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٥٠١:  ٢٠١٤رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد لسنة 

العقيلي، عبدالرحمن

المقدمـة العلميـة،   [تأليف عبدالرحمن العقيلي؛ / منهاج السنة المحمدية في الرد على منهاج ابن تيمية  
، قسم الشؤون الفكرية والثقافيـة . ة المقدســــةالعتبـة الحسيني: كربالء-. الطبعة األولى –]. محمدعلي الحلو 

.م٢٠١٤=.ق١٤٣٥

).١٤٢قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛(ـــ. ج٢

.المصادر

منهــاج  –. هـــ٧٢٨–٦٦١ابــن تيميــة، احمــد بــن عبــدالحليم بــن عبدالــسالم،      . ٢. شــبهات وردود–الــشيعة .١
-هــ  . ق٢٣، اإلمـام األول،  )ع(علـي بـن أبـي طالـب     . ٤. دفـع مطـاعن  –عقائد الـشيعة  . ٣. شبهات وردود  –السنة  

. ٧. مطـاعن دفـع  –أهـل البيـت علـيهم الـسالم     . ٦. شـبهات وردود –احاديث أهل السنة . ٥. اثبات خالفة   . هـ ٤٠
–. هـــ٧٢٨–٦٦١، ابــن تيميـة، أحمــد بــن عبـدالحليم بــن عبدالــسالم   . ألــف. دفـع مطــاعن –االمامـة عنــد الــشيعة  

. منهـاج الـسنة  . العنـوان . د. العنـوان . ج. ، مقـدم -١٩٥٧الحلـو، محمـدعلي،   . ب . شبهات وردود . منهاج السنة 
.شبهات وردود

قبل النشرمكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة في 
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م٢٠١٤هـ ــ ١٤٣٥

العتبة الحسينية المقدسة- كربالء المقدسة: عراقال

٣٢٦٤٩٩:هاتف- قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
www.imamhussain-lib.com 

E-mail: info@imamhussain-lib.com 
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اإلهداء

رسول اإلنسانية...اىل الرمحة املهداة
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وربك َلا يؤِمنون حتَّى يحكِّموكَ فِيما شجر بينهم ُثم َلا يجِدوا فِي   فَلَا{
. ٦٥: النساء} َأنُْفسِهِم حرجا ِمما قََضيت ويسلِّموا تَسلِيما 

}   كْفُرفَلْي اءش نمو مِنؤفَلْي اءش نفَم كُمبر مِن ققُلِ الْحَنا وَتدإِنَّا أَع
لِ يـشوِي         هــاءٍ كَاْلمغَـاُثوا بِمتَِغيثُوا يسي ِإنا واِدقُهرس اَط ِبهِما أَحَنار لِلظَّالِمِني

. ٢٩: الكهف} الْوجوه بِْئس الشراب وساءت مرتَفَقًا

}  ع ضرهِ فَأَعباتِ ربِآَي ذُكِّر نمِم أَظْلَم نمإِنَّـا      و اهـدي تما قَـد مـ نَـسِيا وهن
ــى    ــدعهم إِلـَ ــرا وإِن تـَ ــم وقـْ ــي آَذَانِهـِ ــوه وفـِ فْقَهـي ــةً أَن أَكِنـ ــوبِهِم ــى قُلـُ ـا علـَ لْنـعج

٥٧الكهف }اْلهدى َفلَن يهتَدوا ِإذًا َأبدا 

:العالمة احللي البن تيمية

   

  )١( 

عليـه فرد) اإلمامةمعرفةيفالكرامةمنهاج(كتابألّفالذياحلليللعالمةالبيتانهذانينسب)١(
عنـد وذلـك ) النبويـة الـسنة منـهاج (بعـد فيماسميوالذي) االعتدالمنهاج(بكتابتيميةابن

. تيميةابنلكتابالعلّامةتصفّح
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٧

املقدمة

سالم على خري الـورى نبينـا حممـد صـلى     احلمد هللا مكا يستحقه والصالة وال 
وعلـى  ، اهللا عليه وآله وسلم وعلى املرتضى وصـيه وأخيـه وعلـى بـضعته الزهـراء      

. وعلى التسعة من ولد احلسني عليهم السالم أمجعني، دينولديه احلسنني الشهي

، فاالختالف بني البشر وجد من حيث وجـد العنـصر البـشري نفـسه           ،  وبعد
اًوصـغري اًوكونـه كـبري  ،  اخـتالف  وجـاهالً  اًوكونه عامل ،  تالفوأنثى اخ  اًفكونه ذكر 

. وهكذا دواليك. وكونه صاحب أمانة او غري ذلك اختالف، اختالف

نا هنا عن جمموعة نصوص لنموذج من البـشر شـاء أن ال يتـرك احليـاة                وكتاب
، بل واىل ما شاء اهللا  ،  بدون أثر حيفره يف ساعات عصره ومن بعدها اىل يومنا هذا          

. امللقب بتقي الدين ابن تيمية احلراين، د بن عبد احلليمأمح: ذلك هو

يعة وموافقـه  الرجل الذي خاصم أغلب أهل زمانه ولكنه تفـرد بكرهـه للـش    
من أمـري املـؤمنني     ومبوقفه  ،  احلادة منهم واشتهر بتنقصه ألهل البيت عليهم السالم       

. )١(عليه السالم خاصة

تـنقص مـن علـى الـصحابة سـب مبـدأ يطبقـون أنهمجيدالسلفينيكلماتتتبعمنيظهرالذي)١(
!
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١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية..........................................................٨

مـن الـشاميني وبـاألخص    وصفات هذا الرجل مل ختتلف عن صـفات سـلفه        
حـىت كـان منـهم مـن يعمـل           )١(احلمصيني والدمـشقيني والـذين اشـتهروا بالنـصب        

مري املؤمنني عليه السالم سبعني مرة صـباحاً وسـبعني مـرة            األوراد يف ذلك فيسب أ    
فوليد هذا اتمع الـذي اشـتهر بالنـصب ميكـن ان يـؤثر ويتـأثر بالتبـادل               ! )٢(مساًء

ع الذي اشتهر بالنصب ميكن ان يؤثر ويتأثر بالتبادل السليب   السليب بني الفرد واتم   
تـساؤل مهـم طاملـا يطرحـه البحـث      مثـة   (و بني الفرد واتمع احمليط به فيؤثر ويتأثر      

بني اتمع والفرد من حيث انعكـاس احـدمها   االجتماعي أال وهو مالحظة الصلة     
أي هل أن اتمـع   على اآلخر حيث تتفاوت نظرة علماء االجتماع يف حتديد ذلك         

"
سـيعرف الكتابسيقرأومن! سعةيفمرفاألالبيتأهلأماالبيتأهلخارجمنالصحابةأحد

ومـن : الـسنة كتـاب يفحنبـل بـن أمحـد اإلمـام وقال«العباداحملسنعبدالشيخيقول،  أقولما
الـذي عـن والكـف أمجعـني لـهم كوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولأصحابحماسنذكرالسنة
مبتـدع فهـو منـهم واحـدا أووسـلم عليـه اهللاصلىاهللارسولأصحابسبفمنبينهمجرى

ال: وقـال . فـضيلة بآثـارهم واألخـذ وسيلةمواالقتداءقربةهلموالدعاءسنةحبهم،  رافضي
وجـب فقـد ذلـك فعـل فمـن منهمأحدعلىيطعنوالمساويهممنشيئايذكرأنألحدجيوز
ملوإنمنـه قبلتابفإنيستتيبهمثيعاقبهبلعنهيعفوأنلهليسوعقوبتهتأديبهالسلطانعلى
واجلماعـة السنةاهلعقيدة: انظر» ويرجعيتوبحىتاحلبسيفوخلَّدهالعقوبةعليهأعاديتب

الذيتيميةابنعلىهذاطبقّواترىيافهل/ ١٩ص-العباداحملسنعبد-الكرامالصحابةيف
.وأصحابهالسالمعليهعلياإلماميفكالمهسيأتيك

عـشر سـبعة يفوجهـه اهللاكـرم عليـا املـؤمنني أمـري وخطّأ«تيميةابنيفقولهحجرابنعننقل)١(
التوفيـق » وجهـه اهللاكـرم علـي يفهـذا لقولـه النفـاق إىلونسبوه. الكتابنصخالفموضعا
.٣٤ص-العلماءمنمجاعة-احلراينتيميةبناعلىالرديفالرباين

معجـم نواصـب   (وحريـز بـن عثمـان وبـاقي الـشاميني يف كتـاب          ،  راجع ترمجـة أزهـر احلـرازي      )٢(
. للمؤلف) احملديث
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٩.............................................................................................................املقدمة 

. )١()أم العكس أم يتبادالن التأثري بينهمايفرض هيمنته على الفرد 

اإلسالم له تقاليده اخلاصة ولكن عباداتـه هـي          والنصب دين ظهر مع ظهور    
فترى الناصيب خاشعاً يف صالته جمتهـداً يف صـيامه حمتاطـاً    ! عبادات اإلسالم نفسها  

نده دين يتدين به وكيـف جيمعـون بـني       إال من بغض أهل البيت فهو ع      يف أحكامه   
املواظبة ف()٢(الطاعات الظاهرة وبني بغضهم ملن كانت مودة أهل بيته أجرا لرسالته

على الطاعات الظاهرة ال تنفع ما مل تتطهر الـنفس مـن الـصفات املذمومـة كـالكرب             
وطلب الرياسة والعلـى وإرادة الـسوء لألقـران والـشركاء وطلـب             ،  واحلسد والرياء 

ومثل . البواطنواي فائدة يف تزيني الظواهر من امهال ، ة يف البالد ويف العباد    الشهر
هرة ويترك تفقـد قلبـه كبئـر احلـش ظاهرهـا جـص            من يواظب على الطاعات الظا    

.)وباطنها ننت

وقــصة النــصب يف بــالد الــشام ال تنتــهي فالــشام منــذ فتحــت أعينــها علــى  
يزيد بن أيب سفيان من الفـاحني مث  فكان! اإلسالم كان من قدرها أن ترى بين أمية   

ومجـع لـه   والياً على فلسطني واألردن وملا تويف أقر عمر معاوية علـى واليـة أخيـه             
ألكثـر مـن عـشرين    فكـان الـشام أمويـاً    ، الشام ومن مث أقره عثمان على ما يف يده   

مث بقي مخس سنوات يف ملك معاوية بعـد مقتـل عثمـان واىل استـشهاد أمـري               ،  سنة
باخلالفة وامللك فبقي عشرين سـنة حـىت     عليه السالم اىل أن تسمى معاوية      املؤمنني

، اب الكهل ودرج الـصغري علـى حـب بـين أميـة     هالكه يف العام الستني للهجرة فش     

-هــ ١٣٨٢حمـدث نـشر -قـم -البـستاين حممود-االسالمياملنهجضوءيفاالجتماععلم)١(
.٧١ص

٣٦ص-١ج-هــ ١٤١٧التفـسري دارانتـشارات -النراقيديمهحممد-السعاداتجامع)٢(
–٣٧.
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١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية........................................................١٠

! وذلك ملا يقـرب مـن مئـة عـشرين عامـاً     ، واإلسالم هم ،  وعلى أم هم اإلسالم   
وكـان دور أئمـة الـضالل    اصطبغت فيها عقيدم بالبدع األموية فلم يفقهوا غريها   

وفيــه ظهـرت أول مظــاهر احللـف الطفيلــي بــني   ، بـارزاً يف نــصرة احلـاكم األمــوي  
فتجد فقهاء السلطان يفتون بـال وازع مـن ضـمري أو     . والفقهاء بشكل جلي  األمراء  

فكان منهم مشاهري يف النـصب والـبغض     ،  خوف من معاد بكل ما يرضي السلطان      
ازي وحريز بن عثمان وحمارب بن دثار وملازة بـن  رجاء بن حياة وأزهر احلر : منهم

فكـان احلـاكم   . آخـر زبار وغريهم كثري تقصينا أمساءهم وبعض أخبـارهم يف مكـان          
والذي عزل الشام عـن غريهـا مـن األقـاليم         ) التجهيل اهلادف (حيافظ على سياسة  

وذلك دف منع اختالط اهل الشام باهل العـراق مـثال لـئال يـسمعوا       ،  اإلسالمية
فنـشأوا علـى هـذا ومثـل كـل فـرد       ! نهم عن أهل البيت ويتحسسوا منهم التشيع  م

ده لـه أن يتركـه ان ثبـت ان احلـق يف خالفـه         حيسب الشامي أنه نـشأ حـرا يف معتقـ         
فاإلنسان يتصور انه حر يف تكفريه ألنه ال يشعر بأن مثة عوامـل كانـت قـد أثّـرت              (

وال تفيد يف ذلـك األدلـة   ، رينفيه ووجهت تفكريه وأثرت يف اختاذ مواقفه من اآلخ       
والـرباهني  فالعقل البشري مغلّف بغالف مسيك ال تنفذ إليه األدلة   ،  العقلية والنقلية 

إال من خالل نطاق ضيق وحمدود وهذا النطاق مؤلف من البيئـة الـيت ينـشأ عليهـا                   
. )١()اإلنسان يف الغالب

حـىت اخترعـوا   وهذا ما نشأ عليه الشاميون وذاع يف البالد غلوهم يف معاوية        
ــه األكاذيــب مــن فــضائل وكرامــات ال أصــل هلــا   ــذلك بعــض  ! ل حــىت امــتحن ب

!يمثل النسائ. .املعتدلني

اجلمـل منـشورات -احليـدري إبـراهيم -االجتماعيـة وأفكـاره ومنهجهشخصيته-الورديعلي)١(
.١٧٢ص-م٢٠٠٦
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١١...........................................................................................................املقدمة 

قـال حممـد بـن    (يف ترمجـة احملـدث عبـدالرمحن النـسائي           )١(قال ابـن خلكـان    
اسحاق االصبهاين مسعت مشاخينا مبصر يقولون ان أبـا عبـدالرمحن فـارق مـصر يف       

أمـا  : فقـال ، ل عن معاوية وما روي من فضائلهوخرج اىل دمشق فسئ، آخر عمره 
ما أعـرف لـه   : أخرىويف رواية ! يرضي معاوية أن خيرج رأسا برأس حىت يفضل؟ 

وكـان يتـشيع فمـا زالـوا يـدفعون يف حـضنه حـىت        ) ال أشبع اهللا بطنـك  (فضيلة إال   
ويف روايـة أخـرى يـدفعون يف خـصيبه وداسـوه مث محـل اىل                ،  أخرجوه من املسجد  

، ملـا امـتحن النـسائي بدمـشق       : قطـين وقال احلافظ احلسن الـدار    ،  ت ا الرملة فما 
، فتـويف ـا وهـو مـدفون بـني الـصفا واملـروة       ا  امحلوين اىل مكة فحمـل إليهـ      : قال

: وكانت وفاته يف شعبان من سنة ثالث وثالمثائة وقال احلافظ ابو نعيم االصـبهاين  
وكـان قـد صـن ف    : لقا، ملا داسوه بدمشق مات بسبب ذلك الدوس وهو منقول  

كتاب اخلصائص يف فضل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وأهل البيت وأكثر من        
يف فضائل فقيل له أال تصنف كتابا  ،  ه فيه عن أمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل        روايات

دخلت دمـشق واملنحـرف عـن علـي رضـي اهللا        : الصحابة رضي اهللا عنهم؟ فقال    
.)تعاىل ذا الكتابعنه كثري فأردت أن يهديهم اهللا

أمـري  فهؤالء اجلفاة مل حيتملوا أن يكون النسائي قد ألـف كتابـا يف خـصائص                 
!)٢(ؤمنني عليه السالم فأرادوا كتاباً يف خصائص معاويةامل

لذا فال تعجب عندما ينقل املؤرخون قصصاً أشبه باخليـال حـول مـا وجـده                

.٧٨–٧٧ص-١ج-خلِّكانابن-الزمانأبناءوأنباءاألعيانوفيات)١(
كتـاب يفذلـك جـاء !!»معاويـة فـضل يفقاعـدة «باسـم كتابـاً ميـة تيابـن يؤلـف أنغريباًليس)٢(

الـسلفي الـشنقيطي الـشيخ بقرونبعدهوجاء» تيميةابناإلسالمشيخمناقبيفالدريةالعقود«
.!»سفيانأيببنمعاويةفضائليفالنبويةاالحاديث«كتابليؤلف
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ذكـر بعـضهم أن عبـد اهللا    فقـد ، وحبهم لبين أمية، العباسيون من جهل أهل الشام  
امبن علي العباسي أنفذ اىل ابـن أخيـه الـسفاح يف الكوفـة مـشيخة مـن أهـل الـش                

يطرفه بعقوهلم واعتقادهم وأم حلفوا أم ما علموا لرسول اهللا صلى اهللا عليـه      (
. )١()وآله وسلم من قرابة يرثونه غري بين أمية حىت وليتم أنتم

لون بقـدوم اخلـوارج علـيهم عنـدما رأوا         ومن ذلك أن اهل الشام كانوا حيتف      
أهـل بيـت الـنيب صـلى     اإلمام السجاد وعقيالت بين هاشم حىت قيل لبعضهم أم       

ملـا جـيء بعلـي بـن احلـسني      : عـن الـسدي  )٢(روى ابن كـثري ! اهللا عليه وآله وسلم 
قام رجل من أهل الشام فقال احلمـد      ،  رضي اهللا عنه أسريا فأقيم على درج دمشق       

فقال له علي بن احلسني رضي اهللا      ،  م واستأصلكم وقطع قرن الفتنة    هللا الذي قتلك  
قال أقرأت آل حم؟ قال قرأت القرآن ومل أقرأ آل . نعم: أقرأت القرآن؟ قال : عنه
من : الشورى(}اْلمودة ِفي الْقُربىأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِّالقُلْ ال أَس{قال ما قرأت ، حم

. نعم: انكم ألنتم هم؟ قالو: قال؟)٢٣اآلية 
له وسلم وكانت رواة احلديث يف الشام تروي روايات النيب صلى اهللا عليه وآ   

) !وقد مات كافراً بسيوف بـين هاشـم يف بـدر   (وعتبة بن ربيعة! عن هند بنت عتبة 
، قدم رجل من الشام من آل أيب صـفرة    (عن أحد احملدثني   )٤()٣(نقل الزبري بن بكار   

.١٠١ص٦ج-خلِّكانابن-األعيانوفيات)١(
.١٢١ص-٤ج-كثريابن-كثريابنتفسري)٢(
بـن الـزبري بناهللاعبدبنثابتبنمصعببناهللاعبدبنبكاربنالزبري«البغدادياخلطيبقال)٣(

عارفـا ،  بالنـسب عاملـا ثبتـا ثقـة وكان... العالمةاملدييناألسدياهللاعبدأبو،  خويلدبنالعوام
القـضاء ويل. وأخبـارهم قـريش نـسب يفاملصنفالكتابوله،  املاضنيومآثر،  املتقدمنيبأخبار

.٤٦٩–٤٦٨ص-٨ج-البغدادياخلطيب-بغدادتاريخ» اوحدثبغدادوورد، مبكة
.٣٢٢ص-بكاربنالزبري-املوفّقيات)٤(
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بن ربيعة وهند ابنة ربيعة وأيب سفيان بن حرب ومعاوية بـن          فكان حيدث عن عتبة     
: وقـال . قال ابن سريين كذا: ا تقول كذا؟ فقلت أيب سفيان اىل أن قال يل رجل م       

فتعرضـوا إيلّ وتركـوه   ...قال احلسن: ما تقول يف كذا؟ فقلت   : وسألين آخر فقال  
وهذا حيدثهم اال تعجب من هؤالء؟ أحدثهم عن هند وأيب هند وزوج هند   : فقال

.)!!عن عجلني من أهل ميسان فيقومون إليه ويتركونن

روى األحاديث عن هند ويؤخذ عنها نصف الدين  وهكذا فعند أهل الشام ت    
!األموي

وكانت سياسة السلطان األموي الغاشم ومن ورائه فقهاء الضاللة عدم ذكر       
مـن فـروع   وعلى رأسهم علي بن أيب طالب عليه الـسالم يف أي فـرع     ،  أهل البيت 

نقـل ابـو الفـرج االصـفهاين عـن املـدائين           ! الدين بل ونسبة ما ألهل البيت لغريهم      
اكتـب  : قال يل خالد القسري   : اخربين ابن شهاب بن عبد اهللا الزهري قال       : قوله

ال : علي بن أيب طالب فاذكره؟ قالفإنه مير يب الشيء من سري : يل السرية فقلت له
)١(!إال أن تراه يف اجلحيم

أو كلـوا لـه كتابـة    ، ا كان الزهري هو حامل فقه السلطة األموية يف زمانه         ومل
أمرنـا عمـر بـن عبـدالعزيز جبمـع الـسنن       (فنـراه يقـول  ! كتب الـسرية السنة بعد أن  

. )٢()فكتبناها دفترا دفترا فبعث اىل كل أرض عليها سلطان دفترا

صدر من هنا كان تدوين السنة أحـادي املـصدر واالجتـاه مقتـصرا علـى املـ         (
ــاً وســنداً يف    واالجتــاه الــذي نــصره األمويــون يف مطلــع حكومتــهم مث عــززوه متن

.٢١ص-٢٢ج-األصفهاينالفرجأبو-األغاين)١(
.٩٢ص-الربعبدابن-وفضلهالعلمبيانجامع)٢(
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، وطوقـوا املـصدر اآلخـر الـذي حـابوه يف صـفني ويف كـربالء               ..وعهم اخلطري مشر
فكانـت جهـوده   ، فاموا متونه ورجاله كل ذلك قبل أن يولد عمر بن عبد العزيز           

. )١()!عه معاويةري هي مثرات ما زرداملخلصة من حيث يدري وال ي

، سالمأضف اىل ذلك أم كانوا يقتلون حىت من يتسمى باسم علي عليه الـ     
شـيء  أيحىت ميحوا من ذاكـرة األمـة   ، فضالً عمن يروي عنه أو يروي له فضائله    

كان يسعى إلخفائـه أو  ) علي(قد يذكر بعلي بن أيب طالب لذا فمن مساه أبو باسم    
قال الليث قـال علـي بـن        ()٢(قال ابن حجر   !تغيريه حىت ينجو من العقاب والتهمة     

وقال املرقي كان بنو أميـة  ، فإن امسي علي  ،ال أجعل يف حل من مساين علياً      : رباح
) علـي (علي قتلوه فبلـغ ذلـك رباحـاً فقـال هـو علـي وكـان       إذا مسعوا مبولود امسه   

.)يغضب من علي وحيرج على من مساه به

هل البيـت منـذ قـبض رسـول اهللا          مل نزل ا  ()٣(حىت قال االمام الباقر يف ذلك     
ووجـد الكـذابون    ،  نقتـل ونطـرد   صلى اهللا عليه وآله وسلم نذل ونقـصى وحنـرم و          

حيـدثون  ، لكذم موضـعا يتقربـون اىل أوليـائهم وقـضام وعمـاهلم يف كـل بلـدة         
وحيـدثون ويـروون عنـا مـا مل     ، عدونا ووالم املاضني باألحاديث الكاذبـة الباطلـة      

وتقربـاً إىل والـم وقـضام بـالزور     ، وكـذبا منـهم علينـا    ،  جينا منـهم لنـا    ،  نقل
ــه   وكــان ، والكــذب عظــم ذلــك وكثرتــه يف زمــن معاويــة بعــد مــوت احلــسن علي

حيـدث  ، ورمبـا رأيـت الرجـل يـذكر بـاخلري ولعلـه يكـون ورعـا صـدوقا              ...السالم

.٧٠٥ص-احلميدعبدصائب-والسياسيالثقايفاإلسالمتاريخ)١(
-٥ج -الــذهيب -عــالم النــبالء ســري أ/ ٢٨١ص -٧ج -ابــن حجــر -ــذيب التهــذيب )٢(

.٤٢٩ص -٢٠ج -املزي -ذيب الكمال / ١٠٢ص
.٢١٨ص-٢ج-السيالعالمة-األنوارحبار)٣(
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مل خيلـق اهللا  ، بأحاديث عظيمة عجيبة من تفضيل بعض من قـد مـضى مـن الـوالة         
وهو حيسب أا حق لكثرة من قد مسعها منه ممن ال يعـرف بكـذب            ،  يئاً قط منها ش 

وعن احلسن واحلـسني    ،  ويروون عن علي عليه السالم أشياء قبيحة      ،  بقلة ورع  وال
.)عليهما السالم ما يعلم اهللا أم رووا يف ذلك الباطل والكذب والزور

كـم وخطـب   ومن ذلك حمو ذكر علي يف الثقافة اإلسالمية فأي شيء مـن ح      
أو ان تنـسب  وآداب ومآثر وغري ينـسبها النـاس لعلـي عليـه الـسالم جيـب أن متنـع             

حملمـد بـن أيب بكـر    يف قصة كتاب علي عليه السالم )٢(قال ابن أيب احلديد   ،  )١(لغريه
ما عدا كتابه ملالـك  ، والذي حوى اآلداب والفضائل مما يندر أن جتد يف كتاب آخر      

فحدثين عبد اهللا بن حممد بن عثمان عـن   : قفيقال إبراهيم بن سعد الث    ()٣(االشتر
عن أصحابه أن عليا ملا كتـب اىل حممـد بـن ايب بكـر           ،  يفعلي بن حممد بن أيب س     

، فلما ظهر عليه عمرو بن العاص وقتله، كان ينظر فيه ويتأدب بأدبه، هذا الكتاب 
جب فكان معاوية ينظر يف هذا الكتاب ويتع  ،  فبعث ا اىل معاوية   ،  أخذ كتبه أمجع  

ودبـن وعمـر قتـل الـذي اناىل) حممـد حيـاة (كتابـه يفهيكـل حسنيمدحمنسبهماذلكومن)١(
وقـوهلم !الـسالم عليهطالبأيببنعلياإلماموليسمسلمةبنحممدكاناخلندقيفالعامري

!. السالمعليهطالبايببنعلياإلماموليسحزامبنحكيمهوالكعبةجوفيفولدمنان
بـن احلميـد عبـد احلديـد أيبابـن الـدين عـز «:٤٦ص- ١٨ج- الوفياتبالوايفيفالصفديقال)٢(

أخـو الـشاعر الفقيـه املعتـزيل املـدائين حامـد أبـو الـدين عـز احلديدأيبابنحممدبنحممدبناهللاهبة
يفمعـدود وهـو مائةوستومخسنيمخسسنةوتويفمائةومخسومثاننيستسنةولدالدينموفق
مـن وكانـا «املوفقاخيهوعنعنهالذهيبوقال» الدمياطيعنهروىمشهورديوانولهالشعراءأعيان
، معتـزيل العـز فـإن ، عقيـدة أحـسنهما واملوفـق ،  والبالغةوالنثروالنظمالكالموأربابالفضالءكبار

.٢٧٥–٢٧٤ص- ٢٣ج- الذهيب- النبالءأعالمسري» !اهللاأجارنا
.٧٢ص-٦ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)٣(
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مـر ـذه   : هوقـد رأى إعجابـه بـ      ،  وهـو عنـد معاويـة     ،  فقال الوليد بن عقبـة    ،  منه
أفمـن الـرأي أن   : فقال الوليد! ال رأي لك، مه: األحاديث أن حترق فقال معاوية  

أتـأمرين  ! وحيك: قال معاوية ! يعلم الناس أن أحاديث أيب تراب عندك تتعلم منها        
لـم هـو أمجـع منـه وال أحكـم فقـال            واهللا مـا مسعـت بع     ! أن أحرق علما مثل هـذا     

لوال أن أبا تراب : فقال! ئه فعالم تقاتله؟ان كنت تعجب من علمه وقضا: الوليد
إنا ال : مث نظر اىل جلسائه فقال ،  مث سكت هنيهة  . قتل عثمان مث أفتانا ألخذنا عنه     

تقـول هـذه مـن     ولكـن   ،  إن هذه من كتب علي بن أيب طالب عليه السالم         : نقول
: قـال . ونأخذ منها ،  كانت عند ابنه حممد فنحن ننظر فيها      ،  الصديق كتب أيب بكر  

فلم : قال. ونأخذ منها ،  فلم تزل تلك الكتب يف خزائن بين حممد فنحن ننظر فيها          
فهو الذي أظهر ، تزل تكل الكتب يف خزائن بين أمية حىت وىل عمر بن عبد العزيز            

.)أا من أحاديث علي بن أيب طالب عليه السالم

قام املؤرخون الذين يقتاتون السحت حبذف كل ما مـن شـانه أن يكـون             لذا  
:حجة على اإلسالم األموي وبأعذار خمتلفة منها

أو  )٢()بعض يسوء بعض الناس ذكـره     (أو )١()أشياء بعضها يشنع احلديث به    (
. )٤()مما ال حيتمل مساعها العامة(وبعضها )٣()وبعض مل يقر لنا فالن بروايته(

ازري بعد نقل ألفاظ حديث مدعى خلـالف بـني العبـاس    نقل النووي عن امل   
لكنا مأمورون حبسن الظن بالصحابة رضي اهللا عنهم أمجعـني        (يه السالم   وعلي عل 

.٢٠ص-١ج-اليوسفيهاديحممد-اإلسالميالتاريخموسوعة) ١(
.٢٠ص-١ج-اليوسفيهاديحممد-اإلسالميالتاريخموسوعة) ٢(
.٢٠ص-١ج-اليوسفيهاديحممد-اإلسالميالتاريخموسوعة) ٣(
.٥٥٧ص-٣ج-الطربي-الطربيتاريخ)٤(
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وقد : ونفى كل رذيلة عنهم وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب اىل رواا قال    
ن اثبـات  محل هذا املعىن بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته تورعاً ع       

