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 :  اهلل رسول قال

 البيضاء املحجة عىل تركتم

 هالك إال بعدي عنها يزيغ ال كنهارها ليلها

 4/126 أمحد مسند

 : اهلل رسول قال

 :اآلخر من أعظم أحدمها بعدي تضلوا لن به متسكتم إن ما فيكم تارك إين

 يتفرقا ولن بيتي أهل وعرتيت األرضإىل  السامء من ممدود حبل اهلل كتاب

 .فيهام ختلفونني كيف فانظروا احلوض علي  يردا حتى

 مسلم صحيح يف منه وقريب األلباين املناقب كتاب: الرتمذي سنن صحيح

 .طالب أيب بن عل فضائل من باب الصحابة فضائل كتاب
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 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وامليلزان ، رسلله بالبينلاو وأنلزل معهلم الكتلب أرسلاحلمد هلل الذي 

 ،لله الرلر امليلامنيآاللهم عىل املصطفني حمملد و وصل  ، وهدىرمحة للناس 

 صالة دائمة ال حدود لعددها وال هناية ألمدها.

تلقاه النلاس بقبلول حسلن وأانلوا  (1)(وركبت السفينة)بعد طبع كتابنا 

وقللد عللرض علللي بعلل  ، خللرا  وآلللله احلمللد أوال  ف، اجلميلللعليلله الانللاء 

فالكتللاب ، صللائبةوقللد تكللون هللذه الفكللرة ، الكتللاباإلخللوان تلصللي  

ن يقلرأه أو أكل إنسلان  باستطاعةوليس ، صفحةتتجاوز صفحاته الستامئة 

 بتلصيصه.هلذا قمت ، يشرتيه

طلبلا  ، آخلرإىل  ما الكتاب األصل فهو حيكي قصة انتقايل من مذهبأ 

عل  علن املنظومة اإلهلية التي تإىل  وهو حماولة للوصول، لإلسالم الصحيح

مدارس فكرية موجودة بشكل ملحوظ عىل  االثاإلسالم من خالل طرح 

 الساحة وهي: 

                                                 

لكارة االخطاء املطبعية التي وقعت يف طبعة مركز الرلدير يف بلتوو ، ا   طبع الكتاب االث مراو ونأسف( 1)

 مل اتول االرشاف املبارش عليها وهناك طبعة حمققة ومنقحة يف طريقها إىل الطبع.
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 تباع األئمة األربعة واألشعري.أ  -1
 تباع السلف )السلفية(.أ  -2
 مامية(.تباع آل البيت )الشيعة اإلأ  -3

ره بلللني لحصلللأن أإىل  فقلللد ارلللطررو، رلوألن هلللذا البحللل   تصللل

ن يطللع علىل املدرسلة السللفية فعليله أوملن يلرد ، والاالاةاملدرستني األوىل 

وأسلأل اهلل أن يوفقنلا لكتابلة بحل  مسلتقل علن ، امللذكوربمراجعة كتابنا 

وأن ينتفلع ذلذا البحل  املسللمون يف أرجلاء ، السلفية يف القريلب العاجلل

 إنه نعم املوىل ونعم النصت.، املعمورة

 

 

 خليفاو مروان                                                

 األردن -إربد                                                
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 بداية الرحلة

اإلنسللان ال يعللي ، راولاملسللتبتسللم السللامء لللنرض وتناللر يف طرقهللا 

 لرتها. 

شلعاعااا.. وبلالر م ملن هلذا فهلي ال إوقد يتآمر مع العبل  حلجلب 

 !. حدا  يصافحها فيحياأتبقي يدها ممدودة لعل  تكرتث.

 أن بدأو أوىل حمطاو رحلتي.، إىل لرتها أجهلنني أظن أما كنت 

، نورهاوقد ابتلعت اخلديعة قسام  كبتا  من ، الفضاءالشمس معلقة يف 

، التوفيل الَتفَت إيلي ، بالرربةيف هذا الوقت وعىل إحدى طرق قريتي امللبدة 

 يف طياو كالم صديقي الذي رافقته منذ صباي. كان  تبئا  

 كي خيلع معتقداته التي أخذها علن أهلل البيلت ، كاتا  حاورته 

ن يصلبح علىل أمتنيلت ، كانت ساعاو ساخنة بيني وبينله، ويرتدي التسنن

 مذهبنا.

، اإلسلالميةريعة والدراساو لوسجلت يف كلية الش، األيامتدحرجت 

 الشيعة بصت. هل البيت أتباع أساتذيت ال يذكرون أكان 
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إال أنني بدأو أتأار بلام يطرحله ، الشافعيىل املذهب ومع أنني كنت ع

د معللامل العقيللدة لفلليام خيللت  باالعتقللاد. فصلل، السلللفيونأسللاتذيت  رو أردي

و لك كلي أبلدأ ذدايلة ، الدرسوكذا ما يقال عن الشيعة يف قاعة ، السلفية

 صديقي !! لكنه كان يرد علي بكل قوة.

فضائل أيب بكر وعمر قاطعني ويف أاناء مستنا وبينام كنت أحداه عن 

 ة اخلميس!: رزيي -كاملنترص  –قائال   

 قلت: ختا  ما ا تقصد؟ 

 حي  قال النبلي ، بأيام  ا حاداة كانت قبل وفاة النبيي هني إقال:  

النبي قد  إني  فقال عمر:، (وا بعدههلم أكتب لكم كتابا  ال تضلي )ألصحابه: 

  !.هلل !!حسبنا كتاب ا، و هيجر، أ لب عليه الوجع

اللذي ، ن تنسبوا هذا الكالم للفاروقأفقلت له: هل وصل بكم األمر 

 .قط ؟!!! عىص النبي  ما
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 .(1) ومسلمجتد هذه احلاداة يف صحيحي البصاري  :قال

: وإن قلال وقللت فلورا  ، باهلزيملةعندئذ يئسلت ملن جوابله وشلعرو 

صللدفة،  الرفللران ... عبللارة مل تللأو !! أسللأل اهللفهللو يبقللى صللحابيا   لللك، 

  هاننا. أصت يف ولكنها تعبت عن عقيدة ترسي 

ننلي وإن وقفلت موقلف ي كتاب قلرأو هلذه احلادالة؟ ألَ أ: يف وسألته

 ق أملا . لكنني كنت أمتزي ، يعرتفم ومل ز  املعاند الذي ه  

هلل أهلل السلنة اللذين اعتنقلوا ملذهب أفقال: يف كتاب ألحلد عللامء 

 .البيت 

ل، يلديي وبلدأو بقراءتله فلور وقوعله بلني  ،وطلبت الكتاب منه ة ورزيي

 من عاوري عليها.  س خيفة  توجي أوكنت  ،اخلميس تدور يف  هني

، ل البيللت آوقللرأو نصللوا إمامللة الكاتللب، ي قصللة فأخللذتن

، ورزيللة اخلملليس...،  الفللاو بعلل  مشللاهت الصللحابة للرسللولو 

فدهشت مللا أقلرأ وشلعرو ، ةاملعت واملؤلف يوا  كل قضية من صحاحنا 

ذه هل ي بلأني لبكل طموحايت قد اهنارو مرمى عليها، وحاوللت إقنلاع نفسل

 احلقائ   ت موجودة يف كتبنا.

                                                 
( راجع احلاداة يف صحيح البصاري، كتاب املرض والطب، بلاب قلول امللري  قوملوا عنلي. صلحيح مسللم 1)

 ...37ا /2ج: ة، طبقاو ابن سعدكتاب الوصية باب ترك الوصي
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، اجلامعةويف اليوم الااين عزمت عىل تواي  نصوا الكتاب من مكتبة 

بتللة يف صللحيحي البصللاري ومسلللم فوجللداا ماي ، اخلملليسيللة وبللدأو برزي 

 بطرق عدة.

  فيكلون النبلي ، قولها أن أواف  عمر عىل أمامي احتامالن: إمي وكان 

ل  - والعيا  باهلل  -هيجر  ا أن أدافلع علن وذلذا أدفلع التهملة علن عملر. وإمي

وأقر بأني الصحابة بقيادة عمر ارتكبلوا خطلأ  جسليام  بحل  النبلي  النبي 

دالا وهنا أتنازل أملام صلديقي علن معتقلداو طامللا ردي ، حتى طردهم 

 مامه. أوافتصرو ذا 

ويف اليوم نفسه سألني صديقي عن صحة ما يف الكتاب فقللت وقلبلي 

 صحيح. ، نعميعترصه األمل: 

صديقي كتاب )ألكلون  وعرض علي ، للمتاهةبقيت فرتة حائرا  أستا  

و تمهللا، هللل الللذكر( أمللع الصللادقني( ملؤلفلله التيجللاين وكتابلله )فاسللألوا 

 ي.  كاتة وزادو حتيت وشكي فكشفت هذه الكتب أمامي حقائ

بقلللراءة ردود علامئنلللا علللىل احلقلللائ  ، حلللتيتحاوللللت كلللتم أنفلللاس 

ها مل تنفعنلي بلل زادتنلي بصلتة بأحقيلة ملذهب أهلل البيلت لكني ، املذكورة

. 
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ل البيلت آواعتنقلت ملذهب  هنلي، احلقيقلة يف  إىل أن اكتملت صورة

 ،.بكل قناعة واطمئنان قلب 

عىل يقلني تلام بصلحة  -وبعد خترجي من كلية الرشيعة  -ن وها أنا اآل

بلذهني كيلف عزملت علىل هدايلة  ويملري ، ما أنا عليه، أقلول هلذه الكللامو

وفقله اهلل  -فكان هلو ، صديقي الشيعي وأهله، وإ ا بالصورة قد انعكست

 سبب هدايتي. -

 التلي كانلت تعطلف عللي  ،-يلد الرمحلة اإلهليلة  -وال أنسى تلك اليلد 

ك اه محلدا  يليل  بجالللك العظليم ومنيلفلك احلمد ربي ، عطفام باستمرار أيي 

 اجلسيم.
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 ملاذا هذا املوضوع؟

لهلا يف االث وسبعني فرقة ك  إىل  ته ستفرتقأن أمي  لقد أخ نا النبي 

 .(1)النار إال واحدة يف اجلنة

أهنلا  تلدعيي  واحلدة وكلل  ، عديلدة املسلمني فلرق   ونحن نرى اليوم أني 

، املسللمنيوقد رأيت هذا األمر مهام  جدا  وعليله يتوقلف مصلت ، احل عىل 

بكل مسلم يرجو اخلالا يوم القيامة أن جيتهلد يف معرفلة هلذه  لذا فحريي 

 بعها. الفرقة فيتي 

، الفرقلةوبعلد البحل  اجللاد وجلدو هلذه ، فعللتنا بحمد اهلل قلد أو

ل ابت  للك يف هلذا وسلأ  ، ناجيلةالا هلي وابت يل بالدليل العقلل واللنقل أهني

 البح . 

املسلم يقلرأ حلدي  االفلرتاق هلذا وال يقلوم بواجبله  ومن الرريب أني 

للالش كلي تل أ  متله  ،يةة ومورلوعي رعي يف البح  علن هلذه الطائفلة بحريي

 سليم. ه بقلب  ويلقى ربي 

 والواجب عىل املسلم بعلد تباعلد الزملان علن صلاحب الرسلالة )

وتشللعب الفللرق والنحللل أن يسلللك الطريلل  ، واخللتالف املللذاهب واآلراء

                                                 
 : ، مسند امحد26ا، 5ج: ، سنن الرتمذي128 – 6ا /1ج: راجع حدي  االفرتاق يف مستدرك احلاكم (1)

 .332ا، 2ج
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صلاحب  معرفة األحكام املنزلة عىل حمملد إىل  ه يوصلهني أيه الذي يا  ف

 .نزللتأ  كلام  ، ألن املسلم مكليلف بالعملل بجميلع األحكلام املنزللةالرسالة

لأولكن كيلف يعلرف  ن نزللت واملسللمون  تلفلوأ  ا األحكلام املنزللة كلام هني

وال األعامل يف ، فقةوال العباداو متي ، فال الصالة واحدة، قةوالطوائف متفري 

 مجيع املعامالو عىل وتتة واحدة ...؟! 

؟ وبلأي شلاكلة مللن فلام ا يصلنع؟ بلأي طريقللة ملن الصلالة إ ن يصلللي 

كللاح والطللالق واملللتاث والبيللع كالني ، ومعامالتللهاآلراء يعمللل يف عبادتلله 

  ؟!. لكإىل  د والدياو وماراء وإقامة احلدولوالش

بلل ، صلحابهوأويستكني إىل ما عليه أهلله اآلباء، د وال جيوز له أن يقلي 

ه ال جمامللة هنلا وال فإني ، تعاىلوبينه وبني اهلل ، نفسهن بينه وبني أن يتيقي  ال بدي 

 ز وال تعصب.مداهنة وال حتيي 

تله فيها بفراغ  مي خذ بأمال الطرق التي يعتقد أه قد ن بأني له أن يتيقي  البدي 

ال عقلاب  ويعتقلد أني ، تعلاىلبينه وبني اهلل من التكاليف املفرورة عليه منله 

وال جيوز أن تأخلذه ، منهاخذ األحكام أباعها ومنه تعاىل باتي  عليه وال عتاب
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نَسان   َأحَيَْسب  يف اهلل لومة الئم  كَ  َأن اإْل  رْتَ ى ي  د  نَسلان   َبل  (1) ،س   َعلىَلى  اإْل 

ه   َتة   َنْفس  ه   إ ن  (2) َبص  ذ  َذ  َشاءَ  َفَمن َتْذك َرة   َهى َ ىَلى  اخت 
ه   إ    (3).(4)َسب يال   َرب 

 العقيدة وعامل البيئة

 البا  ما يكون هللا أالر بلالغ يف حتديلد ، ذاوالظروف املحيطة ، البيئة إني 

، اللزمنحي  املوروااو البيئيلة تصلبح ملع ملرور ، واجتاهاتهفكر اإلنسان 

فإ ا ، عليهاحقائ  اابتة ال جيوز اخلروج ، وسلوكا  ومع االعتياد عليها قوال  

الرواسب الفكرية ملجتمعه  فإني  ،رض عىل إنسان يشء خيالف معتقداتهما ع  

تنبعلل  تلقائيللا  وتقللف يف وجلله كللل مللن  ،والتللي صللارو جتللري يف عروقلله

لعليه دين ليفرض ، العظيم لك اإلنسان ، املسلمولكن ، خيالفها ب ه أن يرحي

 وموروعية. خرين ويناقشها بانفتاح  بأفكار اآل

لحلال األإىل  ولو نظرنلا لل  لوجلدناها طرائل  قلددا  ة، اإلسلالميي ة مي  ك 

ْزب   ونَ  َلَدهْي مْ  ب اَم  ح  ح  . وأصبحت كل طائفة من الطوائف اإلسالمية (5)َفر 

                                                 
 .36: القيامةسورة ( 1)

 .14: القيامةسورة  (2)

 .19: املزملسورة  (3)

 . 64 – 63ا: كتاب عقائد اإلمامية/ حممد ررا املظفر (4)

 .53: املؤمنون سورة (5)
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. وإ ا ملا ناقشلت (1)امو ال جيلوز التعلرض هللاهنا مسللي إتنظر ألفكارها عىل 

 خرين فإهنا حتمل عليها بصيلها ورجلها.أفكار اآل

 ،اهلل علز وجلل دعلا املسللمني لالنفتلاح علىل أهلل الكتلاب ني أهذا مع 

ْل : تعاىلفضال  عن االنفتاح عىل أنفسهم قال  ىَلى  َتَعلاَلْوا اْلك َتاب   َأْهَل  َيا ق 
 إ 

مْ  َبْينَنَا َسَواء   َكل َمة   كَ  َواَل  اهلل َ إ ال   َنْعب َد  َأال   َوَبْينَك   .(2)َشْيئ ا ب ه   ن رْش 

ملا ا هذا التجلايف بلني )فلام ا املسلمون ال ينفتح بعضهم عىل البع ؟ 

 .الواحد؟بناء الدين أ

لتحقيل ، واا مذهبه عن وعي وإدراك وبعد الدرس هل انتصب كل مني 

هذه املوروعية سلتكون  ؟ والبد أن نعرتف بأني االنتامءأم كيف حصل هذا 

أمرا  صعبا  للراية عندما نواجه قضايا تتعل  بالعقائد والتقاليد واملوروالاو 

 عت ذا العروق وألفتها النفوس.التي تشبي 

فقللت لله: هلل سلتكون  (النجف)ك سألت شابا  ولد يف مدينة ني أفلو  

 :احللبليني؟ وهكذا للو سلألت ك ولدو من أبوين سنيي ا  لو حصل أني شيعيي 

                                                 
لا َوَجلْدَنا آَباَءَنلا : هذه النظرية خاطئة وقد  مها اهلل يف كتابه، فهذا القول كقول مرشكي العلرب (1) )َبلْل َقلال وا إ ن 

وَن( الزخرف ْهَتد  م م 
ه  ا َعىَلى آَاار  ن 

ة  َوإ   .22: َعىَلى أ م 

 . 64: آل عمران سورة (2)



 ........................................... أكرمتني السامء(  18)

 

رسة أللدو يف النجلف يف للو أنلك و ،هل أنك ستكون سلنيا  ذلذه الطريقلة

 ؟شيعية

، اللذي سنسلمعه -ال  –هنا سوف ال خيتلف منا اانلان حلول اجللواب 

امو التلي ال خلالف بل يمكننا أن نضع اجللواب مقلدما  علىل أنله ملن املسللي 

ألن تضعنا أمام احلقيقة كلها، وتكفلي  ،وهذه املالحظة وحدها تكفي، فيها

بيننللا... فلقللد  لافر احلاصللهلللذا التجللايف والتنلل االسللتررابألن تبعلل  فينللا 

حتى صار تعصلبنا ألي يشء  ،بلرت بنا تلك العصبياو حدا  بالغ اخلطورة

 ك باحلكم الرشعي الاابت .. سو أشد ألف مرة من استعدادنا للتمألفناه ه

ملذهبي اللذي  بلأني  -حد التسلليم إىل  - عتقاداالما الذي حيملني عىل 

لآوراته عن  ه الصلورة بائي وجمتمعي الصرت هو احل  األوحلد األمالل. وأني

خلر يف آبحيل  ال يشلاركه ملذهب احلنيلف، مي األكار كامال  للدين اإلسال

  الكامل؟هذا من  ه  ظي َح 

 ةالسللني  مي أالكللريم؟  أهللو القللرآناالعتقلاد، ملنللي عللىل هللذا ملا الللذي حي

 يشء؟!.إىل  أم هي العصبية التي ال تستند، السليمأم العقل ، املطهرة

وملا ا ال يمكنني أن أعتقد بأن املذاهب األخرى هي مالل ملذهبي علىل 

 ة؟الدينيي مسؤوال  دا  عن سبب اعتقادي وتبعيتي  األقل ... ألست  
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وأملام  ..ي جيب أن أقف عنلده موقلف اجللد.وهذا السؤال اخلطت الذ

سلؤولية البحل  املمن كوننا مجيعا  عىل قدم سواء ملن  احلقائ  فال مفري تلك 

ام انتصاب املوقلف اللواعي القلويم  لت املنحلاز ، والتحري واالستكشاف

 و ت املتطرف. 

الم إعلادة بنائهلا علىل مواقفنلا، ة مراجعلإىل  وكلنا متساوون يف احلاجة

 .(1)(ساس سليمأ

  

                                                 
 .20 – 15ا: عبد احلميد صائب ،نتامء املذهبيمنهج يف اال (1)
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 اقتحام العقبة

ملن اقتحامهلا قبلل اللدخول يف  هناك عقبة تقف أمامنا وال بلدي  يبدو أني 

 اعتلداء علىل طرح موروع كهلذا فيله فقد يقول قائل: إنَ ، املوروعصلب 

 خرين وأئمة املذاهب...أفكار اآل

فبحانا هذا ليس إال بحاا  علميا  وحماولة ، وقفةإىل  هذا الكالم حيتاج إني 

 يذاء أحد.إوال نقصد من  لك ، احلقيقةإىل  للوصول

 الفة أحد املذاهب اإلسالمية أو أحلد األئملة إىل  ولو أدى بنا البح 

،  اية ما يلزم من  لك ختطئتهم، معليه االعتداءفال يلزم من  لك  ،

حلد وال ألمي النزيه ليس فيها اعتداء علىل والتصطئة النامجة عن البح  الع

 حط من كرامته.

 م كبت لنا نحو الرقي والكامل. وكشف اخلطأ هو تقدي 

بعللا  إن دهشلتي تللزداد مللن هللذا الللذي يرمل  عينيلله ويصللم سللمعه متي 

 يرتقبه!.اخلطر الذي  ه سينجو منظانا  أني  ،سياسة النعامة

خلللع التقليللد الللذي و، بللهمللن االعللرتاف  حللدي  االفللرتاق ال مفللري  إني 

 خطوة نحو الوصول إىل درب السامء.ل وي أف العقول هو  لي 
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 يف عهد النيب 

فيام يعرض هلم من أمور،   النبيي إىل  يرجعون الصحابة كان 

 النبلي  ونحلن نعللم أني ، ريع اإلهلليلجييبهم وف  التشل وكان النبي 

 ،وقد ماو ، مورهم الدينية والدنيويةأليه يف إدا  لتجع الناس ليس  لي 

اإلهللي بيانلا  كلامال  رع ل للشلوال بلد ملن مبلنيي ، بعد أن قام بواجبه خت قيلام

  أقواله هذه هي املقصود الرشعي. أني إىل  ،صحيحا  يطمئن املسلم فيه

؟ هلذا السلؤال هلو اللذي  اللذي جعلله اهلل لنلاولكن من هو هذا املبنيي 

لل مل يقبللل مللن اإلنسللان إال أن  عللز وجلللاهلل إن عديللدة، األمللة إىل فللرق م قسي

 َ ْتَ  َيْبَتغ   َوَمنز وجل: قال ع يؤمن باإلسالم الذي أنزله عىل رسوله 

ْساَلم   ين ا اإل 
ْقَبَل  َفَلن د  نْله   ي 

لوَ  م  لَرة   يف   َوه  لنَ  اآلخ  ينَ  م  لارس   ولكلن أيلن  (1)اخْلَ

سالم الذي ال يقبل اهلل  لته؟ أهلو عنلد األشلعري وامللذاهب نجد هذا اإل

عنلد املعتزللة؟ أم عنلد  م هو عنلد اإلماميلة؟ أم عنلد السللفية؟ أمأاألربعة؟ 

 ؟ هاملاتريدي

 االث وسبعني فرقة.إىل  حتى نصل ،وهكذا يستمر التساؤل

 حتلى نأخلذ ديننلا لنبح  عن هلذا املبلنيي  -قارئي العزيز  -تعال معي 

، لنبحل  علن األطروحلة اإلهليلة التلي ختللو ملن  متنلا أملام اهلل عنه ونل  

                                                 
 . 85: ل عمرانآسورة  (1)
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اجلزم واليقلني، ال نقل  ذلا الارراو والشطحاو، األطروحة القائمة عىل 

وال زيادة وال تريت، تعلال لننظلر يف أدللة الفلرقتني لنلرى أيلن موقعهلا ملن 

 َنْحلن   َوَما ا  َظني  إ ال   َنظ ن   إ نْ ال نبقى كأولئك الذين يقولون: حتى ،اإلسالم

ن نيَ  ْسَتْيق    .(1)ب م 

 التعريف باملدرسة األوىل      

ون أنفسلهم ويسلمي ، اليلومهي املدرسة التي ينتمي إليها أكار املسللمني 

أيب احلسلن األشلعري إىل  وهم يرجعلون يف األصلول، واجلامعةبأهل السنة 

 .(2)األئمة األربعةإىل  ويف الفروع

هلل ، وتلويف سلنة 260هلل وقيلل 270ولد أبلو احلسلن األشلعري سلنة 

 يد اجلبلائي أحلد شليو  وقد درس علم الكالم عىلل، ه330هل وقيل 324

املعتزلة، وبعد أربعني سنة من اعتزال األشلعري وعلىل أالر مناقشلاو علدة 

، (3)خاصللة دعتلله لللرتك االعتللزال مللع أسللتا ه اجلبللائي تكونللت لديلله رؤى  

وصلار ، رفيني واملعتزلة العقليلنياحَل س مذهبا  وسطا  بني أهل احلدي  وأسي 

                                                 
 .32: اجلاايةسورة  (1)

املاتريديلة، الظاهريلة، : ينبري االلتفاو إىل اني لقب اهل السلنة واجلامعلة اعلم ملن االشلاعرة، فيلدخل فليهم (2)

طالقهلم اللقلب علىل إفإطالقنا هذا اللقب علىل األشلاعرة ملن بلاب املجلاراة هللم يف  احلدي ،احلشوية اصحاب 

 نفسهم.أ

 ليس هنا حمل حياها. األمر،خرى دعته هلذا أسباب أوقد تكون هناك ( 3)
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د ويقلي ، بعد القرن السادس اهلجري ر مذهبهلوقد انتشا ، مذهبه عقليا  ونقلي

ومالك بن ، : أبو حنيفة النعامنوهم،  الفقه أحد األئمة األربعةاألشاعرة يف

 .محد ابن حنبلأو، والشافعي، نسأ

فاألشلعري وللد ، ومل يكن هؤالء األئمة عىل عقيلدة األشلعري نفسلها

علىل وابن حنبل ومالك كانا ، وكان أبو حنيفة من املرجئة، بعدهم بسنواو

 عقيدة أهل احلدي .
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 لتعريف باملدرسة الثانيةا

لون نسلبة كبلتة وهي املدرسة التي ينتمي إليها الشيعة اإلمامية ويشلكي 

والشليعة يأخلذون  من املسلمني إ  يأتون بعد األشاعرة من حي  العدد ...

ال  ل بيتلله األطهللار آو عللن النبللي  -أصللوال  وفروعللا   -اإلسللالم 

وكانوا طلوال فلرتاو التلاري   ل البيت فكريا  وسياسيا  آوقالوا بإمامة ،  ت

لسلمعتهم ملن قبلل  شلديدا  وتشلوهيا    ى  أفالقلوا  ،ام اجللورمعاررني حلكي 

 ام وعلامء السوء عىل مدى التاري  اإلسالمي.احلكي 

واللذي نلذهب ، (1)ع فهنلاك نظريلاو علدة يف نشلوئها متى نشأ التشيي أمي 

الللذين كللان يطللرهيم  ظهللروا يف حيللاة النبللي  إليلله أن شلليعة عللل 

 ام  لب عليهم اسم الشيعة فيام بعد...، ويمدحهم

ل اسلم ظهلر يف أوي  إني : )قال أبو حاتم الرازي صاحب كتلاب )الزينلة(

وكلان هلذا لقلب أربعلة ملن ، الشليعةهو  اإلسالم عىل عهد رسول اهلل 

 .(2)ر(وعامي ، املقداد، وسلامن،  رأبو  هم:الصحابة 

ويلرون ، لعللعون كان مجاعة ملن الصلحابة يتشليي )وقال ابن خلدون: 

 إالي ، للهسواه تأففوا من  للك وأسلفوا إىل  ل بهد  ا ع  وملي ،  تهاستحقاقه عىل 

                                                 
ان التشيع نشأ يوم السقيفة وقيل إنه نشأ بعد مقتل عاامن ، وقيلل انله نشلأ علىل يلد عبلد اهلل بلن : قال بعضهم (1)

 سبأ...

