَُـهَ  ي Bئًاَشـيْ  اللـ 

ْجِزي هُ  وََسيَ Bاِكِرينَ  اللـ B٢( ) الش(. 
 :وكيف نعجب من فعلهم بعد إخبار النيب بورود أصحابه النار، وقوله 

 :وكيف نستبعد ذلك بعد مناداة النيب " فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النعم " 
 "!!إnم ارتدوا على أدبارهم القهقرى " أو " بعدك إنك ال تدري ما أحدثوا " 

لقد كان الصحابة يصلون ويصومون وحيجون ويقومـون بسـائر الفـرائض، فلمـاذا ال خيلـص مـنهم 
 .إال مثل مهل النعم؟ نعم ليس هناك تفسري إال أnم نكثوا البيعة برتكهم آل البيت 

األمـة  إنَّ : " يقـول لعلـي  وسـلم وآله عليه اهللا صلىوكيـف ال نسـتهجن فعلهـم، والنـيب 
 ).إنه لقول رسول كرمي! (؟"ستغدر بك من بعدي 

هــذان طلحــة والــزبري بايعــا عليــا، وخرجــا عليــه، فــإذا جــاز هلمــا نكــث بيعــة علــي، جــاز أليب بكــر 
 وعمــر نكــث بيعــة علــي وال فــرق، فالشــيخان مــن الصــحابة العــدول، وطلحــة والــزبري مــن الصــحابة

 .العدول أيضا باتفاق أهل السنة
____________ 

 .رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح: ، قال١٠/٣١٠: جممع الزوائد - ١
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٥٣٠ 

 وفي الختام
 .ثابتة يف الكتاب والسنة إمامة علي  إنَّ 

صـــــالة، وإمجـــــاع رمبـــــا يـــــذكر أهـــــل الســـــنة أدلـــــتهم وهـــــي، آيـــــات الشـــــورى، إمامـــــة أيب بكـــــر يف ال
 .الصحابة

هـذه األدلـة يف غـري حملهـا، خبـالف أدلـة  أنَّ : وحنن أثبتنا سابقا مبـا ال يبقـى معـه جمـال للشـك فيـه
 .اإلمامية

وإين ألعجـــب مـــن املســـلم كيـــف يتمســـك Qـــذه األدلـــة، ويـــرتك األدلـــة اإلهليـــة والنصـــوص النبويـــة 
 .ة كالشمس عند الزوال يف ثبوcا وداللتهاالبينِّ 

    



٥٣١ 

 ل الرابعالفص

 األئمة االثنا عشر
    



٥٣٢ 

    



٥٣٣ 

  واتــــــــــــزّ إذا اعَ  النــــــــــــيبِّ  مــــــــــــرياثِ  أهــــــــــــلُ  مُ ُهــــــــــــ

  وخـــــــــــــري محـــــــــــــاةٍ  ســـــــــــــاداتٍ  وهـــــــــــــم خـــــــــــــريُ     

  
  دٍ مشــــــــهَ  ، يف كــــــــلِّ يف اإلعســــــــارِ  طــــــــاعيمُ مَ 

  والربكـــــــــــــــــات فوا بالفضـــــــــــــــــلِ رُ لقـــــــــــــــــد َشـــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــ فـــــــــــــــإن فخـــــــــــــــروا يومـــــــــــــــاً    دٍ أتـــــــــــــــوا مبحمَّ

  ذي الســـــــــــــــــــوراتِ  رقـــــــــــــــــــانِ والفُ  وجربيـــــــــــــــــــلَ     

  
ـــــــــــــــــوعـــــــــــــــــدّ    الا املناقـــــــــــــــــب والُعـــــــــــــــــذ اً وا علّي

  بنــــــــــــــــــــاتِ  خــــــــــــــــــــريَ  الزهــــــــــــــــــــراءِ  وفاطمــــــــــــــــــــةَ     

  
  ، فــــــــــــــــــإnميف أهــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــيبِّ  المـــــــــــــــــكَ مَ 

  ثقـــــــــــايت أحبـــــــــــاءي، مـــــــــــا عاشـــــــــــوا وأهـــــــــــلُ     

  
  مألمـــــــــــــــــــري، فـــــــــــــــــــإnّ  شـــــــــــــــــــداً ختـــــــــــــــــــريcم رُ 

  اخلــــــــــــــرياتِ  ريةُ ِخـــــــــــــ حــــــــــــــالٍ  علـــــــــــــى كـــــــــــــلِّ     

  
* * * 

 ١٤٥ - ١٢٤: من ديوان دعبل اخلزاعي
    



٥٣٤ 

 :توطئة
ة وإسـعادهم، متمـثال بقيـادة آل ه اهللا إلنقـاذ البشـريّ شـروع الـذي أعـدَّ لقد بينا فيما سبق طبيعـة امل

أن أقــــدم للقــــراء شــــيئا مــــن ســــرية هــــؤالء األئمــــة ومكــــانتهم بــــني  تُ وارتأيْــــ. البيــــت، فكريــــا وسياســــيا
 .العلماء

 ) المرتضى(علي بن أبي طالب 
 ) هـ ٤٠ -قبل البعثة  ١٠(

رافــق النــيب .  اإلســالم عليــه دون صــبيان بــين هاشــم وقــريش، عــرض النــيبل النــاس إســالماً هــو أوَّ 
 .يف مجيع حتركاته ومات النيب يف حجره 

ــــيب فيقــــول وهــــا هــــو  ــــه مــــن الن وقــــد علمــــتم موضــــعي مــــن رســــول اهللا : " حيــــدثنا عــــن منزلت
ضـعين يف حجـره وأنـا ولـد، يضـمين إىل صـدره، ويكنفـين بالقرابة القريبة، واملنزلة اخلصيصة، و  

فراشــه، وميســين جســده، ويشــمين عرفــه، وكــان ميضــغ الشــئ مث يلقمنيــه، ومــا وجــد يل كذبــة يف قــول، 
ولقـد كنـت أتبعـه اتبـاع الفصـيل أثـر أمـه، يرفـع يل يف كـل يـوم مـن أخالقـه علمـا، . وال خطلة يف فعل

 كـل سـنة حبـراء، فـأراه وال يـراه غـريي، ومل جيمـع بيـت واحـد ويأمرين باالقتـداء بـه، وقـد كـان جيـاور يف
 "وخدجيــة وأنــا ثالثهمــا أرى نــور الــوحي وأشــم ريــح النبــوة  يومئــذ يف اإلســالم غــري رســول اهللا 

)١(. 
____________ 

 .اخلطبة القاصعة: nج البالغة - ١

    



٥٣٥ 

خ الشــهري ابــن يقــول املــؤرِّ . إثبـات اتصــاهلا بعلــيّ وقـد اجتهــدت كــل فرقــة مــن الفــرق اإلســالمية يف 
 :أيب احلديد

شـــرف العلـــم بشـــرف املعلـــوم، ومعلومـــه  أشـــرف العلـــوم هـــو العلـــم اإلهلـــي، ألنَّ  وقـــد عرفـــت أنَّ " 
اقتــبس، وعنــه نقــل، وإليــه انتهــى،  ومــن كالمــه . أشــرف املوجــودات، فكــان هــو أشــرف العلــوم

 .ومنه ابتدأ
م النـاس هـذا الفـن، تالمذتـه الذين هم أهل التوحيد والعدل وأرباب النظر ومنهم تعلَّ  املعتزلة فإنَّ 

كبريهم واصل بن عطاء تلميذ أيب هاشم عبد اهللا بـن حممـد بـن احلنفيـة، وأبـو هاشـم   وأصحابه، ألنَّ 
 .تلميذ أبيه وأبوه تلميذه 

بشـــري األشـــعري وهــو تلميـــذ أيب علـــي  وأمــا األشـــعرية فـــإnم ينتمــون إىل أيب احلســـن علـــي بــن أيب
اجلبائي، وأبـو علـي أحـد مشـايخ املعتزلـة فاألشـعرية ينتهـون بـآخرة إىل أسـتاذ املعتزلـة ومعلمهـم، وهـو 

 .علي بن أيب طالب 
 .وأما اإلمامية والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهر

يف اإلســــالم فهــــو عيــــال عليــــه  أصــــله وأساســــه وكــــل فقيــــه علــــم الفقــــه، وهــــو : ومـــن العلــــوم
 .ومستفيد من فقهه

 .أما أصحاب أيب حنيفة كأيب يوسف وحممد وغريمها فأخذوا عن أيب حنيفة
وأما الشافعي فقرأ على حممد بن احلسن فريجع فقهـه أيضـا إىل أيب حنيفـة، وأبـو حنيفـة قـرأ علـى 

 .األمر إىل علي  وينتهي وجعفر قرأ على أبيه  جعفر بن حممد 
وأما مالك فقرأ على ربيعة الرأي، وقرأ ربيعة على عكرمة، وقـرأ عكرمـة علـى عبـد اهللا بـن عبـاس، 

وإن شئت فـرددت إليـه فقـه الشـافعي بقراءتـه علـى . وقرأ عبد اهللا بن عباس على علي بن أيب طالب
 .مالك كان لك ذلك، فهؤالء الفقهاء األربعة

عمـر ابـن اخلطـاب، وعبـد : فرجوعه إليه ظاهر، وأيضا فـإن فقهـاء الصـحابة كـانوا أما فقه الشيعة
أمـا ابـن عبـاس فظـاهر، وأمـا عمـر فقـد عـرف كـل أحـد . اهللا بن عباس وكالمهـا أخـذ عـن علـي 

 رجوعه إليه يف كثري من املسائل اليت اشكلت عليه وعلى غريه
    



٥٣٦ 

ال بقيــت ملعضــلة لــيس هلــا أبــو : " وقولــه" لــي هللــك عمــر لــوال ع: " وقولــه غــري مــرة )١(مــن الصــحابة 
فقــد عــرف Qــذا الوجــه أيضــا انتهــاء " يف املســجد وعلــي حاضــر  ال يفتــني أحــدٌ : " وقولــه". احلســن 
 ...الفقه إليه

ع، وإذا راجعـت إىل كتـب التفسـري علمـت علـم تفسـري القـرآن، وعنـه أخـذ، ومنـه فـرِّ : ومن العلوم
ه، وعن عبد اهللا بن عباس، وقـد علـم النـاس حـال ابـن عبـاس يف مالزمتـه أكثره عن صحة ذلك، ألنَّ 

كنســبة : ايـن علمـك مـن علـم ابـن عمـك؟ فقـال: لـه وانقطاعـه إليـه، وأ نـه تلميـذه وخرجيـه، وقيـل لـه
 ...قطرة من املطر إىل البحر احمليط

أه وأملـى علـى علم النحو والعربية، وقد علم الناس كافـة أنـه هـو الـذي ابتدعـه وانشـ: ومن العلوم
الكـالم كلـه ثالثـة أشـياء اسـم وفعـل وحـرف، ومـن : أيب األسود الـدؤيل جوامعـه وأصـوله ومـن مجلتهـا

. مجلتهــا تقســيم الكلمــة إىل معرفــة ونكــرة، وتقســيم وجــوه اإلعــراب إىل الرفــع والنصــب واجلــر واجلــزم
 ".نهض Qذا االستنباط القوة البشرية ال تفي Qذا احلصر وال ت وهذا يكاد يلحق باملعجزات، ألنَّ 

النــاس رأيــا،  ا الــرأي والتــدبري فكــان مــن أســدِّ وأمَّــ: " -والكــالم ال يــزال البــن أيب احلديــد  -قــال 
ا عـزم علـى أن يتوجـه بنفسـه إىل حـرب الـروم والفـرس وأصحهم تدبريا، وهو الذي أشار على عمر ملّـ

و قبلهـــا مل حيـــدث عليـــه مـــا مبـــا أشـــار، وهـــو الـــذي أشـــار علـــى عثمـــان بـــأمور كـــان صـــالحه فيهـــا ولـــ
وإمنـــا قـــال أعـــداؤه ال رأي لـــه، ألنـــه كـــان متقيـــدا بالشـــريعة ال يـــرى خالفهـــا، وال يعمـــل مبـــا . حـــدث

 .يقتضي الدين حترميه
 .)٢(" لوال الدين والتقى لكنت أدهى العرب : " وقد قال 

____________ 
إىل فتاويـه وأقوالـه يف املـواطن الكثـرية، واملسـائل املعضـلة، مشـهور وسؤال كبار الصحابة لـه، ورجـوعهم : " قال النووي - ١

 .١/٢٤٦: األمساء واللغات". 
 ".ولو ذكرنا ما سأله الصحابة به مثل عمر وغريه رضي اهللا عنهم ألطلنا : " وقال ابن االثري يف أسد الغابة

 .٢٨ - ١/١٧: شرح النهج - ٢

    



٥٣٧ 

يرجـــع إليـــه فقـــه  -كـــرم اهللا وجهـــه   -عليـــا  إنَّ : " -شـــيخ األزهـــر  -قـــال الشـــيخ أمحـــد البـــاقوري 
األئمـة األربعـة مالـك والشـافعي وابــن حنبـل وأبـو حنيفـة، كمـا يرجــع إليـه فقـه الشـيعة وفقـه الصــحابة 

)٢("  )١(. 
لنــا ثــروة إســالمية عظيمــة  وقــد تــرك . هــذا هــو علــي بــن أيب طالــب أول األئمــة االثــين عشــر

إنـه دون كـالم اخلـالق، وفـوق : هـذا الكتـاب العظـيم الـذي قـال فيـه الناقـدون )٣(ودونك nج البالغة 
 .)٤(كالم املخلوقني 

فإنــك إن نظـــرت فيــه جتـــد مجيــع معـــارف اإلســالم مـــن توحيــد، وعـــدل، وتنزيــه لألنبيـــاء، وتـــذكري 
 .وكل هذا من خمزون علم النبوة... باملعاد، وسياسة، واقتصاد، وأخالق

يف اخلالفة أبـو بكـر، : ما تقول يف التفضيل؟ قال: قلت أليب: " حنبل قال عبد اهللا بن أمحد بن
يا بـين، علـي بـن أيب طالـب مـن أهـل بيـت ال يقـاس Qـم أحـد : فعلي؟ قال: فقلت. وعمر، وعثمان

 ")٥(. 

 :من أقوال اإلمام
ك ك، فـــاخش فـــاحش فعلـــك، فعلَّـــك، فصـــار قصـــار ذلـــك ذلُّـــك عـــزّ غـــرّ : كتـــب إىل معاويـــة  - ١

 ُc ُQ دىدى! 
 .أفضل األعمال ما أكرهت نفسك عليه - ٢

____________ 
 .٤٧ص : علي إمام األئمة - ١
 .nج البالغة من كالم سيد الفصاحة والبالغة علي بن أيب طالب  أنَّ  وقد بات واضحا لكل ذي لبٍّ  - ٢

مصـادر nـج البالغـة " قيقـة إىل كتـاب وهذا املوضوع أوسـع مـن أن تتحملـه هـذه األسـطر، لـذا فإننـا حنيـل البـاحثني عـن احل
 .، ملؤلفه عبد الزهراء اخلطيب ففيه أقوى األدلة على ما نقول"وأسانيده 

 .١/٢٤: شرح النهج، ابن أيب احلديد - ٣
  .٢/١٢٠: طبقات احلنابلة، أيب يعلى - ٤

    



٥٣٨ 

فســنة رســول اهللا  أمــا الســنة: فقــال . ة والبدعــة والفرقــة واجلماعــةســأله رجــل عــن الســنُّ  - ٣
وأمــا الفرقـة فأهـل الباطـل وإن كثــروا وأمـا اجلماعـة فأهـل احلــق وإن . وأمـا البدعـة فمـا خالفهـا 

 .واقلّ 
 .سعوعاء العلم فإنه يتّ  كل وعاء يضيق مبا جعل فيه إالّ   - ٤
 .رمس من خُ م بلحم، ويسمع بعظم، ويتنفإعجبوا هلذا اإلنسان، ينظر بشحم، ويتكلّ  - ٥
 .رواة العلم كثري ورعاته قليل ال عقل رواية، فإنَّ  رعايةٍ  إعقلوا اخلرب إذا مسعتموه عقلَ  - ٦
لـــو شـــئت : نظـــر إىل املـــاء ينـــزل مـــن األعلـــى إىل األســـفل فقـــال اإلمـــام عليـــا  روي أنَّ  - ٧

 .جلعلت من هذا املاء نورا
 .زون علم النبوةوهذا من خم! واملقصود بالنور هنا الكهرباء

فوقـف يف مكـان فيـه الرمـل، . مـع بعـض أصـحابه يف منطقـة الظهـران يف احلجـاز كان   - ٨
 .ه وينظر يف األرض ما حتت الرملفجعل جير الرمل وينحيّ 

يف هــذا املكــان عينــا  إنَّ : ملــاذا تفعــل ذلــك يــا أمــري املــؤمنني؟ قــال : فقــال لــه بعــض أصــحابه
ـــت، لـــو أخرجتهـــا مـــن هـــذا املكـــان  عـــنيٌ : ومـــا هـــو الـــنفط؟ قـــال : قيـــل. مـــن الـــنفط تشـــبه الزي

 .ألغنيت مجيع العرب منها
  



٥٣٩ 

 ) المجتبى(اإلمام الحسن بن علي 
 ) هـ ٥٠ -  هـ ٣(

، وجـــــــده ســـــــيد اخللـــــــق حممـــــــد ، وأمـــــــه فاطمـــــــة الزهـــــــراء أبـــــــوه علـــــــي بـــــــن أيب طالـــــــب 
وأخوه احلسني، وهو اإلمام الثاين من األئمة االثين عشـر، وفضـله أشـهر  وسلم وآله عليه اهللا صلى

 .من أن يذكر
قــال عبـد الـرمحن بــن . كانـت صـحيفة آل البيــت والـيت حتـوي الســنة النبويـة عنـد احلســن بـن علـي

ــيِّ : " أيب ليلــى ــي عــن قــول عل ــأخرج منهــا صــ ســألت احلســن بــن عل حيفة يف اخليــار، فــدعا بربعــة، ف
 .)١(" صفراء مكتوب فيها قول علي يف اخليار 

حنـــن حـــزب اهللا الغـــالبون، وعـــرتة رســـوله : " بالنـــاس بعـــد وفـــاة أبيـــه فقـــال خطـــب احلســـن 
يف أمتــه،  األقربـون، وأهــل بيتــه الطيبـون الطــاهرون، وأحــد الثقلــني اللـذين خلفهمــا رســول اهللا 

والتـــايل كتـــاب اهللا، فيـــه تفصـــيل كـــل شـــئ، ال يأتيـــه ". ك فـــيكم كتـــاب اهللا وعـــرتيت إين تـــار : " فقـــال
. ل علينــا يف تفســريه، ال نتظــىن تأويلــه بــل نتــيقن حقائقــهالباطــل مــن بــني يديــه وال مــن خلفــه، فــاملعوَّ 

 ".طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة اهللا عز وجل ورسوله مقرونة  فأطيعونا فإنَّ 
ن عـرفين فقـد عـرفين، ومـن مل يعـرفين فأنـا احلسـن بـن علـي، وأنـا ابـن النـيب، أيها الناس م: " وقال

وأنا ابـن الوصـي، وأنـا ابـن البشـري، وأنـا ابـن النـذير، وأنـا ابـن الـداعي إىل اهللا بإذنـه، وأنـا ابـن السـراج 
 .)٢(" املنري، وأنا من أهل بيت الذي أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا 

____________ 
 .اسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه، حممد األعظميدر  - ١
ص : مقاتــل الطــالبيني. ٣/١٧٢: املســتدرك، احلــاكم. ١/٤٢٧: منتهـى اآلمــال يف تــواريخ النــيب واآلل، عبــاس القمــي - ٢
 .٢٣٢ص : حتف العقول. ٢٠٨ص : إعالم الورى. ٣٥ - ٣٤

    



٥٤٠ 

أمـــا بعـــد فـــإنكم : علـــي كتــب احلســـن بـــن أيب احلســـن البصـــري إىل أيب حممـــد احلســن بـــن 
 ة الشـاهرة، أو كسـفينة نـوح معشر بين هاشم، الفلـك اجلاريـة يف اللجـج الغـامرة، واألعـالم النـريّ 

كتبـــت إليـــك يـــابن رســـول اهللا، عنـــد اختالفنـــا يف القـــدر، . الـــيت نزهلـــا املؤمنـــون وجنـــا فيهـــا املســـلمون
مكــم، مــن علــم اهللا علَّ  ، فــإنَّ عليــه رأيــك ورأي آبائــك  وحريتنــا يف االســتطاعة، فأخربنــا بالــذي

 .بعضها من بعض واهللا مسيع عليم وأنتم شهداء على الناس، واهللا الشاهد عليكم، ذريةٌ 
ــك، ولــوال مــا ذكرتــه مــن حريتــك   بســم اهللا الــرمحن الــرحيم وصــل إيلَّ : فأجابــه احلســن  كتاب

اهللا يعلمــه،  أخربتــك، أمــا بعــد فمــن مل يــؤمن بالقــدر خــريه وشــره أنَّ  وحــرية مــن مضــى قبلــك إذن مــا
... " اهللا مل يطــع مكرهــا، ومل يعــص مغلوبــا إنَّ . ومــن أحــال املعاصــي علــى اهللا فقــد فجــر. فقــد كفــر

)١(. 
 إنَّ : د قولـه هـومع معاوية، فال تسعها هذه األسطر، وما نوَّ  أما قضية صلح اإلمام احلسن 

م اضــــطر إىل الصــــلح اضــــطرارا، فأغلــــب جيشــــه كــــانوا مــــن اخلــــوارج وأهــــل النفــــاق والطــــامعني اإلمــــا
فكـــان . قليلـــة قلــةٌ  فلـــم يبــق مـــع اإلمـــام إالّ . واســـتطاع معاويــة ان يشـــرتي الكثـــري مــنهم... واألعــراب

ولــو اختــار القتــال ملــا بقــي آلل البيــت وشــيعته وجــود، . اإلمــام أمــام خيــارين إمــا أن يصــاحل أو يقاتــل
أين مل أجد أنصارا، ولو وجـدت أنصـارا لقاتلتـه  مت األمر إىل معاوية، إالّ واهللا، ما سلّ : " ال ق

 .)٢(" ليلي وnاري، حىت حيكم اهللا بيين وبينه 
يف الصــلح، أن تعــود اخلالفــة لــه إذا مــات معاويــة، وإذا مــات احلســن  وقــد اشــرتط احلســن 

 .تعود للحسني 
____________ 

 .٢٣١ص : حتف العقول - ١
 .االحتجاج وراجع صلح اإلمام احلسن يف كتب اإلمامية - ٢

    



٥٤١ 

 :من أقوال اإلمام
 .من اتكل على حسن االختيار من اهللا له، مل يتمن أنه يف غري احلال اليت اختارها اهللا له - ١
الســـالمة والصـــرب، فشـــيبت نا عـــن أهـــل الشـــام شـــك وال نـــدم، وإمنـــا كنـــا نقـــاتلهم بمـــا صـــدَّ  - ٢

الســـالمة بالعـــداوة، والصـــرب بـــاجلزع، وكنـــتم يف مســـريكم إىل صـــفني ديـــنكم أمـــام دنيـــاكم، فأصـــبحتم 
 .ا لكم كما كنا، ولستم كما كنتم لناودنياكم أمام دينكم، أال وإنّ 

احلكمــة زيــن، والوقــار مــروءة، والصـــلة نعمــة، واإلكثــار صــلف، والعجلــة ســـفه،  إعلمــوا أنَّ  - ٣
 .، وجمالسة أهل الفسوق ريبهنيٌ سفه ضعف، والفلق ورطة، وجمالسة أهل الدناءة شَ وال

 .بالعقل تدرك الداران مجيعا، ومن حرم العقل حرمهما مجيعا - ٤
    



٥٤٢ 

 ) الشهيد(الحسين بن علي 
 ) هـ ٦١ -  هـ ٤(

انته، وابن أمري املـؤمنني علـي ابن بنت رسول اهللا، ورحي السيد اإلمام أبو عبد اهللا احلسني " 
 ...له أشرف نسب، وأكمل نفس، مجع الفضائل ومكارم األخالق، ،، ونشأة بيت النبوة

ــغ بيانــه، ســخيا با بكــرمي أخالقــه، مؤدِّ وكــان إذا أقــام باملدينــة أو غريهــا مفيــدا بعلمــه، مهــذِّ  بــا ببلي
 ...مباله، متواضعا للفقراء

م املهتـدين، ونـور األرض، فأخبـار حياتـه فيهـا هـدى للمسرتشـدين علَـ لقد كان احلسني يف وقتٍ 
 .)١(" بأنوار حماسنه، املقتفني آثار فضله 

م يف صـباه خـري مـا يتعلمـه أبنــاء زمانـه مـن فنـون العلــم وقـد تعلَّــ: " اد يف احلسـني وقـال العّقـ
ـــري مـــن املتصـــوفة وحكمـــاء الـــد ين نصوصـــهم الـــيت يعولـــون عليهـــا واألدب والفروســـية، وإليـــه يرفـــع كث

 .ويردوnا إىل علي بن أيب طالب 
 ...ة صوت، ومجال إمياءوقد أويت ملكة اخلطابة من طالقة لسان، وحسن بيان، وغنّ 

فهابه الناس، وعـرف معاويـة .. وقد أخذ نفسه بسمت الوقار يف رعاية أسرته ورعاية الناس عامة
 ل من قريش ذاهب إىل املدينةعنه هذه املهابة، فوصفه لرج

____________ 
وهنــاك لطيفــه أليب يعقــوب . عــن األعيــان ٢٢٢ص : هــذا كــالم الســيد علــي جــالل املصــري راجــع الشــيعة يف امليــزان - ١

سـيديهم شـاءا أم أبيـا، وألن السـيد هـو : " احلسـن واحلسـني  قـال عـن أيب بكـر وعمـر إنَّ . السجستاين اإلمسـاعيلي
طاع ال املطيع فوجب أن تلـزمهم طاعـة احلسـن واحلسـني وال تلـزم احلسـن واحلسـني طـاعتهم ألnمـا إمامـان وسـيدا شـباب امل

 .، حتقيق مصطفى غالب٧٢ص : أنظر كتابه االفتخار" أهل اجلنة 

    



٥٤٣ 

اذا دخلت مسجد رسـول اهللا فرأيـت حلقـة فيهـا قـوم كـأن علـى رؤوسـهم الطـري، فتلـك حلقـة : فقال
 ...، مؤتزرا إىل أنصاف ساقيهأيب عبد اهللا

أمـــا عاداتـــه يف معيشـــته، فكـــان مالكهـــا لطـــف احلســـن، ومجـــال الـــذوق، والقصـــد يف تنـــاول كـــل 
 ..كان حيب الطيب والبخور، ويأنق للزهر والرحيان. مباح

. تــه Qــامــن رحيــان، فحيَّ  وروى أنــس بــن مالــك أنــه كــان عنــده، فــدخلت عليــه جاريــة بيــدها طاقــةٌ 
جاريــة جتيئــك بطاقــة رحيــان فتعتقهــا؟ : فســأله أنــس متعجبــا" لوجــه اهللا تعــاىل  ةٌ حــرّ أنــت : " فقــال هلــا

َذا (: قال تبارك وتعـاىل.. كذا أدبنا اهللا: " قال يتُم َو/ِ ةٍ  ُحِيّ Bْحَسنَ  فََحيُّوا بِتَِحي
َ
وْ  ِمنَْها بِأ

َ
 ) رُدُّوَهـا أ

 "..وكان أحسن منها عتقها .. )١(
... ب اهلجــري، ولــه مــن األعــداء مــن يصــدقون ويكــذبونوقــد عــاش ســبعا ومخســني ســنة باحلســا

فلم يعبـه أحـد مـنهم مبعابـة ومل ميلـك أحـد مـنهم أن ينكـر مـاذاع مـن فضـله، حـىت حـار معاويـة بعيبـه 
 .)٢(" حني استعظم جلساؤه خطاب احلسني له 

 :ثائرا ضد يزيد، أوصى أخاه حممد بن احلنفية فقال وقبل خروج احلسني 
ين مل أخــرج أشــرا وال بطــرا وال مفســدا وال ظاملــا، وإمنــا خرجــت لطلــب اإلصــالح يف أمــة وإ"... 

ي وأيب علي بـن أيب طالـب، فمـن جدي، أريد أن آمر باملعروف وأnى عن املنكر، وأسري بسرية جدّ 
قبلين بقبول احلق فاهللا أوىل باحلق، ومن رد علي هذا، أصـرب حـىت يقضـي اهللا بيـين وبـني القـوم بـاحلق 

 .)٣(" هو خري احلاكمني و 
ــ طَّ لــد آدم َخمــاملــوت علــى وُ  طَّ ُخــ: " حــني خــرج إىل العــراق فقــال وخطــب احلســني  الدة الَق

أنــا القيــه،    يل مصــرعٌ ّري ين إىل أســاليف اشــتياق يعقــوب إىل يوســف، وُخــعلــى جيــد الفتــاة، ومــا أوَهلــ
 ربالء، فــيمألن مــين أكراشــا جوفــا وأجربــةٍ عهــا عســالن الفلــوات بــني النــواويس وكــ بأوصــايل تقطِّ كــأينّ 
 بالقلم، رضى اهللا رضانا طَّ ، ال حميص عن يوم خُ سغباً 

____________ 
 .٨٦: النساء - ١
 .١٩٦ - ١٩١ص : راجع اhموعة الكاملة لعباس حممود العقاد، اhلد الثاين، احلسني أبو الشهداء - ٢
 .٢٥ص : نفس املهموم - ٣

    



٥٤٤ 

بالئـه ويوفينـا أجـر الصـابرين، لـن تشـذ عـن رسـول اهللا حلمتـه، وهـي جمموعـة  أهل البيت، نصرب علـى
علـى لقـاء  نـاً هجتـه، وموطّ مـن كـان بـاذال فينـا مُ . Qم عينه، وينجز Qـم وعـده يف حظرية القدس، تقرّ 
 .)١(" اهللا نفسه فلريحل معنا 

لرســــايل مـــع اخلــــط كــــربالء، فيلتقـــي أهـــل احلــــق مـــع أهــــل الباطـــل، اخلـــط ا  ويصـــل احلســـني 
وتســـيل الـــدماء الزاكيـــات، دمـــاء أهـــل بيـــت النبـــوة، وختـــتلط برتبـــة كـــربالء لتســـقي شـــجرة . الطـــاغويت

ل هــذه الــدماء مــع مـــرور وتتحــوّ . اإلســالم فتبعــث فيهــا احليــاة، بعــد أن كــاد يقتلهــا اجلرثــوم األمــوي
التضــــحية والفــــداء، لألحــــرار، فيمــــرون علــــى كــــربالء ويتعلمــــون منهــــا روح  ومــــزودٍ  الــــزمن إىل مشــــعلٍ 

التـــاريخ، ولكـــنهم أحيـــاء عنـــد رQـــم  مـــا أكثـــر الشـــهداء علـــى مـــرِّ . ويســـتلهمون منهـــا الـــدروس والعـــرب
 .يف الدارين يرزقون، أما احلسني فحيٌّ 

 :من أقوال اإلمام
، لـيس إين قـد أذنـت لكـم فـانطلقوا مجيعـا يف حـلٍّ :... قال ألصحابه ليلـة العاشـر مـن حمـرم - ١

، مث ليأخــذ كــل رجــل مــنكم بيــد رجــل مــن أهــل بيــيت، مث ذوه مجــالً هــذا الليــل فاّختــ علــيكم مــين ذمــام،
القــوم إمنــا يطلبــوين، ولـــو قــد أصــابوين للهــوا عـــن  وادكم ومــدائنكم حــىت يفـــرج اهللا، فــإنَّ تفرقــوا يف َســ
 .طلب غريي

الســـلة ز بـــني اثنتـــني بـــني عي قـــد رَكـــابـــن الـــدَّ  -يزيـــد  -عي الـــدَّ  أال وإنَّ : قـــال يـــوم العاشـــر - ٢
والذلــة، وهيهـــات منــا الذلـــة، يـــأىب اهللا ذلــك لنـــا ورســوله واملؤمنـــون، وحجـــور طابــت، وانـــوف محيـــة، 

 .صارع الكرامونفوس أبية، وأن نؤثر طاعة اللئام على مَ 
صــوا ت معائشــهم، فــإذا حمُّ علــى ألســنتهم، حيوطونــه مــا درَّ  قٌ النــاس عبيــد الــدنيا، والــدين لِعــ - ٣

 .انونالديّ  بالبالء، قلَّ 
 .من حياة يف ذل ، خريٌ موت يف عزّ  - ٤
 .من دالئل العامل انتقاده حلديثه، وعلمه حبقائق فنون النظر - ٥

____________ 
 .١٠٠ص : نفس املهموم - ١

    



٥٤٥ 

 ) السجاد(اإلمام علي بن الحسين 
 ) هـ ٩٥ -   هـ ٣٨(

فحفـــظ اهللا بـــه نســـل النـــيب اإلمـــام الرابـــع مـــن أئمـــة آل البيـــت، شـــهد كـــربالء، لكنـــه كـــان مريضـــا 
سـئل علـي بـن احلسـني : عن جعفر بن حممد. وبقيت مأساة كربالء تعيش مع اإلمام . 

ت عينـاه ومل من ولـده، فبكـى حـىت ابيّضـ يعقوب فقد سبطاً  ال تلوموين، فإنَّ : عن كثرة بكائه، فقال
ر رجال مـن أهـل بيـيت ذحبـوا يف غـداة واحـدة، فـرتون حـزnم يعلم أنه مات، ونظرت أنا إىل أربعة عش

 ؟)١(يذهب من قليب أبدا 
 :بن احلسني، فقلت دخلت على عليِّ : ويف طبقات ابن سعد بسنده إىل املنهال قال

مـــا كنـــت أرى شـــيخا مـــن أهـــل املصـــر مثلـــك، ال يـــدري  : كيـــف أصـــبحت أصـــلحك اهللا؟ فقـــال
أصـــبحنا يف قومنـــا مبنزلـــة بـــين أســـرائيل يف آل : أنـــا أخـــربكا إذ مل تـــدر أو تعلـــم فكيـــف أصـــبحنا، فأّمـــ

نا ب إىل عــدوِّ ون أبنــاءهم ويســتحيون نســاءهم، وأصــبح شــيخنا وســيدنا يتقــرَّ إذ كــانوا يــذحبّ !! فرعــون
حممــدا منهــا ال  هلــا الفضــل علــى العــرب، ألنَّ  بشــتمه أو ســبه علــى املنــابر، وأصــبحت قــريش تعــد أنَّ 

هلـا الفضـل  ة هلـم بـذلك، فلـئن كانـت العـرب صـدقت أنَّ ت العرب مقـرّ به، وأصبح هلا فضل إالّ  يعدّ 
لنا أهل البيـت الفضـل  حممدا منها، إنّ  هلا الفضل على العرب ألنّ  على العجم، وصدقت قريش أنَّ 

حممــدا منــا، فأصــبحوا يأخــذون حبقنــا وال يأخــذون لنــا حقــا، فهكــذا أصــبحنا إذا مل  علــى قــريش ألنّ 
 .)٢(" فظننت أنه أراد أن يسمع من يف البيت : قال! تعلم كيف أصبحنا

____________ 
 .٢٠/٣٩٩: cذيب الكمال يف أمساء الرجال احلافظ املزي. ٣/١٣٨: حلية األولياء - ١
 :فراجع كالمه يف طبقات ابن سعد!! يف خري القرون هذه صورة واضحة عن حال أبناء النيب  - ٢
 .٤٠٠ - ٢٠/٣٩٩: مالcذيب الك. ٥/١١٣

    



٥٤٦ 

ـــين إســـرائيل  كـــان يـــذكر حـــال مـــن مســـخهم اهللا قـــردةً   علـــي بـــن احلســـني  أنَّ " وروي  مـــن ب
اهللا تعـــاىل مســـخ أولئـــك القـــوم الصـــطيادهم الســـمك،  إنَّ : وحيكـــي قصـــتهم، فلمـــا بلـــغ آخرهـــا قـــال

اهللا  إنَّ ! وهتــك حرميــه؟ فكيــف تــرى عنــد اهللا عزوجــل يكــون حــال مــن قتــل أوالد رســول اهللا 
املعـــد هلـــم مـــن عـــذاب اآلخـــرة أضـــعاف أضـــعاف مـــن عـــذاب  تعـــاىل وإن مل ميســـخهم يف الـــدنيا فـــإنَّ 

 .)١(" املسخ 
ورد عــن جعفــر بــن . إمــام زمانــه، وكانــت وصــايا اإلمامــة عنــده لقــد كــان علــي بــن احلســني 

الكتــب والوصــية فلمــا  )٢(ا ســار إىل العــراق اســتودع أم ســلمة احلســني ملــ إنّ : " حممــد الصــادق 
 .)٣(" رجع علي بن احلسني دفعتها إليه 

 .وشهادات علماء اإلسالم لزين العابدين كثرية وحنن نورد بعضا منها
 :كنت عند ابن عباس وأتاه علي بن احلسني فقال: عن العيزار بن حريث قال" 

 .)٤(" مرحبا باحلبيب ابن احلبيب 
قـــال ابـــن عيينـــة، عـــن . عـــامأمونـــا كثـــري احلـــديث عاليـــا رفيعـــا ورِ  وكـــان ثقـــةً : " قـــال ابـــن ســـعد فيـــه

 .)٥(" ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن احلسني : الزهري
: وقـال ابـن وهـب عـن مالـك. مـا رأيـت أحـدا كـان أفقـه منـه: وقال ابن عيينة، عـن الزهـري أيضـا

 .)٦(مثل علي بن احلسني  مل يكن يف أهل بيت رسول اهللا 
 .)٧(، تابعي، ثقة مدينٌّ : وقال العجلي. ما رأيت أورع منه: سعيد بن املسيب قال ويروى أنَّ 

____________ 
 .٢/٤٠: االحتجاج - ١
 .مناقب آل أيب طالب، ابن شهرآشوب اجلزء الثالث. ٢٥٢ص : إعالم الورى - ٢
 .٥/١٠٩: طبقات ابن سعد - ٣
٤ - c٣٧ص : طبقات احلفاظ، السيوطي. ٧/٢٦٩: ذيب التهذيب. 
 .٢/٩٩: صفوة الصفوة. ٧/٢٦٩: cذيب التهذيب - ٥
 .املصدر السابق - ٦

    



٥٤٧ 

ولقــد أحــرم علــي بــن احلســني فلمــا أراد أن يقــول لبيــك قاهلــا : وقــال مصــعب الــزبريي، عــن مالــك
 كـل يــوم وليلــة ألــف ركعــة ولقــد بلغـين أنــه كــان يصــلي يف. فـأغمي عليــه حــىت ســقط مـن ناقتــه فهشــم

 .)١(وكان يسمى زين العابدين لعبادته . إىل أن مات
مـا رأيـت هامشيـا أفضـل مـن علـي بـن احلسـني وال أفقـه : وقال عبد العزيـز بـن أيب حـازم، عـن أبيـه

 .)٢(منه 
 .)٣(إنك سيد الناس وأفضلهم : وقال له نافع بن جبري

ا مــات علــي بــن احلســني وجــدوا بظهــره أثــرا، ملــ: قــال جريــر بــن عبــد احلميــد عــن عمــرو بــن ثابــت
 .)٤(هذا ما كان ينقل اجلرب بالليل على ظهره إىل منازل األرامل : فسألوا عنه، فقالوا