وقـد قـال    ! بـني الـصحابة    فهم يزورون النسخ تورعا عن نقل خالف       )١()مثل هذا 
وكان الزهري كان حيدث به تارة فيصرح وتارة فـيكىن     (ابن حجر يف الرواية نفسها    

رواية بشر بن عمر عنه عنـد اإلمسـاعيلي وغـريه      وكذلك مالك وقد حذف ذلك يف       
لزيادة من رواية عمر عن أيب بكـر      وهو نظري ما سبق من قول العباس لعلي وهذه ا         

. )٢()فروي شيخ البخاريحذفت من رواية اسحق ال

ذكرنـا سـبب مـسري النـاس اىل قتـل       (ويقول ابن األثري يف أسباب قتل عثمان        
عثمان وقد تركنا كثريا من االسباب اليت جعلها الناس ذريعـة اىل قتلـه لعـل دعـت          

!فما هذه العلل؟)٣()اىل ذلك

بعـض حـىت ،  الـسالم علـيهم البيـت أهلخصومصاحللاحلقائققلبومنها
اهلـوى مـؤرخي مـن يرويهـا مـن وجـدت املـؤرخني كبـار عندعليهااملتفقئقاحلقا

انـه عليهواملتفق،  قريشوفدمععنهمتكلمومناحلبشةمهاجريكقصةاألموي
عفاننبعثمانالنجاشييكلِّمكانإمنا«:يقولمنجندلكنناطالبايببنجعفر
وليس«:بقولهالشاذةالروايةهذهعلىإسحاقابنعقبوقد. )٤(»عنهاهللارضي
.)٥(»طالبايببنجعفريكلمهكانإمناكذلك

.٧٢ص-١٢ج-النووي-مسلمشرح)١(
.١٤٤ص-٦ج-حجرابن-الباريفتح)٢(
.١٦٧ص-٣ج-األثريابن-التاريخيفالكامل)٣(
.١٩٥ص-١ج-الذهيب-اإلسالمتاريخ)٤(
.٢١٨ص-اسحاقابنسرية)٥(
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يف)١(املمنـهج اجلهـل وأنتجتاألمةبعضعنداألموينيسياسةجنحتوقد
بقـراءة يقـوم مـن جتـد اآلنإىلزلـت فمـا !الطبـع غـالظ اجلفاةاألعرابرؤوس

!دورهأداءعنالعقلمعهايتحجرغريبةبغلظةريخالتا

وعلى«يقول الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ وهو من أعالم السلفيني
يفومعاويـة عنهاهللارضيكعليحروبمنالصحابةبنيدارماأنيعلمواأنالدعاة
هذهأنواجلماعةسنةالأهلفمعتقد،ذلكوغرياجلملوقعةيفوعائشةصفنيوقعة

الوهـم يتقـاتلون أنفـسهم وجـدوا فالـصحابة ، فيهـا طرفـا الـصحابة لـيس احلـروب 
)٢(»يشعرون

مـسلم ألـف سـبعني منأكثرفيهاسقطحروبعلىحيكم،  ببساطةوهكذا
احلركـة مواجهـة اىلةالـسعودي يفحتكـم الـيت الـدمى امريكـا دفعتالعشرينالقرنسبعينياتيف)١(

أفريقيـا منـاطق كـل اىل) الـدعاة (السعوديةفأرسلتالدينلباسذلكألبسواوطبعا،  الشيوعية
أمانحممداملسمىعلمائهاكبارأحدومنهم،  أمريكاعنبالوكالةالسوفييتاالحتادملواجهةوآسيا

قـد الـذي أوروموشعبإن«لهكتابيفليقولأثيوبيااىلسفرتهمنعادالذياجلاميعليبن
، مـاكرة وماركـسية حاقـدة صـليبية مـن اإلسـالم أعـداء يـستخدمها الـيت األساليبأنواعجرب
شـعب وهـو ،  "مـرتني جحـر مـن املـؤمن يلـدغ ال"إذأسـلوب بـأي اليومبعدينخدعالسوف

ال: لـت قاأوتقولأنحاولتاليتالصليبيةوبنيبينهالصراعمدةطولمنوخربةدربةاكتسب
ومتجاهلـة ،  احلبشةسكانمن% ٧٥ميثلاملسلمنيعددأنمتجاهلة،  إثيوبيايفلإلسالموجود
-أورومـو شعبعنتعرفماذا» املنطقةإىلاملسيحيةسبقوأنه،  للحبشةاإلسالمدخولتاريخ
بتـاريخ بـل املنطقـة بتـاريخ جهلـه عـن كـشف والرجـل /٤١٤ص-اجلـامي عليبنأمانحممد

يفقـرون عـدة منـذ تعـيش قويـة نـصرانية مملكةوجدوااحلبشةاىلجرمفاملسلموناإلسالم
تعـرف مـاذا :كتابـه يـسمي هذامعمث! النصرانية؟قبلاحلبشةاىلاإلسالموصلفكيفاحلبشة

!أوروموشعبعن
.١٨ص-الشيخآلصاحل-الشبهاتحلولعندالشرعيةاألصول)٢(
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مئـات ويـتم ، النـساء ألـوف وترملـت أطـرافهم مقطعـة األلـوف وعـشرات ، قتلـى 
حيـث مـن فيهاأنفسهمالصحابةوجدمدمرةحروبهكذا،  األطفالمناأللوف

!ذلك؟يعقلفمن، اجليوشوجيشاجلموعمجعومنقادتهوهم! !يشعرونال

الــشرعيةالنتيجــةلكــون، الــضاللأئمــةعليهــادرجأمويــةسياســةوهــذه
علىخارجباٍغنظرةحقبغرياحلروبذهتسببملناملسلمينظرأنهيالطبيعية

، دنيـا لنيلشعواءحربايشعلأنللسلطةطموححلظةيفشاءناكثأو،  احلقإمام
دخـل مـن كـل اىلينظـر أنوالرعـب واملالباجلاهاملدججةاألموينيإرادةفكانت

احلـرب يفأنفـسهم ووجـدوا عثمـان بـدم طلبـاً خرجوا،  حقأصحاببأمالفتنة
!الرافضيسبأبناهللاعبدأتباعبفعل، كرهاً

وعلـى جهـة مـن عائـشة جـيش علـى الـسهام رمىمنهمالسبئيةفهؤالء
! حصلماوحيصلاجليشانليلتحمأخرىجهةمنالسالمعليهعليجيش

رأيعلـى الـشريرة بطانتـه ضـحية السالمعليهعليكانصفِّنييفوكذلك
لرجــالأقــوالحملــهاحلّــتكــثريةحقــائقانــدثرتالــسننيطيــاتوبــني، هــؤالء

)١(احلديدأيبابنقال،   اجلايفويصدقهاالعاقلمساعهاعنيعفوترهاتوأكاذيب

:قال)األحداث(كتابيف)٢(املدايينسيفأيببنحممدبنعلياحلسنأبوروى«
روىممـن الذمـة برئتأن:اجلماعةعامبعدعمالهإىلواحدةنسخةمعاويةكتب

.٤٦–٤٤ص-١١ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
بـن اهللاعبـد بـن حممـد بنعلياحلسنأبوالصادقاحلافظالعالمة«املدايينترمجةيفالذهيبقال)٢(

الــسريمعرفــةيفعجبــاوكــان، التــصانيفوصــنف، بغــدادنــزل. االخبــارياملــدائينســيفأيب
-النـبالء أعـالم سـري . »االسـناد عـايل ،ينقلـه فيمـا مـصدقا ،  العـرب وأيامواألنسابواملغازي

.٤٠١–٤٠٠ص-١٠ج-الذهيب
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منـرب كـل وعلى،  كورةكليفاخلطباءامتفق،  بيتهوأهلترابأيبفضلمنشيئا
بـالء النـاس أشـد وكـان ،  بيتـه أهـل يفوفيـه ويقعون،  منهويربأون)١(علياًيلعنون
علـيهم فاسـتعمل ،   الـسالم عليـه علـي شيعةمنامنلكثرةالكوفةأهلحينئذ

نهممكانألنهعارفموهوالشيعةيتتبعفكان،  البصرةإليهوضممسيةبنزياد
األيـدي وقطـع وأخـافهم ،  ومـدر حجـر كـل حتـت فقتلـهم السالمعليهعليأيام

عـن وشـردهم وطـردهم ،  النخـل جـذوع علىوصلبهم)٢(العيونومسلواألرجل
أالاآلفـاق مجيـع يفعمالـه إىلمعاويـة وكتـب منهممعروفايبقفلم،  العراق
قـبلكم مـن انظرواأنمإليهوكتب،  شهادةبيتهوأهلعلىشيعةمنألحدجييزوا

أدنوافــومناقبـه فـضائله يـروون والـذين ، واليتــهوأهـل وحمبيـه عثمـان شـيعة مـن 
وامسـه ،  منـهم رجـل كـل يـروي مـا بكليلواكتبواوأكرموهموقربوهمجمالسهم

كـان ملـا ومناقبـه عثمـان فـضائل يفأكثـروا حـىت ذلكففعلوا. وعشريتهأبيهواسم
العـرب يفويفيـضه ،  والقطـائع واحلبـاء والكـساء صالتالـ مـن معاويةإليهميبعثه
أحدجييءفليسوالدنيااملنازليفواوتنافس،  مصركليفذلكفكثرواملوايلمنهم

إلّـا منقبـة أوفـضيلة عثمـان يففـريوى معاويـة عمـال منعامالالناسمنمردود
. حينابذلكفلبثواوشفعهوقربهامسهكتب

أيبابـن كـان :يقولداودأبامسعت«االشعثابنيقول،  االعترافمنيستحيالبعضهمكان)١(
علـى فأقعـده بيـده فاخـذ شـرطي جـاء حـىت ،  عليـه يقرأرزيقبنوعماراملسجديفيقرئليلى

أحـدمها فقـال االمـارة داريفليلـى أيبوابـن شـربمة ابـن التقـى :يقـول داودأبامسعت. القضاء
-داودأليباآلجـري سـؤاالت » أهـوائهم يفوملنـا حلـوائهم مـن أكلنـا فقدحننأما: لصاحبه
.٢٧٥ص-١ج-األشعثبنسليمان

.٢٠٤ص-االهوازيالسكّيتابن-املنطقإصالحترتيب/ فقأهاإذايسملهاعينهمسل)٢(
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كلويفمصركليفوفشاكثرقدعثمانيفاحلديثأن:عمالهإىلكتبمث
الـصحابة فضائليفالروايةإىلاسالنفادعواهذاكتايبجاءكمفإذا،  وناحيةوجه

وتـأتوين االترابأيبيفاملسلمنيمنأحديرويهخرباتتركواوال،  األولنيواخللفاء
تـراب أيبحلجـة وادحـض لعـيين وأقـر إيلأحـب هذافإن،  الصحابةيفلهمبناقض
. وفضلهعثمانمناقبمنعليهموأشدوشيعته

المفتعلـة الـصحابة مناقـب يفكـثرية أخبارفرويتالناسعلىكتبهفقرئت
علىذلكبذكرأشادواحىت،  ارىهذاجيريماروايةيفالناسوجد،  هلاحقيقة
الكـثري ذلـك مـن وغلمـام مصـبيا فعلّمـوا الكتاتيـب معلمـي إىلوأُلقي،  املنابر

ونـساءهم بنـام علمـوه وحـىت القـرآن يتعلمونكماوتعلموهرووهحىت،  الواسع
. اهللاشاءمابذلكفلبثواوحشمهممهموخد

عليـه قامـت منانظروا:البلدانمجيعإىلواحدةنسخةعمالهإىلكتبمث
وشـفع ،  ورزقـه عطـاءه أسقطواوالديوانمنفاحموهبيتهوأهلعلياًحيبانهالبينة
، دارهواهـدموا ،  بـه فنكِّلـوا القـوم هؤالءمبواالةامتوهمن:أخرىبنسخةذلك

مـن الرجـل إنحىتبالكوفةسيماوال،   بالعراقمنهأكثروالأشدالبالءيكنلمف
مـن وخيـاف سـره إليهفيلقيبيتهفيدخلبهيثقمنليأتيهالسالمعليهعليشيعة
فظهـر ،  عليـه ليكـتمن الغليظـة اإلميـان عليهيأخذحىتحيدثهوال،  ومملوكههخادم

، والـوالة والقـضاة الفقهـاء ذلـك لىعومضى،  منتشروتانموضوعكثريحديث
يظهـرون الـذين واملستـضعفون ،  املـراؤون القـراء بليـة ذلـك يفالناسأعظموكان

جمالسهمويقربوا،  والمعندكبذلليحظوااألحاديثفيفتعلونوالنسكاخلشوع
إىلواألحاديـث األخبـار تلـك انتقلتحىت،  واملنازلوالضياعاألموالبهويصيبوا

يظنـون وهـم ورووهافقبلوها،  والبهتانالكذبيستحلونالالذينلدياننياأيدي
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.»اتدينواوالرووهاملاباطلةأاعلمواولوحقأا
مـن وهـو )٢(بنفطويـه املعـروف عرفـة ابنروىوقد«)١(احلديدأيبابنوقال

األحاديثثرأكإن:وقالاخلربهذايناسبماتارخيهيف-وأعالمهماحملدثنيأكابر
أـم يظنونمباإليهمتقربا،  أميةبينأياميفافتعلتالصحابةفضائليفاملوضوعة
.)٣(»هاشمبينأنوفبهيرغمون

.٤٦ص-١١ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
نفطويـه اهللاعبـد أبـو . الواسـطي العتكـي سـليمان بـن عرفـة بـن حممدبنإبراهيم«الذهيبقال)٢(

:اخلطيـب قـال . تصانيفوصنف،  بغدادسكن. صفرةأيببناملهلبولدمنإنهقيل. النحوي
األزديصـفرة أيببـن املهلـب بـن حبيـب بـن ريةاملغـ بـن سليمانبنعرفةبنحممدبنإبراهيم
بـن وشـعيب ،  الـدقيقي امللـك عبـد بـن وحممـد ،  العـالف وهـب بنإسحاقعنروى. العتكي

بـن بكـر وأبـو ،  اجلريـري املعـاىف : عنـه روى. وطبقتهم،  العطاردياجلبارعبدبنوأمحد،  أيوب
يفمتفننـا وكـان ،  وأربعـني ربعأسنةمولده. وغريهم،  املقرئابنبكروأبو،  حيويهوابن،  شاذان
وأخـذ . الرمـة ذيوشـعر ،  والفـرزدق جريرنقائضحيفظوكان. وحييلهاالشتقاقينكر. العلوم
علىوتفقه. البصرينيبنحوالكوفينيحنووخلط. اجلهمبنوحممد،  واملربد،  ثعلب:عنالعربية
. خلـق وحـسن ،  وكيس،  وفتوة،  ومروءة،  سنةذا،  ديناوكان. فيهورأس،  الظاهرأهل،  مذهب
قبـل تـويف . رائـق شـعر وله. ذلكوغريالبارعوكتاب،  النحويفواملقنع،  القرآنغريب:صنف
-اإلسـالم تـاريخ » جملدتنييفاخللفاءتاريخوله. ببغدادكالمها،  صفريفواحدبيومقبلهالذي

.١٢٦–١٢٥ص-٢٤ج-الذهيب
رسـول يـا صـفية قالـت حضرملاوسلمعليهاهللاصلىالنيبان«رووهالذياحلديث،  هذاومن)٣(

مـن؟ فـإىل حـدث حـدث فـإن أهلـي أجليـت وانكإليهمتلجأأهلنسائكمنامرأةلكلاهللا
-اهليثمي-الزوائدجممع. »الصحيحرجالورجالهالطرباينرواه. طالبأيببنعليإىل:قال
اهللاصـلى اهللارسـول أتـت امـرأة إن«وهـو قبالهيفحديثارووافقد١١٣–١١٢ص-٩ج

ملإن:قـال ؟أجـدك ملانرسـول يـا أرأيـت :فقالـت بـأمر فأمرهاشيءيففكلمتهوسلمعليه
.٨٢ص-٤ج-حنبلبنامحداإلمام-امحدمسند» بكرأبافأيتجتديين

!
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خـوف األمـويني تفكـري علـى املسيطرةهيعقودطوالالتعاليمهذهوبقيت
باسمحدثتواليتالعباسينيثورةيفحدثماوهولألمةاجلمعيالضمرياستيقاظ

حمـوه جيـر ملالسالمعليهعلٍياسمأنإىلانتبهواولكنالسالمعليهمالبيتأهل
"

مـسجد يفشـارعة أبـواب الصحابةمنجلماعةكانت«احلديدايبابنقالاألبوابسدحديثومثله
إالاملـسجد يفبابكلسدوا" :يوماوالسالمالصالةعليهفقال،  وآلهعليهاهللاصلىالرسول

، فـيهم فقـام وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسولبلغحىت،  قومذلكيففقال،  فسدت،  "عليباب
ولكـين ،  فتحـت والسـددت مـا إين،  علـي بـاب وتركـي األبوابسديفقالواقوماإن: "فقال

قبالـه يفرووافقـد / ١٧٣ص-٩ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح» "فاتبعتهبأمرمرتأُ
حنبـل بـن امحداإلمام-امحدمسند» بكرأىبخوخةغرياملسجدهذايفخوخةكلعىنسدوا«
.٢٧ص-١ج-
-حنبـل نبـ امحـد اإلمـام -امحـد مـسند » اجلنةاهلشبابسيداواحلسنياحلسن«انرويماومثله

بعدوشباااجلنةأهلكهولسيداهذان«وعمربكرايبيفذلكقباليفرووافقد٣ص-٣ج
فيهـا ليساجلنةأنمع٨٠ص-١ج-حنبلبنامحداإلمام-امحدمسند» واملرسلنيالنبيني
، وليائـه ألمـسكنا فجعلـها ،  بيـده وتعـاىل تبـارك اهللاخلقهـا دار«اـا اجلنةيفرووافقد! !كهول
شـباب . وخلـود نعـيم يفاجلنـة فيدخلهم،  سنةوثالثنيثالثأبناءمرداشباباالقيامةيوميبعثهم

. ٥٨ص-قدامهبناهللاعبد-التوابنيكتاب. »..يهرمونال
عبـاس ابـن عـن رووافقد،  وآلهعليهاهللاصلىالنيبحياةاىلاوائلهاترجعاالهذايفواحملاوالت

فقـال عائـشة بيـت يفكـان ،  فيـه مـات الذيمرضهوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولمرضملا«
اهللارسـول يـا :حفـصة قالـت ،  ادعـوه :قـال ؟بكرأبالكندعو:عائشةقالت،  عليايلادعوا
، ادعـوه :قـال ؟العباسلكندعواهللارسوليا:الفضلأمقالت،  ادعوهقال؟عمرلكندعو
عليـه اهللاصـلى اهللارسـول عنقومواعمرفقال،   فسكتعليايرفلمرأسهرفعاجتمعوافلما

عليـا يـر فلمرأسهرفع«ومجلة٣٥٦ص-١ج-حنبلبنامحداإلمام-امحدمسند» وسلم
أرادهـم لـو فهـو يصحالوالعباسوعمربكرايبعن» ادعوهقال«املعادقولهانتبني» فسكت
.!فقطعلياًأرادلكنهلناداهم
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وىر!أقــلوالأكثــرالأمســاءمــنامســايكــونأنعلــىفعملــوااألمــةذاكــرةمــن
الوسلمعليهاهللاصلىالنيبزمنيفكنا«قالعمربناهللاعبدعن)٢()١(البخاري

وسلمعليهاهللاصلىالنيبأصحابنتركمثعثمانمثعمرمثأحدابكربأيبنعدل
.»بينهمنفاضلال

اشعلهااليتاألهليةاحلربعهدومنذالزمانطولعلىالسنياجلانبوكان
أمــويمعـسكر بـني االخــتالفمـن يعـاين الـشرعي حلكــماضـد الـصحابة بعـض 

الـسالم عليـه لعلـي النواصـب نسبهماكليضخماألولفكان،   معتدلومعسكر
غــريهمثالــبمــنالتــاريخيفثبــتمــاويقلّــل، الــصحيحالثابــتمبظهــرظهــرهوي

وكذلك عثمـان هنـا     «)٣(يقول احملدث السني حسن بن فرحان املالكي      ،  ويضعفوا
مـع سـابقة عثمـان وفـضله إال أن     ،  قارن أخطاؤه مبـا نـسب لعلـي مـن أخطـاء           ال ت 

فأين مثلها  ..ومناصريهامللحوظات الكبرية على سياساته حمل إمجاع حىت من حمبيه          
وإال فإنه عند املقارنة ال جند أعدل وال أعلم مـن اإلمـام         ....يف حق اإلمام علي؟   

األمـة فـإن «دعـام أحـد يقـول البخاريمرتبةيفيغالونالسلفينيأننرىاألحاديثهذهثلمل)١(
، درجتهورفع،  جاللتهوعلىالبخارياهللاعبدأيباملوفقاإلمامصحيحصحةعلىأمجعتقد

البـاري فـتح "مسـاه الـذي العسقالينحجربنأمحداحلافظشرحعليهالشروحأعظممنوكان
يفالـسابقني العلمـاء كـالم مـن املتفـرق جلمـع ووفـق ،  فيـه أبدعفقد؛"لبخارياصحيحبشرح

يعكـر ومل. البـاحثني ومقـصد الطـالب ومرجـع العلمـاء معـول شرحهصارحىت،  واحدموضع
حجـر ابـن الكـبري احلـافظ مثـل مـن عظمـت الـيت العقديـة املخالفـات بعـض سـوى ذلكصفو

» أهـانوه ورمبـا وأمهلوه،  هذاالنفيسسفرهفطرحوااألغماربعضعليهاوأشغب،  العسقالين
.الشبلعليبنالعزيزعبدبنعلي/ الباريفتحيفالعقديةاملخالفاتعلىالتنبيه

.٢٠٣ص-٤ج-البخاري-البخاريصحيح)٢(
.١٥٨ص-املالكيفرحانبنحسن-الدبيلةحديث)٣(
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بـد مـن تنبـيههم    فهنـا ال معاويةم لكن عندما جندهم يلزمون علياً بكل جرائ،  علي
حنــن مــل كــثرياً الــرد علــى غلــو البكريــة والعمريــة  ، ليقفــوا عنــد حــدود األدب

ن يبالغون يف تفـضيل أيب بكـر وعمـر وعثمـان علـى علـي يف كـل              الذي،  والعثمانية
وال نـرد وال حنـب أو ال نـتحمس أن    ،  نسكت عن هـذا كلـه     ! شيء حىت الشجاعة  
أمـا أن يـأتوا مبعاويـة ويزيـد         . إال اضـطراراً  ،  نـات بـني الكبـار     ندخل يف هـذه املقار    

ــبرية يف حــق     ــاقهم؟ فهــذه ك ــام علــي جبــرائمهم ونف ــون اإلم ــاهلم ويلزم ــري وأمث أم
.»املؤمنني

، وكلما وجد حكام ظلمة عتاة وجد بقرم من يبيع هلم ضمريه حبفنة دنـانري            
أحـد أبـرز قـادة      ومـن هـؤالء   ،  من فقهاء الضاللة وأصحاب رايات الظلم والغـدر       

الذي تصدى له بعض فقهاء عـصره بـسبب مواقفـه الـشاذة مـن كـثري مـن         الضالل
صاحب ...السالم وهو الشيخ ابن تيميةاألمور ومنه موقفه من أهل البيت عليهم

منـهاج  «والـذي مسـاه أتباعـه    »منهاج االعتدال يف الرد على الشيعة القدرية      «كتاب  
وهذا الرجل الذي حكم عليـه علمـاء        »ة يف الرد على الشيعة والقدرية     السنة النبوي 

، انتـصر لـه شـرذمة مـن املتحجـرين     ، األشاعرة بالبدعة والزندقة والكفر والنـصب     
قـال  ، نشروا أفكاره وعقيدته بعدما كـادت تنـدثر بفعـل تـصدي علمـاء األشـاعرة          

اضــطهادهم لــشيخ حــسبك تكفريهــم و«الــشيخ ســفر احلــوايل يف نقــده لألشــاعرة
ولـوال اإلطالـة ألوردت   ...اإلسالم وهو ما مل يفعله أهل السنة بعامل أشـعري قـط         

)١(»فر والضاللبعض ما تصرح به كتب عقيدم من اامه بالزندقة والك

لعلـي الـسنة أهلنظرةقدمكتابهيفبأنهالقاريءليريتيميةابنجاهدوقد

.٦ص -تور سفر بن عبد الرمحن احلوايل الشيخ الدك-منهج األشاعرة يف العقيدة )١(
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أمـري يفتيميـة ابـن كتبـه مـا سـطور بـني احملايـد يءالقـار يرىبينما،  طالبأيببن
أيببـن عليشخصيفسافروطعن،  ظاهرانتقاصكتابهيفالسالمعليهاملؤمنني
جيـد بـل ،  الـسالم عليـه علـي يف)١(السنةأهليراهماثّلميال،  السالمعليهطالب
وجـدت لّمـا كبرأسـها تطـلّ الـدوام علـى ظلـت اليتاألمويةاملدرسةتلكأنفاس
جيـد ملتيميةفابن!رضيخةلهرضختإذاآخرتهلبيعمستعدااللسانعليممنافقاً
عليـه ردحـىت ، يهـا فشـكّك أو،  وأنكرهـا ،  طمسهاإالاحللّيالعلّامةذكرهافضيلة

الـسلفية مناملعاصرينبعضأنوستجدذلكبسببالسنةأهلعلماءمنردمن
. العللمنخاليةصحيحةألحاديثتيميةابنتضعيفمنيتعجب)٢(األلباينمثل

سـنة أهـل إىلالنـاس تـصنف الوهابيةأنفاملعروفالشيعةيقابلماهناالسنةأهلمناملقصود)١(
الوهابيـة شـارك مـن وهـم -األعـم بـاملعىن الـسنة اهلواىل! فقطالوهابيةوهماألخصباملعىن

كالـشيعة اإلسـالمية الفـرق وبـاقي مهـ مبتدعـة وهـؤالء -وعثمـان وعمـر بكـر بـأيب بعقيدم
: »العقيـدة يفاألشـاعرة منـهج «كتابـه يف) أئمتـهم أحـد (احلـوايل سفريقول،  وغريهمواملعتزلة

املوضـوع هوالصحابةموضوعأنوجدتاألشاعرةكتبأمهاتألكثراستعراضيخاللمن«
هـذا يعـين وال،  إلمامـة اموضوعمنهوقريب،  واجلماعةالسنةأهلمعفيهيتفقونالذيالوحيد
مـن فرقـة األشـاعرة أنتقـدم ممـا تـبني ... ،كـثرية تفـصيالت يفخمـالفون همبل:التاماالتفاق
الوعيـد ووالبدعـة الضاللة:هووالسبعنيالثنتنيالفرقهذهحكموان،  فرقةوالسبعنيالثنتني
.٣٠ص-العقيدةيفاألشاعرةمنهج. »النجاةوعدم، بالنار

علـى حـىت ،  بـالردود االهتمـام مـن شـيوخهم عليـه ملـا وبـسرعة ينتبهاحملدثنيللسلفينيرأيقمن)٢(
عنيفـة أسـاليب واستعمالوتفسيقهم، كاألشاعرةغريهموبنيوبينهمبينهمفيما،  املسائلأصغر

فـضال مـضاعفاته مـن اخلـشية مـع األسلوبهلذاجرباينساقونمنهمكثرياجتدلذا،   التجريحيف
يفاألشـاعرة رأسمـثال جتـد لـذا ،  الـسليطة والـسنتهم الـسلفيني خيـشون الـذين عرةاألشـا عن

خلـشيته هلـم خطابـا ويوجـه بامسهمالسلفينييسميمانادرا) القرضاوييوسفالشيخ(عصرنا
) اسـتوى العـرش علـى (مثـل الـصفات آيـات عـن يـسأل منذلكومثل«قولهمثالفاقرأمنهم

!
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الـسالم عليـه طالـب أيببـن علـي اإلمـام يفتيميـة ابـن رأيخنتـصر أنأردناولو
. !قطااختصفضيلةعليلجيدملتيميةابنإنفنقول

عليـه طالـب أيببـن علـي اإلمـام يفالـواردة الروايـات ينـاقش عندمافهو
مسلماتحسابعلىكانلووحىت(سبياللذلكوجدإذاكذايإمافهوالسالم
تكـون الوبالتـايل أخـر واٍديفاويذهب،  حمتواهامنيفرغّهاوإما) !لديهأخرى

فيـضخمها تـشبهها لغريه) مزعومة(بفضيلةيأيتوإما،  السالمليهعلعليمزيةفيها
الـسالم عليـه علـي مزيـة افمـ وبالتـايل ،  الـسالم عليهعليفضيلةشأنمنويقلل
أسـاليبه لـه سـيقرأ ممـن السنةأهلسيحيرماهذا! رابعاً؟خليفةعندهمكانوملاذا

تيميـة ابـن كتـب يقـرأ مـن لوكـ ،  السالمعليهعليشأنمنالتقليليف)١(امللتوية
بأحاديـث املـسلمني مجهوريسميهمباتيميةابنفعلهماسيجداإلنصافمنبشيء

بأـا ،  اإلمامـة و الـنص ودالئـل واملقاماتالفضائلرواياتنسميهاومبا،  الفضائل
والنـصب والنفـاق بالزندقـة بعـضهم فوصفهالسنةأهلحىتحيتملهاملنكراءفعلة
"

وأتبـاع ،  الـسلفية دعـاة بـني حربـا يـسعر أنويريـد ) …ليلةكلاربنيرتل(،  الصفاتوأحاديث
أنأحـب ال،  وأحكـم وأعلـم أسلموأراه،  السلفمبذهبأؤمنأينفمع. واملاتريديةاألشاعرة