 .88ا: روراو اجلناو (2)
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وحرصهم عىل األ لفة مل يزيلدوا يف  للك ، الدينان القوم لرسو  قدمهم يف 

 .(1)عىل النجوى بالتأفف واألسف(

وقال الدكتور صبحي الصالح: )كان بني الصحابة حتى يف عهد النبي 

وجلابر ، األسلودواملقداد بن ، الرفاريمنهم: أبو  ر ، علشيعة لربيبه  

اس بلن عبلد والعبي ، وائلةوأبو الطفيل عمر بن ، كعببن  وأيبي ، اهللبن عبد 

 .(2)وأبو أيوب األنصاري(، يارسر بن وعامي ، بنيهومجيع ، املطلب

ألستا  حممد كرد عل يف خطط ا عهد النبي إىل  عن أرجع التشيي وممي 

وعبلد اهلل األملني يف ، (ةريي لاجلمعياو السل)وحممد عبد اهلل عنان يف ، (3)الشام

 .(4)الفرق واملذاهب القديمة(كتابه )

  

                                                 
 .364ا ،3ج: تاري  ابن خلدون (1)

 .96ا: النظم االسالمية( 2)

 .251ا ،5ج( 3)

 .619- 616ا :للوقوف عىل تفاصيل هذا املوروع راجع كتابنا )وركبت السفينة( (4)
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 هجنا يف البحثمن

منهجنا يف هلذا البحل  هلو مطالبلة كلل فريل  بدليلله ملن الكتلاب  إني 

ألخللذ ، النللاسأولئللك إىل  عللىل صللحة دعللواه بوجللوب الرجللوع ةوالسللني 

لْل تعاىل: قال ، ينقرآفمنهجنا عنهم، اإلسالم  مْ  َهلات وا ق  ْرَهلاَنك  نلت مْ  إ ن ب   ك 

 .(1)َصاد ق نيَ 

وَ ومن اقلت كفة موازينه  يَشة   يف   َفه  َية   ع  ار   .(2)ر 

سللنعرض ألهللم اإلشللكاالو يف أ سللس هللاتني ،  لللكإىل  باإلرللافة

 الفرقتني إن وجدو! 

  َباد   رْ لَفَبش ينَ  ع  ع ونَ  ال ذ 
لونَ  اْلَقلْوَل  َيْسلَتم  ينَ  أ وَلىئ لَك  َأْحَسلنَه   َفَيت ب ع   ال لذ 

م   مْ  َوأ وَلىئ َك  اهلل   َهَداه   .(3)اأْلَْلَباب   أ ول و ه 

  

                                                 
 .119: التوبةسورة  (1)

 .7: القارعةسورة  (2)

 .18و17: الزمرسورة  (3)
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 الباب األول

 مع األشــاعـــرة
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 ببب
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 ًا؟كون أشعرّيأملاذا 

اهب األربعلة؟ هلل ملن أن أتبلع األشلعري وأحلد امللذ ملا ا جيلب عللي 

والسلنة ال نجلد  ؟ هل من حدي ؟ وبالرجوع إىل القرآنيةآدليل؟ هل من 

 :-شلي  األزهلر -قال جاد احل  عل جاد احلل   .مراألهذا إىل  أدنى إشارة

، حنيفلةوال يلزم من قول ملن قلال بوجلوب تقليلد واحلد ملن األئملة أيب )

 ..(1)(إ  ال دليل عىل  لك، محد بن حنبلأو، والشافعي، ومالك

 نهي األئمة عن تقليدهم   

: هني األئمة األربعة أنفسلهم ك  اإلشكاالو التي تعرض لنا هنامن أ

 وهذه بع  أقواهلم.يحا  وترصحيا  وقد ورد هذا النهي تلم، عن تقليدهم

  

                                                 
 .139: الدروس احلسنية (1)
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 أقوال أبي حنيفة

 .(1)مل يعرف من أين أخذناه( )ال حيل ألحد أن يأخذ بقولنا ما -1 

، التقليدريح بمنع لوهذا هو تص)قال الشوكاين معلقا  عىل هذا القول: 

ل باحلجةو جمتهد مطالب من علم بالدليل فه ألني  لإف ،دال مقلي ه اللذي يقبلل ني

 .(2)ة(القول وال يطالب بحجي 

فمن جاءنا بأحسن عليه، قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا ) -2 

. وقد أورد ابن حزم هذا القول (3)(امن قولنا فهو أوىل بالصواب مني 

 رمن أقوال أيب حنيفة يف النهي عن تقليد. 

قيل أليب حنيفة: يا أبا حنيفة هذا الذي تفتي فيه هو احل  الذي ال  -3

 ... (ه الباطل الذي ال شك فيهلعلي ال أدري )شك فيه؟ فقال: 

                                                 
، )حجة اهلل البالرلة( 28ا، 1ج: املنتية( الصنعاين،)جمموعة الرسائل 145ا/: )االنتقاء( ابن عبد ال  (1)

 .158ا، 1ج: الشاه دهلوي

 .49ا:، الشوكاين ،القول املفيد( 2)

، )ملصلل  ابطللال 157ا/1ج: ، )حجللة اهلل البالرللة(42ا، 3ج: )تلاري  برللداد(، اخلطيللب البرللدادي (3)

 .66ا :، القياس والرأي واالستحسان والتقليد( ابن حزم
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أيب حنيفة ومعنا أبو يوسف وحممد بن إىل  ا نصتلفكني )وقال زفر: 

ال يعقلوب! فقلال يوملا  أليب يوسلف: وحيلك ، عنلها نكتب احلسن فكني 

وأرى ، فإين قد أرى الرأي اليوم فأتركه  دا  ، يمني تكتب كل ما تسمعه 

 !.(1)(الرأي  دا  فأتركه بعد  د...

 أقوال مالك بن أنس         

فكلل ملا وافل   ،فلانظروا يف رأيليوأصليب، ام أنا برش أخطل  إني )  -1

 .(2)(ة فاتركوهمل يواف  الكتاب والسني  وكل مافصذوه، الكتاب والسنة 

فهلذا ماللك ينهلى علن ): - علىل كلالم ماللك قلا  معلي  - قال ابلن حلزم 

 .(3)(...وكذلك الشافعي، حنيفةوكذلك أبو ، تقليده

 -أي ماللك  -هذا ترصليح منله  وال خيفى عليك أني )وقال الشوكاين: 

 .(4)(باملنع من تقليده

  

                                                 
 ، )ابو حنيفة( أبو زهرة.42ا، 3ج: بردادتاري  ( 1)

،)معنلى قلول اإلملام 775ا/1ج: )جامع بيان العلم وفضله( ابن عبد ال ، حتقيل  أيب األشلبال اللزهتي (2)

 .125املطلبي إ ا صح احلدي  فهو مذهبي( تقي الدين السبكي، حتقي  عىل نايف بقاعي، ض

 .294ا، 6ج: )اإلحكام يف أصول األحكام(( 3)

 .50ا: )القول املفيد( (4)
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 .(1)( ظنا  وما نحن بمستيقننيإن نظن إالي )قال مالك:   -2

مت قال القعنبي: دخلت عىل مالك يف مرره الذي ماو فيه فسللي   -3

 عليه فرأيته يبكي فقلت: يا أبا عبد اهلل ما الذي يبكيك؟

ي! بالبكللاء منيلل ! ومللن أحلل   يللا ابللن قعنللب ومللايل ال أبكللي): فقللال يل

وليتنلي مل ، إليلهبت سوطا  وقد كانت يل السعة فليام سلبقت لوددو أين ض  

 !!.(2)(بالرأي أفت  

 رجعلة ال اللذي الطلالق أي –فتى يف طالق البتلة أمالكا   روي أني   -4

 أنا كلام قلت قوال  احمها، فقال: كتبها، فنظر إىل أشهب قد االث،  أهنا – فيه

نللا ! أمللا يللدريك! لعللل سللأرجع عنهللا  للدا  فللأقول: هللي آعلتمللوه قرج

 !!.(3)واحدة

  

                                                 
 .33ا، 2ج: )جامع بيان العلم وفضله( (1)

 .246ا 3ج: ، )وفياو األعيان( ابن خلكان79ا، )القول املفيد(: رواء ابن عبد ال ، راجع( 2)

 .314ا، 6ج: )االحكام يف اصول األحكام(( 3)
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 أقوال الشافعي

ملن  فلام صلحي ، قلد قلال بصلالف قلويل ما قلت وكلان النبلي )  -1

!! وقلد اسلتدل السلبكي بقلول الشلافعي (1)(دوينحدي  النبي أوىل وال تقلي 

 هذا يف هنيه عن التقليد. 

 .(2)  (د أحد دون رسول اهللقلي ال ي  ) -2

للإبللراهيم، يللا )قلال الشللافعي للمللزين:  -3 دين يف كللل مللا أقللول! ال تقلي

 .(3)(ه دينوانظر يف  لك لنفسك فإني 

أن يوجللد فيهللا  وال بللدي جهللدا ، فللت هللذه الكتللب ومل آل لقللد ألي ) -4

للنْ  َوَلللْو َكللانَ  :اهلل تعللاىل يقللول ألني  !اخلطللأ! نللد   م  وا اهلل   َ للْت   ع   ف يلله   َلَوَجللد 

ا ا اْخت اَلف  ت 
ة فقلد ا خيلالف الكتلاب والسلني فام وجدتم يف كتبي هذه ممي  .(4)َكا 

 ...(5)(رجعت عنه

                                                 
 .71ا: املطلبي السبكي،)معنى قول اإلمام 93ا: )آداب الشافعي ومناقبه( ابن أيب حاتم الرازي (1)

 .138ا/: السيوطي )الرد عىل من أخلد إىل األرض وأنكر أن االجتهاد يف كل عرص فرض( (2)

 .157ا /1ج: )حجة اهلل البالرة( (3)

 .82: سورة النساء (4)

 .60ا/: ) ترص املؤمل( أبو شامة الشافعي (5)



 ........................................... أكرمتني السامء(  34)

 

 أقوال أمحد ابن حنبل          

لل) -1 للال تقلي د مالكللا ! وال الشللافعي! وال األوزاعللي! وال دين! وال تقلي

 .(1)(الاوري! وخذ من حي  أخذوا

 أم مالكا ؟ بع  تي أقال أبو داود: قلت ألمحد: األوزاعي  -2

 .(2)(! ما جاء عن النبي فصذ به!هؤالءد دينك أحدا  من ال تقلي )قال: 

 .(3)(د دينه الرجالة فقه الرجل أن يقلي من قلي ) -3

يلتفلت  ال)فقلال: سواه، ر ألمحد بن حنبل قول مالك وترك ما ك      -4

لللقلللوم يفتنلللون احللللدي ،  إىل إالي  دون قلللول رجلللل وال يبلللالون هكلللذا يتقلي

 .(4)(باحلدي 

  

                                                 
 .27ا، 1ج: ، )جمموعة الرسائل املنتية(61ا :املصدر الساب  (1)

 .200ا، 2ج: )جمموعة الرسائل املنتية(، )إعالم املوقعني( ابن القيم (2)

 .201ا، 2ج: ، )إعالم املوقعني(27/ا 1)جمموعة الرسائل املنتية( ج (3)

 .134ا :)الرد عىل من أخلد إىل األرض( (4)
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 أقوال العلماء

ملا أدري ملا هلذا ): -وهو من أشهر تالميذ ماللك -قال سحنون  -1

واسللتحقت بلله ، الللرأي الللذي سللفكت بلله الللدماء واسللتحلت بلله الفللروج

 .(1)(احلقوق

لل-حللافا املرللرب -قلال ابللن عبللد اللل   -2 ه ال خللالف بللني أهللل : )إني

. وبعد أن أورد آياو ملن القلرآن يف  م التقليلد (2)يف فساد التقليد( األعصار

 .(3)قليد وإبطال ملن فهمه وهدي لرشده(قال: )وهذا كله نفي للتي 

وال جيلوز تقليلد   احليي د إالي د فال يقلي قال القايض الباقالين: )من قلي  -3

 .(4)امليت(

 باالجتهللادقللال السلليوطي: )مللازال السلللف واخللللف يللأمرون  -4

 وقلد صلنف يف  مي ويكرهونله، ونه ون عليه وينهون عن التقليد ويذمي وحيضي 

                                                 
  79ا، 1ج: . )اعالم املوقعني(79ا :)القول املفيد( (1)

 .48ا :املصدر الساب  (2)

 .48ا :)القول املفيد(: )الرد عىل من اخلد إىل األرض( (3)

 .97ا، 6ج: نسبه له ابن حزم يف اإلحكام (4)
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م اجلوزيللة التقليللد كللاملزين وابللن حللزم وابللن عبللد اللل  وأيب شللامة وابللن قلليي 

 .(1)وصاحب البحر املحيط(

د القلرن السلابع اهلجلري يلرى كان ابن دقي  العيد الذي يعلد جملدي  -5

 عنللد وفاتلله )روى املللؤر  ريح بللذلك إالي لقليللد ومل يسللتطع التصللحرمللة التي 

وكتبهلا يف ورقلة، األدفوي عن شيصه اإلمام ابن دقي  العيد أنله طللب منله 

فإ ا هلي يف حتلريم أخرجوها، فلام ماو فراشه، وجعلها حتت موته، مرض 

 .(2)(التقليد مطلقا  

قال الشي  األك  ابن العريب: )والتقليد يف دين اهلل ال جيلوز عنلدنا  -6

 .(3)ت(تقليد حي وال ميي ال 

قللال الشللوكاين: )فنصللوا أئمللة املللذاهب األربعللة يف املنللع مللن  -7

 ال ختفلى علىل علارف   لتهم، راء آيف تقديم الن  عىل آرائهلم ووالتقليد، 

وأيضا العلامء إنام أرشدوا  لتهم إىل تلرك تقليلدهم و تهم، من أتباعهم 

ل)، (وهنوا عن  للك املنلع ملن  -يقصلد األئملة األربعلة  -علنهم  ه صلحي فإني

 .(4)التقليد(

                                                 
 .42ا :)الرد عىل من أخلد إىل األرض( (1)

 .57ا :)القول املفيد( (2)

 )الفتوحاو املكية( الباب الاامن والاامنون. (3)

 .48,42,66ا :)القول املفيد( (4)
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لاملقلي  قال ابن اجلوزي: )اعلم أني  -8 ويف فيله، د د علىل  لت اقلة فليام قلي

 .(1)(.ه خل  للتأمل والتدبر..التقليد ابطال منفعة العقل ألني 

ينهون عن تقليدهم  -األئمة األربعة  -وكانوا )د ساب : قال السيي  -9

حلوا ويقولون: ال جيوز ألحد أن يقول قولنا من  ت أن يعرف دليلنا، وصي 

 .(2)(مذهبهم هو احلدي  الصحيح.... أني 

األصل يف اإلسالم أن يأخذ املسلم احلكم )قال سامل البهنساوي:  -10

للوالسللنية، الرشللعي مللن الكتللاب  ه ال عصللمة ألحللد حتللى تصللبح أقواللله ألني

قوال أيب حنيفة وماللك والشلافعي أو الفة، عا  من اهلل ال حتمل وأفعاله رش

ة بلل بلام اسلتندو إليله ملن الكتلاب والسلني بلذااا، و لتهم ليسلت ملزملة 

 .(3)(عىل  لك هؤالء األئمة األربعة ن ي ، النبوية

  

                                                 
 .66ا :، و كره صاحب )القول املفيد(125-124ا :تلبيس ابليس (1)

 .14-13ا ، 1ج: فقه السنة (2)

 .194ا : السنة املفرتي عليها (3)
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 د؟ ومن نقّل

وعلىل ، تقليلدهمبعد الترايض عن أقوال األئمة األربعة يف النهلي علن 

أم مالكلا  أم  حنيفلة أبلاد د منهم؟ هل نقلي لكن من نقلي ، دليلافرتاض وجود 

ح فاسللد عقللال  ح مفقللود والرتجلليح بللال مللرجي الشللافعي أم أمحللد؟ إن املللرجي 

خلرين عالملة اال  أال يعني أننا ورعنا عىل اآلدنا الشافعي موإ ا قلي ، ورشعا  

فاحلنفيلة ، خلالفملذهب األشلعري الفقهلي حملل  استفهام؟ واملالحلا أني 

 الشافعية!املالكية جيعلونه مالكيا  وكذا ، حنفيا  يقولون كان 



 (39) .............................................أكرمتني السامء .

 

 والسنةاألئمة 

وملن  للك ، ةالسني فيها ما خيالف  تبع آلراء األئمة األربعة جيد أني املتي  إني 

طالق اللاالث بلفلا واحلد أوقعله النبلي  فمن املعلوم أني ، الطالقرأهيم يف 

 وه االث طلقاو.األربعة فقد عدي  ما األئمةأ. و(1)طلقة واحدة 

 واألخذ بصالفه؟. فكيف جيوز للمسلم ترك ما صح عن النبي  

وقد مجع املحق  ابن دقي  العيد املسائل التي خالف مذهب كل واحد 

مللن األئمللة األربعللة احلللدي  الصللحيح فيهللا انفللرادا  واجتامعللا  يف جملللد 

 .(2)رصم

ة فيها األئمة والفقهلاء السلني  و كر األلباين مخسا  ومخسني مسألة خالف

وقال ابن حزم عن األحادي  التي خالفهلا واألئملة والفقهلاء: ، الصحيحة

 .(3)بع لربام بلرت األلوفلو تتبعها املتتي 

أحصليت علىل ماللك بلن أنلس سلبعني مسلألة )وقال اللي  بن سعد: 

 .(4)(قال فيها برأيه ة النبي ها  الفة لسني كلي 

                                                 
 صحيح مسلم، كتاب الطالق، باب طالق الاالث. (1)

 .37ا :)صفة صالة النبي، األلباين: راجع (2)

 .58ا /: احلدي  حجة بنفسه يف العقائد واألحكام، األلباين (3)

 .1080ا، 2ج: جامع بيان العلم وفضله (4)
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 من فقه األئمة األربعة

جله ل آخر باألندلس بلأن يزوي رجال  يف مرص وكي  لو أني )أبو حنيفة: قال 

وال يلتقيان أصال  فيام يرى الناس ام جتيء املرأة بولد ، عليهافالنة فيعقد له 

 .(1)(يكون نسبه اابتا  للرجل الذي يف مرص

فزنلى ، للصدملةإ ا استأجر امرأة ليزين ذلا ال )وقال الدبويس احلنفي: 

 (حنيفة! ...عليه عند أيب  ال حدي ا، ذ

، عليله ال حلدي ، يعللمإ ا تزوج  او رحم منه فوطأها وهو يعللم أو ال 

وهللو قللول أيب ، يللبحصللورة املبلليح قللد وجللدو وهللو النكللاح وإن مل  ألني 

 (2)حنفية!!...

للل  زوجتلله ومل يللتلفا فأهنللا ويف فقلله املالكيللة: لللو نللوى رجللل أن يط

  .تطل !!

  

                                                 
 حميي الدين عبد احلميد، بح  النسب، وراجع كتب احلنفية.: االحوال الشصصية (1)

، حتقي  وتصحيح مصطفى حممد القباين الدمشقي، وانظر )بدائع الصلنائع( 149-148ا :تأسيس النظر (2)

 .35ا، 7ج: للكاساين احلنفي
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  املعروف: يقول الز رشي املفسي 

 مه يل أسلتامنمه كتوأك ا سألوا عن مذهبي مل أبح بهإ 

 مأ بيح الطال وهو الرشاب املحري   ينوا بأني قال لت  فإن حنفيا  ق

 الب وهم همهلم أكل الك ح  أبي  ني وا بأني قال ت  وإن مالكيا  قل

 اح البنت والبنت حتلرمنك ابيح    ي نوا بأني قال ت  وإن شافعيا  قل

 (1)ماقيل حلويل بري  جمسي   نيوا بأني قالت  ا  قلوإن حنبلي

 من عقائد األشاعرة

اهلل تعاىل ال جيب عليه  أني  - أيضا   - ةومذهب أهل السني )قال النووي: 

يفعلل فليهام ، سلطانهخرة يف بل العامل كله ملكه والدنيا واآل، اهلليشء تعاىل 

فلو عذب املطيعني والصاحلني أمجعني وأدخلهم النلار كلان علدال  ، يشاءما 

 .(2)(م عىل الكافرين وأدخلهم اجلنة كان له  لكولو نعي ، منه

فهلم بنلاءا  ، ردهاوإنام األدلة ، عليهاإن عقيدة األشاعرة هذه ال دليل 

دخلال اهلل املطيعلني إقلالوا بجلواز  - ال جيلب علىل اهلل يشء -عىل قاعدام 

                                                 
 .310ا :زء الرابع من تفسته الكشافترمجة الز رشي املطبوعة باجل (1)

 .160ا، 17ج: صحيح مسلم برشح النووي (2)
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فقد أوجب اهلل عىل نفسه ، لكن هذه القاعدة متهافتة، اجلنةالنار والكافرين 

 أشياء منها الرمحة. 

مْ  َكَتَب تعاىل: قال  ه   َعىَلى  َرب ك  مْحَةَ  َنْفس    .(1)الر 

خرة يف سللطانه يفعلل فيهلا العامل ملك هلل والدنيا واآل ني إوما قالوه من 

يعلذب أوليلاءه فلاهلل وعلدهم  ولكلن ال يصلل األملر أن، صلحيحما يشلاء 

له  (2)،َح    اهلل   َوْعَد  إ ن    كاتة بجناو جتري من حتتها األهنار يف آياو  إ ن 

ه   َكانَ  يًّا َوْعد 
 وجل؟  الفعل من اهلل عزي  .(3)َمْأت 

املقصلد السلابع: تكليلف ملا ال ): (املواقلف)وقال القلايض اإلجيلي يف 

 .(4)(يطاق جائز عندنا

َكل لف   اَل قلال تعلاىل:القرآن، وهذه عقيدة أخرى يرفضها  لا اهلل   ي   َنْفس 

ْسَعَها إ ال   َكل ف   اَل (5)،و  ا اهلل   ي   .(6)آَتاَها َما إ ال   َنْفس 

                                                 
 .54: سورة األنعام (1)

 .33: سورة لقامن (2)

 .61: سورة مريم (3)

 .330ا: املواقف (4)

 .186: سورة البقرة (5)

 .7: سورة الطالق (6)
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 أقوال العلماء يف األئمة      

قللال: اجتمللع سللفيان ، وكيللعإىل  أخللرج اخلطيللب البرللدادي باإلسللناد

أيب حنيفلة إىل  فبعالوا، ليىلوابن أيب ، صالحواحلسن بن ، ورشيك، الاوري

ه ورشب اخلمر ونكح أمي ، أباهفقالوا له: ما تقول يف رجل قتل ، فأتاهمقال: 

 .أبلدا  لك شهادة  فقال له ابن أيب ليىل: ال قبلت  ، مؤمنيف رأس أبيه؟ فقال: 

ملن وقلال لله رشيلك: للو كلان يل ، وقال له سفيان الاوري: ال كلمتك أبدا  

وقال له احلسن بن صالح: وجهي من وجهك ، ربت عنقكلاألمر يشء لض

. وعندما سمع بوفاته سفيان الاوري قال: .وجهك أبدا  .إىل  حرام أن أنظر

 .(1)احلمد هلل الذي أراح املسلمني منه

حمملد بلن إسلامعيل ، وممن طعن عليه وجرحله)فيه: ، ال قال ابن عبد 

الضعفاء واملرتوكني: أبو حنيفة اللنعامين بلن اابلت فقال يف كتابه ، البصاري

قال نعيم بن محاد: حدانا حييى بلن سلعيد ومعلا  بلن معلا  سلمعنا ، الكويف

وقلال نعليم ، ملرتنيسفيان الالوري يقلول: اسلتتيب أبلو حنيفلة ملن الكفلر 

فقلال: كلان ، فجلاء نعلي أيب حنيفلة، الفزاري: كنت عند سلفيان بلن عيينلة

وما ولد يف اإلسالم مولود رش منه. هذا ما  كلره ، روةهيدم اإلسالم عروة ع

 .(2)(البصاري

                                                 
 .374ا ،13ج: تاري  برداد (1)

 .150ا : نتقاءاال (2)
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قال: قال يل مالك بن أنلس: أيلذكر أبلو حنيفلة ، مسلموعن الوليد بن 

 .(1)قال: ما ينبري لبلدكم أن يسكن، نعم: ببلدكم؟ قلت  

وقد تكلم ابلن أيب  ئلب يف ماللك )وقال ابن عبد ال  يف اإلمام مالك: 

قلال ، عنلهجفلاء وخشلونة كرهلت  كلره وهلو مشلهور  بن أنس بكالم فيه

وكلان إبلراهيم بلن سلعد ، باخليارإنكارا  منه لقول مالك يف حدي  البيعني 

فليام  - وتكللم يف ماللك أيضلا  عليله، يلدعو  يتكلم وكان إبراهيم بلن حييلى

عبد العزيز بن أيب سلمة وعبد اللرمحن بلن  - كره الساجي يف كتاب العلل 

، وعابوا شيئا  من مذهبه، زيد بن أسلم وابن إسحاق وابن حييى وابن الزناد

وروايته عن داود بن ، وتكلم فيه  تهم لرتكه الرواية عن سعد بن إبراهيم

 ...(احلصني واور بن زيد

وحتامل عليه الشلافعي وبعل  أصلحاب أيب حنيفلة يف يشء ملن رأيله 

ر لوعابله قلوم يف إنكلاره املسلح علىل اخلفلني يف احلضل، سدا  ملورع إمامتهح

ويف كالملللله يف عللللل وعللللاامن، ويف فتيللللاه بإتيللللان النسللللاء يف ، والسللللفر

 .(2)...األعجاز

                                                 
 ، حتقي  وختريج وىص اهلل عباس وصحح إسناده.547ا ،2ج: أمحد بن حنبل: ومعرفة الرجالالعلل  (1)

 .1115ا ،2ج: جامع بيان العلم وفضله (2)
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 -إملام اجللرح والتعلديل  -م فيه حييى بلن معلني أما الشافعي فقد تكلي 

 .(1)(ليس باقة): فقال عنه

ه كان يلتكلم يف أني  عن ابن معني من طرق   وقد صحي )قال ابن عبد ال : 

 .(2) (الشافعي

 وهم أموات أيضًا   

 دهم يف ديننا وقد ماتوا قبل أكالر ملن أللف وملائتي سلنة؟ إني كيف نقلي 

وكل يوم يستجد يشء ، مستمرر والزمن يف تطوي ، تكفيمسائلهم املدونة ال 

 فكيف سيجيبوننا عن املسائل املستحداة؟!.، جديد

  

                                                 
 .1114ا، 2ج: جامع بيان العلم (1)

 .394ا :الساب  املصدر –( 2)
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 كذلك وخمتلفون

، خلاا األئمة األربعة  تلفون فيام بينهم فكل واحد منهم لله فقله   إني 

 ونحلن نعللم بدهيلة أني ، الواحداالختالف قائم بني فقهاء املذهب  ني إحتى 

وقللد حيللتج علينللا ، يتعللدداحللل  واحللد ال  ألني ، لللهحكللم اهلل واحللد ال اللاين 

حتلى يل ر ظلاهرة االخلتالف بلني  (اختالف أمتي رمحة)البع  بحدي : 

 األئمة.