كــان علــي بــن احلســني يبخــل، فلمــا مــات وجــدوه يعــول : وقــال جريــر أيضــا عــن شــيبة بــن نعامــة
 .)٥(مائة أهل بيت باملدينة 
 .دينةهو أفقه أهل امل: وقال فيه الشافعي
كان من أورع الناس، وأعبـدهم، واتقـاهم هللا عـز وجـل، وكـان إذا مشـى ال خيطـر : وقال الواقدي

 .)٦(بيديه 
 من أشرف الناس؟: سأل عمر بن عبد العزيز وقد قام عنده علي بن احلسني 

نـاس أن أشرف الناس هذا القائم من عندي آنفـا، مـن أحـب ال كال، فإنَّ : فقال. أنتم: فقالوا له
 .يكونوا منه، ومل حيب أن يكون من أحد

____________ 
 .٢/٩٩: صفوة الصفوة. ٧/٢٦٩: cذيب التهذيب - ١
 .١٨٦ص : تذكرة اخلواص. ٢/٣٨٧: cذيب الكمال - ٢
 .١٩٩ص : كشف الغمة. ٢/٩٨: صفوة الصفوة - ٣
 .٢٠/٣٩٢: cذيب الكمال - ٤
 .املصدر السابق - ٥
 .٩/١٠٤: البداية والنهاية - ٦

    



٥٤٨ 

ذهــب ســراج الــدين، ومجــال اإلســالم، : وملــا أخــرب عمــر بــن عبــد العزيــز بوفــاة زيــن العابــدين قــال
 .وزين العابدين

 .)١(هذا هو الذي خلف أباه علما وزهدا وعبادة : وقال عنه الفقيه ابن حجر
ق عليــــه، فلــــه ألقــــاب كثــــرية كلهــــا تطلــــ وأمــــا لقبــــه : وقــــال فيــــه ابــــن الصــــباغ املــــالكي املكــــي

 ...ناتفَ ، والزكي، واألمني، وذو الثَـ ، وسيد الساجدين زين العابدين : أشهرها
 .)٢(فكثرية ومزاياه شهرية  أما مناقبه 

ه جبــدِّ  ثا، وكــان لــه شــبهٌ وقــد كــان زيــن العابــدين فقيهــا كمــا كــان حمــدِّ : وقــال فيــه الشــيخ أبــو زهــرة
 .)٣(يف قدرته على اإلحاطة باملسألة الفقهية من كل جوانبها والتفريع عليها  علي بن أيب طالب

وزيــن العابــدين علــي بــن احلســني الســجاد لــيس يف : " وقــال فيــه األســتاذ عبــد العزيــز ســيد األهــل
الـذي كـان يف  معـرفيت بـه، ولكـنَّ  للعـارفني بـه أكثـر مـن -على األقـل  -حاجة ألن أجلوه للناس أو 

د، وأن يستعلي، إمنا هو قلمي ودفرتي، ومـدادي، مـن حيـث أخـذت Qـذه األدوات حاجة ألن ميج
أنظم يف سرية هذا البطـل نظمـا جديـدا، رمبـا أعجـب عصـرنا، وانسـاق يف تيـاره، ولـئن حـق لشـئ أن 

 .)٤(" يفخر، فقد حق للقلم الذي ينظم سريته أن ميجد ويستعلي وأن يعتز على املداد واألقالم 
 :رائعة يف حمضر هشام بن عبد امللك خنتار منها بعض األبيات زدق قصيدةً وقد قال فيه الفر 
____________ 

 .٢/٥٨٢: الصواعق احملرقة - ١
 .الفصول املهمة يف معرفة األئمة - ٢
 .٣١ص : اإلمام زيد - ٣
 .٤ص : اإلمام زين العابدين - ٤

    



٥٤٩ 

  هــــــــــــــماهللا كلّ  عبــــــــــــــادِ  هــــــــــــــذا ابــــــــــــــن خــــــــــــــريُ 

ــــــــــــهــــــــــــذا التقــــــــــــي النقــــــــــــي الطــــــــــــاهر الع       مُ َل

  
  مـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــول اهللا نبعتـــــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــــتقةٌ 

  طابــــــــــــــت عناصــــــــــــــرها واخلــــــــــــــيم والشــــــــــــــيمُ     

  
  همســــــــــــــــتدفع الســــــــــــــــوء والبلــــــــــــــــوى حبــــــــــــــــبِّ يُ 

  ســـــــــــــــــتزاد بـــــــــــــــــه اإلحســـــــــــــــــان والــــــــــــــــــنعمُ ويُ     

  
  م بعــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــر اهللا ذكــــــــــــــــــــرهممقـــــــــــــــــــدَّ 

ــــــــــــمُ      ــــــــــــه الكل ــــــــــــوم ب   يف كــــــــــــل حكــــــــــــم وخمت

  
ـــــــــــ   أهـــــــــــل التقـــــــــــى كـــــــــــانوا أئمـــــــــــتهم دَّ إن ُع

  أو قيــــل مـــــن خـــــري أهــــل األرض قيـــــل هـــــمُ     

  
  ة ذاليّـــــــــــــــــمــــــــــــــــن يعـــــــــــــــــرف اهللا يعـــــــــــــــــرف أوّ 

  فالـــــــــدين مـــــــــن بيـــــــــت هـــــــــذا نالـــــــــه األمـــــــــمُ     

  
  يف تشـــــــــــــــــهده مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال ال قـــــــــــــــــط إالّ 

ـــــــــــــت الؤه نعـــــــــــــمُ      ـــــــــــــوال التشـــــــــــــهد كان   )١( ل

  
كما ترك لنا ثروة روحيـة عظيمـة يف ) رسالة احلقوق(  تعرف ب رسالةً  وقد ترك لنا السجاد 

 .ية واملناجات وسنذكر شيئا منها يف أقوالهصحيفته السجادية من خالل األدع

 :من أقوال اإلمام
حـىت : ويف روايـة كم حـىت صـار علينـا عـاراً بُّ اإلسالم، فما برح حُ  ونا حبَّ يا أيها الناس أحبُّ  - ١

 .)٢(ضتمونا إىل الناس بغّ 
مــا رعيــت حــق : فالنــا ينســبك إىل أنــك ضــال مبتــدع فقــال لــه إنَّ : قيــل لعلــي بــن احلســني - ٢
 يت حقي حيث ابلغتين عن أخي ماالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه، وال أدَّ جم

____________ 
لقــد روت كتــب التــاريخ والســري واألدب هــذه القصــيدة منســوبة إىل الفــرزدق الشــاعر، ومل يتشــكك : " قــال أبــو زهــرة - ١

 .اإلمام زيد"  الرواة واملؤرخون يف نسبتها إليه، وأكثر كتب األدب مل تثر عجاجة شك حوهلا
 :األغاين، أيب الفرج. ٣/١٣٩: حلية األولياء. ٤٠٢ - ٢٠/٤٠٠: وراجعها يف cذيب الكمال

 .ديوان الفرزدق. ١٥/٣٢٥
 .٤/٣٨٩: سري أعالم النبالء. ٥/٢١٤: ابن سعد. ٣/١٣٦: حلية األولياء. ٢٠/٣٨٧: cذيب الكمال - ٢

    



٥٥٠ 

إيــاك والغيبــة، .. والقيامـة موعــدنا، واهللا حيكــم بيننــانــا، والبعــث حيشــرنا، املــوت يعمّ  إنَّ . لسـت أعلمــه
 .فإnا إدام كالب النار

 .)١(من مل ير الدنيا لنفسه خطرا : ن أعظم الناس خطرا؟ قالمَ : قيل لعلي بن احلسني - ٣
فوعزتـك يـا سـيدي لـو انتهـرتين مـا برحـت مـن بابـك، : "... وله من دعاء أيب محزة الثمايل - ٤

ـــا غفـــار، بنـــورك اهتـــدينا وبفضـــلك ... ملـــا انتهـــى إيل مـــن املعرفـــة جبـــودك وال كففـــت عـــن متلقـــك، ي
اســــتغنينا، وبنعمتــــك أصــــبحنا وأمســــينا، ذنوبنــــا بــــني يــــديك، نســــتغفرك اللهــــم منهــــا ونتــــوب إليــــك، 

 ...تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب، خريك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد
ايســين بفعلـــي وخطيئــيت، فــالعفو العفــو العفـــو، أنــت إهلــي أوســع فضــال وأعظـــم حلمــا مــن أن تق

فما يل ال أبكـي، أبكـي خلـروج نفسـي، أبكـي لظلمـة قـربي، أبكـي لضـيق ... سيدي سيدي سيدي
حلــدي، أبكــي لســؤال منكــر ونكــري إيــاي، أبكــي خلروجــي مــن قــربي عريانــا ذلــيال حــامال ثقلــي علــى 

 ...ظهري
اين، وطــاش عنــد ســؤالك إيــاي لــيب، فيــا عــن جوابــك لســ لَّ إهلــي ارمحــين إذا انقطعــت حجــيت، وَكــ

 ...ت فاقيتعظيم رجائي ال ختيبين إذا اشتدَّ 
بـين صـاحل ممدودا علـى املغتسـل يقلِّ  وارمحين صريعا على الفراش تقلبين أيدي أحبيت، وتفضل عليَّ 

 داً منقوال قد نزلت بـك وحيـ حمموال قد تناول األقرباء أطراف جنازيت، وجد عليَّ  ن عليَّ جرييت، وحتنَّ 
  .)٢(... " يف حفريت، وارحم يف ذلك البيت اجلديد غربيت، حىت ال أستأنس بغريك

  :كان اإلمام يفخر و يقول  -٥
  حنــــــــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــــــــى احلــــــــــــــــــــــــــــــوض ذّواده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ورّاُده       وتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعى بن

  
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــاز بن ـــــــــــــــــــاز إالّ مـــــــــــــــــــن ف   ومـــــــــــــــــــا ف

  ومــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــاءنا ســــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــيالده    

  
ــــــــــــــــــــــــا   ومــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــان غاصــــــــــــــــــــــــباً حقن

  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ميعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده    

  
____________ 

 .١/٣٣١: عيون األخبار، ابن قتيبة. ٢٠/٣٩٨: cذيب الكمال - ١
 !ومثله الكثري ٢٦٣ - ٢٥٠مفاتيح اجلنان، عباس القمي والدعاء من ص  - ٢

    



٥٥١ 

 ) الباقر(اإلمام محمد بن علي 
 ) هـ ١١٤ -   هـ ٥٧(

كانــت لديــه كتــب، "  .م مقاليــد اإلمامــة بعــد أبيــهاإلمــام اخلــامس مــن األئمــة االثــين عشــر، تســلَّ 
 .)١(" وهي اليت كانت يف حوزة ابنه جعفر فيما بعد 

وكفــى هــذا اإلمــام . مــن إمــام إىل إمــام وهكــذا تنقــل الكتــب الــيت كانــت حبــوزة آل البيــت 
 .بعث له سالما مع جابر بن عبد اهللا األنصاري النيب  فخرا أنَّ 

أبــو (وعلمــا وزهــادة  وارثــه مــنهم عبــادةً "  :بعــد ذكــرهم زيــن العابــدين نــاءأب يقــول ابــن حجــر عــن
ها وأثــار خمبآcــا ومكامنهــا، فكــذلك هــو أظهــر مــن بقــر األرض أي شــقَّ : مســي بــذلك) جعفــر البــاقر

ـــآت كنـــوز املعـــارف وحقـــائق األحكـــام واحلكـــم واللطـــائف، مـــا ال خيفـــى إالّ  علـــى مـــنطمس  مـــن خمب
صـفا . هو باقر العلم وجامعه، وشـاهر علمـه ورافعـه: قيل فيه يرة، ومن َمثَّ ة والسر البصرية فاسد الطويّ 

قلبه، وزكا علمه وعمله، وطهرت نفسه، وشرف خلقه، وعمرت أوقاتـه بطاعـة اهللا، ولـه مـن الرسـوخ 
عنـــه ألســـنة الواصـــفني، ولــــه كلمـــات كثـــرية يف الســـلوك واملعــــارف ال  يف مقامـــات العـــارفني مـــا تكــــلُّ 

رسـول اهللا : ابن املديين روى عـن جـابر أنـه قـال لـه وهـو صـغري الة، وكفاه شرفا أنَّ حتتملها هذه العج
كنــــت جالســــا عنــــده واحلســــني يف حجــــره وهــــو : فقيــــل لــــه وكيــــف ذاك قــــال. يســـلم عليــــك 

 .)٢(" م  السالفإن أدركته يا جابر فأقرئه مينِّ ... يا جابر يولد له مولود امسه حممد: " يداعبه، فقال
____________ 

 .٢/١٠٤: التهذيب - ١
، ابــــن ١/٢١٢: ، وذكـــر ســـالم النـــيب علـــى البـــاقر ابـــن قتيبـــة يف عيـــون األخبـــار٥٨٦ - ٢/٥٨٥: الصـــواعق احملرقـــة - ٢

: ســـبط ابـــن اجلـــوزي يف تـــذكرة اخلــــواص. ٣/٦١: اليعقـــويب يف تارخيـــه. ٤/٤٠٤: الـــذهيب يف الســـري. ١٥/٣٥٢: عســـاكر
 .١٤٣: الشبلنجي يف نور األبصار. ١٩٣: الكي يف فصوله املهمةابن الصباغ امل. ٣٤٧

    



٥٥٢ 

يوشــك أن تبقــى حــىت تلقــى ولــدا يل مــن : " جلــابر ويف روايــات اإلماميــة قــال رســول اهللا 
 .)١(" احلسني يقال له حممد يبقر علم الدين بقرا، فإذا لقيته فأقرئه مين السالم 

أحـد أعـالم  -يقـول عنـه عبـد اهللا بـن عطـاء املكـي . تعظـيم سـالم البـاقر أيّ م علماء اإلوقد عظَّ 
مـــا رأيـــت العلمـــاء عنـــد أحـــد قـــط، أصـــغر مـــنهم عنـــد أيب جعفـــر حممـــد ابـــن علـــي ابـــن "  -التـــابعني 

بـــني يديـــه كأنـــه صـــيب بـــني يـــدي  -مـــع جاللتـــه يف القـــوم  -احلســـني، ولقـــد رأيـــت احلكـــم بـــن عتيبـــة 
 .)٢(! " معلمه

ما رأيـت أحـدا يفضـل علـى علـي بـن احلسـني، حـىت رأيـت ابنـه حممـدا، : " املنكدرقال حممد بن 
 !)٣(" أردت يوما أن أعظه فوعظين 

ومنهم احلاضر الـذاكر، اخلاشـع الصـابر، أبـو جعفـر حممـد بـن علـي البـاقر، كـان : " قال أبو نعيم
، وسـفح الـدموع من سـاللة النبـوة، وممـن مجـع حسـب الـدين واألبـوة، وتكلـم يف العـوارض واخلطـرات

 .)٤(" راء واخلصومات والعربات، وnى عن املِ 
انــه كــان عاملــا عابــدا، ثقــة، روى عنــه أبــو حنيفــة وغــريه مــن أعــالم : " وقــال ابــن ســعد يف طبقاتــه

نعـم، وسـألته يومـا فقلــت : لقيـت حممــد بـن علـي؟ قـال: قلـت أليب حنيفـة: وقـال أبـو يوسـف. األمـة
 ".فما رأيت جوابا أفحم منه : يعصى اهللا قهرا؟ قال أبو حنيفةأف: أراد اهللا املعاصي؟ فقال: له

عـــن أبيـــه، وجديـــه احلســـن واحلســـني، وجـــد أبيـــه  -البـــاقر  -روى : " وجــاء يف cـــذيب التهـــذيب
 :وقال العجلي. كان ثقة كثري احلديث: قال ابن سعد. علي بن أيب طالب مرسال
 وذكره النسائي يف فقهاء أهل. كان فقيها فاضال: وقال ابن الربقي. مدين، تابعي، ثقة
____________ 

 .٢/١٥٩: اإلرشاد، الشيخ املفيد - ١
 .٢٣/٧٩: خمتصر تاريخ دمشق. ٣/١٨٦: حلية األولياء. ١٦٠ص : املصدر السابق - ٢
 .٩/٣١٣: cذيب التهذيب - ٣
 .٩/٣٠٩: ، وراجع البداية والنهاية، ابن كثري٣/١٨٠: احللية - ٤

    



٥٥٣ 

 .)١("  املدينة من التابعني
وهـو تـابعي جليـل، إمـام بـارع، جممـع علـى جاللتـه، معـدود يف فقهـاء املدينـة : " وقال النووي فيه

 .)٢(" وأئمتهم 
كان من فقهاء أهل املدينة، وقيل له الباقر، ألنه بقر العلـم، أي : " وقال فيه ابن العماد احلنبلي
 .)٣(" واعظ وله كالم نافع يف احلكم وامل... شقه وعرف أصله وتوسع فيه

ه هــو بــاقر العلــم وجامعــه، وشــاهر علمــه ورافعــه، ومتفــوق درَّ : " قــال حممــد بــن طلحــة الشــافعي
صــفا قلبــه، وزكــا عملــه، وطهــرت نفســه، وشــرفت أخالقــه، وعمــرت . وراضــعه، ومنمــق درره وراصــعه

بطاعـــــة اهللا أوقاتـــــه، ورســـــخت يف مقـــــام التقـــــوى قدمـــــه، وظهـــــرت عليـــــه مســـــات االزدالف وطهـــــارة 
 .)٤(" تباء، فاملناقب تسبق إليه، والصفات تشرف به االج

 .)٥(" ر يف العلم كان الباقر عاملا سيدا كبريا، وإمنا قيل له الباقر ألنه تبقَّ : " قال ابن خلكان
فهـــو صـــاحب املعـــارف واللطـــائف، ظهـــرت   وأمـــا حممـــد البـــاقر : " قـــال الصـــبان الشـــافعي

 .)٦(" اته كراماته، وكثرت يف السلوك إشار 
ولــه مــن الرســوخ يف مقــام العــارفني مــا تكــل عنــه ألســنة الواصــفني، ولــه كلمــات  : " قــال املنــاوي

 :فمن كالمه. كثرية يف السلوك واملعارف يعجز عن حكايتها الواصف
مـا دخـل قلـب امـرئ شـئ : وقال. الصواعق تصيب املؤمن وغريه، وال تصيب ذاكر اهللا عز وجل

 ...له مثل ما دخله منه أو أكثرنقص من عق من الكرب إالّ 
____________ 

 .٩/٣١٢: cذيب التهذيب - ١
 .١/٨٧: cذيب األمساء واللغات - ٢
 .١/٤٩: أسد حيدر، نقال عن شذرات الذهب - ٣
 .٢/٥٠: املصدر السابق عن مطالب السؤول - ٤
 .٤/١٧٤: وفيات األعيان - ٥
 .٢٥٠ص : إسعاف الراغبني Qامش نور األبصار - ٦

    



٥٥٤ 

 :من أخبار اإلمام
 :رجال سأل ابن عمر عن مسألة فلم يدر ما جييبه، فقال أنَّ : " يف حلية األولياء

فســـأله، وأجابـــه، . فســـله، وأعلمـــين مبـــا جييبـــك -وأشـــار إىل البـــاقر  -إذهـــب إىل ذلـــك الغـــالم 
 .)١(" إnم أهل بيت مفهمون : فأخرب ابن عمر، فقال

 يا أبا جعفر، أي شئ تعبد؟: رج فقال لهدخل على اإلمام الباقر رجل من اخلوا
بلــى، مل تــره العيــون مبشــاهدة األبصــار، ولكــن رأتــه : رأيتــه؟ قــال: قــال الرجــل. اهللا: فقــال 

ـــــاس، موصـــــوف  ـــــاحلواس، وال يشـــــبه الن ـــــاس، وال يـــــدرك ب القلـــــوب حبقـــــائق اإلميـــــان، ال يعـــــرف بالقي
ـــك ـــه إالّ  باآليـــات، معـــروف بالـــدالالت، ال جيـــور يف حكمـــه، ذل فخـــرج الرجـــل وهـــو . هـــو اهللا ال إل

 .)٢(اهللا أعلم حيث جيعل رسالته : يقول
 أخربين عن اهللا عز وجل مىت كان؟: قال وسأل نافع بن األزرق أبا جعفر 

خــذ ســبحان مــن مل يــزل وال يــزال فــردا صــمدا مل يتّ ! مــىت مل يكــن حــىت أخــربك مــىت كــان؟: قــال
 .)٣(وال ولدا  صاحبةً 

ــك ألســألك عــن : فقــال أتــى احلســن البصــري أبــا جعفــر : أيب محــزة الثمــايل قــالوعــن  جئت
فقـال لـه أبـو . قـد يقـال ذلـك: ألست فقيه أهل البصرة؟ قال: فقال أبو جعفر. أشياء من كتاب اهللا

 قـال فجميـع أهـل البصـرة يأخـذون عنـك؟ قـال. ال: هل بالبصرة أحد تأخذ عنه؟ قال: جعفر 
أرأيـــت مـــن قـــال اهللا لـــه يف  ... دت عظيمـــا مـــن األمـــرســـبحان اهللا لقـــد تقلَّـــ: فقـــال أبـــو جعفـــر. نعـــم
 إنك آمن، هل عليه خوف بعد هذا القول منه؟: كتابه

 إين أعرض عليك آية واnي إليك خطابا، وال: فقال أبو جعفر . فقال احلسن ال
____________ 

: اإلمـام جعفـر الصـادق، املستشـار عبـداحلليم اجلنـدي. ٩٩ - ٩٨ص : الـدكتور الفضـليتاريخ التشـريع اإلسـالمي،  - ١
 .١٤١ص 
 .٩٦ص : التوحيد، الصدوق. ١٦٧ - ٢/١٦٦: االحتجاج - ٢
 .٢/١٦٦: االحتجاج - ٣

    



٥٥٥ 

 .وقد فسرته على غري وجهه، فإن كنت فعلت ذلك فقد هلكت وأهلكت أحسبك إالّ 
dِ  الُْقـَرى َوَبْ?َ  بَيْنَُهمْ  وََجَعلْنَا (: ولأرأيت حيـث يقـ: ما هو؟ قال: فقال له Bنَـا الـSِْفيَهـا بَاَر 

ْرنَا َظاِهَرةً  قًُرى Bِفيَها َوقَد  َkْ Bوا السkَُاِ@َ  ِفيَها ِسoَ اًمـاBي
َ
يـا حسـن بلغـين أنـك أفتيـت  )١( )آِمِنـَ?  َوك

حــج مكـة وهــل خيــاف أهــل  فهــل يقطـع علــى مــن: فقـال أبــو جعفــر . هــي مكــة: النـاس فقلــت
بل فينا ضرب اهللا األمثـال يف ... فمىت يكونون آمنني؟: قال. بلى: مكة، وهل تذهب أمواهلم؟ قال

 .)٢(... " القرآن، فنحن القرى اليت بارك اهللا فيها، وذلك قول اهللا عز وجل

 :من أقوال اإلمام
يف قلـوب شـيعتنا الرعـب، فـإذا  اهللا تعـاىل يلقـي إنّ " ، و "شيعتنا من أطاع اهللا عـز وجـل "  - ١

 .)٣(" قام قائمنا وظهر مهدينا كان الرجل أجرأ من ليث 
قولـــوا للنـــاس أحســـن مـــا حتبـــون أن يقـــال لكـــم، فـــاهللا يـــبغض اللعـــان الســـباب الطعـــان علـــى  - ٢
 .املؤمنني
 .من ال يبايل بالدنيا يف يد من كانت: من أشد الناس زهدا، قال: قيل له - ٣

 .من باع الباقي بالفاين: ؟ قالفقةً الناس صَ  من أخسر: وقيل له
ن اختـذ التشـيع أن يقـول يا جابر يكتفي َمـ: " قال أبو جعفر : عفي قالعن جابر اجلُ  - ٤

بالتواضــــع،  مــــن اتقــــى اهللا وأطاعــــه، ومــــا كــــانوا يعرفــــون إالّ  حببنــــا أهــــل البيــــت؟ فــــواهللا مــــا شــــيعتنا إالّ 
ــربِّ  ع، وأداء األمانــة، وكثــرةوالتخّشــ بالوالــدين، والتعهــد للجــريان مــن  ذكــر اهللا، والصــوم، والصــالة وال

ــالوة القــرآن، وكــف األلســن عــن  الفقــراء، وأهــل املســكنة، والغــارمني، واأليتــام، وصــدق احلــديث، وت
 .من خري، وكانوا أمناء عشائرهم يف األشياء الناس إالّ 

____________ 
 .١٨: سبأ - ١
 .١٨٣ - ٢/١٨٢: االحتجاج - ٢
 .٣/١٨٤: حلية األولياء - ٣

    



٥٥٦ 

بـــك  يـــا جـــابر ال تـــذهنبَّ : يـــابن رســـول اهللا مـــا نعـــرف أحـــدا Qـــذه الصـــفة، فقـــال يل: قـــال جـــابر
ه، فلـو قـال إين أحـب رســول الرجـل أن يقـول أحـب عليـا صــلوات اهللا عليـه وأتـوالّ  املـذاهب، حسـبُ 

ســريته وال يعمــل بســنته مــا نفعــه حبــه إيــاه شــيئا، ورســول اهللا خــري مــن علــي، مث ال يتبــع  اهللا 
فــاتقوا اهللا واعملــوا ملــا عنــد اهللا، لــيس بــني اهللا وبــني أحــد قرابــة، أحــب العبــاد إىل اهللا وأكــرمهم عليــه 

بالطاعــة، مــا معنــا  أتقــاهم لــه وأعملهــم بطاعتــه، يــا جــابر مــا يتقــرب العبــد إىل اهللا تبــارك وتعــاىل إالّ 
اهللا ألحــد مـــنكم حجـــة، مـــن كـــان هللا مطيعــا فهـــو لنـــا ويل، ومـــن كـــان هللا  بــراءة مـــن النـــار، وال علـــى

 .)١(" بالعمل والورع  عاصيا فهو لنا عدو، وال تنال واليتنا إالّ 
____________ 

  .١٩ - ١٨ص : صفات الشيعة، الشيخ الصدوق - ١
    



٥٥٧ 

 ) الصادق(اإلمام جعفر بن محمد 
 ) هـ ١٤٨ -   هـ ٨٠(

ينســب مــذهب الشــيعة اإلماميــة، وذلــك ألنــه أتــيح هلــذا اإلمــام نشــر علــوم آل البيــت  وإليــه 
 لإلمـام جعفـر الصـادق  إمام آخر فسمي مذهب الشـيعة املـذهب اجلعفـري نسـبةً  أكثر من أيّ 

 .اإلمامية يأخذون عن كل األئمة االثين عشر، واألئمة يأخذون عن النيب  مع أنَّ 
ملــا أقدمــه املنصــور . مــا رأيــت أفقــه مــن جعفــر بــن حممــد: " ويف اإلمــام الصــادق يقــول أبــو حنيفــة

النــاس قــد افتتنــوا جبعفــر بــن حممــد فهيــئ لــه مــن املســائل الشــداد،  يــا أبــا حنيفــة إنَّ : بعــث إيل فقــال
 .فهيأت له أربعني مسألة

وجعفر بن حممـد جـالس عـن ميينـه، فلمـا  أبو جعفر وهو باحلرية فأتيته فدخلت عليه مث بعث إيلَّ 
فسـلمت عليـه !! أبصرت به، دخلتـين مـن اهليبـة جلعفـر بـن حممـد الصـادق مـا مل يـدخلين أليب جعفـر

 .يا أبا عبد اهللا هذا أبو حنيفة: مث التفت إليه فقال. فأومأ إيل فجلست
مث . ا رأى الرجـل عرفـهكأنه كره ما يقول فيه قـوم أنـه إذ. قد أتانا -مث أتبعها  -نعم : قال جعفر

 :فقال التفت املنصور إيلّ 
 :فجعلت ألقي عليه فيجيبين، فيقول. يا أبا حنيفة ألق على أيب عبد اهللا مسائلك

فرمبا تابعهم ورمبا خالفنا مجيعـا، حـىت . أنتم تقولون كذا وأهل املدينة يقولون كذا وحنن نقول كذا
أعلم الناس أعلمهـم بـاختالف النـاس  لسنا روينا أنَّ أ: مث قال أبو حنيفة. أتيت على األربعني مسألة

 ")١(. 
____________ 

 .١/١٥٧: تذكرة احلفاظ. ١/٢٢٢: جامع أسانيد أيب حنيفة. ١/١٧٣: مناقب أيب حنيفة، املوفق - ١
 .١٨ - ٦/١٧: سري أعالم النبالء

    



٥٥٨ 

بـو حنيفــة وهــو مــن هــذا أ: " قــال اآللوســي. عمـانلــوال الســنتان هللــك النُ : وكـان أبــو حنيفــة يقـول
لــوال الســنتان هللــك النعمــان، يعــين الســنتني اللتــني جلــس : أهــل الســنة يفتخــر ويقــول بأفصــح لســان

 .)١(" فيهما ألخذ العلم عن اإلمام جعفر الصادق 
ْوَرْعنَـا ُعـمB  (: جعفرا كان ممن قال اهللا فـيهم إنَّ : " وقال فيه اخلليفة املنصور

َ
يـنَ  الِْكتَـاَب  أ ِ

BCا 
 .)٣(" وكان ممن اصطفاه اهللا وكان من السابقني إىل اخلريات  )٢( ) ِعبَاِدنَا ِمنْ  يْنَااْصَطفَ 

علـــى إحـــدى  جعفـــر بـــن حممـــد اختلفـــت إليـــه زمانـــا فمـــا كنـــت أراه إالّ : " وقـــال مالـــك بـــن أنـــس
 .)٤(" ، وإما صائم، وإما يقرأ القرآن ثالث خصال، إما مصلٍّ 

 خطــر علــى قلــب بشــر أفضــل مــن جعفــر بــن حممــد ومــا رأت عــني وال مسعــت أذن وال: " وقــال
 .)٥(" الصادق علما وعبادة وورعا 
 .كيف جعفر بن حممد عندك؟ فقال ثقة: قلت للشافعي: قال إسحاق بن راهوية

 :وقال ابن أيب خيثمة وغريه عنه. ثقة مأمون: وقال الدوري عن حيىي بن معني
 .ثقة

وجلعفـر أحاديـث ونسـخ، : وقال ابـن عـدي. ثلهثقة ال يسأل عن م: وقال ابن أيب حامت عن أبيه
 .وهو من ثقات الناس

 .كنت إذا نظرت إىل جعفر بن حممد علمت أنه من ساللة النبيني: وقال عمرو بن املقدام
____________ 

يف لــوال الســنتان هللــك النعمــان، ويقــول عمــر : وامللفــت أن أبــا حنيفــة يقــول يف اإلمــام الصــادق. التحفــة االثنــا عشــرية - ١
 !!لوال علي هللك عمر: علي
 .٣٢: فاطر - ٢
 .٣/١٧٧: تاريخ اليعقويب - ٣
 .٢/٨٩: cذيب التهذيب - ٤
 .٥٢ص : التوسل والوسيلة، ابن تيمية. اhالس السنية اجلزء اخلامس - ٥

    



٥٥٩ 

كـــان مـــن ســـادات أهـــل البيـــت فقهـــا وعلمـــا وفضـــال، حيـــتج : قـــات وقـــالان يف الثُ ذكـــره ابـــن حبّـــ
 .واية أوالده عنهحبديثه من غري ر 

وقـــــال  )١(ث عنـــــه الثقـــــات فحديثـــــه مســـــتقيم كـــــان صـــــدوقا مأمونـــــا، إذا حـــــدَّ : وقـــــال الســـــاجي
 .)٢(صدوق  فقيهٌ : العسقالين

وقـد . صادق كبـري الشـأن جعفر بن حممد، أبو عبد اهللا أحد األئمة األعالم، برٌّ : " وقال الذهيب
 .)٣(" ري خرج له مسلم وأصحاب السنن األربع، ومل يرو له البخا

ـــك، والســـفيانان، وابـــن : " قـــال النـــووي ـــه حممـــد بـــن إســـحاق، وحيـــىي األنصـــاري، ومال وروى عن
 .)٤(" واتفقوا على إمامته وجاللته ... جريح، وشعبة، وحيىي القطان وآخرون

جعفـــر بـــن حممـــد الصـــادق، هـــو ذو علـــم غزيـــر، وأدب كامـــل يف احلكمـــة، : " قـــال الشهرســـتاين
ام عـن الشـهوات، وقـد أقـام باملدينـة مـدة يفيـد الشـيعة املنتمـني إليـه، ويفـيض وزهد يف الدنيا، وورع تـ

 .)٥(" على املوالني له أسرار العلوم 
أبـــا حنيفـــة مـــن  إنَّ : جعفـــر بـــن حممـــد، الـــذي مـــأل الـــدنيا علمـــه وفقهـــه، ويقـــال: " قـــال اجلـــاحظ

 .)٦(" تالمذته وكذلك سفيان الثوري، وحسبك Qما يف هذا الباب 
ـــ: " كـــان يف ترمجـــة جعفـــر الصـــادق لِّ وقـــال ابـــن خ ب وكـــان مـــن ســـادات أهـــل البيـــت، ولقِّ

بالصـــادق لصـــدقه يف مقالتـــه، وفضـــله أشـــهر مـــن أن يـــذكر، ولـــه كـــالم يف صـــناعة الكيميـــاء والزجـــر 
 .والفأل، وكان تلميذه أبو موسى جابر بن حيان الصويف الطرسوسي

____________ 
 .٢/١٦٨: ، صفوة الصفوة٣/١٩٣: ، حلية األولياء٨٩ - ٢/٨٨ذيب cذيب الته: راجع ما سبق - ١
 .٦٨١ص : تقريب التهذيب - ٢
 .١/٤١٤: ميزان االعتدال - ٣
 .وذكر النووي قول عمر بن املقدام املتقدم. ١/١٥٥: cذيب األمساء واللغات - ٤
 .١/٢٧٢: امللل والنحل - ٥
 .١٠٦ ص: عن رسائل اجلاحظ، السندويب ١/٥٥: أسد حيدر - ٦

    



٥٦٠ 

" وقد ألف كتابا يشتمل على ألف ورقة، تتضمن رسائل جعفر الصادق، وهـي مخسـمائة رسـالة 
)١(. 

نقــل النــاس عنــه مــن العلــوم مــا ســارت بــه : " وقـال ابــن حجــر اهليتمــي عــن جعفــر الصــادق 
ابــن جــريج، الركبــان، وانتشــر صــيته يف مجيــع البلــدان، وروى عنــه األئمــة األكــابر كيحــىي بــن ســعيد، و 

 .)٢(" والسفيانيني، وأيب حنيفة، وشعبة، وأيوب السختياين 
جعفـــر بـــن حممـــد هـــو مـــن علمـــاء أهـــل البيـــت : " قـــال كمـــال الـــدين حممـــد بـــن طلحـــة الشـــافعي

نــه، وتــالوة كثــرية، يتتبــع معــاين موفــورة، وأوراد متواصــلة، وزهــادة بيِّ  ة، وعبــادةٌ وســاداcم، ذو علــوم مجَّــ
ره جـــواهره ويســـتنتج عجائبـــه، ويقســـم أوقاتـــه علـــى أنـــواع الطاعـــات حبيـــث القـــرآن ويســـتخرج مـــن حبـــ

ر بــاآلخرة، واســتماع كالمــه يزهــد يف الــدنيا، واالقتــداء Qديــه يــورث حياسـب عليهــا نفســه، رؤيتــه تــذكِّ 
ق أنه من ذرية الرسالة، نقـل عنـه أنه من ساللة النبوة، وطهارة أفعاله تصدّ  اجلنة، نور قسماته شاهدٌ 

... اســتفاد منــه العلــم مجاعــة مــن أعيــان األمــة وأعالمهــم مثــل حيــىي بــن ســعيد األنصــارياحلــديث و 
 .)٣(" فوا Qا، وفضيلة اكتسبوها وعدوا أخذهم منه منقبة شرِّ 

 :عن صاحل بن أيب االسود، مسعت جعفر بن حممد يقول" اظ ويف تذكرة احلفّ 
 .)٥(" حديثي  ثكم أحد بعدي مبثلفإنه ال حيدِّ  )٤(سلوين قبل أن تفقدوين 

 :وكانت له كرامات كثرية ومكاشفات شهرية، منها: " وقال املناوي يف اإلمام الصادق
 :أحتلف؟ قال: وقال للساعي. أنه سعي به عند املنصور فلما حج احضر الساعي

____________ 
 .١/٣٢٧: وفيات األعيان - ١
 .٢/٥٨٦: الصواعق احملرقة - ٢
 .٢/٥٥: أسد حيدر، عن مطالب السؤول - ٣
 .ذرية بعضها من بعض - ٤
١/١٦٦ - ٥. 