بكـل مـدججني كثراأعداءحتاربوهي،   جزئيةخالفاتحولالداخليةاإلسالميةاجلبهةأفتت
، طـامعني ومـستعمرين ،  ملحـدين وشـيوعيني ،  دينحاقـ وصـليبيني ،  مـاكرين يهـود مـن ،  سالح

.القرضاوييوسف-معاصرةفتاوى» مارقنيومرتدين
السنةأهلمنوهوفودةاللطيفعبدسعيديقول،   املاكرةاألساليبهذهسيالحظمنصفكل)١(

حبـسن تبعـه ومـن سـبقه عمـن يتميـز ولكنـه ،  أراهكماالتجسيمدعاةمنواحدهوتيميةوابن«
يـتقن ملمـن معهـا حيتارعجيبةكالميةاساليبواستعمالاالطالعوكثرة،  لذلكلدعوتهبريالتد
عبـد سـعيد -تيميـة ابنعقائدعنالصغريالكاشف. »..العلماءكبارعليهقاموقد،  مذهبهفهم

.١٦ص-فودةاللطيف
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. )١(والكفر

أهـل لـسان علـى الـسالم عليـه علـي يفقيلفيماالكالممجيلمنأجدومل
سـعة يفيقـول إذالبالغـة جلكتابشرحهيفاحلديدأيبابنقالهمماأروعالسنة
العظـم مـن بلغـت قـد فإـا ،  السالمعليهفضائلهأما«)٢(إليهاألمةورجوععلمه

والتــصدي، لــذكرهاالتعــرضهمعــيــسمجمبلغــاواالشــتهارواالنتــشارواجلاللــة
املتوكـل وزيـر خاقانبنحيىيبناهللالعبيدالعيناءأبوقالكمافصارت،   لتفصيلها

، البـاهر النهارضوءعنكاملخرب،  فضلكوصفمنأتعاطىفيمارأيتين:عتمدوامل
القـول يبانتـهى حيـث أينفأيقنـت ،  النـاظر علـى خيفـى الالـذي ،  الزاهروالقمر

، لكالدعاءإىلعليكالثناءعنفانصرفت،  الغايةعنمقصر،  عجزالإىلمنسوب
أعـداؤه لـه أقـر رجـل يفأقـول ومـا . بـك النـاس علـم إىلعنكاألخبارووكلت

أنـه علمـت فقد،  فضائلهكتمانوال،  مناقبهجحدميكنهمومل،  بالفضلوخصومه
بكـل تهـدوا واج،  وغرـا األرضشـرق يفاإلسـالم سلطانعلىأميةبنواستوىل

علـى ولعنـوه ،  لـه واملثالباملعايبووضع،  عليهوالتحريض،  نورهإطفاءيفحيله
حـديث روايـة مـن ومنعوا،  وقتلوهمحبسوهمبل،  مادحيهوتوعدوا،  نابراملمجيع

زادهفمـا ،  بامسـه أحـد يـسمى أنحظرواحىت،  ذكرالهيرفعأو،  فضيلةلهيتضمن
تـضوع كُـتم وكلمـا ،  عرفـه انتـشر سـتر كلماكاملسكوكان،  ومسوارفعهإالذلك
، واحـدة عـني عنـه حجبـت إنارالنـه وكضوء،  بالراحتسترالوكالشمس،  نشره

كـل إليـه وتنتـهي ،  فـضيلة كـل إليـه تعـزى رجليفأقولوما!كثريهعيونأدركته
وسـابق ،  عـذرها وأبـو ،  وينبوعهـا الفضائلرئيسفهو،  طائفةكلوتتجاذبه،  فرقة

.اهلامش١٥ص-احلوايلالرمحنعبدبنسفر-العقيدةيفاألشاعرةمنهج:راجع)١(
.٢٣–١٦ص-١ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)٢(
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وعلـى ،  اقتفـى ولـه ،  أخـذ فمنـه بعدهفيهابزغمنكل،  حلبتهاليوجم،  مضمارها
العلـم شـرف ألن،  اإلهلـي العلـم هـو العلومأشرفأنعرفتوقد. ىاحتذمثاله

كالمهومن. العلومأشرفهوفكان،  املوجوداتأشرفومعلومه،  املعلومبشرف
هـم الـذين تزلـة املعفـإن ابتـدأ ومنـه ،  انتهىوإليه،  نقلوعنه،  اقتبسالسالمعليه
تالمذتـه -الفـن هـذا النـاس تعلـم ومنـهم ،  النظروأرباب،  والعدلالتوحيدأهل

بـن حممـد بـن اهللاعبـد هاشـم أيبتلميـذ عطـاء بنواصلكبريهمألن،  وأصحابه
فـإم األشـعرية وأمـا . الـسالم عليـه تلميـذه وأبوهأبيهتلميذهاشموأبو،  احلنفية
أيبتلميـذ وهـو ،  األشـعري بـشر أيب" بنإمساعيل"بنعلياحلسنأيبإىلينتمون

أسـتاذ إىلبـأخرة ينتـهون فاألشعرية،  املعتزلةمشايخأحدعليوأبو،  ائياجلبعلي
والزيديـة اإلماميـة وأمـا . الـسالم عليـه طالـب أيببـن عليوهوومعلمهماملعتزلة

. ظاهرإليهفانتماؤهم

يففقيـه وكـل ،  وأساسـه لهأصـ السالمعليهوهو،  الفقهعلم:العلومومن
يوسـف كأيبحنيفةأيبأصحابأما،  فقههمنومستفيد،  عليهعيالفهواإلسالم

، احلـسن بنحممدعلىفقرأالشافعيوأما،  حنيفةأيبعنفأخذوا،  وغريمهاوحممد
فريجـع الـشافعي علـى فقـرأ ،  حنبلبنأمحدوأما،  حنيفةأيبإىلأيضافقههفريجع
وقـرأ ،  الـسالم عليهمدحمبنجعفرعلىقرأحنيفةوأبو،  حنيفةأيبإىلأيضافقهه

بـن مالـك وأما. السالمعليهعليإىلاالمروينتهي،  السالمعليهأبيهعلىجعفر
اهللاعبـد علىعكرمةوقرأ،  عكرمةعلىربيعةوقرأ،  الرأيربيعةعلىفقرأ،  أنس

إليهرددتشئتوإن،طالبأيببنعليعلىعباسبناهللاعبدوقرأ، عباسبن
فقـه وامـا . األربعـة الفقهاءفهؤالء،  ذلكلككانمالكعلىبقراءتهيالشافعفقه

اخلطـاب بـن عمـر :كانواالصحابةفقهاءفإنوأيضا،  ظاهرإليهفرجوعه:الشيعة
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، فظـاهر عبـاس ابنأما. السالمعليهعليعنأخذوكالمها،  عباسبناهللاوعبد
عليـه أشـكلت الـيت املـسائل منكثرييفإليهرجوعهحدأكلعرففقدعمروأما

بقيـت ال:وقوله،  عمرهللكعليلوال:مرةغريوقوله،  الصحابةمنغريهوعلى
فقـد ،  حاضـر وعلـي املـسجد يفأحديفتينال:وقوله. احلسنأبوهلاليسملعضلة
اهللاصـلى لهقوواخلاصةالعامةروتوقد. إليهالفقهانتهاءأيضاالوجهذاعرف

أيـضا الكلوروى. أفقههمإذافهو،  الفقههووالقضاء،  عليأقضاكم:وآلهليهع
" لـسانه وثبـت قلبـه اهداللهم:قاضيااليمنإىلبعثهوقدلهقالالسالمعليهأنه

املـرأة يفأفىتالذيالسالمعليهوهو،  اثننيبنيقضاءيفبعدهاشككتفما:قال
يفقـال الـذي وهـو ،  الزانيـة احلامـل يفأفـىت الـذي وهو،  أشهرلستةوضعتاليت

ــواملــسألةوهــذه. تــسعامثنــهاصــار: املنربيــة طــويالفكــرافيهــاالفرضــيفكّــرل
واقتـضبه ،  بديهـة قالـه مبـن ظنكفما،  اجلوابهذاالنظرطولبعدمنهالستحسن

. ارجتاال

إىلرجعـت ذاوإ. فـرع ومنـه ،  أُخـذ وعنـه ،  القرآنتفسريعلم:العلومومن
وقـد ،  عبـاس بـن اهللاعبـد وعـن عنهأكثرهألن،  ذلكصحةعلمتالتفسريكتب
. وخرجيـه تلميـذه وأنـه ،  إليهوانقطاعه،  لهمالزمتهيفعباسابنحالالناسعلم
البحـر إىلاملطرمنقطرهكنسبة:فقال؟عمكابنعلممنعلمكأين:لهوقيل
أنعرفـت وقـد ،  التـصوف وأحـوال ،  حلقيقـة واالطريقةعلم:العلومومن. احمليط
صـرح وقـد ،  يقفـون وعنـده ،  ينتـهون إليه،  اإلسالمبالدمجيعيفالفنهذاأرباب
معــروفحمفـوظ وأبـو ، البــسطامييزيـد وأبـو ، وســري، واجلنيـد ، الـشبلي بـذلك 

، اليـوم إىلشـعارهم هـي اليتاخلرقةذلكعلىداللةويكفيك. وغريهم،  الكرخي
. السالمعليهإليهمتصلبإسناديسندواوكوم
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الـذي هـو أنـه كافـه النـاس علـم وقـد ،  والعربيـة النحوعلم:العلومومن
مجلتـها مـن ،  وأصـوله جوامعـه الـدؤيل األسـود أيبعلـى وأملـى ،  وأنـشأه ابتدعه
إىلالكلمـة تقـسيم :مجلتـها ومـن . وحـرف وفعـل اسـم :أشياءثالثةكلهالكالم
وهـذا ،  واجلـزم واجلـر والنـصب الرفـع إىلاإلعـراب وجوهوتقسيم،  ونكرةمعرفة
ـذا تنـهض وال،  احلـصر ـذا تفـي الالبـشرية القوةألن،  باملعجزاتيلحقيكاد

. االستنباط

ابـن وجدتـه والدينيـة النفسانيةوالفضائلاخللقيةاخلصائصإىلرجعتوإن
، قبلـه كـان مـن ذكـر فيهاالناسأنسىفإنه:الشجاعةوأما. ثناياهاوطلّاعجالها

يـوم إىلاألمثـال ـا يضربمشهورةاحلربيفومقاماته،   بعدهيأيتمناسموحما
إالأحـدا بـارز وال،  كتيبـة مـن ارتـاع وال،  قـط فرماالذيالشجاعوهو،  القيامة

ضرباتهكانت(احلديثويف، ثانيةإىلاألوىلفاحتاجتقطضربةضربوال، قتله
لهقال،  أحدمهابقتلاحلربمنالناسليستريحاملبارزةإىلمعاويةدعاوملا،  )وترا

أتـأمرين !اليـوم إالنـصحتين منـذ غششتينما:معاويةفقال،  أنصفكلقد:عمرو
الـشام إمـارة يفطمعـت أراك!املطـرق الـشجاع أنـه تعلموأنتاحلسنأيبمببارزة
فافتخـار قـتاله فأمـا ،  مقابلتـه يفاحلـرب يفبوقوفهـا تفتخرالعربوكانت!بعدي

:ترثيهودعبدبنعمروأختقالت، وأكثرأظهرقتلهمالسالمعليهبأنهرهطهم

   

   

، سريرهعلىرجليهحتتجالساالزبريبناهللاعبدفرأى،  معاويةيوماوانتبه
، لفعلـت بـك أفتـك أنشـئت لو،  املؤمننيأمرييا:يداعبهاهللاعبدلهفقال،  فقعد

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية........................................................٣٢

وقـد شـجاعيت مـن تنكـره الـذي ومـا :قـال ،  بكرأبايابعدناشجعتلقد:فقال
بيـسرى وأبـاك قتلـك إنـه جرمال:قال!طالبأيببنعليإزاءالصفيفوقفت

. ايقتلهمنبيطل، فارغةاليمىنوبقيت، يديه
مـشارق يفينـادى وبامسـه ،  ينتـهي إليـه الـدنيا يفشجاعكلأناألمرومجلة

يفقتيبـة ابـن قـال ،  فيهمـا املثـل يـضرب فبه:واأليدالقوةوأما. ومغارااألرض
واجتمـع ،  خيـرب بـاب قلـع الـذي وهو. صرعهإالقطأحداصارعما:)املعارف(

، الكعبةأعلىمنهبلاقتلعالذيوهو، يقلبوهفلمليقلبوهالناسمنعصبهعليه
أيـام يفالعظيمـة الصخرةاقتلعالذيوهو. األرضإىلوألقاه،  جداعظيماوكان

. حتتهامناملاءأنبطو، عنهاكلهاجليشعجزبعدبيدهالسالمعليهخالفته
، بـزاده ويـؤثر ويطوييصوموكان،  ظاهرةفيهفحاله:واجلودالسخاءوأما

:أنزلهوفي
}ــونطْعِميوــام ــىالطَّع ــِهعلَ بِكينًاحِتيمــًاِمــسيأَِســريًاوــا) ٨(و إِنَّمــم نُطْعِمكُ

.)٩-٨االنسان(}رًاشكُووالجزاءمِنكُمنُِريدالاللَّهِلِوجِه
، لـيال بـدرهم فتـصدق ،  دراهـم أربعـة إالميلكيكنملأنهاملفسرونوروى

:فيهفأنزل، عالنيةوبدرهم، سراوبدرهم، اراوبدرهم
ــون لَّـــذِين ا{ ـــوالَهمينفِقـُ ـــلِ أَمــــارِ بِاللَّيهالنًاوـــر ــةً سـِ النِيـعمــــن: البقـــرة (}و

.)٢٧٤اآلية
، يـده جملتحىت،  املدينةيهودمنقوملنخلبيدهيسقيكانأنهنهعوروي

:الـسالم عليهذكرهوقدالِشعيبوقال.حجرابطنهعلىويشد،  باألجرةويتصدق
) ال(:قالما، واجلودالسخاء:اهللاحيبهالذياخللقعلىكان،  الناسأسخىكان

. قطلسائل
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) سـفيان أيببـن معاويـة (وعيبـه وصمهيفجيتهدالذيومبغضهعدوهوقال
!"كوحي:فقال،  الناسأخبلعندمنجئتك:لهقالملاالضيبحمفنأيببنحملفن
. تبنهقبلتربهألنفد،  تنبمنوبيتاتربمنبيتاملكلو،  الناسأخبلإنهتقولكيف
، صـفراء يـا :قـال الـذي وهو،  فيهاويصلّياألموالبيوتيكنسكانالذيوهو
مـا إالبيدهكلهاالدنياوكانت،  مرياثاخيلفملالذيوهو. غرييغري،  بيضاءويا

. الشاممنكان

، مـسيء عنوأصفحهم،  ذنبعنالناسأحلمفكان:لصفحوااحللموأما
أعـدى وكـان -احلكـم بنمبروانظفرحيث،  اجلمليومقلناهماصحةظهروقد

علـى يـشتمه الـزبري بـن اهللاعبـد وكـان . عنـه فصفح-بغضاأشدهمو،  لهالناس
أيببـن علـي اللئـيم الوغدأتاكمقد:فقالالبصرةيوموخطب،  األشهادرؤوس

حـىت البيـت أهـل منـا رجالالزبريزالما:يقولالسالمعليهعليوكان-لبطا
فالاذهب:وقال،  عنهفصفح،  أسريافأخذه،  اجلمليومبهفظفر-اهللاعبدشب

وكـان ،  مبكـة اجلمـل وقعةبعدالعاصبنبسعيدوظفر. ذلكعلىيزدهمل،  أرينك
، أمـره يفعائـشة مـن كـان امـ علمتمقد. شيئالهيقلوملعنهفأعرض،   عدواله

القـيس عبـد نـساء مـن امـرأة عشريناملدينةإىلمعهاوبعث،  أكرمهااظفرفلما
جيوزالمباذكرتهالطريقببعضكانتفلما، بالسيوفوقلَّدهن، ئمبالعماعممهن

فلمـا يبوكلـهم الـذين وجنـده برجالهسترىهتك:وقالتوتأففت،  بهيذكرأن
أهـل وحاربـه . نـسوة حنـن إمنـا :هلـا وقلـن ،  عمـائمهن النساءقىألاملدينةوصلت
ـم ظفـر فلمـا ،  ولعنوهوشتموه،  بالسيوفأوالدهووجوهوجههوضربواالبصرة

يجهـز وال،  مـولٍّ يتبـع الأال:العسكرأقطاريفمناديهونادى،  عنهمالسيفرفع
عسكرإىلحتيزومن،  آمنفهوسالحهألقىومن،  مستأسريقتلوال،  جريحعلى
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، أمـواهلم مـن شيئاغنموال،  ذراريهمسىبوال،  أثقاهلميأخذومل. آمنفهواإلمام
سـنة وتقبـل ،  والعفـو الـصفح إالأىبولكنـه ،  لفعـل ذلـك كـل يفعـل أنشاءلوو

واإلسـاءة ،  تربدملواألحقادعفافإنه،  مكةفتحيوموآلهعليهاهللاصلىاهللارسول
وقالـت ،  الفـرات بـشريعة وأحـاطوا ،  املـاء عليـه معاويـة كرعـس ملكوملا. تنسمل

عليـه علـي سـأهلم ،  عطـشا عثمـان قتلـوا كمـا بـالعطش اقتلهم:لهالشامرؤساء
حـىت قطـرة وال،  واهللاال:فقـالوا ،  املـاء شـرب هلـم يـشرعوا أنوأصحابهالسالم
تقـدم حمالـة الاملـوت أنـه الـسالم عليهرأىفلما،  عفانابنماتكماظمأمتوت

بعدمراكزهمعنأزاهلمحىت،  كثيفةمحالتمعاويةعساكرعلىومحل،  بأصحابه
أصـحاب وصـار ، املـاء علـيهم وملكوا، واأليديالرؤوسمنهسقطت،  ذريعلقت

أمـري يـا املـاء أمـنعهم :وشـيعته أصـحابه لـه فقـال ، هلـم مـاء ال،  الفـالة يفمعاوية
وخـذهم ،  العطـش بـسيوف واقتلهم،  قطرةمنهتسقهموال،  منعوككما،  املؤمنني

، فعلـهم مبثـل أكافئهمالواهللاال:لفقا،  احلربإىللكحاجهفالباأليديقبضا
إنفهـذه . ذلـك عـن يغـين مـا الـسيف حـد ففـي ،  الشريعةبعضعنهلمإفسحوا
والـورع الدينإىلنسبتهاوإن،  وحسنامجاالافناهيكوالصفحاحللمإىلنسبتها
. !السالمعليهمثلهعنتصدرأنمبثلهافأخلق

، ااهـدين سـيد أنـه وعدوهصديقهعندعلومفم:اهللاسبيليفاجلهادوأما
اهللارسـول غزاهـا غزاةأعظمأنعرفتوقد!لهإالالناسمنألحداجلهادوهل
مـن سـبعون فيهاقُتل،  الكربىبدراملشركنييفنكايةوأشدهاوآلهعليهاهللاصلى

ذاوإ. اآلخــرالنــصفواملالئكــةاملــسلمونوقتــل، نــصفهمعلــيتــلق، املــشركني
جـابر بـن لـيحىي األشـراف وتـاريخ الواقـدي عمـر بـن حممـد مغـازي إىلرجعت

واخلنــدقكأحــدغريهــايفقتلــهمــندع، ذلــكصــحةعلمــتوغريمهــاالــبالذري
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، الـضرورية املعلومـات مـن ألنـه ،  فيـه لإلطنـاب معـىن الالفـصل وهـذا ،  وغريمها
. وحنومهاومصرمكةبوجودالعلمك

كالمـه ويف،  البلغـاء وسيد،  الفصحاءإمامالسالمعليهوفه:الفصاحةوأما
ــه. املخلــوقنيكــالموفــوق، اخلــالقكــالمدون:قيــل ــمومن ــةالنــاستعلَّ اخلطاب

، األصـلع خطـب مـن خطبـة سـبعني حفظـت :حيىيبناحلميدعبدقال،  والكتابة
إالاإلنفـاق يزيـده الكرتااخلطابةمنحفظت: نباتةابنوقال. فاضتمثففاضت

بـن حمفـن قالوملا. طالبأيببنعليمواعظمنفصلمائةحفظت،  وكثرةسعة
أعيـا يكـون كيـف !وحيـك :لهقال،  الناسأعياعندمنجئتك:ملعاويةحمفنأيب

حنـن الـذي الكتـاب هـذا ويكفـي ،  غـريه لقـريش الفـصاحة سـن مـا فواهللا!الناس
أنهوحسبك. البالغةيفيبارىوال،  الفصاحةيفجيارىالأنهعلىداللةشارحوه

وكفـاك ،  لـه دونمماالعشرنصفوال،  العشرالصحابةفصحاءمنألحديدونمل
ويف) والتبـيني البيـان (كتابيفمدحهيفاجلاحظعثمانأبويقولهماالبابهذايف

فهـو :والتبسم، ااحمليوطالقة، الوجهشروب،  األخالقسجاحةوأما. كتبهمنغريه
ألهـل العـاص بـن عمـرو قـال ،  أعـداؤه بـذلك عابـه حـىت فيـه املثلبهاملضروب

!النابغـة البنعجبا:ذاكيفالسالمعليهعليوقال. شديدةدعابةذوأنه:الشام
بـن وعمـرو ! وأمـارس أعـافس ،  تلعابةامرؤوأين،  دعابةيفأنالشامألهليزعم

أبوكهللا:استخالفهعلىعزمملالهلقولهاخلطاببنعمرعنأخذهاإمناالعاص
ــةلــوال قــال. ومسجهــافيهــازادوعمــرو، عليهــااقتــصرعمــرأنإال!فيــكدعاب

، جانـب لـني ،  كأحدنافيناكان:وأصحابهشيعتهمنوغريهصوحانبنصعصعة
علىالواقفسيافللوطاملرباألسريمهابةابهوكنا، قيادوسهولة، تواضعوشدة
ذا،  بـشا هـشا كـان فلقد،  حسنأبااهللارحم:سعدبنلقيسمعاويةوقال. رأسه
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إىلويبتـسم ميـزح وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول كان،  نعم:قيسقال،  فكاهة
تلـك مـع كـان لقـد واهللاأما!بذلكوتعيبه،  ارتغاءيفحسواتسروأراك،  أصحابه
وليس،  التقوىهيبةتلك،  الطوىمسهقدلبدتنيذيمنأهيبوالطالقةالفكاهة

وأوليائهحمبيهيفمتناقالمتوارثااخللقهذابقيوقد. !الشامأهلطغاميهابككما
أدىنلـه ومـن ، اآلخـر اجلانـب يفوالوعـورة واخلـشونة اجلفـاء بقـي كمـا ، اآلنإىل

. )١(ذلكيعرفوعوائدهمالناسبأخالقمعرفة

، الرحـال تـشد وإليه،  األبدالوبدل،  الزهادسيدفهو:الدنيايفالزهدماوأ
مـأكال النـاس أخـشن وكـان . قـط طعـام مـن شـبع مـا ،  األحـالس تـنفض وعنده
، خمتومـا جرابـا فقـدم ،  عيـد يـوم إليـه دخلـت :رافعأيببناهللاعبدقال،  وملبسا
، ؤمننياملـ أمـري يـا :فقلـت ،  كـل فأفقـدم ،  مرضوضـا يابـسا شعريخبزفيهفوجدنا
ثوبـه وكـان . زيـت أوبسمن)٢(يلتاهأنالولدينهذينخفت:قال؟ختتمهفكيف

، الغلـيظ الكرباسيلبسوكان. ليفمنونعاله،  أخرىوليف،  تارةجبلدمرقوعا
ذراعيـه علىمتساقطايزالالفكان،  خيطهومل،  بشفرةقطعهطويالكمهوجدفإذا
عـن ترقـى فـإن ،  مبلـح أوخبـل ائتـدم إذايأتدموكان،  لهحلمةالسدىيبقىحىت
يأكـل وال،  اإلبلألبانمنفبقليلذلكعنارتفعفإن،  األرضنباتفبعضذلك

أشـد ذلـك مـع وكـان . احليوانمقابربطونكمجتعلواال:ويقول،  قليالإالاللحم
وهـو . منتـه اإلقـالل خيـون وال،  قوتـه اجلوعينقضال،  أيداوأعظمهمقوةالناس

ووعورةالشيعةعلماءعندالتقوىوهيبةاألخالقمجالاىلينظركأنه، احلديدأيبابناهللارحم)١(
!هذاقولهقالعندماالوهابيةعندواجلفاءواخلشونةاألخالق

)٢(اللت:الدق  ،واإليثاق،  والشد  ، ١ج:آبـادي الفـريوز ،احملـيط القـاموس / الـسحق و،  والفـت،
.١٥٦ص
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، الـشام مـن إالاإلسـالم بالدمجيعمنإليهجتىباألموالوكانتالدنيالقطالذي
.فيهإىليدهجانكلإذفيهوخيارهجنايهذا:يقولمث، وميزقهايفرقهافكان

النـاس تعلـم ومنه،  وصوماصالةوأكثرهمالناسأعبدفكان:العبادةوأما
علىحمافظتهمنيبلغبرجلظنكوما، النافلةوقياماألورادومالزمة، الليلصالة
بنيتقعوالسهام، وردهعليهفيصلي، اهلريرليلةالصفنيبنينطعلهيبسطأنورده
مـن يفـرغ حـىت يقـوم وال،  لـذلك يرتـاع فال،  ومشاالمييناصماخيهعلىومتريديه

تأملتإذاوأنت. سجودهلطولالبعريكثفنةجبهتهكانتبرجلظنكوما!وظيفته
ومـا ،  وإجاللـه سـبحانه اهللاتعظـيم مـن فيهـا مـا علـى ووقفت،  ومناجاتهدعواته
عليهينطويماعرفت، لهواالستخذاءلعزتهواخلشوع، هليبتهاخلضوعمنيتضمنه

وقيـل . !جـرت لـسان أيوعلـى ،  خرجـت قلبأيمنوفهمت،  اإلخالصمن
عبـادة مـن كعبادتـ أيـن :العبـادة يفالغايةوكان-السالمعليهاحلسنيبنلعلي
اهللاصلىاهللارسولعبادةعندجديكعبادةجديعبادةعندعباديت:قال؟جدك
الكلاتفق، البابهذايفإليهاملنظورفهو:بهواشتغالهالقرآنقراءتهوأماوآلهعليه
غريهيكنومل،  وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولعهدعلىالقرآنحيفظكانأنهعلى

احلديثفأهل، بكرأيببيعةعنتأخرأنهكلهمنقلوا، مجعهمنأولهومث، حيفظه
جبمـع تـشاغل :يقولونبل،  للبيعةخمالفةتأخرأنهمنالشيعةتقولهمايقولونال

رسولحياةيفجمموعاكانلوألنه، القرآنمجعمنأولأنهعلىيدلفهذاالقرآن
عليـه اهللاصـلى وفاتهبعدجبمعهيتشاغلأنإىلاحتاجملاوآلهعليهاهللاصلىاهللا

كأيب،  إليهيرجعونكلهمالقراءأئمةوجدتالقراءاتكتبإىلرجعتوإذا. وآله
الرمحنعبدأيبإىليرجعونألم، وغريمهاالنجودأيببنوعاصمالعالءبنعمرو

هـذا صـار فقد،  القرآنأخذوعنه،  تلميذهكانالرمحنعبدوأبو،  القارئالسلمي
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. سبقمماكثريمثل، أيضاإليهتنتهياليتالفنونمنالفن
الذيوهو، تدبرياوأصحهم، رأياالناسأسدمنفكان:والتدبريالرأيوأما

والفرسالرومحربإىلفسهبنيتوجهأنعلىعزمملااخلطاببنعمرعلىأشار
حيدثملبلهاقولو، فيهاصالحهكانبأمورعثمانعلىأشارالذيوهو. أشارمبا

يـرى البالـشريعة متقيـدا كـان ألنه،  لهرأيال:أعداؤهقالوإمنا. حدثماعليه
الـدين لـوال :الـسالم عليـه قـال وقد. حترميهالدينيقتضيمبايعملوال،  خالفها

يستـصلحه مـا مبقتـضى يعمـل كـان اخللفاءمنوغريه. العربأدهىلكنتلتقىوا
يـؤدي مبـا يعملمنأنريبوال. يكنملأملشرعلمطابقاأكانسواء،  ويستوقفه

، فيـه الـصالح يـرى ممـا ألجلـها ميتنـع وقيـود ضـوابط معيقفوال،  اجتهادهإليه
أحوالـه تكـون ذلـك خبـالف كـان نوم،  أقرباالنتظامإىلالدنيويةأحوالهتكون

. أقرباالنتثارإىلالدنيوية
ابـن يراقـب مل،  اهللاذاتيفخـشنا ،  الـسياسة شديدكانفإنه:السياسةوأما

قوماوأحرق. بهجبههكالميفعقيالًأخاهراقبوال، إياهوالهكانعمليفعمه
مجاعـة وقطـع ،  البجلـي اهللادعببنجريرودارهبريةبنمصقلةدارونقض،  بالنار

ــهيفسياســتهمجلــةومــن. آخــرينوصــلب ــهأيــامحروب وصــفنيباجلمــلخالفت
فتكـه يبلـغ ملالـدنيا يفسـائس كـل فـإن ،  مقنـع منـها القليـل أقلويف،  والنهروان

. وأعوانهبيدهاحلروبهذهيفالسالمعليهفعلمماالعشرمبلغوانتقامهوبطشه
، فعلـه املتبعاإلمامفيهاأنهأوضحناقدومزاياهمبشرالخصائصهيفهذه