فرتاض ابوو وروده يتعارض مع هذا التفست هلذا احلدي  عىل ا لكني 

أمته عىل االختالف وهو يتلو هلم علن رب  فكيف حي  نبي اهلل  القرآن

واالعزة:  م 
ا اهلل   ب َحْبل   َواْعَتص  يع 

وا َواَل  مَج  ق   .(1)َتَفر 

لوا َواَل وقوله:  ون  ينَ  َتك  لوا َكال لذ  ق  لوا َتَفر  لن َواْخَتَلف  م   َملا َبْعلد   م   َجلاَءه 

ه   َوإ ن  : قولهو (2)اْلَبي نَاو   ذ  مْ  َهى ت ك  ة   أ م  َدة   أ م   ؟.(3)َواح 

ال )وعنله يقلول األلبلاين: ، للهوهذا احلدي  بالر م من  يوعه ال سند 

 .(..قوا.فلم يوفي ولقد جهد املحداون يف أن يقفوا له عىل سند ، لهأصل 

                                                 
 .103: سورة ال عمران (1)

 .105: سورة ال عمران (2)

 .92: سورة االنبياء (3)
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، املحلدانيولليس بمعلروف عنلد )ه قال: ونقل املناوي عن السبكي أني 

ه الشلي  زكريلا األنصلاري وأقري  (ومل أقف له عىل سند صحيح وال رعيف

 .(1)( 92/3يف تعليقه عىل تفست البيضاوي )ق

لل)وقللال ابللن حللزم عنلله:  ه لللو كللان وهللذا مللن أفسللد قللول يكللون: ألني

ألنله لليس ، مسللموهذا ما ال يقوله سصطا ، الختالف رمحة لكان االتفاق ا

خللر: آ رمحللة أو سللصط( وقللال يف مكللان وللليس إالي ، اخللتالفإال اتفللاق أو 

 .(2)(باطل مكذوب)

  

                                                 
 .57، ح 76ا، 1ج: األحادي  الضعيفة( سلسلة( 1)

 .64ا، 5ج: اإلحكام يف اصول األحكام(( 2)
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 النزاع بني أتباع املذاهب وتكفري بعضهم لبعض

احلنابللة كلانوا حيرقلون مسلاجد  النزاع بني أتباع املذاهب أني  ألوانمن 

، املنللابروكللان خطبللاء احلنفيللة يلعنللون احلنابلللة والشللوافع عللىل ، الشللافعية

 .(1)ووقعت فتنه بني احلنفية والشافعية فحرقت األسواق واملدارس

وقلد نشلأ اخللراب يف هلذا الوقلت )قال ياقوو احلموي عن أصلبهان: 

وقبله يف نواحيها لكارة الفتن والتعصب بني الشلافعية واحلنفيلة واحللروب 

واملتصلة بني احللزبني فكللام ظهلرو طائفلة هنبلت حمللة األخلرى وحرقتهلا 

 . (بتهاوخري 

وقعللت العصللبية بللني احلنفيللة والشللافعية وقامللت )وقللال عللن الللري: 

 ،احلروب بينهام كان الظفر يف مجيعها للشافعية هلذا ملع قللة علدد الشلافعية

 !!.(2)(إال أن اهلل نرصهم عليهم

 احلنفلي إ ا انتقلل اشلتهر بلني احلنفيلة أني ):  عل القاري احلنفيقال مالي 

 !. (3)(وإ ا كان بالعكس خيلع عليه ،رمذهب الشافعي يعزي إىل 

                                                 
 . 343ا، 3ج: ، )مراة اجلنان(76ا، 14ج: البداية والنهاية (1)

 .117ا، 3، و ج209ا، 1ج: معجم البلدان (2)

 .355ا، 3ج: إرشاد النقاد، الصنعاين، وراجع)الدين اخلال ( (3)
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للو كلان يل ملن األملر يشء ألخلذو )الشلافعي: وقال املظفر الطويس 

. يف حني يقول (2)!. وكفر أبو بكر املقري مجيع احلنابلة(1)(عىل احلنابلة اجلزية

 .!!(3)(من مل يكن حنبليا  فليس بمسلم)ابن حاتم احلنبل: 

 السياسة ودورها     

قد يتبادر للذهن سؤال: إ ا كلان األئملة األربعلة قلد هنلوا النلاس علن 

 دوهنم؟ تقليدهم فلام ا نرى املسلمني اليوم يقلي 

فقللد فررللت حكومللاو اجلللور ، السللببالسياسللة هللي  واجلللواب إني 

وعلادو  تهلا ملن ، ذلااملذاهب األربعة عىل الناس وأج ام عىل التعبد 

استمرو والية القضلاة األربعلة )ويف هذا يقول املؤر  املقريزي: ، املذاهب

حتى مل يب  يف جمموع أمصار اإلسالم مذهب يعرف من  -هل 566من سنة 

ملن متلذهب برتهلا، وأفتلى  وعلوديَ ، األربعلةمذاهب اإلسالم  لت هلذه 

فقهاؤهم يف هذه األمصار بوجوب اتباع هذه امللذاهب وحتلريم ملا علداها، 

 .اليومإىل  والعمل عىل هذا

  

                                                 
 .44ا، 8ج: مرآة الزمان (1)

 .252ا، 3ج: شذراو الذهب (2)

 .375ا، 3ج: تذكرة احلفاظ (3)
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وأعلن الظاهر بي س سلد بلاب االجتهلاد وملا زال أملر بيل س نافلذا  

 .(1)(بالر م من زوال ملكه

 أستطيع أن أحكم هنا بأن منع االجتهاد وإيني )وقال عبد املتعال الصعيدي: 

وال شلك أن هلذه ، بامللالوبوسائل القهر واإل لراء ، ظاملةقد حصل بطرق 

ن لبقي هللا مجهلور الوسائل لو قدرو لرت املذاهب األربعة التي نقلدها اآل

 .(2)(ن مقبولة عند من ينكرهاولكانت اآل، أيضا  يقلدها 

 خامتة املطاف      

بعد هذه اجلولة يف املدرسة األشلعرية نلرى أنله ال دليلل يوجلب علينلا 

إىل  وهللذا يللدعونا، فيهللاورأينللا بعلل  اإلشللكاالو التللي ظهللرو ، اتباعهللا

 إىل أطروحة الشيعة لنرى ما عندهم.  نتقالاال

  

                                                 
 .333ا، 2ج: اخلطط املقريزية (1)

 .14ا: ميدان االجتهاد (2)
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 الباب الثاني

 ةمــع اإلمـــاميـ
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 هل من دليل؟

هناه جلمهور أهل السنة نوجهه ألتباع أهل هذا السؤال نفسه الذي وجي 

هلل ملن  هل من دليل علىل صلحة اتبلاع أهلل البيلت ، البيت 

 حدي ؟آية؟ هل من 

كالتة وكلهلا مؤكلدة علىل وجلوب  -يف كتب أهل السلنة  -األدلة  إني 

 ويف الصفحاو القادمة نشت ألمهها. باع آل البيت اتي 
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 األدلة من السنة

 حديث الثقلني

إين تلارك فليكم اخلليفتلني ملن ): عن زيد بلن اابلت قلال: قلال رسلول 

 كتللاب اهلل وعللرتيت أهللل بيتللي وإهنللام لللن يتفرقللا حتللى يللردا علللي ، بعللدي

 .(1)(احلوض

 إيني ): - حهوصللحي  -الرتمللذي واملسللتدرك عللىل الصللحيحني ويف صللحيح 

، أحلدمها أعظلم ملن اآلخلر، بعلديتارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا 

ا ولن يتفرقي ، وعرتيت أهل بيتي، ود من السامء إىل األرضكتاب اهلل حبل ممد

 .(2)(فانظروا كيف ختلفونني فيهام ،احلوض حتى يردا علي 

يوما   وورد يف صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام رسول اهلل 

 ووعا و كلر، فحمد اهلل وأانى عليه ا  بني مكة واملدينةيدعى مخ   خطيبا  بامء  

ا بعد: أال أهيا الناس فإنام أنا برش يوشلك أن يلأتيني رسلول ريب أمي )قال:  امي 

فأجيب وأنا تارك فيكم اقلني أوهللام كتلاب اهلل فيله اهللدى والنلور، فصلذوا 

ل، بكتلاب اهلل واستمسلكوا بله قللال:  المي ، ب فيلهفحل  علىل كتلاب اهلل ور ي

                                                 
 .5/182، )مسند أمحد( 754رقم احلدي   337البن أيب عاصم، ختريج األلباين وصححه ا : السنة (1)

 .148ا، 3ج: )املستدرك(، 3788ا، 633ج: كتاب املناقب: صحيح الرتمذي (2)
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أ كركم اهلل ، هل بيتيأ كركم اهلل يف أ، وأهل بيتي أ كركم اهلل يف أهل بيتي

 .(1)(يف أهل بيتي

 صحة حديث الثقلني

وقلد روى ، الشليعةهذا احلدي  متواتر يف كتب أهل السنة قبل كتلب 

حه وقلد صلحي ، (2)ر تابعيلا  لهذا احلدي  مخسة واالاون صحابيا  وتسلعة عشل

اللذهبي يف تلصلي  ، احللاكم يف املسلتدرك، الط يكات من العلامء منهم: 

السلليوطي يف ، ابللن كاللت يف تفسللته، اهليامللي يف جممللع الزوائللد، املسللتدرك

الم )فقلد قلال: . وابلن حجلر (3)إسلحاقاملناوي، حممد بلن ، اجلامع الصرت

وردو علن نيلف وعرشلين اعلم أني حلدي  التمسك بلذلك طرقلا  كالتة، 

ويف بعل  تللك الشلبه، ر له طرق مبسوطة يف حادي عشل وومر، صحابيا  

ويف أخلرى أنله قالله باملدينلة يف ، بعرفلةبحجلة اللوداع ك أنيه قال  للالطرق 

خم، ويف أخرى أنه قال  لك بردير ، بأصحابهوقد امتنو احلجرة  ،مرره

 . ويف أخرى أنه قاله ملا قام خطيبا  بعد انرصافه من الطائف كام مري 

                                                 
 باب من فضائل عل بن أيب طالب.: كتاب فضائل الصحابة (1)

 .2وج1ج: راجع رواياام يف عبقاو األنوار (2)

 فقهه( عل احلسيني امليالين. –تواتره : راجع )حدي  الاقلني (3)
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، يف تلك املواطن و تها ه كرر عليهم  لكإ  ال مانع من أني ، وال تنايف

 .(1)(بشأن الكتاب العزيز والعرتة الطاهرة اهتامما  

ث الشلافعي واملحلدي ، (2)ح احلدي  من املعاصين الشي  األلباينوصحي 

اف صللحة حللدي  فقللد أابللت السللقي ، افاألشللعري احلسللن بللن عللل السللقي 

وهللذا نلل  كالملله قللال:  (كتللاب اهلل وسللنتي)الاقلللني، وورللع حللدي  

ئلت عن حدي  )  بعلدمها كتلاب اهلل تركلت فليكم شليئني للن تضللوا "س 

و هللو بلفللا أ (عللرتيت وأهللل بيتللي)هللل احلللدي  الصللحيح بلفللا  "و...

 ؟ نرجو توريح  لك من جهة احلدي  وسنده؟.(سنتي)

والروايلة  ،(يتليوأهلل ب)احلدي  الاابت الصحيح هو بلفلا : اجلواب

 .(باطلة من ناحية السند واملتن.. (تيني س  )التي فيها لفا 

هلذا )ي  الاقلني من صحيح مسللم قلال: حداف وبعد أن أورد السقي  

-431/ ا 2ج) اللدارمي يف سلننه، اللفلاذذا  ورواه أيضا   (لفا مسلم

 و تمها...، بإسناد صحيح كالشمس (432

، ووهائله، سلندهفال أشك بأنله مورلوع لضلعف  (تيوسني )ا لفا وأمي 

 ولعوامل أموية أارو يف  لك.

                                                 
 .440ا، 2ج: الصواع  املحرقة (1)

 .358-355ا، 2ج: سلسلة األحادي  الصحيحة (2)
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 (93ا/1ج) املسلللتدركوإليلللك إسلللناده ومتنللله: روى احللللاكم يف 

يب أويس عن أبيه علن الور بلن زيلد اللديل أاحلدي  بإسناده من طري  ابن 

يا أهيا الناس إين قلد تركلت فليكم ملا إن )عن عكرمة عن ابن عباس وفيه: 

 .(....ة نبيهني كتاب اهلل وس   وا أبدا  اعتصمتم به فلن تضلي 

يف الذيب قلال احللافا امللزي ، وأبلوهوأقول: يف سنده ابلن أيب أويلس 

ل -ابلن أيب أويلس  -بن ( يف ترمجة اال127/ ا 3الكامل: )ج قلول  ل  وأنق 

 من جرحه:

وابنلله : أبللو أويللس - بللن معللني -قللال معاويللة بللن صللالح عللن حييللى )

أيب أويلس وأبلوه يسلقان  : ابلن  - أيضلا   –وعن حييلى بلن معلني رعيفان، 

 ط يكذب، ليس بيشء. لي  -أيضا   -يى وعن حي، احلدي 

، عيفوقلال النسلائي: رل، ال  وكان مرفي ، الصدقوقال أبو حاتم: حمله 

وقللال أبللو القاسلللم ، يف مورللوع آخللر: لللليس باقللة -النسللائي  -وقللال 

تركه... وقال أبلو إىل  أن يؤدي، إىل الاللكائي: بالغ النسائي يف الكالم عليه

: وابن أيب أويس هذا روى عن خاله مالك أحاديل   رائلب يي د  أمحد بن عَ 

 .(ال يتابعه أحد عليه...

دار  391مقدملة فلتح البلاري(: /اقلت: قال احلافا ابن حجر يف )

و ت ، حدياهيء من لبش وعىل هذا ال حيتج  )املعرفة عن ابن أيب أويس هذا: 

 .(من أجل ما قدح فيه النسائي و ته...، الصحيحما يف 
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: ي  يف )فللتح امللللك العللل(قللال احلللافا السلليد أمحللد بللن الصللدي   

وقال سلمة بن شلبيب: سلمعت إسلامعيل بلن أيب أويلس يقلول: ): 15ا

 .(إ ا اختلفوا يف يشء فيام بينهمألهل املدينة  أرع   ربام كنت  

وحدياله اللذي ، بالكلذبوقد رماه ابن معلني ، بالورعفالرجل متهم 

 فيه لفا )سنتي( ليس يف واحد من الصحيحني. 

كتلاب ابنله اجللرح والتعلديل: فقال أبو حاتم الرازي كام يف ، أبوهوأما 

. ونقلل يف (ولليس بلالقوي، بلهكتب حدياه وال حيلتج ي  )(: 92/ ا 5)ج

 .(ليس باقة)اتم عن ابن معني أنه قال فيه: املصدر نفسه ابن أيب ح

 -ال يصلح علليهام، ين قلدمنا الكلالم فيه مال هذين الللذ قلت: وسند  

ال سليام وملا جلاءا بله  لالف للاابلت يف  -اخليلا   حتى يلج اجلمل يف سمي 

  تعاىل.الصحيح، فتأمل جيدا  هداك اهلل

فللللذلك مل يصلللححه يف ، احللللدي وقلللد اعلللرتف احللللاكم بضلللعف 

فلازداد احللدي  ، اإلسلناده واه  سلاقط وإنام جلب له شاهدا  لكني ، املستدرك

 وحتققنلا أن ابلن أيب أويلس أو أبلاه قلد رسق واحلد ملنهام، رعفهإىل  رعفا  

وقلد نل  ابلن ، نفسلهحدي   لك الواهي الذي سلنذكره ورواه ملن عنلد 

 معني وهو من هو عىل أهنام كانا يسقان احلدي .
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وجلدو لله شلاهدا  )(  لك حيل  قلال: 93ا /1حلاكم )جفروى ا

الم روى بسلنده ملن طريل  الضلبي انلا صلالح بلن  (من حدي  أيب هريلرة

صلالح علن أيب هريلرة ن أيب عن عبد العزيز بلن رفيلع عل، الطليحيموسى 

 : مرفوعا  

ل) تي وللن ني إين قد تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعلدمها كتلاب اهلل وس 

 .(احلوض قا حتى يردا علي يتفري 

ر الكلالم هنلا علىل رجلل واحلد يف لواقتصل، أيضلا  قلت: هذا موروع 

  .الطلحيالسند وهو صالح بن موسى 

ملن فيله، ين طعنوا وإليك كالم أئمة أهل احلدي  من كبار احلفاظ الذ

 (:96ا /13جاذيب الكامل )

يء. وقلال أبلو حلاتم اللرازي: رلعيف لقال حييى بن معني: ليس بشل)

 كات املناكت عن الاقاو. ، منكر احلدي  جدا  ، احلدي 

وقلللال يف مورلللع آخلللر ملللرتوك ، حدياللله ال يكتلللبوقلللال النسلللائي: 

 .(احلدي 

 ( للحافا ابن حجر: 355ا /4ويف اذيب التهذيب )ج
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ال يشلبه حلدي  األابلاو  قال ابن حبان: كان يلروي علن الاقلاو ملا)

وقلال ، بلهحتى يشهد املستمع هلا أهنا معمولة أو مقلوبة ال جيوز االحتجاج 

 .(أبو نعيم: مرتوك احلدي  يروي املناكت

بأنله: ] 2891ترمجلة[ (التقريلب)قللت: وقلد حكلم احللافا عليله يف 

 .(واه  )( بأنه: 241) (الكاشف)والذهبي يف  (مرتوك)

( حدياه هذا يف ترمجته عىل 302ا / 2)ج (امليزان)وأورد الذهبي يف 

 أنه من منكراته.

( بال ا  بال سلند 3برقم899) (املوطأ)وقد  كر مالك هذا احلدي  يف 

  وال قيمة لذلك بعد أن بينا وهاء إسناده.

( سلندا  331ا / 24ج) (التمهيلد)وقد  كر احلافا ابن عبد ال  يف 

، حييلىوحدانا عبد اللرمحن بلن )فقال:  ،االاا  هلذا احلدي  الواهي املوروع

قال حلدانا ، الديبلقال حدانا حممد بن إبراهيم ، سعيدقال حدانا أمحد بن 

بن عمرو بن  عن كات بن عبد اهلل، احلنينيعل بن زيد الفرائيض قال حدانا 

 به. (هعن أبيه عن جدي ، عوف

ر عىل علة واحدة فيه وهي أن كات بن عبد اهلل هلذا اللذي لقلت: نقتص

، الكلذبرمحة اهلل تعلاىل(: أحلد أركلان ) يف إسناده قال عنه اإلمام الشافعي
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قال ابن حبان: روى عن أبيه علن ، (1)وقال عنه أبو داود: كان أحد الكذابني

 عىل جهة ال حيل  كرها يف الكتب وال الرواية عنه أالي ه نسصة موروعة جدي 

 .(2)التعجب

 قال النسائي والدارقطني: مرتوك احلدي .

وقلال حييلى بلن معلني: ، يءلبشلوقال اإلمام أمحد: منكر احلدي  ليس 

 ليس بيشء.

قلت: وقد أخطأ احلافا ابن حجلر رمحله اهلل تعلاىل يف التقريلب عنلدما 

 (وقلد أفلر  ملن رملاه بالكلذب)الم قلال: ، فرلعير عىل قوله فيه: لاقتص

 قلت: كال مل يفر  بل هو واقع حاله كام ترى من كالم األئمة فيه.

وحدياله ، كلذلكوهو  (واه  )السيام وقد قال عنه الذهبي يف الكاشف: 

 .رضب عليه واهلل املوف فال يصلح للمتابعة وال للشواهد بل ي  ، موروع

كتاب اهلل وعرتيت( هو الصلحيح الاابلت يف )فتبني بوروح أن حدي  

وأن لفا )كتلاب اهلل وسلنتي( باطلل ملن جهلة السلند  لت ، مسلمصحيح 

أن يرتكوا اللفلا اللذي مل ، واألئمةاظ فعىل خطباء املساجد والوعي ، صحيح

                                                 
دار الفكلر، و)الذيب  377ا /8ج: السقياف قول اإلمام الشافعي وأيب داود عن )اذيب التهلذيب(نقل  (1)

 .24/138ج: الكامل(

 للحافا ابن حبان. 221ا  /2ج: نظر املجروحنيأ (2)
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وأن يذكروا للنلاس اللفلا الصلحيح الاابلت عنله ، يرد عن رسول اهلل 

 . انتهى.(1)بيتي( أو )عرتيت( كتاب اهلل وأهل)يف صحيح مسلم   

كتلاب اهلل وسلنتي( فلال )ومع هلذا للو افرترلنا جلدال  صلحة حلدي  

سلببا  ،  ويبقى التمسلك بلآل البيلت، الاقلنيتعارض بينه وبني حدي  

كتلاب ) ويف روايلة)وقد مجع بني احلدياني ابن حجر فقال: ، أساسيا  للنجاة

السلنة  ألني  ،رة علىل الكتلابلاملقتصلوهي املراد من األحادي  ، اهلل وسنتي(

وقللع عللىل التمسللك  احللل ي  واحلاصللل أني ، فللأ نى  كللره عللن  كرهللا، مبينللة

. ويسلتفاد ملن جمملوع بالكتاب والسنة وبالعلامء ذام من أهل البيت 

 .(2)(قيام الساعةإىل   لك بقاء األمور الاالاة

، فهلو قلاض  بالتمسلك بلآل البيلت  (تيوسني ) حدي  ولو صحي 

 !.!(3) ألن حدي  الاقلني من سنة النبي 

                                                 
: ، وختريج السقياف هذا رد عىل كل من حاول تصحيح احلدي  مالل294-289صحيح صفة صالة الليل  (1)

 س و ته.الدكتور عىل السالو

 .439ا /2ج: الصواع  املحرقة (2)

: )مسللند امحللد بللن حنبللل(: إن املصللادر السللنية التللي  كللرو حللدي  الاقلللني تربللو عللىل املللائتني منهللا (3)

: ،)السنن الك ى( البيهقلي73ا :،)املعجم الصرت( الط اين2/192ج: ، )طبقاو ابن سعد(182ا/5ج

سلسللة : ، وصلححه األلبلاين يف موارلع علدة ملن خترجياتله منهلا322ا، 1ج: ، )كنز العامل(113ا، 10ج

 صحيح اجلامع الصرت.: ، صحيح سنن الرتمذي355ا، 4ج: األحادي  الصحيحة
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 داللة احلديث

وآل  وجللي  حدي  الاقلني صيح يف وجوب التمسك بكتلاب اهلل علزي 

 بالتمسك ذام معا  لقوله فاألمن من الضالل ال يكون إالي ، معا   البيت 

وفيام يل كللامو بعل  أعلالم ، بأحدمهاومل يقل  (ما إن متسكتم ذام): 

 أهل السنة التي تؤكد ما أوردناه. 

كيلف )قال الشي  عبلد اللرمحن النقشلبندي بعلد  كلره ألهلل البيلت: 

فليهم ظهلر اإلسلالم ، أصلحابناوهم أنجلم ديننلا ومصلدر رشعنلا وعملدة 

لل، وفشللا قللال: إين  أنلله  صللحي  ومللن اللمي ، ونشللأدو أركانلله وذللم تأيي

 .(1)(تارك....

د باألخلذ ذلم وامللرا)عن هلذا احللدي :  (املرقاة)القاري يف وقال عل 

واالعلتامد علىل ، بلروايتهموالعملل ، حلرمتهموحمافظة بمحبتهم، التمسك 

 . (مقالتهم

أهل البيت  البا  يكونلون أعلرف بصلاحب البيلت  وأقول: األظهر هو إني )

الواقفلون علىل ، املطلعون عىل ستته، فاملراد ذم أهل العلم منهم، وأحواله

                                                 
 .78ا :العقد الوحيد (1)
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ب وذذا يصلح أن يكونوا عدال  لكتلا، وحكمتهالعارفون بحكمه ، طريقته

م  اهلل سبحانه وتعاىل كام قال:  ه  َعل م  ْكَمةَ  اْلك َتاَب  َوي   .(...(1)َواحْل 

قد قرهنم بكتاب  ه أال ترى أني ): (رشح املقاصد)وقال التفتازاين يف 

وال معنللى للتمسللك ، الضللاللةاهلل تعللاىل يف كللون التمسللك ذللام منقللذا  مللن 

 .(2)( باألخذ بام فيه من العلم واهلداية فكذا يف العرتةبالكتاب إالي 

واهتلديتم ، وانتهيلتم بنواهيله، رتم بأوامر كتابلهإن اءمت  )وقال املناوي: 

 .(3)(واتضلي اهتديتم فلم ، واقتديتم بستام، ذدي عرتيت

  

                                                 
 فقهه( والرسالة التي أصدراا دار التقريب يف مرص عن حدي  الاقلني. -تواتره  -راجع )حدي  الاقلني  (1)

 الساب .املصدر  (2)

 .14ا، 3ج: في  القدير (3)
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 .الكتاب...( أورانا امآية )

   م ينَ  اْلك َتلاَب  َأْوَرْانَلا ا  لنْ  اْصلَطَفْينَا ال لذ  َباد َنلا م  مْ  ع  لنْه 
   َفم 

له   َظلامل  نَْفس 
 ل 

مْ  لللنْه 
لللد   َوم 

ْقَتص  مْ  م  لللنْه 
او   َسلللاب     َوم  ْتَ لللوَ  َ ل لللَك  اهلل   ب لللإ ْ ن   ب لللاخْلَ  اْلَفْضلللل   ه 

 ل الكلريم القلرآن ل الكتاب أورث اهلل أنإىل  الكريمة اآلية تشت. (1)اْلَكب ت  

 بعلد عبلاده وجل عز اهلل مقسي  ام، عباده من واستصلصهم اصطفاهم أناسا  

، بلاخلتاو وسلاب ، ومقتصلد، لنفسله ظلامل: إىل صلفوته ملنهم اصطفى أن

 هللم باآليللة املللذكورة الاالاللة األصللناف أن قللال مللن بعيللدا    هللب وقللد

 واملقتصللد الظللاملإىل  املصللطفني قسللم) :(2)الللرازي الفصللر قللال، املصللطفون

( عبادنلا ملن) قوللهإىل  عائد( فمنهم) قوله يف الضمت: نقول األني ، والساب 

 املللذكورين أقللربإىل  الضللمت عللود ألن (اصللطفينا الللذين) قولللهإىل  ال

 .(واجب

، صلحيح امللذكورين أقلربإىل  الضلمت علود وجلوب من  كره ما إن

 واراللا   يكللون وكيللف مصللطفى؟ الظللامل يكللون كيللف أنلله عليلله يللرد ولكللن

 يعلود( فملنهم) الضلمت إن حقائقله؟ من بكات بجهله جزمنا مع، للكتاب

 .منهم املصطفني اهلل أخرج أن بعد العباد أصناف بقيةإىل 

                                                 
 .32: فاطرسورة ( 1)

 .12ا : عصمة األنبياء( 2)
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يمَ  ن وحا   َأْرَسْلنا َوَلَقْد  :تعاىل كقوله وهي اَم  يف   َوَجَعْلنلا َوإ ْبلراه  لت ه  ي  ر     

ةَ  مْ  َواْلك تاَب  الن ب و  نْه 
ْهَتد   َفم  ت   م 

مْ  َوَكا  نْه 
ق ونَ  م    .(1)فاس 

 وهذا،  حممد أمة هم املصطفني أنإىل  (2)تفسته يف كات ابن و هب

 النار؟ منهم كبتا   قسام   يدخل ام األمة مجيع اهلل يصطفي فكيف، يستقيم ال

  للمصطفني؟ مكانا   النار تكون فهل

 اهلل أكللرمهم خاصللني أنللاس هللم إن املصللطفني نقللول أن إال يبقللى فللال

 علليهم خيفلى وال ومعارفله دقائقله يلدركون حي ، الكتاب علم وأوراهم

 أهنام وأكد بالكتاب عرتته قرن قد اهلل رسول أن عرفنا وإ ا، كنوزه من يشء

 !الكتاب علم وراوا الذين هم أهنم لنا سيتبني، بع  عن يفرتقان ال

 

  

                                                 
 .26: احلديد ( سورة 1)

 .563ا  3ج: تفست ابن كات( 2)
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 السفينةحديث     

ن ركبهلا نجلا مال أهل بيتي فيكم مال سفينة نلوح مل): قال النبي 

 .(ومن ختلف عنها هلك

وصلححه كلل ملن: احللاكم يف ، روى هذا احلدي  اامنية من الصحابة

، (1)السيوطي يف هناية األفصلال يف مناقلب اآلل، 151/ ا 3مستدركه: ج

جلاء ملن طلرق )وابن حجر الشلافعي إ  قلال: ، (2)والطيبي يف رشح املشكاة

وصلحح احللدي  حمملد بلن ، احللدي  (3)(عديدة يقلوي بعضلها بعضلا  ...