    



٥٦١ 

قـل، برئـت مـن حـول اهللا : فه فقالحلِّ : فه مبا أراه فقالحلِّ : نعم، فحلف، فقال جعفر للمنصور
حــىت  فــامتنع الرجــل، مث حلــف فمــا متَّ . وقوتــه والتجــأت إىل حــويل وقــويت لقــد فعــل جعفــر كــذا وكــذا

 .)١(... " مات مكانه
وقــــد مجــــع أصــــحاب احلــــديث أمســــاء الــــرواة عنــــه مــــن : " اإلمــــام الصــــادققـــال الشــــيخ املفيــــد يف 

 .)٢(" الثقات، على اختالفهم يف اآلراء واملقاالت، فكانوا أربعة آالف رجل من أصحابه 
: تسعمائة شـيخ كـل يقـول -الكوفة  -أدركت يف هذا املسجد : " اءوقال احلسن بن علي الوشّ 

 .)٣(" حدثين جعفر بن حممد 

 :رات اإلمام شئ من مناظ
 :قال . أبو حنيفة: من أنت؟ قال -ملا دخل عليه  -قال الصادق أليب حنيفة 
وإنـــك لعـــامل : قـــال . بكتـــاب اهللا: مبـــا تفتـــيهم؟ قـــال: قـــال. نعـــم: مفـــيت أهـــل العـــراق؟ قـــال

ين عـــن قـــول اهللا عـــز فـــأخرب : قـــال. نعـــم: بكتـــاب اهللا، ناســـخه ومنســـوخه، وحمكمـــه ومتشـــاQه؟ قـــال
ْرنَا (: وجل Bِفيَها َوقَد  َkْ Bوا السkَُاِ@َ  ِفيَها ِسoَ اًماBي

َ
 .)٤( ) آِمِن?َ  َوك

ـــة: أي موضـــع هـــو؟ قـــال أبـــو حنيفـــة إىل  فالتفـــت أبـــو عبـــد اهللا . هـــو مـــا بـــني مكـــة واملدين
أمنون علـى دمـائكم مـن القتـل، نشدتكم باهللا هل تسـريون بـني مكـة واملدينـة، وال تـ: جلسائه، وقال

 :فقال أبو عبد اهللا . اللهم نعم: وعلى أموالكم من السرق؟ فقالوا
  َدَخلَهُ  َوَمن(: أخربين عن قول اهللا عز وجل. حقا اهللا ال يقول إالّ  وحيك يا أبا حنيفة إنّ 

____________ 
 :الكرامة وغريها يف صفوة الصفوة، وراجع هذه ١/٩٤: عن الكواكب الدرية ١/٦٠: أسد حيدر - ١
 .٢٤٩ - ٢٤٨ص : ، إسعاف الراغبني Qامش نور األبصار١٣٣ص : ، نور األبصار١٧٤ - ٢/١٧٣
 .٢٤٩ص : اإلرشاد - ٢
 .٥/٢٠٩: عن اhالس، السيد األمني ١/٥٥: أسد حيدر - ٣
 .١٨: سبأ - ٤

    



٥٦٢ 

إىل جلسـائه،  تفـت أبـو عبـد اهللا فال. ذلـك البيـت احلـرام: ، أي موضع هو؟ قال)١( ) آِمنًا 2َنَ 
عبـد اهللا بـن الـزبري وسـعيد بـن جبـري دخـاله فلـم يأمنـا القتـل؟  نشـدتكم بـاهللا، هـل تعلمـون أنَّ : وقال
 .حقا اهللا ال يقول إالّ  وحيك يا أبا حنيفة إنَّ : قال أبو عبد اهللا . اللهم نعم: قالوا

: فقــال أبـو عبــد اهللا . اب اهللا، وإمنـا أنــا صـاحب قيـاسلـيس يل علـم بكتــ: فقـال أبـو حنيفــة
فكيـف : قـال. بـل القتـل: ا أعظم عند اهللا القتل أو الزنـا؟ قـالفانظر يف قياسك إن كنت مقيسا، أميُّ 

 :بأربعة؟ مث قال له رضي يف القتل بشاهدين، ومل يرض يف الزنا إالّ 
فيجــب علــى قيــاس قولــك علــى : ، قــال بــل الصــالة أفضــل: الصــالة أفضــل أم الصــوم؟ قــال

احلـــائض قضـــاء مـــا فاcـــا مـــن الصـــالة يف حـــال حيضـــها دون الصـــيام، وقـــد أوجـــب اهللا تعـــاىل عليهـــا 
جيـب علـى : البـول أقـذر قـال : البول أقذر أم املين؟ قـال: مث قال له. قضاء الصوم دون الصالة

 ...سل من املين دون البولين، وقد أوجب اهللا الغُ سل من البول دون املقياسك أن جيب الغُ 
وتــزعم أنــك صــاحب قيــاس، وأول . تــزعم أنــك تفــيت بكتــاب اهللا، ولســت ممــن ورثــه: قــال 

 .)٢(... " من قاس إبليس، ومل ينب دين اإلسالم على القياس
عمـــان، وال ق اهللا يـــا نُ فـــاتّ : " ويف دعـــائم اإلســـالم للقاضـــي أيب حنيفـــة املغـــريب املـــالكي قـــال 

تقــس، فإنــا نقــف غــدا، حنــن وأنــت ومــن خالفنــا بــني يــدي اهللا، فيســألنا عــن قولنــا، ويســألكم عــن 
رأينـــا وقســـنا، : ، وتقـــول أنـــت وأصـــحابكقـــال اهللا، وقـــال رســـول اهللا : قلنـــا: قـــولكم، فنقـــول

 .)٣(" فيفعل اهللا بنا وبكم ما يشاء 
 أنَّ ) املصايد واملطارد(وحكى كشاجم يف كتاب : " ات األعيانوقال يف وفي

____________ 
 .٩٧: آل عمران - ١
، وإســـالمنا، ٢٥٦ - ١/٢٥٥: ، وإعـــالم املـــوقعني٣/١٩٧: ، وراجـــع حليـــة األوليـــاء٢٧٠ - ٢/٢٦٧: االحتجـــاج - ٢

 .٦٩ - ٦٨ص : الرافعي
 .٦/٧١: ول األحكام، ابن حزمواإلحكام يف اص. ١١٥ص : راجع تاريخ التشريع، الفضلي - ٣

    



٥٦٣ 

 كسر رباعية ظيب؟  مٍ رِ ما تقول يف حمْ : فقال )١(سأل أبا حنيفة  -الصادق  -جعفر املذكور 
الظــيب اليكــون لــه  أنــت تتـداهى وال تعلــم أنَّ : يــابن رســول اهللا، مــا أعلــم مـا فيــه، فقــال لــه: فقـال

 .)٢(! " !رباعية وهو ثين أبداً 
: أتقضـي بـني النـاس يـا عبـد الـرمحن؟ فقـال: ادق قال البـن أيب ليلـىالص أنّ : ويف دعائم اإلسالم
تنزع ماال من يدي هذا فتعطيه هذا، وتنزع امرأة من يدي هـذا فتعطيهـا : قال. نعم، يابن رسول اهللا

كـل : قـال. بكتـاب اهللا: مبـاذا تفعـل ذلـك كلـه؟ قـال: قـال. نعـم: هذا وحتـبس هـذا؟ قـال هذا، وحتدُّ 
 :قال. ال: اب اهللا؟ قالشئ تفعله جتده يف كت

وكـل شـئ جتـده : قـال. فآخذه عن رسـول اهللا: فما مل جتده يف كتاب اهللا، فمن أين تأخذه؟ قال
ة رســــول اهللا أخذتــــه عــــن مــــا مل أجــــده يف كتــــاب اهللا وال ســــنَّ : يف كتــــاب اهللا وعــــن رســــول اهللا؟ قــــال

ـــي وطلحـــة عـــن أيب بكـــر وعمـــر وعثمـــان : عـــن أيهـــم تأخـــذ؟ قـــال: قـــال. أصـــحاب رســـول اهللا وعل
فكل شئ تأخذه عنهم، جتدهم قد اجتمعـوا عليـه؟ : قال. أصحاب رسول اهللا  والزبري، وعدَّ 

 :فإذا اختلفوا، فبقول من تأخذ منهم؟ قال: قال. ال: قال
 .بقول من رأيت أن آخذ منهم أخذت

ليــا فيمــا بلغــك أنــه قضــى بــه، فهــل ختــالف ع: قــال. ال: وال تبــايل أن ختــالف البــاقني؟ قــال: قــال
ســـاعة، ينكـــت يف األرض، مث رفـــع  فســـكت أبـــو عبـــد اهللا . رمبـــا خالفتـــه إىل غـــريه مـــنهم: قـــال

بيـدك وأوقفــك  يـا عبـد الــرمحن، فمـا تقـول يــوم القيامـة إن أخـذ رســول اهللا : رأسـه إليـه، فقــال
وأيـن خالفـت قولـه يـابن رسـول : ا بلغه عين قول فخالفه؟ قالهذ أي رب، إنَّ : بني يدي اهللا، فقال

 اهللا؟
 ؟)٣(" اقضاكم علي : " ألصحابه أمل يبلغك قوله : قال

____________ 
 .من الوفيات ففيه مناظرة أخرى ١١/٤٧: ، وراجع١/٣٢٨ - ١
 :املعجم الصغري، الطرباين. ١٦١ص  :التبصري يف الدين، األسفراييين: راجع قول النيب هذا يف - ٢

 :ذخائر العقىب. ١٩٠ص : كفاية الطالب. اجلامع الصغري، السيوطي. بغية الوعاة، السيوطي. ١١٥ص 
 .٤/٣٢١: إحقاق احلق. ٧٢ص : املقاصد احلسنة، السخاوي. ٢/١٩٨: الرياض النضرة. ٨٣ص 

    



٥٦٤ 

 ؟)١(  فإذا خالفت قوله، أمل ختالف قول رسول اهللا: قال. نعم: قال
 .)٢(" وجه ابن أيب ليلى حىت عاد كاألترجه، ومل حير جوابا  فاصفرَّ 

هلـــك مـــن : " بعـــد أن أجابـــه اإلمـــام علـــى مســـائله قـــال عمـــرو بـــن عبيـــد لإلمـــام الصـــادق 
 .)٣(" سلبكم تراثكم، ونازعكم يف الفضل والعلم 

ري من النظريات العلمية اليت اكتشف بعضـها يف هـذا العصـر ومـن كث  هذا ولإلمام الصادق 
ففيـه العجـب  )٤(" اإلمـام الصـادق كمـا عرفـه علمـاء الغـرب : " أراد حقيقة هذا القول فعليـه بكتـاب

علـــــم آل البيـــــت مــــن علـــــم جـــــدهم حممـــــد  العجــــاب، وهـــــو إن دل علـــــى شــــئ فإنـــــه يـــــدل علــــى أنَّ 
 .هللاعن جربيل، عن ا 

 :من أقوال اإلمام
إنــه : مــن أهــل الســواد يلــزم جعفــر بــن حممــد، ففقــده، فســأل عنــه فقــال لــه رجــل كــان رجــلٌ   - ١
أصل الرجـل عقلـه، وحسـه دينـه، وكرمـه تقـواه والنـاس يف : فقال جعفر -منه  عَ ضَ يريد أن يَ  -نبطي 

 .)٥(آدم متساوون 
  تغشانا كما يغشانا سائر الناس؟مل ال: أرسل أبو جعفر املنصور للصادق  - ٢

ما عندنا من الدنيا ما خنافـك عليـه، وال عنـدك مـن اآلخـرة مـا نرجـوك لـه، وال أنـت : فقال 
 .)٦(" ها نقمة فنعزيك عليها، فلم نغشاك؟ يك عليها، وال تعدّ يف نعمة فنهنّ 

____________ 
هــؤالء بلغهــم عــين  أي رب إنَّ : ســول اهللا يــوم القيامــة فيقــولوليــت شــعري مــاذا تقــول هــذه األمــة إن كــان خصــمها ر  - ١

 !!قويل يف وجوب التمسك بالكتاب وآل بييت فخالفوه؟
 .١٥٣ - ١٥٢ص : راجع تاريخ التشريع، الفضلي - ٢
 .عن سرية األئمة االثين عشر ٣٠٨ص : روح التشيع، عبد اهللا نعمة - ٣
لقوهــا يف نــدوة نضــمتها جامعــة اسرتاســبورغ الفرنســية مث نشــرcا يف  وهــو جمموعــة حبــوث أعــدها علمــاء االستشــراق وأ - ٤

 .كتاب مستقل
 .١٧١ - ٢/١٧٠: صفوة الصفوة - ٥
 .اإلمام الصادق، أبو زهرة - ٦

    



٥٦٥ 

اهللا أوجب عليكم حبنا ومواالتنا، وفرض عليكم طاعتنا، أال فمن كـان منـا فليقتـد بنـا،  إنَّ  - ٣
اء األمانـــة إىل الـــرب والفـــاجر، وصـــلة الـــرحم، وإقـــراء الضـــيف، مـــن شـــأننا الـــورع، واالجتهـــاد، وأد وإنّ 

 .ال تسفهوا فإن أئمتكم ليسوا بسفهاء. والعفو عن املسئ، ومن مل يقتد بنا فليس منا
 ، مل خلق اهللا الذباب؟-والذباب يقع عليه حىت أضجره  -سأله املنصور  - ٤

 .)١(ل به اجلبابرة ليذِّ : فأجابه 
 .م دينكح أمر دنياك فاcّ إذا صل - ٥
 .ألنكم تدعون من ال تعرفونه: ما بالنا ندعو فال يستجاب لنا؟ فقال : قيل له - ٦

____________ 
 .١٦٣ص : نور األبصار. ٢/١٧٠: صفوة الصفوة. ٣/١٩٨: حلية األولياء. املصدر السابق - ١

    



٥٦٦ 

 ) الكاظم(اإلمام موسى بن جعفر 
 ) هـ ١٨٣ -  هـ ١٢٨(
 .)١(" ثقة، إمام من أئمة املسلمني : " قال أبو حامت. اإلمام السابع من األئمة االثين عشر

بلغـه عـن رجـل األذى . كان صاحلا، عابدا، جوادا، حليمـا، كبـري القـدر: " ويف شذرات الذهب
 .)٢("  واخباره كثرية شهرية ... بألف دينار] إليه [ له، فبعث 

موسـى بـن جعفـر بـن حممـد بـن علـي بـن احلسـني بـن علـي ابـن أيب طالـب : " احلافظ الـرازيقال 
ــك ــي بــن جعفــر، مسعــت أيب يقــول ذل ــي بــن موســى وأخــوه عل  -. روى عــن أبيــه، روى عنــه ابنــه عل

 .)٣(" ثقة صدوق، إمام من أئمة املسلمني : عبد الرمحن، قال سئل أيب عنه فقال -حدثنا 
وكـان ... كان موسى يدعى العبد الصاحل، من عبادتـه واجتهـاده: " ديوقال فيه اخلطيب البغدا

كــان يســكن ... ســخيا كرميــا، وكــان يبلغــه عــن الرجــل أنــه يؤذيــه فيبعــث إليــه بصــرة فيهــا ألــف دينــار
يـا حممـد : وهـو يقـول املدينة فأقدمه املهدي بغداد وحبسه، فرأى يف النوم علـي بـن أيب طالـب 

ْتُمْ  إِن تُمْ َعَسيْ  َفَهْل  ( Boن تََو
َ
رِْض  ِ>  ُيْفِسُدوا أ

َ
ُعوا اْأل رَْحاَمُكمْ  َوُيَقِطّ

َ
 .)٥("  )٤( ) أ

____________ 
 .٦/٢٧٠: سري أعالم النبالء. ٢/٣٧٧: شذرات الذهب - ١
 .٢/٣٧٧: شذرات الذهب - ٢
 .٨/١٣٩: اجلرح والتعديل - ٣
 .٢٢: حممد - ٤
 .٣٤٩: تذكرة السبط. ٣/٣٧٧: شذرات الذهب. ٢/١٨٤: ةصفوة الصفو . ١٣/٢٧: تاريخ بغداد - ٥

 .٦/٢٧٢: سري أعالم النبالء

    



٥٦٧ 

وأقــام باملدينــة إىل أيــام هــارون الرشــيد، فقــدم هــارون منصــرفا مــن عمــرة شــهر " فأطلقــه املهــدي 
" رمضان سنة تسع وسبعني ومائة، فحمل موسى معـه إىل بغـداد وحبسـه Qـا إىل أن تـويف يف حمبسـه 

)١(. 
كــان موســى بــن : " قــال حيــىي بــن احلســن بــن جعفــر النســابة... روى عــن أبيــه: ن حجــرقــال ابــ

 .)٢(" جعفر يدعى العبد الصاحل من عبادته واجتهاده 
اإلمـام القـدوة، السـيد أبـو احلسـن العلـوي، والـد اإلمـام علـي ابـن موسـى الرضـي : " وقال الـذهيب
 .)٣(" مدين نزل بغداد 

 .)٤(" ماء، ومن عباد اهللا األتقياء كان موسى من أجود احلك: " وقال
علمــــا ومعرفــــة وكمــــاال  - يقصــــد الصـــادق  -وهــــو وارثــــه : " قـــال ابــــن حجــــر اهليتمــــي فيـــه

مسي الكاظم لكثرة جتاوزه وحلمه، وكان معروفـا عنـد أهـل العـراق ببـاب قضـاء احلـوائج عنـد . وفضال
 .)٥(" اهللا، وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم 

هــو اإلمــام الكبــري القــدر، العظــيم الشــأن، الكبــري اhتهــد : " قــال فيــه حممــد بــن طلحــة الشــافعيو 
ـــت الليـــل  اجلـــاد يف االجتهـــاد، املشـــهور بالعبـــادة، املواظـــب علـــى الطاعـــة، املشـــهور بالكرامـــات، يبي
ســاجدا وقائمــا، ويقطــع النهــار متصــدقا وصــائما، ولفــرط حلمــه، وجتــاوزه عــن املعتــدين عليــه دعــي  

 .)٦(" اظما ك
 كان يدعى العبد الصاحل ألجل عبادته واجتهاده وقيامه: " وقال ابن اجلوزي
____________ 

 .٥/٣٠٨: وفيات األعيان - ١
 .١٠/٣٠٢: cذيب التهذيب - ٢
 .٦/٢٧٠: سري أعالم النبالء - ٣
 .٣/٣٠٩: ميزان االعتدال - ٤
 .٢/٥٩٠: الصواعق احملرقة - ٥
 .١٨ص : مطالب السؤول - ٦

    



٥٦٨ 

 .)١(" بالليل، وكان كرميا حليما إذا بلغه عن رجل أنه يؤذيه بعث إليه مبال 
الكــاظم هــو اإلمــام الكبــري القــدر، واألوحــد : قــال بعــض أهــل العلــم: " قــال ابــن الصــباغ املــالكي

احلجــة احلــرب، الســاهر ليلــه قائمــا، القــاطع nــاره صــائما، املســمى لفــرط حلمــه وجتــاوزه عــن املعتــدين  
و املعـــــروف عنـــــد أهـــــل العـــــراق ببـــــاب احلـــــوائج إىل اهللا، وذلـــــك لـــــنجح قضـــــاء حـــــوائج كاظمـــــا، وهـــــ

" أعبد أهـل زمانـه وأعلمهـم وأسـخاهم كفـا وأكـرمهم نفسـا  وكان موسى الكاظم ... املسلمني
)٢(. 

أمـا موسـى الكـاظم فكـان معروفـا عنـد أهـل العـراق ببـاب قضـاء : " وقال حممد الصبان الشـافعي
 .)٣(" د اهللا، وكان من أعبد أهل زمانه ومن أكابر العلماء األسخياء احلوائج عن

أعبــد أهــل زمانــه وأعلمهــم وأســخاهم   كــان موســى الكــاظم : " وقــال الشــبلنجي الشــافعي
ـــيال  كفـــا وأكـــرمهم نفســـا، وكـــان يتفقـــد فقـــراء املدينـــة فيحمـــل إلـــيهم الـــدراهم والـــدنانري إىل بيـــوcم ل

 .)٤(" بعد موته  يعلمون من أي جهة وصلهم ذلك ومل يعلموا بذلك إالّ  وكذلك النفقات وال

 :من أخبار اإلمام
هاهنـــا  يـــا أبـــا حنيفـــة إنَّ : روي أنـــه دخـــل أبـــو حنيفـــة ومعـــه عبـــد اهللا بـــن مســـلم فقـــال لـــه األخـــري

جعفــر بــن حممــد مــن علمــاء آل حممــد، فاذهــب بنــا إليــه نقتــبس منــه علمــا، فلمــا أتيــا إذا مهــا جبماعــة 
علمــاء شـيعته ينتظــرون خروجــه أو دخـوهلم عليــه، فبينمــا هـم كــذلك إذ خــرج غـالم حــدث فقــام مـن 

 يا بن مسلم من هذا؟: الناس هيبة له، فالتفت أبو حنيفة فقال
 .واهللا اخجله بني يدي شيعته: قال. موسى ابنه: قال

____________ 
 .٢/١٨٤: صفوة الصفوة - ١
 .هذا القول يف نور األبصار ، وذكر٢٢٧و  ٢٢١ص : الفصول املهمة - ٢
 .٢٤٦ص : إسعاف الراغبني Qامش نور األبصار - ٣
 .١٦٦ص : نور األبصار - ٤

    



٥٦٩ 

يـــا غــالم ممـــن ... واهللا ألفعلنــه مث التفـــت إىل موســى فقــال: قــال. لـــن تقــدر علــى ذلـــك: قــال لــه
 املعصية؟
فلـيس للحكـيم أن إما أن تكون من اهللا وليس من العبد شئ، : يا شيخ ال ختلو من ثالث: قال

 .يأخذ عبده مبا مل يفعله
وإمــــا أن تكــــون مــــن العبــــد ومــــن اهللا، واهللا أقــــوى الشــــريكني فلــــيس للشــــريك األكــــرب أن يأخــــذ 

 .الشريك األصغر بذنبه
. وإما أن تكون مـن العبـد وهـي منـه فـإن عفـا فبكرمـه وجـوده، وإن عاقـب فبـذنب العبـد وجريرتـه

 .واستغنيت مبا مسعت ) الصادق(بد اهللا فانصرفت ومل ألق أبا ع: قال أبوحنيفة
ةً  (: " ويف رواية قال أبو حنيفة Bي هُ  َنْعٍض  ِمن َنْعُضَها ُذِرّ B١("  ) َعِليمٌ  َسِميعٌ  َواللـ(. 

ومعـه موسـى بـن جعفـر،  حج الرشيد فأتى قرب النيب : " قال اخلطيب البغدادي يف تارخيه
الســالم : م عليــك يـا رســول اهللا، يــابن عــم، افتخـارا علــى مــن حولــه، فـدنا موســى وقــالالســال: فقـال

 .)٢(" هذا الفخر يا أبا احلسن حقا : فتغري وجه هارون وقال. عليك يا أبة
خرجـت حاجـا يف سـنة : وعن شقيق بن إبراهيم البلخـي قـال: " ويف صفوة الصفوة البن اجلوزي

قادســية، فبينــا أنــا أنظــر إىل النــاس يف زينــتهم وكثــرcم فنظــرت إىل فنزلــت ال )٣(تســع وأربعــني ومــائتني 
فىت حسن الوجه شديد السمرة يعلو فوق ثيابه ثوب من صـوف، مشـتمل بشـملة، يف رجليـه نعـالن 

 علـــى النـــاس يف هـــذا الفـــىت مـــن الصـــوفية يريـــد أن يكـــون كـــال4 : وقـــد جلـــس منفـــردا فقلـــت يف نفســـي
 .نهطريقهم، واهللا ألمضني إليه وألوخب

نِبُوا (يا شقيق : فدنوت منه فلما رآين مقبال قال ِنّ  ِمّنَ  َكِثkًا اْجتَ Bالظ  Bِنّ  َنْعَض  إِن Bالظ 
____________ 

 .١٧١ص : كنز الفوائد. ١٥٩ - ٢/١٥٨االحتجاج . ٢٩٨ص : إعالم الورى - ١
 .٥/٣٠٩: وفيات األعيان - ٢
 .ومئة والظاهر أن الصحيح تسع وأربعني. كذا يف املصدر  - ٣

    



٥٧٠ 

ــمٌ  ْع ــت يف نفســي. مث تــركين ومضــى )١( ) إِ هــذا األمــر عظــيم قــد تكلــم علــى مــا يف نفســي  إنَّ : فقل
فأســرعت أثــره فلــم أحلقــه وغــاب . عبــد صــاحل ألحلقنــه وألســألنه أن حيــالين ونطــق بــامسي ومــا هــذا إالّ 

ذا صـاحيب إذا بـه يصـلي وأعضـاؤه تضـطرب ودموعـه جتـري فقلـت، هـ )٢(عن عيـين فلمـا نزلنـا واقصـة 
ــس وأقبلــت حنــوه  (: يــا شــقيق اتــل: فلمــا رآين مقــبال قــال. أمضــي إليــه وأســتحله فصــربت حــىت جل

 ّkِ ارٌ  َو/ِ Bَصا8ًِا وََعِمَل  َوآَمنَ  تَاَب  لَِّمن لََغف  Bهـذا الفـىت  إنَّ : فقلـت. مث تـركين ومضـى )٣( ) اْهتََدىٰ  ُعم
مـاال إذا بـالفىت قـائم علـى البئـر وبيـده ركـوة يريـد ي مرتني، فلما نزلنا ر ملن األبدال وقد تكلم على سرّ 

 :أن يستقي ماء فسقطت الركوة من يده يف البئر وأنا أنظر إليه فرأيت قد رمق السماء ومسعته يقول
  ءأنــــــــــــــــت ريب إذا ظمئــــــــــــــــت مــــــــــــــــن املــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويت إذا أردت الطعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       وق

  
بئـر قـد ارتفـع ماؤهـا فمـد فـواهللا لقـد رأيـت ال: قال شقيق. اللهم سيدي مايل سواها فال تعدمنيها

مث مال إىل كثيـب رمـل فجعـل يقـبض بيـده . يده فأخذ الركوة ومألها ماء وتوضأ وصلى أربع ركعات
أطعمـين مـن : فقلـت. فأقبلت إليه وسلمت عليه فرد علي السالم. ويطرحه يف الركوة وحيركه ويشرب

ظــاهرة وباطنــة فأحســن ظنــك  مل تــزل نعمــة اهللا علينــا: فقــال يــا شــقيق. فضــل مــا أنعــم اهللا بــه عليــك
مث ناولين الركوة فشربت منها فإذا سويق وسكر، فواهللا ما شربت قط ألذ منـه وال أطيـب رحيـا . بربك
فشــبعت ورويــت، فأقمــت أيامــا ال أشــتهي طعامــا وال شــرابا، مث مل أره حــىت دخلنــا مكــة فرأيتــه . منــه

بكاء، فلم يزل كـذلك حـىت ذهـب ليلة إىل جنب قبة الشراب يف نصف الليل يصلي خبشوع وأنني و 
 .الليل

وطـــاف بالبيـــت أســـبوعا . مث قـــام فصـــلى الغـــداة. فلمـــا رأى الفجـــر جلـــس يف مصـــاله يســـبح اهللا
 وخرج فتبعته فإذا له حاشية وموال وهو على خالف ما رأيته يف الطريق، ودار به الناس

____________ 
 .١٢: احلجرات - ١
 .ماء لبين كليب، من عمل املدينة ٢/١٨٥: جاء يف حاشية صفوة الصفوة - ٢
 .٨٢: طه - ٣
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هـذا موسـى بـن : من حوله يسلمون عليه، فقلت لبعض مـن رأيتـه يقـرب منـه، مـن هـذا الفـىت؟ فقـال
قـد عجبـت أن تكـون : فقلـت. جعفر بـن حممـد بـن علـي بـن احلسـني بـن علـي بـن أيب طالـب 

 .)١(" ملثل هذا السيد  هذه العجائب إالّ 

 :قوال اإلماممن أ
لـن ينقضـي عـين يـوم مـن الـبالء حـىت ينقضـي : " كتب اإلمـام للرشـيد وهـو يف سـجنه فقـال  - ١

 .)٢(" عنك يوم من الرخاء، حىت نفضي مجيعا إىل يوم ليس له انقضاء، خيسر فيه املبطلون 
رأى ســفيان الثــوري اإلمــام موســى بــن جعفــر وهــو غــالم يصــلي، والنــاس ميــرون بــني يديــه،  - ٢
 .الذي أصلي له أقرب إيل من هؤالء: الناس ميرون بك وهم يف الطواف؟ فقال  إنَّ : لفقا

يــا هشــام لــو كــان يف يــدك جــوزة، وقــال النــاس إnــا : " هلشــام بــن احلكــم ومـن وصــيته  - ٣
جـوزة، مــا لؤلـؤة، مـا كــان ينفعـك، وأنـت تعلــم أnـا جـوزة، ولــو كـان يف يـدك لؤلــؤة، وقـال النـاس إnــا 

 .ضرك وأنت تعلم أnا لؤلؤة
حجـة ظـاهرة وحجـة باطنـة، فأمـا الظـاهرة فالرسـل واألنبيـاء : هللا على الناس حجتـني إنّ : ياهشام

 .واألئمة، وأما الباطنة فالعقول
. قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، وكثري العمـل مـن أهـل اهلـوى واجلهـل مـردود: يا هشام

 ة اجلهال فتظلموها، وال متنعوها أهلهايا هشام ال متنحوا احلكم
____________ 

هــــذه : " وقــــال ١٦٥ - ١٤ص : وذكرهــــا الشــــبلنجي يف نــــور األبصــــار. ١٨٧ - ٢/١٨٥: راجــــع صــــفوة الصــــفوة - ١
ـــأليف ـــري الغـــرام الســـاكن إىل أشـــرف األمـــاكن. الكرامـــة رواهـــا مجاعـــة مـــن أهـــل الت ورواهـــا . رواهـــا ابـــن اجلـــوزي يف كتابـــه مث

ورواهــا الصــبان الشــافعي يف إســعاف الــراغبني ".  معــامل العــرتة النبويــة، والرامهرمــزي يف كتابــه كرامــات األوليــاء اجلنابــذي يف
 .٢٤٧ - ٢٤٦ص : Qامش نور األبصار

 .٦/٢٧٣: سري أعالم النبالء. تاريخ بغداد. ٣٥٠ص : تذكرة السبط - ٢
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مـــن عـــرف جماريهـــا  تـــدي Qـــا إالّ كـــل النـــاس يبصـــر النجـــوم، ولكـــن ال يه  إنّ : يـــا هشـــام. فتظلمـــوهم
إىل ... " مـــن عمـــل Qـــا ومنازهلــا، وكـــذلك أنـــتم، تدرســـون احلكمــة، ولكـــن ال يهتـــدي Qـــا مــنكم إالّ 

 .آخرها وهي طويلة
إمنــا مهــا جنــدان جنــد خــري وجنــد : رســول اهللا قــال أنــا مــع النــاس، إنّ : ال تكــن إمعــة، فتقــول - ٤

 .شر، فال يكن جند الشر أحب إليك من جند اخلري
 .املؤمن مثل كفيت امليزان كلما زيد يف إميانه زيد يف بالئه - ٥
ــين إيــاك أن يــراك اهللا يف معصــية nــاك عنهــا، وإيــاك أن يفقــدك اهللا : قــال لــبعض ولــده - ٦ يــا ب

 .عند طاعة أمرك Qا
    



٥٧٣ 

 ) الرضا(اإلمام علي بن موسى 
 ) هـ ٢٠٣ -  هـ ١٤٨(

) علـي الرضـا(مـنهم : " قـال ابـن حجـر عـن أوالد الكـاظم. ين عشـراإلمام الثامن من األئمـة االثـ
مث أحلــه املــأمون حمــل مهجتــه، وأنكحــه ابنتــه، وأشــركه يف مملكتــه، . هــم قــدراوهــو أنــبههم ذكــرا وأجلّ 
 ...وفوض إليه أمر خالفته

نـام يف املنـزل يف امل رأيـت النـيب : وروى احلاكم عن حممد بـن عيسـى، عـن أيب حبيـب قـال
اج ببلـدنا، فسـلمت عليـه فوجـدت عنـده طبقـا مـن خـوص املدينـة فيـه متـر صـيحاين ّجـالذي ينـزل احلُ 

فناولين منه مثانية عشر فتأولت أن أعـيش عـدcا، فلمـا كـان بعـد عشـرين يومـا قـدم أبـو احلسـن علـي 
إذا هـو جـالس يف الرضا من املدينة، ونزل ذلك املسجد، وهرع الناس بالسالم عليـه فمضـيت حنـوه فـ

فيه وبني يديـه طبـق مـن خـوص املدينـة فيـه متـر صـيحاين، فسـلمت  املوضع الذي رأيت النيب 
يف النــوم،  عليــه فاســتدعاين ونــاولين قبضــة مــن ذلــك التمــر فــإذا عــدcا بعــدد مــا نــاولين النــيب 

 .لزدناك  لو زادك رسول اهللا: فقلت زدين فقال
وشق سوقها، وعليه مظلة ال يرى مـن ورائهـا، تعـرض لـه  -كما يف تارخيها   -وملا دخل نيسابور 

احلافظان أبو زرعة الرازي وحممد بن أسلم الطوسي ومعهما من طلبـة العلـم واحلـديث مـا ال حيصـى، 
فاســـتوقف البغلـــة وأمـــر غلمانـــه بكـــف  فتضـــرعا إليـــه أن يـــريهم وجهـــه ويـــروي هلـــم حـــديثا عـــن آبائـــه،

املظلة، وأقر عيون تلك اخلالئق برؤية طلعته املباركة، فكانت له ذؤابتان مدليتان علـى عاتقـه والنـاس 
معاشـــر النـــاس أنصـــتوا : بـــني صـــارخ وبـــاك ومتمـــرغ يف الـــرتاب ومقبـــل حلـــافر بغلتـــه فصـــاحت العلمـــاء

دثين أيب موســــى الكــــاظم عــــن أبيــــه جعفــــر حــــ: فأنصــــتوا، واســــتملى منــــه احلافظــــان املــــذكوران فقــــال
 الصادق عن أبيه

    



٥٧٤ 

 :قال )١(حممد الباقر عن أبيه زين العابدين عن أبيه احلسني عن أبيه علي بن أيب طالب 
ال : مسعـت رب العـزة يقـول: حدثين جربيل قال: قال حدثين حبييب وقرة عيين رسول اهللا 

 .قاهلا دخل حصين ومن دخل حصين أمن من عذايبإله إال اهللا حصين، فمن 
 .فعد أهل احملابر والدوى الذين كانوا يكتبون، فأنافوا على عشرين ألفا. مث أرخى السرت وسار

!!! )٢(تـه ئ مـن جنّ لـربُ  على جمنونٍ  -املتقدم  -لو قرأت هذا اإلسناد : -ابن حنبل  -قال أمحد 
فسـأل عمـن خيـربه بـذلك، فـدل  -حبضـرة املتوكـل  -يفة امرأة زعمت أnا شـر  ونقل بعض احلفاظ أنَّ 

 :على علي الرضا، فجاء فأجلسه معه على السرير وسأله، فقال
ـــت اهللا حـــرّ  إنّ  ـــذلك فاعرتف م حلـــم أوالد احلســـنني علـــى الســـباع، فلتلـــق للســـباع، فعـــرض عليهـــا ب
 صـحن قصـره، مث مث قيل للمتوكل أال جترب ذلك فيه؟ فأمر بثالثـة مـن السـباع فجـئ Qـا يف. بكذQا

دعــاه فلمــا دخــل بابــه أغلــق عليــه والســباع قــد أصــمت األمســاع مــن زئريهــا، فلمــا مشــى يف الصــحن 
يريد الدرجة، مشت إليـه وقـد سـكنت ومتسـحت بـه ودارت حولـه وهـو ميسـحها بكمـه، مث ربضـت، 
ل فصــعد للمتوكــل وحتــدث معــه ســاعة، مث نــزل ففعلــت معــه كفعلهــا األول حــىت خــرج، فأتبعــه املتوكــ

أتريـدون قتلــي؟ مث : جبـائزة عظيمـة، فقيـل للمتوكـل افعـل كمـا فعـل ابـن عمـك، فلـم جيسـر عليـه وقـال
 .)٣(" أمرهم أن ال يفشوا ذلك 

وكــان يفـيت يف مســجد رســول اهللا : " قـال احلــاكم النيسـابوري يف تــاريخ نيسـابور عــن الرضـا 
 آدمروى عنه من أئمة احلديث، . وهو ابن نيف وعشرين سنة

____________ 
هـــذا "  ٣/١٩٢: قـــال أبـــو نعــيم يف احلليـــة. وهــذا اإلســـناد الـــذي ذكــره اإلمـــام يعـــرف بسلســلة الـــذهب بـــني احملــدثني - ١

يعــين أمحــد بــن  -حــديث مشــهور Qــذا اإلســناد مــن روايــة الطــاهرين عــن آبــائهم الطيبــني، وكــان بعــض ســلفنا مــن احملــدثني 
 ".قرئ هذا اإلسناد على جمنون ألفاق  لو: إذا روى هذا اإلسناد قال -حنبل 

صــاحب القصــة  املســعودي نقلهــا علــى أنّ  ويف آخــر القصــة ذكــر ابــن حجــر أنَّ . ٥٩٦ - ٢/٥٩٣: الصــواعق احملرقــة - ٢
 .مل يدرك املتوكل قطعا الرضا  ب ذلك، ألنّ ، وقد صوَّ ابن ابن الرضا ) اهلادي(هو علي العسكري 

    



٥٧٥ 

 .)١(.. " .بن أياس
وكــان : " ويف cــذيب التهــذيب. )٢(وذكــر أبــو حــامت الــرازي أنــه روى عــن أبيــه موســى بــن جعفــر 

 .)٣(" الرضى من أهل العلم والفضل، مع شرف النسب 
وكـان مـن أهـل العلـم والـدين والسـؤدد ... اإلمام السـيد أبـو احلسـن علـي الرضـى: " وقال الذهيب

 .)٤(" الك أفىت وهو شاب يف أيام م: مبكان يقال
 .)٥(... " وقد كان علي الرضى كبري الشأن، أهال للخالفة: " قال

وهـو ابــن نيـف وعشــرين ســنه،  ، يفــيت مبسـجد رســول اهللا كــان ثقـةٌ : " وقـال فيــه الواقـدي
 .)٦(" وهو من الطبقة الثامنة من التابعني من أهل املدينة 

ســـيد بـــين هاشـــم يف زمانـــه، وأجلهـــم، وكـــان املـــأمون " ام الرضـــا ويف النجـــوم الزاهـــرة قـــال يف اإلمـــ
 .)٧(.. " ه، وخيضع له، ويتفاىن فيهمه، وجيلّ يعظِّ 

وزيــن العابــدين علــي  تقــدم أمــري املــؤمنني علــي بــن أيب طالــب : " وقــال ابــن طلحــة الشــافعي
معـــن نظـــره وفكـــره وجـــده يف وجـــاء علـــي بـــن موســـى الرضـــا هـــذا ثالثهمـــا، ومـــن أ بـــن احلســـني 

منـا إميانـه وعـال شـأنه وارتفـع مكانـه وكثـر أعوانـه وظهـر برهانـه، حـىت أدخلـه املـأمون . احلقيقة وارثهمـا
ض إليه أمر خالفته، وعقد له علـى رؤوس األشـهاد عقـد نكـاح هجته، وأشركه يف مملكته، وفوَّ حمل مُ 
 .)٨(" يفة زكية هامشية، وأرومته الكرمية نبوية ه، ونفسه الشر ه، وصفاته سنيّ وكانت مناقبه عليّ . ابنته

____________ 
 .٣/٢٣٩: cذيب التهذيب - ١
 .باب اجليم/٤ج : اجلرح والتعديل - ٢
٧/٣٤٠ - ٣. 
 .٣٨٨ - ٩/٣٨٧: سري أعالم النبالء - ٤
 .٣٩٢ص : املصدر السابق - ٥
 .٣٥١ص : تذكرة اخلواص - ٦
 .١٤٧ص : مرتضى العاملي احلياة السياسية لإلمام الرضا، جعفر - ٧
  .٢٣٣ص : ذكره عنه ابن الصباغ املالكي يف فصوله املهمة - ٨

    



٥٧٦ 

 :يقول أبو نؤاس ويف اإلمام الرضا 
  اً قيــــــــــــل يل أنــــــــــــت أحســــــــــــن النــــــــــــاس طــــــــــــرّ 

ــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــالم النبي   يف فن

  
  لــــــــــــــك مــــــــــــــن جيــــــــــــــد القــــــــــــــريض مــــــــــــــديح

  يف يـــــــــــــــــــــدي جمتنيـــــــــــــــــــــه يثمـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــدرَّ     

  
  موســـــــــــــى فعـــــــــــــالم تركـــــــــــــت مـــــــــــــدح ابـــــــــــــن

  واخلصـــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــيت جتمعـــــــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــــــه    

  
  قلـــــــــــــــــــت ال اســـــــــــــــــــتطيع مـــــــــــــــــــدح إمـــــــــــــــــــامٍ 

)١(كــــــــــــــــــان جربيــــــــــــــــــل خادمــــــــــــــــــا ألبيــــــــــــــــــه     
  

  
 :قال . وهناك كالم طويل لإلمام يف اإلمامة، نقتطف منه اليسري

 هل تعرفون قدر اإلمامة وحملها من األمة، فيجوز فيها اختيارهم؟"... 
أنا، وأعلـــى مكانـــا، وأمنـــع جانبـــا، وأبعـــد غـــورا مـــن أن يبلغهـــا اإلمامـــة أجـــل قـــدرا، وأعظـــم شـــ إنَّ 

 ...الناس بعقوهلم، أو ينالوها بآرائهم، فيقيموها باختيارهم
 ..األوصياء منزلة األنبياء، وإرثُ : اإلمامة إنَّ 
خالفة اهللا عز وجل، وخالفة الرسول، ومقام أمـري املـؤمنني ومـرياث احلسـن واحلسـني : اإلمامة إنَّ 
. 
 ..املؤمنني زمام الدين، ونظام املسلمني، وصالح الدنيا، وعزّ : اإلمامة إنَّ 
 .رأس اإلسالم النامي وفرعه السامي: اإلمامة إنَّ 

باإلمــام متــام الصــالة والزكــاة والصــيام، واحلــج واجلهــاد، وتــوفري الفــئ والصــدقات، وإمضــاء احلــدود 
 ...واألحكام، ومنع الثغور واألطراف

 ..الشمس الطالعة للعامل يف االفق، حبيث ال تناله األيدي واألبصاراإلمام، ك
البــــدر املنــــري، والســــراج الزاهــــر، والنــــور الســــاطع، والــــنجم اهلــــادي يف غياهــــب الــــدجى، : اإلمــــام

 ..والبيداء القفار وجلج البحار
 ..املاء العذب على الظماء، والدال على اهلدى، واملنجي من الردى: اإلمام

____________ 
 .١٦٨: ، ويف سري أعالم النبالء نسبها للحسن بن هانئ، وراجع نور األبصار٣/٢٧٠: وفيات األعيان - ١

    



٥٧٧ 

 ...النار على البقاع احلارة ملن اصطلى، والدليل على املسالك، من فارقه فهالك: اإلمام
ثيـل وال نظـري، ، وال يوجـد لـه بـديل وال لـه مدلٌ واحد دهره، ال يدانيه أحد، وال يعادله عِ : اإلمام

فمـن . ل الوهـابه من غـري طلـب منـه وال اكتسـاب، بـل اختصـاص مـن املتفضِّـخمصوص بالفضل كلُّ 
ــغ معرفــة اإلمــام وميكنــه اختيــاره؟ هيهــات هيهــات ت العقــول، وتاهــت احللــوم، وحــارت ضــلَّ !! ذا يبل

رت األلبــاب، وجســرت العيــون، وتصــاغرت العظمــاء، وحتــريت احلكمــاء، وتقاصــرت احللمــاء، وحصــ
ت البلغـاء عـن وصـف شـأن مـن ت الشـعراء، وعجـزت األدبـاء، وعيَـاخلطباء، وجهلت األلبـاب، وكلَّـ
 .ت بالعجز والتقصريشأنه أو فضيلة من فضائله، فأقرّ 

وكيف يوصف أو ينعت بكنهه، أو يفهم شئ من أمره، أو يوجد من يقـوم مقامـه، ويغـين غنـاه؟ 
 !ال وكيف وأين؟

العقــول عــن هــذا، وأيــن يوجــد مثــل هــذا، ظنــوا أن ذلــك يوجــد يف  فــأين االختيــار مــن هــذا، وأيــن
ل تهم الباطـل، فـارتقوا مرتقـى صـعبا دحضـا تـزّ ، كـذبتهم واهللا أنفسـهم ومنَّـغري آل رسول اهللا 

عنــه إىل احلضــيض أقــدامهم، رامــوا إقامــة اإلمــام بعقــول حــائرة بــائرة ناقصــة وآراء مضــلة، فلــم يــزدادوا 
 .)١(... " بعدا ه إالّ من

 :من أقوال اإلمام
يف ســـفره إىل خراســـان، فـــدعا يومـــا مبائـــدة لـــه،  كنـــت مـــع الرضـــا : روى بعضـــهم قـــال - ١

 إنَّ : جعلت فـداك، لـو جعلـت هلـؤالء مائـدة؟ قـال: فجمع عليها مواليه من السودان وغريه فقلت له
 .دة، واجلزاء باألعمالالرب تبارك وتعاىل واحد، واألب واحد، واألم واح

____________ 
 .٤٤٢ - ٤٣٦: حتف العقول. ٢٣١ - ٢/٢٢٦: االحتجاج - ١

    



٥٧٨ 

 .إنا أهل بيت نرى وعدنا علينا دينا كما صنع رسول اهللا  - ٢
أصـــبحت بأجـــل منقـــوص، وعمـــل حمفـــوظ، واملـــوت يف : كيـــف أصـــبحت؟ فقـــال: قيـــل لـــه - ٣

 .ئنا، وال ندري ما يفعل بنارقابنا والنار من ورا
 .صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله - ٤
 .عونك للضعيف أفضل من الصدقة - ٥
 .الصمت باب من أبواب احلكمة - ٦

    



٥٧٩ 

 ) الجواد(اإلمام محمد بن علي 
 ) هـ ٢٢٠ -  هـ ١٩٥(

ــي" اإلمــام التاســع مــن األئمــة االثــين عشــر  بــن أيب طالــب  وكــان يــروي مســندا عــن آبائــه إىل عل
 " ...)١(. 