، بـالنبوة يبـهم تكذعلـى الذمـة أهلحتبهرجليفأقولوما. أثرهاملقتفىوالرئيس
صـورته والرومالفرنجملوكوتصور،  امللََّةألهلمعاندمعلىالفالسفةوتعظّمه

والديلمالتركملوكوتصِور،  حلربهمشمرا،  سيفهحامالً،  عبادااوبيوتِبيِعهايف
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ركـن أبيـه وسـيف بويـه بـن الدولـة عـضد سيفعلىكان!أسيافهاعلىصورته
كـأم ،  صـورته ملكـشاه وابنـه أرسـالن ألـب سـيف لـى عوكـان ،  صورتهالدولة

وود،  بـه يتكثـر أنواحـد كلأحبرجليفأقولوما. والظفرالنصربهيتفاءلون
يفقيـل مـا أحـسن الـيت الفتـوة حىت،  إليهباالنتسابويتحسنيتجملأنأحدكل

أنفـسهم نسبواأرباافإن،   غريكمنتستقبحهمانفسكمنتستحسنأال:حدها
ومسـوه عليهوقصروه،  إليهأوهإسنادالذلكوجعلوا،  كتباذلكيفوصنفوا،  إليه
الـسماء مـن مسـع انـه ،  روياملاملشهوربالبيتإليهمذهبهموعضدوا،  الفتيانسيد
. عليإالفىتوالرالفقاذوإالسيفال:أحديوم

، مكةسورئي، قريشوشيخ، البطحاءسيدطالبأبوأبوهرجليفأقولوما
تسميهقريشوكانت، لهمالالفقريوهوطالبأبووساد، فقرييسودأنقلَّ:قالوا

مبدأيفيصلّيوآلهعليهاهللاصلّىالنيبرأىملا، الكنديعفيفحديثويف. الشيخ
ابـن هـذا :قـال ؟هـذا شيءأيللعباسفقلت:قال، وامرأةغالمومعه،  الدعوة

-الغـالم هـذا إالقولـه علـى يتبعهومل،  الناسإىلاهللامنرسولأنهيزعم،  أخي
تقولونهالذيما:فقلت:قال. زوجتهوهي، أالمرأةوهذه-أيضاأخيابنوهو
كفـل الـذي هـو طالـب وأبـو . طالبأبايعين-الشيخيفعلماننتظر:قال؟أنتم

يمـشرك مـن ومنعـه ،  كـبريا وحاطـه ومحـاه ،  صغرياوآلهعليهاهللاصلىاهللارسول
والقيـام نـصره علـى وصرب،  شديدابالءوقاسى،  عظيماعنتاألجلهولقي،  قريش
اخرج:لهوقيلالسالمعليهإليهأوحيطالبأبوتويفملاأنهاخلربيفوجاء. بأمره
األولـني سيدحممدعمهابنأناألبوةهذهشرفمعوله. ناصركماتفقد،  منها

:وآلهعليهاهللاصلىاهللارسوللهقاللذيا، اجلناحنيذوجعفروأخاه، واآلخرين
وابنيـه ،   العـاملني نـساء سـيدة وزوجته. فرحاحيجلفمر") وخلقيخلقيأشبهت(
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وهـو ،  اهللارسـول أمهـات وأمهاتـه ،  اهللارسولآباءفآباؤه،  اجلنةأهلشبابسيدا
بـني املطلـب عبـد مـات أنإىل،  آدماهللاخلـق منـذ يفارقهمل،  ودمهبلحمهمسوط

األولهذا، الناسسيدمنهمافكان، واحدةوأمهما، طالبوأيباهللاعبدخويناأل
، اهلـدى إىلالناسسبقرجليفأقولوما. !اهلاديوهذااملنذروهذا،  التايلوهذا
أحـد يسبقهمل،  اخلالقوجيحد،  احلجريعبداألرضيفمنوكل،  وعبدهباهللاوآمن

.»وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولحممد، خريكلإىلالسابقإالالتوحيدإىل

تيميـة ابـن قالهماوبني)السني(املعتزيلديداحلأيبابنقالهمابنيالفرقإن
فـابن ،  جذرياًاختالفاًخمتلفتانرؤيتانفهما،  شاسعفرقاالعتدالمنهاجكتابهيف

غـريه مـع هطمـس أونفاهأوشانهمنقللإالالسالمعليهلعليمدحاًجيدملتيمية
لعلـي وجليخفيوشتم،  وتنقّصسبوذلكذلكبنيوما! الصحابةفضائلمن

عـن للـدفاع انـدة اجلنـد مـن نفسهيرىانههوذلكأسبابواحد. السالمعليه
اإلسـالمية الدولـة تفتـت عـصر يفالنواصـب افتقـده الذياألموياإلسالمدولة

إن«السلطانسيفعلىمرتكزقوتهبكلقائمللعلوينياملناهضالفقهكانحيث
فتجـدهم ،  احملكـوم وحيـاربون احلـاكم جانـب أخـذون يأمعندناالوعاظمشكلة

احلاكمظلمفإذا، احلكامأعماليستعرضونحنيالبشريةالطبيعةبنقائصيعترفون
، خيطـيء إنـسان وكـل فاخطـأ اجتهـد :قـالوا الـسوء مهـاوي يفاالقىأورعيته

نيرعـدو فتـراهم ،  احملكـومني أعمـال يـستعرضون حـني أمـا ، وحـده هللاوالعصمة
بـالء كـل سـبب إلـيهم وينسبون،  لهمردالالذياهللابعقابوينذرومويزجمرون

وطلحـة عائـشة أعمـال لـذكر يأيتعندماتيميةابنأنترىفأنتلذا)١(»ميرتل

مـا طريفومن١٩٩٥-لندن-للنشركوفاندارط١٢صالورديعلي-السالطنيوعاظ)١(
صـاحل بنحممدللشيخلقاءاتوهي» املفتوحالبابلقاء«كتابيفجاءماالوهابيةملتطريفقرأت

!
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٤١...........................................................................................................املقدمة 

لـو حـىت علـيهم مآخـذ وجودوعدمباجتهادهميقولفهوقريشمنواملألوالزبري
الـذي فهـو تيميـة ابـن عنـد لـه عـذر فـال عليأما،  األلوفقتلإىلأعماهلمأدت

مروكما. !الكفّاروحماربةللفتوحاتووقفومأٍسدماءمنحصلمابكلتسبب
احلـرب هذهفيهادخلواكيفيعرفونالحربيفأنفسهموجدوافالصحابةعلينا

جمتمعكلففي، القومكرباءسخافاتمنوهذه!الفنتحيبونالذينالناسأشعلها
وزعماء،  الدنياوطالبالعاليةالطموحاتأصحابهماحلروببإشعالقوميمن

ميثلّـون الـسالطني فوعـاظ اإلسالمياتمعيفإلّا،  النفعينيالسياسينيمناتمع
!يشعرونالهمواحلروبيفاملساكنيزعماءهميدخلونالذينبالغوغاءاتمع

الـسالم عليـه بعلـي الطعـن كـان بينمـا جهـة مـن هـذا حيـدث كيـف اعلموال
الطبيعةخصائصمن«أناملعروف،  رادعبالاملسلمنيمنابرعلىسنةلتسعنيمستمراً

"
قـصص مننفسهعلىخافمنأنمنكممسعنا:سؤال«: فيهاجاءوجوابسؤاليفالعثيمني
، احلـسني علـى جرىمااملراتمنمرةوقرأت،  يقرؤهاالأنهبينهمجرتاليتوالفنتالصحابة
أنـا : اجلـواب خطيئـة؟ فيهعليهل،  هذايفترىفماذا،  لنصرتهحضرتهكنتلوأينوأقسمت

علـى يـأمن رجـل إاليقرؤهالتالوالقاملعاركمنالصحابةبنيجرىماأن-مسعتكما-أرى
يـأيت مـا سـيما ال،  الواقـع يفتزويرفيهالتاريخألنوذلكالصحابة؛أحدعلىاحليفمننفسه

كـذباً أميـة بـين علـى وكـذبوا ، عظيمـاً حتريفـاً التـاريخ حرفوااحلقيقةيففإم،  الرافضةقبلمن
اإلنـسان خيـشى قـد كـثري البـن والنهايـة دايـة كالباملعتدلاملتوسطوالتاريخ،  باهللاوالعياذفاحشاً

نفـسه علـى خيـشى لكـن ،  بهبأسالمنهمألحدفامليل،  منهمواحدإىلامليلمنالنفسهعلى
كلحالكلوعلى،  احملظورهووهذا،  وعداوم،  وكراهتهم،  وختطئتهم،  اآلخرينتضليلمن

علـى ! فالرافضة» خريالفتنةمنخيشىمافتركالفتنة؛نفسهعلىخشيإذانفسهحسيبإنسان
وال! للمـسلمني وكرهتـهم مـأزق يفأميـة بينوأوقعتالتاريخحرفتاليتهيعثيمنيابنرأي

. العظيمالعليباهللاإلّاوالقوةحول
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، واعتبـارات قـيم مـن إليهـا االجتمـاعي العـرف يـوحي مبـا التـأثر شديدةأاالبشرية
النـاس احتـرم فـإذا ،  أعينـهم يفيـروق الذيباملظهرناسالبنييظهرأنيودفاإلنسان

ـا وللتبـاهي الـصفة ـذه لالتـصاف احملـاوالت شـىت حيـاول الفـرد تـرى معينةصفة
حـساب علـى يرضومكانوالكوماألموينيحيبونالشامفأهل)١(»عليهاوالتنافس
ــيتاألدمغــةغــسلضــحيةوهــم، جهــةمــناملــسلمني ــةالدوصــدريفحــصلتال ل
أميـة بـين إنللنـاس ليقولـوا النواصـب مـن جيشافيهااألمويونواستعملاإلسالمية

بـين ميجدالنصراينالشامكانلذا!غريهموآلهعليهاهللاصلىللنيبوليسالنيبأقارب
املفارقـات مـن إن«!األحيـان بعـض يفالـدنيا علـى ولكـن دائمـا الـدين علىالأمية

:ويقولمعاويةميدحاملعروفالنصرايناعرالشاألخطلنرىأناملضحكة

   

مـسيحيا شـاعرا فيـه أجـد حيثالعجيبالبيتهذامنضحكيينتهيوال
الـرد هوأيديكمبنيالذيوالكتاب!)٢(»حممدالنيبدينلهوطّدألنهمعاويةميدح
ظلمـاً ملـسمى ا)االعتدالمنهاج(كتابيفاألفكارارةعصتناولأنهأحسبالذي

الـسنة منـهاج (سـمي ولـو )والقدريـة الـشيعة علـى الـرد يفالنبويـة الـسنة منهاج(
، خمتلفـة بـصيغ اإلشـكاالت وإعـادة باحلشومليءوالكتاب! صواباًلكان)األموية

وخريوصيهوعنلهوآعليهاهللاصلىالنبينيخامتعندفاعاًعمليقبولاهللاأسأل
. السالمعليهمبيتهواهلطالبأيببنعلينياملؤمنأمريالصحابة

فاطمةالصديقةمولدذكرىالثانيجمادىمنالعشرون/ العقيليالرحمنعبد
.والسالمالصالةأفضلصاحبهاعلىالمباركةللهجرة١٤٣٢السالمعليهاالزهراء

.١٨ص-الورديعلي-السالطنيوعاظ)١(
.٢٢٣ص-الورديعلي-السالطنيوعاظ)٢(
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: األصللكتاباصاحباحلّليمةالعالترمجة

١اإلمامةمعرفةيفالكرامةمنهاج

املـضمومة بـامليم -مطهـر بـن علـي بـن يوسـف بـن احلسن: احلليالعالمة
:فامسـه . ومـسكنا مولـدا احللـي منصورأبو-والراءاملشددةواهلاءاملعجمةوالطاء
. املؤرخنيأكثرعليهواتفقبنفسههوذكرهكما، احلسن

ــ ٦٤٨عامرمضانشهريفوالدتهنأعلىاملصادراتفقت ذكـره مـا إال،  ه
خطأوهو٦٤٧سنةولدأنهمنالعالمةخالصةعننقالاألعيانيفاألمنيالسيد

ففـي . والدتـه يـوم حتديـد يفاملـصادر واختلفـت ....كافـة للمصادرملخالفته،  بين
مثـان ةسـن رمـضان شهرعشرتاسعواملولد:العالمةقالاملطبوعةاخلالصةنسخة

أنـه تعليقاتـه بعـض يفالثـاين الـشهيد عـن األفندياملوىلونقل،  وستمائةوأربعني
رمحهوالديخبطوجدت:العبارةهذهالعالمةخطمننقلأنهالشهيدخبطوجد

ليلـة ،  املطهـر بـن يوسـف بـن احلـسن منـصور أبـو البارالولدولد:صورتهمااهللا
عـني وأربمثـان سـنة مـن ،  رمـضان عـشري بـع راالليـل مناألخريالثلثيفاجلمعة

الـشيخ :حتقيـق -٢٤-٢٣ص-١ج-احللـي العالمة-هاناألذإرشادكتابحمققمقدمة)١(
جلماعـة التابعـة اإلسـالمي النـشر مؤسـسة -اإلسـالمي النـشر مؤسـسة مطبعـة -حسونفارس

.بتصرف-١٤١٠-املشرفةبقماملدرسني
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:واأللقابالكىنيفعنهكمااملقالخنبةيفوالدتهوأرخ. وستمائة

   

بنـت الصاحلةاملرأةحضنيففتربى،  رؤوفنيصاحلنيأبوينبنيعالمتنانشأ
والـده رعايـة وحتـت ،  احللـي اهلـذيل سـعيد بناحلسنبنحيىيزكرياأيببناحلسن
خاصامعلمالهأحضرواحىتاملطهربنعليبنيوسفالدينسديدالفقيهاإلمام

أيـام صـباه زمـن يفاحللـي عالمتنـا علـى مـرت ،  والكتابةالقرآنليعلمهحمرمامسه
الـسلطان وصـل املبـارك عمـره مـن األولالعقـد ففـي . ينـساها يكدملمرةصعبة
أهـل أكثـر هربحىت، كافةالناسمنهخافتو،  يفتحهاأنقبلبغدادإىلوهوالك
. املعظموالدهمنهمالذينالقليلإال، البطائحإىل-احللة-مدينته

يـرض ملالـسلطان هذااستبصرماوبعدخدابندهالسلطانتشيعيديهوعلى
الـسيارة درسـة امللـه وأسـس ،  معـه دائمـا يكـون أنمنهطلببل،  العالمةمبفارقة
مـا بعـد أنـه إنصافهالسلطانهذاسريةحسنومن. معهدائماوتالميذههوليكون

مرتلتـهم هلمأبقىبل،  املسلمنيفرقمنالعلماءبقيةيهململاحلقوعرفاستبصر
يفمعـه باحلـضور مـربزيهم مـن كبرياقسماوأمر،  والعلماءللعلمحلبه،  واحترامهم

. السيارةاملدرسة

أعلـم يفحـم أناسـتطاع وعلمـه هـذا وبذكائه،لعادةلخارقذكاءلهكانو
مـن وكـثري خدابنـده الـسلطان تـشيع وبـسببه ،  الدقيقةاحللوةمبناظراتهالسنةعلماء

. الناسمنكثريمثاألمراء

خـان هوالكـو بـن اباقاخـان بنخانأرغونبنخانغازانالسلطانأسلم
تـويف فلمـا ،  ٧٠٢عـام يفبصرواست،  مبحمودميوس٦٩٤سنةيفالسلطنةوتوىل
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خراسـان مـن خـان اوجلـايتو حممدأخوهجاء٧٠٣عامشوالمنعشراحلادييف
، الـسلطنة كرسيعلىجلسمنهعشرالسادساليومويف،  احلجةذيمنالثاينيف

أخيهزمنيفخراسانيفقاطناكانألنه، ولعلمائهاحلنفيةملذهبتأييدهأكثروكان
. فيهااحلنفيةعلماءتواجدنوكا، حممود

. تفصيلهايأيتاملذهبنيبنيجرتمناظراتبعدالشافعيةمذهبإىلانتقلمث
جنكيـز أروقطوائـف صاحلسلطنتهأوليفألنهباوجلايتوالسلطانهذالقِّبوإمنا
حممـد الـسلطان فأطـاعوا ،  سـنة مخـسني بينـهم املنازعـة اسـتحكمت مابعد،  خان

سـلطنته أنالنـاس اعتقـد ولـذلك ،  العـامل عـن الـرتاع وارتفعالرسلإليهواوأرسل
مبعــىناألتــراكلغــةيفألنــه، باوجلــايتويلقَّــبأنعليــهفعرضــوا، ميمونــةمباركــة

. هذاعلىلقبهفاستقر. املباركالكبريالسلطان

منـاظرات بعـد وذلـك - اإلماميـة مـذهب الـسلطان هـذا أختـار ماوبعد
مبعـىن ،  خبدابنـده نفـسه لقب- املذاهبعلماءوسائرالعالمةبنيجرتعديدة

أو،  واهلـوى الـنفس ميلعنيكنملالتشيعمذهبامللكهذاواختياراهللاعبد
علمـاء مـع منـصور أيبعلّامتنـا منـاظرات بعدكانوإمنا. سلطنتهلبقاءاحتياج
مـذهب حقّيةهمعليوأثبت،  واالفحاماإللزاممضيقيففأوقعهم،  كافةالفرق

هوالذي-املراغيامللكعبدالديننظاماخلواجةقالحىت، الكرامالبيتأهل
أدلـة مسعمابعد- السنةأهلعلماءوأكملأفضلبل. الشافعيةعلماءأفضل

غايـة يفالـشيخ هـذا حضرةأدلة:قال،  البيتأهلمذهبحقّيةعلىالعالمة
أهـل عـصا شـق ودفـع العوامإلجلامطريقاسلكوامناالسلفأنإال،  الظهور

يتظـاهر والأسـرارهم تهتكالأنفباحلري،  أقدامهمزللعنسكتوااإلسالم
. عليهماللعنيف
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صـاحب :لـه املعاصـر الـشافعي االبـرو احلافظقالكماالسلطانهذاوكان
رانإيممالكأنهذابعدوذكر،  الساداتباألخصوالعلماءالعلمحيبسليمذوق

أمجعـت حـىت ،  األمـراء لـه وأطاعـت بينـها فيمـا القبائلواتفقت،  زمانهيفعمرت
املــدارسالــبالدمجيــعيفالــسلطانهــذاوأســس، إطاعتــهعلــىوالعجــمالعــرب

. واملساجد

أكثـر كانـت :النظـر استقصاءكتابهديباجةيفحقهيفاملترجمالعالمةوقال
لتأسـيس اهللاوفقـه ...واألشـراف الـسادة ووالزهادقهاءالفمعومؤانستهمعاشرته
احلـديث ودورواملستـشفيات اخلـري بقـاع مـن دارألفبىنأنهمنها،  جاريةصدقات

احلاضرأراححبيث،  واخلانقاهات،  واملساجدواملدارسالسيادةودورالضيافةودور
وحكـم املمالكملك،  ىوالتقالفضلألهلاألزمنةخريمنزمانهوكان،  واملسافر

النهروراءماوإىلمصرإسكندريةإىلالعجمبالدمنوكان،  سنةعشرستةليهاع
بلـدة يفموتـه قبلأعدهااليتمبقربتهودفن،  ٧١٩أو٧١٧سنةتويف. سلطتهحتت

. سلطانية

:روايتنيلناينقلفالتاريخ، وكيفيتهالسلطانهذاتشيعسببأما

-أيأنــه:وهــوروضــتهيفيالــستقــيحممــداملــوىلذكــرهمــا:األوىل
، العلمـاء ومجـع ندممث،  ثالثاطالقأنت:هلاوقالامرأتهعلىغضب-السلطان

لكـم أفلـيس ، خمتلفـة أقاويلمسألةكليفعندكم:فقال،  احملللمنالبد:فقالوا
بـبطالن يقـول وهـو باحللـة املـا عإن:وزرائهأحدوقال. ال:فقالوا؟اختالفهنا
:العامـة علمـاء قالإليهبعثوملا،  وأحضرهالعالمةإىلكتابهبعثف،  الطالقهذا
رجـل طلـب إىليبعـث أنبامللـك يليقوالللروافضعقلوالباطالمذهبالهإن
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مجيـع إىلامللـك بعـث العالمـة حضرفلما. حيضرحىت:امللكقال،  العقلخفيف
. ومجعهماألربعةذاهباملعلماء

، علـيكم الـسالم :وقـال الـس ودخـل بيدهيهنعلأخذالعالمةدخلفلما
:امللـك قـال . العقـول ضعفاءإملكنقلأمل:للملكفقالوا. امللكعندوجلس
. فعلماكليفمنهإسألوا

اهللارسـول إن:فقـال ؟اآلدابوتركـت للملـك سـجدت مـا مل:لـه فقالوا
:تعاىلاهللاوقال، عليهيسلموكانملكاكانوآلهعليهاهللاىصل

ى فَـسلِّموا بيوتًادخْلتُمفَِإذَا{ سِكُم علـَ ًة أَنْفـُ تَحِيـ ن ِد مـِ كَـًة اللَّـهِ ِعنـاربم{
.)٦١اآليةمن: النور(

جلـست مل:لـه قـالوا . اهللالغريالسجودجيوزالأنهوبينكمبينناخالفوال
يتـرجم كـان ريببـالع العالمـة يقولماوكل. غريهمكانيكنمل:قال؟امللكعند

بعاقـل يليقالمماوهذا،  معكنعلكأخذتشيءألي:لهقالوا. للملكاملترجم
اهللارسـول نعـل حنيفـة أبـو سـرق كمااحلنفيةيسرقهأنخفت:قال!؟إنسانبل

زمـن يفحنيفـة أبـو كـان مىت،  وكالحاشا:احلنفيةفصاحت،  وآلهعليهاهللاصلى
صلىاهللارسولوفاةمناملائةبعدتولدهكانلب؟وآلهعليهاهللاصلىاهللارسول

الـشافعية فـصاحت . الـشافعي الـسارق كـان لعلـه فنـسيت :فقـال . وآلـه عليهاهللا
أمـه بطـن يفسـنني أربـع وكان،  حنيفةأيبوفاةيوميفالشافعيتولدكان:وقالوا

وفاةنماملائتنييفنشوؤهوكانخرجماتفلما،  حنيفةأيبحلرمةرعايةخيرجوال
مـا مبثـل املالكيـة فقالـت . مالـك كـان لعله:فقال. وآلهعليهاهللاصلىاهللارسول

فتوجه. الشافعيةقالتهمامبثلفقالوا. حنبلبنأمحدكانلعله:فقال. احلنفيةقالته
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يكـن ملاألربعـة املـذاهب رؤسـاء أن-علمتامللكأيها:فقالامللكىلإالعالمة
أحـد فهـذه ،  الـصحابة زمنيفوالوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولزمنيفأحدهم
أفـضل كـان مـن منـهم كـان ولـو ،  األربعةهذهجمتهديهممناختارواأمبدعهم

.منهمواحدأفتاهماخبالفجيتهدأنجيوزونالمبراتبمنهم

وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول زمـن يفمنـهم واحدكانما:امللكفقال
. ال:اجلميعفقال؟والصحابة

نفـس السالمعليهاملؤمننيألمريتابعونالشيعةمعاشروحنن:العالمةفقال
فـالطالق حالأيوعلى. ووصيهعمهوابنوأخيهوآلهعليهاهللاصلىاهللارسول
امللـك قـال فهـل ،  العدالنومنها،  شروطهتتحققملألنه،  باطلامللكأوقعهالذي

. مجيعـا إلـزامهم حـىت العامـة علمـاء مـع لبحـث ايفوشـرع . ال:قال؟مبحضرمها
، اخلطبـة يفعـشر االثينلألئمةخيطبواحىتواألقاليمالبالدإىلوبعثامللكفتشيع

موجـود أصـبهان يفوالـذي . واملعابـد ساجداملـ يفالسالمعليهمأساميهمويكتبوا
دارمنـارة وعلـى ،  مواضـع ثـالث يفزمانـه يفكتـب الـذي القـدمي اجلامعيفاآلن

ويف،  موجـود أيـضا غـازان أخـوه أحـدثها مـا بعـد حممدسلطانمتَّمهااليتالسيادة
مـريزا امسـه الـسادات بعـض بـسعي كـان اخلطبـة ابتداءأنموجودأصفهانحماسن

زمانـه يفوبـىن لنجـان يفالـذي كـان بريبـر معبـد رأيـت الـيت املعابـد ومـن ، رقلنـد 
الـصمد عبـد الـدين نـور العـارفني قطـب معبـد يفوكـذا ،  اآلناملوجودةاألسامي
. اآلنموجوداألمجانبمنإليهنسبةلهالذيالنطرتي

ــة ــا:الثاني ــرواحلــافظذكــرهم ــشافعياالب مــنومجــعللعالمــةاملعاصــرال
، بغداديف٧٠٢عاميفكان-حممود-خانغازانالسلطانأن:وهو،  املؤرخني
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، الـسنة أهلمعببغداداجلامعيفجلمعةايوميفاجلمعةصلىعلوياسيداأنفاتفق
الـسلطان إىلذووهفـشكا ،  فقتلـوه ذلـك منـه فتفطنـوا منفـردا الظهروصلىقاممث

رجـل يقتلالصالةإعادةردأنهمناملاللةوأظهرعواطفهومستخاطرهفتكدر
فقـام ،  اإلسالميةباملذاهبعلملهيكنوملوآلهعليهاهللاصلىالرسولأوالدمن

مـاجنو بـن طرمطـار األمـري منـهم ،  متشيعونمجاعةأمرائهيفوكان،  عنهايتفحص
الـري يفنشأتهوكانت،  عندهوجهولهصغرهمنالسلطانخدمةيفوكان،  خبشي
انتـهز الـسنة أهـل علـى مغضبارآهوملاالتشيعمذهبيستنصروكان،  الشيعةبلدة

املوضـع علىغازاناألمريسيطراومل،  إليهفمالالتشيعمذهبإىلورغَّبهالفرصة
عنـد أكثـر طرمطـار األمـري كـالم تـأثري كـان زمانهيفكانتاليتالضوضاءوهدأت
. الـسالم علـيهم األئمـة مـشاهد وعمـارة الـسادة تربيـة يففقـام ،  غـازان السلطان
، كثريةأمالكاعليهاوأوقفروموسيواسوكاشانإصفهانيفالسيادةدارفأسس

وكـان ،  اآلنحلـد اآلثـار بعضبقيتكماالسالمعليهاملؤمننيأمريمشهديفوكذا
وقــامغـازان الـسلطان تـويف أنإىل. فيومـا يومــايـزداد اإلماميـة مـذهب إىلميلـه 

منمجعبترغيباحلنفيةإىلمائالوصار،  حممدأخوهعهدهويلبعدهمنبالسلطنة
علمـاء وتواجـد ،   انخراسـ يفكـان غـازان أخيـه زمـن يفمسكنهألن-علمائهم

يفالفرصـة انتـهزوا أـم كمـا ،  ويـوقرهم يكرمهمفكان-فيهاكانآنذاكاحلنفية
. ملذهبهمالتعصب

، ذلـك مـن ملـوالً الـشافعي الـدين رشيدخواجةحممدالسلطانوزيروكان
عبدالديننظامالقضاةقاضيجاءأنإىل،  بشيءالتكلمعلىقادرايكنملولكن
، واملنقـول املعقـول علـوم يفاألوحـد وكـان ،  الـسلطان خدمةإىلةمراغمنامللك

وزيرالــفقدمــه، املــذهبشــافعيوكــان، املتينــةواملنــاظراتاملباحثــاتوصــاحب
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. إيرانممالكقضاءإليهوفوضلهمالزمافصارالسلطانإىلالدينرشيدخواجة

يفاحلنفيـة ءعلمـا مـع املباحثاتيفوشرعالفرصةالديننظامموالناوانتهز
إىلالـسلطان فمـال . أدلتـهم مجيـع زيـف حـىت ،  عديدةجمالسيفالسلطانحضور
يـصري أناحلنفيأرادإن:الشريازينالديقطبالعالمةسألحىت،  الشيعةمذهب
. اهللارسـول حممداهللاإالإلهال:يقول،  سهلهذا:فقال؟يفعلأنفمالهشافعيا
مـن احلنفيـة إليهفشكاالسلطانخدمةإىلخبارىمناحلنفيجهانصدرابنوجاء

إىل. موودعهـ ـم فـألطف ،  وأمرائهالسلطانعندأذلناوأنه،  الديننظامالقاضي
السلطانعندوالشافعيةاحلنفيةعلماءكانحيثاجلمعةيوماملشهوداليومجاءأن

مـذهب علـى الزنـا مـاء مـن املخلوقةالبنتنكاحجوازعنالقاضيفسئل. حممد
مـذهب يفواألماألختنكاحمبسألةمعارضهو:وقالالقاضيفقررهالشافعي
فقــرأ. ذلــكاحلنفــيصــدرابــنوأنكــرتــضاحاالفإىلوآلحبثهمــافطــال، احلنفيــة
. وسكتوافأفحموا. حنيفةأيبمنظومةمنالقاضي

األمـراء ونـدم ،  مغـضبا جملسهمنالسلطانقامحىت،  وأمراؤهالسلطانفملَّ
تركنـا بأنفسنافعلناما:لبعضيقولبعضهموكان،  اإلسالممذهبأخذهملىع