ك علىل  للك ويلدلي )إ  قال بعد كالم لله:  ،يوسف املالكي املعروف بالكايف

احلدي  املشهور املتف  عىل نقله: مال أهل بيتي مال سفينة نوح من ركبهلا 

 .(4)(نجا ومن ختلف عنها  رق

وقد روى احلدي  أكار من مائة ومخسني عاملا  من علامء أهل السنة  

 .(5)مرسليه إرسال املسلامو

                                                 
  طو .  (1)

 .43ا :راجع )خالصة عبقاو األنوار( عىل احلسيني امليالين (2)

 .445ا، 2ج: الصواع  املحرقة (3)

 .247ا :األنوار(راجع )خالصة عبقاو  (4)

، )املعجللم الصللرت( 130ا/: ، )املعجللم الكبللت( الطلل اين151ا، 3ج: )املسللتدرك( للحللاكم: مللاال   (5)

 ..211ا /1ج: السيوطي، )عيون األخبار( ابن قتيبة
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 داللة احلديث

النجاة بركلوب سلفينة  داللة احلدي  وارحة كل الوروح عىل أني  إني 

بلاعهم واالقتلداء ذلم والسلمع ومعنى ركوب سلفينتهم اتي ، آل البيت 

 أني  ووجه تشبيههم بالسفينة فيام ملري )قال ابن حجر الشافعي: ، والطاعة هلم

نجا ملن ، وأخذ ذدي علامئهم، فهممن أحبهم وعظمهم شكرا  لنعمة مرشي 

وهللك يف ، ظلمة املصالفاو ومن ختلف عن  لك  رق يف بحر كفلر اللنعم

 .(1)(مفاوز الطريان

  

                                                 
 .447-446ا /2ج: الصواع  املحرقة (1)
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 جمموعة أحاديث

وعلل باذلا فملن أراد العللم أنا مدينة العلم ): قال رسول اهلل  -1

 .(1)(فليأو الباب

النجوم أمان ألهل األرض من الررق وأهل ): قال رسول اهلل  -2

فلإ ا خالفتهلا قبيللة ملن العلرب اختلفلوا ، بيتي أمان ألمتي ملن االخلتالف

 .(2)(فصاروا حزب إبليس

قلا للن يتفري علل، عل مع القرآن والقرآن مع ): قال رسول اهلل  -3

 .(3)(احلوض دا علي حتى ير

  

                                                 
كيحيلى بلن معلني، والطل ي يف صحح هذا احلدي  اانان وعرشون من جهابذة علامء أهل السلنة واجلامعلة  (1)

)اذيب اآلاار( واحلاكم يف املستدرك.. وقد ألف احلافا األشلعري حمملد ابلن الصلدي  املرلريب كتابلا  أابلت فيله 

وراجللع احلللدي  يف : )فللتح امللللك العللل بصللحة حللدي  بللاب مدينللة العلللم عللل(: صللحة هللذا احلللدي  أسللامه

 .48و47ا : ، )تذكرة اخلواا(22ا ،4ج: ، )أسد الرابة(127و126ا، 3ج: )املستدرك(

ا  /2ج: ، قال هذا حدي  صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، )الصواع  املحرقلة(149ا /3ج: )املستدرك( (2)

 .147ا، 9ج: وصححه )جممع الزوائد( 445

هللذا حللدي  صللحيح اإلسللناد، الطلل اين يف األوسللط، )الصللواع  : ، قللال124ا /3ج: )املسللتدرك( (3)

 .361ا، 2ج: املحرقة(
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عل مع احل  واحل  مع عل يدور معه حي  ): قال رسول اهلل  -4

 .(1)(دار

أنت تبني ألمتلي ملا اختلفلوا فيله ): لعل  قال رسول اهلل  -5

 .(2)(من بعدي

من رسه أن حييا حيايت ويموو ممايت ويسكن ): قال رسول اهلل  -6

وليقتدي باألئمة ملن وللده ، يهوليوال ولي جنة عدن  رسها ريب فليوال  عليا  

فويلل ، ورزقلوا فهملي وعلملي، خلقوا من طينتلي، من بعدي فإهنم عرتيت

ال أنلللاهلم هلل ، القلللاطعني فللليهم صللللتي، للمكلللذبني بفضللللهم ملللن أ متلللي

 .(3)(شفاعتي

  

                                                 
، 633ا، 5ج: ،وراجلع سلنن الرتملذي30ا، 5ج: ،)منتصب الكنلز(321ا /14ج: )تاري  برداد( (1)

 ...35ا، 7ج: ، جممع الزوائد124ا /3)املستدرك( ج

، منتصللب 156ا، 6ج: صللحيح عللىل رش  الشلليصني، )كنللز العللامل(: وقللال122ا /3ج: املسللتدرك (2)

 .188ا :احلقائ ( املناوي، )كنوز 488ا /2ج: ، )تاري  دمش (33ا، 5ج: الكنز

، وراجع )كنلز 95ا /2، )تاري  دمش ( ج108ا، 9ج: ، )جممع الزوائد(86ا، 1ج: حلية االولياء( 3)

 .، منتصب2625حدي  رقم  104ا، 12ج: العامل(
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 دلـة مـن القرآناأل

 جمموعة آيات 

ينَ  إ ن   ملا نزل قول اهلل تعاىل: ل وا آَمن وا ال ذ  او   َوَعم  احل َ مْ  أ وَلىئ َك  الص   َخلْت   ه 

ة   ي   .(1)اْلَ  

 .(2)(يا عل هم أنت وشيعتك): قال رسول اهلل 

 وزاد يف رواية: هلم الفائزون يوم القيامة. 

وايف قوله:  البيت  باالعتصام بآلوقد أمرنا اهلل  م 
 ب َحْبلل   َواْعَتص 

ا اهلل   يع 
وا َواَل  مَج  ق   .(3)َتَفر 

 ،الكتللاب وآل البيللت()فاملقصللود بحبللل اهلل يف هللذه اآليللة الللاقالن 

ل، نقوللهوحدي  الاقلني خت دليل عىل ما  و الروايلاو حبلل اهلل وقلد فسي

 .(4)بآل البيت

                                                 
 .7: سورة البينة (1)

-356ا /2ج: )شلواهد التنزيلل( احلسلكاين احلنفلي: ( مصادر هذا احللدي  قرابلة عرشلين مصلدرا  منهلا2)

، 5ج: ، )فلللتح القلللدير(، الشلللوكاين146ا، 3ج: ، )تفسلللت الطللل ي(379ا، 6ج: ، )الللدر املنالللور(466

 .96ا، ، )الصواع  املحرقة(30/207: ، )روح املعاين( األلويس477ا

 .103: سورة آل عمران (3)

، 30ا /1ج: ، )شللواهد التنزيللل(444ا :، )الصللواع  املحرقللة(16ا، 4ج: )روح املعللاين(: راجللع (4)

 .76ا ، )اإلحتاف بحب األرشاف( الش اوي الشافعي،177-180
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 وأمرنا اهلل بسؤال أهل الذكر.  -

ْكر   َأْهَل  َفاْسَأل واقال تعاىل:  نت مْ  إ ن الذ  ونَ  اَل  ك   .(1)َتْعَلم 

 .(2)كام يف الرواياو وأهل الذكر املأمور بسؤاهلم هم آل البيت 

لا َيلانا تعاىل بالكون معهم يف قولله: وأمر - َ ينَ  َأهي  لوا آَمن لوا ال لذ  ق   اهلل َ ات 

ون وا اد ق نيَ  َمعَ  َوك   .(3)الص 

قال علامء الست: معناه كونوا ملع علل وأهلل )قال سبط ابن اجلوزي: 

 .(4)(د الصادقنياس: عل سيي عبي قال ابن ، بيته

  

                                                 
 .43: سورة النحل (1)

، 11ج: ، )تفسللللت القرطبللللي(591ا 2ج: ، )تفسللللت ابللللن كاللللت(75ا، 14ج: تفسللللت الطلللل ي (2)

 ، )تفست الاعلبي(.41ا /14ج: ،)روح املعاين(272ا

 .119: سورة التوبة (3)

، )روح 295ا، 2ج: ، )فللتح القللدير(290ا، 3ج: ، وراجللع )الللدر املناللور(10ا :تللذكرة اخلللواا (4)

 ، )تفست الاعلبي(.41ا، 11ج: املعاين(
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 وهم الذين أمرنا اهلل تعاىل بإطاعتهم يف قوله:  -

يع وا
يع وا اهلل َ َأط 

وَل  َوَأط  س  مْ  اأْلَْمر   َوأ ْويل   الر  نْك 
. فأولوا األمر هم (1)م 

 .(2)آل البيت 

جس وهم الذين نزلت فيهم آية التطهت إ  أ هب اهلل تعاىل عنهم الر -

لاَم إقال تعاىل: تطهتا ، وطهرهم  يلد   ن  ر  َب  اهلل   ي  ي لْذه 
م   ل  ْجَس  َعلنْك   َأْهلَل  اللر 

مْ  اْلَبْيت   َرك  َطه  ا َوي  ت 
. وقد نزلت هذه اآلية يف عل وفاطمة واحلسلن (3)َتْطه 

 .(4)واحلسني 

إ  قلال  ،النصلارى وآل البيت هم اللذين باهلل ذلم رسلول اهلل  -

َك  َفَمنْ تعاىل:  نْ  ف يه   َحاج  نَ  َجاَءكَ  َما َبْعد   م  ْلم   م  ْل  اْلع   َأْبنَاَءَنا َنْدع   َتَعاَلْوا َفق 

مْ  مْ  َون َساَءَنا َوَأْبنَاَءك  َسنَا َون َساَءك  مْ  َوَأْنف  َسك  م   َوَأْنف  لْل  ا   اهلل   َلْعنَلةَ  َفنَْجَعلْل  َنْبَته 

 .(5)اْلَكا  ب نيَ  َعىَل 

                                                 
 .59: سورة النساء (1)

، )تفسللت البحللر 133ا، 4ج: ، )تفسللت الللرازي(204,202، حللدي  148ا، 1ج: شللواهد التنزيللل (2)

 .79ا /5ج: ابوري ذامش تفست الط ي(، )تفست النيس278ا، 3ج: املحيط( أيب حيان األندليس

 .33: سورة االحزاب (3)

 5ج: ، صللحيح الرتمللذيصللحيح مسلللم. كتللاب فضللائل الصللحابة، بللاب فضللائل أهللل بيللت النبللي  (4)

 ...158و147و146و133ا /3ج: ، )املستدرك عىل الصحيحني(330ا، 1ج: ، مسند أمحد663ا/

 .61: سورة آل عمران (5)



 ........................................... أكرمتني السامء(  74)

 

فكلان ، الكسلاءوقد أمجع املفسون عىل نزول هلذه اآليلة يف أصلحاب 

نسللاءه  الزهللراء  وفاطمللة أبنللاء النبللي  احلسللن واحلسللني 

 .(1)نفسه  وعلي 

للقلال تعلاىل: مسللم، م عىل كل وهم الذين أوجب اهلل مودا -  ال   ق 

مْ  ا َعَلْيه   َأْسَأل ك  ةَ  إ ال   َأْجر  ْرَبىى  يف   املََْود   .(2)اْلق 

احلسلن ، فاطملة، عللواملقصود بلالقربى هنلا أصلحاب الكسلاء: 

 .(3)واحلسني 

 اهلل َ إ ن  قلال تعلاىل: علليهم، علاىل الصلالة وهم اللذين أوجلب اهلل ت -

َكَتلله  
َصللل ونَ  َوَماَلئ  للا َيللا  الن ب للي   َعللىَل  ي  َ ينَ  َأهي  وا َعَلْيلله   َصللل وا آَمن للوا ال للذ   َوَسللل م 

يام  
 .(4)َتْسل 

  

                                                 
، 5ج: فضلائل الصلحابة، بلاب ملن فضلائل علل بلن أيب طاللب، صلحيح الرتملذي صحيح مسللم، كتلاب (1)

 .150ا، 3ج: ، )املستدرك( وصححه638ا

 .23: سورة الشورى (2)

، تفسلت 467ا، 3ج: ، تفست الز رشلي122ا، 4ج: ، تفست ابن كات16ا، 25ج: تفست الط ي (3)

 ...172ا، 3ج: ، )املستدرك(22ا، 16ج: القرطبي

 .56: األحزاب سورة (4)
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 هنا أن نصل عليه وعىل آله معا   واملقصود بالصالة عىل النبي 

 .(1)كام صحت ذذا الرواياو

 دلة الفريقني على كفيت امليزانأ

ه ليس هناك دليل التباع املذاهب األربعلة و لتهم مملن ابت لنا أني 

وال من  القرآنال من ، منهجهمون أنفسهم بأهل السنة عىل صحة يسمي 

القرآنية رصيد كبت من األدلة  فلدهيم ا أتباع أهل البيت أمي ، السنة

باعهم،  والنبوية عىل وجوب فلو جعلنا أدلة األمامية عىل كفلة ميلزان اتي

لاملفقودة( عىل الكفي )وجعلنا أدلة األشاعرة  ة ة األخلرى منله لاقللت كفي

 امليزان لدى اإلمامية بحدي  الاقلني وحده.

وهلذا  ،خذ علنهمواأل باع آل البيت الواجب اتي  أني وذذا نرى 

، بلاعهماتي بوجوب  ورسوله  وجلي  الواجب هو تنفيذ ألمر اهلل عزي 

 وهو سبب النجاة الوحيد يوم القيامة.

  

                                                 
إن اهلل ومالئكته يصلون عىل النبلي، )صلحيح مسللم( كتلاب : كتاب التفست، باب قوله: صحيح البصاري (1)

 .353ا، 2ج: الصالة، باب الصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم بعد التشهد، )صحيح الرتمذي(
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 وقفة مع السلفية  

فبيلنام ، خالف السلفية مجهور السنة يف كيفيلة تلقلي معلامل اإلسلالم

السللفيون  علدي ، ويتعبلدون بفتلاواهمد مجهور السنة األئمة األربعلة يقلي 

، ر اإلسلالم ذلملهؤالء األئملة مالل سلائر عللامء املسللمني وال ينحصل

الكتلاب والسلنة بنقلل أي إىل  والفهم الصحيح لإلسالم هلو بلالرجوع

 صحايب ومن جاء بعدهم.

نحن نتف  معهم يف اعتامد الكتلاب والسلنة كمصلدرين أساسليني 

سلنة علن أي صلحايب مهلام كانلت هلل يمكلن أخلذ ال، لكلني ، لإلسالم

ل ،حاللهإىل  ستته ودون النظر ه جيلب أن كلام هلو ملنهج السللفية؟ أم إني

سلتقامته اوإ ا ابتلت  ،والتعلديل ونلدرس حياتلهندخله حمكمة اجللرح 

وربطه يف النقل يؤخذ عنه؟ أخرج البصاري علن أيب وائلل قلال: قلال 

رجلال  إيلي  فعني ت  أنا فرطكم عىل احللوض َلل): عبد اهلل: قال النبي 

فلللأقول: أي رب ، ملللنكم حتلللى إ ا أهويلللت ألنلللاوهلم اختلجلللوا دوين

 . (1)(أصحايب: فيقول: ال تدري ما أحداوا بعدك

                                                 
اتقوا فتنة ال تصليبن اللذين ظلملوا ملنكم و [: كتاب الفتن، باب ما جاء يف قول اهلل تعاىل: صحيح البصاري (1)

 .]خاصة...
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حيللال بينللي  أقللوام أعللرفهم ويعرفللونني اللمي  لللتد علللي )ويف روايللة: 

 .(1)(.وبينهم..

يلوم  يرد عللي ): قال رسول اهلل  ث أني ه كان حيدي وعن أيب هريرة أني 

، صلحايبأ فأقول: يا ربي ، ؤون عن احلوضل  َح ي  القيامة رهط من أصحايب فَ 

إهنللم ارتللدوا عللىل أدبللارهم ، فيقللول: أنللك ال علللم لللك بللام أحللداوا بعللدك

 .(2)(القهقرى

وهلذا إشلكال خطلر ، ارهذه األحادي  صحية يف دخول الصحابة النيل

 .باملنلافقني واملرتلدينهلذا فسلوا املقصلودين يف األحاديل  ، واجه السلفية

نت الرواياو علة دخلول هلؤالء النلار فقد بيي ، وهذا التفست ليس صحيحا  

ومل يذكر ، أصال  ه مل يسلم . واملناف  ال يرتد ألني .وهو: اإلرتداد واإلحداث.

 .(3)لنا التاري  شيئا  عن إحداث املنافقني

القسم األكل  ملنهم ارتلدوا يف حيلاة  ألني ، وتفسته باملرتدين مرفوض

كذلك إهنم مل حيداوا شليئا  ، دخوهلم النار فكيف يستفس ،  النبي

                                                 
 .املصدر الساب ، صحيح مسلم ، كتاب الفضائل، باب ااباو حوض نبينا  (1)

 كتاب الرقاق، باب يف احلوض.: صحيح البصاري (2)

، فجلذذم وال يذكر أي حترك هلم رد اإلسالم واملسلمني، فهل كان أبو بكلر)رض( أ كلى ملن النبلي  (3)

إلسالم وصفت قلوذم! ام أهنم رروا بالورع السيايس القائم آنذاك ونال إعجاذم فأوقفوا مؤامراام التي إىل ا

 أن هذه نقطة جديرة جدا  بالتأمل واملتابعة... وكشفها القرآن؟ يبدو يل طاملا حاكوها رد النبي 



 ........................................... أكرمتني السامء(  78)

 

لل إن هنللاك روايللة تقللول: بعللد أن يؤخللذ ، ام ارتللدوا عنلله ال  للتيف الللدين وإني

 مالل مهلل فال أراه خيل  منهم إالي ): النار يقول النبي إىل  األصحاب

 .(1)(النعم

ل -بفتحتني  -واهلمل )قال ابن حجر:   ... واملعنى أني ه اإلبل بال راع 

 القليللل ألن اهلمللل يف اإلبللل قليللل بالنسللبة مللنهم إالي  -احلللوض  -ال يللرده 

 .(2)(لرته

الناجي منهم قليل  أي إني )وجاء يف لسان العرب والنهاية البن األات: 

 .(3)(يف قلة النعم الضالة

 بة مقلربني ملن النبلي هناك رواياو ملن صلحا باإلرافة هلذا فإني 

وهللي مفسللة  اعرتفللوا عللىل أنفسللهم باإلحللداث والتريللت بعللد النبللي 

بللام ال يبقللي للسلللفية أي تأويللل أو ت يللر ألحاديلل   ،لنحاديلل  السللابقة

 احلوض.

                                                 
 كتاب الرقاق، باب يف احلوض.: صحيح البصاري (1)

 .401ا، 11ج: فتح الباري (2)

 274ا، 5ج: ، النهاية يف ) ريب احلدي (135ا، 15ج: لسان العرب (3)
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لقيلت )قلال: ، أبيلهروى البصاري بسنده عن العلالء بلن املسليب علن 

وبايعتله حتلت  صلحبت النبلي ، للكفقللت: طلوبى ، عازبال اء بن 

 .(1)(فقال يا بن أ  إنك ال تدري ما أحدانا بعده!!، الشجرة

! ا كلان علىل عهلد النبلي ملا أعلرف شليئا  مميل)قال أنس بن مالك: 

 .(2)(قال: أليس ريعتم ما ريعتم فيها؟!، قيل: الصالة

وقد بني أبو الدرداء هول املصيبة وترت حال الناس عام كلانوا عليله يف 

سلمعت سلاملا  قلال: سلمعت أم )خلرج البصلاري قلال: أ، زمن النبلي 

فقللت: ملا أ ضلبك؟ ، الدرداء تقول: دخل عل أبو الدرداء وهو مرضلب

 .(3)(شيئا  إال أهنم يصلون مجيعا ! فقال: واهلل ما أعرف من أمة حممد 

عن عبلد اهلل  حال الصحابة بعده بصورة وارحة.  النبي وقد بنيي 

ل علن رسلول اهلل ، العلاابن عمرو بن  إ ا فتحلت علليكم )ه قلال: أني

قال عبد الرمحن بن عوف: نقول كام  (أي قوم أنتم؟، خزائن فارس والروم

، تتحاسدون! ! امي أو  ت  لك! تتنافسون): أمرنا اهلل، قال رسول اهلل 

                                                 
 كتاب املرازي، باب  زوة احلديبية.: صحيح البصاري (1)

 كتاب مواقيت الصالة، باب تضييع الصالة. : صحيح البصاري (2)

 .159ا، 1ج: صحيح البصاري (3)
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تنطلقللون يف مسللاكني  اللمي ،  لللكأو نحللو ، تتبا ضللون اللمي ، !تتللدابرون اللمي 

 .(1)(املهاجرين فتجعلون بعضهم عىل رقاب بع 

البحرين، من  فقدم أبو عبيدة بامل  ). .ومن حدي  لعمرو بن عوف: .

فوافوا صالة الفجر مع رسول اهلل ، عبيدةفسمعت األنصار بقدوم أيب 

 ، رسول اهلل  صىلي فلامي  فتبسم رسول اهلل فتعرروا له، انرصف :

 ،أبا عبيدة قدم بيشء من  كم سمعتم أني : أظني قالام ، حني رآهم

فو ، كملوا ما يس  أبرشوا وأمي البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول اهلل! قال: 

ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم ، عليكم! ما الفقر أخشى اهلل

فتهلككم كام ، كام تنافسوها فتنافسوهاكام بسطت عىل من كان قبلكم! 

 .(أهلكتهم

للو  رح فيلله بللأني لكالملله السللاب  بحللدي  آخللر يصللد النبللي قللد اكي

سنن من كان قلبلكم  لتتبعني ): قال ، أصحابه سيتبعون من كان قبلهم

قلنلا: يلا  (تبعتملوهم حر رب  حتى لو دخلوا ج  ، ش ا  بش  و راعا  بذراع

 لنا: إنه ال يمكلن ملسللم أن تبنيي  رسول اهلل: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟

، السللفيةع باإلطمئنان يف أخذ اإلسالم عن أي صحايب كلام هلو ملنهج يتلفي 

الذين يورلحوهنام للنلاس هلم  لكني ، والسنةنحن نتف  معهم عىل الكتاب 

 تبعا  لندلة الاابتة. أئمة أهل البيت 

                                                 
 كتاب الفتن، باب فتنة املال.: ( سنن ابن ماجة1)
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 اعتناق بعض علماء أهل السنة مذهب أهل البيت 

ى انتشللار الكتللب يف العصللور احلدياللة وتللوفر بللداياو احلللوار لقللد أدي 

ية-ى  لك إىل جتل هذه احلقيقة أدي ، املسلمنيالعلمي بني  مدرسة أهلل  أحقي

لدى كات من علامء أهل السنة وماقفيهم، لذلك قام  -باإلتباع  البيت 

وكتبلوا كتبلا  ممللوءة  الة من هؤالء العلامء باعتناق مذهب أهل البيت 

 وهذه أسامء بعضهم:، باألدلة الناصعة

خلرتو ملذهب مللا ا ا)لله كتلاب: ، األنطلاكيالشي  حممد مرعي  -1

 (.  الشيعة مذهب أهل البيت

 .(عالتشيي إىل  يف طريقي)له كتاب: ، األنطاكيالشي  أمحد أمني  -2

ام )له كتب عدة منها: ، يلالتونسالدكتور حممد التيجاين الساموي  -3

 اهتديت(.

-ابن تيمية )له مؤلفاو عديدة منها: ، احلميداألستا  صائب عبد  -4

 ... موقفه من الشيعة وأهل البيت  -عقائده  - حياته

املواجهلة الكامللة ملع )لله: ، األرديناملحامي أمحد حسني يعقلوب  -5

 ... (لهآالرسول و
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 (معامل الفلتن)له: ، املعروفنير لمن علامء مص، أيوبالشي  سعيد  -6

 ني.يف جزئ

االنتقال الصلعب يف امللذهب )له ، املرريباألستا  أدريس احلسيني  -7

 واملعتقد(.

)حقيقللة الشلليعة مللن فلسللطني للله: ، قاسللمالللدكتور أسللعد وحيللد  -8

 (.االاني عرشية

اإلماملة وأهلل البيلت )من مرص لله: ، مهراند بيومي الدكتور حممي  -9

 )وله أكار من ستني كتابا . ،يف االاة أجزاء 

احلقيقلة الضلائعة )ملن السلودان لله: ، أمحلدد الشي  معتصم سيي  -10

 (.رحلتي نحو مذهب أهل البيت 

 ( ...ا جعفريملا ا أن)له: ، مرصمن ، احلفياالكاتب حممد عبد  -11

 )الطري  إىل مذهب أهل البيتله: ، النفيسالدكتور أمحد راسم  -12

.) 

 .( أهل السنة واإلمامية)السلفية بنيله: ، األستا  حممد الكاتي -13

اهلنلدي صلاحب جمموعلة مؤلفلاو منهلا ، اللرمحنالشي  سلعيد  -14

َ )كتاب: 
 أصبحت شيعيا (. مل 
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)يلا ليلت قلومي لله: ، من سوريا، السيد ياسني املعيوف البدراين -15

 .يعلمون(

)بنور فاطملة له: ، السودانمن ، احلسناألستا  عبد املنعم حممد  -16

 (. اهتديت

ودخلنلا التشليع )لله: ، السلودانملن ، عللاألستا  متوكل حممد  -17

 . (سجدا  

ريعة لدفلاع ملن وحلي الشل)له: ، من سوريا، السيد حسني الرجا -18

 .الشيعة(رمن دائرة السنة و

ا ْعنَا ملَ ا َوَأن  َدى َسم  ن َفَملن ب له   آَمن ا اهْل  لْؤم  له   ي   َواَل  َبْصسلا   خَيَلاف   َفلاَل  ب َرب 

 .(1)َرَهقا  

  

                                                 
 .13: سورة اجلن (1)
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 جممل عقائد اإلمامية

  عقائد اإلسالم الذي جاء به رسول اهلل ليست عقائد اإلمامية إالي 

 بأسسه اآلتية:

 التوحيد     

وملن ، ربا  واحدا  وينفون كل إلله سلواه وجلي  اإلمامية يؤمنون باهلل عزي 

ملن كلل عيلب  عز وجلوهم ينزهون اهلل ، عبد  ت اهلل سبحانه فهو مرشك

للله ، للليس كماللله يشء، ونقلل  ويابتللون للله الصللفاو التللي تليلل  بجالللله

لْل ، :حكليم، علادل، ه عن الظللم والعبل منزي ، األسامء احلسنى لوَ  ق   اهلل   ه 

َمد   اهلل   * َأَحد   ْ  * الص  ْ  َيل ْد  مَل وَلْد  َومَل ْ  * ي  نْ  َومَل وا   َله   َيك  ف   .()1َأَحد   ك 

  

                                                 
 سورة التوحيد.  (1)
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 ةالنبّو     

ويف اعتقلادهم أن ، تعلاىليؤمن اإلمامية بكل األنبياء اللذين بعلاهم اهلل 

 . نا حممد وآخرهم وأفضلهم نبيي ، كافرمن أنكر أحدهم فهو 

 اَل عن كل صرتة وكبتة عصمة مطلقة معصومون  واألنبياء 

ونَ  مْ  َما اهلل َ َيْعص  ونَ  َما َوَيْفَعل ونَ  َأَمَره  ْؤَمر  م   َوَملاوجتب طلاعتهم  ي   َآَتلاك 

ول   س  وه   الر  ذ  مْ  َوَما َفص  وا َعنْه   هَنَاك   .(1)َفاْنَته 

وينزهوهنم من كلل نقل  وملن كلل ملا  وهم يعظمون األنبياء 

رة لكان يدور علىل نسلائه اإلحلدى عشل النبي  كالقول: بأني ، سب هلمن  

 .(2)يف ساعة واحدة

ل، (3)كلان يلعلن ملن ال يسلتح  اللعلنوأنه  ل كلان يمايل ه وأني

لل، (4)بللبع  النللاس  وأنلله كللان يبللول يف ، (5)كللان يسللهو يف صللالته ه وأني

 

  

                                                 
 .7: سورة احلرش (1)

 صحيح البصاري، كتاب الرسل، باب إ ا جامع ام عاد ومن دار عىل نسائه يف  سل واحد.  (2)

 كتاب ال  والصلة واآلداب. : صحيح مسلم (3)

 باب الدواء بأبوال اإلبل. : كتاب الطب: صحيح البصاري (4)

 . 328ا /1ج: فتح الباري (5)
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 .(1)الطرقاو

 املعاد  

هناك يوما  جيملع اهلل تعلاىل فيله اخلالئل  فيحاسلبهم  يؤمن اإلمامية بأني 

ويؤمنون بالق  واجلنلة ، النارإىل  اجلنة والكافرونإىل  املؤمنون، عىل أعامهلم

 والرصا .والنار وامليزان 

 العدل

 ويعتقدون بأني  ،يؤمن ذا اإلمامية وجلي  العدل صفة من صفاو اهلل عزي 

علىل  ،ه ال يظلم أحدا  ماقلال  رةعادلة وحكيمة وأني  وجلي  كل أفعال اهلل عزي 

 ب املؤمنني...ه يمكن هلل أن يعذي عكس رأي األشاعرة الذين قالوا أني 

 اإلمامة

خليفلة علىل   عليا  يتوىف عنيي قبل أن  النبي  يقول اإلمامية إني 

. ويليه أحد عرش أماما  من  ريته يقومون بقيادة األمة بعد رحيل (2)املسلمني

                                                 
)صحيح مسلم( كتاب املسلاجد، وموارلع : باب ما جيوز من  كر الناس صحيح البصاري، كتاب األدب، (1)

 الصالة، باب السهو يف الصالة والسجود له.