وكـــان علـــى منهـــاج أبيـــه يف العلـــم : " قـــال وبعـــد أن ذكـــر ســـبط ابـــن اجلـــوزي نســـب اإلمـــام 
 .)٢(" والتقى والزهد واجلود 

وإن كان صغري السن فهو كبري القـدر، رفيـع ... هو أبو جعفر الثاين: " قال ابن طلحة الشافعي
ة بعـــد علـــي بـــن موســـى الرضـــا، ولـــده أبـــو جعفـــر حممـــد اجلـــواد، للـــنص عليـــه القـــائم باإلمامـــ. الـــذكر

 .)٣(" واإلشارة له Qا من أبيه، كما أخرب بذلك مجاعة من الثقات العدول 
وهـو .. حممد اجلواد بن علي الرضا، كنيته أبو جعفـر: " وقال حممود بن وهيب البغدادي احلنفي
 .)٤(" وكماال الوارث ألبيه علما وفضال وأجل إخوته قدرا 
بــه وبــالغ يف إكرامــه، ومل وقرَّ  -للجــواد  -وأحســن إليــه : " وقــال الشــبلنجي الشــافعي عــن املــأمون

" يزل مشغوفا به ملا ظهر له بعد ذلك من فضله وعلمه وكمـال عقلـه وظهـور براهينـه مـع صـغر سـنه 
)٥(. 

____________ 
 .٤/١٧٥: وفيات األعيان - ١
 .٢٠٢ص : تذكرة اخلواص - ٢
 .٢٥٣ص : راجع الفصول املهمة، ابن الصباغ املالكي - ٣
 .١٤٧ص : جوهر الكالم - ٤
 .١٧٧ص : نور األبصار - ٥

    



٥٨٠ 

وممـا اتفـق، انـه بعـد مـوت أبيـه بسـنة، واقـف والصـبيان يلعبـون : " قال ابن حجـر يف اجلـواد 
فـألقى اهللا حمبتـه يف قلبـه، فقـال  املأمون ففـروا ووقـف حممـد وعمـره تسـع سـنني، قة بغداد، إذ مرَّ يف أزِّ 
ــه ــؤمنني مل يكــن بــالطريق ضــيق : يــا غــالم مــا منعــك مــن االنصــراف؟ فقــال لــه مســرعا: ل يــا أمــري امل

فأوســعه لــك، ولــيس يل جــرم فأخشــاك، والظــن بــك حســن أنــك ال تضــر مــن ال ذنــب لــه، فأعجبــه  
 :ما امسك واسم أبيك؟ فقال: كالمه وحسن صورته فقال له

ــي ا وكــان معــه بــزاة للصــيد، فلمــا بعــد عــن . لرضــا، فــرتحم علــى أبيــه وســاق جــوادهحممــد بــن عل
العمــار أرســل بــازا علــى دراجــة فغــاب عنــه مث عــاد مــن اجلــو يف منقــاره مسكــة صــغرية وQــا بقــاء احليــاة 

حممــد، فــدنا  فتعجــب مــن ذلــك غايــة العجــب، ورأى الصــبيان علــى حــاهلم وحممــد عنــدهم ففــروا إالّ 
اهللا تعـــاىل خلـــق يف حبـــر قدرتـــه مسكـــا صـــغارا،  يـــا أمـــري املـــؤمنني إنّ : ي؟ فقـــالمـــا يف يـــد: منـــه، وقـــال

أنــت ابــن الرضــا : فقــال لــه. يصــيدها بــازات امللــوك واخللفــاء، فيختــرب Qــا ســاللة أهــل بيــت املصــطفى
فلم يزل مشغفا به ملـا ظهـر لـه بعـد ذلـك مـن فضـله . وأخذه معه وأحسن إليه وبالغ يف إكرامه. حقا

وعزم على تزوجيـه بابنتـه أم الفضـل وصـمم علـى . عظمته وظهور برهانه مع صغر سنهوعلمه وكمال 
ذلك فمنعه العباسيون مـن ذلـك خوفـا مـن أنـه يعهـد إليـه كمـا عهـد إىل أبيـه، فلمـا ذكـر هلـم أنـه إمنـا 
اختاره لتميزه على كافة أهل الفضل علمـا ومعرفـة وحلمـا مـع صـغر سـنه، فتنـازعوا يف اتصـاف حممـد 

تواعدوا على أن يرسـلوا إليـه مـن خيتـربه فأرسـلوا إىل حيـىي ابـن أكـثم ووعـدوه بشـئ كثـري إن بذلك، مث 
قطــع هلــم حممــدا، فحضــروا للخليفــة ومعهــم ابــن أكــثم وخــواص الدولــة، فــأمر املــأمون بفــرش حســن 

 وأوضحه، فقال له )١(حملمد فجلس عليه، فسأله حيىي مسائل أجاب عنها بأحسن جواب 
____________ 

أو  قتلـه يف حـلّ : يف حمرم قتل صيدا؟ فقال اإلمـام أبـو جعفـر  -جعلين اهللا فداك  -ما تقول : سؤال حيىي هوو  - ١
يف حرم؟ عاملـا كـان احملـرم أم جـاهال؟ قتلـه عمـدا أو خطـأ؟ حـرا كـان احملـرم أم عبـدا؟ صـغريا كـان أو كبـريا؟ مبتـدئا بالقتـل أم 

 غريها؟ من صغار الصيد كان أم من كبارها؟معيدا؟ من ذوات الطري كان الصيدأم 
مصرا على ما فعل أو نادمـا؟ يف الليـل كـان قتلـه للصـيد أم nـارا؟ حمرمـا كـان بـالعمرة إذ قتلـه أو بـاحلج كـان حمرمـا؟ مث فصـل 

 .٣٣٨ - ٣٣٥ص : إعالم الورى. ٢٤٥ - ٢/٢٤٠: اإلمام اجلواب، فراجع االحتجاج

    



٥٨١ 

مــا تقــول يف : ت أن تســأل حيــىي ولــو مســألة واحــدة، فقــال لــهأحســنت أبــا جعفــر، فــإن أرد: اخلليفــة
رجــل نظــر إىل امــرأة أول النهــار حرامــا مث حلــت لــه ارتفاعــه مث حرمــت عليــه عنــد الظهــر مث حلــت لــه 
عنــد العصــر مث حرمــت عليــه املغــرب مث حلــت لــه العشــاء مث حرمــت عليــه نصــف الليــل مث حلــت لــه 

هــي أمــة، نظرهــا أجنــيب بشــهوة وهــي حــرام، مث اشــرتاها : ال أدري، فقــال حممــد: الفجــر، فقــال حيــىي
ارتفاع النهار، فأعتقها الظهر، وتزوجها العصـر، وظـاهر منهـا املغـرب، وكفـر العشـاء، وطلقهـا رجعيـا 

 .)١(" فعند ذلك قال املأمون للعباسيني قد عرفتم ما كنتم تنكرون . نصف الليل، وراجعها الفجر
أهـل هـذا البيـت خصـوا مـن  إنَّ : من حضره من أقربائه وقال هلمفأقبل املامون على : " ويف رواية

رسـول  أمـا علمـتم أنَّ . دون اخللق مبا ترون من الفضل، وإن صغر السن فيهم ال مينعهم من الكمال
إفتـــتح دعوتـــه بـــدعاء أمـــري املـــؤمنني علـــي، وهـــو ابـــن عشـــر ســـنني، وقبـــل منـــه اإلســـالم،  اهللا 

 .ومل يدع أحدا يف سنه غريه. وحكم له به
أفـــال تعلمـــون اآلن مـــا . وبـــايع احلســـن واحلســـني، ومهـــا دون ســـت ســـنني، ومل يبـــايع صـــبيا غريمهـــا

 .)٢(" اختص اهللا به هؤالء القوم؟ إnم ذرية بعضها من بعض، جيري آلخرهم ما جيري ألوهلم 
يف وجــه القاضــي  وظهــر: " أمــا عــن موقــف القاضــي حيــىي بــن أكــثم فيقــول الشــبلنجي الشــافعي

 .)٣(" حيىي اخلجل والتغري وعرف ذلك كل من باhلس 

 :من أقوال اإلمام
 .له يف السر اً اهللا يف العالنية، عدوّ  ال تكن ويلُّ  - ١
 .كفى باملرء خيانة أن يكون أمينا للخونة  - ٢

____________ 
 .٥٩٨ - ٢/٥٩٦: الصواعق احملرقة - ١
 .٣٣٨ص : ىإعالم الور . ٢/٢٤٥: االحتجاج - ٢
 .١٧٨ص : نور األبصار - ٣

    



٥٨٢ 

 .القصد إىل اهللا بالقلوب أبلغ من إتعاب اجلوارح باألعمال - ٣
 .من استفاد أخا يف اهللا فقد استفاد بيتا يف اجلنة - ٤
 .إياك ومصاحبة الشرير، فإنه كالسيف املسلول حيسن منظره ويقبح أثره - ٥
 .من أطاع هواه، أعطى عدوه مناه - ٦

    



٥٨٣ 

 ) الهادي(م علي بن محمد اإلما
 ) هـ ٢٥٤ -  هـ ٢١٢(

أبــو احلســن علــي بــن حممــد بــن علــي الرضــا بــن الكــاظم " اإلمــام العاشــر مــن األئمــة االثــين عشــر 
 .)١(" كان فقيها إماما متعبدا ... موسى بن جعفر الصادق، العلوي احلسيين املعروف باهلادي

أحــد األئمــة االثـــين ... ي اهلـــادي فهــو ابــن حممــد اجلـــوادوأمـــا أبــو احلســن علــ: " وقــال ابــن كثــري
عشـر، وهـو والـد احلسـن بـن علـي العسـكري، وقـد كـان عابـدا زاهـدا، نقلـه املتوكـل إىل سـامراء وأقــام 

 .)٢(" Qا أزيد من عشرين سنة بأشهر 
اإلمــــام بعــــد أيب : " وجــــاء يف كتــــاب الفصــــول املهمــــة البــــن الصــــباغ املــــالكي نقــــال عــــن اإلرشــــاد

ر، ابنه أبو احلسن علي بـن حممـد، الجتمـاع خصـال اإلمامـه فيـه، ولتكامـل فضـله وعلمـه، وأنـه جعف
 .)٣(" ال وارث ملقام أبيه سواه، ولثبوت النص عليه من أبيه 

فضـل أيب احلسـن علـي بـن حممـد اهلـادي، قـد ضـرب : قـال بعـض أهـل العلـم: " قال ابن الصـباغ
 وإليه حنيلتهـا، وال تـذكر كرميـة إالّ  نابه، فما تعد منقبة إالّ على احلرة قبابه، ومد على جنوم السماء أط

وتظهــر عليــه  ه إالّ ولــه تفصــيلها ومجلتهــا، وال تســتعظم حالــة ســنيّ  ولــه فضــيلتها، وال تــورد حممــدة إالّ 
د خبصائصه، وجمد حكم فيه علـى طبعـه الكـرمي أدلتها، استحق ذلك مبا يف جوهر نفسه من كرم تفرَّ 

ـــه، وأخالقـــه مســـتعذبة، وســـريته حبفظـــه مـــن الشـــرب حفـــ ـــت نفســـه مهذب ظ الراعـــي لقالئصـــه، فكان
 عادلة، وخالله فاضلة، وميازه إىل

____________ 
 .٢/١٢٩: شذرات الذهب - ١
 .١١/١٥: البداية والنهاية - ٢
 .٢٦٥ص : الفصول املهمة - ٣

    



٥٨٤ 

كون والطمأنينــة العفــاة واصــلة، وزمــوع املعــروف بوجــود وجــوده عــامرة آهلــة، جــرى مــن الوقــار والســ
ــ نةٍ نِشــوالعفــة والنزاهــة واخلمــول يف النباهــة، علــى وتــرية نبويــة وشِ  ه، وال علويــة، ونفــس زكيــة، ومهــة علّي

 .)١(" يقارQا أحد من األنام، وال يدانيها، وطريقة حسنة ال يشاركه فيها خلق، وال يطمع فيها 
كـان أبـو احلسـن العســكري وارث : واعقكثـرية، قــال يف الصـ  ومناجاتـه : " وقـال الشـبلنجي
 .)٢(" أبيه علما وسخاءا 

فــذهبت إىل املدينـــة، : " يقــول حيــىي. بعــث املتوكــل العباســي حيــىي بــن هرمثــة جللــب اإلمــام 
فلما دخلتها ضج أهلها ضجيجا عظيما، ما مسع الناس مثله، خوفا على علي، وقامت الـدنيا علـى 

فجعلـت : م، مالزمـا للمسـجد، مل يكـن عنـده ميـل إىل الـدنيا، قـال حيـىيساق، ألنه كان حمسنا إلـيه
 أســكنهم، وأحلــف هلــم أين مل أؤمــر فيــه مبكــروه، وأنــه ال بــأس عليــه، مث فتشــت منزلــه، فلــم أجــد إالّ 

 .)٣(" مصاحف وأدعية، وكتب العلم، فعظم يف عيين 
يف منزلـه سـالحا وكتبـا  إنَّ : لـه عي باإلمام اهلادي إىل املتوكل مرة أخرى وهـو يف سـامراء وقيـلوسُ 

وغريها من شـيعته، فوجـه إليـه مـن األتـراك وغـريهم مـن هجـم عليـه يف منزلـه علـى غفلـة ممـن يف داره، 
الرمـل واحلصـى،  فوجده يف بيت وحده مغلق عليه، وعليه مدرعة من شـعر، وال بسـاط يف البيـت إالّ 

ات مـن القـرآن يف الوعـد والوعيـد فأخـذ  وعلى رأسه ملحفـة مـن الصـوف، متوجهـا إىل ربـه، يـرتمن بآيـ
كــل مــا وجــد عليــه، ومحــل إىل املتوكــل يف جـــوف الليــل، فمثــل بــن يديــه، واملتوكــل يشــرب ويف يـــده  
كأس، فلما رآه أعظمه وأجلسه إىل جنبه، ومل يكن يف منزله شئ مما قيل فيه، وال حالـة يتعلـل عليـه 

 ما خامر حلمي ودمي قط، فاعفين منه: Qا، فناوله املتوكل الكأس الذي يف يده، فقال له 
____________ 

 .٢٧٠ص : الفصول املهمة - ١
 .١٤٩ص : نور األبصار - ٢
 .٢٠٢ص : تذكرة اخلواص - ٣

    



٥٨٥ 

البــد أن تنشــدين : إين قليــل الروايــة لألشــعار، فقيــل: انشــدين شــعرا أستحســنه، فقــال: فعافــاه وقــال
 :فأنشد

  هملـــــــــــل األجبـــــــــــال حترســـــــــــبـــــــــــاتوا علـــــــــــى قُ 

  لـــــــــــلُ الرجـــــــــــال فمـــــــــــا أغنـــــــــــتهم القُ  لـــــــــــبُ غُ     

  
  مــــــــــــن معـــــــــــــاقلهم نزلوا بعــــــــــــد عــــــــــــزٍّ واســــــــــــتُ 

ــــــــــوا ســــــــــكنوا حفــــــــــراً وأُ        يــــــــــا بــــــــــئس مــــــــــا نزل

  
  ربوانــــــــــاداهم صــــــــــارخ مــــــــــن بعــــــــــد مــــــــــا قُــــــــــ

  لــــــــــــــــــلُ والتيجــــــــــــــــــان واحلُ  ةُ أيـــــــــــــــــن األســــــــــــــــــرّ     

  
ـــــــــــــت منعّ  ـــــــــــــيت كان ـــــــــــــن الوجـــــــــــــوه ال   مـــــــــــــةأي

  ضـــــــــرب األســـــــــتار والكلـــــــــلُ مـــــــــن دوnـــــــــا تُ     

  
  حــــــــــني ســــــــــاءهلم فأفصــــــــــح القــــــــــرب عــــــــــنهم

  تلـــــــــــك الوجـــــــــــوه عليهـــــــــــا الـــــــــــدود ينتقـــــــــــلُ     

  
  ومـــــــا شـــــــربوا قـــــــد طـــــــال مـــــــا أكلـــــــوا دهـــــــراً 

  كلـــــوافأصـــــبحوا بعـــــد طـــــول األكـــــل قـــــد أُ     

  
ـــــــــــــــــــــــ   لتحصـــــــــــــــــــــــنهم روا دوراً وطاملـــــــــــــــــــــــا عمَّ

  ففـــــــــــــــارقوا الـــــــــــــــدور واألهلـــــــــــــــني وانتقلـــــــــــــــوا    

  
  خـــــــــــــــــرواوطاملـــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــزوا األمـــــــــــــــــوال وادّ 

  فوهــــــــــــــا علــــــــــــــى األعــــــــــــــداء وارحتلــــــــــــــوافخلّ     

  
  معطلــــــــــــــــــةً  منــــــــــــــــــازهلم قفــــــــــــــــــراً أضــــــــــــــــــحت 

  وســــــــــاكنوها إىل األحــــــــــداث قــــــــــد رحلــــــــــوا    

  
ت دموعـه حليتـه، وبكـى مـن حضـره، مث أمـر برفـع الشـراب، مث فبكى املتوكل بكاء طويال حـىت بلّـ

 .)١(ه إىل منزله مكرما بعد أن أحسن صلته ردَّ 

 :من أقوال اإلمام
 .الناس يف الدنيا باألموال، ويف اآلخرة باألعمال - ١
 .وخسر آخرون الدنيا سوق، ربح فيها قومٌ  - ٢
  احلكمة ال تنجع يف الطباع الفاسدة  - ٣
 .من رضي عن نفسه كثر عليه الساخطون - ٤
 .العامل واملتعلم شريكان يف الرشد مأموران بالنصحية إنَّ  - ٥
 .ابقوا النعم حبسن جماورcا، والتمسوا الزيادة فيها بالشكر عليها - ٦

____________ 
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 ) العسكري(اإلمام الحسن بن علي 
 ) هـ ٢٦٠ -  هـ ٢٣٢(

كان عاملا ثقة، روى احلديث عـن أبيـه عـن جـده : " قال سبط ابن اجلوزي. اإلمام احلادي عشر
 ")١(. 

اإلمـام القـائم بعـد أيب احلسـن علـي : " فصول البن الصباغ املـالكي نقـال عـن اإلرشـادوجاء يف ال
مـه علـى كافـة أهـل عصـره فيمـا بن حممد، ابنه أبـو حممـد احلسـن، الجتمـاع خـالل الفضـل فيـه، وتقدّ 

يوجــب لــه اإلمامــة، ويقضــي لــه باملرتبــة مــن العلــم والــورع والزهــد وكمــال العقــل وكثــرة األعمــال املقربــة 
 .)٢(" اهللا تعاىل، مث لنص أبيه عليه وإشارته باخلالفة إليه  إىل

مناقـــب ســـيدنا أيب حممـــد احلســـن العســـكري، دالـــة علـــى أنـــه الســـري ابـــن : " وقـــال ابـــن الصـــباغ
واعلـم أنـه يبعـث مكرمــة فسـواه بايعهـا وهـو املشــرتي، . السـري، فـال يشـك يف إمامتـه أحــد وال ميـرتي

حــده مــن غــري منــازع، وســيد أهــل عصــره وإمــام أهــل دهــره، واحــد زمانــه مــن غــري مــدافع، ونســيج و 
أقوالــه ســـديدة، وأفعالـــه محيـــدة، وإذا كانـــت أفاضـــل زمانـــه قصـــيدة فهـــو بيـــت القصـــيد، وإن انتظمـــوا 
عقــدا، كــان مكــان الواســطة الفريــدة، فــارس العلــوم الــذي ال جيــارى، ومبــني غوامضــها فــال حيــاول وال 

هـــر الـــدقائق بفكـــره الثاقـــب، احملـــدث يف ســـره بـــاألمور ميـــاري، كاشـــف احلقـــائق بنظـــره الصـــائب، مظ
 .)٣(" اخلفيات، الكرمي األصل والنفس والذات 

 ومن مث جاءه أعرايب من. وكان وارث أبيه علما وسخاءا: " وقال ابن حجر فيه
____________ 
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ك، وقد ركبين دين اثقلـين محلـه ومل أقصـد لقضـائه إين من املتمسكني بوالء جدِّ : ب الكوفة وقالأعرا
طـب نفسـا بقضـائه إن شـاء اهللا تعـاىل، : عشـرة آالف درهـم فقـال: كم دينك؟ فقال: سواك، فقال

وأغلــظ  ائتـين بـه يف اhلــس العـام وطــالبين Qـا: مث كتـب لـه ورقــة فيهـا ذلــك املبلـغ دينـا عليــه، وقـال لــه
علـي يف الطلـب، ففعــل فاسـتمهله ثالثـة أيــام، فبلـغ ذلـك املتوكــل فـأمر لـه بثالثــني ألفـا، فلمـا وصــلته 

العشــرة آالف أقضــي Qــا أريب فــأىب أن يســرتد منــه مــن  يــابن رســول اهللا إنَّ : أعطاهــا األعــرايب، فقــال
 .)١(" اهللا أعلم حيث جيعل رسالته : الثالثني شيئا، فوىل األعرايب وهو يقول

كثـــرية، ففـــي درر األصـــداف وقـــع للبهلـــول معـــه أنـــه رآه وهـــو   ومناقبـــه : " وقـــال الشـــبلنجي
اشـرت لـك مـا تلعـب بـه؟ : صيب يبكي والصبيان يلعبون، فظن أنـه يتحسـر علـى مـا بأيـديهم فقـال لـه

مـن : قـال لـهف. للعلـم والعبـادة: فلمـاذا خلقنـا؟ قـال: فقـال لـه. يا قليل العقل ما للعب خلقنـا: فقال
فََحِسبْتُمْ  (من قولـه تعـاىل : أين لك ذلك؟ فقال

َ
َما أ Bغ

َ
نBُكمْ  َقبَثًا َخلَْقنَاُكمْ  ك

َ
 تُرَْجُعونَ  َال  إoَِْنَا َوك

( )٢(. 
مـا نـزل : مغشيا عليه، فلما أفاق قـال لـه مث سأله أن يعظه، فوعظه بأبيات، مث خر احلسن 

إليــك عــين يــا Qلــول، إين رأيــت والــديت توقــد النــار باحلطــب : لبــك وأنــت صــغري ال ذنــب لــك؟ فقــا
 .)٣(" بالصغار، وإين أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم  الكبار فال تتقد إالّ 

ــت شــديد  -وقــال عبيــداهللا بــن اخلاقــان الــوزير العباســي لولــده أمحــد  وكــان منحرفــا عــن أهــل البي
خلفائنـا بـين العبـاس، مـا اسـتحقها أحـد مـن بـين لو زالت اإلمامة عـن : يا بين: " -التعصب عليهم 

ـــه، ومجيـــل  -أيب حممـــد بـــن علـــي اهلـــادي  -هاشـــم غـــريه  لفضـــله وعفافـــه، وصـــيانته وزهـــده، وعبادت
 أخالقه وصالحه، ولو رأيت أباه لرأيت رجال
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 .)١(" بيال فاضال ن
فقــالو  -اإلمــام العســكري  -ودخـل العباســيون علــى صــاحل بـن وصــيف عنــدما حــبس أبـو حممــد 

مـن قـدرت عليـه، صـارا  ني شـرُّ جلَـما أصـنع بـه؟ فقـد وكلـت عليـه رَ : ق عليه، فقال هلم صاحلضيّ : له
مـا ! وحيكمـا: مـامن أمر العبادة والصالة والصيام علـى أمـر عظـيم، مث أمـر بإحضـار املـوكلني فقـال هل

مـا تقـول يف رجـل يصـوم النهـار ويقـوم الليـل كلـه، ال يـتكلم وال : شأنكما يف أمر هـذا الرجـل؟ فقـاال
 .)٢(يتشاغل بغري العبادة، وإذا نظرنا إليه أرعدت فرائصنا وداخلنا ما ال منلكه من أنفسنا 

قــال يف تفســري . ض اآليــاتلــبع وال بــأس بوقفــة قصــرية نــرى فيهــا تفســري اإلمــام العســكري 
ي (: قولـه تعـاىل ِ

BCرَْض  لَُكمُ  َجَعَل  ا
َ
جعلهـا مالئمـة لطبـايعكم، موافقـة ألجسـادكم،  ) فَِراًشا اْأل

مل جيعلها شديدة احلمـى واحلـرارة فتحـرقكم، وال شـديدة الـربودة فتجمـدكم، وال شـديدة اللـني كاملـاء 
كم وابنيـتكم ودفـن موتـاكم، ولكنـه جعـل فيهـا فتفرقكم، وال شديدة الصالبة فتمتنع عليكم يف حرث

من املتانة ما تنتفعون به، وتتماسكون وتتماسك عليها أبدانكم وبنيانكم، وجعل فيها مـن اللـني مـا 
 .تنقاد به حلرثكم وقبوركم وكثري من منافعكم، فلذلك جعل األرض فراشا لكم

َماءَ  (: مث قال Bظـا، يـدير فيهـا مشسـها وقمرهـا وجنومهـا سقفا من فـوقكم حمفو : يعين ) بِنَاءً  َوالس
 .ملنافعكم
نَزَل  (: مث قـال

َ
ـَماءِ  ِمنَ  َوأ Bاملطـر ينزلـه مـن علـو ليبلـغ قلـل جبـالكم وتاللكـم : يعـين ) َمـاءً  الس

وهضابكم وأوهادكم، مث فرقه رذاذا ووابال وهطال وطـال لينشـفه أرضـوكم، ومل جيعـل ذلـك املطـر نـازال 
 .يكم وأشجاركم وزروعكم ومثاركمعليكم قطعة واحدة، ليفسد أرض

ْخَرجَ  (: مث قال
َ
 مما خيرجه من األرض: يعين ) لBُكمْ  ِرْزقًا اBzَمَراِت  ِمنَ  بِهِ  فَأ
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هِ  َ<َْعلُوا فََال  (رزقـا لكـم  Bنـَداًدا لِلـ
َ
ال تعقـل، وال تسـمع، وال أشـباها وأمثـاال مـن األصـنام الـيت  ) أ

نتُمْ  (تبصر وال تقدر على شئ 
َ
أnا ال تقدر على شئ من هـذه الـنعم اجلليلـة الـيت  )١( ) َيْعلَُمونَ  َوأ

 .)٢(أنعمها عليكم ربكم 

 :من أقوال اإلمام
أعـرف النــاس حبقــوق إخوانـه، وأشــدهم قضــاء هلـا أعظمهــم عنــد اهللا شـأنا، ومــن تواضــع يف  - ١

 .حقا هو عند اهللا من الصديقني ومن شيعة علي بن أيب طالب الدنيا إلخوانه ف
 .من التواضع السالم على كل من متر به، واجللوس دون شرف اhلس - ٢
 .فقد زانه، ومن وعظه عالنية فقد شانه من وعظ أخاه سراً  - ٣
 .من أنس باهللا استوحش من الناس - ٤
 .فيجرتأ عليكال متار فيذهب Qاؤك، وال متازح  - ٥
 .أضعف األعداء كيدا من أظهر عداوته - ٦

____________ 
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 ) المهدي(اإلمام محمد بن الحسن 
 )حي غائب -  هـ ٢٥٥(
جتســــيدا لعقيــــدة إســــالمية ذات طــــابع ديــــين " واملهــــدي لــــيس . وهــــو آخــــر األئمــــة االثــــين عشــــر

هـــو عنـــوان لطمـــوح اجتهـــت إليـــه البشـــرية مبختلـــف أدياnـــا ومـــذاهبها، وصـــياغة إلهلـــام  فحســـب، بـــل
 أنَّ  -علــــى الــــرغم مــــن تنــــوع عقائــــدهم ووســــائلهم إىل الغيــــب  -فطــــري، أدرك النــــاس مــــن خاللــــه 

ــ لإلنســانية يومــاً  " ق فيــه رســاالت الســماء مبغزاهــا الكبــري وهــدفها النهــائي موعــودا علــى األرض، حتقِّ
)١(. 

صــــها مــــن الظلــــم واجلــــور الــــذي اراcــــا تنتظــــر املصــــلح واملنقــــذ ليخلِّ لبشــــرية اآلن ومبختلــــف تيّ ا إنَّ 
تعيشه، والفرق اإلسالمية مبا فيهم أهل السنة واإلماميـة، متفقـون علـى ظهـور رجـل يف آخـر الزمـان، 

 .ميأل األرض عدال وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، ويتفقون على أنه املهدي 
 .)٢(" املهدي منا أهل البيت، املهدي من ولد فاطمة : " ول اهللا قال رس

مل تنقض األيام والليـايل حـىت يبعـث اهللا رجـال مـن أهـل بيـيت، يـواطئ : " وقال رسول اهللا 
 .)٣(" امسه امسي، ميأل األرض عدال وقسطا كما ملئت ظلما وجورا 

 .)٤(" كيف أنتم إذا نزل ابن مرمي فيكم وإمامكم منكم : " وقال 
 أهل بييت إنا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا، وإنَّ : " وقال 

____________ 
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سـيلقون بعــدي بـالء شــديدا، حــىت يـأيت قــوم مــن قبـل املشــرق معهـم رايــات ســود فيسـألون اخلــري فــال 
يعطونــه فيقــاتلون فينتصــرون، فيعطــون مــا ســألوا فــال يقبلونــه حــىت يــدفعوnا إىل رجــل مــن أهــل بيــيت، 

 .)١(" فيملؤها قسطا كما ملئت جورا 
 .اديث من هذا القبيل كثرية جدا يف كتب أهل السنة، وهي يف كتب الشيعة أكثرواألح

Qـا علـى خـروج املهـدي أحاديـث صـحيحة رواهـا أبـو  األحاديث اليت حيتجّ  إنَّ : " قال ابن تيمية
 .)٢(" داود والرتمذي وأمحد وغريهم من حديث ابن مسعود وغريه 

عيســى ابــن مــرمي ســينزل  ي مــن هــذه األمــة، وأنَّ املهــد تــواترت األخبــار بــأنَّ : " وقــال ابــن حجــر
 .)٣(" ويصلي خلفه 

املشـهور بـني الكافـة مـن أهـل اإلسـالم وعلـى مـر العصـور أنـه البـد  اعلـم أنَّ : " قال ابـن خلـدون
ـــدين ويظهـــر العـــدل، ويتبعـــه املســـلمون  ـــت، يؤيـــد ال يف آخـــر الزمـــان مـــن ظهـــور رجـــل مـــن أهـــل البي

 .)٤(" ويسمى باملهدي ويستويل على املمالك اإلسالمية، 
 ):التوضيح يف تواتر ما جاء يف املهدي املنتظر واملسيح(وقال الشوكاين يف رسالته 

مخســـون حـــديثا، فيهـــا الصـــحيح، : واألحاديـــث الـــواردة يف املهـــدي الـــيت أمكـــن الوقـــوف عليهـــا" 
 .)٥(" بال شك  واحلسن، والضعيف املنجرب، وهي متواترةٌ 

قــاد إســالمي، اتفــق عليــه الســنة والشــيعة، ولكــن املهــم يف حبثنــا هــو إذن فاالعتقــاد باملهــدي، اعت
 .إنه مل يولد وسيولد يف آخر الزمان: قال أهل السنة: والدة اإلمام املهدي 

، ومـا  هــ ٢٥٥ولـد سـنة  -املتقـدم  -والشيعة يقولون بوالدتـه وأنـه ابـن اإلمـام احلسـن العسـكري 
 .زال حيا حىت يظهره اهللا

____________ 
 .٢/٩٠٨٢: سنن ابن ماجة - ١
 .إسالمنا، الرافعي نقال عن منهاج السنة - ٢
 .٥/٣٦٢: فتح الباري - ٣
 .٣١١ص : املقدمة - ٤
 .١٩٥ص : إسالمنا - ٥

    



٥٩٢ 

ل هـذا الـرأي بعـد أن ثبـت لنـا أحقيـة مدرسـة آل البيـت وأعتقد أنه ليس هناك أي صعوبة يف تقبّ 
الثقلــني يــنص علــى وجــود إمــام مــن أئمــة آل البيــت يف كــل زمــان، حــديث  علــى أنَّ . يف قيــادة االمــة

 .عدال للقرآن ال يفرتق عنه
هنــاك افرتاقــا بــني آل البيــت والقــرآن، وهــذا  وإذا قلنــا بعــدم والدة اإلمــام املهــدي فمعــىن ذلــك أنَّ 

 !خالف احلديث فيلزمنا إثبات والدة املهدي 
حـىت سـاد  هـدي، ويقولـون إنـه ابـن احلسـن العسـكري وقد كان أئمـة آل البيـت يبشـرون بامل

 .هذا االعتقاد بني الشعراء
ملـــا أنشـــدت مـــوالي الرضـــا اإلمـــام الثـــامن هـــذه القصـــيدة وهـــي قصـــيدة : يقـــول دعبـــل اخلزاعـــي" 

 :وانتهيت فيها إىل قول -طويلة تعرف بالتائية 
  خــــــــــــــــــــروج إمــــــــــــــــــــام ال حمالــــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــــارجٍ 

  اتيقــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــى اســــــــــــــــم اهللا والربكـــــــــــــــــ    

  
  مييــــــــــــــــــز فينــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــق وباطــــــــــــــــــل

  وجيـــــــــــــــزي علـــــــــــــــى النعمـــــــــــــــاء والنقمـــــــــــــــات    

  
يا خزاعي، لقد نطق روح القدس على لسانك Qـذين البيتـني : بكى الرضا مث رفع رأسه إيل وقال

 ")١(. 
، واملهـدي  هــ ٢٠٣واملتـوىف سـنة   هــ ١٤٨املولـود سـنة  كانت هذه القصيدة يف زمن الرضـا 

 . هـ ٢٥٥ولد سنة 
بــل زمــان أبيــه وجــده،  أخبــار الغيبــة قــد ســبقت زمــان احلجــة  إنَّ : " قــال الطربســي اإلمــامي

وآثروهـا  دوها يف أصوهلم املؤلفة يف أيام السيدين الباقر والصـادق احملدثني من الشيعة خلَّ  وإنَّ 
 .)٢(" عن النيب واألئمة واحدا بعد واحد 

عـدم والدتـه  وإنه ابن احلسن العسكري هو القـول الصـحيح، فـإنَّ  ة املهدي القول بوالد إنَّ 
 املهدي حييي فق عليه أنَّ فمن املتّ . إىل اآلن ال يتناسب مع مهمته امللقاة عليه

____________ 
 .١٧٠ص : نور األبصار - ١
 .٤١٦ص : إعالم الورى - ٢

    