األمنكـاح وفيهـا ،  عديـدة مـذاهب إىلنـشعب املالعربدينوأخذناآبائنامذهب
ممالـك يفاخلـرب وانتـشر ،  أسـالفنا ديـن إىلنرجـع أنلنـا فكـان ،  والبنـت واألخت
ويـسألونه بـه ويـستهزؤون منهيسخرونمشتغالأوعاملارأواإذاوكانوا،  السلطان

. املسائلهذهعن

بناهقصرفيهاكانو،  كلستانإىلمراجعتهيفالسلطانوصلاأليامهذهويف
أخذهمالليلكانفلما، فيهخاصتهمعالسلطانفرتل، خانغازانالسلطانأخوه
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الـسلطان مقـريب مـن مجاعـة وهلـك ،  بغتـة وقتـه غـري يفعظـيم ومطـر وبرقرعد
لـه فقـال . سـرعة علـى منـه فرحلـوا ،  وخـافوا وأمـراؤه السلطانففزع،  عقةبالصا
فــأمر، النـار علــىالـسلطان ميــرأنبـد الاملغــولقاعـدة علــىإن:أمرائـه بعـض 

. اإلسالمشؤممنالواقعةهذهإن:فقالواالفنهذاأساتيدبإحضار

مـدة يفمتذبـذبني وأمـراؤه السلطانفبقي. األمورتصلحالسلطانتركهفلو
أنـا :ويقـول ،  متفكـرا مـتحريا الـسلطان وكان،  اإلسالمدينتركهميفأشهرثالثة

ديـن أتـرك فكيـف ،  والعبـادات الطاعـات يفوتكلّفتاإلسالمدينيفمدةنشأت
!؟اإلسالم

كانخانغازانالسلطانإن:لهقالأمرهيفحتيرهطرمطاراألمريرأىفلما
والالتشيعمذهبإىلمالالسنةأهلقبائحعلىوقفوملاوأكملهمالناسأعقل

املـذهب :طرمطـار األمـري قـال ؟الـشيعة مـذهب ما:فقال،  السلطانخيتارهأنبد
األمريفأقبل!رافضياًجتعلينأنتريدشقييا:السالمعليهفصاح، بالرفضاملشهور

األيـام هـذه ويف. التشيعإىلالسلطانفمال،  لهحماسنهويذكرالشيعةمذهبيزين
فشرعوا، الشيعةمنمجاعةمعاإلمامياآلويالدينتاجالسيدالسلطانعلىورد
وكانـت ،  كـثرية جمـالس يفالـسلطان حمضريفالديننظامالقاضيمعاملناظراتيف

الـسنة علمـاء بـني هـذا بعـد وقعـت الـيت الكـبرية للمنـاظرة املقدمةمبثابةمناظرم
إىلالسفرالسلطانعزماآلويالسيدمناظرةوبعدالسلطانمبحضراحللّيوالعلّامة

يدلمنامارأىالقربوعند، السالمعليهاملؤمننيأمريقربزيارةإىلالذهابمثبغداد
فحرضه، األمراءعلىاملناميفرآهماالسلطانفعرض، اإلماميةمذهبحقّيةعلى
األمـر فـصدر ،  احلـق ذهباملـ هـذا اعتنـاق علـى الـشيعة مذهبيفمنهمكانمن

. احملققنيفخروولدهالعالمةالدينمجالفطلبوا، الشيعةأئمةبإحضار
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علمـاء أفـضل وهـو -امللـك عبـد الديننظامالقضاةقاضيالسلطانفأمر
والفـضالء بالعلمـاء مـشحونا عظيمـا جملساوهيأ،  العالمةاهللاآيةيناظرأن،  العامة

بـن وأمحـد القـزويين الكـاتيب وعمـر الـشريازي الدينقطباملوىلمنهم،  العامةمن
علـيهم وأثبـت العالمـة فنـاظرهم . املوصـلي الـدين ركـن املتـسيد والكيـشي حممد

، اإلماميـة مذهبوحقيقةالعاميةمذاهبهمبطالنالنقليةواحلججالعقليةبالرباهني
ذلـك وعنـد .حجراالتقمواكأموتواشجراأومجادايكونواأنمتنواوجهعلى
أنإال،  الظهـور غايـة يفخالـشي هـذا حـضرة أدلـة قـوة :الـدين نظـام املـوىل قال

اإلسـالم أهـل عصاشقودفعالعوامإلجلام-واخللف. طريقاسلكوامناالسلف
بـاللعن يتظـاهر والأسـرارهم تـك الأنفبـاحلري ،  أقـدامهم زللعنسكتوا-

عـن واألكـابر العلمـاء مـن غفريوجمروالعساك،  واألمراءالسلطانفعدل. عليهم
عـن أحكامـه يأخذالذي-الشيعة-احلقمذهبواعتنقواائفالطوبقيةمذهب
وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول عـن السالمعليهعليعنالسالمعليهماألئمة

. وجلعزاهللاعنجربئيلعن

وبذكرعنهاالثالثةأساميوإسقاطاخلطبةبتغيريممالكهمتاميفالسلطانوأمر
خريعلىحي(وبذكر،  املنابرعلىالسالمعليهممةاألئوسائراملؤمننيأمريأسامي
املباركـة األسـامي ونقشمنهاالثالثةأمساءوحذفالسكَّةوبتغيرياألذانيف) العمل
. عليها

بـه مقطـوع أمـر العالمـة يدعلىمعهومنالسلطانهذافتشيعكانوكيفما
، منهاالثالثةأمساءفحذف،  ٧٠٨أو٧٠٧عامالسكةتغيريوكان،  سببهكانمهما

متوازيةسطورثالثةوسطهايفاألضالعخممسةمدورة-الدينار-السكَّةفكانت
ــة، األبعــاض ــهال(األجــزاءمتكافئ ــي، اهللارســولحممــد، اهللاإالإل )اهللاويلعل
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. حاشيتهاعلىالترتيبعلىالمالسعليهملألئمةاملباركةاألساميوذكرت

املتقـدم -اآلويحممدالدينتاجالسيدالسلطانجعلاملناظرةانتقضتوملا
يفاملستبـصر الـسلطان هـذا مبعونةذلكبعدالعلّامةوشرع. املمالكنقيب-ذكره

ورسـائل كتـب عـدة الـسلطان باسـم وكتـب ،  املذهبوترويجاحلقأساستشييد
. احلـق وـج ،  ةالكراممنهاجكتاببامسهفألّف،  السلطانمنبطلبكانتبعضها

القربيفاهللارمحهالعلّامةوكان. وغريها،  اجلربنفييفورسالة،  السعديةوالرسالة
أوحـضر يفالعالمـة مبفارقـة استبـصاره بعـد يـرض ملحبيثالسلطانعندواملرتلة

ذاتالـسيارة املدرسـة هـذه و،  ولتالميـذه لهالسيارةاملدرسةبترتيبأمرلذا،  سفر
الــسلطايناملوكـب مـع حتمـل فكانـت ، الكرباســيةاخليـام مـن دارسومـ حجـرات 

مـن كـثري املدرسـة هـذه مـن وخترج،  احللةمنتستقياملباركةاملدرسةهذهوكانت
يفمنـه الفـراغ وقـوع العالمـة مؤلفاتأواخريفوجدأنهونقل،   الصلحاءالعلماء
وقعأنهالتذكرةأجزاءأواخرمنمجلةويف، كرمانشاهيفنيةالسلطاالسيارةاملدرسة
وهويصنفكانالعالمةأنمنالصفديذكرهماويؤيده، السلطانيةيفمنهالفراغ
للحركـة تنميـة املدرسـة يفباحلضورالعامةعلماءكبارأيضاالسلطانوأمر. راكب

هــذهيفكــانوممــن، باملــذاهبــنيالــسليمةاحلــرةللمباحثــاتواســتمرارالعلميــة
واملـوىل املراغـي امللـك عبـد الـدين نظامواملوىلالتستريالدينبدراملوىلاملدرسة
القـزويين والكاتيباملوصليالدينركنوالسيدالدينرشيدواخلواجةالدينبرهان

.وغريهمالفارسيالدينوقطبوالكيشي

-للعالمـة مـصاحب هـو و-حمـسن امللّاتوجهاألمرومتّالسلطانتشيعفلما
وركعـتني األربعـة الفقهاءمذهبعلىركعتنيأصليأنأريد:وقاللطانالسإىل

امللّـا فقـال . الـصالتني أيبـصحة حاكماالسلطانوأجعل،  اجلعفرياملذهبعلى
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إىليـذهب وكـذا ،  بالنبيذالوضوءجيوزاألربعةالفقهاءأحدمعحنيفةأبو:حمسن
حـىت واحدةآيةقراءةوسورةاحلمدةقراءبدلجيوزوكذا،يطهربالدباغةاجللدأن
بعـد الـسالم بـدل وجيـوز ،  الكلـب جناسـة علىالسجودوجيوزبالترمجةكانتإذا

خـرء ووضـع ،  الكلـب جلدولبس،  بالنبيذحمسنامللّافتوضأ. ريحإخراجالتشهد
:عىنمب،  سبزدوبرك:قالوسورةاحلمدقراءةوبدل،  وكربسجودهموضعالكلب
، األوىلمثـل الثانيـة الركعـة وأدى، الكلـب خرءعلىسجدمث،  ركعمثانمدهامت

كمـال مـع مث. الـسنة أهـل صالةهذه:وقال،  رحياًأخرجالسالموبدل،  تشهدمث
. الشيعةمذهبعلىالركعتنيمتامصلّىواخلشوعاخلضوع

. للعقـل ةاملوافقـ الصالةبل،  صالةليستاألوىلأنمعلوم:السلطانفقال
استبـصر العلّامـة اخلريـت هـذا وبربكـة العظيمةاملناظرةهذهوبعدنعم. الثانيةهي

املمالـك مجيـع يفالربكـة فعمـت ،  العامـة وعلمـاء األمـراء منكبريوعددالسلطان
. وهدأت

أنـه شـيخه عـن الكامنةالدررمن)أ(نسخةهامشيفكماالسخاويوذكر
تيميـة ابـن فأعجـب ،  وتـذاكرا تيميـة وابـن هـو اجتمـع حجملااملطهرابنأنبلغه

فحـصل ،  املـنجس ابـن تـسميه الذي:فقال؟هذاياتكونمن:لهفقال،  بكالمه
. ومباسطةأنسبينهما
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١)والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج(

تقـي العبـاس أبواخلضراهللاعبدبنالسالمعبدبنيماحللعبدنبامحدهو
عبـدوس بنـت الـنعم سـت ووالدتـه ،  احلنبلـي الدمشقيمثاحلراينتيميةابنالدين

بـدر الـدين تقـي غـري منـهم عـرف ،  بـنني تسعةأجنبت) ٧١٦/١٣١٦ت(احلرانية
اهللاعبـد الـدين وشرف) ٧١٧/١٣١٧ت(المهالدينتقيأخيوهوحممدالدين

.)٧٤٧/١٣٤٧ت(الرمحنعبدالدينزينمث) ٧٢٧/١٣٢٧ت(

ســنةاألولربيــعالقــرآنربيــععاشــراالثــننييــومحبــرانالــدينتقــيولـد 
يفبغـداد سقوطعلىسنواتمخسمضيبعدأي١٢٦٣األولكانون٦٦١/٢٢

لفـرات وادجلةبنياجلزيرةمنبلدةهياألولتيميةابنموطنوحران،  املغوليد
واحديومالرهاوبنيوبينها،  بالعراقالشامبالديربطالذيالتجاريالطريقعلى
بناؤهـا ينـسب مـضر ديارقصبةبأااملسالككتبمنويستفاد،  يومانالرقةوبني
مدينةأولوإاحرانفقيلعربتمثبامسهفسميتاخلليلإبراهيمأخيهاراناىل

دراسـة تيميـة ابـن الـدين تقيالشيخ«كتابيفتيميةابنترمجةمنباختصارمأخوذةاملقدمهذه)١(
. فقطللتعريفنقلناها، املقدمة/ حطيطامحد» واجتهاداتهفكرهيف
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. انالطوفبعداألرضعلىبنيت

ــارانحــكانــت وآراميــةيونانيــةأصــولمــنقــوموهــؤالء، للــصابئةموطن
والـصابئون ،  شـيء إىلشـيء مـن خرجـت إذاصبأتقوهلممنجاءتوتسميتهم

طوائـف بـني الكـرمي القـرآن يفامسهـم وردوقـد ديـن إىلديـن مـن اخلـارجون هم
. املؤمنني

وتـلّ شرعـ السبعةهمسدنتوااإلسالمقبلمامنذحرانيفالصابئةعاش
اآلراميـة يتكلّمـون وكـانوا ،  اخلليـل إبـراهيم اىلينـسب يعظمونههلممصلّىعليها

علـى االطـالع لـه يـتح ومـن ،  وطقوسـها أسـرارها هلـا سريةجنوميةديانةويتبعون
حـول اخلـالء يفأومعابدهميفطقوسهمميارسونوكانوا،  اخلالصيبلغأسرارها
. حوهلمعمنمييزهممخاصسلباوهلم، ياهاملوجماريالعيون

املـسلمني عهـدة يفدخوهلـا حـني إىلحـران يفكثيفـا الصابئةحضوراستمر
ذلـك بعـد لتـصبح ،  غـنم بـن عيـاض يدعلىاخلطاببنعمراخلليفةأيامصلحا
وجـد علـى احلنبلـي للمـذهب ومعقـال عمومـا العلمأهلمنكثريةجلماعةموئال

. اخلصوص

علـى ينطـوي ومعناهـا األعلـى الـدين تقـي جلدلقبهيف)تيمية(لفظةاأم
إىلمنـسوبة حكايـة إىلحييلهاالتارخييةاملروياتبعضأنولو،  االلتباسمنشيء
مفادهـا )٦٢٢/١٢٢٥ت(تيميةابنالدينبفخراملعروفاحلرايناخلضربنحممد

فلمـا خبـاء مـن خرجتطفلةرأىماءبتيكانفلما،  حاملامرأةولهحججدهأن
فلقـب ،  تيميةياتيميةياقالرآهافلما،  بنتاولدتقدامرأتهوجدحرانإىلرجع

تيميـة تـسمى أمـه كانـت حممداجدهأنذكراملذكورحممداأنأخرىروايةويفبه
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. اوعرفإليهافنسب

امحـد الدينتقيالطفلاضطرحىتحرانيفعمرهمنسنواتستميضمل
لتبـدأ املدينـة علـى الـداهم املغـول خطـر منفرارادمشقإىلذويهمعالاالنتقإىل

سـنة القعدةذيعشرينيفوفاتهحنيإىلاستمرتحياتهمنجديدةمرحلةهناك
وصـوال ،   واملطالعـة العلمـي التحصيلعلىخالهلاانكب١٣٢٨أيلول٧٢٨/٢٦

. والدنيويةنيةالدياملعرفةحقولخمتلفيفواملرجعيةالتدريسمرتبةإىل

العلـم أبناؤهـا تـوارث حمافظـة عريقـة دينيـة أسـرة إىلتيميةابنامحدينتمي
مماحرانيفاحلنبلياملذهبمشيخةتولّواكبارعلماءبينهممنفظهر،  إليهوالرتوع

الميةإسـ تربيـة فثمـة ،  الدينيـة تيميـة ابـن الـدين تقـي شخـصية علـى األثرلهكان
منأسرةتكوينيفأسهمتواألقارباألبإىلالعمإىلداجلمنلألسرةتقليدية
فخـر األسـرة كـبري منـهم ،  اإلسالميةالثقافةتطوريفوعزمبثباتأسهمتالعلماء
يفخلفهوفاتهوبعد٥٤٢/١١٤٧عامشعبانأواخرحرانيفاملولودحممدالدين

. الدينسيفولدهوالفتوىالتدريس

ولـه ألبيهجدهالسالمعبدالدينجمدالشيخكانتيميةابنأسرةيفواألبرز
منتـهى كتـاب «و »األحكـام يفاملنتقـى كتـاب «منهااحلنبليالفقهيفمشهورةكتب
.»املسودةكتاب«الفقهيفوله»اهلدايةشرحيفالغاية

تكـوين لـه فرفتـو امحـد الـدين تقـي والـد احللـيم عبدالدينشهابابنهأما
اجلامعوخطابةاحلنابلةمشيخةوفاتهبعدفتوىلالدينجمدبيهأيدعلىحمكممعريف

. حرانيف

عـرف ملـا أمـره واشتهر،  دمشقيفاحلليمعبدالشيخصيتذاعماوسرعان
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قبيـل مـن وظـائف دمشقيفوتولّىمعشروحالوةخلقودماثةعلمسعةمنعنه
القصاعنيحييفكَّريةالساحلديثدارمشيخةاألمويامعاجليفواإلفتاءالتدريس

امحــدالــدينتقــيكــبريهمهــمأبنــاءثالثــةاحللــيمعبــدأجنــب. ســكنهكــانوــا
شرفوأصغرهمامحدأخيهوفاةبعدوعاشالتجارةتعاطىالدينزينوأوسطهم

. الدين

مـن أربعـة حكـم وعاصـر ،  املماليـك عـصر زهـو زمـن يفتيميـة ابـن عاش
األلفـي قـالوون واملنصورالبندقداريبيربساهرالظهمالبحريةاملماليكسالطني
املـصرية للـديار وحرجـة دقيقةمرحلةوهي،  حممدوالناصرخليلاألشرفوولداه

أوضـاعها يفالتـردي مـن حلالـة الـبالد فيهاتعرضتحيث،  السواءعلىوالشامية
لـى عذلكوانعكاسات،  أنفسهماملماليكبنيالسلطةعلىالتنافسبفعلالداخلية
والفـرنج بـاملغول املتمثلـة اخلارجيـة واألخطـار منـهم األقليـات سـيما والالسكّان

. األرمنمنوحلفائهم

، السياسيوالقلقالداخلياالضطرابمنحالةاملماليكعصربدايةعرفت
حركاتوبعضلشاماحيكمكانالذياأليويببالبيتالسياسيةالتحدياتومتثلت
. ومصرالشاميفالشيعة

والـديين اإلثـين ولتنوعهـا ،  مـصر القـرار مـصدر عـن النسيبولبعدها،  الشام
اإلسـالمية العـصور امتـداد علىشهدتأمرائهابعضطموحاتوبسببواملذهيب
املركزيـة للـسلطة التـام الوالءمنللتملّصجادةحماوالتاألمويالعصرباستثناء

فيهـا االسـتقرار توطيـد علـى املماليـك سالطنيحرص،   عليهاالسيطرةوإلحكام
ونيابـة ،  طرابلسونيابة،  حلبونيابة،  دمشقنيابة:هينياباتستإىلبتقسيمها
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. وملطيةوالقدسمحصغزةإليهاأضيفمث، الكركونيابة، صفدونيابة، محاة

الـديار يفالـسلطنة ظـام لنمـصغرة صورةفهوالنياباتتلكيفاحلكمونظام
. املصرية

الـشيعة فـرق ابـرز ومـن ،  واملـذاهب األديـان مـن فسيفساءعنعبارةالشام
واإلمساعيليـة عـشرية اإلثـين اإلماميـة :تيميـة ابنعصريفالشامبالديفاملتواجدة
. الدروزواملوحدونوالنصريية

رمـضان شـهر يفهوالكـو سـار الفراتيـة اجلزيـرة علـى سـيطرته إحكامبعد
، وحلبوالبريةالرهاووحراننصيبنيفاجتازالشامغريبمشالباجتاه٦٥٧/١٢٥٩

هوالكـو اضـطر مث،   سـلما دمـشق دخـل مثسلماومحاهمحصذلكاثروخضعت
، فيهــاالداخليــةلالضــطراباتحــدلوضــععجــلعلــىبــالدهإىلجبيــشهللعــودة
يتـراوح الـذي املغـويل اجلـيش ايابقبنيجالوتعنيمعركةحصلتبقليلوبعدها

أيلـول ٦٥٨/٢رمـضان ٢٥يفاملماليكجيوشبنيوجنديألف٢٠إىل١٠بني
.)كتبغا(قائدهمومقتلاملغولهزميةعنأسفرتاليت١٢٦٠

املغـويل الـزعيم شـرع قـالوون بـن حممـد الناصـر الـسلطان عهدبدايةومنذ
الطـرفني جيـوش فالتقت،  مملكتهإىلهاوضمالحتالهلااملماليكعلىالكرةبإعادة

ــةيف ــعقري ــروججمم ــداروادييفامل ــنياخلزن ــصب ــاةمح ــع٢٧يفومح األولربي
إىلاململوكيالسلطانتراجعوعندهااملماليكوازماملغولوانتصر٦٩٩/١٢٩٩

إىلوأعياافقهاؤهافسارع، دمشقإىلوصوالًالشاميةاملدناملغولفنهبالقاهرة
ابنالدينتقيبينهممنوكانودمشقمحصبنيالنبكقريةيفاملغولقائدمقابلة
. األمانعلىاحلصوليفجنحواأموقيلتيمية
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أنأخـرى مـصادر تـذكر بينمـا ،  ذلـك يفدورلهكانتيميةابنأنترددوقد
فقهـاء قابلوعندماختريبهادوندمشقيدخلبانرأيلهكانقازاناملغويلالقائد
. تأكيداًبذلكوعدهمدمشق

واألرمـن الفـرنج بأخطـار يعـج تيميةابنعصركان،  املغولألخطارإضافة
تـصدى والـيت الـصليبية احلـروب حلقاتآخرتيميةابنعايشفقد،  النصارىمن
مـن الـصليبيني بـإخراج وجنحـوا ،  خليـل واألشـرف وقـالوون بيـربس الظاهرفيها

. ٦٩٠/١٢٩١عاميفالشام

الفـرنج إماراتبنيربطبالقوميفاملتمثلأألرميناخلطركانالشمالومن
بعـدة اخلطـر إزالـة يفاملماليـك جنـح وقـد الـشرق يفباملغولوعالقام،  الشاميف

. ٧٣٧/١٣٣٧العامإىل٦٦٣/١٢٦٥العاميفبدأتمحالت

بـني أيـضا الشخـصية وماتاخلصورمباوالعقائديةالفقهيةاخلالفاتأسهمت
الـساحنة الفـرص اسـتغالل علـى هـؤالء إقـدام يفعصرهعلماءومعظمتيميةابن

ذهـب مبـا الشريعةخمالفةبذريعةاحلكّاملدىقدرهمنواحلطِّ،  خصمهممنللنيل
حمـن سـبع بـه فعـصفت عليهاحلكامتأليبيفجنحواحىت،  وفتاويهعقائدهيفإليه

معتقلـه يفميتـا األمربهانتهىأنإىلوالسجنواإلهانةبللضربعضهايفتعرض
. الصوفيةمقابريفودفن٧٢٨/١٣٢٨القعدةذيمنالعشرينليلةقدمشبقلعة
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والشيعةتيميةابن

، النقليـات يفنـاس الأكذبمنوالقوم«الشيعةعنكالمهيفتيميةابنقال
باالضـطرار العلمـاء يعلمامباملنقولمنيصدقون،  العقلياتيفالناسأجهلومن

األمـة يفتـواتر أعظـم املتـواتر االضـطرار منباملعلومويكذّبون،   األباطيلمنأنه
املعـروف بـني واألخباراألحاديثورواةالعلمنقَلةيفمييزونوال،  جيلبعدجيالً

بـالعلم املعـروف الضابطاحلافظالعدلوبني،  ينقلمبااجلهلأوالغلطأوبالكذب
فتـارة ،  بالربهانياتإقامتهظنواوإن،  التقليدعلىاألمرنفسيفوعمدم،  اآلثارب

هـذه أجهـل مـن وهـم ،  واجلربيـة اـسمة يتبعـون وتـارة والقدريـة املعتزلـة يتبعون
الطوائفأجهلمنوالدينالعلمأهلعامةعندواكانوهلذا،  بالنظرياتالطوائف
إالحيـصيه مـاال الفـساد مـن الـدين علـى أدخلمنومنهم،  املسلمنييفالداخلني

بـام مناملنافقنيالباطنيةمنوغريهموالنصرييةاإلمساعيليةفمالحدة،  العبادرب
واسـتولوا واوصـل بطـريقهم الكتـاب وأهـل املشركنيمناملسلمنيوأعداء،  دخلوا

وجرى،  ماحلراالدموسفكوااألموالوأخذوااحلرميوسبوااإلسالمبالدعلىم
كـان إذالعـاملني ربإاليعلمـه المـا والدنياالدينفسادمنمبعاونتهماألمةعلى
أمـري علـي حياتـه يفعاقبـهم الـذين املنـافقني الزنادقـة إحـداث مـن املـذهب أصل
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مـن ففـروا بعـضهم قتـل وطلـب ،  بالنارطائفةمنهمفحرقعنهاهللارضياملؤمنني
تـواتر قـد إذ،  األخبـار منعنهعرففيمامفتريةائفةطباجللدوتوعد،  البتارسيفه
هـذه خـري :حـضر مـن أمسـع وقدالكوفةمنربعلىقالأنهالكثريةالوجوهمنعنه

رواهفيمـا احلنفيـة بـن حممـد ابنـه أجـاب وبـذلك . عمـر مثبكرأبونبيهابعداألمة
املتقـدمون شيعةالـ كانتوهلذا،  احلنيفيةامللّةعلماءمنوغريهصحيحهيفالبخاري

ــذين ــاًصــحبواال ــانواأوعلي ــكيفك ــانذل ــازعواملالزم ــضيليفيتن بكــرأيبتف
. )١(»وعمر

-:اجلواب
علـى فعالوة!عجيبختليطالطوائفأجهلمنالشيعةكونعنكالمهيف

بالعالقـة جهلـه عنكشففهو،  ذرواًذراهبلكالمهصدقعلىبدليليأِتملنهأ
الـذين الـشيعة عالقةوعن،  أخرىجهةمنوغريهمواملعتزلةجهةمنالشيعةبني
الـسالم علـيهم األئمـة حكـم ممـن غريهـم وبـني )اإلماميـة وهم(بكتابهعليهمرد

. فاسدةالالعقائدبسببالدينمنومروقهمبزيغهم

يفالنـاس أجهـل ومـن ،  النقليـات يفالناسأكذبمنوالقوم«قولهيففهو
األباطيـل مـن أنـه باالضـطرار العلمـاء يعلـم مبـا املنقـول مـن ونيصدق،  العقليات
مل»جيـل بعـد جـيالً األمـة يفتواترأعظماملتواتراالضطرارمنباملعلومويكذِّبون

وقدبطالنهباالضطرارالعلماءيعلمالذياألمرهومالنعرفواحدبدليليستدل
يـأيت وعنـدما !ينـاقش أورديـ الـذي الـدليل حيملكالمهباقيوال،  الشيعةصدقه

. بدلوناسنديلبدليلأصحابه

.٤ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٦٣................................................................احملمديةالسنةمنهاجضوءيفاألمويةالسنةمنهاج

الـدين مشـس وتلميـذه كيـف ،  مقالتـه بكذبيشهدالتاريخواحلديثوالفقه
، األشـاعرة وغـالة ،  احلنابلـة وغـالة ،  يعةالـش وغـالة ،  املعتزلةغالة«يقولالذهيب
، وكثـروا ،  االـدني ـم ماجـت قد،  الكراميةوغالة،  اجلهميةوغالة،  املرجئةوغالة
اهللاإىلونربأ،  التوحيدألهلواملغفرةالعفواهللانسأل،  وعلماءوعبادأذكياءوفيهم

االتبـاع مـن فيـه مـا علـى العـامل وحنـب ، وأهلـها الـسنة وحنـب ،  والبدعاهلوىمن
بكثــرةالعــربةوإمنــا، ســائغبتأويــلفيــهابتــدعمــاحنــبوال، احلميــدةوالــصفات

. !»وعلماءوعبادأذكياءوفيهم«بقولهنفعلفماذا. )١(»احملاسن

إن «)٢(فقـال عدمـه مـن بـالطالق احللفلوقوعمناقشتهيفالقيمابنوقال
ينقلـون عـن أهـل البيـت أنـه ال يقـع الطـالق        فقهاء اإلمامية من أوهلم إىل آخرهم    

وهـب  . وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن حممد وغريه من أهل البيت       ،  احمللوف به 
ففـي  ، علـى الكـذب عـن أهـل البيـت     قد تواطئوا:وقال، ا كذم كلّهمأن مكابر 

وإن كـانوا خمطـئني مبتـدعني يف أمـر     ، القوم فقهاء وأصحاب علم ونظر يف اجتـهاد     
وقــد روى ، صحابة فــال يوجــب ذلــك احلكــم علــيهم كلــهم بالكــذب واجلهــل الــ

، ونومحلوا حديثهم واحـتج بـه املـسلم       ،  أصحاب الصحيح عن مجاعة من الشيعة     
والقـوم وإن أخطـأوا يف بعـض    ، ومل يزل الفقهاء ينقلون خالفهـم ويبحثـون معهـم       

علـيهم هـذا لـو    املواضع مل يلزم من ذلك أن يكون مجيع ما قـالوه خطـأ حـىت يـرد         
فكيف وقد وافقوا يف قوهلم من قـد حكينـا قـوهلم وغـريه       ،  انفردوا بذلك عن األمة   

ـيم وحممداألرنؤوطشعيبحتقيق/ الذهيب- النبالءأعالمسري) ١( ـالة مؤسـسة ،  العرقـسوسي نع /الرس
واجلماعـة الـسنة أهلميزانيفالسلفيةأدعياءعقيدة/٤٦- ٤٥ص،٢٠ج:التاسعةالطبعة/ بريوت

.٤صم١٩٩٩الثانيةالطبعةالبيارقدار/ املراكشيالنيتبنحممد، اهللاعبدأبو/ 
.٦١٦ص-القيمابن-املرسلةالصواعق)٢(
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.»ممن مل تقف على قوله

فهل، تيميةابنتلميذوهوعندهماملقدماإلماموهوقيمالابنشهادةفهاذا
!تيمية؟ابننصدقأمنصدقه

إالحيـصيه مـاال الفـساد مـن الـدين علىأدخلمنومنهم«تيميةابنوقول
بـام مناملنافقنيالباطنيةمنوغريهموالنصرييةاإلمساعيليةفمالحدة،  العبادرب

اإلماميـة تـشاطر كانـت الفـرق هـذه فكـون !تـراء االفأعظممنهذاقوله»دخلوا
بأنالقولنستطيعالفكما، احنرافهامسؤوليةاإلماميةحيملالاحنرفتمثعقيدا

بـل ،  املـسلمني بابمندخلواقداهللارسولآذواوالذيناملنورةاملدينةيفملنافقنيا
لـوال نقـول انوال. وأهلـه لإلسـالم يكيـد مـن إاليقوهلـا الهرطقـة القولوهذا

مـات الـيت احلـروب وجدتوملا،  املنافقونوجدملاوآلهعليهاهللاصلىالنيبوجود
. !اإلسالمفتوحيفبالعرمناأللوفعشراتفيها

فهـو ،تيميـة ابـن لكتـب قـاريء كـل جيدهااليتامللتويةاألساليبمنوهذا
بـه الـصاقها املقصودوالعدمنيقربمثإنكارهاعلىالناسيتفقأمورعنيتكلم
! األمورذهيعتقدالعدوهذاأنالقاريءفيفهم

:تعاىلقال

ــا{ ـ ـــرِيإِنَّمـ ـــذِبيفْتـَ ــونالينالَّــــذِالْكـَ ـ مِنـؤــهِبِآيــــاتِي ـــكاللَّــ ــموأُولَئـِ ـ هـ
ون١٠٥:النحل(}اْلكَاذِب(.