من هذا املوروع راجع كتلاب )الرلدير( للشلي   وهناك أدلة صحية عىل هذا يف كتب اهل السنة، لإلستزادة (2)

األميني، )إحقاق احل ( التسرتي، ويف كتابنلا )وركبلت السلفينة( أجبنلا علىل بعل  الشلبهاو املالارة كالشلورى 

 واإلمجاع وصالة أيب بكر بالناس...
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لد   َوَملاالقلرآن: نقالب الذي جاء يف ولكن حدث اال، النبي  َم   إ ال   حم 

ول   نْ  َخَلْت  َقْد  َرس  ل   َقْبل ه   م  س  ت لَل  َأوْ  َملاَو  َأَفلإ نْ  الر  مْ  َعلىَل  اْنَقَلْبلت مْ  ق   َأْعَقلاب ك 

َبْيه   َعىَل  َينَْقل ْب  َوَمنْ  ي َشْيئا   اهلل َ َيرض    َفَلنْ  َعق  ينَ  اهلل   َوَسَيْجز  اك ر   .(1)الش 

 .بعده إانا عرش إماما  أشار هلم نهم النبي واألئمة الذين عيي 

أو يكلون ، ال يزال الدين قائام  حتى تقوم السلاعة)ففي صحيح مسلم: 

 . (2)(كلهم من قريش، اانا عرش خليفةعليكم 

اليلزال )يقلول:  وعن جابر بن سلمرة قلال: سلمعت رسلول اهلل 

فقلت أليب: ما ، ام قال كلمة مل أفهمها (ااني عرش خليفةإىل  اإلسالم عزيزا  

 .(3)(كلهم من قريش)قال؟ فقال: 

  

                                                 
 .144: آل عمران سورة (1)

 كتاب اإلمارة، باب الناس تبع لقريش واخلالفة يف قريش. (2)

 صدر الساب .امل (3)
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 هم: وأئمة أهل البيت 

 .املؤمنني()أمت  اإلمام عل بن أيب طالب  -1

 .)املجتبى( اإلمام احلسن بن عل  -2

 .)الشهيد( اإلمام احلسني بن عل  -3

 .)زين العابدين( اإلمام عل بن احلسني  -4

 .)الباقر( اإلمام حممد بن عل  -5

 .)الصادق( اإلمام جعفر بن حممد  -6

 .)الكاظم( اإلمام موسى بن جعفر  -7

 .ررا()ال اإلمام عىل بن موسى  -8

 .)اجلواد( اإلمام حممد بن عل  -9

 . )اهلادي( اإلمام عل بن حممد  -10

 العسكري(. ) اإلمام احلسن بن عل  -11

 .)املهدي( اإلمام احلجة بن احلسن  -12
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 منهج آل البيت            

قائم عىل التمسك بالكتاب والسلنة ( )إن منهج آل البيت  

القيلاس واللرأي... وقلد كتلب اإلملام علل إىل  وعدم اخللروج علنهام

  السللنة يف عهللد الرسللول لل ، ف كتابلله باسللم الصللحيفةر  وع 

هللذا الكتللاب، وعليلله اعتمللدوا يف ( )وتناقللل أئمللة آل البيللت 

 .الرواية عن النبي 

لنعللرف عللن كاللب مللنهجهم ( )هللذه بعلل  أقللوال األئمللة 

 القويم.

 س  
 : بأي يشء يفتي اإلمام؟ ل اإلمام الصادق ئ 

 فقال: بالكتاب.

 الكتاب؟فقال السائل: فام مل يكن يف 

 : بالسنة. فقال الصادق 

 والسنة؟فقال السائل: فام مل يكن يف الكتاب 

 ة. يف الكتاب والسني فقال: ليس يشء إالي  

وحلدي  أيب ، حلدياي حلدي  أيب): وقال اإلمام جعفلر الصلادق 

وحدي  أبيه حلدي  علل بلن ، حدي  أبيهحدي  جدي، وحدي  جدي 
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 وحلدي  رسلول اهلل  أيب طالب وحلدي  علل حلدي  رسلول اهلل 

 .(1)(وجل قول اهلل عزي 

 ن اهللن ج ئل عدنا عروى ج ووال  أ ناسا  قوهلم وحدياهم

ا ملن اهللالكني لو حداناكم برأينا وهوانا لكنيل): وقال اإلمام الباقر 

كام يكنز هؤالء  هبهم ا نحداكم بأحادي  نكنزها عن رسول اهلل ولكني 

 . (وفضتهم

 ،وروايته عنه بان بن ترلب عىل والئه لإلمام الباقر أوقد عاتب أحدهم 

 قال: قال كيف تلومونني يف روايتي عن رجل ما سألته عن يشء إالي )فقال: 

 ؟ (رسول اهلل

  

                                                 
 .52ا :صبحي الصالح: معامل الرشيعة (1)
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 شـبــهـات حـول اإلمـامـيـــة

إىل  حلادوا علن الصلواب حلني رجعلوا، أ لب ملن كتبلوا علن اإلماميلة إني 

يقول حاملد داود حنفلي: ، كتب اخلصوم ونقلوا عنهم دون حتقي  وال نظر

عي أنله يسلتطيع أن يقلف علىل عقائلد الشليعة اإلماميلة خيط  كاتا  من يدي )

مهلام بللغ هلؤالء اخلصلوم ملن ، اخلصلوموعلومهم وآداذم مما كتبله علنهم 

ومهللام أحللرزوا مللن األمانللة العلميللة يف نقللل النصللوا ، واإلحاطللةالعلللم 

أقلول  لللك ، األعمللىوالتعليل  عليهللا بأسللوب نزيلله بعيلد عللن التعصلب 

 .(1)(عي...جازما  بصحة ما أدي 

واليوم نجد يف املكتبة اإلسالمية ما يقلرب ملن مخسلة آالف كتلاب ورسلالة 

ل، ااجم اتباع أهل البيت  وقلد عررلوا صلورة ، اس ملنهمر النيلوتنفي

بحانلا  وألني ، ع كلام يريلدون ال كلام هلوسيئة عن عقائدهم إ  طرحوا التشليي 

ملن تنلاول بعل  الشلبهاو حتلى  فلال بلدي ، احل خطوة يف طري  بيان ، هذا

 نزيلها عن مرآة اإلسالم الصافية.

  

                                                 
 من مقدمة حامد داود حنفي عىل )عقائد اإلمامية( للمظفر. (1)
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 شبهة الغلو   

وملا ، بأهنم يقولون بألوهية األئملة  م أتباع أهل البيت لقد اا  

، هلذه األقلوال هلي للبع  الفلرق الراليلة واحلل  إني ، شابه هذا ملن الرللو

، واإلماميلة تبعلا  ألئملتهم ، ولكنها نسبت لإلمامية جهلال  أو جتلاهال  

وهذه بع  أقوال أئمة أهل البيت ، روا قائليهات أوا من هذه األقوال وكفي 

 .التي تبني موفقهم من الرلو والرالة 

ل، يلا صلالح)لصلالح بلن السلهل:  قال اإلملام الصلادق  ا واهلل عبيلد إني

 .(1)(بناوإن مل نعبده عذي ، لنا رب نعبده،  لوقون

 : وقال اإلمام الررا 

، نصارىأال كانوا ، جموسا  أال كانوا ، هيودا  أال كانوا ، الرالةلعن اهلل )

، قلال: ال تقاعلدوهم، أال كانوا حرورية، مرجئةأال كانوا ، قدريةأال كانوا 

 .(2)(بر  اهلل منهم، وابرؤوا منهم، تصادقوهم وال

والرلالة ملن املتظلاهرين )وقال الشلي  املفيلد: أحلد كبلار عللامء اإلماميلة: 

األلوهيلة إىل  هم اللذين نسلبوا أملت امللؤمنني واألئملة ملن  ريتله، باإلسالم

، ملا جتلاوزوا فيله احللدإىل  ووصفوهم من الفضل يف الدين والدنيا، والنبوة

                                                 
 رشح اعتقاداو الصدوق. (1)

 عيون اخبار الررا، الصدوق. (2)
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ل، ن القصدوخرجوا ع لالي وهم ر   حكلم فليهم أملت امللؤمنني ، ارل كفي

م باإلكفلار واخللروج علليه وقضت األئمة ، بالقتل والتحري  بالنار

 .(عن اإلسالم

يل ؤون ملن املقلاالو )م: وقال مصطفى الشكعة مدافعا  عن اإلماميلة بلأهني 

 .(وهنا كفرا  ورالال  التي جاءو عىل لسان بع  الفرق ويعدي 

درج ،  ملن قبيلل التشلويه املصلزيلذا فلليس إالي )وقال عرفان عبد احلميد: 

ومن هنا ظهر فساد األحكام التعسفية ، تعاليم الرالة حتت مصطلح الشيعة

نوهلا التي أطلقها اللبع  علىل الشليعة والصلور املنافيلة للحقيقلة التلي كوي 

، ملنيوأمحلد أ، وفريلد لنلدر، ريومن قبيل  لك ما قالله جوللد زهيل، عنهم

 .(1)(خرون عن الشيعةواآل

  

                                                 
 32ا: دراساو يف الفرق والعقائد االسالمية (1)
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 القرآن الكريم

وهلذه املة القلرآن، االمامية يقولون بتحريف  اب أني زعم بع  الكتي 

ها العلامء وكذي  حتلى أني عللامء ، بوا الرواياو الواردة يف هذا الشأنباطلة ردي

ومهلام يكلن "ل اللدكتور حمملد عبلد اهلل دراز: مامية قلاة دافعوا عن اإلالسني 

بللام فيله ، فإن هذا املصحف هو الوحيد املتداول يف العامل اإلسلالميمن أمر 

ونلذكر هنلا رأي الشليعة ، ملن الزملان ومنذ االالة عرشل قرنلا  ، فرق الشيعة

 . (1)"اإلمامية

ملن هلؤالء ملن يقلول يف جمللس  سمعت"وقال الشي  حممد الرزايل: 

فقلت له: أين ، للشيعة قرآنا  آخر يزيد وينق  عن قرآننا املعروف ني إعلم: 

لع اإلنس واجلن عىل نسصة منله خلالل هلذا اللدهر ؟ وملا ا مل يطي القرآنهذا 

  االفرتاء؟الطويل؟ ملا ا يساق هذا 

 . (2) "وملا ا هذا الكذب عىل الناس وعىل الوحي

اعتقادنلا "ل شي  حمداي الشيعة ل:  ه( 381)و/ قال الشي  الصدوق

وهلو ، هو ما بني الدفتني  بيه حممدنزله اهلل تعاىل عىل نأالذي  القرآنيف 

                                                 
 .40-39ا "( مدخل إىل القرآن الكريم1)

وممن دفع هذه التهمة علن اإلماميلة الشلي  حمملد أبلو زهلرة، الشلي  رمحلة اهلل  "( دفاع عن العقيدة والرشيعة2)

 اهلندي، األستا  حممد املديني، الدكتور مصطفى الرافعي.
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ل، ما يف أيدي الناس ليس بأكار من  لك نله أكالر إا نقلول ومن نسب إلينا أني

 . (1) "من  لك فهو كا ب

ا النقصان وقد قال مجاعة ملن وأمي  "( هل 413قال الشي  املفيد )و / 

الزيادة ا أهل اإلمامة إنه مل ينق  من كلمة وال من آية وال من سورة... وأمي 

 .(2)"فيه فمقطوع بفسادها

عللىل كللل مللن قللال  وتللرد  القللرآن، عنللد اإلماميللة كتبللا  تنفللي حتريللف  إني 

 فالكركي املعروف باملحق  الااين صنف رسالة يف نفي النقيصة بعد، بذلك

النقلد اللطيلف يف ) لا بلزرك الطهلراين آاإلمجاع عىل عدم الزيادة، وصلنف 

  .(الرشيف القرآننفي التحريف عن 

أسلامه  القلرآنوقد أليلف أحلد عللامء أهلل السلنة كتابلا  ليابلت حتريلف 

 .(3)وردي عليه علامء مرص يف وقته "الفرقان"

 القلرآنحتريلف إىل  ويوجد يف كتلب أهلل السلنة روايلاو كالتة تشلت

 .(4)وخاصة يف صحيحي البصاري ومسلم

                                                 
 رسالة االعتقاداو. (1)

 .55ا: ( أوائل املقاالو2)

 .383ل  382: دينيالعدد الرابع، مقال االستا  حممد امل "رسالة االسالم"( جملة 3)

، ومسلند 167/  4: راجع صحيح البصاري، كتاب احلدود، باب رجم احللبىل ملن الزنلا، وصلحيح مسللم( 4)

 .132/  5: أمحد
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ر ررللعاو لعشلل القللرآنكللان فلليام انللزل مللن "فعللن عائشللة اهنللا قالللت: 

رمن ام نسصن بصمس معلوماو. فتويف رسول اهلل وهلن فليام  معلوماو حي 

 ."(1)القرآنيقرأ من 

هذه الرواياو سواء التي عند االمامية أو التي عنلد أهلل  ني إواخلالصة 

لاحمفلوظ بحفلا اهلل لله:  القلرآنو، رواياو ملردودة، السنة ْلنَلا  إ ن  َنْحلن  َنز 

ْكَر وَ  لالذ  لا َلله  حَلَ  أملا مصلحف فاطملة، هلذا هلو رأي االماميلة (2)اف ظ ونَ إ ن 

، للإفهللو للليس قرآنللا  آخللر و مللة ام فيلله روايللاو تتصللل بمسللتقبل األني

 ..اإلسالمية.

 التقّية

، قد يكون الفهم اخلاط  للتقية هو الذي يدعو البع  ملهامجة اإلمامية

عقائللدهم فأمهللاو كتللبهم التللي منهللا أخللذوا ، إن الشلليعة ليسللوا بللاطنيني

، وهم يقومون بطباعتها ونرشها أملام النلاس بمصتللف ملذاهبهم، رةلمنتش

خفلاء إولكنهلا ، فالتقية ليست خداع ومراو ة ونفاق كلام يسلميها اللبع 

 االعتقاد يف بع  الظروف دفعا  أل ى اآلخرين.

                                                 
 صحيح مسلم، كتاب الرراع، باب التحريم بصمس ررعاو. (1)

 .7: ( سورة احلجر2)
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فيه ومكامتلة  االعتقادكتامن احل  وسرت )فها الشي  املفيد بأهنا: وقد عري 

وفرض  لك ، و الدنياأيف الدين  املصالفني وترك مظاهرام بام يعقب ضرا  

بإظهلار احلل  وال  فمتلى مل يعللم ضرا  ، و قلوي الظلنأرورة لإ ا علم بالض

 .(1)(ى يف الظن مل جيب فرض التقيةقوي 

يقللول ، سللالمروعة يف اإللمشلل، ع ذللا عللىل االماميللةشللني والتقيللة التللي ي  

روعا  من لسالم كام كان مشوالتقية عمل مرشوع يف اإل"رافعي: مصطفى ال

روعيتها لودليلل مشل، ديلانملم واألزملان للدى مجيلع الشلعوب واألقديم ال

  .الكتاب والسنة والعقل

يَن َأْول َيلآَء  القرآن قول اهلل تعاىل:فدليلها يف  ن وَن اْلَكلافر 
ذ  املْ ْؤم  ال  َيت ص 

ن نيَ  ن د ون  املْ ْؤم 
ْم  م  لنْه 

لوْا م  لَن اهلل   يف يشء إ ال  َأن َتت ق  َوَمن َيْفَعْل َ ل َك َفَلْيَس م 

َقاة    .(2)ت 

 .(3)وهذا يعني أنه جيوز مداراام من قبيل التقية دفعا  أل اهم

                                                 
 .115تصحيح االعتقاد/ ا (1)

 .28: آل عمران ( سورة2)

 .135: التوفي  بني السنة والشيعة( إسالمنا يف 3)
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َقلاة  وقال الرازي يف تفست آيلة :  م ت  لنه 
لوا م  وي ، إ ال َأْن َتت ق  قلال : ر 

وهلذا القلول ، يلوم القياملةإىل  التقية جلائزة للملؤمننيعن احلسن أنه قال : 

 ألن دفع الرضر عن النفس واجب بقدر اإلمكان .، أوىل

ر بللن فهللذا عللامي ، وقللد مللارس الصللحابة التقيللة التللي يامرسللها الشلليعة

أظهر بلسانه الكفر وقلبه مطمئن باإليامن فنزل قول اهلل تعاىل:  يارس)رض(

ن  ب لاإلَه َو َقلْ )إ ال  َمْن أ ْكلر  
ْطَملئ  إن ":  . وقلال لله رسلول اهلل(1)(ياَمن  ب له  م 

 ."ن تعود إن عادوا إليكأوأمرك ، فقد انزل اهلل فيك قرآنا  ، عادوا فعد

 علليهمو ونتيجة الظروف الصعبة التلي ملري   أتباع آل البيت إني 

ريع الذي نزل ملن لوهذا التش  ريامرسون التقية كام مارسها عامي  كانوا

إ ا العلل ة بعمللوم اللفللا ال ، ريع جلميللع املسلللمنيلر هللو تشللأجللل عللامي 

 بصصوا السبب.

علىل أن  اللذين يأخلذون  "عن اإلماميلة:  قال مصطفى الرافعي مدافعا  

التقيلة مللن أجلل حفللا حيلاام وحقللن إىل  علىل الشلليعة اإلماميلة  جلللوءهم

علن  ورلا  التقيلة عإىل  رافهملدمائهم ويتناولوهنم بالنقد الال ع احلاد النصل

اللوراء للتوا بيقلني أن  إىل  هلؤالء الناقلدون نظلرة ل   أمل ي  ، املقاومة واجلهاد

ملؤمن إىل  ر مرشوعة ومستمرة من لدن نبلي اهلل نلوح لالتقية عند البش

                                                 
 .106: النحلسورة ( 1)
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حيل   ،يرتقلب ر خائفا  لخرج من مصكليم اهلل موسى الذي إىل  آل فرعون

مْ  قال: ْفت ك 
ْم ملَ ا خ  نك  إ ن  اْلَقْوَم أخيه هارون الذي قال: إىل  (1)َفَفَرْرو  م 

وا َيْقت ل وَنن ي وين  َوَكاد  لْم حني قال:  لو  إىل  (2)اْسَتْضَعف  َلْو َأن  يل  ب ك 

يد   ْكن  َشد  ىَلى ر 
ي إ  ة  َأْو آو  و  خاتم األنبياء واملرسللني حمملد بلن عبلد إىل  (3)ق 

ويل العلزم أهم ملن األنبياء وجلي ر أحد عىل ااام هؤالء لفهل جيس .اهلل 

هم املرررللون الشلليعة مللالام يللتي  ،اخلللداع ونكللوهلم عللن اجلهلادإىل  بركلوهنم

 اإلمامية؟

سللتعامل التقيللة، بللل ال يعللذرهم يف ا منصللفا   عللاقال   وال أتصللور إنسللانا  

 .(4)"الرش واحليلة والنفاقإىل  -بسببها  -بدل أن ينسبهم  ويوجبها عليهم

  

                                                 
 .21: الشعراء( سورة 1)

 .150: األعرافسورة ( 2)

 .80: هودسورة ( 3)

 .134ل  133: إسالمنا (4)
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 الرتبة احلسينية

وقلد وجلد بعل  ، صذ الشيعة أقراصا  من اللرتاب يسلجدون عليهلايتي 

ولتورلليح هللذه القضللية نقللول: إني ، الكتللاب هللذا األمللر فرصللة ملهللامجتهم

لله ال جيللوز السللجود إالي عللىل األرض أو مللا  القاعللدة يف املدرسللة اإلماميللة أني

دأب   ملام احلسلنيوبعد استشهاد اإل، أنبتت ما عدا املأكول وامللبوس

فهللم ، بالسللجود عللىل تربللة كللربالء  الشلليعة ل وبتوجيلله مللن أئمللتهم

ملالام أهلل السلنة ، كام يلزعم بعل  املرررلني ،يسجدون عىل الرتاب ال له

اد يسجدون عليه ال له  !...حني يسجدون عىل السجي

 .وقد كان الصحابة يسجدون عىل احلىص ومل ينكر علليهم النبلي 

  ا نصلل ملع رسلول اهلل كنيل)قلال:  أخرج النسائي عن جابر بن عبد اهلل

الظهر فآخذ قبضة من حىص يف كفي أبلرده الم أحولله يف كفلي اآلخلر فلإ ا 

 . (1)(سجدو ورعته جلبهتي

يسجد عىل الرتاب حتيلى الطلني كلام يف صلحيح   وكان رسول اهلل

 .(2)البصاري

  

                                                 
 سنن النسائي اجلزء الااين باب ت يد احلىص (1)

 ( اجلزء الااين، باب االعتكاف يف العرش األواخر.2)
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 .(1)"جعلت يل األرض مسجدا  وطهورا  ":  وقال

وال فلرق بلني أن ، جلائز ألنله جلزء ملن األرضفالسجود عىل الرتاب 

فهلذا تلراب  ،نسان عىل الرتاب أو يعمل منله قرصلا  يسلجد عليلهيسجد اإل

 بالشكل!وهذا تراب وال ع ة 

وتبقى مسألة السجود عىل الرتبلة مسلألة فقهيلة انفلرد ذلا الشليعة علن 

كام أني لكل مذهب من املذاهب األربعلة مسلائل خاصلة  ،خرىاملذاهب األ

وقد اتيبع الشيعة يف هذه املسألة و تهلا ملا ، انفرد ذا عن سائر املذاهب، به

 .صحي عن النبي 

 البداء     

البداء شبهة من الشبهاو التي ياتها خصوم اإلمامية رلدهم بلدافع )

قوا يف درس األدلة التي فهم منها الشليعة من  ت أن يتعمي  ،التقليد ملذاهبهم

ال املفهللوم الللذي قصللدوه منلله. بللل بللالغ خصللوم اإلماميللة مللا  هبللوا إليلله و

حتللى  للدا البللداء ، الشلليعة يف توجيلله النقللد إللليهم والتشللنيع عللليهم بسللببه

 .(2)(سواهم اإلمامية وبنيمن الفوارق املذهبية التي باعدو بني  واحدا  

                                                 
 التيمم. كتاب: صحيح البصاري (1)

 .210ا : إسالمنا (2)
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والنقصان منها ، والبداء عند اإلمامية هو الزيادة يف اآلجال واألرزاق) 

 .(1)(باألعامل

هلو الظهلور ، لقد زعم بع  الكتاب أن البداء الذي تقول به اإلمامية

 ولكلني  "وهلذا قلول باطلل تل أ منله اإلماميلة ، عنه! قلالوا هلل ما كان خافيا  

فلاهلل ، ولليس الظهلور بعلد اخلفلاء، البداء عندهم هو اإلظهار بعد اإلخفاء

  .فان له علام  سابقا  ذذا الذي يبدو له، حني يبدو له يف يشء

  كلان يف علمله قبلل أني ما بدا هلل يف يشء إالي ) :قال اإلمام الصادق 

 .(لهيبدو 

 .(2)(له من جهل إن اهلل مل يبد  ): وقال 

حل  بح  عندهم كلام ب  ه مل ي  لكني ، والبداء موجود يف عقيدة أهل السنة

  .عند الشيعة

لل  إني ) يقللول: ه سلمع رسللول اهلل روى البصلاري عللن أيب هريلرة أني

 .(3)(االاة يف بني إرسائيل أبرا وأقرع وأعمى بدا هلل أن يبتليهم

                                                 
 أوائل املقاالو، الشي  املفيد. (1)

 .148ا، 1ج: أصول الكايف (2)

 كتاب األنبياء، حدي  أبرا وأعمى وأقرع يف بني ارسائيل.: صحيح البصاري (3)
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الرسلول: صاري، ومورع الشلاهد قلول والقصة طويلة يف صحيح الب

فلام ا ، اهللإىل  -الذي تقول به اإلمامية  -فالرسول نسب البداء  (بدا هلل...)

  !.سيقول أولئك املرررون الذين يشنعون عىل الشيعة عقيدام هذه؟

 صحيح مسلم عن أنس بن ماللك قلال: سلمعت رسلول اهلل  ويف

 .(نسأ يف أاره فليصل رمحهرزقه أو ي   له يفط بَس ه أن ي  من رَسي )"يقول: 

لل)قللال النللووي يف رشح احلللدي :  ا التللأخت يف األجللل ففيلله سللؤال وأمي

رة ال تزيللد وال تللنق  فللإ ا جللاء اآلجللال واألرزاق مقللدي  مشللهور وهللو أني 

العلللامء بأجوبللة،  سللاعة وال يسللتقدمون وأجللاب أجلهللم ال يسللتأخرون

 .(الصحيح منها...

ملا يظهلر للمالئكلة ويف الللوح إىل  ه بالنسلبةأني  -أي اجلواب  -والااين 

 أن يصلل عمره ستون سلنة إالي  املحفوظ ونحو  لك فيظهر هلم يف اللوح أني 

لله وقد علم اهلل سبحانه وتعاىل ما سيقع ، فإن وصلها زيد له أربعون، رمحه

و)من  لك وهو من معنى قوله تعاىل   ويابلت فيله النسلبة (َيَشاء َما اهللي  َيْمح 

إىل  وبالنسبة، علم اهلل تعاىل وما سب  به قدره وال زيادة بل هي مستحيلةإىل 

 .(1)(ما ظهر للمصلوقني تتصور الزيادة وهو مراد احلدي 

                                                 
 كتاب ال  والصلة واآلداب. باب صلة الرحم وحتريم قطيعتها.: صحيح مسلم برشح النووي (1)
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، اإلماميلةوهذا اللذي  كلره النلووي هلو البلداء عينله اللذي تقلول بله 

ل ذللا لتأييللد هللذه العقيللدة هللي نفسللها التللي يسللتدل ذللا واآليللة التللي اسللتدي 

 اإلمامية.