٥٩٣ 

املهـــدي مل يولــد بعـــد،  أيت باإلســالم اخلـــالص كمــا أنزلــه اهللا، فلـــو قلنــا إنَّ ويـــ شــريعة الرســول 
كيــف ســيحرز اإلســالم الصــحيح ! ؟)١(فكيـف ميكنــه األتيــان باإلســالم اخلــالص بعــد انقطــاع الــوحي 

 !!وسط هذه االختالفات بني املذاهب وبعد ضياع السنة؟
وإنـه ورث مـن أبيـه اإلسـالم الصـحيح اإلمـام املهـدي ابـن احلسـن العسـكري،  إنَّ : فقول اإلماميـة

 .وكتبه خبطه، هو القول املناسب والصحيح  على عليٍّ  الذي أماله الرسول 
 .وقد ذهب كثري من جهابذة علماء أهل السنة إىل االعتقاد بوالدة املهدي 

وكـــان يـــوم  -  هــــ ٢٥٥هـــدي يف ســـامراء عـــام ولـــد اإلمـــام امل: " يقـــول الـــدكتور مصـــطفى الرافعـــي
ــك اثــر عهــد املعتــز العباســي املعــروف بأنــه كــان شــديد  -اجلمعــة  ويف ليلــة النصــف مــن شــعبان وذل

القســوة علــى اإلمــام العســكري، وحريصــا علــى القضــاء عليــه قبــل أن ينجــب آخــر قــادة أمــة اإلســالم 
أن يطـاح بـاملعتز العباسـي ويبـايع باخلالفـة  ويشـاء القـدر. وخامت أوصياء نـيب اإلسـالم املهـدي املنتظـر

 .حملمد املهتدي وتتم والدة اإلمام القائد بشكل هادئ
ل فيــه مــن خــري عمــيم مــا يؤمَّــولــيس أدل علــى ابتهــاج اإلمــام العســكري بوليــده القــائم املنتظــر، ولِ 

خلبـز ومثلهـا يتصدق شكرا هللا على ما أنعم بعشـرة آالف رطـل مـن ا ر أنْ لإلسالم واملسلمني، أنه أمَ 
 ".عنه ثالمثائة رأس من الغنم  يعقَّ  من اللحم، وأنْ 

أن أشــري  وقبـل أن أعــرض لفكـرة املهـدي يف ضــوء الكتـاب والسـنة والعقــل واحلكمـة، أودُّ : " قـال
ليســوا الشـيعة اإلماميــة وحــدهم، بــل  -وأنــه اآلن علـى قيــد احليــاة  -القـائلني بظهــور املهــدي  إىل أنَّ 

 .)٢(... " ء السنة وافقوهم يف اعتقادهم هذاكثريا من علما  إنَّ 
 .وقد تتبع علماء الشيعة أقوال علماء السنة الذين قالوا بوالدة اإلمام املهدي 

وقــام األســتاذ ثــامر هاشــم العميــدي جبمــع وترتيــب أمســاء هــؤالء العلمــاء حبســب القــرون فكــانوا 
 :عاملا اخرتنا منهم )١٢٨(

____________ 
 .للدكتور عبد اهلادي الفضلي فراجعه) يف انتظار اإلمام(ا هذه الفكرة من كتاب أخذن - ١
 .١٨٨ - ١٨٧ص : إسالمنا - ٢

    



٥٩٤ 

 ).خمطوط(املسند : ، يف كتابه) هـ ٣٠٧/ت(حممد بن هارون أبو بكر الروياين  - ١
 .األربعني حديثا يف املهدي: يف)  هـ ٤٣٠/ت(أبو نعيم األصبهاين  - ٢
 .اهلند -، دار املعارف ١شعب اإلميان، ط : يف)  هـ ٤٥٨/ت(سني البيهقي أمحد بن احل - ٣
، كمــا يف اإلمــام املهــدي مقتــل اإلمــام احلســني : يف)  هـــ ٥٦٨/ت(اخلــوارزمي احلنفــي  - ٤

 .يف nج البالغة
ــــي الــــدين بــــن العــــريب  - ٥ يف املبحــــث  ٣٦٦الفتوحــــات املكيــــة، بــــاب : يف)  هـــــ ٦٣٨/ت(حمي

 .والستني كما يف اليواقيت واجلواهر للشعرايناخلامس 
 .مطالب السؤول: يف)  هـ ٦٥٢/ت(كمال الدين حممد بن طلحة الشافعي   - ٦
 .تذكرة اخلواص: ، يف) هـ ٦٥٤/ت(سبط ابن اجلوزي احلنبلي  - ٧
كفايـة : يف كتابـه)  هــ ٦٥٨/املقتـول سـنة(حممد بن يوسف أبو عبـد اهللا الكنجـي الشـافعي  - ٨
 .الطالب
 .، طبع بريوت٢/٣٣٧فرائد السمطني : يف)  هـ ٧٣٢/ت(اجلويين احلموئي الشافعي  - ٩
 .الفصول املهمة: ، يف) هـ ٨٥٥/ت(نور الدين علي بن حممد بن الصباغ املالكي  - ١٠
ـــت : يف رســـالته)  هــــ ٩١١/ت(جـــالل الـــدين الســـيوطي  - ١١ ـــت بفضـــائل أهـــل البي إحيـــاء املي
. 
دفـن قـرب كــوم الـريش مبصـر، كمـا يف يواقيــت )  هــ ٩٥٨/ت بعــد(حسـن العراقـي الشـيخ  - ١٢

 .الشعراين، يف املبحث الستني
 .اليواقيت واجلواهر: يف)  هـ ٩٧٣/ت(عبد الوهاب بن أمحد الشعراين الشافعي  - ١٣

    



٥٩٥ 

املسلســالت : يف)  هـــ ١١٧٦/ت(الشــاه ويل اهللا أمحــد بــن عبــد الــرحيم الــدهلوي احلنفــي  - ١٤
 .)١(عروف بالفضل املبني امل

: " قــال مصــطفى الرافعــي بعــد ذكــره لســبعة مــن علمــاء الســنة الــذين قــالوا بــوالدة املهــدي 
 .وكثري غريهم من علماء السنة األجالء الذين ذاع صيتهم ويذكرون بكل إعجاب وتقدير

املهـدي هـو حممـد  ة مـن أنَّ سـع املقـام لـذكرهم يقولـون مبقولـة اإلماميـهؤالء وكثري غريهم ممن ال يتّ 
وال جيــــدون يف مقــــولتهم هــــذه مــــا ينــــاهض العقــــل، وخباصــــة إذا .. بـــن احلســــن العســــكري وأنــــه حــــي

اعتـــربت حيـــاة املهـــدي مـــن األمـــور اخلارقـــة للعـــادة كـــاليت أجراهـــا اهللا معجـــزة لـــبعض أنبيائـــه أو كرامـــة 
 .)٢(" جال من األشقياء لبعض أوليائه، وذلك كحياة املسيح واخلضر من األتقياء وإبليس والد

 ":البيان يف أخبار الزمان " قال الشيخ حممد بن يوسف الكنجي الشافعي يف كتابه 
مـــن األدلـــة علـــى كـــون املهـــدي حيـــا باقيـــا بعـــد غيبتـــه وإىل اآلن، أنـــه ال امتنـــاع مـــن بقائـــه بقـــاء " 

عــني مــن أعــداء اهللا عيســى بــن مــرمي واخلضــر وإليــاس مــن أوليــاء اهللا وبقــاء األعــور الــدجال وإبلــيس الل
 .)٣(" تعاىل وهؤالء قد ثبت بقاوهم بالكتاب والسنة 

ومولده ليلة النصـف مـن شـعبان سـنة : " عن اإلمام ) اليواقيت واجلواهر(وقال الشعراين يف 
، وهكـــذا أخـــربين الشـــيخ مخـــس ومخســـني ومـــائتني، وهـــو بـــاق إىل أن جيتمـــع بعيســـى بـــن مـــرمي 

 .)٤(" ووافقه على ذلك سيدي علي اخلاص ... قيحسن العرا
____________ 

، وميكـن أن نضـيف هلـذه ٥٩٢ - ١/٥٦٩: دفـاع عـن الكـايف، ثـامر العميـدي: راجع هذه األمسـاء وغريهـا يف كتـاب - ١
هـدي عاملـا سـنيا يقولـون بـوالدة اإلمـام امل )١٢٩(فيكون هناك ) إسالمنا(األمساء الدكتور مصطفى الرافعي صاحب كتاب 

. 
 .١٩٠ - ١٨٩ص : إسالمنا - ٢
 .١٨٦ص : راجع نور األبصار - ٣
  .١٨٧ص : إسعاف الراغبني Qامش نور األبصار - ٤

    



٥٩٦ 

كانـت ليلـة   والدة القـائم  ق عنـد الثقـات أنَّ احملقَّـ: " وقال الشيخ سـليمان القنـدوزي احلنفـي
 .)١(" ئتني يف بلدة سامراء اخلامس عشر من شعبان، سنة مخس ومخسني وما

هـــذا وللمهـــدي حســـب أخبـــار : " قـــال الرافعـــي. للمهـــدي غيبتـــني إنَّ : وتقـــول املدرســـة اإلماميـــة
صــغرى وكــربى، فالصــغرى مــدcا أربــع وســبعون ســنة، متتــد مــن تــاريخ : غيبتــان -أئمــة أهــل البيــت 

راء كــانوا يرونــه وينقلــون منــه هــؤالء الســف إىل حــني انقطــاع الســفارة بينــه وبــني شــيعته، وأنّ  )٢(والدتــه 
 ...وإليه األسئلة واألجوبة

عثمــان بــن ســعيد بــن عمـــرو : وعــدد هــؤالء الســفراء يف زمــن الغيبــة الصــغرى أربعـــة ال غــري، هــم
ــْمــالعَ  ــي بــن وخبَ ري، وحممــد بــن عثمــان بــن ســعيد العمــري، واحلســني بــن روح بــن أيب حبــر الُن يت، وعل

 .مري رضوان اهللا عليهمحممد السَّ 
 .)٣(" ا الغيبة الكربى فهي اليت حتصل بعد األوىل ويف آخرها يقوم بالسيف وأم
وQــذا يكـون األرجــح صــحة فكـرة املهــدي باعتبارهـا أحــد األمــور اخلارقـة للعــادة، كالنــار : " وقـال

 ...اليت جعلها اهللا بردا وسالما على إبراهيم، والعصا اليت صريها ثعبانا ملوسى
سلم واألحوط لدينه أن يعتقد وجـود املهـدي حيـا إىل حـني ظهـوره ومن هنا يكون األوىل بكل م

 !!...ثانية
املهــدي مــن املســتحيل بقــاؤه حيــا مــا ينيــف علــى ألــف ســنة، ألن طــول  وال نقبــل االعــرتاض بــأنَّ 

مخســـني  الـــذي لبـــث يف قومـــه ألـــف ســـنة إالّ  العمـــر هـــذا جـــرى لغـــريه مـــن قبلـــه، كنـــيب اهللا نـــوح 
 ...عاما

____________ 
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٥٩٧ 

ش آدم عـا نوحـا عـاش ألفـا وأربعمائـة ومخسـني سـنة، وإنَّ  إنَّ : روى أنس بن مالك عن النيب قولـه
 .نيب اهللا شيث عاش تسعمائة واثنيت عشرة سنة تسعمائة وثالثني سنة، وإنَّ 

بعـد غيبتـه الثانيـة، إذ لـيس   وكذلك ال يقبل االعـرتاض علـى وجـود املهـدي بأنـه مل يشـاهده أحـدٌ 
فاملالئكــة واجلــن مــن العــوامل املوجــودة بيننــا دون أن نراهــا، بــل . كــل موجــود بقــدرة اهللا يقتضــي رؤيتــه

فهـل عـدم رؤيتـه مـن جانبنـا دليـل . انه موجود وهو معنـا أينمـا كنـا ولكنـه ال تدركـه األبصـاراهللا سبح
 .)١(" على عدم وجوده؟ 

ومـن ينكـر بقـاءه حيـا يلزمـه إنكـار حيـاة عيسـى . نعم، ليس هنـاك أيـة غرابـة يف وجـود املهـدي" 
 .واخلضر، ومها قبل املهدي بآالف السنني
ا فلينكـر وجـود إبلـيس فهـو أيضـا غائـب عـن أنظارنـا، فغيبـة ومن ينكر وجود املهدي لكونه غائبـ

ال لـيس دلـيال غيـاب اخلضـر وعيسـى وإبلـيس والـدجّ  اإلمام ليست دليال على عدم وجوده، كمـا أنَّ 
 .على عدم وجودهم

 بعــد ظهــوره، كمــا أنّ  أمــا ملــاذا غــاب اإلمــام؟ فهــذا أمــره إىل اهللا وال تظهــر احلكمــة مــن ذلــك إالّ 
فيمـــا  وهدمــه اجلـــدار إالّ ... مــن قتـــل اخلضـــر للصــيب وخرقـــه للســـفينة ملوســـى احلكمــة مل تظهـــر 

غيبــة اإلمــام ليســت مــن اهللا وال مــن اإلمــام  أنَّ : بعــد، ولكــن ينبغــي االلتفــات إىل حقيقــة مهمــة وهــي
 .بل غيبته منا. نفسه

فهــل كــان غيابــه عــن النــاس  -صــرية وإن كــان لفــرتة ق -اختفــى يف الغــار  هــذا رســول اهللا 
الناس هـم السـبب يف غيابـه إذ الحقـوه ورفضـوا  اهللا حرم الناس رؤيته املباركة؟ أو أنَّ  من نفسه أو أنَّ 

 !دعوته؟
وكــذا احلــال مــع املهــدي . وهـؤالء أصــحاب الكهــف تــواروا عـن أعــني اخللــق وذلــك بســبب النـاس

 .الذي كان حمط أنظار احلكم العباسي
____________ 

 .١٩٣ - ١٩٢ص : إسالمنا - ١

    



٥٩٨ 

ـــك : وقـــد ضـــرب أحـــد العلمـــاء مـــثال لتقريـــب الصـــورة فقـــال ـــو أعطـــاك الطبيـــب وصـــفة وقـــال ل ل
ـــك . اصـــرفها فرميتهـــا يف البحـــر، فلـــيس علـــى الطبيـــب ذنـــب إذا تضـــاعف مرضـــك وإمنـــا الـــذنب ذنب

 .توهكذا احلال مع األمة فالذنب ذنبها إذ رفضت الوصفة اإلهلية يف اتباع آل البي
فكرة املهدي املنتظر خرافة من نسـج اخليـال،  إنه ال يسوغ ملسلم أن يعتقد بأنَّ : وخالصة القول

مـــا دامـــت قـــد اعرتفـــت Qـــا مجيـــع الكتـــب  بـــل األوىل بـــه واألجـــدر واألحـــوط لدينـــه اعتقادهـــا حقيقـــةً 
 .)١(" السماوية 

ُبورِ  ِ>  َكتَبْنَا َولََقدْ  ( Bْكرِ  َنْعدِ  ِمن الز ّCِا  Bن
َ
  أ

َ
ا8ُِونَ  ِعبَاِدَي  يَِرُعَها رَْض اْأل Bَونُِريـدُ  (، )٢( ) الص 

ن
َ
ُمنB  أ Bغ  َhَ  َين ِ

BCْضِعُفوا ا رِْض  ِ>  اْستُ
َ
ةً  َوَ}َْعلَُهمْ  اْأل Bئِم

َ
 )٣( ) الَْواِرِع?َ  َوَ}َْعلَُهمُ  أ

____________ 
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٥٩٩ 

 ء أئمتنافهؤال
لقــــد تنــــاقلوا علــــم النـــــيب . نعــــم، هــــؤالء هــــم أئمتنــــا حجــــج اهللا علــــى عبـــــاده، وأمنــــاؤه يف بــــالده

 .كامال واحدا بعد واحد  
ــيٍّ  لقــد قــام أولئــك األبنــاء باحملافظــة علــى تــراث أبــيهم الفكــري، : " يقــول أبــو زهــرة ويف أبنــاء عل

 ...ع، وقد انتقل معهم إىل املدينةوهو إمام اهلدى، فحفظوه من الضيا 
، رووا عنـه مـا رواه عـن البيت العلوي فيه علم الرواية كاملة عن علـي  وبذلك ننتهي إىل أنَّ 

ورووا عنــه فتاويــه كاملــة، وفقهــه كــامال أو قريبــا مــن الكمــال، ! أو قريبــا مــن الكامــل! الرســول كــامال
ومهمـا يكـن فقـد كـان جـزء كبـري مـن علـم ... البيـت الكـرميواسـتكنوا Qـذا العلـم املشـرق يف كـن مـن 

 .)١(" آل البيت هو علم علي، آل إليهم من تركته املثرية 
. لقـــد جعـــل النـــيب علمـــه عنــد محلـــة اإلســـالم مـــن بعـــده وهــذا الـــذي يفرضـــه العقـــل والشـــرع أجــلْ 

كثــريا مــن   كــان يعلــم أنَّ   منهمــا، والنــيب  كيان واحــد ال يفهمــان إذا فقــد شــئٌ ،والقــرآن والســنة
ون والسـنة معهـم، دوا Qـا سـيموتون يف احلـروب واألمـراض، أو يرتـدّ صحابته ممـن حفظـوا السـنن وتفـرَّ 

أكثر من مائة ألف صحايب لن يصل إلينـا عـنهم شـئ ومبـا أنـه كـان يعلـم كـل  والبد أنه كان يعلم أنَّ 
اختـذ إجـراءا حامسـا حلفـظ سـنته مـن التشـتت والضـياع، وهـو  وسلم إنـه : ، وجب القـول)٢(هذا 

 .ما نقوله وننادي به
لتنتقـل منـه إىل  واإلجراء احلاسم هذا هـو إنـه جعـل سـنته وعلومـه عنـد علـي بـن أيب طالـب 

 .ولده حىت ورود احلوض، وبذلك ال تضيع السنة
____________ 
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٦٠٠ 

الصـــادق  -مالــك مل تســـمع مـــن جعفـــر : قيــل أليب بكـــر بـــن عيـــاش: قــال ســـعيد بـــن أيب مـــرمي" 
 سألناه عما يتحدث به من األحاديث، أشئ مسعته؟: وقد أدركته؟ قال - 
 .)١(" ال ولكنها رواية رويناها عن آبائنا : قال

 مسعت هذه األحاديث من أبيك؟: -جعفر الصادق  -وسئل مرة : " ن سعدوقال اب
 .)٢(" إمنا وجدcا يف كتبه : ة فقالنعم، وسئل مرَّ : فقال

وكان عند حممد بن علـي البـاقر بـن علـي بـن احلسـني كتـب كثـرية، مسـع بعضـها منـه ابنـه جعفـر " 
 .)٣(" الصادق وقرأ بعضها 

 .عن آبائهم أو من الكتب اليت يتوارثوnا نعم، فأئمة آل البيت ال يروون إالّ 
  قـــــــــــــــــــــــــوهلم وحـــــــــــــــــــــــــديثهم ناســـــــــــــــــــــــــاً أُ  ووالِ 

  روى جـــــــــــــدنا عــــــــــــــن جربئيــــــــــــــل عــــــــــــــن اهللا    

  
ــت قيــاس وال استحســان وال رأي، وإمنــا هــو كتــاب أو ســنة منقولــة عــن  ولــيس عنــد أئمــة آل البي

 .الرسول، عن جربيل، عن اهللا
 :فقال السائل. بالكتاب: ام؟ فقالبأي شئ يفيت اإلم: سئل اإلمام الصادق 

فمــــا مل يكــــن يف الكتــــاب : فقــــال الســــائل. بالســــنة: فمــــا مل يكــــن يف الكتــــاب؟ فقــــال الصــــادق
 .يف الكتاب والسنة ليس شئ إالّ : والسنة؟ فقال

ي، وحــــديث جــــدي حــــديثي حــــديث أيب، وحــــديث أيب حــــديث جــــدّ : " وقــــال الصــــادق 
ي بـــــن أيب طالـــــب، وحـــــديث علـــــي حـــــديث رســـــول اهللا حـــــديث أبيـــــه، وحـــــديث أبيـــــه حـــــديث علـــــ

 .)٤(" ، وحديث رسول اهللا قول اهللا عز وجل 
ــــــــــــــــا بقــــــــــــــــول ســــــــــــــــواناقــــــــــــــــل ملــــــــــــــــن حجَّ    ن

  حيــــــــــــــــــــــث فيــــــــــــــــــــــه مل يأتنــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــدليل    

  
  حنــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــوم إذا روينــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــديثاً 

ــــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــــات حمكــــــــــــــــــــــم التنزي   بعــــــــــــــــــــــد آي

  
____________ 
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٦٠١ 

  نا ذي املعــــــــــــايلعــــــــــــن أبينــــــــــــا عــــــــــــن جــــــــــــدّ 

  ســـــــــــــــــــــيد املرســـــــــــــــــــــلني عـــــــــــــــــــــن جربيـــــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــن اهللا   وكــــــــــــــــــــذا قــــــــــــــــــــال جربائي

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــال شــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهة وال تأويــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ــ: قــال الصــادق  مــا قــال ربنــا، فمهمــا  ا، وال نقــول إالّ واهللا مــا نقــول بأهوائنــا وال نقــول برأين

 .أجبتك فيه بشئ فهو عن رسول اهللا، لسنا نقول برأينا من شئ
أرأيــت إن كــان  : عــن مســألة فأجابــه فيهــا، فقــال الرجــل -الصــادق  -وســأل رجــل أبــا عبــد اهللا 

، مه، ما اجبتك فيه مـن شـئ فهـو عـن رسـول اهللا : كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال له
 .يف شئ) أرأيت: (ولسنا من

لو حدثناكم برأينا ضللنا، كما ضل من كان قبلنا، ولكنـا حنـدثكم مـن : وقال اإلمام الباقر 
 .ربنا، بينها لنبيه لنا

ـــث : وقـــال  ـــا حنـــدثكم بأحادي ـــا مـــن اهلـــالكني، ولكن ـــا لكن ـــا وهوان ـــا حنـــدثكم برأين ـــو كن ـــا ل إن
 .كما يكنز هؤالء ذهبهم وفضتهم  عن رسول اهللا  نكنزها

 :وروايته عنه فقال وقد عاتب أحدهم ابان بن تغلب على والئه لإلمام الباقر 
 .)١(قال رسول اهللا : قال كيف تلومونين يف رواييت عن رجل ما سألته عن شئ إالّ 

فلــو قبلــت األمــة Qــم ومارســوا دورهــم يف قيــادة األمــة، ملــا  .هــذا هــو مــنهج أهــل البيــت يف الروايــة
فمــنهج أئمــة أهــل البيــت يف الروايــة ... احتجنـا إىل كتــب اجلــرح والتعــديل، والبحــث يف أحــوال الــرواة

 .هو املنهج األصيل، الذي حيفظ السنة من الضياع والتالعب يف داللتها
 الروايـة، غـري جمديــة قياسـا لطريقـة أئمــة آل يف -مـن أهـل الســنة  -والطريقـة الـيت اتبعهـا احملــدثون 

فمـثال إذا واجـه . البيت، بل حييطها كثري من اإلشكاالت وقـد حترمنـا كثـريا مـن النصـوص الصـحيحة
. علمــاء احلــديث حــديثا يف سلســلة رواتــه راو جمهــول، فيحكمــون بضــعف احلــديث وال يأخــذون بــه

 الومعناه احتم! واحتمال كون الراوي اhهول ثقة وارد
____________ 

 .راجع هذه الروايات يف كتب اإلمامية - ١

    



٦٠٢ 

 .ولكن ملا خفي حال الراوي اhهول على احملدثني أسقطوا احلديث! كون احلديث صحيحا
وحنن Qذه الطريقة حنرم من كثري من األحاديث، وذلك بسبب قصور علماء احلديث عـن معرفـة 

و اختـارت مـن البدايـة أئمـة آل البيـت قـادة هلـا أفضـل؟ أال يكون حال االمـة لـ. حال الراوي اhهول
 .فالتقع يف هذه اإلشكاالت، والنتوقف عن العمل بكثري من األحاديث

بسبب جهالة الراوي مـع احتمـال كـون الـراوي ثقـة وارد،  )١(وال يأخذ احملدثون باحلديث املنقطع 
ــــراو  ي الســــاقط مل يأخــــذوا والــــذي يســــاوي صــــحة احلــــديث، ولكــــن لقصــــور احملــــدثني عــــن معرفــــة ال

 !وهذا حيرمنا من كثري من األحاديث. باحلديث
. بســبب عـــدم اتصــال الســند وجهالـــة الــرواة الســـاقطني )٢(وال يأخــذ احملــدثون باحلـــديث املعضــل 

واحتمــال كــون احلــديث صــحيحا وارد، ولكــن لعــدم معرفــة علمــاء احلــديث الــرواة الســاقطني حكمــوا 
 !أمثال هذه األحاديث بسبب قصور احملدثنيعليه بالضعف، وبذلك حنرم حنن من 

هــذا الــراوي قــد  ، نتيجــة جهالــة الــراوي الســاقط، مــع أنَّ )٣(وال يأخــذ احملــدثون باحلــديث املرســل 
 !يكون ثقة، ولكن قصور احملدثني هو الذي حرمنا من هذه األحاديث

الـراوي اhهـول،  فالعلة يف حرماننا من هذه األنواع من األحاديث هي قصور احملدثني عـن معرفـة
 .وبسبب الرواة الذين يسقطون من يروون عنه

فبـــدال مـــن كـــل هـــذه اإلشـــكاالت الـــيت حترمنـــا مـــن أحاديـــث قـــد تكـــون صـــحيحة، جعـــل اهللا لنـــا 
وهــي الرجــوع ألئمــة آل البيــت الــذين يــروون عــن جــدهم بســند . طريقــة أســهل وأضــمن لتلقــي الســنة

 .فيه وال جهالة وال أي علة بسَ متصل ال لَ 
____________ 
هــو احلــديث الــذي ســقط مــن إســناده راو قبــل الصــحايب أو ذكــر فيــه رجــل مــبهم ويشــرتط أن يكــون الســاقط واحــدا  - ١

 .فقط أو اثنني ال على التوايل
ــك - ٢ ــأكثر علــى التــوايل كــأن يقــول مال قــال رســول اهللا مســقطا : هــو مــا ســقط مــن إســناده يف أي موضــع كــان راويــان ف

 .لتوايلصحابيا وتابعيا على ا
 .هو احلديث الذي يرفعه التابعي إىل النيب من غري ذكر ملن أخذ عنه، وهو ضعيف عند مجهور احملدثني - ٣

    



٦٠٣ 

فطريقـــة أهـــل الســـنة يف التعامـــل مـــع الروايـــة، حترمنـــا كثـــريا مـــن النصـــوص الـــيت تفيـــدنا يف العقيـــدة 
رووا عنـه، أو بسـبب قصـور بسـبب إمهـال الـرواة، إذ أسـقطوا مـن  والشريعة واألخـالق، ومـا ذلـك إالّ 

 .احملدثني عن معرفة حال الراوي اhهول
فإذا عجز احملدثون عن معرفة الرواة اhهولني، وإذا أسقط الرواة من رووا عنـه، فمـا ذنبنـا حنـن أن 

 !!حنرم من هذه الفيوضات النبوية واليت حنتمل صحتها؟
 .السنة النبوية كاملة صحيحةقد تكفل بإيصال  وجلَّ  اهللا عزَّ  إذن يلزمنا القول بأنّ 

 .اليت ذكرنا وليس هناك طريقة إالّ 
هــل يقبـــل اهللا بطريقــة أهـــل الســنة يف التعامـــل مــع األحاديـــث؟ هــل يرضـــى اهللا : ولنســأل أنفســـنا

هـــذا الـــراوي مـــن أضـــبط  بإســـقاط حـــديث مـــا نتيجـــة جهالـــة الـــراوي عنـــد احملـــدثني، مـــع علـــم اهللا أنَّ 
 !الناس وأعدهلم؟

إســـقاط حـــديث مــا نتيجـــة عـــدم معرفـــة احملــدثني للـــراوي أو الـــرواة الســـاقطني عـــن هــل يقبـــل اهللا ب
 !سنده، مع علم اهللا Qم وبعدالتهم؟

. وحرمــان عبــاده منهــا وقــد أمــرهم بالتمســك Qــا وهــل يرضــى عزوجــل بتضــييع ســنة نبيــه 
 داللتهــا، ولكــن األمــة هــي الــيت اهللا هيــأ األســباب إليصــال الســنة كاملــة صــحيحة قطعيــة يف كــال إنَّ 

 .صفة اإلهلية باتباع آل البيتت على نفسها إذ أخطأت الطريق ومل تقبل الوَ جنَ 
: ملــاذا ال يأخــذ أهــل الســنة ديــنهم عــن أئمــة آل البيــت؟ بــل لنــا أن نقــول: بعــد هــذا أعــود فــأقول

 ملاذا ال جند ذكرا ألئمة آل البيت عندهم؟
مـرة قــال  ومـا مسعــت أحـد مشـاخينا يــذكرهم بشـئ، اللهــم إالّ  لقـد بقيـت أربــع سـنوات يف دراســيت

فـإذا  . ضـحك الثكلـىوهـو قـول مـع احرتامـي لقائلـه يُ !! اجعفر الصادق كان سـنيّ  إنَّ : أحد أساتذتنا
ألـيس هـو اسـتاذ مالـك ! عنـد أهـل السـنة؟ -والـيت مـألت اخلـافقني  -كان سنيا فلـم ال جنـد علومـه 

قشـــة هـــذا القـــول ألنـــه ال حيتـــاج إىل نقـــاش، والبـــني ال حيتـــاج إىل حنـــن لســـنا بصـــدد منا! وأيب حنيفـــة؟
 .بيان

    



٦٠٤ 

 ما بعد الغيبة الصغرى
ـــا إنَّ  ـــة الصـــغرى للمهـــدي  قلن ـــدأت ســـنة  الغيب ،  هــــ ٣٢٩واســـتمرت حـــىت ســـنة   هــــ ٢٦٠ب

لقـى وقـد يسـأل الـبعض كيـف نت. والغيبة الكربى مستمرة منـذ انتهـاء الغيبـة الصـغرى حـىت يظهـره اهللا
 اإلسالم وقد غاب اإلمام املوكل ببيان اإلسالم للناس؟

لـذلك وضـعوا برناجمـا كـامال  أئمة أهل البيت كانوا يعلمون بغيبة اإلمـام املهـدي  إنّ : فنقول
وأئمـــة اهلـــدى وضـــعوا القواعـــد . لكيفيـــة تلقـــي اإلســـالم بعـــد الغيبـــة، وهـــو الرجـــوع إىل رواة حـــديثهم

مـل مـع الروايـة إىل غريهـا مـن تفصـيالت هـذا املوضـوع املوجـودة يف كتـب اإلماميـة العامة لكيفية التعا
 .الباحثة يف هذا الشأن

ويف عهـد اإلمـام . ولقد دأب أئمة آل البيت على نشر علوم اإلسـالم كلمـا سـنحت هلـم الفرصـة
ي دروســه لنشــر الفكــر اإلســالمي فكــان يلقــ -أكثــر مــن غــريه  -فــتح اhــال أمامــه  الصــادق 

وكـــان هنـــاك أربعمائـــة تلميـــذ مـــن خـــواص الصـــادق . علـــى تالميـــذه الـــذين بلغـــوا أربعـــة آالف تلميـــذ
ومسيـت هـذه األربعمائـة مصـنف . يتضمن ما مسعه من اإلمـام فٌ ، وكان لكل واحد منهم مصنَّ 
 .، ونقلها فيما بعد حمدثو اإلمامية إىل كتبهم احلديثية)األصول األربعمائة(  ب

 :وأما كتب احلديث عند اإلمامية فهي
صـــنفه مؤلفـــه يف ).  هــــ ٣٢٩/ت(أليب جعفـــر حممـــد بـــن يعقـــوب الكليـــين الـــرازي ) الكـــايف( - ١
 .حديثا ١٦١٩٩ة أحاديثه بابا، وعدَّ  ٣٢٦كتابا و   ٣٤
أليب جعفـر حممـد بـن علـي بـن احلسـني بـن موسـى بـن بابويـه القمـي ) من ال حيضره الفقيه( - ٢

 ). هـ ٣٨١/ت(الصدوق 
 .حديثا ٥٩٩٨بابا وضمنه  ٦٦٦جزأه مؤلفه أربعة أجزاء، وبوبه 

 ٣٩٣عـدة أبوابـه )  هـ ٤٦٠/ت(أليب جعفر حممد بن احلسن الطوسي ) cذيب األحكام( - ٣
 .حديثا ١٣٥٩٠بابا، وعدد أحاديثه 
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 ٥٥١١أليب جعفــر الطوســي أيضــا عــدد أحاديثــه ) االستبصــار فيمــا اختلــف مــن األخبــار( - ٤
 .ثاحدي
 ٥٠٠٠٠كتابــا و   ١٤للشــيخ حممـد بــن مرتضـى املــدعو مبحسـن الكاشــاين حيتـوي ) الـوايف( - ٥
 .حديث
 .حملمد بن احلسن احلر العاملي) وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة( - ٦

 .حديثا ٣٥٨٥٠عدد أحاديثه 
تقـي اhلسـي طبـع  حملمـد بـاقر بـن حممـد) حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمـة األطهـار( - ٧

 .جملدات ١١٠على احلروف يف 
فيـه زهـاء ثالثـة وعشـرين ألـف . ملـريزا حسـني النـوري) مستدرك الوسائل ومستنبط الدالئل( - ٨

 .)١(حديث، استدركها مؤلفه على كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي 
: " العســكرييقــول الســيد . األربعــة األوىل، وهــي تعــرف بالكتــب األربعــة: وأشــهر هــذه الكتــب

هكــذا أصــبحت املوســوعات احلديثيــة األربــع منــذ تأليفهــا إىل عصــرنا احلاضــر حمــور البحــوث الفقهيــة 
مبدرسة أهل البيت، يرجع إليهـا فقهـاؤهم الستكشـاف سـنة الرسـول يف األحكـام، ومنهـا يسـتنبطون 

ديث مــــن املوســــوعات احلديثيــــة األربــــع أخــــذت احلــــ وقــــد مــــر بنـــا أنَّ . أحكـــام اإلســــالم بعــــد القــــرآن
األصــول واملــدونات احلديثيــة الصــغرية كانــت قــد أخــذت  األصــول واملــدونات احلديثيــة الصــغرية، وأنّ 

 .احلديث من أئمة أهل البيت
أئمة أهل البيت كانوا يربؤون من القول بـالرأي، وإمنـا كـانوا يعتمـدون جامعـة اإلمـام علـي يف  وأنَّ 

 .)٢(" ه رسول اهللا على اإلمام وكتبه اإلمام خبطه جامعة اإلمام علي قد أمال بيان األحكام، وأنَّ 
 ما ندر تنتهي إىل مجيع أحاديثنا إالّ  إنَّ : " -من كبار اإلمامية  -قال الشيخ البهائي 

____________ 
 .مع تصرف منا واختصار ٦١ - ٥١ص : أصول احلديث، الدكتور الفضلي: راجع هذه املعلومات يف كتاب - ١
 .٢/٣٢٢ :معامل املدرستني - ٢

    



٦٠٦ 

 -أي الشـيعة  -ومـا تضـمنته كتـب اخلاصـة  األئمة االثين عشر، وهم ينتمون فيهـا إىل النـيب 
تزيد على ما يف الصـحاح السـتة بكثـري كمـا يظهـر للمتتبـع،  من األحاديث املروية عن أئمتهم 

اإلمام الباقر ثالثني ألـف حـديث، وقـد مجـع وقد بلغت مرويات راو واحد، وهو أبان بن تغلب عن 
القدماء من احملـدثني هـذه املرويـات يف أربعمائـة كتـاب عرفـت عنـد احملـدثني باألصـول، مث مجعهـا مـن 

 .)١(" تأخر عنهم يف الكتب األربعة، تسهيال على طالب تلك األخبار 
املتــــأخرة يف خــــزائن  األصــــول األربعمائــــة قــــد بقــــي بعضــــها إىل العصــــور ويف أعيــــان الشــــيعة أنَّ " 

الكتب عند علماء الشـيعة كـاحلر العـاملي واحملاسـيب واملعاصـر املـريزا حسـني النـوري، وغـريهم، وتلـف 
أكثرهــا ولكــن مضــامينها حمفوظــة يف جمــاميع كتــب احلــديث، ألن علماءنــا مــن أوائــل املائــة الرابعــة إىل 

 .)٢(" النصف األول من القرن اخلامس قد أخذوا كتبهم منها 
وكانت الغيبة الصـغرى، ومـن خـالل الـدور الـذي قـام بـه السـفراء متهيـدا : " ل الدكتور الفضليقا

للغيبـة الكـربى، كـي يعتمـد الشــيعة مـن بعـد السـفراء علــى االسـتقالل بأنفسـهم، وذلـك بــالرجوع إىل 
  ب ، وقد عـرب عـن وظيفـتهم الشـرعية)نواب اإلمام(  العلماء بالتشريع الذين أطلق عليهم فيما بعد ب

 ).النيابة العامة(
: " ، والــذي يقــول فيــهوقــد مت هــذا يف هــدي التوقيــع الشــريف الصــادر مــن اإلمــام املهــدي 

 .)٣(" وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فإnم حجيت عليكم وأنا حجة اهللا عليهم 
 يقول اإلمام احلسنوقد رسم األئمة للناس طريقا يسريون عليه وهو التقليد، 

____________ 
 .عن الوجيزة ٨٠ص : االصول العامة للفقه اجلعفري، هاشم معروف احلسين - ١
 .٩٤ص : املصدر السابق - ٢
 .٢٢٣ - ٢٢٢ص : تاريخ التشريع اإلسالمي - ٣

    



٦٠٧ 

ا ألمــر لنفســه حافظــا لدينــه خمالفــا هلــواه مطيعــ فأمــا مــن كــان مــن الفقهــاء صــائناً : " العســكري 
 .)١(" دوه مواله فللعوام أن يقلِّ 
ـــإنَّ  فبعـــد دراســـة ملختلـــف العلـــوم . الشـــيعة يرجعـــون للعلمـــاء ملعرفـــة أحكـــام اإلســـالم ومـــن هنـــا ف

  -اإلسـالمية يقــوم اhتهــد 
َ
ة عمليِّــ بكتابــة رســالةٍ  -ع رجِ الــذي تتـوفر فيــه شــروط املرجعيــة ويسـمى بــامل

والتقليـد يكـون . ق ما فيه مـن أحكـامذه العامي ويطبِّ وهي عبارة عن كتاب حيوي مسائل الفقه فيأخ
 .يف املسائل الشرعية، أما اجلانب العقيدي فال تقليد فيه

ع يف هـــذا خمتصـــرة عـــن كيفيـــة تلقـــي اإلســـالم بعـــد الغيبـــة الصـــغرى، ومـــن أراد التوّســـ هـــذه صـــورةٌ 
 .املوضوع فلريجع إىل كتب اإلمامية املختصة Qذا الشأن

ـــة يعتمـــدون يف اســـتنباط األحكـــام الشـــرعية علـــى الكتـــاب  نّ أوال بـــد مـــن القـــول  علمـــاء اإلمامي
 .والسنة وكفى Qما من مصدرين

" ومنحـى الفقـه الشـيعي يشـبه الفقـه السـين يف اعتمـاده علـى الكتـاب والسـنة : " قال أمحـد أمـني
)٢(. 