ومل،  محبـه يـدعي ممناملنحرفنيجاهدواغريهمقبلالسالمعليهمفاألئمة
املنـاظرات بأخبـار تغـص الشيعةحمدثيوكُتبوكذمزيفهمتبينييفجهداًيألوا

. هؤالءوفتنةشرإلبعادئمةاأليقيمهاكاناليتالعلمية
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للقـاريء كالمـه توجيـه يفوالتـدليس اخلتلأسلوباستعملتيميةفابنلذا
)اإلمـامي الـشيعي وهـو (احللّـي للعالمـة كالمـه توجيـه غمـرة ويففهـو ! املسكني
علـيهم الـسالم   البيـت اهـل منـها تـربأ والـيت الـشيعة فـرق بـاقي االـام يفيدخل

اإلمساعيليـة كاملالحـدة الـضالّة الفرقيدخلفهو،  )اهللازهمأع(اإلماميةوأتباعهم
اليـسري الـرتر إلّـا والفروعاألصوليفلإلماميةمباينتهمعلمممنوغريهموالنصريية

الرضاإلمامةاجلاحدةالواقفةيلقِّبكانالسالمعليهمالعلماءبعضأنحسبكو
، منـهم الناسوحتذيرعليهمالتشنيعيفمبالغة!)١(املمطورةبالـكالبالسالمعليه
الـصفات بـبعض أوالـسالم عليـه لعلـي بتقـدميهم اإلماميةمعاشتراكهمكانولو

ومنهم(السلفيونمنهميتربأمنانتسابنلكاللعنوانمشمولنيجيعلهمبهاخلاصة
!)٢(واملاتريديةواألشاعرةاملعتزلةهؤالءومن، ذلكمنأقربإليهم)تيميةابن

.٢٠ص-٥ج-النورياملريزا-املستدركخامتة)١(
يفاألشـاعرة منـهج «كتـاب ذلـك منوحسبكالسنةوأهلبدعةالأهلحتديديفتناقضهمأنظر)٢(

الفـرق أندعـواه يفالفـوزان الشيخعلىيردوفيهاحلوايلالرمحنعبدبنسفرللشيخ» العقيدة
فحواهـا نتيجـة اىلالكتـاب ايةيفويصل،  فقطالصفاتمسألةيفهيواألشاعرةالسلفيةبني
كـل يفوخيتلفـون فقـط وعدالتـهم وحكمهـم الـصحابة ألةمسيفيتفقونوالسلفيةاألشاعرةأن

ودخـول الـضالل هـو ) اليوماألربعةاملذاهبأتباعوهم(األشاعرةحكموأن،ذلكعداشيء
. !النار

الـرمحن عبـد بـن حممـد للدكتور» الكالبيةربيبةاملاتريردية«وملحقه» أشعريمعحوار«كتابوانظر
يفمعهـم يـشتركون همملنوالتفسيقالتضليلوالتبديعمنالعجابالعجبوستجد،  اخلميس

ممـا وهـذا لعالجهالكتبفيهألّفواوتضليلهمبعضعلىبالردبعضهمولعبل! الصحابةقضية
أحـدهم قـول إقـرأ ،  واحـدة قلـوم لكانـت واحدةأصولعلىمتفقنيكانوافلواالنتباهيلفت
هـذا يفالـسنة أهـل بعـض مـن واهلجـر تجـريح الفتنـة : عنـوان حتـت عنـدهم املربزينمنوهو

!
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"
جترحيـاً بـبعض الـسنة أهـل بعـض انشغالالزمانهذايفحصل« منهاالسالمةوطريق،  العصر

التـواد املتعـين بـل الالئـق وكـان ،  والتـهاجر واالخـتالف التفـرق ذلـك علـى وترتـب ،  وحتذيراً
الـسنة ألهـل املخـالفني واألهـواء البـدع لأهـ وجـه يفواحـداً صـفا ووقوفهم،  بينهموالتراحم
ديدنـه يكـون مـن العصرهذايفالسنةأهلمنأنَّ: أحدمها:سببنيإىلذلكويرجع،  واجلماعة

التحـذير مث،  األشـرطة أواملؤلفـات يفكانتسواء،  عنهاوالبحثاألخطاءتتبعالشاغلوشغلُه
منهويحذَّرالشخصايجرحاليتاألخطاءهذهومن،   األخطاءهذهمنشيٌءمنهحصلِممن

اجلمعيةوهذه، الندواتيفاملشاركةأواحملاضراتبإلقاءاجلمعياتإحدىمعمثالًتعاونهبسببها
احملاضـرات عليهـا يلقيـان اهللارمحهماعثيمنيبنحممدوالشيخبازبنالعزيزعبدالشيخكانقد

املـرء واتهام،  اجلليالنالعاملانهذانبهأفتاهاقدأمريفدخوهلاعليهاويعاب،  اهلاتفطريقعن
بعـض وكـان ،  العلمـاء كبـار بـه أفـىت رأيـاً كـان إذاسـيما وال،  غـريه رأياتهامـه مـن أوىلرأيه

اتهمـوا ! الناسأيهايا: يقولاحلُديبيةصلحيفجرىبعدماوسلمعليهاهللاصلىالنيبأصحاب
. الدينيفالرأي

منـه ويحذَّر،  اخلطبأوالتأليفأوالدروسطريقعنسواء،  عظيماًنفعهيكونمناروحنيومن
والتحـذير التجريحوصللقدبل،  مثالًالفالنيةاجلماعةأوفالنيفالكالمعنهيعرفاللكونه

الـسنة إظهـار يفعظيمـة هموجهودعميمنفعهمِممن،  العربيةالدولبعضيفالباقيةالبقيةإىل
العلـم طلبـة بـني الطريـق قطـع فيههؤالءمثلمنالتحذيرأنَّشكوال،  إليهاوالدعوةونشرها

ألحـد أخطاءرأىإذامنالسنةأهلمنأنَّ: والثاين. وخلقاًعلماًمنهماالستفادةيمكنهمومن
بقـراءة منهماكلٌّيشتغلمث،  بردالرديقابلعليهداملردوإنَّمث،  عليهالرديفكتبالسنةأهلمن
األخطـاء اللتقـاط كذلك؛أشرطةمنلهكانِلماوالسماعحديثةأوقدميةكتاباتمنلآلخرما

غـريه لـه يقـوم أو،  بنفـسه ذلكيتولَّى،  اللسانسبققبيلمنبعضهايكونوقد،  املثالبوتصيد
لكـلِّ املؤيِّـدون جيتهـد مث،  لآلخـر املُـدينني لهاملؤيدينمناالستكثارإىلمنهماكلٌّيسعىمث،  به

الِممـن موقـف لـه يكـون بأنيلقاهمنوإلزام،  غريهوذميؤيدهمنبقولباإلشادةمنهماواحد
يناملؤيـد هـؤالء وعملُ،  جرهذلكوأتبع،  اآلخرالطرفلتبديعتبعاًبدعهيفعلملفإن،  يؤيده
نطـاق علـى ونـشرها الفتنـة إظهـار يفاألسبابأعظممناآلخرللطرفالذامنيالطرفنيألحد

!
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الكـثرية الوجوهمنعنهتواترقدإذ«السالمعليهاملؤمننيأمريعنقولهوأما
مثبكـر بوأنبيهابعداألمةهذهخري:حضرمنأمسعوقدالكوفةمنربعلىقالأنه

منوغريهصحيحهيفالبخاريرواهفيمااحلنفيةبنحممدابنهأجابوبذلك. عمر
»احلنيفيةامللّةعلماء

يفيستحيلمجاعةرواهما«بأنهالتواترالسلفيونعرففقد، الباطلمنوفه
قـد احلـديث وهـذا )١(»حمسوسشيءاىلوأسندوهالكذبعلىيتواطئواأنالعادة
تيميـة ابـن ادعـى بينمـا )٢(األشعثابنسليمانقولعلىالصحابةمنبعةأررواه

صـنف منأنمع. السالمعليهملؤمننياأمريعنمتواترأنه)٣()الكربىالوصية(يف
"

شـبكة يفاآلخربهيذممابنشرهلماواملؤيدينالطرفنيمنكلٌّقامإذاسوءاًاألمرويزداد،واسع
مبتابعـة القـارات يفبلالبالدخمتلفيفالسنةأهلمنالشبابينشغلمث،  )االنترنت(املعلومات

، خبـري يـأيت الالـذي والقـال القيـل مـن وهـؤالء هلـؤالء تنشراليتباملواقعينشرماعلىاالطالع
يـشبهون الطـرفني مـن لكـلٍّ املؤيـدين وهـؤالء هـؤالء جعـل ِممـا ،  والتفـرق بالـضرر يأيتوإنما

املفتـونني أيـضاً ويـشبهون ،  يهـا فنـشره جيـد مـا علىللوقوفاإلعالناتلوحاتعلىاملترددين
نتيجـة والتنازعوالوحشةاخلصامبينهمفيحصل،  فريقاًمنهمكلٌّيشجعالذينالرياضيةباألندية

. »لذلك
فلـم يدعونكماإهليةدعومكانتفلو/ ٤١ص-العباداحملسنعبد-السنةبأهلالسنةأهلرفقاً

، القـرآن وأهلالسنةأهلبأنهميلهجونوهموتكفرياليالوتضتفسيقاالدنياعلىبينهمتكالبوا
!واالحنرافالضاللفإىلطريقهميتبعالومن

.٦ص: م٢٠٠٧األوىلالطبعة،اجلوزيابنار، دالعثيمنيصاحلبنحممد-احلديثمصطلح)١(
ــق-األشــعثابــنســليمان-داودالبــناآلجــريســؤاالت)٢( ــدحتقي ــيمعب ــدالعل مالعظــيعب

.٩٩ص٢ج-م١٩٩٧-االستقامةدارمكتبةط-البستوي
األعظميـة التـراث مكتبطبعة-إبراهيماللطيفعبدإيادحتقيق-تيميةابن-الكربىالوصية)٣(

.٤٨ص-م١٩٨٩

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية........................................................٦٨

ملاألولـون بـه جـاء مـا علـى اطلّعـوا والـذين املتـأخرين مناملتواترةاألحاديثيف
. مثال)١(كالسيوطيكتابهيضمنه

وردمـا خيـالف ،  نفسهيفمنكرباطلأنهمعمبانيهمعلىتواترهعدمقواحل
وردإذ، الحقـا حديثـه علـى وسـنأيت مـسلم صحيحمثلعندهمالكتبأصحيف

-:)٢(طرقمخسمنأمحدمسنديفاحلديثهذا

يفمعدودانومهاحبيشبنوزرالنجودأيببنعاصمفيها:األوىلالطريق
)٣(!النواصب

علـى يؤمنـون الالـذين األربعةمنوهوالشعيبفيها:والثالثةالثانيةيقالطر
مـن هـو احلديـد أيبوابـن ،  )٤(املعتـزيل احلديـد أيبابنقالكماطالبأيبابنعلي
الـشيعة عـن يـتكلم وهـو فقـال تيميةابنبذلكأقركماالعامبالعنوانالسنةأهل

الطوسـي فعـل كمـا يأخـذ السنةأهلتفاسريفمنالقرآنتفسريمنهمصنففمن«
وأهـل السنةأهلتفاسريمنمأخوذهويستفادعلممنتفسريهيففما،   واملوسوي

.)٥(»السنةأهليفداخلونفاملعتزلةالثالثةخبالفةيقرمناملوضعهذايفالسنة

لقبـه وملاذا)٦(العجليثقاتيفسريتهيقرأومنالقاضيشريكفيهاوالرابعة

. املتواترةاألخباريفاملتناثرةأألزهار: انظر)١(
.١٠٦ص-١ج) تاريخبدون(صادردار-أمحدمسند)٢(
.للمؤلف–احملدثنينواصبمعجم:ترمجتهمايفالحظ)٣(
إحيـاء دارط-إبـراهيم الفـضل أبـو حممـد حتقيـق -املعتزيلاحلديدأيبابن-البالغةجشرح)٤(

.٩٨ص-٤ج-العربيةالكتب
.٣٧٩ص٦ج-تيميةابن-السنةمنهاج)٥(
.٤٥٦ص-١ج-١٩٨٥-الدارمكتبةط-العجلي–الثقاتمعرفة)٦(
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. تعديلهعدممنبداًجيدال)احلسنيقاتلابن(الناس

سندملرواةترجممنعندجمهولوهوالزياتخالدوفيها:اخلامسةالطريق
. )١(محزةبنعليبنحممدمثلأمحد

الـسنة كتـاب علـى حتقيقـه يف)٢(األلبـاين الـدين ناصرحممدالشيخبذلوقد
كتـب كـل يفوألفاظهاحلديثطرافأمللمةيفالوسيعجهدهعاصمأيببنلعمرو

وصـحيح ضـعيف بـني ،  شـتى بألفـاظ حديثاًعشراثينتتجاوزفلمالسنيةاحلديث
.نواصبمنسندهخيلوالامنهوالصحيح

عـشر مخـسة طـوال التـواتر ادعىالذيالوحيدتيميةابنجتدانكوالغريب
نواصبفيهاحلديثطرقرفأكث،  للكذبالداعيهوهناالتواترمنمينعوما. قرناً
الزمانبدخيلةمنهاحيذراليتالسياسيةاألحاديثيفيدخلواحلديث،  جمهولونأو

أمـري مكانةمنالتنقيصيفبالغواالذيناألموينيزمانيفانتشرفاحلديث،  واملكان
بكتمث«)٣(قولهاملدائينعناحلديدأيبابننقلعلينامروقدالسالمعليهاملؤمنني

كـل ويفمـصر كـل يفوفـشا كثرقدعثمانيفاحلديثأن:عمالهإىل-معاوية-
الـصحابة فضائليفالروايةإىلالناسعوافادهذاكتايبجاءكمفإذا،  وناحيةوجه

وتـأتوين االترابأيبيفاملسلمنيمنأحديرويهخرباتتركواوال،  األولنيواخللفاء
تـراب أيبحلجـة وادحـض لعـيين وأقـر إيلأحـب هذافإن،  الصحابةيفلهمبناقض

أمـني املعـاطي عبـد الـدكتور حتقيـق -محـزة بـن علـي بـن حممـد -أمحـد مسنديفروايةلهمن)١(
.١١٩ص-الباكستان، كراتشي، اإلسالميةالدراساتجامعةط-قلعجي

١٩٩٣بـريوت طبعـة -األلباينالدينناصرالشيخحتقيق-عاصمأيببنعمرو-السنةكتاب)٢(
.٥٥٩–٥٥٦ص-

.٤٦–٤٤ص-١١ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)٣(
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. وفضلهعثمانمناقبمنعليهموأشدوشيعته

المفتعلـة الـصحابة مناقـب يفكـثرية أخباررويتفالناسعلىكتبهفقرئت
علىذلكبذكرأشادواحىت،  ارىهذاجيريماروايةيفالناسوجد،  هلاحقيقة
الكـثري ذلـك مـن وغلمـام صـبيام فعلّمـوا بالكتاتيـ معلمـي إىلوأُلقي،  املنابر

ونـساءهم مبنـا علمـوه وحـىت القـرآن يتعلمونكماوتعلموهرووهحىت،  الواسع
.»اهللاشاءمابذلكفلبثواوحشمهموخدمهم

زمـن يفاإلمـام لـسان علـى املوضـوعة األكاذيـب تلكـم أحداحلديثفهذا
. معاوية

مـن وهـو )٢(بنفطويـه املعـروف عرفـة بناروىوقد«)١(احلديدأيبابنوقال

٤٦ص-١١ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
نفطويـه اهللاعبـد أبـو . الواسـطي العتكـي سـليمان بـن عرفـة بـن حممدبنإبراهيم«الذهيبقال)٢(

:اخلطيـب قـال . يفتصانوصنف،  بغدادسكن. صفرةأيببناملهلبولدمنإنهقيل. النحوي
األزديصـفرة أيببـن املهلـب بـن حبيـب بـن املغـرية بـن سليمانبنعرفةبنحممدبنإبراهيم
بـن وشـعيب ، الـدقيقي امللـك عبـد بـن وحممـد ،  العلّـاف وهـب بـن إسحاقعنروى. العتكي

بـن بكـر وأبـو ،  اجلريـري املعـاىف :عنـه روى. وطبقتهم،  العطاردياجلبارعبدبنوأمحد،  أيوب
يفمتفننـا وكـان ،  وأربعـني أربعسنةمولده. وغريهم،  املقرئابنبكروأبو،  حيويهوابن،  اذانش

وأخـذ . الرمـة ذيوشـعر ،  والفـرزدق جريرنقائضحيفظوكان. وحييلهاالشتقاقينكر. العلوم
علىوتفقه. البصرينيبنحوالكوفينيحنووخلط. اجلهمبنوحممد،  واملربد،  ثعلب:عنالعربية

. خلـق وحـسن ،  وكيس،  وفتوة،  ومروءة،  سنةذا،  ديناوكان. فيهورأس،  الظاهرأهل،  بمذه
قبـل تـويف . رائـق شـعر وله. ذلكوغريالبارعوكتاب،  النحويفواملقنع،  القرآنغريب:صنف
-اإلسـالم تـاريخ » جملدتنييفاخللفاءتاريخوله. ببغدادكالمها،  صفريفواحدبيومقبلهالذي

.١٢٦–١٢٥ص-٢٤ج-الذهيب
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األحاديـث أكثـر إنوقالاخلربهذايناسبماتارخيهيف-وأعالمهماحملدثنيأكابر
أـم يظنـون مبـا إليهمتقرباأميةبىنأياميفافتعلتالصحابةفضائليفاملوضوعة
.»هاشمبينأنوفبهيرغمون

إذاألمويالعهديفاملظلمقعالوامالبساتإليهترشدوالذياحلقهووهذا
ألعدائــهالفــضائلواختــراع، منــهوالتنقــيصعلــيلــذمبقــوةموجــودةالــدواعي

شـرعية عليـه قامـت الذيالسياسيالنظامأسسمنلكوم،  سياسيانصروهملي
عـامال لتكـون أميـة بـين يرضيمنيناهلااليتالدنياتدخلوبالتايل،  األموياحلكم
. الكاذبةاألخبارهذهإذاعةيفحامسا

يـصف بينمـا الكـالم هـذا الـسالم عليـه املؤمننيأمرييقولكيفأعرفوال
يــرويالقـشريي مـسلم فهـذا ! ؟األوصـاف بأقـذع نفـسها وبالكتـب القـوم هـؤالء 
قـال ،  وعمـر بكـر أليبسـبه علـي عـن فيـه عمـر ينقلوالذياإلرثنزاعحديث
عـن مالكعنجويريةحدثناالضبعيمساءأبنحممدبناهللاعبدحدثين«)١(مسلم

حيـث فجئتـه اخلطـاب بـن عمـر إيلّأرسـل قـال حدثهأوسبنمالكأنالزهري
علىمتكِّئا،  رمالهإىلمفضياًسريرعلىجالساًبيتهيففوجدته:قال،  النهارتعاىل

أمـرت وقـد قومـك مـن أبيـات أهـل دفقـد انهماليا:يلفقال،  ادممنوسادة
يـا خـذه :قال، غرييذاأمرتلوقلت:قال،  بينهمفاقسمهفخذهخبرضفيهم
بـن الـرمحن وعبدعثمانيفاملؤمننيأمرييالكهل:فقال)٢(يرفأفجاء:قالمال

يفلـك هل:فقالجاءمث،  فدخلواهلمفأِذننعم:عمرفقالوسعدوالزبريعوف
وبـني بـيين اقضاملؤمننيأمرييا:عباسفقال،  هلمافأِذننعم:قال،  وعليعباس

.١٥٣–١٥١ص-٥ج-بريوت-الفكردار-النيسابوريمسلم-مسلمصحيح)١(
.اخلطّاببنعمرغلمانأحدهو)٢(
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بينـهم فـاقض املـؤمنني أمـري يـا أجـل القـوم فقال،  اخلائنالغادراآلمثالكاذبهذا
عمـر فقـال )لذلكقدموهمكانواقدأمإيلَّخييلأوسبنمالكفقال(وأرحهم

صـلى اهللارسولأنأتعلمونواألرضالسماءتقومبإذنهالذيباهللاأنشدكماتئدا
العباسعلىاقبلمث،  نعم:قالوا؟صدقةتركنامانورثال:قالوسلمعليهاهللا

رسـول أنأتعلمـان واألرضالـسماء تقومبإذنهالذيباهللاأنشدكما:لفقاوعلي
عمـر فقـال ،  نعـم :قاال؟صدقةتركناهمانورثالقالوسلمعليهاهللاصلىاهللا
ـا خيصصملخباصةوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولخصكانوجلعزاهللاأن

ولِِه علَىاللَّهأََفاءما{:قال،  غريهأحد سـر ن رى َأهـِل مـِ وِل فَلِلَّـهِ الْقـُ سـِللراحلـشر (}و :
صـلى اهللارسـول فقـسم قـال )الأمقبلهااليتاآليةقرأهلأدريما() ٧اآليةمن
دونكمأخذهاوالعليكمثراستأمافواهللا،  النضريبينأموالبينكموسلمعليهاهللا

مثسـنة نفقـة منهيأخذوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولفكان،  املالهذابقيحىت
واألرضالـسماء تقـوم بإذنـه الذيباهللاأنشدكم:قالمثاملالأسوةبقيماجيعل

أتعلمـان القـوم بـه نـشد مـا مبثـل وعليـاً عباسـاً نـشد مثنعم:قالواذلكأتعلمون
:بكـر بـو أقـال وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولتويففلماقال،  نعم:قاال؟ذلك

أخيـك ابـن مـن مرياثـك تطلـب فجئتمـا وسـلم عليـه اهللاصلىاهللارسولويلأنا
عليـه اهللاصـلى اهللارسـول قال:بكرأبوفقالأبيهامنامرأتهمرياثهذاويطلب
أنـه يعلـم واهللا،  خائنـا غـادرا آمثاكاذبافرأيتماه،  صدقةتركنامانورثما:وسلم

عليـه اهللاصـلى اهللارسـول ويلّوأنابكرأبوتويفمث،  للحقتابعراشدبارلصادق
بـار لـصادق إنـي يعلـم واهللا، خائناغادراًآمثاًكاذبافرأيتماين،  بكرأيبوويلّوسلم
تمـا فقل،  واحـد وأمركمـا مجيعوأنتماوهذاأنتجئتينمثفوليتهاللحقتابعراشد
فيهـا تعمـال أناهللاعهدعليكماأنعلىإليكمادفعتهاشئتمإنفقلتإليناادفعها
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:قــال، بــذلكفأخــذمتاهاوســلمعليــهاهللاصــلىاهللارســوليعمــلكــانبالــذي
بغـري بينكمـا اقضيالواهللاوالبينكماألقضيجئتماينمثقالنعم:قاال؟أكذلك

.»إيلّفرداهاعنهاعجزمتافإنالساعةتقومحىتذلك

وهـو -عمرلسانعلىوهوالسنةاهلازينموعلىالصحيحالنصوهذا
. بالـشيخني الـسالم عليـه املؤمننيألمريالصريحالرأييكشف-عندهممتهمغري
!خائنان، غادران، آمثان، كاذبان:بأمايصفهمافهو

الـنيب بعـد غريهعلىهأفضليتعلىالسالمعليهاملؤمننيأمريبهاحتجماوأما
مباالردمنهجنامنليسوإمناالداتمتألفنصوصطرقنامنوآلهعليهاهللاصلّى
المبـا عليناحيتجونفهموأشباههتيميةابنيفعلهماخالفوهو،  طرقناعنجاء

يعترفونمنروتهمبااالستشهادخيجلونوالبلطريقاًلهنعرفوملبهعليناحجة
. !نواصبأمبهم

قحافـة أيبابنتقمصهالقدواهللا«)١(الشقشقيةخطبتهيفالسالمعليهوقوله
إيليرقىوال،  السيلعينينحدر،  الرحىمنالقطبحملمنهاحمليأنليعلموإنه
أصولأنبنيأرتئيوطفقت، كشحادواوطويت، ثوبادواسدلتلكين،  الطري
، الـصغري فيهـا ويـشيب ،  الكـبري فيهـا يهـرم ،  عميـاء يةطخعلىأصربأو،  جذاءبيد

ويففـصربت ،  أحجـى هاتـا علـى الـصرب فرأيت،  ربهيلقىحىتمؤمنفيهاويكدح
ـا فـأدىل أجلهحضرهأنإىل،  باتراثيأرىأنمنشجااحللقويف،  قذىالعني

مـا لشد. وفاتهبعدآلخرعقدهاإذحياتهيفيستقيلهاهوبينا!عجبافيا،  عمرإىل

الـسالم علـيهم البيـت آلمؤسسةحتقيق-والنشرللطباعةاملفيددار-املفيدالشيخ-اإلرشاد)١(
ــذهالـسني احلديــدأيبابـن أقـر وقــد/٢٨٩–٢٨٧ص-١ج-١٩٩٣-التـراث لتحقيـق 

. عليهمحجةفهيلذا، السالمعليهاملؤمننيألمريوكوااخلطبة
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واهللافـصريها جـابر أخـي حيانويومكورهاعلىيوميماشتان. هاضرعيتشطرا
هلـا أشنقإنالصعبةكراكبفصاحبهاكلمهاويغلظ،  مسهاجيفو،  خشناءناحيةيف

-النـاس فمين،  االعتذارمنهاويقلالعثارفيهايكثر،  عسفهلاأسلسوإنخرق
شـورى فجعلهاالوفاةحضرتهأنإىل،  اضواعتروتلونومشاسخببط-اهللالعمر
مـع يفالريـب اعتـرض مـىت ،  هـم وهللاللـشورى فيـا . أحدهمأينزعممجاعةبني

إذوطـرت أسفواإذأسففتلكينالنظائرذهأقرناآلنصرتحىتمنهماألولني
آخـر وصـغا ،  لـضغنه رجـل فمـال ،  املـدة وانقـضاء احملنـة طـول علىصربا،  طاروا

، ومعتلفـه نثيلـه بـني حـضنيه نافجـا القومثالثقامأنإىل،  هنوهنمع،  لصهره
بـه نـزت أنإىل،  الربيـع نبتـة اإلبـل خـضم اهللامـال خيضمونأبيهبنومعهوأسرع

.»عملهعليهوأجهزبطنته

الشخـصني هـذين مقـام علـى دليـل خـري السالمعليهاإلماممنالقولهذا
. اإلنصافأينولكناإلمامعند

:تعاىلقال

وِل وإِلَـى اللَّـه َأنْزَلماإِلَىتَعالَوالَهمِقيَلوإِذَا{ سـالر ت َأيـر ـافِقِنيناْلم وندص يـ
كنودًاعد٦١:النساء(}ص(

منالنبينيبعدمنتعاىلاهللاأولياءخياريعادون«الشيعةيف)١(تيميةابنقال
عنهماهللارضيبإحساناتبعوهموالذيننصارواألاملهاجرينمناألولنيالسابقني
وأصـناف واملـشركني والنصارىاليهودمنواملنافقنيالكفارويوالون،  عنهورضوا

إذامنـهم كـثريا أوفتجدهم،  الضالنيمنوغريهمواإلمساعيليةكالنصرييةامللحدين

.٧ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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بـه ءتجـا فيمـا النـاس واختلـف والكفـار املـؤمنني مـن رميفخصماناختصم
عمـل أوبقـول االخـتالف كـان سـواء ،  كفـر مـن ومنـهم آمـن منفمنهماألنبياء

املـشركني يعـاونون جتـدهم واملـشركني الكتـاب وأهـل املسلمنيبنياليتكاحلروب
يفمـرة غـري منـهم النـاس جربـه قدكما،  القرآنأهلاملسلمنيعلىالكتابوأهل
والعـراق خبراسـان إلسـالم اأهـل ىعلـ وغريهمالتركمنللمشركنيإعانتهممثل

وغـري ومـصر بالشاماملسلمنيعلىللنصارىوإعانتهم، ذلكوغريوالشامواجلزيرة
الرابعـة املائـة يفاإلسالميفكانتاليتاحلوادثأعظمهامنمتعددةوقائعيفذلك