ا كللان البللداء مللن صللفاو ومليلل "قللال الللدكتور حامللد داود حفنللي: 

حمللوه يللدل عللىل التفكللت الطللار  وعللىل  اليشللء اللمفعللل  ألني ، املصلللوقني

هوا ن املفكرين سفي م كاتا   فإني  ،التصويب بعد اخلطأ وعىل العلم بعد اجلهل

مما فهمه  اإلمامية براءوالشيعة ، اهلل سبحانهإىل  عقول الشيعة يف نسبة البداء

علم اهلل قديم  إ  املتف  عليه عندهم وعند علامء السنة أني ، الناس عن البداء

  .(1)(ه عن التريت والتبديل والتفكت الذي هو من صفاو املصلوقني...منزي 

 الرجعة     

 يعيد يف آخلر الزملان قوملا   وجلي  أن  اهلل عزي ، تعني الرجعة عند اإلمامية

 ،واللذين حمضلوا الكفلر حمضلا   من األمواو من الذين حمضوا اإليامن حمضلا  

 فيقت  اهلل تعاىل هلؤالء من هؤالء.

فهلو مالل  ،ليس لله أمهيلة ولليس لله اقلل عنلد اإلماميلة االعتقادوهذا 

أحلد العللامء  -ه ملن القضلايا، قلال كاشلف الرطلاء اإليامن بالدجال و لت

 : -الشيعة 

                                                 
 .25/: "عقائد اإلمامية"( من تقديمه لكتاب 1)
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وال ، ليس التديين بالرجعة يف مذهب التشييع بالزم وال إنكارها بضاري )

أنبللاء الريللب  كللبع  إالي وليسللت هللي ، التشللييع ذللا وجللودا  وعللدما   ينللا 

وحوادث املستقبل وأرشا  الساعة مال نلزول عيسلى ملن السلامء وظهلور 

ال وخر وملا  ،وج السفياين وأمااهلا من القضايا الشائعة عنلد املسللمنيالدجي

وال االعلرتاف ذلا ، لليس إنكارهلا خروجلا  منله، سلالم يف يشءهي ملن اإل

 . (1)(وكذا حال الرجعة عند الشيعة، بذاته دخوال  فيه

من أابتهلا وملنهم ملن  فمنهم، والرجعة حمل خالف بني علامء اإلمامية

ها من أصول اللدين عنلد ها البع  وعدي هذه الرجعة قد ك ي  ني إأنكرها... 

.  الشيعة كذبا  وافرتاء 

ويف ، ن حللدات يف األقللوام السللالفةأوالرجعللة ليسللت مسللتحيلة بعللد  

للذي ا (عزيلر)جوع بع  األمواو إىل احلياة مال موارد عدة عىل ر القرآن

يللة اهلل وهللؤالء أصللحاب موسللى طلبللوا رؤ (2)ماتلله اهلل مائللة عللام اللم بعاللهأ

لْم : وجلي  قال عزي ، فأخذام الصاعقة ْم َلَعل ك  لن َبْعلد  َملْوت ك  م م  لم  َبَعْانَلاك  ا 

ونَ  ر     .(3)َتْشك 

                                                 
 .68/: أصل الشيعة وأصوهلا (1)

 .259: سورة البقرة (2)

 56: سورة البقرة (3)
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قللال السلليوطي بالرجعللة لكللن بمعنللى  تلللف عللن الللذي تقللول بلله و

ف رسلالة يف يف اليقظلة وأليل على إمكانيلة رؤيلة النبلي اإلمامية. فقلد ادي 

على السليوطي رؤيتله النبلي واملللك يف اليقظلة( وادي )إمكان رؤية   لك هي:

 وسبعني مرة كلها يف اليقظة!.. بضعا   للنبي 

فحني تكلم عن طرق معرفة ، ان الشافعي برجعة النبي قال الصبي 

ومنهلا ل أي الطلرق ل أني )قلال:   ،حكلام اإلسلالمية بعلد ظهلورهعيسلى األ

عنله ملا حيتلاج إليله ملن فال مانع من أن يأخذ  عيسى إ ا نزل جيتمع به 

 .(1)(أحكام رشيعته

ومهلام ): -ملدافعا  علن اإلماميلة  – قال الدكتور عل عبد الواحلد وايف

يكن من أمر فإن االعتقاد بإحلدى اللرجعتني أو بكلتليهام ال خيلرج صلاحبه 

   .(2)(عن اإلسالم

، بعد هذه الرحلة املصترصة عىل ظهر األمواج الكتشاف الزمن املصفي

( بلني امللدارس األخلرى أمهيلة موقلع مدرسلة اهلل البيلت ) تبني لنا

 واباو قواعدها وأرجحية االنتامء إليها.  

                                                 
 161إسعاف الرا بني، ذامش نور األبصار،/ا (1)

 .57ا :بني الشيعة وأهل السنة (2)
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ال إوبالر م مما ياته اخلصوم من روراء مفتعلة حول هلذه املدرسلة 

، وا كلامو جريئة حول هذه الطائفلةهل السنة سجلي أن املنصفني من علامء إ

سالم الصافية وهلذه خر مرآة اإلآها بعضهم مذهبا  خامسا  وجعلها فقد عدي 

 قواهلم:أبع  

 اإلمام األكرب شيخ االزهر حممود شلتوت  

رية لإن مذهب اجلعفرية املعروف بمذهب الشيعة اإلمامية االاني عش)

 .(1)(كسائر مذاهب أهل السنة مذهب جيوز التعبد به رشعا  

 د الفّحامشيخ األزهر الدكتور حممد حمم   

أنلا كنلت ملن املعجبلني بله وبصلقله وعلمله ، الشي  حمملود شللتوو)

ومن دراسته ألصول  القرآنوسعة اطالعه ومتكنه من اللرة العربية وتفست 

فلال  -ماميلة أي جواز التعبد بملذهب الشليعة اإل -وقد أفتى بذلك ، الفقه

 .  (2)(تى فتوى مبنية عىل أساس اعتقاديأشك أنه أف

                                                 
 ونرشو يف جملة رسالة االسالم التي تصدر يف مرص. 59ا :للرافعي: إسالمنا (1)

 .8ا :( يف سبيل الوحدة االسالمية، للرروي2)
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لَص فَ ، هذا املعنى الكريمإىل  ورحم اهلل الشي  شلتوو الذي التفت) د ل 

حي  قال ما مضمونه: بجواز العمل بملذهب ، يف فتواه الرصحية الشجاعة

 . (1)(الشيعة األمامية

  الداعية الشيخ حممد الغزالي  

قطعللت ، فتللوى األسللتا  األكلل  الشللي  حممللود شلللتوو وأعتقللد أني )

أهلل السللطة  واستئناف جلهد املصلصني ملن، شوطا  واسعا  يف هذا السبيل

من أن األحقاد سلوف ، وتكذيب ملا يتوقعه املسترشقون، وأهل العلم مجيعا  

وهلذه الفتلوى يف  …قبل أن تلتقي صفوفها حتت رايلة واحلدة، تأكل األمة

 . (بداية الطري  وأول العمل، نظري

هلذا إىل  ويرون رشف عل يف انتامئله، الشيعة يؤمنون برسالة حممد إني )

را  يف لال يلرون بشل، وهلم كسلائر املسللمني، استمساكه بسنتهويف ، الرسول

 . (2)(األولني وال يف اآلخرين أعظم من الصادق األمني

                                                 
 .59ا: سالمناإ (1)

 .257ا/: ( دفاع عن العقيدة والرشيعة2)
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 ن النجار مدير املساجد بالقاهرةعبد الرمح       

سلأل بلال تقييلد بامللذاهب فتوى الشي  شلتوو نفتي ذلا اآلن حيلنام ن  )

عللني احللل . ملللا ا  األربعللة والشللي  شلللتوو إمللام جمتهللد رأيلله صللادف

 . (1)(ر يف تفكتنا وفتاوانا عىل مذاهب معينة وكلهم جمتهدونلنقتص

  الدكتور مصطفى الرافعي

الوحيللدان مللن مللذاهب  -يقصللد األماميللة والزيديللة  -مهللا املللذهبان )

الشلليعة اللللذان يلتقيللان مللع مللذاهب أهللل السللنة ويصللح التعبللد وفلل  

 .(أحكامهام

جانب املذاهب ، إىل اعتامد املذهب اجلعفريولست أرى ما يمنع من )

 .  (2)(األربعة

  حسن البنا

 اهلل جتمعهم كلملة ال إلله إالي ، أهل السنة والشيعة مسلمون اعلموا أني )

والسللنة والشلليعة فيلله سللواء ، وهللذا أصللل العقيللدة، وأن حممللدا  رسللول اهلل

                                                 
 .66ا :سالمية، مرتىض الرروييف سبيل الوحدة اإل (1)

 . 59، 32ا :إسالمنا (2)
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تقريلب فيهلا ا اخلالف بينهام فهو يف أمور ملن املمكلن الأمي ، وعليه التقاؤهم

  .(1)(بينهام

 أستاذ شلتوت وأبي زهرة  -األستاذ أمحد بك املصري 

وبكلل ملا  القرآنيؤمنون باهلل ورسوله وب، والشيعة األمامية مسلمون)

ماميلة قلديام  وحلدياا  فقهلاء عظلام جلدا  ويف الشليعة اإل .جاء به حممد 

ومؤلفاام ، واسعو االطالع، وهم عميقو التفكت، وعلامء يف كل علم وفن

  .(2)(وقد اطلعت عىل الكات منها، تعد بمئاو األلوف

 شيخ األزهر سيد حممد طنطاوي  

اآلراء ال  اخلتالفوإن ، املسلمني سنة وشيعة مؤمنلون بلاهلل ونبيله إني )

 .(3)(يقلل من درجة إيامن األشصاا

  

                                                 
 40ا :519جملة العامل عدد  249ا :عمر التلمساين:  كرياو ال مذكراو (1)

 تاري  الترشيع اإلسالمي. (2)

 . 253و 252ا: هل1413: ( جملة رسالة الاقلني العدد الااين السنة االوىل3)
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 األستاذ حممود السرطاوي 

 كبار املفتني عميد كلية الرشيعة يف اجلامعة األردنية وأحد

، قول ما قاله سلفنا الصالح : الشيعة اإلمامية إخواننلا يف اللدينأإنني )

ملا يوجلد بيننلا وبيلنهم ، ولنا عليهم مال ماهلم علينا، ةهلم علينا ح  األخوي 

 .(1)(ام هي يف الفروعإني ، ختالف وجهاو نظرامن 

 صوداألستاذ عبد الفتاح عبد املق 

ومرآتلله ، الشلليعة هللم واجهللة اإلسللالم الصللحيحة يف عقيللديت أني  إني )

عليه أن ينظر إليه من خالل عقائد ، اإلسالمإىل  ومن أراد أن ينظر، الصافية

مله الشليعة ملن والتاري  خت شاهد علىل ملا قدي ، الشيعة ومن خالل أعامهلم

 اخلدماو الكبتة يف ميادين الدفاع عن العقيدة اإلسالمية. 

ارل هم الذين لعبوا أدوارا  مل يلعبهلا  لتهم يف علامء الشيعة األف وإني 

ملن أجلل ، موا أكل  التضلحياوفكافحوا ونارللوا وقلدي ، امليادين املصتلفة

 . (2)(إىل القرآن ر تعاليمه القيمة وتوعية الناس وسوقهملإعالء اإلسالم ونش

  

                                                 
 90ا :( املصدر الساب 1)

 يف سبيل الوحدة اإلسالمية. (2)
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 ويف اخلتام

وأن  ،األوىل باملسلللم املنصللف أن يللرتك مللا كتبلله خصللوم الشلليعة عللنهم إني 

فكتلب اإلماميلة متلوفرة يف كلل مكلان ، احلقيقلةيبارش ببصتته البح  عن 

 ويمكن االتصال بمؤسساام ومراكزهم وعلامئهم.

، اءالقري إىل  عي يف هذا البح  أنني أوصلت التشيع بكاملهوال أدي 

 .(1)فالبح  واسع يف هذا األمر وال يتحمله هذا املصترص

لباحاني ملن أراد املزيد من وهذه بع  الكتب نضعها بني أيدي ا

 البح  يف هذا املجال:

والللذين قللادهم البحلل  العلمللي  ،كتللب العلللامء واملاقفللني السللنة -1

(...  كرنلا بعضلا  منهلا يف أحقيلة ملذهب أهلل البيلت )إىل  والتحقي 

 الصفحاو السابقة.

 للسيد رشف الدين العامل. ،املراجعاو() -2

 للشي  األميني يف أحد عرش جملدا .  ،الردير() -3

 للسيد مرتىض العسكري.  ،)معامل املدرستني( -4

                                                 
 وقد فصلنا األمر أكار من كتابنا )وركبت السفينة(.  (1)
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للشلي  أسلد  ،وامللذاهب األربعلة( عليله السلالماإلمام الصلادق ) -5

 حيدر.

للسللليد حمملللد املوسلللوي  ،ليلللايل بيشلللاور منلللاظراو وحلللوار() -6

 الشتازي.

 اء.للشي  حممد حسني كاشف الرط ،أصل الشيعة وأصوهلا() -7

 للسيد رشف الدين العامل. ،(واالجتهادالن  ) -8

كالمهلا  ، تيلال اخلليفلة أيب بكلر بالسلم(انظرياو اخلليفتلني( و)) -9

 للشي  نجاح الطائي.

 للسيد حسني الرجا. ،)دفاع من وحي الرشيعة( -10

 وصللىل اهلل عللىل حممللد وآللله ،وآخللر دعوانللا أن احلمللد هلل رب العللاملني

 الطيبني الطاهرين...
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 التصريح نقض

 نحلو) كتلايب علىل ردا   بعضلهم كتبهلا أوراقلا   األخلوة أحلد علي  عرض

 وركبللت) اآلخللر كتللايب مللن رل تصلل الكتللاب وهللذا ،(الصللحيح اإلسللالم

 ملن مأخو  وهو،  البيت آل سفينة ركوب: بالعنوان وأقصد( السفينة

 ملن نلوح كسلفينة فليكم بيتلي أهلل مالل: )-عنه ابت فيام - النبي قول

 .(وهوى  رق عنها فختلي  ومن نجا ركبها

 شلارك وقلد( الصحيح اإلسالم نحو) كتاب بنقد الترصيح: هو والرد

  .فودة سعيد: شيصهم من بطلب!  ت ال فقط األساتذة من أربعة عدادهإ يف

 بسلبب ،(الصلحيح اإلسالم نحو) كتاب عىل للرد هؤالء تصدى وقد

 .الرشعية بالعلوم املشترلني بع  عىل -هم اعرتفوا كام-الكتاب تأات

 :الكتاب فكرة عنوان حتت قالوا -

 عنله اهلل ريض اخلطلاب بلن عمر سيدنا اام أنه كتابه يف ورد مما وكان)

 احللدي  يف وصليته كتابة من أصحابه بمنعه  اهلل رسول أمر خالف بأنه

 حمملود األسلتا ين ملن ل فودة ل الشي  فطلب.  الوفاة حرضته حني املشهور

 ظهلارا  إو رةلنصل، االالام  للك علىل ردا   يكتبلا أن البلدارين وأيمن احلياري

 (.مجيعا   انشرالنا لكارة نظرا   يفعل أن يشارك أن يستطيع من ودعا... للح 
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 والللبع  ،(!نرتنللتاأل) يف سلللفية مواقللع مللن مللأخو  بعضلله والللرد:

 يف خطللأإىل  الفهللم يف سللطحية فمللن، للله تللذكر علميللة قيمللة ال منلله اآلخللر

 هلم بمسلائل ماميلةاإل عىل تشنيع، إىل ظاهر تناق إىل  مصدر عىل اإلحالة

 .مرتابطة  ت عديدة ومواريع، ذا قائلون

 أو ،للرد بنفسه يتصدى أن فودة سعيد الشي  بأستا هم األجدر وكان

رض الرد أن أشك ال أين مع، لذلك أهل هم من له ينتدب  !وأقره عليه ع 

 وأسلللوذم، الفللن هللذا عللىل مسللتجدون الترصلليح كتبللة أنإىل  وأميللل

 اهلل أحيانلا نفلن): ملاال   قلالوا. النلاس من العوام طريقةإىل  يكون ما أقرب

. السلنة! .. أهل هم من وراءه ومن خليفاو لنريني  التوفي  لنا وكتب تعاىل

 طللرح بمكانللة الكتللاب هللذا أن فللليعلم افرتاءاتلله كللل عليلله نللرد مل كنللا وان

 (تعللاىل إن شللاء اهلل قريللب عللام سلليقرأه مللا وسلليتبعه! ماميللةاإل عللىل السللالم

 :وقالوا

 ملن فلرغ قلد ،شلبها   كونله يعلدو ال كتابله يف خليفلاو أودعله ما فإن)

... إجابلة عن بح  الكاتب أن ولو ،السنة أهل علامء عنها واإلجابة بحاها

 القريبلة ولوازمله ماميلةاإل ملذهب يفهملون السلنة أهلل متكلملي أن لوجد

 !!أنفسهم ماميةاإل يفهمه مما أكار والبعيدة

 هلللم خيرتعلون ربلام بلل صلورة أقلوى يف أقلواهلم ويعررلون لونلهوحيلي 

 .(!!نسفا   مذهبهم ينسفون إهنم ام!! األدلة
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 فارل النق  يظهر كم أسفا  ا وو   ناق  الفضل يدعي كم عجبا   فوا

 باقل   بالسفاهة قسا وعت             مادر   بالبصل الطائي وصف إ ا

 حائل لونك للصبح الدجى وقال       خفية أنت للشمس السهى وقال

 واجلنادل احلىص الشهب وفاخرو      سفاهة السامء األرض وطاولت

 هازل دهرك إن جدي نفس ويا         ميمة احلياة إن زر موو فيا

 مل هلذا فكالمهلم! الدهشة أخذته ولعله هنا السكوو قلمي أطال لقد

 ذللذا ترطيتلله حللاولوا ونقلل     للرور   عللىل يللدل وهللو، أحللد إليلله يسللبقهم

 .الفارغ اخلطاب

 مفهلوم طرحلوا فقلد، عديلدة ومواريع طويلة مقدمة عىل حيتوي الرد

 أقلدم السنة أهل مصطلح أن من بالر م ،منه السلفية وأخرجوا السنة أهل

 بللني التقريللب دعللاة عللىل محلللوا اللم، واملاتريللدي األشللعري مللن وجللودا  

 !ذا يقولون هم بمسائل ماميةاإل عىل وشنعوا، ...املذاهب

 وحلدة علىل ألحلافا ،كتايب بموروع تتصل التي املواريع وسأبح 

 لذلك. احلاجة دعت إن مواريعهم بع  أ كر وقد، املوروع
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 الرحلة بداية             

  :(الصحيح اإلسالم نحو: )كتايب يف قلت العنوان هذا حتت

 صلديقي ملع يلأمشل كنت القرية طرق إحدى ويف، الرروب وقت يف)

 أن وقتهلا يف متنيلت، بيننلا النقلا  وحيتد إال يوم   علينا يأيت ال كان، الشيعي

 ... سنيا   الصدي  هذا يصبح

 وعمللر بكللر أيب فضللائل عللن أحدالله كنللت وبيللنام، مسللتنا أانللاء ويف

 !اخلميس رزية: كاملنترص قائال   قاطعني

 تقصد؟ ما ا ختا  : قلت

 النبللي قللال حيلل ، بأيللام النبللي وفللاة قبللل كانللت حاداللة إهنللا: قللال

 (أبلدا   بعلده تضللوا للن كتابلا   لكلم أكتلب ودواة بكتلف ائتوين): ألصحابه

 !!اهلل كتاب حسبناهيجر،  أو، الوجع  لبه النبي إن: عمر فقال

 ملا اللذي للفلاروق الكالم هذا تنسبوا أن األمر بكم وصل هل: فقلت

 !!قط؟ النبي عىص

 ...ومسلم البصاري صحيحي يف احلاداة هذه جتد: قال

 .احلاداة؟ .. هذه قرأو كتاب أي يف: قلت

 .(اهتديت ام)قال: 
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 عزملت الالاين اليلوم ويف... فلورا   بقراءتله وبدأو منه الكتاب وطلبت

 برزيلة وبلدأو - التموك - اجلامعة مكتبة من الكتاب نصوا تواي  عىل

 ...طرق بعدة ومسلم البصاري صحيحي يف مابتة فوجداا، اخلميس

 إن، الشليعة ملذهبإىل  حتوله لقصة عرره يف الكاتب يقول): قالوا -

 رزيللة حاداللة مللن ليتحقلل  للتيجللاين( اهتللديت اللم) كتللاب أعطللاه صللديقه

 فوجلدها التيجلاين كتلاب نصلوا بتوايل  بدأ التايل اليوم ويف... اخلميس

 ... طرق بعدة ومسلم البصاري صحيحي يف مابتة

 يف وجلدها التلي الطلرق علدة يلذكر مل الكاتب إن الكالم هذا ولنتأمل 

 النصلوا ومناقشلة الروايلاو هذه يف راحلالش قول عن فضال   الصحيحني

  .(!بيشء عليه االستدالل دون اهلواء يف كالم جمرد يتكلم أنه، أصوليا  

 التلي احلاشلية وراجع قرأ فهل، كتايب يف احلاداة قرأ قد هذا إني  شك ال

 وان القراءة بكيفية حتى جاهل فهذا يفعل مل إ ا الصفحة؟ أسفل يف  كراا

، البصلاري صلحيح: كتلابنيإىل  القار  أرجعت فقد! وعاها أظنه فال فعل

، الوصلية كتاب، مسلم وصحيح، ووفاته النبي مرض باب، املرازي كتاب

 ابلن علن طري  من بأكار احلاداة يذكر منهام كتاب وكل، الوصية ترك باب

 .عباس

 بصلدد أكلن ومل ،البيلت أهلل مدرسلةإىل  حتلويل قصلة أ كر كنت وقد

 كتللاب يف احلاداللة يف توسللعت أين خاصللة املصترصلل  اك يف احلاداللة بحلل 
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 ردهللم يف كرروهللا التللي الت يللراو بعلل  وناقشللت( السللفينة )وركبللت

 التهملة هلذه رفلع حيسنوا مل فهم واألصوليني راحلالش قول أما( ريحلالتص)

  كلرو التلي أقلواهلم وسلنناقش، العديلدة ت يلراام ملن بلالر م عمر عن

 . الصواب عن بعدها ونرى
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 اخلميس رزية

 ريحلالتصل ةبَ تَ كَ  أن، إىل الرزية تفاصيل يف اخلوض قبل االلتفاو ينبري

، جيلد بجهلد قلاموا وقد، عمر عن دفاعا   القرون ع  كتب ما كل مجعوا قد

 !ورعفه زيفه لنبني أيدينا بني جعلوه إ 

 عملر أن - ماميلةاإل - ادعلوا )فقد: األوىل الشبهة عنوان حتت قالوا - 

 جملرد وهلو( هيجلر) بأنله  اهلل رسلول وصلف عنه اهلل ريض اخلطاب بن

 ... (1)الصحة عن عار وااام ادعاء

 ،األخللرى والروايللاو عليلله املتفلل  ومسلللم البصللاري حللدي  نلل 

 أوردهلا كلام ال احلديايلة املصلادر يف ورد كلام احللدي  نل  ههنلا سنذكرو

 ...ماميةاإل الشيعة

 رجلال البيلت ويف  اهلل رسلول رلحضل مللا: قال  عباس ابن عن

 تضللون ال كتابا   لكم اكتب هلم: )  النبي فقال، اخلطاب بن عمر فيهم

 القلرآن وعندكم الوجع عليه  لب قد  اهلل رسول إن: عمر فقال( بعده

 قربوا: يقول من فمنهم، فاختصموا البيت أهل فاختلف، اهلل كتاب حسبنا

 قلال ملا يقلول ملن وملنهم، بعده تضلوا لن كتابا اهلل رسول لكم يكتب

 عبيلد قلال .قوملوا : اهلل رسلول قلال واالختالف اللرو أكاروا فلام عمر

                                                 
 .19ا : الترصيح بنقد كتاب )نحو اإلسالم الصحيح( (1)
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 اهلل رسلول بلني حلال ملا الرزيلة كلل الرزية إن :عباس ابن يقول فكان :اهلل

 .(ولرطهم الختالفهم الكتاب  لك هلم يكتب أن وبني

 ونقللوا، عمر باسم ترصيح فيهام وليس روايتني البصاري عن و كروا

 الطل ي وعنلد( ليهجر اهلل نبي إن عنده كان من بع  فقال): البيهقي عن

 )فقلالوا احلميدي مسند ويف( ...أهجر شأنه ما )فقالوا بصيرة أمحد واإلمام

 .(وال)وجع( )هجر لفظة  ت من يعىل أيب وعند( استفهموه أهجر شأنه ما

 :يل ما الرواياو هذه جمموع من نستصلصه ما: قالوا -

 بن عمرإىل  تنسب مل - هذي أي -( اهلل رسول هجر) احلدي  يف قوله

 السلنة أهل كتب من  تمها يف وال الصحيحني يف ال، رواية أي يف اخلطاب

: يقلول حيل  نقلله يف األملني الكاتلب يدعي وكام ،الشيعة علامء يدعي كام

 .انتهى( الصحيحني يف مابتة فوجداا)

 مرررلا   أو القلراءة بكيفيلة جاهلل التعليل  هلذا صاحب يكون أن إما

 اخلمليس برزيلة )وبلدأو( 8ا) كتلايب يف قللت لقلد، علي  التشوية حياول

  .(طرق بعدة ومسلم البصاري صحيحي يف مابتة فوجداا

 أن هللؤالء حيتلاج فهلل، إالي  لليس احلادالة أصلل حلول هلذا كالملي إني 

 !! اخلميس؟ رزية عىل يعود فوجداا قويل يف( ها) الضمت أن: هلم أورح

 (لعمر تنسب مل-هذي أي- اهلل رسول )هجر
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( الوجع  لبه) فلفظة،  اهلل رسول عىل راد   أول هو عمر إن شك ال

 :أحادي  االاة يف البصاري له نسبها

، والسلنة بالكتاب االعتصام كتاب) ،(العلم كتابة باب، العلم )كتاب

 .(عني قوموا املري  قول باب، املرىض تاب)اخلالف(،  كراهية باب

 .الوصية كتاب: يف مسلم له ونسبها

 .336ا ، 1وج 325 ا ،1ج: مرتني له نسبها أمحد مسند ويف

 ا ،4وج 433 ا ،3ج يف :ملللرتني لللله نسلللبها النسلللائي سلللنن ويف

360. 