حاديـث يف كل مـا تقـول تتعلـق بنصـوص قرآنيـة أو أ -الشيعة  -وال شك أnا : " وقال أبو زهرة
 .)٣(" منسوبة إىل النيب 

 ونســتطيع أن نقــول أنَّ : " -مــدير دار احلــديث احلســنية الربــاط  -وقــال األســتاذ حممــد النبهــان 
 .)٤(" املنهج االجتهادي للمذهب الشيعي مستمد من املنهج الذي اعتمده اإلمام الصادق 

____________ 
 .٢/٢٦٣: االحتجاج - ١
 .٣/٢٧٦: ضحى اإلسالم - ٢
 .٣٩ص : تاريخ املذاهب اإلسالمية - ٣
 .٢٩٩ص : املدخل للتشريع اإلسالمي - ٤

    



٦٠٨ 

 علم اإلمام
 َّnوهــذا كــذب علــى الشــيعة، . األئمــة يعلمــون كــل شــئ م يعتقــدون بــأنَّ يــتهم بعضــهم الشــيعة بــأ

وال يعتــد Qــا ملخالفتهــا صــريح القــرآن، . ومــا يوجــد يف بعــض كتــبهم مــن هــذه األقــوال فهــي ســاقطة
يف املدرسة اإلمامية لقبول أي رواية هو عرضها على كتاب اهللا، فـإن وافقتـه يؤخـذ Qـا وإن والقاعدة 

َماَواِت  ِ>  َمن َفْعلَمُ  الB  قُل ( :والقـرآن يقـول. خالفته يضرب Qا عـرض اجلـدار Bرِْض  الس
َ
 الَْغيَْب  َواْأل

 Bهُ  إِال Bا عرض اجلدارفأي رواية عند اإلمامية ختالف هذا النص فإنه يض )١( ) اللـQ رب. 
ٰ  ُفْظِهرُ  فََال  الَْغيِْب  َ=لِمُ  (على بعض الغيبيـات  واهللا عزوجل أطلع نبيه  َhَ  َِحـًدا َليِْبه

َ
 أ

*  Bَمِن  إِال  ٰIََُسولٍ  ِمن اْرتBوعلم األئمة هو علم الرسول فقط )٢( ) ر. 
مـن علـم  علـم علـي بـن أيب طالـب  إنَّ : بصـري املـراديخماطبـا أبـا  قال اإلمـام الصـادق 

 .فارجُ   فاعبد وإياهُ   فعلمناه حنن فيما علمناه، فاهللاَ  رسول اهللا 
ـــــه لعهـــــد مـــــن رســـــول اهللا : وقـــــال  ـــــث نشـــــاء؟ كـــــال واهللا، إن ـــــا نضـــــعه حي ـــــرون األمـــــر إلين أت
 . رجل فرجل حىت ينتهي إىل صاحبهإىل 

األئمـة  ن نسـب إلـيهم القـول بـأنَّ لقـد ظلـم الشـيعة اإلماميـة َمـ: " يقول املفسر اإلمامي الطربسي
فأمـا مـا نقـل . يعلمون الغيب، وال نعلـم أحـدا مـنهم اسـتجاز الوصـف بعلـم الغيـب ألحـد مـن اخللـق

إلخبــار بالغائبــات يف خطــب املالحــم وغريهــا مثــل ورواه اخلــاص والعــام مــن ا عــن أمــري املــؤمنني 
اإلمياء إىل صاحب الزنج، وإىل ما ستلقاه األمة من بين مروان، وما إىل ذلـك ممـا أخـرب بـه هـو وأئمـة 

ممــا أطلعـــه اهللا عليــه، فـــال معـــىن  عــن النـــيب  اةٌ ا هــذه األخبـــار فإnــا متلّقـــأمَّـــ. اهلــدى مـــن ولــده
 يروي عنهم هذه األخبارن لنسبة مَ 

____________ 
 .٦٥: النمل - ١
 .٢٦و  ٢٧: اجلن - ٢
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ســب قبــيح وتضــليل هلــم، بــل تكفــري، ال  املشــهورة إىل أنــه يعتقــد كــوnم عــاملني الغيــب وهــل هــذا إالّ 
 .)١(" يرتضيه من هو باملذاهب خبري، واهللا هو احلاكم وإليه املصري 

 ال غلو في األئمة
nم الشيعة بأcم يرزقون ومييتونواnم يقولون بألوهية األئمة وأ... 

 .وهذه األقوال لبعض الفرق الغالية ولكنها نسبت لإلمامية جهال أو جتاهال
 .فاإلمامية تبعا ألئمة اهلدى تربأوا من هذه األقوال وكفروا قائليها

وقـون، لنـا رب نعبـده، يـا صـاحل، إنـا واهللا عبيـد خمل: " لصاحل بن سـهل قال اإلمام الصادق 
 .)٢(" بنا وإن مل نعبده عذَّ 

لعـــن اهللا الغـــالة، أال كـــانوا : مـــن قـــال بالتناســـخ فهـــو كـــافر، مث قـــال: " وقـــال اإلمـــام الرضـــا 
ّـــ ـــة، ة، أال كـــانوا مرجئـــة، أال كـــانوا حَ يهـــودا، أال كـــانوا جموســـا، أال كـــانوا نصـــارى، أال كـــانوا قدري روري

 .)٣(" وال تصادقوهم، وابرأوا منهم، برئ اهللا منهم ال تقاعدوهم، : وقال
والغالة من املتظاهرين باإلسالم، هم الذين نسبوا أمري املـؤمنني واألئمـة مـن : " قال الشيخ املفيد

إىل األلوهيــة والنبــوة، ووصــفوهم مــن الفضــل يف الــدين والــدنيا إىل مــا جتــاوزوا فيــه احلــد،  ذريتــه 
بالقتــل والتحريــق بالنــار،  ، وهــم ضــالل كفــار، حكــم فــيهم أمــري املــؤمنني وخرجــوا عــن القصــد

 .)٤(" وقضت األئمة عليهم باالكفار واخلروج عن اإلسالم 
 اهللا اصطفاهم وجعلهم أنَّ  األئمة عباد هللا خملوقون وفيهم مجيع صفات البشر إالّ  إنَّ 

____________ 
 .١٢٣: اآلية تفسري سورة هود، -جممع البيان  - ١
 .شرح اعتقادات الصدوق - ٢
 .عيون أخبار الرضا، الصدوق - ٣
 .شرح اعتقادات الصدوق - ٤
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 .حججا على خلقه كي يستقيم أمر الدين وال يقول أحد لوال أرسلت إلينا رسوال فنتبع آياتك
ــربؤون مــن املقــاالت الــيت جــاءت علــى لســان بعــض الفــرق " اإلماميــة : قــال مصــطفى الشــكعة ي

 .)١(" وضالال  وnا كفراً يعدّ و 
فـــون املـــذهب الوســـط حيـــاربون الشـــيعة الزيديـــة واإلماميـــة الـــذين يؤلِّ : " وقـــال حممـــد فريـــد وجـــدي

 .)٢(" احللوليني حربا شعواء ويعتربوnم غالة يسيئون إىل املذهب بل يعتربوnم مارقني عن اإلسالم 
مـن قبيـل  لذا فلـيس إالّ : " -امعة بغداد استاذ الفلسفة اإلسالمية جب -وقال عرفان عبد احلميد 

ة التشـويه املخـزي درج تعـاليم الغـالة حتـت مصـطلح الشــيعة، ومـن هنـا ظهـر فسـاد األحكـام التعســفيَّ 
نوها عنهم، ومن قبيل ذلـك مـا قالـه اليت أطلقها البعض على الشيعة والصور املنافية للحقيقة اليت كوَّ 

 .)٣(" آلخرون عن الشيعة جولد زيهر، وفريد لندر، وأمحد أمني، وا
مائـــة وأربعـــة عشـــر ألـــف صـــحايب كلهـــم  إنَّ : اإلماميـــة ال يغلـــون يف أئمـــتهم ولكـــن مـــن يقـــول إنَّ 

 !عدول، هو الذي يغلو
والــذي يغلــو هــو ! ب لــه عمــر ســت مــرات، هــو الــذي يغلــوالنــيب خيطــئ ويصــوِّ  إنَّ : ومــن يقــول

: والذي يغلو مـن قـال. ابن اخلطاب العذاب ملا جنا منه إالّ  لو وقع: قول الذي ينسب للنيب 
والــــذي يغلــــو مــــن جيعــــل صــــحيحي . الشــــيطان يهــــرب مــــن عمــــر، وال يهــــرب مــــن النــــيب  إنَّ 

 !فاإلمامية معتدلون ومل يقولوا هذه املقاالت! البخاري ومسلم معصومني
____________ 

 .إسالم بال مذاهب - ١
 .١٤/٦٣: ئرة املعارف اإلسالميةدا - ٢
 .٣٢ص : دراسات يف الفرق والعقائد اإلسالمية - ٣
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 عصمة اإلمام
مــن فهــم نظريــة  وأعتقــد أنّ . األئمــة االثــين عشــر معصــومون كعصــمة األنبيــاء يعتقــد اإلماميــة أنَّ 

أداء األنبيــــاء حيتــــاجون إىل العصــــمة يف  فكمــــا أنَّ . اإلمامــــة ســــيقتنع حتمــــا بوجــــوب عصــــمة اإلمــــام
. فهم واألنبياء سـواء يف املهـام امللقـاة علـى عـاتقهم، لـذلك وجبـت عصـمتهم. مهمتهم فكذا األئمة

ـالِِم?َ  َقْهـِدي َفنَـاُل  َال  (: والقرآن مينع غري املعصـوم مـن نيـل اإلمامـة قـال تعـاىل Bوقـد تبـني  ) الظ
 .ذلك يف حبثنا عن اإلمامة

وحـــديث الثقلـــني خـــري دليـــل علـــى .  آيـــة التطهـــريوعصـــمة آل البيـــت أثبتهـــا اهللا يف قرآنـــه كمـــا يف
 .وإخال أنين لست حباجة إىل إعادة. عصمة األئمة، فمن ال يفرتق عن القرآن فهو معصوم

 :لقد قال أهل السنة بعدالة كل الصحابة ألnم محلة الشريعة قال اجلويين
حفـــظ  إنّ " : وقـــال القرشـــي" والســـبب يف عـــدم الفحـــص عـــن عـــدالتهم، أnـــم محلـــة الشـــريعة " 

نBا (الدين يقتضي عدالة الصحابة إذ كيف يعـد اهللا سـبحانه حبفـظ دينـه  Xَْا Oَْنُ  إِ Bْكرَ  نَز ّCِا ا Bنـ  Yَُ  َو/ِ
 ".بينما محلته ونقلته عن نبيه مطعون يف عدالتهم ونزاهتهم . )١( ) 8ََافُِظونَ 

هـــي  -محلـــة الشـــريعة وهـــي كـــوnم  -فالعلـــة الـــيت أوجـــب أهـــل الســـنة ألجلهـــا عدالـــة الصـــحابة 
والعدالـة ذاcـا ال تكفـي حلفـظ اإلسـالم، فقـد . نفسها الـيت أوجـب الشـيعة مـن أجلهـا عصـمة األئمـة
غ عـن اهللا ولو كانـت العدالـة كافيـة فـيمن يبلِّـ. يكون إنسان ما من أعدل الناس ولكنه خيطئ وينسى
 .ال كتفى اهللا بصفة العدالة يف أنبيائه ومل يلتفت للعصمة

ـــذلك أوجـــب   عـــز وجـــل يعلـــم أنَّ ولكـــن اهللا ـــة، ل ـــة غـــري كافيـــة حلفـــظ اإلســـالم نصـــا ودالل العدال
. والعصــمة تشــمل العدالــة، فكــل معصــوم عــادل ولــيس كــل عــادل معصــوم. العصــمة فــيمن يبلــغ عنــه

 .وQذا نرى عظمة الفكر الشيعي يف طرحه لنظرية العصمة
____________ 

 .٩: احلجر - ١
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فأهــل الســنة يقولــون . بالعصــمة بــل شــاركهم أهــل الســنة هــذا املقــال والشــيعة مل ينفــردوا بــالقول
بعصــــمة األمــــة، فلــــم التشــــنيع علــــى الشــــيعة؟ ومــــن كــــان بيتــــه مــــن زجــــاج ال يضــــرب بيــــوت النــــاس 

 !باحلجارة
 .والقول بعصمة اثين عشر إماما هو دون القول بعدالة مائة وأربعة عشر الف صحايب

ــري كــالم يف ابــن تيميــة يســتفاد مــن   وباجلملــة كــان : " قــال! منــه عصــمة ابــن تيميــة والبــن كث
 .)١(" كبار العلماء ممن خيطئ ويصيب، ولكن كان خطؤه بالنسبة لصوابه كنقطة يف حبر جلي 

 .خيطئ ويصيب -عند أهل السنة  - إذا كان ابن تيمية خيطئ ويصيب فالنيب 
احتمـال خطئـه نـادر جـدا  ، يعـين أنّ "به كنقطـة يف حبـر جلـي كـان خطـؤه بالنسـبة لصـوا: " وقولـه

ـــون!! فمـــاذا تســـاوي النقطـــة يف البحـــر اللجـــي؟  -كـــان خيطـــئ   النـــيب  إنّ : وأهـــل الســـنة يقول
فـــإذا كـــان خطـــأ ابـــن تيميـــة   -نعـــوذ بـــاهللا  -وصـــحح لـــه عمـــر أخطـــاءه ســـت مــرات  -والعيــاذ بـــاهللا 

 !أليس هذا معىن كالمه؟!! أكثر عصمة من النيبكنقطة يف حبر جلي فهو 
إىل  -ومهــا مــن علمــاء أهــل الســنة  -وقــد ذهــب احلافظــان نــور حممــد ومشــس الــدين األصــفهاين 

 .)٢(عصمة اخلليفة عثمان 
مسألة العصمة ليسـت بـذاك األمـر الـذي يصـعب قبولـه فهـي صـفة ضـرورية لألنبيـاء واألئمـة،  إنَّ 

 .يةتتطلبها طبيعة وظيفتهم اإلهل
____________ 

 .٧/١٣٨: البداية والنهاية - ١
 .األميين/راجع الغدير - ٢
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 الفصل الخامس

 شبهات ليست بشبهات
    



٦١٤ 

    



٦١٥ 

عي أنه يستطيع أن يقف على عقائد الشيعة اإلمامية وعلـومهم وآداQـم ممـا  خيطئ كثريا من يدَّ « 
همـــا أحـــرزوا مـــن األمانـــة كتبـــه عـــنهم اخلصـــوم، مهمـــا بلـــغ هـــؤالء اخلصـــوم مـــن العلـــم واإلحاطـــة، وم

أقـــول ذلـــك . ب األعمـــىباســـلوب نزيـــه بعيـــد عـــن التعّصـــ العلميـــة يف نقـــل النصـــوص والتعليـــق عليهـــا
 .» ...عيبصحة ما أدَّ  جازماً 

     حامد داود حنفي
   من علماء مصر - 

 من تقدميه لكتاب عقائد اإلمامية
يف بعــض الكتــب،  اً شــوّ ومــن هنــا كــان الطعــن علــى مــذهب اإلماميــة االثــين عشــرية مبــا وجــد حم« 

 .قائلها وهو طعن ال يستحق الرد عليه من فقيه متدين واآلراء، ال متثل إالّ 
ويكفي للرد على أمثال هذا الطعن أن حنيل الطاعن إىل أصـول اإلسـالم عنـد أهـل هـذا املـذهب 

عـن هـذه Qا، وأن نرجع إىل أهل التحقيق منهم يف كشـف احلقيقـة  واليت ال يكون املسلم مسلما إالّ 
 .» االدعاءات املزعومة

   االستاذ أمحد احلصري
     من علماء األزهر

  ١١٠من الفقه االسالمي ص : من كتابه
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 هة عن الشيعة؟لماذا هذه الصورة المشوَّ 
ـــر البـــاحثني  ـــت  -أكث ـــة مدرســـة آل البي كيـــف يكـــون اتبـــاع آل : يتســـاءلون -بعـــد ثبـــوت أحقي

 ...جعةداء، والرَ القرآن، والتقية، والبَ  البيت هم الناجون مع أnم يقولون بتحريف
، فمــن أراد أن هة عــن الشــيعة، وهــذه نتيجــة حتميــةٌ أغلــب النــاس حيملــون هــذه الصــورة املشــوّ  إنَّ 

م مجاعــة مــن خــالل أقــوال خصــومهم فإنــه حتمــا ســيخفق يف نتائجــه وهــذا هــو احلــال ألكثــر مــن يقــوِّ 
 .درسوا التشيع

شـيع مـن كتـب أهـل السـنة فـأخفق يف نتائجـه، يقـول يف هذا الـدكتور حامـد داود حفـين درس الت
اد مـن فما خرجت من هذه الدراسة الطويلة الـيت قضـيتها متصـفحا يف كتـب املـؤرخني والنقَّـ: " ذلك

ومــا زادين اشــتياقي إىل هــذه الدراســة وميلــي الشــديد يف الوقــوف علــى . أهــل الســنة بشــئ ذي بــال
 ...من الوصول إىل حقائقهاعنها وخروجا عما أردت  بعداً  دقائقها إالّ 

ت نفســـي فيهـــا علـــى كتـــب اخلصـــوم هلـــذا املـــذهب، وهـــو أحْلـــ!! رتاءذلـــك ألnـــا كانـــت دراســـة بَـــ
 .)١(" املذهب الذي ميثل شطر املسلمني يف مشارق األرض ومغارQا 

من يريد احلكم على مجاعة فعليه بدراسـة فكرهـا مـن خـالل كتبهـا املعتمـده دون بـرت وحتريـف  إنَّ 
ومــن البــديهي . " وQــذه اخلطــوة نكــون قــد وضــعنا أرجلنــا علــى الطريــق الصــحيح للبحــث! للنصــوص

 معرفة ملذهبهم من معرفة اخلصوم به، مهما رجال املذهب أشدُّ  أنَّ 
____________ 

 .١٣ص : تقدمي عقائد اإلمامية - ١

    



٦١٧ 

... ا يف الـنفسعّمـمـن اللسـن واإلبانـة  بلغ أولئك اخلصـوم مـن الفصـاحة والبالغـة ومهمـا أوتـوا حظـاً 
الباحث الذي يريد أن يدرس جمموعة ما مـن احلقـائق يف غـري مصـادرها األوىل ومظاnـا األصـيلة  وإنَّ 

 .)١(" ويفعل عبثا، ليس هو من العلم يف شئ  طاً إمنا يسلك شطَ 
ومــن العوامــل الــيت ســاعدت علــى تكــوين هــذه الصــورة املشــوهة عــن الشــيعة، هــو خلــط كثــري مــن 

ع علـى كرسـي البحـث مـن فـال أدري كيـف يرتبـَّ. ة وغريهـا مـن الفـرقاب، بـني اجلعفريـَّلكتَّـخني وااملؤرِّ 
 !ال يستطيع اإلملام باألمور األولية لبحثه؟

كثـــريا مــــن مؤلفينــــا، بــــل مــــن    إنَّ : " -مـــن علمــــاء أهــــل الســــنة  -يقـــول علــــي عبــــد الواحــــد وايف 
ق الشيعة، فنسب إىل اجلعفريـة عقائـد كبارهم، أنفسهم قد خلط بني الشيعة اجلعفرية وغريها من فر 

 ".وآراء ليست من عقائدهم وال من آرائهم يف شئ، وإمنا ذهبت إليها فرق أخرى من فرق الشيعة 
 .)٢(! " تبدو هذه الظاهرة حىت يف مؤلفات العالمة ابن تيمية: " وقال يف احلاشية

كلهــا cــاجم الشــيعة،   الكتابــات الــيت صــدرت حــديثا نَّ أ أضــف ملــا ســبق عــامال آخــر مهمــا وهــو
بــوا فجــاءوا بكــل مــا كتــب عــن التشــيع قوا وغرَّ اب قــد شــرَّ وهــؤالء الكتَّــ. وهــي تربــو علــى مــائيت كتــاب

 . يؤفكونل والكذب، قاتلهم اهللا أىنَّ جَ وا هم يف الدَ قدميا ومل يقصرّ 
 ومــن أغــرب مــا مسعــت أنَّ . وتناقــل النــاس هــذه الــتهم وأصــبحت مــع تردادهــا كأnــا حقــائق ثابتــة

 !!أحد علماء السنة سأل عاملا شيعيا عما إذا كان للشيعة ذيل
كنــت يف مطعــم فأتــاين شــاب وقــد عــرف أنــين شــيعي : وحــدثين أحــد األصــدقاء مــن عمــان قــال

 !!أنتم تأكلون مثلنا؟: فنظر إيل متعجبا وأنا آكل فقال
بهات، هــل تعــال لنــرى هــذه الشــ: إذا فهمنــا العوامــل الســابقة، أســتطيع أن أقــول ألخــي الباحــث

 !الناس عن احلق؟ هي شبهات حقا؟ أم إnا وجدت لصدِّ 
____________ 

 .١٥ - ١٤ص : تقدمي عقائد اإلمامية - ١
 .١١ص : بني الشيعة وأهل السنة - ٢
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 ععبد اهللا بن سبأ وبدء التشيّ 
ــري مــن الكتــاب قــدميا وحــديثا حــني قــالوا فلقــد . عبــد اهللا بــن ســبأ مؤســس التشــيع إنّ : أخطــأ كث

ـــاريخ، وإمنـــا هـــي مـــن عبـــد اهللا بـــن ســـبأ شخصـــيّ  ب بعـــض احملققـــني إىل أنَّ ذهـــ ة ال وجـــود هلـــا يف الت
 .ثنياملختلقات اليت انطلت على احملدِّ 

أول من ذكر قصة عبد اهللا بن سبأ، ابن جرير الطربي يف تارخيـه، حيـث ذكرهـا يف حـوادث سـنة 
ا فيمـا نقلـوا قصـة ابـن سـبأ بـدون فحـص وال اب بعده ونقلوا عنه ونقلو خون والكتّ وجاء املؤرِّ .  هـ ٣٠

 .والكتها األلسن وجرت بني اخلاص والعام. متحيص
 .وقصة ابن سبأ اليت ذكرها الطربي تنحصر روايتها بطريق سيف بن عمر التميمي

 .وسيف هذا متهم بالوضع والزندقة فال يؤخذ برواياته
 ".منه  خريٌ  ضعيف احلديث، فلسٌ : " قال فيه حيىي بن معني

ضــعيف مــرتوك احلــديث، لــيس بثقــة : " ، وقــال النسـائي"لــيس بشــئ، كــذاب : " وقـال أبــو داود
، وقــال ابــن "ضــعيف " ، وقــال ابــن الســكن "مــرتوك احلــديث : " ، وقــال ابــن أيب حــامت"وال مــأمون 

 ".كان يضع احلديث : " ، وقال"يروي املوضوعات عن األثبات اcم بالزندقة : " حبان
، وقــال "ضــعيف، بعــض أحاديثــه مشــهورة وعامتهــا منكــرة، مل يتــابع عليهــا : " وقــال ابــن عــدي

 .)١(ووهاه اخلطيب البغدادي " مرتوك اcم بالزندقة : " احلاكم
والــدكتور علــي ) الفتنــة الكــربى(وممــن شــك يف وجــود شخصــية ابــن ســبأ الــدكتور طــه حســني يف 

اهللا بـن سـبأ شخصـية موضـوعة، مـن احملتمـل أن تكـون شخصـية عبـد : " قال األخري. سامي النشار
nا رمزت إىل شخصية ابن ياسر كما فعل األمويون بكلمة أيب تراب والرتابيني، ومـن احملتمـل أن أأو 

 يكون عبد اهللا بن سبأ هو جمرد تغليف ألسم
____________ 

 .٧٥ - ١/٧٤: عبد اهللا بن سبأ، مرتضى العسكري: راجع هذه األقوال يف كتاب - ١
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 .)١(" ر عمار بن ياس
نظريـة (، والـدكتور أمحـد حممـود صـبحي يف )٢(وشك يف شخصية ابن سبأ، الدكتور حممـد عمـارة 

، والدكتور حامد داود حفين، والدكتور علي الوردي، والدكتور كامل الشبييب، وعلي عبـاس )اإلمامة
 .)٣(صاحل، والدكتور برناد لويس، وفلهوزن، وفريد ليندر، وكايتاين 

وأمــا مــا : " علــي أن يكــون التشــيع مــن بدعــة عبــد اهللا بــن ســبأ، يقــول يف هــذاونفــى حممــد كــرد 
وداء، مذهب التشيع من بدعة عبد اهللا بـن سـبأ املعـروف بـابن الَسـ ذهب إليه بعض الكتاب من أنَّ 

وقلــة علــم بتحقيــق مــذهبهم، ومــن علــم منزلــة هــذا الرجــل عنــد الشــيعة وبــراءcم منــه ومــن  فهــو وهــمٌ 
كالم علمائهم يف الطعن فيه بال خالف بينهم يف ذلـك، علـم مبلـغ هـذا القـول مـن أقواله وأعماله، و 

 .)٤(" الصواب 
مؤسـس التشـيع عبـد اهللا بـن سـبأ بقـي أن نعـرف مؤسـس التشـيع  بعد سقوط النظريـة القائلـة بـأنَّ 

 .احلقيقي
دعــا  ول الرســ ومــن املعلــوم قطعــا أنَّ . )٥(املشــايعة واملتابعــة آلل البيــت : التشــيع معنــاه إنَّ 

 :ومتابعتهم يف أحاديث كثرية مرت فنقول حلب آل بيته 
يف دعوتــــه إىل حــــب ومتابعــــة آل  والنــــيب . التشــــيع يعــــين حــــب ومتابعــــة آل البيــــت 

 !!دعا للتشيع النيب  يعين أنَّ  البيت 
األمسـاء ال قيمـة  مـع أنَّ ) التشـيع(الغرابة يف قبول هذا الرأي عند بعضـهم هـو كلمـة  ويبدو يل أنَّ 

 ، فالفكر الشيعي هو الفكر الذي طرحههلا ما دام املضمون نفسه مل يتغريَّ 
____________ 

 .٢/٢٨: نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم - ١
 .٢٠٣ص : اإلسالميتيارات الفكر : راجع كتابه - ٢
 .١٤٠ - ١٣٧ص : الوائلي/راجع هوية التشيع - ٣
 .١/٢٥١خطط الشام  - ٤
 ".شيع " مادة  ٨/١٨٩راجع لسان العرب، ابن منظور  - ٥
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ــت اســم الشــيعة، فهــذا ال يغــري مــن املضــمون شــيئا، الرســول  ، وإن غلــب علــى أتبــاع آل البي
 .، فيبقى العسل عسال)زيت: (ى زجاجة فيها عسلمتاما كما لو كتبنا عل

يـنَ  إِنB  (وقد نطق الرسول نفسه Qذه اللفظة، فقد قـال حـني نـزل قـول اهللا  ِ
BCوََعِملُـوا آَمنُـوا ا 

ا8َِاِت  Bئَِك  الص ـٰ ولَ
ُ
ةِ  َخkُْ  ُهمْ  أ Bي  ".يا علي هم أنت وشيعتك : " )١( ) ال6َِْ

دعو الصـــحابة إىل مـــواالة آلـــه وحـــبهم حـــىت امثـــرت وهـــو الـــذي بـــذر بـــذرة التشـــيع حيـــث كـــان يـــ
 .ة من الصحابة حول علي لَّ جهوده عن التفاف ثُـ 

، هــــو أول اســــم ظهــــر يف اإلســــالم علــــى عهــــد رســــول اهللا  إنَّ : " قــــال أبــــو حــــامت الــــرازي
 .)٢(" قداد، وعمار أبو ذر، وسلمان، وامل: الشيعة، وكان هذا لقب أربعة من الصحابة هم

مل تـــرك : أنـــه ســـئل" ذكـــر اخلطيـــب البغـــدادي يف الكفايـــة عـــن أيب عبـــد اهللا بـــن األخـــرم احلـــافظ 
 ".لعلي بن أيب طالب  عاً ألنه كان متشيِّ : البخاري الرواية عن الصحايب أيب الطفيل؟ قال

 اهللا أكــرم النــاس علــى رســول  وروينــا عــن حنــو عشــرين مــن الصــحابة أنَّ : " قــال ابــن حــزم
 .)٣(! " علي بن أيب طالب
ا عون لعلـي، ويـرون اسـتحقاقه علـى غـريه، وملـَّكان مجاعة مـن الصـحابة يتشـيَّ : " قال ابن خلدون

القوم لرسوخ قـدمهم يف الـدين، وحرصـهم علـى  أنَّ  فوا من ذلك وأسفوا له، إالَّ دل به إىل سواه تأفَّ عُ 
 .)٤(" على النجوى بالتأفف واألسف  االلفة مل يزيدوا يف ذلك

عــرف مجاعــة مــن كبــار الصــحابة مبــواالة علــي يف عصــر رســول : " وقــال األســتاذ حممــد كــرد علــي
 بايعنا رسول اهللا على النصح: ، مثل سلمان الفارسي القائلاهللا 

____________ 
 .٧: البينة - ١
 .٨٨ص : روضات اجلنات - ٢
 .٣/٣٢: ل يف امللل واألهواء والنحلالفص - ٣
 .٣/٣٦٤: تاريخ ابن خلدون - ٤

    



٦٢١ 

أمـــر : للمســلمني واالئتمــام بعلــي بـــن أيب طالــب واملــواالة لـــه، ومثــل أيب ســعيد اخلـــدري الــذي يقــول
 :وملا سئل عن األربع قال .الناس خبمس فعملوا بأربع وتركوا واحدةً 

واليـة علـي بـن : مـا الواحـدة الـيت تركوهـا؟ قـالف: الصالة والزكاة وصوم شهر رمضان واحلـج وقيـل
ومثــل أيب ذر الغفــاري، وعمــار بــن ياســر، !! نعــم: ؟ قــالمعهــنَّ  وإnــا ملفروضــةٌ : قيــل لــه!! أيب طالــب

وحذيفة بن اليمـان، وذي الشـهادتني خزميـة بـن ثابـت، وأيب أيـوب األنصـاري، وخالـد بـن سـعيد بـن 
 .)١(" العاص، وقيس بن سعد بن عبادة 

شـــيعة لربيبـــه  كـــان بـــني الصـــحابة حـــىت يف عهـــد النـــيب : " دكتور صـــبحي الصـــاحلقـــال الـــ
 :، منهمعليٌّ 

أبو ذر الغفاري، واملقداد بن األسود، وجابر بن عبد اهللا، وأيب بن كعـب، وأبـو الطفيـل عمـر بـن 
 .)٢(" األنصاري وائلة، والعباس بن عبد املطلب ومجيع بنيه، وعمار بن ياسر، وأبو أيوب 

الــــذين شــــايعوا  وترجــــع إىل صــــحابة رســــول اهللا : " وقــــال عبــــد اهللا األمــــني عــــن الشــــيعة
 .)٣(" ته هلذا املنصب اخلطري يف خالفة املسلمني لقناعتهم بأحقيَّ  وناصروا سيدنا عليا 

الشــيعة ظهــرت وألول مــرة عنــد  إنَّ : قــالمــن اخلطــأ أن ي: " وقــال االســتاذ حممــد عبــد اهللا عنــان
حـــني أمـــره اهللا بإنـــذار  بـــل كـــان بـــدء الشـــيعة وظهـــورهم يف عصـــر الرســـول . انشـــقاق اخلـــوارج
نِذرْ  (: مـن الشـعراء ٢١٤عشريته يف اآلية 

َ
قْـَربِ?َ  َعِشkَتََك  َوأ

َ
 النـيب فجمـع عشـريته يف ولـىبَّ  ) اْأل

 .)٤(" هذا أخي ووصيي وخليفيت فيكم فامسعوا له وأطيعوا : ا إىل عليبيته وقال هلم مشري 
____________ 
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 الشيعة والصحابة
 ...فيهم املؤمن واملنافق لنا القول فيما مضى يف عدالة الصحابة ورأينا أنَّ فصَّ قد 

مدرسـة أهـل  فـإنَّ : " والشيعة ينظرون للصحابة نظرة القرآن هلم، يقول السـيد مرتضـى العسـكري
وا علـــى النفـــاق، ورمـــوا فـــراش النـــيب يف الصـــحابة منـــافقني مـــردّ  البيـــت تـــرى، تبعـــا للقـــرآن الكـــرمي، أنَّ 

، وأخرب عنهم الرسول أnـم يـوم القيامـة خيتلجـون وحاولوا اغتيال رسول اهللا . باإلفك 
 :أصيحايب فيقال له: فينادي دون رسول اهللا 

مـنهم مـؤمنني  وأنَّ . ين علـى أعقـاQم منـذ فـارقتهمإنك ال تدري ما أحـدثوا بعـدك، مل يزالـوا مرتـدِّ 
يف أحاديثــــه، وأnــــم املقصــــودون يف مــــا ورد مــــن الثنــــاء يف القــــرآن  أثــــىن اهللا علــــيهم والرســــول 
 :الفارقة بني املؤمن واملنافق ةُ العالمَ  واحلديث، وقد عني النيب 

حــال الــراوي فــإن كــان ممــن قاتــل عليــا أو  فــإnم ينظــرون يف حــب اإلمــام علــي، وبغضــه، ومــن مثَّ 
وعـاداهم فـإnم ال يلتزمـون بأخـذ مـا يـروي أمثـال هـؤالء، صـحابيا كـان  األئمة من أهل البيت 

 .)١(" أو غري صحايب 
مــــن وقــــف علــــى رأينـــــا يف  إنَّ : " وجيلــــي الســــيد شــــرف الــــدين رأي اإلماميــــة بالصــــحابة فيقــــول

ء، إذ مل نفــرط تفــريط الغــالة الــذين كفــروهم مجيعــا، وال أفرطنــا إفــراط الصــحابة علــم أنــه أوســط اآلرا
بكفـــر : ن كـــان يف الغلـــو علـــى شـــاكلتهم، قـــالواة وَمـــالكامليَّـــ قـــوهم أمجعـــني، فـــإنَّ اجلمهـــور الـــذين وثَّ 

أو رآه مــــن املســــلمني  بعدالــــة كــــل فــــرد ممـــن مســــع النــــيب : الصـــحابة كافــــة، وقــــال أهــــل الســـنة
 ...مطلقا

مبــا هــي ومــن حيــث  -الصــحبة مبجردهــا وإن كانــت عنــدنا فضــيلة جليلــة، لكنهــا،  أمــا حنــن فــإنَّ 
فالصـــحابة كغـــريهم مـــن الرجـــال فـــيهم العـــدول، وهـــم عظمـــاؤهم وعلمـــاؤهم، . غـــري عاصـــمة -هـــي 

 وأوليــاء هــؤالء، وفــيهم البغــاة، وفــيهم أهــل اجلــرائم مــن املنــافقني، وفــيهم جمهــول احلــال، فــنحن حنــتج
 بعدوهلم ونتوالهم يف الدنيا واآلخرة، أما البغاة

____________ 
 .١٤١ - ١/١٤٠: معامل املدرستني - ١
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على الوصي، وأخي النيب، وسائر أهل اجلرائم والعظائم كابن هند، وابـن النابغـة، وابـن الزرقـاء، وابـن 
احلـال نتوقـف فيـه حـىت نتبـني عقبة، وابن أرطأة، وأمثاهلم فال كرامـة هلـم، وال وزن حلـديثهم، وجمهـول 

 .أمره
هــذا رأينــا يف محلــة احلــديث مــن الصــحابة وغــريهم، والكتــاب والســنة بيننــا علــى هــذا الــرأي، كمــا 

 ...هو مفصل يف مظانه من أصول الفقه، لكن اجلمهور بالغوا يف تقديس كل من يسمونه صحابيا
ـــري مـــن الصـــحابة ـــرد حـــديث كث ـــا ن ـــا حـــني يرونن ، مصـــرحني جبـــرحهم أو ومـــا أشـــد إنكـــارهم علين

بكوnم جمهويل احلال، عمال بالواجب الشـرعي يف متحـيص احلقـائق الدينيـة، والبحـث عـن الصـحيح 
بالغيــب، وcافتــا علــى اجلهــل،  مــن اآلثــار النبويــة، وQــذا ظنــوا بنــا الظنونــا، فاcمونــا مبــا اcمونــا، رمجــاً 

ــت إلــيهم أحالمهــم، ورجعــوا إىل قواعــد العلــم، لعلمــوا  أصــالة العدالــة يف الصــحابة ممــا ال  أنَّ ولــو ثاب
 .)١(... " دليل عليه، ولو تدبروا القرآن احلكيم لوجدوه مشحونا بذكر املنافقني منهم
طريقــة الشــيعة يف  إنَّ : " هــذا هــو رأي الشــيعة يف الصــحابة، يقــول الــدكتور املصــري حفــىن داود

 .)٢(... " نقد الصحابة وتقسيمهم إىل عادل وجائر منهج علمي
أربعـة فـإن كـان هـذا االرتـداد مبعـىن الرجـوع  أما ما ينسب للشيعة من القـول بارتـداد الصـحابة إالَّ 

 .عن اإلسالم فهذا ال تقول به الشيعة، وأغلب هذه الروايات غري صحيحة
يقــول الــدكتور علــي عبــد الواحــد . ومســألة ســب الصــحابة ينهــى عنهــا علمــاء اإلماميــة باســتمرار

هـــا ونســـتبعد كـــذلك مـــا يصـــدر مـــن عـــوامهم مـــن أقـــوال وأعمـــال ال يقرّ : " اميـــةوايف مـــدافعا عـــن اإلم
 .عوامهم يسبون الشيخني فقهاؤهم، ويعتربوnا خمالفة ألصول مذهبهم، فمن ذلك أنَّ 

____________ 
 .١٥ - ١٤ص : أجوبة موسى جار اهللا - ١
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 ...ل ال يرضى عنها شيوخهم وحيكمون حبرمتهالكن أمثال هذه األقوال واألفعا
حسـابنا سـيكون عسـريا لكثــري  وإذا كنـا سنحاسـب الطوائـف مبـا يفعلـه عـوامهم وسـفهاؤهم، فـإنَّ 

مــــن مجاعــــات أهــــل الســــنة أنفســــهم فــــال تكــــاد توجــــد مجاعــــة مــــن مجاعاتنــــا ال يصــــدر مــــن عوامهــــا 
 .)١(" وسفهائها أعمال وأقوال ال يقرها اإلسالم 

واإلسـالم عنـد الشـيعة ينهـى عـن السـب، فـال . آخـر اإلسـالم شـئ واملسـلمني شـئٌ  نَّ إ: وقـد قيـل
 .حيمل أخطاء املسلمني الشيعة

مث ملـاذا هــذه الضــجة علــى الشــيعة؟ هــذه عائشــة خرجـت مــع طلحــة والــزبري علــى اإلمــام الشــرعي 
 عليــا  وحــارب معاويــة! وتســببوا بقتــل ثالثــني ألفــا، وقــال أهــل الســنة إnــم جمتهــدون وهلــم أجــر

 !هو جمتهد له أجر: وتسبب بقتل مائة ألف، وقال أهل السنة
الســب دون القتــل، هــذا  مــع العلــم أنَّ ! عــوام الشــيعة جمتهــدون وهلــم أجــر؟ إنَّ : فلمــاذا ال يقــال