حيصىالمااملسلمنيمنوقتلاإلسالمبالدإىلالترككفارقدمملافإنه، والسابعة
، للكـافرين ومعاونـة للمسلمنيعداوةالناسأعظممنكانوااألنامربإالعدده

.»كاحلمريهلمالناسجعلهمحىتشهريأمرلليهودمعاونتهموهكذا

:اجلوابيفقلت

»كـاحلمري هلمالناسجعلهمحىتشهريأمرلليهودمعاونتهموهكذا«قولهإن
األعظـم الـشتات منـذ كيـان أوولـة دهلـم تقـم تكنملفاليهود،  االفتراءأعظممن

مـع الـشيعة تعـاون فكيـف الصهيوينالكياناصطناعواىلللميالد٧٠عامحوايل
. !؟وأين؟اليهود

مـن املغـرب بـالد يفتشتتواواليهوداإلسالمياملشرقيفكانواالشيعةإنمث
. !بالتاريخجهلهعنيكشفوهذا!؟وتعاونواالتقوافأينوأوروباإفريقيا

غريهـم مـن أكثـر اليهـود يـذمون املـسلمني أنرأىملـا أنـه عنيدلهذابل
عنـهم املسلمنيلتنفريوالشيعةاليهودبنياألذهانيفللربطاألسلوبهذااستعمل

املغـويل الـسلطان تـشيع جـراء وخراسـان اهلنـد يفيتـشيعون األلـوف كانوقتيف
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أمـر سـريى القاريءأنأي)عتدالاالمنهاج(كتابهفلتأليالداعيوهو!خدابنده
للتنفريإلّاذلكوليسإشكاالتهمنكثرييفباليهودالشيعةربطيفعجيباًتيميةابن

. !لهأساسالباطلبأنهنفسههويعلممباعنهم

يفالــصهيوينالكيــاندويلــةقيــامبعــداملعاصــرالتــاريخجعلنــاإذاأننــابــل
أوىلووقـوع ،  فلـسطني بـضياع تـسببت الـيت هـي السنيةاألنظمةأنلرأينافلسطني
املؤسساتقبلمنعنهامسكوتهذافعلهايفواألنظمة،  اليهودأيدييفالقبلتني
مـع وأبنـاءه سـعود آلالعزيـز عبديساندونكانواإذ،  السعوديةيفالوهابيةالدينية

رعـاة ومهـا ،  واألمـريكيني ربيطـانيني المـع اتفاقياتمنيعقدهكانمبااجلميععلم
اهليئـات أصـدرت أنم١٩٩٣أوسـلو اتفـاق بعـد حـصل والـذي ،  العامليفاليهود
هـذه أشـهر ومـن ! اليهـود مـع وتـشجعه الـسالم جتيـز فتـاوى السعوديةيفالدينية

الـشيخ فنـدها والـيت الـسالم جـواز يفالـشهرية بـاز ابـن العزيزعبدفتوىالفتاوى
. اجلرائـد صـفحات علـى اسـتمر سـجال يفالعلمـاء منوغريهضاويالقريوسف

وإدانتـها االتفاقيـة وباكـستان والعراقوإيرانلبنانيفالشيعيةاهليئاترفضتبينما
. العدومنأرضهملتخليصاملاديوالدعمواملالبالسالحالفلسطينينيوأمدت

الـدكتور كلمـة منـها وصـفحاا علـى املـساجالت )العـامل (جملـة نقلتوقد
:قالإذاويالقرضيوسف

املرمـوقني املـسلمني علمـاء كبارمنواحدبازبنعبدالعزيزالشيخمساحة«
بعلمـه يوثقرجلوهووالدينيةالعلميةاألوساطيفمعتربةوفتاواه،  العصرهذايف

لـيس ــ حـال كـل علـى ــ ولكنـه . تعـاىل اهللاعلىنزكيهوالكذلكحنسبه،  ودينه
واحـد كـل ان: الـصاحل سلفنامنتعلمنادوقوخيطيءيصيببشرفكل،  عصوممب
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جـاء هـذا أجـل ومـن ،  وسـلم عليـه اهللاصـلى الـنيب إالويتـرك كالمـه منيؤخذ
اهللارضيجبلبنمعاذقالكما)احلكيمزيفة(ومن)العلماءزالت(منالتحذير

ذلكيثنيكموال،  احلكيمزيفةاحذروا: معاذقالوقد. )١(داودأبورواهفيما،  عنه
مـع الـسالم حـول نـشرت الـيت بـاز ابنالعالمةوفتوى. يراجعأنلعلهفإنه،  عنه

منـهم وأنـا . املـسلمني علمـاء مـن الكـثري فيهاخيالفـعنهصحتإنـ)إسرائيل(
عـن الـذهيب احلـافظ قـال كمـا ولكـن ،  لهالكبريوتقديريموديتمنالرغموعلى
ويف! منـه إلينـا أحباحلقكنولإليناحبيباإلسالمشيختيميةابناإلمامشيخه
ــوىيفاخلطــأموضــعأنرأيــي ــشيخفت ــستاهللاحفظــهال ــشرعياحلكــميفلي ال

اخلطأولكن، عليهالغبارلهاالستداللو، صحيحذاتهيففاحلكم، لهواالستدالل
الـذي نـاط فامل)املناطحتقيق(األصوليونيسميهماوهو،  صحيحغريترتيليفهنا

وليقـ الـصحيحني اىلبـه يـسمون مبـا السلفيةعندالكتبأجلمنداودأليبالسننكتابيعترب)١(
مؤلِّفـه فيـه عِني،  عظيمشأنذوكتابداودأليبالسننكتاب«علمائهمأحدالعباداحملسنعبد

الروايـة يفوتمكُّنـه فقههعلىتدلُّأبوابتراجمحتتوإيرادهاوترتيبهااألحكامأحاديثجبمع
يفداودأبـو مـع جوقـد ": "الـسنن معـامل "كتـاب أوليفاخلطـايب سليمانأبوفيهقال،  والدراية

سـبقه متقـدماً نعلـم المـا الفقـه وأحكامالسننوأمهاتالعلمأصوليفاحلديثمنهذاكتابه
تعليقـات القـيم ابـن ولإلمامداودأيبلسننذيباملنذريوللحافظ. "فيهحلقهمتأخراًوالإليه

ومااملنذري" ذيب"و" داودأيبسنن"-اهللارمحه-القيمابنوصفوقد،  التهذيبهذاعلى
رمحـه -السجـستاين األشـعث بـن سـليمان داودأليبالسننكتابكانولَما: "فقالعليهعلقه

يفوفـصالً ،  اإلسالمأهلبنيحكماًصارحبيث،  بهاهللاخصهالذيباملوضعاإلسالممن-اهللا
شـملَ مجـع فإنـه ،  ققـون احمليرضـى وِبحكمـه ،  املنـصفون يتحـاكم فإليـه ،  واخلصامالرتاعموارد

، انتقـاء أحـسن انتقائهـا مـع ،  نظـام أحـسن ونظمهـا ،  ترتيـب أحـسن ورتبها،  األحكامأحاديث
.»والضعفاءاروحنيأحاديثمنهاواطّراحه

.٢٠ص-العباداحملسنعبد-الستةاحلديثيةالكتبمننستفيدكيف
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علـى فتـواه بـاز ابـن الشيخبىن: يليفيماذلكوأوضحيتحققملاحلكمعليهبين
: دليلنيعلىأوأمرين

:تعاىلقوله: األول

}إِنواوحنلْمِجلِلسحنافَاجكَّْلَلهتَوى و و إِنَّـه اللَّـهِ علـَ هـ ِميعالـس يم }الْعلـِ
.)٦١:ألنفال(

اهللاصـلى الـنيب فعلـه وكالمهـا ،  ةومطلقـ مؤقتةشرعاًجتوزاهلدنةأن: الثاين
علىمكةمشركيوسلمعليهاهللاصلىالنيبصاحلفقد،   املشركنيمعوسلمعليه
كـثرياً وصـاحل ، بعضعنبعضهميكف،  الناسفيهايأمن،  سننيعشراحلربترك
مـن وأجـل ،  عهـودهم إلـيهم نبـذ مكـة فـتح فلما،  مطلقاًصلحاًالعربقبائلمن

األمـر لـويل جيوز:الشيخقالالدليلنيهذينأساسوعلى. شهرأأربعةلهالعهد
، العالمـة للـشيخ األولالدليليفوينظر. ذلكيفاملصلحةرأىإذااهلدنةيعقدأن

للسلمجنحإذاالعدوأنيفمشاحةالقولن،  األنفالسورةمنالكرميةاآليةوهو
معنـا اليهودواقععلىهذاقتطبيولكن،  اهللاعلىمتوكلنيهلاجننحأنحننينبغي

اليهـود يعتـرب وكيـف ،  يومـا للـسلم جينحـوا ملالغاصـبني اليهـود الن،  صحيحغري
ــاحنني ــسلمج ــدلل ــصبواانبع ــفكوا، األرضاغت ــدماءوس ــردوا، ال ــلوش األه

كمثلإالفلسطنيأهلمناليهودمثلوماحق؟بغريديارهممنالناسواخرجوا
وأخرجـك والـسالح بـالقوة وأتباعـه وأوالدهأهلـه بواحتلها. داركاغتصبرجل

وحتاربـه تقاومـه وعيالـك أنـت وظللـت العـراء يفوشـردك ،  منهاوعيالكواهلك
طالتمدةوبعد..حقكوتسترد،  داركتسترجعكي،  ويقاتلكوتقاتله،  وحياربك

ـالكبريةالدارمنحجرةلكسأترك، وأساملكأصاحلكتعال: لكقالالزمنمن
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األرضلكفسأتركتنازعينوالوتساملين،  حتاربينوالتساملينأنعلىـنتأدارك
أنـت أرضكزعمهيفعنهاسيتنازلاليتاحلجرةأواألرضأنمع،  سالميمقابل
جاحنــاًاغتـصابه علــىاملـصر املغتــصبهـذا مثــليعتـرب فهــل! هـو ســالمهمقابـل 

! للسلم؟

صـلى  حممـد سورةآيةبل،  نفالاألسورةآيةليستهناذكرهااليتاآليةإن
:اهللا عليه وآله وسلم

ال { وا فـَ واتَِهنـعتَــدى و يِتــركُمولـَن معكُــمواللَّـه الْـأَعلَون وَأْنــتُمالـسلْمِ إِلـَ
الَكُمم٣٥:حممد(}أَع(.

: فنقـول ومطلقـة مؤقتـة جتوزاهلدنةأنوهو،   للشيخالثاينالدليليفوننظر
فيهـا تتركهدنةجمرداليهودمعوقعالذيهلولكنالقتالوقفمعناهاةاهلدنإن

إن: يقـول الواقـع بعـض؟ عـن بعـضهم الناسويكفالقتالفيهاويوقفاحلرب
، وأخطـر أكـرب شيءهوبل،  هدنةجمردليسوالفلسطينينياليهودبنيحدثالذي

، باملالينيأهلهاشردوا،والنارباحلديداغتصبوهااليتاألرضبأناليهودواعتراف
وعكـا ويافـا حيفاًوغدت،  عليهاالشرعيةالسيادةهلمأصبحتهلمملكاًأصبحت

الـبالد هـذه وانإسـرائيلية أرضـاً نفـسها القـدس بـل ،  الـسبع وبئـر والرملـة واللد
جـزءاً صـارت ،  املـسلمني معقرناًعشرثالثةمنأكثرظلتاليتاإلسالميةالعربية

جمـرد حـىت وال،  فيهـا حـق لنـا يعـد ومل،  الـصهيونية اليهوديـة )يلإسـرائ (دولةمن
حـدث مـا ! الـشرعية اكتـسب والقوةبالسالحأخذماإن: هذاومعىن،  ااملطالبة

)إسرائيل(حبقكاملاعترافهوبل، الكرميشيخناتصوركماهدنةجمردليسإذاً
إىلأيـدينا مـن أُخرجـت وأـا ،  عليهـا سـيادم ويف،  العربيـة اإلسالميةأرضنايف
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خنـالف هنـا إننـا ! الـشهود ذلـك علـى وأشـهدنا العقودذلكعلىوقعناقد! األبد
ـنظرنايفـتطبيقفهو، الراهنالواقععلىالشرعياحلكمتطبيقيفالشيخمساحة

بعـدو يتعلـق الـذي اخلطـري املوضـوع هذايفالكبريالشيخعلىوكان...سليمغري
وعـشرات ،  دولتـه قيامبعدسنةمخسنيمنيقاربماـوعدوانهيهلبغحناربهظللنا

والـسلم الـسياسة يفاخلـرباء رأيإىليـستمع أنــ الدولةقيامقبلاألخرىالسنني
أواخلونــةاحلكــامفلــكيفيــدورونالالــذياملــأموننيالثقــاتاخلــرباء، واحلــرب

جمـرد هـو حـدث ماانهلفعال؟للسلماليهودجنحهل: منهمليعلماملتخاذلني
يعجبـون اإلسـالم دياريفواملسلمونبالكلية؟حقنايسقطكاملاعترافأمهدنة

ووضـعوا صـديقاً العـدو وجعلـوا ،  وضـحاها عشيةبنيماتغريواكيفالعربمن
الـسلمي واملوقف،  وأبنائهمديارهممنأخرجهموقتلهمقاتلهممنيديفأيديهم

ن أُخرِجنـا وقَـد اللَّـهِ سِبيِلفِينُقَاتَِلأَلَّاَلناوما{: القرآنماحكاههنا }وأَبنائِنـا ِديارَِنـا مـِ
بـاطال الباطـل وارنـا ،  اتباعـه وارزقناحقاًاحلقأرنااللهم)٢٤٦اآليةمن: البقرة(

.»آمني، اجتنابهوارزقنا

احلقيقـة «)النبـوي احلـديث يفوعـامل أرديننائب(سعيدهشامالدكتوروقال
لـيس هـو اليهـود معالدائمالصلحأوالدائمةاهلدنةجبوازبازابنالشيخكالمأن
اليهـود مـع الـدائم والـصلح الدائمـة اهلدنةالنوذلك،  الشرعمنوليس،  حملهيف

ــصبني ــألرضاملغت ــسجدل ــصىوللم ــدساألق ــروالق ــمتق ــكهل ــصابذل االغت
عـن املباركاألقصىواملسجدكلهالفلسطنيسلخوكاملتنازلوهذا،  واالحتالل

ــة ــراف، وقدســيتهااإلســالميةاهلوي ــةومباركــةواعت هــذامــناليهــودمتكــندولي
اعتـداء ذلـك يفأنكمـا ، املتحـدة األمـم قـرارات وضـمن ،  شرعيوانهاالحتالل

عنهالتنازلأوبيعهجيوزوال، اخلطاببنعمرأوقفهالذياإلسالميالوقفعلى
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األرضوحتريرااهدينودعمباجلهاديفيتأنبازابنمننأملوكنا. بهوالتفريط
اسـتقرار أجـل منالفتوىتلكتكونأنإما،  الغايةلتلكاألموالومجع،  املقدسة

زيـارة إىلدعـا عنـدما بـاز ابـن أنكما. ذلكيكونحقفبأياملغتصبهذاوأمن
الزائـرين هـؤالء مـن كـبري دوعـد ،  الزياراتمأماالبابيفتحفهواألقصىاملسجد
، الـصالة أجـل مـن وليساليهودمعالعالقةخاللمنالشهواتلتحقيقيذهبون

ـتم فكيف،  حرامهياليهودمعفالعالقاتسنةاألقصىاملسجدزيارةكانتإذا
مطابقـة الفتـوى هذهتكونأناملؤسفمنانهكما،  احلرامونرتكبالسنةبتحقيق

بـاز ابـن فتـوى أيـضا ننـسى الأنعليناجيبو،  واحلكاممةاألنظبعضلتصرفات
أنفنأمـل مقبـوال أمـراً وجعلـها )١(املنطقةإىلاألجنبيةالقواتقدومجبوازاملاضية
مـن اليهـود ميكـن رمبـا ألنـه فتـواه خطـورة إىلوينظـر هـذا موقفـه بازابنيراجع

.»إسالميةفتاوىبختاذهلمنتبعومتخاذلنيحكامأمامواملدينةمكةاحتالل

يفنـشر مـا «) األردنيفالـشريعة علمـاء أحـد (فـارس حممـد الدكتوروقال
أنواألصـل ،  عـام كـالم يفوليـست واقعـة يفوالفتـوى ،  عامكالمهوالصحف

فلـسطني أرضعلىجيريماعنالشرعياملوقفيقولوانصرحياًبازابنيكون
موافقانهالناسفهمحيث،  هفيالشرعحكميذكروأن،  فلسطنيأرضخارجأو

اليهـود وإمنـا هدنـة لـيس هـو جيـري ومـا . بـذلك يسمحالشرعوانجيريماعلى
فكيـف ،  املـسلمني أرضعلـى دولتـهم وأقـاموا دينـهم يفاملسلمنيوقاتلوااحتلوا
هنـا فمـن ،  واجلهـاد القتـال يكـون أنجيـب بـل احلكـم هـي والـصلح اهلدنةتكون

مـن ومطلوب،  عرضوالفيهلبسال،  واضحاًكونيأناألصلالشرعيملوقفا

فاستدعوااملسلملردعبالكفّاراالستعانةازجبوأفتواوالذينفهدامللكجوقةضمنبازابنكان)١(
!صداممناململكةمحايةحبجةاملقدساتبالداىلويهوديةصليبيةقوات
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مـن نعرفهملا،  واحلذرباحليطةواألخذاملسائلمنعليهيطرحما،  يتأكدأنبازابن
مـن كبريةفتلكفتواهوأعطىالبديهيةتلكعنبازابنتغاضىوإذا،  العدوحقيقة
ونناشـده هـذا عليـه ننكرفنحنبقولهليقوومن،  بازابناقترفهاقديكون. كبائر

، اإلســالميةفلــسطنيبـأرض لليهــودإقـرار كالمــهيفالن، ذلـك عــنيتراجـع أن
منـها مـسرور وهـو بـاز ابـن فتـوى بتأييـد برييـز مشعون)الشيخ(يقومأنوياعجيب

وليستسياسيةفتوىأاويبدواليهوديريدهما)الشيخ(لذلكحتققألا)١(جداً
يؤخـذ الالناسوهؤالءمكانكليفموجودوننالسلطاوفقهاء،  دينيةأوشرعية

.»بفتواهم

الوهـابيني شـأن مـن املـسلمني علـى معهـم والتـآمر اليهـود منفالتقربلذا
عـرض يفطاعتـهم جبعـل يـشركون وهـم )األمرأويل(يسمومالذينوحكامهم

. اهللاطاعة

:تعاىليقول

.)٣١اآليةمن: التوبة(}اللَّهِدوِنمِناًأَربابورهبانَهمأَحبارهماتََّخذُوا{

وحتـرمي اهللاحـرام بتحليـل اتبعـوهم بـل ورهبامأحبارهميعبدواملفهؤالء
. اهللادونمنالعبادةهيوهذهاهللاطاعةعرضيففأطاعوهماهللاحالل

املـسلمني علـى تـاب الكوأهلاملشركنييعاونونجتدهم«تيميةابنقولإما
مـن للمـشركني إعانتـهم مثـل يفمـرة غـري منـهم النـاس جربهقدكماآنالقرأهل

أفـىت إذمتّـوز حـرب يفذلـك بعدفعلواكمابازابنالشيخمن) الفتوى(بتلكفرحاًاليهودطار)١(
يــديعوتصــحيفةونــشرت! ءبالــدعاحــىتاهللاحــزبمــساعدةحبرمــةجــربينابــنالــشيخهلــم

الـشيعي التطـرف ونبـذ » االعتـدال «علـى بتـشجيع مـشفوعة الفتوىتلكالصهيونيةأحرونوت
.ذلكوسيأتيك! اليهودضد
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، ذلـك وغـري والـشام واجلزيـرة والعـراق خبراساناإلسالمأهلعلىوغريهمالترك
مـن ،  متعـددة وقـائع يفذلكوغريومصربالشاماملسلمنيعلىللنصارىوإعانتهم
كفارقدمملافإنه، والسابعةةالرابعاملائةيفاإلسالميفكانتاليتاحلوادثأعظمها

كـانوا األنامربإالعددهحيصىالمااملسلمنيمنوقتلاإلسالمبالدإىلالترك
.»للكافرينومعاونةللمسلمنيعداوةالناسأعظممن

الـسنة أهـل مناملؤرخنيعامةأناملعلومومنخبالفهالتاريخيشهدممافهذا
أهـل سـالطني تعـاون عـن ينقلونـه مايفمتهمنيريغفهموبالتايل،   العامالعنوانب

:ذلكمناذجومن، آخرينمسلمنيضدوغريهمالصليبينيمعالسنة

يفنواصبهمأبرزومنتيميةابنتالميذمنوهوالدمشقيكثريابنسطرهما
وفيهـا ...وسـتمائة عـشرة مخـس سنةدخلتمث«)١(:فقال) والنهايةالبداية(كتابه
ذلـك علـى وسـاعده ،  حلـب مملكـة أخـذ يريـد سنجركيكاريسلروماملكأقبل

األشـرف امللـك ذلـك عـن فـصده ،  مسيـساط صـاحب الـدين صـالح بـن األفضل
.»خائباوردهجيشهوكسرالرومملكوقهرالعادلبنموسى

أرضالغتـصاب لييبالـص امللكمعيتحالفاأليويبالدينصالحابنفهذا
:تعاىلقال!اإلسالم

دهم أَيبتَُغونالْمؤمِنِنيدوِنمِنأَولِياءاْلكَافِِرينيتَّخُِذونذِينالَّ{ ِعنـ
ةالْعِزفَِإنةِميعًالِلَّهِالْعِز١٣٩:النساء(}ج(.

الـسنة هـذه اسـتهلّت وستمائةوعشرينستسنةدخلت«)٢(كثريابنوقال

.٩٤–٩٣ص-١٣ج-كثريابن-والنهايةالبداية)١(
.١٤٥–١٤٤ص-١٣ج-كثريابن-والنهايةالبداية)٢(
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ملـوكهم اجتمعوقد، وفرقاأحزاباصاروادق،  خمتلفونمفترقونأيوببينوملوك
فقويـت ،  الـشريف القـدس بنـواحي مقـيم وهـو ،  مـصر صاحبحممدالكاملإىل

املعظّــمومبــوت، البحــرمــنإلــيهموفــدمبــنبكثــرماهللالعنــهمالفــرنجنفــوس
الناصـر كانماإليهميردواأناملسلمنيمنفطلبوا،  امللوكمنبعدهمنواختالف

بيـت هلـم يـردوا أنامللـوك وبـني بينـهم املصاحلةفوقعت،  منهمأخذالدينصالح
املعظّـم وكان،  الشريفالقدسفتسلمواالبالدبقيةبأيديهموتبقى،  وحدهاملقدس

وإرجـاف شـديد وهـن وحـصل جـدا املـسلمني علىذلكفعظم،  أسوارههدمقد
.»راجعونإليهوإناهللافإنا، عظيم

اىلاملقـدس بيـت تـسليم قـضية أنوالغريـب ! ؟هـذا مناكربذلٌهناكفهل
يـذكرون لكنـهم ،  الوعظيـة منـابرهم يفاليوموهابيةمنإطالقاًتذكرالالصليبيني

فهـل ! بغـداد سقوطيفشيعيانهيقالرجلدورحولاملؤرخونفيهاختلفخربا
نـهم ديأنأم! ؟الـشريفني احلرمنيوثالثالقبلتنيأوىلمنقدسيةكثرأبغدادمدينة

. !مشرعةالفتاوىجتداحلكّاميريدفأينمادائماًالسياسة

علـي فنـادى «)١(صـفّني معركةتفاصيليفالفتوحيفالكويفأعثمابنوقال
أيببـن معاويـة إن!النـاس أيها:وقالبليغةخطبةخطبهممث،  فجمعهمالناسيف

علــىزمــاعاالــشامأهــليفصــفنيإىلوســار، )٢(الــرومملــكوادعقــدســفيان

-األوىل-شــرييعلـي دحتقيـق -٥٣٩ص-٢ج-الكـويف عــثمأبـن أمحـد -الفتـوح كتـاب )١(
.األضواءدار-١٤١١

حلـرب ليتفـرغ عنـه سكوممقابلللروماجلزيةدفعمعاويةأنوالعربالبيزنطينيمصادرذكرتوقد) ٢(
النـصارى جتـاه سياسـته هـذه كانـت بل٢٥٨ص- حيتفيليب- العربتاريخ/صفنييفاملسلمني

بـالط يفاملـوظفني رئيسكانفقدالنصرايناآلراميبالطهبتأثريهذايكونوقد،  الرومدولةاتباعمن
!
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"
األخطـل األولشـاعره وكـان ،  قـصره يفالـسياسة مدبركانوهوالروميسرجونهومعاويةامللك

هـذا سـرى وقـد ،  نـصرانية كـذلك ميـسون وزوجتـه ،  نـصراين ) أثالإبن(األولطبيبهوكاننصراين
النـصرانية ألمـه يـبين القـسري خالـد فنـرى االمـويني والةاىلاإلسـالم يفالطعنيفاهرةواالنفاق
يفواملـتمعن ، الـروم مـن ينـالوه ملمـا أميـة وبـين معاويـة مناملسلموننالفقدلذا! العراقيفكنيسة
الكوفـة مثـل اإلسـالمية املـدن يفعليـه الثـائرين مـع الـبطش سياسةاتبعأنهاهللاأخزاهمعاويةسياسة

عـصابات مثـل النـصارى مـن اإلسـالمية الدولـة علـى بـاملتمردين رؤوفـا رحيماكانولكنهوالبصرة
الداخليــةالقالقــلإلحـداث الــشاميفالبيزنطــيالقيـصر اوجــدهانــصرانيةعـصابات وهــم) املـردة (

الـروم رباطـور إمصاحلقدمعاويةوكان«املعروفاملؤرخحيتفيليبقال،  االسالميةالدولةواضعاف
الـداخلي العـدو هـذا عـن االعاناتاالمرباطوريقطعانشرطسنةكليؤديهاملالمنكبريقدرعلى

االمرباطــورعــادم٩٨٦ســنةويف... ايــضاانفــسهمللمــردةجزيــةيــؤدياننفــسهالوقــتيفوقبــل
ـتيانوس  ارضيفمنبــاألوالعبـث ، الفتنـة علـى وحـضهم املـردة اجلبـل اهـل حتـريض اىلالثـاين يوس

عليـه فرضـها الـيت بالـشروط يقبلانقبلهمعاويةسياسةعلىجرياامللكعبداخلليفةفاضطر،  الشام
- حـيت فيليـب - العـرب تـاريخ » اسـبوع كلدينارالفعلى) املردة(اجلرامجهيصاحلواناالمرباطور

لكنـه ) كـذا بسيوفناهلقلناكذابرأسهقالمن«يقولالذيهوهذامروانبنامللكوعبد، ٢٦٦ص
علـى القـائم يظـل أنالـصدف مـن وهل!! ياترى؟السرفماإلسكاماالمواليدفعكانالروممع

منـصور (واخلالفـة االمارةاياماالمويالعهديفنفسههوالبيزنطيالعهديفدمشقيفاملالبيتأدارة
يفاهلـه خلـف الذيحفيدهانفارقةواملنفسهاملنصبيفابنهبعدفيماسيخلفهوالذي) سرجونابن

العهـد ذلكيفالنصارىالدينرجالأهممنوهو) الدمشقييوحناالقديس(سيكوننفسهاملنصب
عـن دفـاع مبثابةوهوالبشريةاإلرادةوحريةاملسيحألوهيةموضوعيفمسلممعحماورةمؤلفاتهومن«

. ٣١٠ص- العربتاريخ» النصرانية
صـوروه الذياإلسالميالنبوياملشروعإلفشالانطالقنقطةكاناالمويلبالطاأننعلمهذامن

وبـال روحبـال إمرباطوريـة احلقيقـة يفلكنـها ! االنـدلس اىلالـصني مـن متتدإمرباطوريةانهعلى
قيـصري كـسروي ملـك هـي بـل بـصلة وآلـه عليـه اهللاصـلى النيبديناىلمتتالفهيعنوان
.ذلكلتعرفالتجسيمقضيةيفلليهودمماثلتهمويكفيالعقيدةيهودياملضموننصرايندنيوي
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والحجـاز فـال غلبـوكم وإن،  بـالروم علـيكم اسـتعانوا غلبتمـوهم فإن،  حربكم
كـالم وهـذا ،  احلـرب علـى مـنكم أصربأمالشامألهلمعاويةزعموقد،  عراق

شـبهة أهـل والقـوم ،  ابعونوالتـ واألنـصار املهـاجرون ألنكـم ،  احلـق عنيستحيل
، اهلدىمنرشحفيهايكونأنلوخيوالاحلقتشبهألاشبهةمسيتوإمنا،  وباطل
فيهـا املـشورة وإن!أال،  القاسـطني دمـاء إهـراق تقاربفقداحلربأهبةيففخذوا
.»عندكممااهللارمحكمفهاتوا، الربكة

لقتـال ليتفـرغ الـصليبيني يـسامل يـة معاوفكـبريهم ،   باهللاإالّقوةوالحولال
ماوهو!اخلالفةمتلّكهسبيليفاأللوفعشراتبقتلفيتسببالدنياعلىاملسلمني
أيها«السالمعليهاملؤمننيأمريمقتلبعدالكوفةدخولهعندفقالبنفسهبهاعترف
ــاس أنكــمألعلــموإينوالزكــاةوالــصالةالــصومعلــىقــاتلتكممــاواهللاإينالن

.)١(»عليكمألتأمرقاتلتكمولكنوتزكونوتصلونتصومون

يفكلمـة يتـرك الالـذي الـذهيب فـإن القـوم هـؤالء عـصبية مدىولتعرف«
خيانـة يذكرحنيالذهيبإن،  زورايتهمهممنعلىاوينهالإالالشتائممعاجم

للـصليبيني يافـا مدينـة وتـسليمه األيـويب الـدين صـالح أخيبكرأيبالعادلامللك
بـذلك نفوسـهم قويـت الـصليبيني وأن،  هلـم ومـصاحلته والرملةاللدمغلوكذلك

اخليانـة هـذه علـى يعلـق بـأن يكتفـي النـبالء أعـالم سـري كتابيفهذايذكرحني
وكـذلك . مجيلوصفكلقبلمنعليهأغدققدكانأنبعد،  هللافاألمر:بقوله
إىلوانـضمامه يـونس الـدين مظفـر اآلخـر األيـويب امللـك خيانـة يـذكر حـني فإنه

نـابلس أعمـال مـن لنـسوة قوقعـة يفللمسلمنيقتاهلميفهلمومشاركتهالصليبيني

ابن-البالغةجشرح/ أسانيدبثالثة٣٨٠ص-٥٢ج-عساكرابن-دمشقمدينةتاريخ)١(
.١٤٠ص-٨ج-الدمشقيكثريابن-والنهايةالبداية/ ١٥ص-١٦ج-احلديدايب
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علـى اخلائناأليويبهذاتأنيبيفيقتصرهذاالذهيبإن،  مسلمألففيهاقتلاليت
عـن مثلـها حىتيقلملفإنهالكلمةهذهقالكانوإذا. تعاىلاهللاساحمه:عنهقوله

، بـالفرنج أقربائـه علـى اعتـضد أنـه هـو ذكـر الـذي إمساعيلاآلخراأليويباخلائن
قنـاين وضـعوا الرهبانإنحىتوعسقالنطربيةعنفضالللصليبينيالقدسفسلم
)١(.»باحلرماألذانوأبطل، الصخرةعلىاخلمر

اختلفماوبتحريفحبماسةينقلونبغدادسقوطاىليصلونعندمالكنهم
!العباسيةالدولةإلسقاطالشيعيةاملؤامرةوفريةاملؤرخونحوله

شـرح كتابيفجاء!الصحابةغريمنذلكعلفمنيكفِّرونأموالغريب
عـداوة وبينـهم بيننـا لـيس والنـصارى اليهود:يقولفيمنرأيكمما«السنةأصول

. دينية

ونعـوذ والكفـر الـضالل مـن هـذا أنالعلمـاء فيـه أفىتقدهذا: اجلواب
.)٢(»باهللا

تفعلـه امللـوك لكـون جـائز والـصهاينة الـصليبيني مـع الـصلح يكونفكيف
يقولوا؟كلمةعلىالعامةرويكفّ

:تعاىلقال

نواالَّذِينأَيهايا{ تَتَّخِذُواالآم ـودهى الْيارـصالنو ـاءلِيأَو مـضُهعب ـاءلِيأَو
ــــضٍ عـبــــن مـوملَّهــو ــ ــــنكُميتَـ إِنَّـــــهمـِ نهمفَ ــــ ــــدِيالاللَّـــــهإِنمـِ هـيم ــــو الْقـَ

٥١:ائدةامل(}الظَّالِمِني(.