 .438 ا ،5ج :الصنعاين الرزاق لعبد املصنف ويف

 .562 ا ،14ج: حبان ابن صحيح ويف

 .244 ا ،2ج: سعد ابن طبقاو ويف

 بله صح عملر هو القائل الوجع  لبه قد بعضهم فقال حجر: ابن قال

  .(1)(الطب كتاب يف املصنف

 فقلال: يقوللون، عمر  كروا كلام أنه يالحا احلاداة لرواياو املتتبع إن  

 .(أهجر أو هجر: )عبارة هلم نسبوا  ته  كروا وكلام( الوجع  لبه) عمر

                                                 
 . 309ا  1مقدمة فتح الباري ج (1)
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 لت ئة يائسة حماوالو إهنا الرواية؟ بألفاظ التالعب هذا يدل ما ا فعىل

 !عمر ساحة

 قاللله مللا رددوا الصللحابة مللن جمموعللة أن جيللد الروايللاو يف النللاظر إن

 ! عمر

 .(عمر قال ما يقول من )ومنهم: الصحيحني ففي

لل حللني لعمللر املشللاركني الصللحابة وهللؤالء  أو هجللر: )قللوهلم ذكري 

 عبلارة ملن فهملوه ملا رددوا فهم، ومسلم البصاري رواياو يف كام ،(أهجر

 مانفس : أي( أهجر أو هجر) وإنام( الوجع  لبه) قالوا أهنم يرووا ومل عمر

 .عمر قال

 ملا وهلو، - الوجلع  لبله كانلت نإو - اهلذيان عبارته من قصد فعمر

 ! قوله شاركه من فهمه

  



 ........................................... أكرمتني السامء(  124)

 

 (هجر)أو (؟أهجر) القائل هو عمر

 مجاعلة وهنلاك، هجلر أو أهجلر: قلال ملن أول هلو عملر أن سلابقا   ابيني 

 بعل  فقال: )الرواياو بع  يف، الكلمة هلذه القائل هو عمر بأن صحوا

( ريحلالتصلل) أصللحاب نقلهللا وقللد ،(ليهجللر اهلل نبللي إن عنللده كللان مللن

 .242 ا ،2ج سعد ابن طبقاو عن (23)ا

 (.)ليهجر؟ قال الذي البع  هذا هو فمن

 يف وردو التي( بعضهم )فقال عبارة احللبي الدين برهان لنا رلفس -1

 سليدنا وهلو(: )بعضلهم )فقلال فيهلا رواية إيراد عند فقال عديدة رواياو

 عنلده كلان من بع  فقال: )رواية هذا بقوله فنفس( !!عنه اهلل ريض عمر

 1)!(ليهجر اهلل نبي إن

 ملن بلالر م -(أهجلر) كلملة قائلل هلو عملر أن األالت ابن صح -2

:  قلالوا، وسللم عليله اهلل صىل النبي مرض حدي  ومنه):  قال-عنه دفاعه

  ريلب يف النهايلة ( لك به يظن وال عمر كان والقائل... أهجر؟ شأنه؟ ما

 .246 ا ،5ج: احلدي 

 .254 ا ،5ج: العرب لسان، منظور ابن وتبعه -3

                                                 
 .456ا  ،3ج: الستة احللبية (1)
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 لله املنسلوب كتابله يف لعملر( هيجر) كلمة الرزايل حامد أبو نسب -4

 وسللم( وآلله)عليه اهلل صىل اهلل رسول ماو ملا): قال حي  ،(العاملني رس)

 ملن لكم وأ كر األمر إشكال لكم ألزيل وبيضاء بدواة ائتوا وفاته قبل قال

 رس (هيلدر وقيلل، ليهجلر فإنله الرجلل دعوا عمر قال، (بعدي هلا املستح 

 .40 ا: الدارين يف ما وكشف العاملني

 رشح يف قلال فقلد( هيجلر) كلملة قائلل هلو عملر أن اخلفاجي يقر -5

: عمر فقال، عنه املروية احلدي  هذا طرق أي - طرقه بع  يف -):  الشفا

 . (القول من ذجر يأيت أي االاه ورم أوله بفتح( هيجر) ...  (إن)

 الكلمللة نسللبة يف األاللت ابللن ويوافلل  يعللرتف القللاري عللل كللذلك -6

( ... هيجللر  النبللي إن)قائللل أي( فقللال)):  الشللفا رشح يف قللال، لعمللر

 ترت هل أي: األات ابن قال! أهجر أي( هجر)البصاري يف كام رواية( ويف)

 والقائلل... قيلل ملا أحسلن وهلذا، امللرض ملن به ما ألجل واختلط كالمه

 .(1)(...عمر كان

 وللذلك( : )أهجر شأنه ما) رواية إيراد بعد قال، يعرتف حزم ابن -7

 .(2)!(به نطقوا بام وافقه ومن عمر نط 

                                                 
 .278ا  4رشح الشفا ذامش نسيم الرياض ج( 1)

 .284ا 7ج: اإلحكام( 2)
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 فاشلتبه عملر وأملا): قلال، لعملر( )أهجر عبارة تيمية ابن ونسب -8 

، املعروفلة أقوالله من كان أو املرض شدة من  النبي قول كان هل، عليه

 .(1)...( لك يف فشك أهجر له ما: قال وهلذا األنبياء عىل جائز واملرض

 اإلمللام يقللول كللام واألصللح)( : 23) ا الترصلليح صللحابأ قللال -

 باالسلتفهام أي بلاهلمز( أهجر) رواية عياض والقايض والسيوطي النووي

 ....(وسلم عليه اهلل صىل للرسول الكتابة رف  من عىل اعرتارا  

 الفريل  يعلارض فريقلا   عملر مع شكلوا قالوا ما قالوا الذين هؤالء إنَ 

تلاب  كرهلا التلي والروايلة، الكتلاب كتابة يريد الذي  قلالوا( الترصليح) ك 

 أهلل فلاختلف)... ،(عليله املتفل  ومسللم البصلاري احللدي  نل : )فيها

 كتابلا   اهلل رسلول لكلم يكتب قربوا يقول من فمنهم، فاختصموا البيت

 ...عمر قال ما يقول من ومنهم، بعده تضلوا لن

 مللن فعللىل، عمللر فريلل  مللع كللانوا( أهجللر أو هجللر): قللالوا فالللذين

 الكتابلة؟ رفل   لتهم هنلاك وهل! ؟ الكتابة رف  من عىل! اعرتروا؟

 قربلوا) يقلول آخلر فريل  إال يوجلد ال فأنله، امللدافعني هلؤالء ملن زلة إهنا

 ....(لكم يكتب

                                                 
 .24ا  6منهاج السنة ج (1)
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 قلول   االسلتفهام سلبيل علىل وللو( هجلر) النبلي إنَ  قلوهلم إن   شك ال 

 ملا قسلوة إهنلا، األخلتة؟ حياته أيام يف اخلل  لسيد  اك يقال فكيف، قاس

 جانبلا   النبلوة سلاحة فيلرتك، احلاداة هلذه هيتز ال ممن وأعجب، قسوة بعدها

 !!النبي مقابل الصحابة عن دفاعا   ت يراو عن يبح  وين ي تنزف

 ومسللم البصلاري عنلد( الوجلع  لبله) عمر قول)( 24ا): قالوا -

 سلليكتبه الللذي والكتللاب تعللب وسلللم عليلله اهلل صللىل الرسللول أن معنللاه

 برسلول شلفقة كان الكتاب  لك كتابة فعدم... اهلل رسول ويؤ ي سيطول

 ....(يتأ ى لئال وسلم عليه اهلل صىل اهلل

 سليطول الكتلاب أن علملوا أين ومن! عمر؟ قصد هؤالء عرف كيف

  ويؤ ي

 :يتلون وهم الرسول عىل للرد جمال هناك وهل! اهلل؟ رسول

 وحلي إال هلو إن اهللوى علن ينطل  وملا  وى وما صاحبكم رَل  ما) 

  .(يوحى

  .(فانتهوا عنه هناكم وما فصذوه الرسول آتاكم ما)

 للن كتلاب إنله( ورسلوله اهلل يلدي بلني تقلدموا ال آمنلوا الذين أهيا )يا

 من ويعرفون يقرؤوهنا األجيال تتناقلها مكتوبة نبوية وصية، األمة به تضل

تبت لو أنه شكال ، اهلداية خالهلا  اليلوم مسللمو ذلا وعملل الوصية هذه ك 



 ........................................... أكرمتني السامء(  128)

 

 سللبب مللن هنللاك وللليس. األرض اخلللت ولعللمَ  متحللدة واحللدة أمللة لعللادوا

 . ذا والعمل الوصية تلك كتابة عدم إال ورالهلم حلتام

 رددوا اللذين إنَ  بدليل اهلذيان تعني( الوجع  لبه)أَن     سابقا أابتنا لقد

 .اهلذيان وهو( )هجر بلفا جاءوا عمر قول

 بااامله الشفقة تكون فهل، النبي ذا قابلوا التي الشفقة() هذه و ريبة

 إن)طلردهم  وملا النبلي لشكرهم شفقة قوهلم كان ولو أمره؟ ورد باهلذيان

 .(1)(خيرصون إال هم وإن الظن إال يتبعون

 عملر أنَ  اعرتفلوا قد وحده( عمر من يكن مل الكتابة رف  )إنَ  قالوا -

 للكتابة!   رافضا كان

 شلامل وهلو( القوم بع ) و( البيت )أهل  كرو مر كام )فالرواياو

 .(البيت يف حرض من لكل

 وأنلت جرحلك نلزف تتحملل أن إال متللك ال! للرواية سا ج فهم إنه

 !السطحيني هؤالء تناقش

 كلان فلالنبي، واحلسني واحلسن وفاطمة عل( البيت )بأهل قصدوا إن

 احلسللن أن كللام(، ) فاطمللة بيللت يف وللليس زوجاتلله إحللدى بيللت يف

 هلللذا يف يشلللرتكا أن يمكلللن ال حيللل  صلللرتين كانلللا( ) واحلسلللني

                                                 
 .116: األنعام ( سورة1)



 (129) .............................................أكرمتني السامء .

 

 جلدمها ملع سليكونان أهنلام شلك ال حضلورمها افلرتاض وعىل، االختالف

 وهلم  اك ملوقفهم ملن فحاشلاه لعلل يشلتون كلانوا وإن،  اهلل رسول

 .لعمر التهمة إاباو عىل قائم والدليل، لدليل حيتاجون

 كلان فقلد -اللبع  يلذهب كام – النبي نساء البيت بأهل قصدوا وإن

 أال:  السرت وراء من النسوة فقال) الرواياو إحدى تقول،   رفالمش موقفهنَ 

 باوحيصلو إنكلن -!عملر أي -فقللت،  اهلل رسلول يقلول ما يسمعون

 خللت فللأهننَ  دعللوهنَ : وسلللم عليلله اهلل صللىل اهلل رسللول فقللال!... يوسللف

 .(1)(منكم

 أوردوهلا التلي – الروايلة نلورد العلملي فقلرهم علىل هؤالء وليتعرف

 ! أحد إليه يسبقهم مل الذي استنتاجهم لنحاكم -  سابقا

... اخلطلاب بلن عمر فيهم رجال البيت ويف  اهلل رسول رلحض )ملا

 لكللم يكتللب قربللوا: يقللول مللن فمللنهم، فاختصللموا البيللت أهللل فللاختلف

 ...عمر قال ما يقول من ومنهم اهلل رسول

 عملر دخلول بلدليل، البيلت يف املتواجلدين أي( البيت أهل فاختلف)

 !البيت أهل من ليس باالتفاق وهو، معهم

                                                 
 .288ا 5ج:  األوسط املعجم (1)



 ........................................... أكرمتني السامء(  130)

 

 وجلله عللىل يكللن مل والسللالم الصللالة عليلله أمللره( : )25ا) قللالوا -

  للك والقرطبلي امللازري اإلملام بلني كلام النلدب وجله علىل وإنام الوجوب

 إهنلا البلاقون ظلن بيلنام الكتابلة رفضوا الذين الصحابة بع  فهمها لقرائن

 .(للوجوب

 ال كتابلا   لكلم اكتلب( هلملوا) أو( ائتوين: )أمر بفعل كالمه النبي يبدأ

 ...بعده تضلوا

 األمللر وهللل الوجللوب؟ عللىل الداللللة يف هللذه مللن أصح عبللارة وأيللة

 صفلت قلرائن أو قرينلة وأيلة منلدوب؟ أملر الضلالل وعدم اهلداية بضامن

 لعلدم ملنهم اسلتيائه دليل هلم النبي طرد وأليس الندب؟إىل  الوجويب األمر

 !بالواجب؟ إتياهنم

 ال أنكلم: فمعنلاه لنمر اان جواب بعده تضلوا ال قوله: )السندي قال

 .(1)(لكم وكتبت به أتيتم إن الكتاب بعد تضلون

 كلل قللب ويف – عبلاس ابلن قللب يف   جرحلا احلادالة هلذه بقيلت لقد

 ال، احلصلباء تبلل حتلى خديله علىل دموعه جرو  كرها كلام فكان - يور

 !هلذا يدعوه عظيم أمر أنه شك

                                                 
 .22 ا 1ج السندي بحاشية البصاري صحيح (1)



 (131) .............................................أكرمتني السامء .

 

 العلامل زللة هلذه(: )هجر؟ شأنه ما) احلاداة  كر أن بعد حزم ابن يقول

 بيننلا يكون أن تعاىل اهلل علم ساب  يف كان وقد، قديام الناس منها حذر التي

 ومن عمر نط  فلذلك، أخرى اهلل ذدى واتدي طائفة وتضل، االختالف

 مل كتبله للو اللذي بالكتلاب اخللت حرمانإىل  سببا   كان مما! به نطقوا بام أفقه

 .(1)...(بعده يضل

 عليلله إنكلاره عللدم للنلدب كلان أمللره أن علىل يللدل واللذي) : قلالوا -

 إمجاعلا   الواجلب  الفلة يقلر ال النبلي ألن ،أمره خالف ملن والسالم الصالة

 .(واتفاقا  

 الروايلة ملن اللفلا وهلذا –( قوملوا) بقولله وطلردهم عليهم أنكر بل

 . الترصيح أصحاب وأوردها ،ومسلم البصاري عليها اتف  التي

 من األمة عصمة وفيه تنفيذه يف الضت فام ،للندب أمره أن افرترنا ولو

 الضالل؟

 باهلل؟ نعو  هجر نهإ أم

 علن حلظلة تلوانى مللا ،بالكتابة أمره واهلل واجبا   أمره كان ولو) :قالوا -

 بله اهلل أملر ملا بتبليلغ امللأمور وهلو وتكلرار ملرارا   الطللبإىل  ولعاد الكتابة

 بمحلي  أملره عنلدما احلديبيلة صلح يف عل سيدنا فهمه ملا مواف  وهذا

                                                 
 .285-284ا7ج: اإلحكام (1)



 ........................................... أكرمتني السامء(  132)

 

 حلملله احلديبيلة صللح يف علل سليدنا  لك يفعل فلم  اهلل رسول كلمة

 .(السنة أهل  كره كام االمتاال عىل األدب تقديم عىل

لواْ : تعاىل قال، بالطاعة مأمورون وهم بالبالغ مأمور النبي إن يع 
 َوَأط 

واْ  اهلليَ يع 
وَل  َوَأط  س  واْ  الر  واْ  َتَول ْيت مْ  َفإ ن َواْحَذر  اَم  َفاْعَلم  لول نَا َعلىَل  َأن   اْللَباَلغ   َرس 

 .(1)املْ ب ني  

 مل ذلا واجهلوه التلي( هجلر) كلملة إن أملرهم؟ وقلد  يفعلل ما ا

 مالار الكتلاب لصلار الكتلاب وكتلب علاد ولو، كالمه ليكرر جماال   له ترتك

 وهلذا، ال أم -حاشلاه -هلذيان حاللة يف كتبله وهلل، املسللمني بلني خالف

 . تركه املصلحة فاقتضت، بالنبوة للطعن بابا   سيفتح

 طلبلت؟ بلام نأتيلك أال):  احلادالة بعلد لله قلالوا بعضهم أن لنا ويشهد

 .(2)(ما ا؟ بعد أو: قال

 -!هلؤالء عىل خفيت كيف فالرريب -تيمية ابن النكتة هلذه انتبه وقد

 الشك يرفع ال الكتاب أن علم، وقع قد الشك أن -النبي – رأى فلام): قال

  .(3)(فائدة فيه يب  فلم

                                                 
 .92: املائدة ( سورة1)

 .242ا 2ج سعد ابن طبقاو (2)

 .25ا 6ج السنة منهاج (3)



 (133) .............................................أكرمتني السامء .

 

  اهلل لرسلول علل ملن  الفلة إجيلاد الترصليح أصلحاب حاول لقد

 وعدوا للرسول الصحابة  الفاو بع  -( 10 )ا مقدمتهم يف فذكروا

 يلوم اهلل رسلول كلملة يمحلو أن عن عنه اهلل ريض عل سيدنا امتناع) :منها

 .املسألة هلذه تأكيد الساب  كالمهم ويف ،(احلديبية

 : عل قال،  اهلل رسول مع األدب من  كروا كام وهذا

 .(1)(النبوة من اسمك بمحو تنطل  ال يدي إن اهلل رسول يا

 اهلل رسلول حمى أن بعد كتب الذي هو عل أنإىل  حجر ابن  هب وقد

 .(2)التني ابن جزم وذذا ،(اهلل رسول) كلمة

 عليله يعلرتض فللم! اخلميس يوم عمر وموقف هذا عل موقف بني وشتان

 وزاد النسلائي عنلد علل حلدي  ويف) حجر ابن يقول، أقره بل، اهلل رسول

 لعلل وقلع ماإىل   يشت مضطر وأنت وستأتيها مالها لك أن أما: وقال

 .(3)(كذلك فكان احلكمني يوم

                                                 
 .362 ا 20ج: األنوار بحار (1)

 .387 ا 7ج:  الباري فتح (2)

 .167 ا 5ج: النسائي سنن ،387 ا 7ج: الباري فتح (3)



 ........................................... أكرمتني السامء(  134)

 

 -اهلل رسلول – إيل تبسلم ام):  عل لسان عىل الرواياو بع  ويف

 .(1)(فتعطى مالها ستسام إنك أما عل يا: وقال

 علللم ولقللد): قللال حيلل  ،الرسللول بإتبللاع التزاملله  عللل بللني وقللد

 رسللوله عللىل وال اهلل عللىل أرد مل أين  حممللد أصللحاب مللن املسللتحفظون

 األبطللال فيهللا تللنك  التللي املللواطن يف يلبنفسلل واسلليته ولقللد، قللط سللاعة

 .(2)(ذا اهلل أكرمني نجدة، األقدام فيها وتتأخر

 دعلوين) :قلال عنلدما والسلالم الصلالة عليله أنله)( 26 ا): قالوا -

، الكتابلة رفل  ملن علىل إنكلارا   لليس ،(إليه تدعوين مما خت فيه أنا فالذي

 ....(اللجاج هذا من خت وأمحده ريب وأ كر ألتفكر اتركوين: معناه وإنام

 أوردهللا وقللد – (قومللوا) روايللة يف ورد كللام عللليهم   إنكللارا قوللله بللل

 طلرد فعبارتله -!عليهلا الشليصان اتفل  مملا وهلي سابقا   الترصيح أصحاب

 للليس اللجللاج هللذا مللن بصللت( إليلله تللدعوين ممللا خللت) وتفسللتهم، هلللم

 يلدعوه مل أهنلم بلدليل اهللذيان من إليه تدعوين مما خت معناه وإنام، صحيحا  

 !جلاجهم يف ليشاركهم

                                                 
 .350 ا 33ج: األنوار بحار ،275 ا 2ج: احلديد أيب البن:  النهج رشح (1)

 .171 ا 2ج عبده حممد البال ة، هنج (2)



 (135) .............................................أكرمتني السامء .

 

 موته قبل أوىص الصحيحني يف كام والسالم الصالة عليه أنه): قالوا -

 والاالاة الوفد وإجازة العرب جزيرة من املرشكني بإخراج املشهورة وصيته

 كلام لكتلب وإال بالكتابلة لله اهلل أملر نسل  علىل يدل مما. الراوي نسيها التي

 .وصيته أمىل

 تعصلامن ال ألهنلام، اخلمليس يوم كتابته أراد ما  ت الوصيتني هاتني إن

 ،اخلمليس يلوم عملر لله فطن الذي اهلل كتاب يذكر ومل، الضالل من الناس

 بنسل  القلول يمكلن وال، الاالالة الوصلية فبقيت( اهلل كتاب حسبنا) :فقال

 ! هي تكون فربام، الاالاة الوصية نعلم أن قبل اخلميس يوم وصيته

 مللن منعللت التلي هللي السياسللة أن شلك وال، !نسللوها أهنللم والرريلب

 يللوم كتابتلله  النبللي أراد مللا هللي الوصللية هللذه نإإىل  وأميللل، ظهورهللا

 ! الظهور من الوصية هذه منعوا وصيته كتابة من منعوه فكام، اخلميس

 بسلبب اخلمليس يلوم وصليته يكتلب مل  النبلي إن سابقا    كرنا وقد

 أاللر فللال. كالملله مصللداقية يف النللاس شللككت والتللي قالوهللا التللي الكلمللة

 .بنبوته والطعن واخلالف الفرقة سوى بعد فيام لكالمه

: املسلتدرك يف احلاكم  كر كام الكتاب هذا من شيئا   أمىل ربام: )قالوا -

: فقلال علينلا أقبل ام، قفاه والنا ام، أبدا   بعده تضلوا لن كتابا   لكم أكتب)

 أن باسلتطاعته فكلان،  للك  لت يملل ومل( بكلر أبلا إال واملؤمنلون اهلل يأبى



 ........................................... أكرمتني السامء(  136)

 

 بكلر أليب االسلتصالف فجعل ومضمونه الكتاب عرفنا وقد اإلمالء يكمل

 .( ته دون

 الصللحيحني روايللاو خاصللة كاللتة لروايللاو معاررللة الروايللة هللذه

، هللم وطلرده النبلي واسلتياء يشء كتابلة بعلدم احلاداة بانتهاء ترصح والتي

 بلني حلال ملا الرزيلة كل )الرزية بأن يرصح الواقعة عىل شاهد عباس وابن

 .الكتاب(  لك هلم يكتب أن وبني اهلل رسول

 ملن أحلد أو املحلداني عنلد أالرا   لله نجلد ال ومللا ا الكتاب؟ هذا وأين

، األنصلار علىل سلاعدة بنلي سقيفة يف بكر أبو به الحتج صح ولو العاملني؟

: البصلاري يلذكر كلام بكلر أيب بيعلة علن أشلهر سلتة علل تأخر ملا صح ولو

 .خي   زوة باب، املرازي كتاب

 بكر أيب واستصالف( أبدا   بعده تضلوا لن: )النبي وصفه كام كتاب إنه

 !أبدا الضالل من األمة يعصم مل

 الصحيحة الرواية ملس  مقصودة عملية يعت  السابقة الرواية ورع إن

 . والصحابة عمر موقف عىل والترطية

: أحاديلل  مللن البكريللة ورللعته عللام يللتكلم وهللو احلديللد أيب ابللن قللال

 عليلله خيتللف ال كتابلا   بكلر أليب فيله اكتللب وبيلاض بلدواة ائتلوين) ونحلو)



 (137) .............................................أكرمتني السامء .

 

 يف ورلعوه فلإهنم ،(بكلر أبلا إال واملسللمون تعاىل اهلل يأبى): قال ام (اانان

 .(1)احلدي ...( وبياض بدواة ائتوين): مرره يف عنه املروي احلدي  مقابلة

 أو الشلليصني رش  علىل الروايلة يصلحح مل احللاكم إن سلب  مللا أرلف

 !عادته هي كام أحدمها

 أتفل  فقلد عنله اهلل ريض عملر كلالم وأملا (النووي األمام قال: )قالوا

 وفضلائله عملر فقله دالئلل ملن أنله علىل احللدي  رشح يف املتكلملني علامء

 واسلتحقوا عنهلا عجزوا ربام أمورا    يكتب أن يلخش ألنه ،نظره ودقي 

 .(فيها لالجتهاد جمال ال منصوصة ألهنا ،عليها العقوبة

 يكتلب أن أراد النبلي أن: يعني إنه! العجب هذا أقرأ وأنا احلتة تلفني

 املوقللف عمللر فتللدارك، عليهللا العقوبللة ويسللتحقون عنهللا يعجللزون أمللورا  

 النللاس تللوريط( أبللدا بعللده تضلللوا ال) بقوللله قصللد والنبللي!! األمللة وأنقللذ

 علزم وملا العقوبلة الستحقاق وتعريضهم، عنها يعجزون بأمور وتكليفهم

 .-باهلل والعيا  - هيجر ألنه إال هذا عىل

 حيتاجله بلام منله درايلة وأشلد أمتله علىل النبلي ملن أحلرا عمر فصار

  .الناس

 ! هذه عقيدام القوم هلؤالء فهنيئا  

                                                 
 .49 ا 11ج : النهج رشح (1)



 ........................................... أكرمتني السامء(  138)

 

 التليمم حكلم عليله خفي وقد يستقيم فكيف نظره ودقي  عمر فقه أما

 امرأة عليه فردو النساء مهور حتديد أراد حني فقهه وأين الكاللة؟ ومعنى

 .(1)(عمر من أفقه كلكم: )وقال فرتاجع

 ملن الكتلاب يف فرطنلا ملا: )تعاىل لقوله اهلل كتاب حسبنا: عمر فقال) 

 أكملل تعلاىل اهلل أن فعللم( ديلنكم لكلم أكملت اليوم) تعاىل وقوله، (يشء

 .(األمة عىل الضالل فأمن دينه

 اآليتلان هاتلان وهلل! إ ن؟ األملة رللت فللام ا كلاف   القلرآن كان إ ا

 !عاقل يقوله ال كالم إنه الضالل؟ من األمة تعصامن

 ال مللا يكتللب أن  اهلل رسللول مللراد كللان لللو)( : 27ا) :قللالوا

 هلي إنلام اإلماملة بلأن الشليعة يلدعي كام، دينهم أصول من – عنه يسترنون

 ....(لرته وال الختالفهم يرتكه مل – للتكليف املصححة

، حياتلله يف بلرلله قللد أمللرا     كتابللة هلللم يؤكللد أن أراد النبللي أن شللك ال

ك مللا تركه إنه سابقا   قلنا وقد، األمر بذاك عملهم ليضمن  وملن عملر شلكي

 وهلل ،بلالنبوة للطعن يؤدي ألنه أوىل الكتاب ترك فصار، النبي بحالة تبعه

  ال؟ أم -حاشاه -هيذي وهو الكتاب كتب

 .به جاء ما بكل للطعن سيجر وهذا

                                                 
 .327 ا 16ج: للنووي املجموع ،149 ا 3حجر،ج ابن: السالم سبل (1)
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 يسلد وللئال االجتهلاد فضليلة األمة لتحصيل كان عمر قول إن: )قالوا

 .احلدي ( احلاكم اجتهد إ ا: بقوله  النبي هلم أصله الذي الباب هذا

 هلو يقولونله ملا فكلل هؤالء؟ عند النبي قيمة هي ما اآلنإىل  أدري ال

 بللاب هلللم أصللل -قللالوا كللام – فللالنبي، هيجللر النبللي أن عمللر ملقولللة تأكيللد

 - طبيعية  ت صحية بحالة كان ألنه، الكتاب بذاك سده أراد ام، االجتهاد

 النكتلة هلذه علن  فلل فلالنبي ، مفتوحا   الباب ليبقي عمر فتدخل -حاشاه

 !والضالل احلتة اآلن تعيش هلذا األمة وأنقذ هلا فطن عمر لكن

 مللا معلارض ،(االجتهاد فضيلة لتحصيل كان عمر قول إن) قالوه وما

 هللذه دخلل وال، الكتلاب  اك يف بكلر أيب علىل نل  النبلي أن سلابقا  كروه

 (!االجتهاد بفضيلة) املسألة

 أملر بالكتابلة لصلحابته والسلالم الصلالة( وآلله عليله أملره إن: )قالوا

 ....( لك عىل ويدل تعاىل اهلل من تبليرا   وليس منه اجتهادي

 قلال ملن فملنهم، اجلمهور عند خالف حمل، (النبي اجتهاد) مسألة إن

 نصلوا فهنلاك هذا ومع، فقط بالن  يتعبد بأنه قال من ومنهم جيتهد إنه

 :تعاىل قال، مطلقا   النبي بطاعة تأمر جدا   كاتة

 واحذروا الرسول وأطيعوا اهلل وأطيعوا. 