فــأين ! !قتــل مائــة ألــف إنســان ويعطــى أجــرا وال يعطــى املــتكلم بضــع كلمــات أجــراً لمعاويــة تســبب 
 !هذا من هذا؟

العـوام حـني يتكلمـون  عوام الشيعة جمتهدون وهلم أجر، وتنتهـي املسـألة علـى أنَّ  إنَّ : يقال إذنفل
على الصحابة فإن عندهم أدلة على صحة كالمهم خالفا ملعاوية وأصحاب اجلمـل الـذين اجتهـدوا 

 !أمام النصوص فالشيعة أوىل منهم باألجر
ي أهـل القـرن األول يلعنـون عليـا علـى وقد سب الصحابة أنفسـهم، ومعاويـة أمـر بلعـن علـي وبقـ

فكل حكم يصدر علـى الشـيعة فإنـه موجـه ألهـل القـرن األول فاحلـذر احلـذر مـن ! املنابر ستني عاما
 !!إصدار أي حكم جزايف

املـؤمنني فإننـا نـورد  الشـيعة يقدسـون صـحابة النـيب  وحىت يتأكـد إخواننـا البـاحثون مـن أنَّ 
 .ذا الدعاء الذي يردده الشيعة يف أدعيتهمنبذة من ه

____________ 
 .باختصار ٣٤ - ٣٢: بني الشيعة وأهل السنة - ١

    



٦٢٥ 

خاصـــة الـــذين أحســـنوا  اللهـــم وأصـــحاب حممـــد : "... يقـــول اإلمـــام زيـــن العابـــدين 
رعوا إىل وفادتـــه، وســـابقوا إىل دعوتـــه، الصـــحبة، والـــذين أبلـــوا الـــبالء احلســـن يف نصـــره، وكـــاتفوه وأســـ

وفـارقوا األزواج واألوالد يف إظهـار كلمتـه، وقـاتلوا اآلبـاء . واستجابوا له حيث امسعهم حجة رسـاالته
واألبناء يف تثبيت نبوته وانتصروا بـه، ومـا كـانوا منطـوين علـى حمبتـه يرجـون جتـارة لـن تبـور يف مودتـه، 

عروته، وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا يف ظل قرابته، فال تـنس والذين هجرcم العشائر إذ تعلقوا ب
 .)١("  ...هلم اللهم ما تركوا لك وفيك، وارضهم من رضوانك

 القرآن الكريم
وقـام علمـاء . اإلمامية يقولـون بتحريـف القـرآن عون بأنَّ اب من أهل السنة يدَّ كثريا ما قرأت لكتّ 

ــربئ  كتــاب شــيعي يف العقائــد إالَّ اإلماميــة بــرد هــذه االفــرتاءات، وال يوجــد   ويتنــاول هــذا املوضــوع وي
 َفَمالِ  (: هذا االcام مـا زال يكـرر إنَّ : ولكن الشئ العجيب. ساحة اإلمامية من القول بالتحريف

ُؤَالءِ  ـٰ  .)٢(؟ ) َحِديثًا َفْفَقُهونَ  يََكاُدونَ  َال  الَْقْومِ  َه
إىل النــاس، قــال تعــاىل عــن علمــاء  -اإلجنيــل كــالتوراة و   -اهللا أوكــل حفــظ الكتــب الســماوية  إنَّ 

هِ  ِكتَاِب  ِمن اْستُْحِفُظوا بَِما (: اليهـود والنصـارى Bنُوا اللـTَهلـذا وقـع التحريـف  )٣( ) ُشَهَداءَ  َعلَيْهِ  َو
نBا ( :فيها، أما القرآن فقد تكفل اهللا حبفظه، قـال تعـاىل Xَْا Oَْنُ  إِ Bْكرَ  نَز ّCِا ا Bنـ  )٤( ) افُِظونَ 8ََـ Yَُ  َو/ِ
إن القـــرآن الــذي بـــني أيـــدينا هــو نفســـه القـــرآن : هلــذا فهـــو مصــون مـــن التحريـــف، واإلماميــة يقولـــون

 .، ال نقص به وال زيادة وال حتريفالذي نزل على حممد 
____________ 

 .الدعاء الرابع: الصحيفة السجادية - ١
 .٧٨: النساء - ٢
 .٤٤: مائدة - ٣
 .٩: احلجر - ٤

    



٦٢٦ 

وقـــد قـــام علمـــاء أهـــل الســـنة املنصـــفون بـــالرد علـــى أولئـــك الكتـــاب املشـــعوذين مـــن أمثـــال ظهـــري 
 .واخلطيب ومال اهللا

القــرآن بإمجــاع املســلمني هــو حجــة اإلســالم األوىل وهــو مصــدر : " يقــول الشــيخ حممــد أبــو زهــرة
اهللا تعـاىل إىل يـوم الـدين   املصادر له، وهو سجل شريعته، وهو الذي يشـتمل علـى كلهـا وقـد حفظـه

نBا (: كما وعد سبحانه إذ قال Xَْا Oَْنُ  إِ Bْكرَ  نَز ّCِا اBن  .)١( ) 8ََافُِظونَ  Yَُ  َو/ِ
 .)٢(" إخواننا اإلمامية على اختالف منازعهم يرونه كما يراه كل املؤمنني  وإنَّ 
ثــين عشــرية قــد اعتــربوا القــول الشــريف املرتضــى وأهــل النظــر الصــادق مــن إخواننــا اال إنَّ : " وقــال

، واعتــربوه إنكــارا ألمــر علــم مــن بــنقص القــرآن أو تغيــريه أو حتريفــه تشــكيكا يف معجــزة النــيب 
 .)٣(" الدين بالضرورة 

هـــذا املصـــحف هـــو الوحيـــد  ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــإنّ : " وقـــال الـــدكتور حممـــد عبـــد اهللا دراز
ونـذكر هنـا رأي . سالمي، مبا فيه فرق الشيعة، ومنذ ثالثة عشر قرنا مـن الزمـاناملتداول يف العامل اإل

 .)٤("  -أهم فرق الشيعة  -الشيعة اإلمامية 
القـرآن اhيـد عنـد مجهـور علمـاء الشـيعة اإلماميـة االثـين عشـرية : " وقال الشيخ رمحـة اهللا اهلنـدي

" ن فيـه، فقولـه مـردود غـري مقبـول عنـدهم حمفوظ من التغيري والتبديل، ومن قال منهم بوقوع النقصا
)٥(. 

للشـيعة قرآنـا آخـر يزيـد  إنَّ : مسعت من هـؤالء يقـول يف جملـس علـم: " وقال الشيخ حممد الغزايل
 لعأين هذا القرآن؟ وملاذا مل يطّ : وينقص عن قرآننا املعروف فقلت له

____________ 
 .٩: احلجر - ١
 .٢٩٦ص : اإلمام الصادق - ٢
 .٣٢٩ص : السابق املصدر - ٣
 .٤٠ - ٣٩: مدخل إىل القرآن الكرمي - ٤
 .٤٣١ص : إظهار احلق، تعليق الدكتور أمحد حجازي - ٥

    



٦٢٧ 

 ...اإلنس واجلن على نسخة منه خالل هذا الدهر الطويل؟ ملاذا يساق هذا االفرتاء؟
 .)١(" وملاذا هذا الكذب على الناس وعلى الوحي 

اإلماميـــة  وأمـــا أنَّ : " -د كليـــة الشـــريعة باجلامعـــة األزهريـــة عميـــ -وقـــال األســـتاذ حممـــد املـــديين 
. إمنــا هـــي روايــات رويـــت يف كتــبهم، كمـــا روي مثلهــا يف كتبنـــا. يعتقــدون نقـــص القــرآن، فمعـــاذ اهللا
نـــوا بطالnـــا ولـــيس يف الشـــيعة اإلماميـــة أو الزيديـــة مـــن فوهـــا، وبيَّ وأهـــل التحقيـــق مـــن الفـــريقني قـــد زيَّ 

 .)٢(" س يف السنة من يعتقده يعتقد ذلك كما أنه لي
الشيعة اجلعفريـة االثـين عشـرية يـرون   إنَّ : " -من مفكري األخوان املسلمني  -وقال البهنساوي 

املصـحف املوجـود بـني  نّ أو ... كفر من حرف القـرآن الـذي أمجعـت عليـه األمـة منـذ صـدر اإلسـالم
 .)٣(" أهل السنة هو نفسه املوجود يف مساجد وبيوت الشيعة 

والقـــرآن الكـــرمي هـــو املوجـــود اآلن بأيـــدي النـــاس مـــن غـــري زيـــادة وال : " ل مصـــطفى الرافعـــيوقـــا
هـذا االدعـاء أنكـره ... القرآن قد اعرتاه الـنقص الشيعة اإلمامية يقولون بأنَّ  وما ورد من أنَّ . نقصان

 ...جمموع علماء الشيعة األعالم
ق مــذاهب أهــل الســنة مــع مــذهب هــو عصــب الدولــة اإلســالمية، تتفــ -إذن  -فــالقرآن الكــرمي 

وهـو نسـخة موحـدة ال ختتلـف يف حـرف وال رسـم . الشيعة اإلمامية على قداسته ووجوب األخـذ بـه
 .)٤(" لدى السنة والشيعة اإلمامية يف خمتلف ديارهم وأمصارهم 

ن القـرآ يعتقد الشيعة اجلعفرية كما يعتقد أهـل السـنة، أنَّ : " وقال الدكتور علي عبد الواحد وايف
يت املصــحف بســوره ن بــني دفَّــالكــرمي هــو كــالم اهللا عزوجــل املنــزل علــى رســوله املنقــول بــالتواتر واملــدوَّ 

 وآياته املرتبة بتوقيف من الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه،
____________ 

 .دفاع عن العقيدة والشريعة - ١
العــدد الرابــع  -جملـة رســالة اإلسـالم  -املــديين  عـن مقــال االســتاذ حممـد ٢٠١ص : مـع الصــادقني، الـدكتور التيجــاين - ٢

 .٣٨٣و  ٣٨٢يف السنة احلادية عشرة ص 
 .٦٠ص : السنة املفرتى عليها - ٣
 .٧٥ص : إسالمنا - ٤

    



٦٢٨ 

ل وأنه اجلامع ألصول اإلسالم عقائده وشرائعه وأخالقه، واخلالف بيننـا وبيـنهم يف هـذا الصـدد يتمثّـ
ــنص القــرآين بزيــادة وال نقــص وال حتريــف وال تبــديل، وال تثريــب  يف أمــور شــكلية وجانبيــة ال متــس ال

 .)١(" عليهم يف اعتقادها 
ا ما ورد يف بعض مؤلفاcم مـن آراء تثـري شـكوكا يف الـنص القـرآين وتنسـب إىل بعـض أمَّ : " وقال

وال يصــح  . أئمـتهم، فـإnم ال يقروnـا ويعتقـدون بطـالن مــا تـذهب إليـه، وبطـالن نسـبتها إىل أئمـتهم
ا قلنا فيما سبق أن حناسبهم علـى آراء حكمـوا هـم ببطالnـا وبطـالن نسـبتها إىل أئمـتهم وال أن كم

 ...نعدها من مذهبهم، مهما كانت مكانة رواcا عندهم ومكانة الكتب اليت وردت فيها
ــري مــن أئمــة الشــيعة اجلعفريــة أنفســهم لــرد هــذه األخبــار الكاذبــة وبيــان بطالnــا  وقــد تصــدى كث

 .)٢(" تها إىل أئمتهم وأnا ليست من مذهبهم يف شئ وبطالن نسب
أمـا  . هذه مثاين شهادات لعلمـاء مـن أهـل السـنة تـدفع عـن اإلماميـة cمـة القـول بتحريـف القـرآن

كلمـــات أعـــالم الشـــيعة يف نفـــي التحريـــف عـــن القـــرآن فـــال يســـعها جملـــد، ونضـــع بـــني يـــدي القـــراء 
 .بعضها

اعتقادنـا يف القـرآن الـذي : " -شـيخ احملـدثني  عـدّ يُ الذي  -)  هـ ٣٨١/ت(قال الشيخ الصدوق 
هـو مـا بـني الـدفتني، وهـو مـايف أيـدي النـاس لـيس بـأكثر مـن  أنزله اهللا تعاىل على نبيه حممـد 

 .)٣(" ذلك، ومن نسب إلينا أنا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب 
وأمــا النقصــان وقــد قــال مجاعــة : " -اإلماميــة أحــد عظمــاء  -)  هـــ ٤١٣/ت(قــال الشــيخ املفيــد 

وأمـــا الزيـــادة فيـــه فمقطـــوع ... مـــن أهـــل اإلمامـــة إنـــه مل يـــنقص مـــن كلمـــة وال مـــن آيـــة وال مـــن ســـورة
 .)٤(" بفسادها 

____________ 
 .٣٥ص : بني الشيعة وأهل السنة - ١
 .٣٨ - ٣٧ص : بني الشيعة وأهل السنة - ٢
 .رسالة االعتقادات - ٣
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٦٢٩ 

أمــا الكــالم يف زيــادة القــرآن ونقصــه ): "  هـــ ٤٦٠/ت( -تلميــذ املفيــد  -وقــال الشــيخ الطوســي 
فمما ال يليق به، ألن الزيادة فيـه جممـع علـى بطالnـا، وأمـا النقصـان فالظـاهر مـن مـذهب املسـلمني 

" لظــاهر يف الروايــات خالفــه، وهــو األليــق بالصــحيح مــن مــذهبنا، وهــو الــذي نصــره املرتضــى، وهــو ا
)١(. 

أمـا الزيـادة يف القـرآن فمجمـع علـى بطالnـا، وأمـا "  -امللقـب بـأمني اإلسـالم  -وقال الطربسـي 
والصــحيح مــن . يف القــرآن نقصــا النقيصــة فــروى مجاعــة مــن أصــحابنا، وقــوم مــن حشــوية العامــة أنَّ 

 .)٢(" مذهبنا خالفه، وهو الذي نصره املرتضى 
القـرآن  نَّ أاختلفـوا يف وقـوع الزيـادة والنقصـان فيـه والصـحيح : " دين العـامليوقال الشيخ Qـاء الـ

 :ونقصا، ويدل عليه قوله تعاىل العظيم حمفوظ عن ذلك زيادةً 
نBا (  .)٣("  ) 8ََافُِظونَ  Yَُ  َو/ِ

الكتــاب املوجــود بــني املســلمني هــو  إنّ : " وقــال املرجــع الكبــري حممــد حســني آل كاشــف الغطــاء
ي، وأنه ال نقص وال حتريـف وال زيـادة فيـه، وعلـى هـذا لذي أنزله اهللا إليه لإلعجاز والتحدّ الكتاب ا
 .)٤(" إمجاعهم 

ال يقــول أحــد مــن اإلماميــة ال قــدميا : " -صــاحب أعيــان الشــيعة  -وقــال الســيد حمســن األمــني 
ى عـدم الزيـادة، القرآن مزيد فيه قليل أو كثري فضال عن كلهم، بـل كلهـم متفقـون علـ نَّ أوال حديثا، 

 .)٥(" ومن يعتد بقوله من حمققيهم متفقون على أنه مل ينقص منه 
حـــديث حتريـــف  وقـــد تبـــني للقـــارئ ممـــا ذكرنـــاه، أنَّ : " وقـــال املرجـــع الســـيد أبـــو القاســـم اخلـــوئي

مــن ضـعف عقلــه، أو مـن مل يتأمـل يف أطرافــه حـق التأمــل، أو  خيــايل ال يقـول بـه إالّ  القـرآن حـديثٌ 
 أما العاقل املنصف. يه حب القول به، واحلب يعمي ويصممن أجلأه إل

____________ 
 .٣ص : مقدمة تفسري البيان - ١
 .مقدمة تفسري جممع البيان - ٢
 .٢٦ - ١/٢٥: راجع آالء الرمحن، البالغي - ٣
 .أصل الشيعة واصوهلا - ٤
 .١/١٠٨: أعيان الشيعة - ٥

    



٦٣٠ 

 .)١(" املتدبر فال يشك يف بطالنه 
حـىت لقـد . ية أقوال لكبار علماء املدرسة اإلمامية وهنـاك الكثـري غـريهم ينفـون التحريـفهذه مثان

. يف نفـــي النقيصــــة بعـــد اإلمجـــاع علــــى عـــدم الزيــــادة صـــنف الكركـــي املعــــروف بـــاحملقق الثـــاين رســــالةً 
) رسالة يف حفظ الكتـاب الشـريف عـن شـبهة القـول بـالتحريف: (وصنف حممد حسني الشهرستاين

 :وصنف آغا بزرك. فصل اخلطابورد فيه على 
 ).النقد اللطيف يف نفي التحريف عن القرآن الشريف(

، )كشـف الغطـاء(ومن علماء اإلمامية الذين ينفون التحريف، الشيخ جعفـر كاشـف الغطـاء يف 
، واملفسر املـتكلم حممـد جـواد البالغـي يف تفسـريه "اإلشارات " والعالمة حممد إبراهيم الكرباسي يف 

، واملرجــع حممــد رضــا الكلبايكــاين، )نفحــات الــرمحن(، وحممــد النهاونــدي يف تفســريه )محنآالء الــر (
وجمــدد العلــم الربوجــردي، واحملقــق البغــدادي، واحلــر العــاملي صــاحب الوســائل، والتســرتي صــاحب 

، والعالمــة )تفســري امليــزان(، والعالمــة الطباطبــائي يف )عقائــد اإلماميــة(الصــوارم، والعالمــة املظفــر يف 
هـذا هـو قـول اإلماميـة املعتـد بـه ومـن قـال غـري ذلـك ... ابن املطهـر احللـي، واألميـين، وشـرف الـدين

 .فقوله مردود

 الكتاب عن تحريف نفيفي  فصل الخطاب
حــاول فيــه مؤلفــه " فصــل اخلطــاب يف حتريــف كتــاب رب األربــاب : " ألّــف أحــد اإلماميــة كتــاب

: " ب تراجــع عــن إقــرار صــحة مــا فيــه وكــان يقــولإثبــات حتريــف القــرآن، ولكــن النــوري مؤلــف الكتــا
" ى بفصــل اخلطــاب يف عــدم حتريــف الكتــاب أخطــأت يف تســمية الكتــاب، وكــان األجــدر أن يســمَّ 

)٢(. 
____________ 

 .حيث ناقش روايات التحريف وكل الشبهات ٢٣٦ - ١٩٥ص : تفسري البيان وراجع من - ١
 .٥٩ص : مع اخلطيب، لطف اهللا الصايف: ذكر ذلك عنه تلميذه الثقة آغا بزرك راجع - ٢

    



٦٣١ 

ـــ اب نســـبة القـــول بتحريـــف القـــرآن إىل واعتمـــادا علـــى كتـــاب فصـــل اخلطـــاب حـــاول بعـــض الكّت
وقـد . رأيـه فـال يصـح نسـبته لإلماميـة ل إالّ هذا الرأي الذي تراجع عنه النوري ال ميثِّ  اإلمامية، مع أنَّ 

 .)١(احملقق حممود الطهراين يف كتابه كشف االرتياب : قام علماء اإلمامية ويف وقته بالرد عليه منهم
وقد وجد من أهل السنة من يؤلف يف حتريف القرآن ومل يشـن عليـه محلـة كهـذه احلملـة املسـعورة 

وقـــد ألـــف أحـــد املصـــريني يف ســـنة : " يقـــول األســـتاذ حممـــد حممـــد املـــديين. الـــيت تشـــن علـــى الشـــيعة
ن أمثــال هــذه الروايــات الســقيمة املدخولــة املرفوضــة، حشــاه بكثــري مــ) الفرقــان(م كتابــا امســه  ١٩٤٨

نـــاقال هلـــا عـــن الكتـــب واملصـــادر عنـــد أهـــل الســـنة، وقـــد طلـــب األزهـــر مـــن احلكومـــة مصـــادرة هـــذا 
فاسـتجابت احلكومـة هلـذا . الكتاب بعد أن بني بالدليل والبحث العلمي أوجه البطالن والفساد فيـه

ب فيهــا تعويضــا، فحكــم القضــاء اإلداري يف الطلــب وصــادرت الكتــاب، فرفــع صــاحبه دعــوى يطلــ
 .جملس الدولة برفضها

أهــل الســنة ينكــرون قداســة القــرآن؟ أو يعتقــدون نقــص القــرآن لروايــة رواهــا فــالن؟ أو  أفيقــال إنَّ 
لكتــاب ألفــه فــالن؟ فكــذلك الشــيعة اإلماميــة، إمنــا هــي روايــات يف بعــض كتــبهم كالروايــات الــيت يف 

 .)٢(" بعض كتبنا 
ــي عبــد الواحــد وايف وقــال الــد  : " -مــن الكــايف يف حتريــف القــرآن  بعــد أن ذكــر روايــةً  -كتور عل

 -ولــدينا حنــن معشــر أهــل الســنة يف بعــض كتبنــا الــيت نعتــز Qــا آراء مــن هــذا القبيــل تصــل بصــاحبها 
إىل شــفا حفــرة مــن النــار ومــن الكفــر، فمــن ذلــك مــثال مــا يــذكره الســيوطي يف كتابــه  -والعيــاذ بــاهللا 

القرآن الكرمي هو معاين اآليات فحسـب، وأمـا ألفاظهـا فمـن  من قول بأنَّ ) ان يف علوم القرآناإلتق(
 ...الرسول عليه الصالة والسالم

 فكما ال يصح أن حياسبنا أحد على مثل هذه األقوال اليت حنكم ببطالnا، ال يصح
____________ 

 .راجع مع اخلطيب - ١
 .٣٨٣و  ٣٨٢بع ص العدد الرا: جملة رسالة اإلسالم - ٢

    



٦٣٢ 

ويقاس على ذلك مجيع اآلراء الـيت وردت يف مؤلفـاcم ... أن حناسب اجلعفرية على ما ذكره الكليين
 .)١(" أو عن شيوخهم وحيكمون بعدم صحتها وال يعدوnا من مذهبهم 

مـا رأيكـم بالروايـات الـيت : وحنن نقول ألولئك املعانـدين الـذين يتهمـون اإلماميـة بتحريـف القـرآن
 جاءت يف صحيحي البخاري ومسلم وبقية كتب السنن واليت تنص على حتريف القرآن؟

الروايات اليت عند اإلمامية روايات ساقطة وهم غري ملزمني Qـا فلـيس عنـدهم كتـاب صـحيح  إنَّ 
ولكن املشكلة عند الـذين ألزمـوا أنفسـهم باعتمـاد الصـحيحني مطلقـا فكيـف . كتاب اهللا  بأمجعه إالَّ 
 .مر الروايات فيهما؟ ونضع بني يدي الباحثني بعضهاسيعاجلون أ

بـاحلق، وأنـزل  اهللا بعـث حممـدا  إنَّ : "... أنه قـال وهـو علـى املنـرب عن اخلليفة عمر 
فقرأناهــــا وعقلناهــــا ووعيناهــــا، ورجــــم رســــول اهللا ) آيــــة الــــرجم(عليــــه الكتــــاب، فكــــان ممــــا أنــــزل اهللا 

واهللا مـــا جنـــد آيـــة الـــرجم يف  : ورمجنـــا بعـــده، فأخشـــى إن طـــال بالنـــاس زمـــان أن يقـــول قائـــل 
والــرجم يف كتــاب اهللا حــق علــى مــن زىن إذا أحصــن مــن . كتــاب اهللا، فيضــلوا بــرتك فريضــة أنزهلــا اهللا

يف مــا نقــرأ مــن كتــاب  مث إنــا كنــا نقــرأ. الرجــال والنســاء، إذا قامــت البينــة أو كــان احلبــل أو االعــرتاف
بكــم أن ترغبــوا عــن  كفــراً   اهللا أن ال ترغبــوا عــن آبــائكم فإنــه كفــر بكــم أن ترغبــوا عــن آبــائكم أو إنَّ 

 .)٢(... " آبائكم
 !من القرآن اآلن؟) أن ال ترغبوا عن آبائكم(وآية ) آية الرجم(فأين 

كنـــا نشـــبهها يف   وإنـــا كنـــا نقـــرأ ســـورة: "... وقـــال أبـــو موســـى األشـــعري كمـــا يف صـــحيح مســـلم
لـــو كـــان البـــن آدم واديـــان مـــن مـــال (غـــري أين قـــد حفظـــت منهـــا !! الطـــول والشـــدة بـــرباءة فأنســـيتها

 )!!الرتاب البتغى واديا ثالثا وال ميأل جوف ابن آدم إالّ 
____________ 

 .٣١ - ٣٠ص : بني الشيعة وأهل السنة - ١
 .الزناكتاب احملاربني، باب رجم احلبلى من : صحيح البخاري - ٢

    



٦٣٣ 

يـا أيهـا الـذين (غري أين حفظت منهـا !! وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى املسبحات فأنسيتها
 !!)١() آمنوا مل تقولون ماال تفعلون فتكتب شهادة يف أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة

كان فيما أنـزل مـن القـرآن عشـر رضـعات معلومـات حيـرمن مث نسـخن : " وعن عائشة أnا قالت
 .)٢(" خبمس معلومات فتويف رسول اهللا وهن فيما يقرأ من القرآن 

مــن بعــد  ق الــذين أوتــوا الكتــاب إالّ ومــا تفــرَّ : (... وروى أمحــد يف مســنده عــن أيب بــن كعــب آيــة
ة وال النصـرانية، ومـن يفعـل خـريا ة غري املشركة وال اليهوديّـالدين عند اهللا احلنفيَّ  ما جاءcم البينة، إنّ 

 .)٣() فلن يكفره
بضـعا وسـبعني آيـة، : كم تقرأون سورة األحزاب؟ قال: " ويف مسند أمحد عن أيب بن كعب قال

 .)٤(" فيها آية الرجم  وإنَّ ! أو أكثر!! مثل البقرة لقد قرأcا مع رسول اهللا : قال
ولـو . ان القـرآنوكلها صرحية يف نقصـ -يف مصادر أهل السنة  -هذه الروايات غيض من فيض 

 .من جديد) الفرقان(  تتبعنا أمثال هذه الروايات يف كتب السنن جلئنا ب
لتلـك الفئـة  ولكننا مل نأت Qـا إالّ . املنصفني من أهل السنة يرفضون هذه الروايات والبد من أنَّ 

 .اليت ال تفتأ توجه التهم لإلمامية
 رجها مسلم والبخاري؟إين يف شوق ألرى ماذا يقولون عنها بعد أن أخ: واحلق

الروايـات نفسـها تـرد هـذا اجلـواب، ففـي  فإن أجابوا بأnـا نسـخت تـالوة وبقـي حكمهـا، قلنـا إنَّ 
) عشـــر رضـــعات معلومـــات(كـــان فيمـــا أنـــزل مـــن القـــرآن : " صـــحيح مســـلم عـــن عائشـــة إnـــا قالـــت

 ".فتويف رسول اهللا وهن فيما يقرأ من القرآن 
____________ 

 .البن آدم واديني البتغى ثالثا الزكاة، باب لو أنَّ  كتاب: صحيح مسلم - ١
 .كتاب الرضاع، باب التحرمي خبمس رضعات: صحيح مسلم - ٢
 .٦٦٦ - ٥/٦٦٥: ، سنن الرتمذي٥/١٣٢: مسند أمحد - ٣
  .املصدر السابق - ٤
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 لقرآن؟وهي يف ا نعم، إذا كانت هذه اآلية نسخت تالوة فكيف يتوىف النيب 
ومـن املعلـوم أنـه . أن ميحوهـا مـن القـرآن فإن كانـت قـد نسـخت تـالوة وجـب علـى النـيب 

ومل  فمــــن الــــذي جتــــرأ وأزال هــــذه اآليــــة مــــن القــــرآن، وقــــد مــــات النــــيب . ال نســــخ بعــــد النــــيب
 !!ميحها؟

ــت شــبهة أخــرى وهــي ظــن الــبعض يف أنَّ  إلماميــة مصــحفا آخــر غــري القــرآن، يســمى لــدى ا بقي
مصــحف فاطمــة لــيس فيــه شــئ مــن القــرآن، وإمنــا فيــه مــا مسعتــه مــن "  نَّ أواحلــق . مصــحف فاطمــة

 .)١(" أخبار من حيكم األمة اإلسالمية 
هـــذه هـــي حقيقـــة . مبـــا كـــان خيـــربه بـــه جربائيـــل  وهـــذه األخبـــار أخـــذcا عـــن النـــيب 

 مصحف فاطمة فلم هذه الفرية؟
القــرآن الكــرمي ال حتريــف فيــه ســواء عنــد الســنة أو عنــد  نّ أ" د القــول ويف nايــة هــذا املوضــوع نــوّ 

 .الشيعة وهو النسخة نفسها اليت كانت عند النيب 
 حلجــة أنَّ يعيــب بعـض النــاس علــى اإلماميــة مــذهبهم، : " يقـول األســتاذ أمحــد احلصــري األزهــري

وجيــب أن يكــون مفهومــا . هنــاك أشــياء وجــدت مكتوبــة يف بعــض كتــبهم ال تتفــق واملتــواتر يف الــدين
األسـاس الـذي بـين عليـه هـذا االcـام  هذا الذي يؤخذ على اإلمامية هم منـه بـراء، وأنَّ  يف الذهن أنَّ 

هـذا األمـر  نَّ فيه كثري من اخللط، فمجـئ شـئ علـى لسـان شـيعي، أو يف كتـاب لشـيعي ال يقتضـي أ
بــل قــد يكـــون مــذهبا لصــاحبه وال بـــد مــن الرجــوع إىل أهـــل التحقيــق يف هـــذا . هــو مــذهب الشـــيعة

املذهب ملعرفة احلقيقـة وحتـري الصـواب حـىت ال تكـال الـتهم جزافـا ملـذاهب هـي منهـا بـراء، وحـىت ال 
 ...نتسبب يف زيادة الفرقة بني املسلمني أكثر مما هم عليه اآلن

النظــر بــالعني اhــردة عــن اهلــوى، وتركنــا للفكــر الفقهــي الســليم حريــة البحــث يف  ولــو أننــا أمعنــا
يف بعضـها مـا ال يـتالءم مـع آراء أهـل السـنة أنفسـهم، ومـع ذلـك  بعض كتب أهل السنة لوجدنا أنَّ 

 .ال ننسبها إىل أهل السنة مجيعا، بل إىل القائل Qا فقط، وننقده Qا
____________ 

 .٢/٣٤: معامل املدرستني - ١

    



٦٣٥ 

ومــن هــذه القضــايا مــا ينســب إىل الشــيعة مــن أnــم ينكــرون شــيئا مــن القــرآن أو يعتقــدون نقصــه 
. إىل آخـــر مـــا حشـــيت بـــه بعـــض الكتـــب، مـــع أnـــا ليســـت آراء للمـــذهب وال يقـــول Qـــا علمـــاؤهم

هــذه أقـوال منثــورة يف بعـض كتــبهم كمـا يوجــد يف بعـض كتــب أهـل الســنة نظريهـا، مــع  نّ أفـالتحقيق 
أمــا ملــاذا وجــدت هــذه اآلراء يف بعــض كتــبهم؟ فللحــق . علماءهـا وحمققيهــا جممعــون علــى بطالنــه أنَّ 

 .والعدالة جيب أن نرجع إىل املاضي لنستخلص منه احلاضر
فمـــع األســـف كـــان التـــأليف القـــدمي حيـــرص علـــى ذكـــر كـــل اآلراء وتســـجيلها ولـــو تبـــني بطالnـــا، 

ت هــــذه اآلراء يف بعــــض الكتــــب وهــــي ال متثــــل حرصــــا علــــى األمانــــة العلميــــة فيمــــا يظنــــون، وذكــــر 
 .)١(" ويربأون منها، ويطعنون عليها بالبطالن . املذهب، وينكرها مجيع العاملني

 ةالتقيَّ 
إظهــار خــالف الواقــع يف األمــور الدينيــة بــالقول أو الفعــل حلفــظ الــنفس أو املــال أو : التقيــة تعــين

الـتحفظ عـن ضـرر الغـري مبوافقتـه " بأnـا ) اسـباملك(العرض، وقد عرفها الشـيخ األنصـاري يف كتابـه 
 .)٢(" يف قول أو فعل خمالف للحق 

والتقيـة عمـل مشـروع يف اإلسـالم كمـا كـان مشـروعا مـن قـدمي الزمـان لـدى مجيــع : " قـال الرافعـي
 .الكتاب والسنة والعقل: الشعوب واألمم واألديان، ودليل مشروعيتها

ِخذِ  الB  ( :فدليلها يف القرآن قـول اهللا تعـاىل Bفِِرينَ  الُْمْؤِمنُونَ  َفتEََْـاءَ  الoِْو
َ
 الُْمـْؤِمِن?َ  ُدونِ  ِمـن أ

هِ  ِمنَ  فَلَيَْس  َذٰلَِك  َفْفَعْل  َوَمن Bءٍ  ِ>  اللـ ْnَ  Bن إِال
َ
 .)٣( ) ُيَقاةً  ِمنُْهمْ  َيتBُقوا أ

____________ 
 .١١٠ - ١٠٩ص : من الفقه اإلسالمي - ١
 .١٣٢ص : إسالمنا - ٢
 .٢٨: آل عمران - ٣

    



٦٣٦ 

" وهذا يعين أنه جتوز مـداراcم مـن قبيـل التقيـة دفعـا ألذاهـم ومـن غـري أن يـؤمن املـرء جبـواز ذلـك 
)١(. 

ن إِالB  (: قـال الـرازي يف تفسـري آيـة
َ
 -أي البصـري  -روي عـن احلسـن "  :) ُيَقاةً  ِمنُْهمْ  َيتBُقوا أ

دفـــع الضـــرر عـــن الـــنفس  هـــذا القـــول أوىل، ألنّ التقيـــة جـــائزة للمـــؤمنني إىل يـــوم القيامـــة، و : أنـــه قـــال
 ".واجب بقدر اإلمكان 

التقيـة مشــروعة يف اإلسـالم كمـا مــر  أجـل ينعـى الـبعض علــى الشـيعة اسـتخدامهم التقيــة، مـع أنّ 
 .حىت لقد مارسها الصحابة. عليك

 َمـنْ  إِالB  ( بلسـانه الكفـر وقلبـه مطمـئن باإلميـان فنـزل قـول اهللا لقد أظهر عمار بـن ياسـر 
ْكِرهَ 

ُ
يَمـانِ  ُمْطَمـiBِ  َوقَلْبُـهُ  أ إن عـادوا فعـد، فقـد أنـزل اهللا : " وقـال لـه رسـول اهللا  )٢( ) بِاْإلِ

 ".فيك قرآنا، وأمرك أن تعود إن عادوا إليك 
الذي نـزل مـن أجـل  ، وهذا التشريعفالشيعة يستخدمون التقية متاما كما استخدمها عمار 

فهــذا الــذي يــزري . عمــار هــو تشــريع جلميــع املســلمني، إذ العــربة بعمــوم اللفــظ ال خبصــوص الســبب
 .على الشيعة استخدامهم التقية يف حاالت خاصة، يزري على هذا التشريع اإلسالمي

 -ومــاذا يقــول أولئــك الــذين يعــدون التقيــة نفاقــا، مــاذا يقولــون يف تقيــة عمــار؟ هــل هــي نفــاق 
ـْؤِمنٌ  رَُجٌل  َوقَاَل  (؟ وماذا يقال عن مؤمن آل فرعون الذي مدحـه اهللا بقولـه -والعياذ باهللا  ـنْ  مُّ  ِمّ

إذ مـدح هـذا  -نسـتغفر اهللا  -اهللا أخطـأ  نّ أ؟ فهـؤالء إمـا أن يقولـوا )٣( ) إِيَمانَهُ  يَْكتُمُ  فِرَْعْونَ  آلِ 
 !الرجل، أو يعذرون الشيعة يف استخدامهم التقية

 مسلمي املدينة واعدوا إنّ : الصحابة التقية عمليا يف مواقف كثرية منهاوقد طبق 
____________ 

 .١٣٥ص : إسالمنا - ١
 .١٠٦: النحل - ٢
 .٢٨: غافر - ٣

    



٦٣٧ 

وكنـا نكـتم مـن معنـا " يقول كعب بـن مالـك . اhئ إىل العقبة يف مىن خارج مكة رسول اهللا 
فنمنـا تلـك الليلـة مـع قومنـا يف رحالنـا حـىت إذا مضـى ثلـث الليـل : مث قـال!! نـامرُ من قومنا املشركني أ

نتسلل تسلل القطـا مسـتخفني حـىت اجتمعنـا يف الشـعب  خرجنا من رحالنا مليعاد رسول اهللا 
 .)١(... " عند العقبة وحنن ثالثة وسبعون رجال ومعنا امرأتان

رهم الســتخدامهم التقيــة، فقــد القــوا مــن احلكــام ظلمــا عجيبــا، عة يعــذِّ والــذي يــدرس تــاريخ الشــي
بــل مــن اhتمــع املســلم، لــذلك اشــتهروا دون غــريهم باســتخدام هــذا املبــدأ، وعلــى هــذا فهــم كمــؤمن 

 !آل فرعون ممدوحون عند اهللا
م إىل الــذين يأخــذون علــى الشــيعة اإلماميــة جلــوءه علــى أنَّ : " قــال الرافعــي مــدافعا عــن اإلماميــة

التقيــة مــن أجــل حفــظ حيــاcم وحقــن دمــائهم ويتنــاولوnم بالنقــد الــالذع احلــاد النصــرافهم إىل التقيــة 
التقيـة عنـد البشـر  عوضا عن املقاومة واجلهاد، أمل يلق هؤالء الناقدون نظرة إىل الوراء لـريوا بيقـني أنَّ 

الـذي  عـون إىل كلـيم اهللا موسـى إىل مؤمن آل فر  مشروعة ومستمرة من لدن نيب اهللا نوح 
 :خرج من مصر خائفا يرتقب حيث قال

ــَررُْت  ( ــنُكمْ  َفَف ــا ِم Bُكمْ  لَم ــتُ ــْومَ  إِنB  ( :الــذي قــال إىل أخيــه هــارون  )٢( ) ِخْف  الَْق
ْضَعُفوِ_    لَوْ  (: حـني قـال إىل لـوط  )٣( ) َفْقتُلُونAَِ  َوTَُدوا اْستَ

َ
ةً  بُِكـمْ  ِ@  نB أ Bوْ  قُـو

َ
 إxَِٰ  آوِي أ

 ...إىل خامت األنبياء واملرسلني حممد بن عبد اهللا  )٤( ) َشِديدٍ  ُرْكٍن 
فهل جيسر أحد على اcام هؤالء األنبياء وجلهم من اويل العزم بركـوnم إىل اخلـداع ونكـوهلم عـن 

 ...اإلمامية؟اجلهاد مثلما يتهم املغرضون الشيعة 
 وال أتصور إنسانا عاقال منصفا ال يعذرهم يف استعمال التقية، بل ويوجبها عليهم

____________ 
 .٢/٤٩: سرية ابن هشام - ١
 .٢١: الشعراء - ٢
 .١٥٠: األعراف - ٣
 .٨٠: هود - ٤

    



٦٣٨ 

 .)١(... " إىل الغش واحليلة والنفاق و -بسببها  -بدل أن ينسبهم 
واجبــة عنــدهم كمـــا يتــوهم الــبعض يف مجيـــع احلــاالت، فمــا أكثـــر  -تقيـــة ال -وليســت : " وقــال