 فانتهوا عنه هناكم وما فصذوه الرسول آتاكم وما. 
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فتنة تصيبهم أن أمره عن خيالفون الذين فليحذر. 

يوحى وحي إال هوى إن اهلوى عن ينط  وما. 

 .(1) (استطعتم ما منه فأتوا بيشء أمرتكم فإ ا:  ) قال

 .(2)(حقا   إال والررا الرضب يف أقول ال إين)

، النبلي من يسمعه ما كل كتابة عن عمر بن هلل عبدا قريش هنت وحني

 .(3)(فمهإىل  وأشار ح  إال منه خرج ما بيده نفيس الذي فو كتبا: )له قال

 .حقا   إال يقول ال النبي أن عىل وارحة نصوا كلها فهذه

 ألنلله ،اجتهللادهم مللن أفضللل فاجتهللاده جيتهللد النبللي أن افرترللنا ولللو

 األقل. عىل ملقامه تقديرا   عليه الرد عدم فيجب، السامء قبل من مسدد

، العملل بإحبلا  الرسلول صلوو فلوق صلوته يرفع من اهلل توعد لقد

 النبي صوو فوق أصواتكم ترفعوا ال آمنوا الذين أهيا يا: )تعاىل قال حي 

 ال وأنلتم أعاملكلم حتلبط أن للبع  بعضلكم كجهلر بلالقول له جتهروا وال

 أصللوااام رفعللا حللني وعمللر بكللر بللأيب اآليللة هللذه نزلللت وقللد ،(تشللعرون

                                                 
 .102 ، ا4ج: مسلم صحيح (1)

 .101 ا ،8ج : الباري فتح (2)

 .106 ا1ج،: احلاكم مستدرك (3)
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، التفسلت كتلاب، البصلاري صلحيح يف كلام هيلكا وكادا  النبي بحرضة

 احلجراو سورة

 إن): 282 ا ،3ج للجصلاا (األصول يف الفصول) كتاب يف ورد

: أيضلا   وجلاء ،(خطلأ فيله يقلع ال وسلم( وآله) عليه اهلل صىل النبي اجتهاد

 أنه: ومعناه، األمة اجتهاد من أفضل( وآله) عليه اهلل صىل النبي اجتهاد إن)

 .(نفسه يف منهم واحد كل اجتهاد من أفضل

 سلابقا   اجتهلد عملر أن -اجتهلادي أملره أن -  للك عىل ويدل): قالوا

 فظن بموافقته القرآن ونزل وسلم(  الرسول عن الظاهر للحكم  الفا  

 .(اجتهادي أمر بأنه املقاماو كتلك املقام هذا أن عمر

، الكتلاب كتابلة يف النبلي اجتهلاد عىل    دليال يصلح ال أوردوه الذي إن

 كتللك يكلن ومل ،(املقاماو كتلك املقام هذا أن عمر فظن)ل: ب احتجوا فقد

 علىل، معله وملن النبلي طلرده وإنام، فعله عىل توافقه أية تنزل فلم !املقاماو

 .بحاه حمل هنا وليس، عمر بتأييد القرآن نزول ننكر أننا

  للك كتابلة علدم عليله ينكر مل وسلم (وآله) عليه اهلل صىل والرسول)

 .(بالسكوو  إقراره بدليل عمر ظن كام األمر أن عىل فدل ،الكتاب

 فالروايلاو، هلؤالء  يللة يف إال لله وجود ال املزعوم( السكوو) لعل

 .عليهم النساء وتفضيل( قوموا)بقوله هلم النبي بطرد صحية
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 رد اهلل كتاب حسبنا عمر وقول النووي األمام قال)( : 28ا): قالوا

 .(وسلم( وآله)عليه اهلل صىل النبي أمر عىل ال نازعه من عىل

 لرسلول شلامل فهلو نازعه ملن وجهه وإن فقوله، تفيد ال مناورة وهذه

 قربلوا: )يقلول اللذي الفري   اك عن راريا   وكان نازعه ممن النبي ألن ،اهلل

هت فالكلمة( اهلل رسول لكم يكتب  .مبارش  ت بطري  للنبي وج 

 ملا فيله فليس، اهلل لرسول بلطف قيل تصورناه إ ا عمر كالم أن عىل) 

 !( أبداَ  يشكل

 عملر علن واملعلروف، دليللإىل  حيتلاج بلطلف قالله أنله هذا تصورهم

 بلن اهلل عبلد علىل ليصلل جاء النبي أن البصاري أخرج، واخلشونة الفظاظة

 كتلاب! املنلافقني؟ علىل تصلل أن اهلل هناك قد أليس: فقال عمر فجذبه) أيب

 . القمي  لبس باب، اللباس

 ، احلاداة هذه يف بصطئه عمر اعرتف وقد

 علينلا تسلتصلف: النلاس قلال) عملر يستصلف أن بكر أبو أراد وحني

 485 ا 7ج، شيبة أيب ابن، املصنف(  ليظا   فظا  

 كلمللة نأل ،قللائم فاإلشللكال بلطللف قيللل عمللر كللالم أن افرترللنا وإن

 .شك بال جارحة هجر
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، أشلياء أو يشء عىل ن  لو وسلم( وآله) عليه اهلل صىل إنه ام: )قالوا

 (اجلوزي ابن يقول كام اخلالف  لك يرفع مل

، اخللالف يرفلع مل يقوللون وهلؤالء( تضللوا ال) يقلول  اهلل رسلول

 !أصدق؟ فأهيام

 يف جيلدوا ال الم بيلنهم شجر فيام حيكموك حتى يؤمنون ال وربك فال) 

 .(تسليام   ويسلموا قضيت مما حرجا   أنفسهم

 عليله جزمله علدم علىل دليلل فهلذا حرصلها يمكلن ال احللوادث ألن) 

 .(أمر بام والسالم الصالة( وآله)

 أحكاملا   تسلجيل أراد النبلي أن عرفلوا أيلن فمن، ناه   ت دليل إنه

 !للحوادث؟

 أملر إنله شلك ال األملة؟ علن الضلالل يرفع احلوادث عىل الن  وهل

 صلىل الرسلول ن  فلو قطعا   باقية كونية سنة االختالف أن أي)، هذا  ت

 .(اخلالف رفع ملا عليه التنصي  أراد ما عىل وسلم( وآله) عليه اهلل

، الساب  اهلل رسول لقول اعتبار ال أنه عىل هؤالء قبل من إصار هناك

 بشاعتها. بانت قد بالنبي عقيدام فهذه

 ونفذوا عليه التنصي  أراد ما عىل  الرسول ن  لو: نقول ونحن

 !األمة رلت وما اخلالف لرفع به ما
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 .( دقا   ماء ألسقيناهم الطريقة عىل استقاموا ووألي ) 

 أنله علىل عملر قول حيمل أن جيوز ال: )احلدي  يف اخلطايب قال: )قالوا

 .(بحال به يلي  ال مما  لك ظن أو وسلم(  اهلل رسول عىل الرلط توهم

 ! ؟ الرلط هو فام  لطا   قاله ما يكن مل إن

 مللن اهلل رسللول عللىل  لللب مللا رأى ملللا -للصطللايب الكللالم – ولكنلله)

 القلول  للك يكلون أن خلاف الكرب من اعرتاه ما مع الوفاة وقرب الوجع

إىل    سلبيال بلذلك املنلافقون فيجلد ،فيله لله عزيملة ال مملا امللري  يقولله مما

 .(الدين يف الكالم

ع أكلل ( هجللر) الصللحابة وبعلل  عمللر قاهلللا التللي الكلمللة إن  مشللجي

 يبقللى وهللل،  النبللي بلله جللاء مللا وكللل بالللدين يطعنللوا لكللي للمنللافقني

! ؟( تضلوا لن أو تضلوا ال)النبي قول بعد الدين يف للكالم جمال للمنافقني

 .- حاشاه – النبي هجران يعتقد من كالم إنه

 حلني أملا، الكتلاب كتابة عدم عىل ا  مرص النبي بحرضة عمر ترى إنك

 يشلف  ال وتراه، وأطاع سمع من أول فيكون مرره يف كتابا   بكر أبو يكتب

 !!الكتاب لقراءة يسارع بل هجر أو الوجع  لبه ويقول بكر أيب عىل

 ما هذا الرحيم الرمحن اهلل بسم اكتب: فقال! خاليا   عاامن بكر أبو دعا)

! عليله أ ملى الم قلال، بعلد أملا املسللمني علىل قحافلة أيب بن بكر أبو عهد
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 بلن عملر علليكم اسلتصلفت قلد فلإين بعلد أملا: علاامن فكتلب عنله فذهب

 فك  عليه فقرأ عل اقرأ: فقال بكر أبو أفاق ام ،منه ختا   الكم ومل اخلطاب

  .(...بكر أبو

 قلال قليس علن) النلاس علىل ليقلرأه وأخذه عمرإىل  الكتاب وصل ام

 يقلول وهلو جريلدة وبيلده معه والناس جيلس وهو اخلطاب بن عمر رأيت

( وآلله) عليله اهلل صلىل اهلل رسلول خليفلة قلول وأطيعوا اسمعوا الناس أهيا

 .(1)(وسلم

 يف ملا: رجلل لله فقلال) الناس عىل ليقرأه الكتاب عمر أخذ رواية ويف

: قلال، وأطلاع سلمع ملن أول ولكني، أدري ال: قال حف ؟ أبا يا الكتاب

 .(2)(العام وأمرك عام أمرته: فيه ما أدري واهلل لكني

 :قال حني أحدهم أجاد لقد

 البرش سيد هيجر ظل قد قائلهم فقال النبي أوىص

 !عمرإىل  أوىص وقد هيجر ومل أصاب بكر أبا وأرى

                                                 
 .618 ا 2ج: الط ي تاري  (1)

 .38ا 1ج: قتيبة البن والسياسة، اإلمامة (2)
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 التي الطعنة أمل يعاين وهو وصيته بكتابة لنفسه يسمح عمر نجد إننا ام

 املنللافقون فيجللد) أوىص لللو ألنلله أفضللل وصلليته فعللدم، النبللي إال، أصللابته

 !!اخلطايب تعبت حد عىل( الدين يف الكالمإىل  سبيال   بذلك

 بعل  يف يراجعونله والسلالم الصالة( وآله) عليه أصحابه كان وقد) 

 فلال عزيملة أملر باليشلء أملر إ ا فأملا...  بتحتليم فيهلا جيزم أن قبل األمور

 .(منهم أحد فيه يراجعه

 وهللو( بعلده تضللوا ال): قوللله عليله يلدل،  النبللي أملر كلان هكلذا

 كتلب يف مسلطور هلو بلام منقلوض األخت اخلطايب وكالم، معناه يف صيح

 .واحد بماال ونكتفي، للنبي الصحابة عصيان من والتاري  احلدي 

، بلىل: قال! ؟حقا   اهلل نبي ألست فقلت) عمر أتاه، احلديبية صلح ففي

 نعطلي فللم: قللت، بلىل: قلال الباطلل؟ علىل وعلدونا احلل  عىل ألسنا قلت

 .ناصي وهو أعصيه ولست اهلل رسول إين: قال إ ا ؟ ديننا يف الدنية

 نبلي هلذا ألليس: بكلر أبا يا: فقلت، عنه تعاىل اهلل ريض بكر أبا فأتيت

 .(!!؟...حقا   اهلل

 فلانحروا قوملوا): ألصحابه قال، الصلح كتابة من  النبي فرغ وملا

 مل فللام، ملراو الالث  للك قلال حتلى رجل منهم قام ما اهلل فو( احلقوا ام

 .....( بيشء منهم أحدا   يكلم فلم خرج ام خباءه دخل، أحد منهم يقم
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 اجلهلاد يف الرشلو  بلاب، رو لالشل كتلاب، البصلاري صحيح: راجع

 .(1)واملصاحلة

 عظليم أملر دخلنلي لقلد: )النبلي ملع هلذا موقفه عن يقول عمر وكان

 مالهللا راجعتلله مللا مراجعللة وسلللم( وآللله) عليلله اهلل صللىل النبللي راجعللت

 .(2)!(قط

 ينلزل مل فليام اخلطلأ عليله جيلوز أنه عىل العلامء وأكار: -اخلطايب -قال)

قر ال أنه عىل كلهم أمجعوا وقد ،عليه   (.... عليه ي 

 بطاعتله اهلل أملر وقلد اخلطلأ منله يصلدر فكيلف، ذلؤالء أوىل اخلطأ إن

 جائز؟ خطئه واحتامل لرته حسنة أسوة  يكون وكيف مطلقة؟ طاعة

 األملور هلذه بعل  حدوث به يظن أن ينكر فال الصالة يف سها وقد) 

 املعلاين فلهلذه، حقيقتله تتبلني حتلى احللال هلذا مال يف فيتوقف!  مرره يف

 .(عنه اهلل ريض عمر راجعه وشبهها

 -هيللذي هللل حقيقتلله ليتبللني للله عمللر مراجعللة إن يعللرتف اخلطللايب إن

  ال؟ أم -حاشاه

                                                 
 .330 /4: أمحد مسند (1)

 .254 ا 5ج : الباري فتح (2)
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 بنوه ما كل هدموا األخت اخلطايب كالم بإيرادهم ريحلالتص وأصحاب

 !! سابقا  

 ملن عملر بله رملوا ما أئمتهم لبع  نسبوا أنفسهم األمامية إن: )قالوا

 روالا روايلة فهلذه، وسللم( وآلله) عليله اهلل صلىل اهلل لرسول اهلذيان نسبة

 فلرق وال، عنلدهم معصلوم وهلو األئملة أحد ح  يف ماميةاإل الشيعة كتب

 وركن العرتة رشف طاوس ابن قال فقد .تأمل. بالوحي إال النبي وبني بينه

إىل  بإسلنادنا روينلاه ملا  احلسلني بن عل دالئل يف  لك ومن) :اإلسالم

: لوللده فقال، املوو احلسني بن عل حرض: قال رستم بن جعفر أيب الشي 

 فقال، فأرة فيه إن:  فقال، به فجيء بوروء دعا ام...  هذه ليلة أي حممد يا

 ا: املهملوم فلرج علن نقلال   ....(باملصباح فجاءوا هيجر إنه: القوم بع 

288. 

 خاصللة – كتللاب يف روايللة ورود أن التحقيلل  أهللل لللدى املعلللوم مللن

 فيله ما صحة الكتاب مؤلف التزم إ ا إال صحتها يعني ال -الروائية الكتب

 وصللت التلي الروايلاو نقل   القدامى أكار مسلك كان هكذا، رواياو من

 .متحيصها دون إليهم

 خل  ملن هذا كتايب يف يكن فام... ): تارخيه عن -ماال   -الط ي يقول

 أجلل ملن سلامعه يستشلنعه أو قارئه يستنكره مما املارني بع  عن  كرناه

 يف يلؤو مل أنه فليعلم ،احلقيقة يف معنى وال الصحة يف وجها له يعرف مل أنه



 (149) .............................................أكرمتني السامء .

 

 علىل  للك أدينلا إنلام وإنا ،إلينا ناقليه بع  قبل من أتى وإنام قبلنا من  لك

 .(1)(إلينا أدي ما نحو

 علىل -وإال، طلاووس البلن كتاب يف السابقة الرواية وجود معنى هذا

 بلأهنم والطل اين سلعد وابلن وأمحلد ومسللم البصلاري الامنلا – منهجهم

 يقبلل فهلل، كتلبهم يف اخلميس يوم رواياو إليرادهم النبي ذذيان يقولون

 !املنط ؟ ذذا الترصيح أصحاب

 القلوم بعل  أم بلاهلجران اإلملام االم ملن هلو طلاووس ابلن أن وهل

  املجهولني؟

 مللن فمللن، (...نسللبوا أنفسللهم األماميللة إن: )قللالوا حللني افللرتوا لقللد

 اهللإىل  نل أ شليعي وكلل إننلي املجهوللون؟ القلوم أهم  لك؟ قال ماميةاإل

 الترصليح أصلحاب جيلرؤ فهلل، البيلت آل أئملة ملن ألحلد هذا يعتقد ممن

 !باهلجران؟ النبي اام ممن ويت ؤوا

 ألن دعللتهم ريحلالتصلل كتبللة لللدى املقنعللة احلجللة انعللدام إن شللك ال

 عصلمة علىل الداللة ماميلةاإل عللامء ترصلحياو ناسلني الرواية بتلك حيتجوا

 جلميلع ونسلبوها كتلابني أو كتلاب يف وردو أهنلا والرريب، واألئمة النبي

 ! األمامية

                                                 
 .5 ا 1ج : الط ي تاري  (1)
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 احلادثة استنطاق

 رزيلة ملن والصلحابة عملر ملوقلف مقنلع  رج إجياد يف القوم حار لقد

 خلالل ملن قاسلية ضبلاو لله ووجهلوا، متاملا   النبلي تناسوا وقد، اخلميس

 . رآه ما وتصويب عمر عن دفاعهم

 آليت بمصيلتلي أطت لن الكتاب؟  لك يف يكتب أن  النبي أراد ما ا

 يف نجلد لعلنا ولكن، عمر موقف توجيه يف اآلخرون فعل كام باالحتامالو

 الكتلاب مضلمون استكشلاف علىل يعيننا ما احلاداة هلذه الساب  النبي كالم

 .كتابته أراد الذي

 نجد وال، بعده يضلوا ال كتابا   هلم يكتب أن النبي أراد اخلميس يوم يف

 تلارك إين: )عديلدة ملراو قولله إال معنلاه أو اللفلا هلذا فيهلا للنبلي عبارة

 اهلل كتاب، اآلخر من أعظم أحدمها بعدي تضلوا لن به متسكتم إن ما فيكم

 يردا حتى يتفرقا ولن، بيتي أهل وعرتيت، األرضإىل  السامء من ممدود حبل

 .1(فيهام ختلفوين كيف فانظروا، احلوض علي 

 راجلع، السلنة أهلل ملن كاتون وصححه جدا   مشهور احلدي  وهذا

 .430-411 ا( السفينة وركبت) كتابنا

 
                                                 

 .329 ا ،5ج : الرتمذي سنن (1)
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 مألوفلة باتلت حتلى ،عديلدة ملراو الوصلية هلذه الصحابة سمع وقد

 .كاتا   النبي عليهم كررها وقد، لدهيم

 أنه – الاقلني حدي  -الطرق تلك بع  ويف: )اهليتمي حجر ابن قال

 وقلد مررله يف باملدينلة قالله أنله أخلرى ويف، بعرفة الوداع بحجة  لك قال

 ويف، خللم برللدير  لللك قللال أنلله أخللرى ويف، بأصللحابه احلجللرة امللتنو

 .(1)أخرى

 للن: الروايلاو بعل  ويف، بعلده تضلوا ال اخلميس: يوم يقول فالنبي

 .تضلوا

 .بعدي تضلوا لن: يقول السابقة وصيته ويف

 أهلل تقلديم من ،سابقا   به أوصاهم ما كتابة يؤكد أن أراد أنه شك فال

 .هلم ودينية سياسية مرجعية وجعلهم بيته

 آخلر ويشء عملر فهلم كام اهلل كتاب أحدمها شيئني يكتب أن أراد لقد

 لكن، األمة تضل ال والعرتة الكتاب وبإتباع، بيته أهل عرتته وهم له مالزم

لر طامللا  ألنله النبلي ملراد فهم عمر  حسلبنا: فلورا   فقلال، األملر ذلذا  كي

 ، له املالزم اليشء بذاك لنا حاجة وال اهلل كتاب يكفينا أي، اهلل كتاب

 
                                                 

 .440 ا ،2ج: املحرقة الصواع  (1)
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 بلل، تنفذ مل -كتابة تأكيدها أراد والتي – بيته أهل بإتباع النبي ووصية

 بعلدم يكتفلوا ومل. اجلبلني لله ينلدى ملا األملة هلذه من بيته أهل عرتته القى

 املشهود واخلوارج النواصب من مبرضيهم عليهم قدموا حتى عنهم األخذ

 .هؤالء بأحادي  مشحونة احلدي  وكتب، النبي قبل من بالنفاق هلم
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 دليل املصادر

 القرآن الكرمي.  -1
شر كتب نم –آداب الشافعي ومناقبه: ابن أيب حامت الرازي  -2

 هـ .1372 -مصر  -الثقافة اإلسالمية 
اإلحكام يف أصول األحكام: ابن حزم األندلسي  -3

 هـ.1407الطبعة الثانية.  -بريوت  -هـ( دار اجليل456)ت/
 أصل الشيعة وأصوهلا: حممد حسني أل كاشف الغطاء -4

 (.1373)ت/
ية جلوز إعالم املوقعني عن رب العاملني: حممد بن قيم ا -5

 بريوت. –هـ( دار اجليل 751)ت/
 هـ(.463)ت/ االنتقاء: ابن عبد الرب النمري -6
د فيامل داديأوائل املقاالت: حممد بن حممد بن النعمان البغ -7

 هـ(.413)ت/
 بدائع الصنائع: الكاساين احلنفي. -8
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دار الفكر  هـ(774البداية والنهاية: ابن كثري الدمشقي )ت/ -9
 هـ.1402بريوت  –

لكتاب هـ( دار ا463اتريخ بغداد: اخلطيب البغدادي )ت/ -10
 بريوت. –العريب 

 -كر ( دار الف571اتريخ مدينة دمشق: ابن عساكر )ت/  -11
 هـ.1416 -بريوت 

 تصحيححتقيق و احلنفي، أتسيس النظر: أبو يزيد الدبوسي  -12
 مصطفى حممد القباين الدمشقي.

إحياء  هـ( دار748تذكرة احلفاظ: مشس الدين الذهيب )ت/ -13
 بريوت. –الرتاث العريب 

هـ( 774ت/)تفسري ابن كثري: أبو الفداء ابن كثري الدمشقي  -14
 هـ.1408 –الطبعة الثانية  -بريوت  -دار املعرفة 

هـ( دار 911فسري الدر املنثور: جالل الدين السيوطي )ت/ت  -15
 هـ.1403، الطبعة األوىل -بريوت  -الفكر 



 (155) .............................................أكرمتني السامء .

 

ـ( دار ه606تفسري مفاتيح الغيب: فخر الدين الرازي )ت/ -16
 .1415 –الطبعة األوىل -بريوت  -إحياء الرتاث العريب 

 -املعرفة  هـ( دار310تفسري الطربي: أبن جرير الطربي: )ت/ -17
 هـ.1329الطبعة األوىل،  -بريوت 

هـ( 1250تفسري فتح القدير: حممد بن علي الشوكاين )ت/ -18
 بريوت. –دار املعرفة 

ـ( دار ه538تفسري الكشاف حممود جار هللا الزخمشري )ت/ -19
 بريوت. –العرفة 

 597)ت/ تلبيس إبليس: مجال الدين أبو الفرج ابن اجلوزي -20
 - يدونابن ز دار ، هـ( حتقيق الشيخ حميي الدين حممد بعيون

 الطبعة األوىل. -بريوت 
هـ( 463ت/جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد الرب النمري ) -21

الطبعة  ،عوديةالس –دار ابن اجلوزي  –حتقيق أيب األشبال الزهريي 
 هـ.1416، الثانية

 حجة هللا البالغة: ويل هللا دهلوي.  -22
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  كليف االجتهادالرد على من أخلد إىل األرض وأنكر أن  -23
 هـ(.911عصر فرض: جالل الدين السيوطي )ت/

ع طب، باينسلسلة األحاديث الصحيحة: حممد انصر الدين األل -24
 هـ.1415يف الرايض، 

، باينسلسلة األحاديث الضعيفة: حممد انصر الدين األل -25
 هـ.1405اخلامسة، الطبعة ، بريوت

 يينلقزو ااجة سنن ابن ماجة: أبو عبد هللا حممد بن يزيد بن م -26
 بريوت. –هـ( دار الفكر 275)ت/

ار دهـ( 275سنن أيب داود: أبو داود السجستاين: )ت/ -27
 بريوت. –الفكر 

ذي لرتمسنن الرتمذي: أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة ا -28
 بريوت. –هـ( دار إحياء الرتاث العريب 279)ت/

دي مرقنالس سنن الدارمي: أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن -29
 بريوت. –هـ( دار الفكر 255الدارمي )ت/
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قي لبيهاالسنن الكربى: أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي  -30
 بريوت. –هـ( دار الفكر 458)ت/

 حياءار إدسنن النسائي بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي:  -31
 بريوت. –الرتاث العريب 

 نوويشرح النووي على مسلم: حميي الدين أيب زكراي ال -32
 بريوت. – هـ( دار الكتاب العريب676)ت/

امل عهـ( 256صحيح البخاري أبو عبد هللا البخاري )ت/ -33
 هـ.1406-اخلامسة  الطبعة- بريوت-الكتب 

ـ( ه261صحيح مسلم: مسلم بن احلجاج النيسابوري )ت/ -34
 هـ.1398 –الثانية  الطبعة- بريوت-دار الفكر 

 دارالسقاف، صحيح صفة صالة النيب: احلسن بن علي  -35
 هـ.1413، الطبعة األوىل، األردن –عمان  - اإلمام النووي

بن اة، والزندقالصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل  -36
بعة الط -بريوت  -هـ( مؤسسة الرسالة 973حجر اهليتمي )ت

 هـ.1417 -األوىل
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ين فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقال -37
، ةلثانيعة االطب -بريوت  -هـ( دار إحياء الرتاث العريب 852)ت/

 هـ.1402
عة الطب –ريب دار الفتح لإلعالم الع، فقه السنة: السيد سابق -38

 هـ.1418األوىل، 
 –رسالة هـ( مؤسسة ال975كنز العمال: املتقي اهلندي )ت/ -39

 هـ.1405بريوت الطبعة اخلامسة، 
هـ( 807ت/)جممع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو بكر اهليثمي  -40

 .هـ1402، الثالثة الطبعة- وتبري -دار الكتاب العريب 
 –عريب ث اللرتاادار إحياء ، جمموعة الرسائل املنريية: الصنعاين -41

 بريوت. 
 يابور لنيساملستدرك على الصحيحني: أبو عبد هللا احلاكم ا -42

 هـ.1398 -بريوت -هـ( دار الفكر 405)ت/
، رهـ( دار الفك241مسند اإلمام أمحد بن حنبل: )ت/ -43

 بريوت.
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لرتاث هـ( دار إحياء ا279ك بن أنس )ت/موطأ مالك: مال -44
 بريوت. -العريب 

راسات مركز الغدير للد، مروان خليفات وركبت السفينة: -45
  .هـ1418-األوىل  الطبعة-اإلسالمية قم 

 )وغريها من املصادر واملراجع(
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 فهرست احملتويات

 7 .......................................................... املقدمة

 9 ..................................................... الرحلة بداية
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 22 ................................. األوىل باملدرسة التعريف

 24 .................................. الاانية باملدرسة ريفالتع

 26 ........................................ البح  يف منهجنا

 27 ................................................ األول الباب

 27 ............................................. األشللاعلللرة مع

ا ؟ أكون ملا ا  29 .......................................... أشعريي

 29 .................................. تقليدهم عن مةاألئ هني

 30 .......................................... حنيفة أيب أقوال
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 31 ..................................... أنس نب مالك أقوال
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