وذلك كما لو افضـت التقيـة إىل إهـدار دم أو . املواقع اليت حيرم الشيعة اإلمامية استعمال التقية فيها
أوجبـــت فســـادا يف الـــدين أو تعمـــدت إنـــزال الضـــرر باملســـلمني فإنـــه يف مثـــل هـــذه احلـــاالت وحنوهـــا 

 .ائزة وحيرم استعماهلاتصبح التقية غري ج
 :أنه قال -والد اإلمام جعفر الصادق  -يؤيد هذا ما روي عن اإلمام حممد الباقر 

الشـيعة اإلماميـة  علـى أنَّ " إمنا جعلت التقيـة لـيحقن Qـا الـدم فـإذا بلغـت التقيـة الـدم فـال تقيـة " 
كمــا بينــا أكثــر مــن   - فــإnم اســتعملوها -فيمــا مضــى مــن العصــور  -إذا كــانوا قــد اســتعملوا التقيــة 

 .حقنا لدمائهم وحفاظا على كرامتهم وصونا ألعراضهم وأمواهلم -مرة 
ومعــاذ اهللا أن يكــون اســتعماهلم للتقيــة نفاقــا أو ريــاء أو قعــودا عــن األمــر بــاملعروف والنهــي عــن 

القتــال املنكــر أو فــرارا مــن النضــال والكفــاح واجلهــاد يف ســبيل اهللا عنــد النفــري العــام أو عنــدما يكــون 
 .أفضل من التقية

أيهــا كــان ومل يــزل أصــلب  ،اجلماعــات اإلنســانية كلهــا لــو تفــاخرت فيمــا بينهــا ويبــدو يل هنــا أنَّ 
عودا يف الكفاح، وأيها كان أقدر على البذل والفداء، لكـان جلماعـة الشـيعة مـن هـذه املفـاخرة أرفـع 

 .)٢(... " والتاريخ أبلغ شاهد وأعظم رواية!! املكانة وأوىف نصيب
التقية ليست حالة طبيعية يطبقها الشـيعة يف سـلوكهم وأقـواهلم أينمـا حلـوا، بـل هـي كمـا عـرب  إنَّ 

 !وما أبلغها من عبارة )٣(" إستثناء " عنها أحد العلماء 
يف جـواز التقيـة يف املـواطن  -اإلمامية  -فإننا نتفق معهم : " قال الدكتور علي عبد الواحد وايف

 !اليت أجازها القرآن الكرمي وأجازcا السنة النبوية الشريفةاليت يشريون إليها و 
____________ 

 .١٣٤ - ١٣٣ص : إسالمنا - ١
 .١٤٠ - ١٣٩ص : إسالمنا - ٢
 .اإلسالم ومنطق القوة، العالمة حممد حسني فضل اهللا: راجع - ٣

    



٦٣٩ 

وال جيهـرون Qـا  الشـيعة اجلعفريـة خيفـون كثـريا مـن اآلراء ونستبعد كذلك ما يـزعم بعضـهم مـن أنَّ 
وأمــا مــا يتهمــون بكتمانــه فعلمــه . علــى مــا يبدونــه مــن آراء فــال يصــح أن حناســبهم إالّ . وخوفــا تقيــةً 

 .)١(" عند اهللا، ولسنا مكلفني أن نشق عن صدورهم 
ومهمــا يكــن مــن أمــر هــذا االخــتالف بشــأن التقيــة بــني املــذاهب اإلســالمية، فإنــه ال يعــدو عــن  

الــيت ال يكــون فيهــا تكفــري ملــذهب مــن املــذاهب اإلســالمية املعتمــدة وال  كونــه اختالفــا يف الفــروع،
بعـد الـذي ذكرنـاه عـن التقيـة مـن األدلـة النقليـة والعقليـة  -عـرب العصـور  -تضليل، وما كـان ليسـوغ 

أن يــــتهم أتبــــاع املــــذهب اإلمــــامي بــــالغش يف الــــدين والكيــــد للمســــلمني وأnــــم يبطنــــون خــــالف مــــا 
فليســوا أقلهــم !! أن يكونــوا كــذلك، فهــم إن مل يكونــوا أكثــر املســلمني إميانــايظهــرون، إذ معــاذ اهللا 

وحســــبهم أnــــم اختــــذوا خــــط أهــــل بيــــت رســــول اهللا ســــبيال يســــلكونه يف أصــــوهلم . علــــى كــــل حــــال
وإذا كـان املـرء ال يكـذب علـى أهلـه . وفروعهم، وهم بـال ريـب صـادقون فيمـا يقولـون وفيمـا يفعلـون

 َوَما (والقرآن الكرمي صريح يف أمـره إيانـا  حقا عن رسول اهللا  فإن فقه هؤالء يكون مأخوذا
ُخُذوهُ  الرBُسوُل  آتَاُكمُ   .)٣( )٢( ) فَانتَُهوا َقنْهُ  َغَهاُكمْ  َوَما فَ

األدلـــــة علـــــى مشـــــروعية التقيـــــة كثـــــرية جـــــدا يف الكتـــــاب والســـــنة، ال يســـــعنا  إنَّ : بقـــــي أن نقـــــول
وإخـــال أنـــين مبـــا قـــدمت قـــد أوضـــحت الصـــورة يف . وقـــد الفـــت Qـــا عـــدة رســـائل. استقصـــاؤها اآلن

 .أذهان القراء الكرام

 داءالبَ 
مــن الشــبهات الــيت يثريهــا خصــوم اإلماميــة ضــدهم بــدافع التقليــد ملــذاهبهم مــن  والبــداء شــبهةٌ " 

 قوا يف درس األدلة اليت فهم منها الشيعة اإلمامية ما ذهبوا إليهغري أن يتعمَّ 
____________ 

 .٦٣ص : بني الشيعة وأهل السنة - ١
 .٧: احلشر - ٢
 .١٤١ص : إسالمنا - ٣

    



٦٤٠ 

بل بالغ خصوم الشيعة يف توجيه النقد إليهم والتشنيع عليهم بسـببه، . وال املفهوم الذي قصدوه منه
 .)١(" حىت غدا البداء واحدا من الفوارق املذهبية اليت باعدت بني اإلمامية وبني سواهم 

يبدو له رأي يف الشئ مل يكن له ذلك الرأي سـابقا، بـأن يتبـدل عزمـه يف : بداء يف اإلنسانوال" 
 رأيــه وعلمــه بــه، فيبــدو لــه تركــه بعــد أن  العمــل الــذي كــان يريــد أن يصــيغه، إذ حيــدث عنــده مــا يغــريِّ 

 .على سبق منه كان يريد فعله، وذلك عن جهل باملصاحل وندامةً 
لـى اهللا تعـاىل، ألنـه مـن اجلهـل والـنقص، وذلـك حمـال عليـه تعــاىل، والبـداء Qـذا املعـىن يسـتحيل ع

فهـو  اهللا تعـاىل بـدا لـه يف شـئ بـداء ندامـةٍ  مـن زعـم أنَّ : " قـال الصـادق . وال تقول به اإلمامية
اهللا بـدا لـه يف شـئ ومل يعلمـه أمـس فـابرأ منـه  مـن زعـم أنَّ : " ، وقـال أيضـا"عندنا كـافر بـاهللا العظـيم 

.."  ")٢(. 
 .)٣(" والبداء عند اإلمامية هو الزيادة يف اآلجال واألرزاق، والنقصان منها باألعمال " 

! البــداء الـذي تقـول بــه اإلماميـة، هــو الظهـور هللا مـا كــان خافيـا عنــه اب أنَّ لقـد زعـم بعــض الكتّـ
" ط طَ ا الَشـقـالوا هـذا إمـا جهـال أو عمـدا، وهـذا قـول باطـل ال تقـول بـه اإلماميـة وحاشـا هللا مـن هـذ

 .)٤() الظهور بعد اخلفاء(وليس ) اإلظهار بعد اإلخفاء(يعين ) وفق مفهوم الشيعة(ولكن البداء 
البــــداء نســــخ يف التكــــوين  إنَّ . كافيــــة لتعطينــــا حقيقــــة البــــداء) اإلظهــــار بعــــد اإلخفــــاء(وعبــــارة 

لكـن مـا نقـول ملـن وهذه عقيدة إسـالمية ال غبـار عليهـا و . ملصلحة معينة كما هو النسخ يف التشريع
 يصرون على وضع الغبار عليها؟

____________ 
 .٢١٠ص : إسالمنا - ١
 .٤٥ص : عقائد اإلمامية - ٢
 .أوائل املقاالت، املفيد - ٣
 .٢١٠ص : إسالمنا - ٤

    



٦٤١ 

 ".كان يف علمه قبل أن يبدو له   ما بدا هللا يف شئ إالّ : " قال اإلمام الصادق 
 .)١(" اهللا مل يبد له من جهل  إنَّ " : وقال 

أهـل السـنة يقولـون  عون على اإلمامية القول بالبداء كأnم قد خفـي علـيهم أنَّ وهؤالء الذين يشنِّ 
ثالثــة يف بــين إســرائيل  إنَّ : " يقــول روى البخــاري عــن أيب هريــرة أنــه مســع رســول اهللا . بالبــداء

والقصــة طويلــة يف الصــحيح ولكــن موضــع الشــاهد  )٢(... " هللا أن يبتلــيهم أبــرص وأقــرع وأعمــى بــدا
إىل اهللا، فمـــاذا  -الـــذي تقـــول بـــه اإلماميـــة  -فالرســـول نســـب البـــداء ... " بـــدا هللا: " قـــول الرســـول

 !سيقول أولئك املغرورون؟ هل سريدون على رسول اهللا؟
 قيدة إسالمية؟وأليس يف انتقادهم لعقيدة الشيعة يف البداء هو انتقاد لع

 ( عـن هـذه اآليـة أنـه سـأل رسـول اهللا  وأخرج ابـن مردويـه وابـن عسـاكر عـن علـي 
هُ  َفْمُحو Bمُّ  وَِعنَدهُ  َوُي|ِْبُت  يََشاءُ  َما اللـ

ُ
 :فقال له )٣( ) الِْكتَاِب  أ

ــــك بتفســــريها، وألقــــرن عــــني أمــــيت بعــــدي بتفســــريها، "  ــــر ألقــــرن عيني الصــــدقة علــــى وجههــــا وب
 .)٤(" الوالدين، واصطناع املعروف، حيول الشقاء سعادة، ويزيد يف العمر، ويقي مصارع السوء 

هذا هو نفس عقيدة البداء عنـد اإلماميـة، واآليـة املـذكورة خـري دليـل علـى  وقول الرسول 
 .البداء

أنـه قـال وهـو يطـوف  نذر عن عمر بـن اخلطـاب وأخرج عبد بن محيد، وابن جرير، وابن امل
 أو ذنبا فاحمه، فإنك متحو ما تشاء شقاوةً  اللهم إن كنت كتبت عليَّ : " بالبيت

____________ 
 .١/١٤٨: أصول الكايف - ١
 .كتاب األنبياء، حديث أبرص وأعمى وأقرع يف بين اسرائيل: صحيح البخاري - ٢
 .٣٩: الرعد - ٣
 .٤/٦٦١: ، الدر املنثور١/٤٤٣: كنز العمال  أنظر - ٤

    



٦٤٢ 

هذا عمر بن اخلطاب يقول بالبـداء الـذي . )١(" وتثبت، وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادة ومغفرة 
 !!تقول به اإلمامية فكل من ينقد عقيدة البداء عند اإلمامية فهو ينقد عمر

" حو بالدعاء ما يشاء مـن القـدر ال ينفع احلذر من القدر، ولكن اهللا مي: " وعن ابن عباس قال
)٢(. 

 !فهذا حرب األمة يقول بالبداء الذي تقول به اإلمامية
مــن ســره أن : " يقــول مسعــت رســول اهللا : ويف صــحيح مســلم عــن أنــس بــن مالــك قــال

 ".يبسط عليه رزقه أو ينسأ يف أثره فليصل رمحه 
اآلجــال  لتــأخري يف األجــل ففيــه ســؤال مشــهور وهــو أنَّ وأمــا ا: " قــال النــووي يف شــرح احلــديث

واألرزاق مقـــدرة ال تزيـــد وال تـــنقص فـــإذا جـــاء أجلهـــم ال يســـتأخرون ســـاعة وال يســـتقدمون وأجـــاب 
 ....العلماء بأجوبة، الصحيح منها

أنه بالنسبة إىل ما يظهر للمالئكة ويف اللوح احملفوظ وحنو ذلـك فيظهـر  -أي اجلواب  -والثاين 
أن يصـــل رمحـــه، فـــإن وصـــلها زيـــد لـــه أربعـــون، وقـــد علـــم اهللا  عمـــره ســـتون ســـنة إالّ   اللـــوح أنَّ هلـــم يف

هُ  َفْمُحو (سبحانه وتعاىل ماسيقع له من ذلك وهو من معىن قوله تعاىل  Bويثبت فيـه  ) يََشاءُ  َما اللـ
إىل مـــا ظهـــر النســـبة إىل علـــم اهللا تعـــاىل ومـــا ســـبق بـــه قـــدره وال زيـــادة بـــل هـــي مســـتحيلة، وبالنســـبة 

 .)٣(" للمخلوقني تتصور الزيادة وهو مراد احلديث 
واآليـة الـيت اسـتدل Qـا لتأييـد . وهذا الذي ذكره النـووي هـو البـداء بعينـه الـذي تقـول بـه اإلماميـة

 .هذه العقيدة هي نفسها اليت يستدل Qا اإلمامية
فالعجـــب مـــن هـــذا . يةفاإلماميـــة مـــع إخـــواnم مـــن أهـــل الســـنة شـــركاء يف هـــذه العقيـــدة اإلســـالم

 الذي ينعى على اإلمامية قوهلم بالبداء وينسى أهل ملته الذين يقولون به وحاله كحال
____________ 

: ، وهذا الذي يقوله عمر مذهب ابن مسعود وأيب وائل وقتادة راجع نقـض الوشـيعة٤/٦٦١: الدر املنثور، السيوطي - ١
 .٨٢ص 
 .الذهيب وصححه، وكذا ٢/٣٥٠: مستدرك احلاكم - ٢
 .١٦/١١٤: صحيح مسلم بشرح النووي - ٣

    



٦٤٣ 

 !!حنن النغول زلك: ملاذا تلفظون القاف غينا والذال زايا؟ فقال: ذلك الرجل الذي قيل له
فعــل الشـــي مث  وملــا كــان البــداء مـــن صــفات املخلــوقني، ألنَّ : " قــال الــدكتور حامــد داود حفـــين

كثــريا مــن   اخلطــأ وعلــى العلــم بعــد اجلهــل فــإنَّ  حمــوه يــدل علــى التفكــري الطــارئ وعلــى التصــويب بعــد
هوا عقـــول الشـــيعة يف نســـبة البـــداء إىل اهللا ســـبحانه، والشـــيعة اإلماميـــة بـــراء ممـــا فهمـــه املفكـــرين ســـفَّ 

علـــم اهللا قـــدمي منـــزه عـــن التغيـــري  النـــاس عـــن البـــداء، إذ املتفـــق عليـــه عنـــدهم وعنـــد علمـــاء الســـنة أنَّ 
ات املخلوقات، أما الـذي يطـرأ عليـه التغيـري واحملـو بعـد اإلثبـات والتبديل والتفكري الذي هو من صف

هُ  َفْمُحو (فهو يف اللوح احملفوظ بدليل قوله تعاىل  Bَوُي|ِْبُت  يََشاءُ  َما اللـ (. 
فــالن مــن النــاس كتــب عليــه الشــقاء يف : ولنضــرب مثــاال لــذلك يبــني معــىن البــداء عنــد اإلماميــة

فالبـداء هنـا، . ب إىل اهللا فكتـب يف اللـوح احملفـوظ مـن السـعداءمستهل حياته، ويف سن األربعـني تـا
 .امسه من باب األشقياء يف اللوح، وكتابته يف باب السعداء: حمو

أي أنـه سـبق يف . أما ما يف علم اهللا فيشمل مجيع تاريخ هذه املسألة مـن إثبـات وحمـو بعـد التوبـة
 . وقت كذا حني التوبةهذا الشخص سيكون شقيا مث يصري سعيدا يف علم اهللا أنَّ 

البـــداء الـــذي تقـــول بـــه اإلماميـــة هـــو قضـــية احلكـــم علـــى ظـــاهر الفعـــل اإلهلـــي يف خملوقاتـــه مبـــا  إنَّ 
وإذن فوجــه اإلشــكال يف الــذين خطــؤوا الشــيعة يف . فهــو قــول بالظــاهر املــرتاءى لنــا. تتطلبــه حكمتــه

علـم اهللا القـدمي ال إىل مـا يف اللـوح  الشـيعة ينسـبون البـداء إىل قوهلم بالبـداء إمنـا جـاء مـن زعمهـم أنَّ 
 .احملفوظ

متـــه لـــك مـــن بيـــان ضـــاف تكـــون وقفـــت معـــي علـــى مـــا يف عقائـــد اإلماميـــة مـــن ولعلـــك فيمـــا قدّ 
اهللا  أنَّ  -يف نظـري  -معنـاه  وما يف تفكريهم مـن عمـق يف احلكـم بـه ألنَّ !! وجاهة يف قوهلم بالبداء

ــأثري علــى ر خلقــه وفــق مقتضــيات البيئــة والزمــســبحانه يطــوِّ  ان اللــذين خلقهمــا وأودع فيهمــا ســر الت
القـــول بالبـــداء هـــو املقالـــة الوحيــدة الـــيت نســـتطيع Qـــديها أن نفســـر لـــك ســـر  إنَّ . خلقــه، ولـــو ظـــاهرا

 .)١(... " الناسخ واملنسوخ يف القرآن
____________ 
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 الرجعة
اهللا يعيـــد يف آخـــر الزمـــان قومـــا مـــن األمـــوات وهـــم الـــذين حمضـــوا  نَّ أ ،تعـــين الرجعـــة عنـــد الشـــيعة

 .اإلميان حمضا والذين حمضوا الكفر حمضا فيقتص هلؤالء من هؤالء
قد يكون هذا االعتقاد صعب القبول عند من ال يعيش يف ظـالل املدرسـة اإلماميـة ولكـن األمـر 

. ار تواترت عـن أئمـة اهلـدى بوقـوع الرجعـةواألخب. يسهل بعد ثبوت أحقية مدرسة آل البيت 
 .ومع هذا فالرجعة حمل خالف بني علماء اإلمامية فمنهم من أثبتها ومنهم من أنكرها

فهـذا عزيـر، مـات مائـة سـنة، مث رجـع . وهي ليست مستحيلة بعد أن حدثت يف األقوام السابقة
وْ  ( :قال اهللا تعـاىل. إىل الدنيا

َ
ي أ ِ

BC2َ  Bَمر  ٰ َhَ  َْرَيةٍ ق  َqَِخاِوَيةٌ  َو  ٰ َhَ قَاَل  ُعُروِشَها  ٰ B}
َ
ِذهِ  ُ[ِْ~  ك ـٰ  َهـ

هُ  Bَماتَهُ  َمْوتَِها َنْعدَ  اللـ
َ
هُ  فَأ Bمٍ  ِمائَةَ  اللـ=َ  B١( ) َنَعثَهُ  ُعم(. 

فــال غرابــة إذن يف إرجــاع األمــوات اىل احليــاة الــدنيا، وإذا جــاز حــدوثها يف األزمنــة الغــابرة فلــم ال 
 ثها مستقبال؟جيوز حدو 

فهـــذا . القـــول حبـــدوثها مل يكـــن اعتباطـــا وإمنـــا اســـتنادا لروايـــات وردت عـــن أئمـــة اهلـــدى علــى أنَّ 
ْعلَمُ  (: عزير عندما تبني له أنه مات مائة عام مث أحياه اهللا قال

َ
نB  أ

َ
ـهَ  أ Bاللـ  ٰ َhَ  ِّ{ُ  ٍء ْnَ  ٌقَـِدير ( 

 .فاهللا قادر على إحياء األموات يف آخر الزمان )٢(
طلبـــوا رؤيــة اهللا فأخـــذcم الصــاعقة وبعـــد أن أمــاcم اهللا أحيـــاهم  وهــؤالء أصـــحاب موســى 

ُكمْ  َمْوتُِكمْ  َنْعدِ  ِمّن َنَعثْنَاُكم ُعمB  (من جديد  Bفهذه رجعة أخرى )٣( ) تَْشُكُرونَ  لََعل! 
____________ 
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٦٤٥ 

 .ة أصحاب الكهف معروفة، فقد ردهم اهللا بعد ثالمثائة وتسع سننيوقص
أخـــرب أنـــه ســـيحدث يف هـــذه األمـــة مـــا حـــدث يف األمـــم الســـابقة حـــذو النعـــل  والرســـول 

 !بالنعل، فلماذا نستغرب الرجعة بعد هذا؟
لَمْ  (: قال تعـاىل

َ
ينَ  إxَِ  تَرَ  أ ِ

BCلُوٌف  َوُهمْ  مْ ِديَارِهِ  ِمن َخرَُجوا ا
ُ
ـهُ  لَُهـمُ  َفَقـاَل  الَْمـوِْت  َحَذرَ  أ Bاللـ 

ْحيَاُهمْ  ُعمB  ُموتُوا
َ
 !فهذه رجعة أخرى. )١( ) أ

َمتBنَـا َربBنَـا قَالُوا (: ويستدل اإلماميـة علـى الرجعـة بقـول اهللا تعـاىل
َ
يْتَنَـا اثْنَتَـْ?ِ  أ ْحيَ

َ
 اثْنَتَـْ?ِ  َوأ

ْفنَا َ َ̀  .)٢( ) َسِبيٍل  ِمّن ُخُروٍج  إxَِٰ  َفَهْل  بُِذنُوبِنَا فَاْق
أمــا تفســري املــوت الثــاين . فاملقصـود بــامليتتني ميتــة عنــد انتهــاء آجــاهلم وامليتــة الثانيـة بعــد رجــوعهم

فهـذا ال يسـتقيم، ألن املـوت  -كما ذهب إليه منكـري الرجعـة   -بأنه قبل خلقهم حني كانوا عدما 
 !!وهم يف العدم للحي، فيلزم هذا وجودهم أحياء ال يكون إالّ 

 .تفسرينا للخروج من هذا التناقض فال يبقى إالّ 
ـ َوَيـْومَ  (: عـن قـول اهللا تعـاىل سئل اإلمام أبو عبد اهللا  ُ6ُْOَ ـةٍ  ُ}ِّ  ِمـن Bم

ُ
ـن فَوًْجـا أ Bم  ِمّ

ُب   .)٣( ) يُوزَُعونَ  َفُهمْ  بِآيَاتِنَا يَُكِذّ
 .يقولون إnا يف القيامة: تما يقول الناس فيها؟ قل: قال 

لـــيس كمـــا يقولـــون، أحيشـــر اهللا يف القيامـــة مـــن كـــل أمـــة فوجـــا ويـــرتك : فقـــال أبـــو عبـــد اهللا 
 .الباقني؟ إمنا ذلك يف الرجعة
ُ  َوَيْومَ  (: فأما آيـة القيامـة فهـذه ّkِبَاَل  نَُس ِLْرَْض  َوتََرى ا

َ
نَاُهمْ  بَاِرَزةً  اْأل  ِمـنُْهمْ  اِدرْ ُغغَ  فَلَمْ  وََح6َْ

َحًدا
َ
 .)٤( ) أ

 يف اآلية األوىل أخرب اهللا أنه حيشر من كل أمة فوجا، ويف اآلية الثانية حيشر
____________ 
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٦٤٦ 

نَاُهمْ  (النـاس مجيعـا  َحـًدا ِمـنُْهمْ  ُغَغـاِدرْ  فَلَمْ  وََح6َْ
َ
هنـاك حشـرين، حشـر  ى أنَّ فـدل هـذا علـ ) أ

حيشر اهللا فيه من كل أمة فوجا وهو الرجعة، وحشر للناس مجيعا وهو يـوم القيامـة، وال ميكـن تفسـري 
سنحشـر مــن  : احلشـر األول بيـوم القيامــة ألننـا ســنوقع التنـاقض يف حــق اهللا، فكيـف يقــول عـز وجــل

 !كل أمة فوجا يوم القيامة، وسنحشر الناس مجيعا يوم القيامة؟
. قد قال احلافظ جالل الدين السيوطي بالرجعة لكن مبعىن خمتلف عن الـذي تقـول بـه اإلماميـةو 

 :يف اليقظة وأ لف رسالة يف ذلك هي فقد ادعى إمكانية رؤية النيب 
عا وســبعني مــرة  بضــ وادعــى الســيوطي رؤيتــه للنــيب ) إمكــان رؤيــة النــيب وامللــك يف اليقظــة(

 !كلها يف اليقظة
يف اليقظــة ال  واعتقــاد الســيوطي هــذا شــبيه باعتقــاد الشــيعة بالرجعــة وقولــه برجــوع النــيب 

فلمــاذا يشــنع علــى الشــيعة العتقــادهم . خيتلــف عــن قــول الشــيعة برجــوع بعــض األمــوات إىل احليــاة
 .زال حمل احرتام وتقدير من مجيع املذاهب بل إنه ما! بالرجعة وال يشنع على السيوطي؟

وحـني ! فكل من يطعن بعقيدة الشـيعة يف الرجعـة فهـو طـاعن بالسـيوطي امللقـب بشـيخ اإلسـالم
األحكـــام  عـــن طـــرق معرفـــة عيســـى  -وهـــو مـــن أهـــل الســـنة  -تكلـــم حممـــد بـــن علـــي الصـــبان 
فــال  عيســى إذا نــزل جيتمــع بــه  أنَّ  -أي الطــرق  -ومنهــا : "... اإلســالمية بعــد ظهــوره قــال

 .)١(" مانع من أن يأخذ عنه ما حيتاج إليه من أحكام شريعته 
، فمـــاذا يفـــرق عـــن قـــول الشـــيعة برجـــوع املـــؤمنني وقـــول الصـــبان هـــذا يعـــين رجعـــة النـــيب 
 والكافرين ممن حمضوا اإلميان والكفر حمضا؟

جعــة ليســت بــذاك احلجــم، فهــي ليســت مــن اصــول الــدين كمــا يــزعم بعضــهم، فمــن ومســألة الر 
 .اعتقدها فله ذلك، ومن مل يفعل فال تثريب عليه

____________ 
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٦٤٧ 

لـيس التـدين بالرجعـة يف مـذهب الشـيعة بـالزم، وال إنكارهـا بضـار، وال : " يقول كاشـف الغطـاء
كـبعض أنبـاء الغيـب، وحـوادث املسـتقبل، وأشـراط   التشيع Qـا وجـودا وعـدما، وليسـت هـي إالّ  يناط

الســـاعة، مثـــل نـــزول عيســـى مـــن الســـماء، وظهـــور الـــدجال، وخـــروج الســـفياين وأمثاهلـــا مـــن القضـــايا 
الشائعة عند املسلمني، وما هي مـن اإلسـالم يف شـئ، لـيس إنكارهـا خروجـا منـه، وال االعـرتاف Qـا 

 .)١(" دخوال فيه، وكذا حال الرجعة عند الشيعة بذاته 
 ...نعم، هذه هي الرجعة، أمر غييب، ال يقدم وال يؤخر، متاما كمسألة الدجال

 وهل خيدش يف إسالمه؟. فهل اإلميان بظهور الدجال أو عدمه ذو أثر على إميان اإلنسان
 !وكذا الرجعة، فلماذا هذا التفخيم للمسألة؟

ومهمـا يكــن مـن أمــر فــإن االعتقـاد بإحــدى الــرجعتني أو : " الواحــد وايف قـال الــدكتور علـي عبــد
 .)٢(" بكلتيهما ال خيرج صاحبه عن اإلسالم 

 .اإلمامية أنفسهم خمتلفون يف الرجعة فهناك من أنكرها لقد قلنا إنَّ 
فكـرة الرجعــة علـى هــذا الوضـع ليســت أمـرا متفقــا عليـه عنــد االثــين  ويظهــر أنَّ : " يقـول أبــو زهـرة

 .)٣(" عشرية، بل فريق مل يعتقده 
وكلمـــة أخـــرية نقوهلـــا ألولئـــك املتعصـــبني الـــذي حيملـــون خبـــيلهم ورجلهـــم علـــى مدرســـة اإلســـالم 

واهللا " فحني مات النيب قال فيمـا قـال !! عمر بن اخلطاب قد قال بالرجعة قبل الشيعة نَّ أ ،األصيل
جع فلـم نـر أحـدا يقـول شـيئا فيـه؟ لكـن ملـا النـيب سـري  فعمـر كـان يعتقـد أنَّ !! )٤(" لريجعن رسول اهللا 

ــت اإلماميــة بالرجعــة قامــت الزوابــع إحــذروا أن تطعنــوا : فنقــول هلــؤالء املتشــدقني بــالتهم الباطلــة. قال
 !بعمر

____________ 
 .٦٨ص : أصل الشيعة واصوهلا - ١
 .٥٧ص : بني الشيعة وأهل السنة - ٢
 .٢٤٠ص : اإلمام الصادق - ٣
 .٤/٣٠٥: ، سرية ابن هشام٢/٤٤٢ :تاريخ الطربي - ٤

    



٦٤٨ 

 التربة الحسينية
علـى األرض أو مـا أنبتـت،  إنـه ال جيـوز السـجود إالّ : تقـول القاعـدة يف مدرسـة آل البيـت 

 -وبتوجيـــه مـــن أئمـــتهم  -دأب الشـــيعة  وبعـــد استشـــهاد احلســـني . مـــا عـــدا املـــأكول وامللبـــوس
يف هذه األيام تعمل الرتبـة علـى شـكل قـرص ويسـجد عليهـا، هـذا كـل و . بالسجود على تربة كربالء

 .ما يف األمر
زوه وه وطــــرّ كــــربّ   لكــــن خصــــوم الشــــيعة مل يرتكــــوا شــــيئا اختلــــف فيــــه الشــــيعة مــــع أهــــل الســــنة إالّ 

 .الشيعة يعبدون الرتاب إنَّ : ببهتاnم، فقالوا
هللا فقــط ومــن ســجد لغــري اهللا الســجود  فــإن كلمــتهم جمتمعــة علــى أنّ . وهــذا افــرتاء علــى اإلماميــة

فهـم يسـجدون علـى الـرتاب ال لـه، وأهـل السـنة حـني يسـجدون علـى السـجاد يسـجدون . فقد كفر
 !!عليه ال له

 !وماذا يقول هؤالء عن الصحابة الذين كانوا يسجدون على احلصى؟
الظهــر فآخــذ  كنــا نصــلي مــع رســول اهللا : " أخــرج النســائي عــن جــابر بــن عبــد اهللا قــال

 .)١(" ده مث أحوله يف كفي اآلخر فإذا سجدت وضعته جلبهيت ي أبرِّ قبضة من حصى يف كفّ 
هذا جابر سجد على احلصى كما تسجد الشيعة على الرتبة فهـل سـجوده هـذا علـى احلصـى أم 

أم كـــــان جـــــابر عابـــــدا للحصـــــى بســـــجوده عليـــــه؟ وهـــــؤالء الـــــذين يتهمـــــون اإلماميـــــة بالشـــــرك ! لـــــه؟
دهم على الرتبة يتهمون جابر االنصاري Qذه التهمة من حيث ال يشعرون، بـل توجـه التهمـة لسجو 

 !للرسول والصحابة إذ إnم يعلمون ما فعل ومل ينكروا عليه
 !هؤالء أعلم من جابر ونيب اهللا باإلسالم فالعجب كأنَّ 

 )٢(يف صحيح البخاري  يسجد على الرتاب حىت الطني كما وقد كان الرسول 
____________ 
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٦٤٩ 

فالسـجود علـى الـرتاب جـائز وال فـرق بـني  )١(" جعلت يل األرض مسجدا وطهـورا : " وقال 
فهـذا تـراب وهـذا تـراب وال عــربة . رتاب أو يعمـل قرصـا منـه يسـجد عليـهأن يسـجد اإلنسـان علـى الـ

 !بالشكل
علــى مــاذا كــان يســجد الرســول؟ : أذكــر أنــين كنــت يومــا مــع أســتاذ الطهــارة والصــالة، فقلــت لــه

الرســول كـان يسـجد علــى الـرتاب واحلصــري  مبـا أنَّ : كـان يســجد علـى احلصـري والــرتاب فقلـت: فقـال
 !يلزمنا السجود عليهما اقتداءا بالرسول فالسجود عليهما مستحب و 

 !!!الشيعة يسجدون على الرتاب؟ ال ال ال جيوز ذلك، أال تعلم أنَّ : فتلعثم األستاذ وقال
وتبقى مسألة السجود على الرتبة مسألة فقهية انفرد Qـا اإلماميـة عـن املـذاهب األربعـة، وهـذا ال 

فـاختالف . على املـذهب احلنفـي! )٢(جتويز أيب حنيفة السجود على العذرة  يؤثر عليهم كما مل يؤثر
اإلماميــة عــن املــذاهب األربعــة يف هــذه املســألة هــو كــاختالف املــذاهب األربعــة بعضــها عــن بعـــض 

وإين ألعجــب مــن هــذا الــذي ينكــر علــى الشــيعة ســجودهم . ةفاملســألة ال حتتمــل كــل هــذه الضــجّ 
 !سجد على السجاد مما مل يكن على عهد النيب على الرتاب ويرضى لنفسه أن ي

هــذه أهــم الشــبهات املثــارة علــى الشــيعة اإلماميــة وهــي كمــا رأينــا ليســت بشــبهات وإمنــا وجــدت 
 إالّ  ومـــن كـــان يف نفســـه شـــئ فلرياجـــع كتـــب اإلماميـــة فإnـــا مل تـــرتك شـــبهةً . لتصـــد النـــاس عـــن احلـــق

 .وأجابت عنه ترتك أي إشكال إالّ  وردcا باحلجج الدامغة ومل
____________ 

 .٢كتاب التيمم، حديث رقم : صحيح البخاري - ١
 .١ج : راجع بداية اhتهد، ابن رشد - ٢
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 حصحص الحق
فقــد رأينــا املــذاهب األربعــة بــال دليــل هلــا عليــه، ورأينــا . بعــد كــل هــذا، جنــد احلــق واضــحا لطالبــه

للكتـــاب والســنة، ألن الرســـول قرnمــا معـــا، وأمــر بالتمســـك Qمـــا،  وجــوب إضـــافة آل البيــت 
 .ورأينا أدلة اإلمامية ومدى قوcا، أصلها ثابت وفرعها يف السماء

ــــــــــــــــت تبغــــــــــــــــي لنفســــــــــــــــك مــــــــــــــــذهبا   إذا أن

  ينجيـــــــك يــــــــوم احلشــــــــر مـــــــن هلــــــــب النــــــــار    

  
ــــــــــول الشــــــــــافعي ومالــــــــــك ــــــــــدع عنــــــــــك ق   ف

  وأمحـــــــــــد واملـــــــــــروي عـــــــــــن كعـــــــــــب أحبـــــــــــار    

  
  وحــــــــــــــــــــــــديثهم ووال أناســــــــــــــــــــــــا نقلهــــــــــــــــــــــــم

  روى جــــــــدنا عــــــــن جربئيــــــــل عــــــــن البــــــــاري    

  
 :وقال أحدهم

  كثــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــك واخلــــــــــــــــــــالف وكــــــــــــــــــــل

  يــــــــــــــــدعي الفــــــــــــــــوز بالصــــــــــــــــراط الســــــــــــــــوي    

  
  فاعتصـــــــــــــــــــــــامي بـــــــــــــــــــــــال إلـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــواه

  مث حــــــــــــــــــــــــــــــــــيب ألمحــــــــــــــــــــــــــــــــــد وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  فـــــــــــاز كلـــــــــــب حبـــــــــــب أصـــــــــــحاب كهـــــــــــف

  كيــــــــــــــــــف أشــــــــــــــــــقى حبــــــــــــــــــب آل النــــــــــــــــــيب    

  
 :لقوله )١(وقد اcم الشافعي بالتشيع 
  صــــــــــب مــــــــــن مــــــــــىنيــــــــــا راكبــــــــــا قــــــــــف باحمل

  واهتــــــــــــف بســــــــــــاكن خيفهــــــــــــا والنــــــــــــاهض    

  
  ســـــــــــــحرا إذا فـــــــــــــاض احلجـــــــــــــيج إىل مـــــــــــــىن

  فيضـــــــــــا كمـــــــــــا نظـــــــــــم الفـــــــــــرات الفـــــــــــائض    

  
  إن كــــــــــــــــان رفضــــــــــــــــا حــــــــــــــــب آل حممــــــــــــــــد

)٢(فليشــــــــــــــــــهد الــــــــــــــــــثقالن أين رافضــــــــــــــــــي     
  

  
 :يقول ابن أيب احلديد ويف علي بن أيب طالب 

  ولقــــــــــــد رأيــــــــــــت ديــــــــــــن األعتــــــــــــزال وإنــــــــــــين

  ى كــــــــــــل مــــــــــــن يتشــــــــــــيعألجلــــــــــــك أهــــــــــــو     

  
 وقال الشاعر النصراين

  ال تقـــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــيعة هـــــــــــــــــــــــواة علـــــــــــــــــــــــي

  إن يف كــــــــــــــــــــــــــــل منصــــــــــــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــــــــــــيعيا    

  
____________ 

 .حيث اcمه كل من ابن الندمي وأيب عبيدة وحيىي بن معني وابن أيب حامت الرازي - ١
 .٥/٣١٧: ، تاريخ مدينة دمشق٩/٥٩٥: تفسري الرازي - ٢
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جمموعــــة مــــن الكتــــب ملــــن أراد املزيــــد مــــن البحــــث يف هــــذا  وختامــــا نضــــع بــــني أيــــدي البــــاحثني
 :املوضوع
لألميــين ورد يف كتابــه علــى ابــن حــزم وابـن تيميــة وابــن كثــري وابــن عبدربــه واآللوســي : الغـدير - ١

 ...وجار اهللا والقصيمي
 .أسد حيدر: اإلمام الصادق واملذاهب األربعة - ٢
 .للتسرتي: إحقاق احلق - ٣
 .للتسرتي: ة يف جواب الصواعق احملرقةالصوارم املهرق - ٤
 .اللكهنوي: عبقات األنوار - ٥
 .للسيد مهدي بن صاحل القزويين: منهاج الشريعة يف الرد على منهاج السنة - ٦
 .الدكتور أمحد الوائلي: هوية التشيع - ٧
 .مرتضى العسكري: معامل املدرستني - ٨
 .جعفر السبحاين: حبوث يف امللل والنحل - ٩
 .عباس املوسوي: شبهات حول الشيعة - ١٠
 .عبد احلسني شرف الدين: املراجعات - ١١
 .املذكورة كتب معتنقي مذهب أهل البيت   - ١٢

اللهـــم اجعلـــه عمـــال خالصـــا . وQـــذا نكـــون قـــد أتينـــا علـــى nايـــة مـــا أردنـــا ثبتـــه حبمـــد اهللا وتوفيقـــه
اه حممـد وآلـه الطــاهرين، وآخـر دعوانـا أن احلمــد لوجهـك الكـرمي وتقبلــه منـا واعـف عنــا واغفـر لنـا جبــ

  .هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين
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