.١٤٣ص-األمنيحسن-طوسيالالدينونصريواملغولاإلمساعيليون)١(
.٨٢ص-املدخليهاديبنربيع-السنةأصولشرح)٢(
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والشيعةالِشعيب

يفاللطيـف كتـاب يفشـاهني بـن حفـص أبـو روىكمـا «)١(تيميـة ابنقال
يـدخلوا ملالرافـضة وشـرها ،  املضلّةاألهواءهذهأحذركمالشعيبيلقال...السنة

حـرقهم قـد ،  علـيهم وبغيـا اإلسالمألهلمقتاولكن،  رهبةوالرغبةاإلسالميف
مـن يهوديسبأابناهللاعبدمنهم،  البلدانإىلونفاهم،  بالنارعنهاهللارضيعلي
حمنـة أنذلكوآيةخازرإىلنفاهيساربناهللاوعبدساباطاىلنفاه)٢(صنعاءيهود

.٧ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
للـشيعة ينتـسب مـن وحـىت بـل !أخـرى تـارة وللمجوستارةلليهودالشيعةبنسبةمولعونهم)٢(

، والـنريان ،  األنـوار تعظّـم واـوس «اـوس يفاجلوزيـة قـيم بـن ايقول،  براءمنهوهمباالسم
: منـهم . شـىت فـرق وهـم . إليهـا يصريونشرائعوهلم. زرادشتبنبوةويقرون. واألرض،  واملاء

يفاالشـتراك يـرون وهـؤالء . القـدوة العـامل : عنـدهم واملوبـذ . املوبـذ مـزدك أصحاب،  املزدكية
بابـك أصـحاب : اخلرميـة ومنـهم . وغريهـا ،  والطـرق ،  واءاهلـ يفيـشترك كمـا واملكاسبالنساء

. حـرام وال،  حـالل وال،  نبـوة وال،  والمعـاد ،  بـصانع يقـرون ال،  طـوائفهم شـر وهم. اخلرمي
، واحلاكميـة ،  والدرزيـة ،  والبشكية،  والنصريية،  واإلمساعيلية،  القرامطةطوائف: مذهبهموعلى
. ترمجتـهم سـتأيت كمـا ،  الكفـار أكفرمنوهم،  ةالفاطميأنفسهميسمونالذين،  العبيديةوسائر
وأئمتـهم كلـهم هؤالءشيوخفاوس. التفصيليفويتفاوتوناملذهبهذاجيمعهمهؤالءفكل

مـن بـدين يتقيـدون الوهؤالء. وشرائعهمدينهمبأصليتقيدونقداوسكانوإن. وقدوم
-اجلوزيـة قـيم ابـن -الشيطانمصايدمناناللهفاغاثة» الشرائعمنبشريعةوال،  العاملديانات

!
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:اليهودحمنةالرافضة

تـصلح الالرافـضة وقالـت ،   داودآليفإالامللـك يـصلح الاليهودقالت«
.»عليولديفإالاإلمامة

:باجلوا

عليـه املتفـق احلديثيفوآلهعليهاهللاصلىالنيبقاهلابلذلكالشيعةتقلمل
اهللاكتـاب تـضلوا لنبهأخذمتإنمافيكمتركتإينالناسأيهايا«األمةقبلمن

حبكـم صـحيح حـديث وهـو ! بغرابتهوحكمالترمذيحسنه)١(»بييتأهلوعتريت
. عديدةبألفاظعديدةمصادرمنخترجيهوسيأتيك، وغريه)٢(األلباين

سـبيل يفجهادالاليهودوقالت«وارتضاهالشعيبعننقال)٣(تيميةابنقال
يفجهادالالرافضةوقالت،  السماءمنسيفويرتلالدجالاملسيحخيرجحىتاهللا

.»السماءمنمناٍدوينادياملهديخيرجحىتاهللاسبيل

عندهمبهروايةفالاليهودعندلسيفانزولفأما،  الكذبمنوهذا: قلت

"
الطوائفكانتوإذا! الشيعةاىلينتسبمنأكفرهمفإنكافرةاملارقةالطوائفكانتفإذا/ ٢ج

واليهــوداــوسعقائــدعلــىللــشيعةينتــسبمــنيكــونأنفيجــبلإلســالمتنتمــياملارقــة
!دواليكوهكذاوالنصارى

.٣٢٨ص-٥ج-الترمذي-الترمذيسنن)١(
.٣٣ص-٢ج-األلباين-الصحيحةاألحاديثسلسلة)٢(
هـذا «القـول اىلسـارعت كتبـه يفأدرجـه بنصتيميةابنألزمإذاانهعلىاحملدثةالسلفيةدأبت)٣(

إمـا حكـاه عنـدما يعـدو الفهـو أسـخفه مـا القـول وهـذا » فـالن عنحكاهبللهليسالكالم
وبالتـايل للكـالم تأييـداً هـذا كـان األولكـان فـإن بـالعكس وإمـا كالمـه وتعزيزبهلالستشهاد

!غرضه؟وينقضذلكيفعلعاقلفأيالثاينيكنوإنقالهكمنوحياسبمسؤوليتهيتحمل
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. !هريرةأيبكيسمنتيميةابنأخرجهوقد

فمن! املبكياملضحكمنفهذااملخلّصظهورحىتاجلهادبعدماملماثلةوأما
الــبالداجتــاحالــذيومــنم١٩٤٨حــربيفالــسبعالعربيــةالــدولهــزمالــذي

دوركـان احلروبهذهوخالل! ؟اليهوديكناملم١٩٦٧عاميفوأذلّهااإلسالمية
ولوال،   الصهيوينللجيشوالقتاليةالدينيةالروحدعميفحموريااليهوداحلاخامات

الـيت اهلـزائم سلـسلة مـن التـراب يفممرغـة ةالوهابيأنوفلبقتالشيعياهللاحزب
. أخزم

مــنبنــصوصوسأستــشهد، فكــذبواجلهــادالــشيعةعــنحكــاهمــاوأمــا
:مشتهرةكتبهموكانتاجلهادعنحديثهميفاإلماميةمنتيميةابنعاصروا

، الكفايــةعلـى فــرضفهـو اجلهــاديفالكـالم أمــا«)١(احللـيب اــدأبـو قـال 
بالـصحة عليـه والقـدرة العقـل وكمالوالبلوغوالذكورةاحلرية:وجوبهوشرائط
الومـا منـه لـتمكن وا،  عنـه العجـز منباخللولهواالستطاعة،  منهاملانعةواآلفات

األصـل اإلمـام أمرمعذلكوغريونفقةوكلفةوآلةظهرمنبهإالجهادكونهيتم
الطـارئ اخلـوف حـصول منذلكحكمحكمهماأوجمراهوجرىنصبهمنأوبه

جيـب فتكاملـها األمـوال أواألنفـس احتيـاج إىلاملفـضي أو،  اإلسـالم كلمةعلى
خــالفأوالكفــرأظهــرمــنفكــل، يــسقطهامنــبــشرطاإلخــاللأووبارتفاعهــا

.»جهادهمالشروطمنذكرناهماتكاملمعجيبالكفارفرقسائرمناإلسالم

البـالغ الـذكر علـى كفايـة فـرض وهـو جلهـاد اكتـاب «)٢(احللياحملققوقال

.١٤٢ص-احلليبادأبو-السبقشارة)١(
.٣٦٢ص-احللياحملقق-التسعالرسائل) ٢(
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.»نائبهأو«لقولهفانتبه.»نائبهأواإلماموجودبشرط....احلرالصحيحالعاقل

عليـه لقولـه ،  موجـودا اإلمـام يكنملوإناجلهادجيبقد«)١(ملعتربايفوقال
:منـها رقطـ مـن السالمعليهماألئمةعنرويوما. "بثيامادفنوهم:"السالم

يدفناهللاسبيليفيقتلالذي":قالالسالمعليهاهللاعبدأيبعن،  تغلببنأبان
ويكفّنيغسلفإنه، بعدميوتمثرمقوبهاملسلمونيدركهأنإال، ثيابهيفهوكما

بـني قتـل مـن إالاملـوتى كـل اغسل" :قالخالدأيبوعن" عليهويصلّىوحينط
.»الصفَّني

، اجلهـاد وجـوب علـى حيتـوي الكتـاب هـذا «)٢(احللـي سـعيد بنحيىيلوقا
، الغنيمـة وأحكـام ،  اجلهـاد وكيفيـة جياهـد ومـن عليـه جيـب ومـن ،  وجوبهوكيفية
عليـه اهللاصلىالنيبدينمنعلمومماالكتابفمن:وجوبهأما. يةواجلز،  والفيء

، كفـى كفايـة بـه قـام يمنفـ أنالظنغلبإذاالكفايةعلىووجوبه. ضرورةوآله
، ذكـر ،  حـر كـل علـى ووجوبـه . مقامهغريهبإقامةمنهاملتمكنعنفرضهويسقط

حـضور شرطبـ ،  والعـرج والعمىاملرضمنصحيح،  لهمطبقالعقلكامل،  بالغ
إذافرضهيتعنيوقد. إذنهدونمنحمرموهو،  يؤمرهمنأوإليهداعيااألصلإمام
، لهدفعااجلهادفيجب، املسلمنيبعضبوارأوبوارهمنهخيافعدواملسلمنيدهم

.»اإلمامحيضرملوإناإلسالمإىللهدعاًءال

املعـصوم اإلمـام مـع جيبالدعوةجهادبأنالشيعةتعتربهالذيالقولإنمث
مطـابق القـول فهذاعنيفرضهوبلاإلماموجودمنهيلزمفالالدفعجهادوإما

أويلمـع إالّالدعوةجهادجيبالفعندهم، األمرأويلخيصفيماالفقهيةمآلرائه

.٣١١ص-١ج-احللياحملقق-املعترب)١(
.٢٣٣ص-احلليسعيدبنحيىي-للشرايعاجلامع)٢(
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جهـاد وحـىت بـل ،  كانتطريقةبأيالسلطةمنمتكنمنكلعندهموهم،  األمر
منأيامنايفالكثريشهدناوقد،  األمرأويلبإذنإلّاجيوزالبانهبعضهمأفىتالدفع
بعـض لـردع وذلـك ، الـسلفية الفـضائيات اللخمنذلكيقولونالسلفينياملفتني

أنمث. !األمريكـيني ضـد احلـرب يفلالشـتراك العراقيةاحلدودعبورمنالسعوديني
ــول ــدمالق ــاديفاخلــروجبع ــدعوةجه ــعال ــصومغــريم ــةجــعيراملع خــشيةلعلّ

والعودة، اإلهليالتوفيقمنخاٍلاألمرجيعلاإلخالصوجودوعدم، االستئصال
فقـد ذلـك يف-الـسلفيون ومنـهم -احلنابلةوافقتناوقداإلسالمبالدعلىبالبالو
مـع خيـرج أنيعجبينالأمحدقال«قولهحنبلبنأمحدعناحلنبليقدامةابننقل

شـفقة لـه مـن مـع يغـزو وإمنـا املـسلمني وتضييعباهلزميةرفعإذاالقائدأواإلمام
ذلـك إمنـا معـه يغـزى والغلولاخلمربشربيعرفكانفإناملسلمنيعلىوحيطة

)١(»نفسهيف

وعلـى الـشيعة علـى الـصريح الكـذب منتيميةابنتقولهالذيفالقوللذا
!اليهود

إىلالـصالة رونيـؤخ واليهـود «وارتـضاه الـشعيب عـن نقـال تيميـة ابـن قـال 
واحلـديث ،  النجـوم اشـتباك إىلاملغـرب يـؤخرون الرافضةوكذلكالنجوماشتباك

يـؤخروا مـامل الفطـرة علـى أمـيت تـزال القالأنه:سلمو عليهاهللاصلىالنيبعن
.»النجوماشتباكإىلاملغرب

: اجلواب

كلُّـه الـسبت يومجيعلوناليهودأنيعلمفالكل،   الصريحالكذبمنوهذا

.٣٧١ص-١٠ج-قدامهبنالرمحنعبد-الكبريالشرح)١(
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الـسفر وهـو التثنيـة سـفر يفجـاء ،  وغـريه النجوماشتباكوقتبنيفرقالللعبادة
وقـال إسـرائيل مجيـع موسـى ودعـا ١«)١(اليهـود عندالفقهيةاألحكاممجعيالذ
اليــوممــسامعكميفــاأتكلّــمالــيتواألحكـام الفــرائضإســرائيليــاامســع. هلـم 

لـيس ٣. حوريـب يفعهدامعناقطعإهلناالرب٢. لتعملوهاواحترزواوتعلموها
وجها٤. أحياءمجيعنااليومهنانالذيحننمعنابلالعهدهذاالربقطعآبائنامع

وبينكمالرببنيواقفاكنتأنا٥. الناروسطمناجلبليفمعناالربتكلملوجه
دواتصعوملالنارأجلمنخفتمألنكم. الرببكالمأخربكملكيالوقتذلكيف

بيـت مـن مـصر أرضمـن أخرجـك الـذي إهلكالربهوأنا٦. فقال. اجلبلإىل
ماصورةمنحوتامتثااللكتصنعال٨. أماميأخرىآهلةلكيكنال٧. ةالعبودي

٩. األرضحتـت مـن املاءيفوماأسفلمناألرضيفومافوقمنالسماءيفمما
يفاآلبـاء ذنـوب أفتقـد . غيـور إلـه إهلـك الـرب أناألينتعبدهنوالهلنتسجدال

ألـوف إىلإحساناوأصنع١٠يبغضونينالذينمنوالرابعالثالثاجليلويفاألبناء
الالـرب ألن. بـاطال إهلـك الـرب باسمتنطقال١١. وصايايوحافظيحميبمن

. إهلكالربأوصاككمالتقدسهالسبتيومإحفظ١٢. باطالبامسهنطقمنيربئ
للـرب فـسبت الـسابع اليـوم وأما١٤. أعمالكمجيعوتعملتشتغلمأياستة١٣

ومحـارك وثـورك وأمتـك وعبـدك وابنتـك وابنـك أنتماعمالفيهتعملالإهلك
١٥. مثلـك وأمتـك عبـدك يـستريح لكـي أبوابـك يفالـذي ونزيلكائمكوكل

شـديدة بيـد هنـاك منإهلكالربفأخرجكمصرأرضيفعبداكنتأنكواذكر
أكـرم ١٦. الـسبت يـوم حتفـظ أنإهلـك الـرب أوصاكذلكألجل. ممدودةذراعو

نـداء -اخلـامس اإلصـحاح -٢٨٨–٢٨٧ص-الكنيـسة -) القـدمي العهـد (املقـدس الكتاب)١(
.م١٩٩٣فنلنداطبعة-املانيا-شتوتغارت-الرجاء
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علـى خـري لكيكونولكيأيامكتطوللكيإهلكالربأوصاككماوأمكأباك
٢٠. تـسرق وال١٩. تـزن وال١٨. تقتلال١٧. إهلكالربيعطيكاليتاألرض

بيـت تـشتهِ والقريبـك امـرأة تـشتهِ وال٢١. زورشـهادة قريبـك علـى تشهدوال
٢٢. لقريبـك مـا كـل والارهمحوالثورهوالأمتهوالعبدهوالحقلهوالقريبك

والـسحاب النـار وسـط مـن اجلبـل يفمجـاعتكم كـل الرباكلمالكلماتهذه
.»إياهاوأعطاينحجرمنلوحنيعلىوكتبها. يزدوملعظيموصوتوالضباب

!تيمية؟بناابتدعهااليتالنجوماشتباككذبةفأين

صـاليت وقـت مـسألة يفلهرسـائ يفاملرتـضى الـشريف قـال :اإلماميـة وأما
؟النافلةركعاتاألربعغريفرقواآلخرةاملغربعشاءبنيهل«)١(والعشاءاملغرب
؟بالنــهارتــرىالأجنــمثالثــةبــدتإذاأمالقــرصلــسقوطاملغــربصــالةوأول

لطلـوع مراعـاة غـري مـن ملغـرب اصـالة وقـت دخـل الـشمس غربتإذا:اجلواب
بنيالوقتاشتراك، ركعاتثالثفيهيؤديماقدارمالوقتمنمضىفإذاالنجم
.»اآلخرةعشاءصالةوبنياملغربصالة

وعالمتـه . الـشمس غيبوبـة عنـد املغربصالةوقتأول«)٢(الطوسيوقال
هوقتـ وآخـر . املـشرق جانـب مـن احلمـرة عـدم سـقوطه وعالمـة . القرصسقوط
إىلالوقتأولمنتأخريهجيوزوال. املغربناحيةمناحلمرةوهو،  الشفقسقوط

.»لعذرإالآخره
. تيميةابنذكرهالذيالقولالبهتانفمنلذا

-الرباجابنالقاضي-الفقهجواهر/٢٧٤ص-١ج-املرتضىريفالش-املرتضىرسائل)١(
.٢٥٥ص

.٥٩ص-الطوسيالشيخ-النهاية)٢(
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شـيئا القبلـة عـن تـزول واليهـود «وارتـضاه الـشعيب عـن نقالتيميةابنقال
.»الرافضةوكذلك

:قلت

بـال الـشيعة فقهـاء كـل السـتقبال ااشـترط فقـد ،  الصريحالكذبمنوهذا
اآلفاقكتبهمألتوالذيتيميةالبناملعاصر)١(احلليالعالمةمثالمنهمو، استثناء

فكيف)الكرامةمنهاج(يفآراءهرأىملاذلكولوال، نفسهتيميةالبنوصلتحىت
حيلـة عـن الكـذب يؤكـد مـا هـذا ! ؟الفقهيـة كتبـه تصلوملالكرامةمنهاجوصل

.!وخبث
وكـذلك الصالةيف)٢(تنودواليهود«وارتضاهالشعيبعننقالتيميةابنقال

»الرافضة
احلركةجوازعدمعلىالفقهاءامجعفقد،  الصريحالكذبمنوهذا:قلت

. استثناءبالاإلحرامتكبريةبعدالصالةيفمطلقاًكراهتهاأو

الـصالة يفأثواـا لتـسد واليهـود «وارتضاهالشعيبعننقالتيميةابنقال
.»الرافضةوكذلك

ذكروالالصالةيفللعورةالسترفاملطلوبالصريحالكذبمنوهذا:قلت
وعـدم الـصالة يفاليـدين إسـبال اىليـشري كانفإن!اإلماميةعندالثيابإلسدال
اهلجـرة دارإمـام -أنـس بـن مالـك عناملنقولنيالرأينيأحدإنه:فنقولالتكتف

-٣ج-األولالـشهيد -الـشيعة ذكـرى / ١٨٧ص-١ج-احللـي العالمـة -األحكامحترير)١(
.٥٩ص-٢ج-احللياحملقق-املقاصدجامع/ ١٨٨ص

٥ج-األثـري ابـن -احلـديث غريبيفالنهاية» وأكتافهرأسهحركإذا،  ينودناد«األثريابنقال)٢(
.١٢٤ص-
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عننقالسبحاينجعفرالشيخقال! بذلك؟اليهودشابهقدهوفهل-مونهيسكما
اليـد قـبض إن«اخلمـسة املـذاهب علـى الفقـه كتابـه يفمغنيـة جـواد حممـد الشيخ

التكتـف إن:احلنفيـة فقالـت . الـسنة أهلفقهاءبنيندبهاشتهرمماباليمىناليسرى
ظـاهر علـى الـيمىن كفـه بـاطن يـضع أنللرجلواألفضل،  بواجبوليسمسنون

:الشافعيةوقالت. درهاظصعلىيديهاتضعأنوللمرأة، سرتهحتتاليسرىكفّه
سنالـصدر حتـت يـسراه ظهـر علـى مينـاه بـاطن وضعواألفضل،   واملرأةللرجلي

يـضع أنواألفـضل ،  سنةإنه:احلنابلةوقالت. األيسراجلانبيليمماالسرةوفوق
:فقـالوا املالكيـة عنهموشذت. السرةحتتوجيعلها،  يسراهظاهرعلىميناهباطن
عبـد :منـهم ،  قبلـهم أيضامجاعةوقالت،  الفرضالصالةيفاليدينإسداليندب

، جــريجوابــن، وعطــاء، جــبريبــنوســعيد، املــسيببــنوســعيد، الــزبريبــناهللا
نعـ واملنقـول . الفقهـاء مـن ومجاعـة ،  سـريين وابـن ،  البـصري واحلسن،  والنخعي

.)١(»والسدلالقبضبنيالتخيرياألوزاعياإلمام

. !تيميةابنكذبترىهناومن
عـدة النـساء علىيرونالواليهود«وارتضاهالشعيبعننقالتيميةابنقال

.»الرافضةوكذلك
:قلت

للمطلقــةالعــدةبأحكــاممليئــةالـشيعة فكتــبالــصريحالكــذبمــنوهـذا 
علىلدليلحنتاجوهل،  األدلةنقللذلكتاجحناللب!مستقلةوبعناوينواألرملة

. !؟املسلمنيبالديفالشيعةوجود

-هــ ١٤١٣-قـم اعتمـاد مطبعة-السبحاينجعفرالشيخ-آثارها،  حدها،  مفهومها،  البدعة)١(
.١٥٢ص
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وكـذلك التـوراة حرفـوا واليهـود «وارتـضاه الـشعيب عننقالتيميةابنقال
.»القرآنحرفواالرافضة

:قلت

عنـد وردتالتحريـف منهايفهماليتفالروايات،  الصريحالكذبمنوهذا
ظاهرهااليتمثلالسنةأهلمناحلشوينيكتبيفوردوماسنةوةشيعاألخباريني

مبـا وأولوهـا لظاهرهـا يلتفتـوا ومل. الفقهـاء هلايلتفتوملبذلكتوحيالشيعةعند
. عليهاملربهنالثابتمعيتناسب

علينـا اهللافتـرض قـالوا واليهـود «وارتـضاه الـشعيب عننقالتيميةابنقال
.»افضةلراوكذلكصالةمخسني

:قلت

. !عندهمهلاذكروالاإلماميةعلىالصريحالكذبمنوهذا

علـى الـسالم خيلـصون الواليهود«وارتضاهالشعيبعننقالتيميةابنقال
.»الرافضةوكذلك، املوت:والسأم، عليكمالسأم:يقولونإمنااملؤمنني

:قلت

يسمعوملالعاملدبالكليفالسنةختالطفالشيعة،  الصريحالكذبمنوهذا
لنفـسه ادعاهاماتيميةابنحىتبل!عليكمالسأملهقالشيعياًأناحدهمقالأن

. !آنذاكالشيعةحواضرمنحلبمدينةوكانت، الشاميفالشيعةخيالطوهو

ــال ــنق ــةاب ــالتيمي ــشعيبعــننق ــضاهال ــود«وارت ــأكلونالواليه اجلــريي
.»ضةالرافكذلكووالذنابواملرماهي

:قلت
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املوصــىالــثقلنيعــنالــصحيحةالــصرحيةاألخبــاروصــلتفقــدهــذهأمــا
:سبحانهفقالأكلهاعنبالنهيالضاللخشيةمابالتمسك

ــا{ ــاي هَأيــواالَّــِذين نــواآم أَطِيعــه ــوااللَّ أَطِيعــوَلو ســيالر ــأَمرِوأُوِل ــنكُماْل }مِ
.)٥٩ةاآليمن: النساء(

:حبرمتهاقالوااألمروأولوا

جعفرأبوأقرأين«قالمسلمبنحممدعن)١()الكايف(يفالكليينالشيخروى
والـزمري اجلـري عنأاكم:فيهفإذاالسالمعليهعليكتبمنشيئاالسالمعليه

نـؤتى إنـا اهللايرمحـك اهللارسـول ابنيا:قلت:قالوالطحالوالطايفاملارماهيو
فـال قـشر لـه لـيس ومـا الـسمك منقشرمالهكُلْ:فقال؟رقشلهليسلسمكبا

.»تأكله

واجلـري املارمـاهي حرمـة عنالتفصيليفقالهماأنتيميةابنغرائبومن
أبـا أنأمبـه جـاء أينفمن!اإلطالقعلىاليهودكتبيفموجودغرياليهودعند

النـاموس أن«)٢(املقـدس لكتاباقاموسصاحبقال؟!عندهكيسيهتركهريرة
، طـاهر وحراشـف زعـانف لـه فالـذي ،  الـنجس والسمكالطاهرالسمكبنيميز

بأمسـاك معرفـة امللـك لسليمانوكان. جنساكانوحراشفزعانفلهليسوالذي
النـوع يـذكر بـل ،  الـسمك أنـواع عـن حيـدثنا الاملقـدس الكتـاب أنغريفلسطني
.»عموما

النصارىكتبيفموجودةغريأمورعنوكالمهاملتواصلةتيميابنوكَِذب

.٢١٩ص-٦ج-الكليينالشيخ-الكايف)١(
.٤٨٤ص-الشرقيةالكنائسجممع-املقدسالكتابقاموس)٢(
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دونمناألديانكتبيفمباعاملأنهيظنونأتباعهمنالبصريةعميانجعلواليهود
الفائقـة والقـدرة العظيمالبهتانليكتشفوا،  البسيطالبحثعناءأنفسهميكلِّفواأن

. شيخهمعندالكذبعلى
كلـها تنـسخ اليـان فاألدالـديانات أهـل كامأحبعضتتشابهأنتثريبوال

مثـل ،  واإلسالماليهوديةبنيومنها،  األديانبنيمشتركةاألحكامبعضتبقىفقد
البيـت أهـل عـن الـصحيحة الرواياتجاءتإنذنبنافماوغريهوالزنااخلمرحترمي

والعقيـدة الفقـه خيلووهلاليهودنشابهالحىتنتركهافهل؟بذلكالسالمعليهم
ومـا الدينضرورياتومن! ؟)١(األديانباقيمعايشتركونرأمومنالسنةعند
تـورام يفاليهـود عندذلكوردوكذلك،  جنسوكونهاخلرتيرحترميالقرآنبهنزل

والـضأن البقر. تأكلوااليتالبهائمهيهذه٤. مارجساتأكلال«)٢(فيهاجاءإذ
يمـة وكـل ٦. واملهـاة والثيتلوالرئموالوعلواليحمورلظيبواواإلبل٥. واملعز

تأكلوهافالهذهإال٧. تأكلونفإياهاوجتترظلفنيوتقسمهظلفاتشقالبهائممن
تـشق اللكنهاجتترألاوالوبرواألرنباجلمل. املنقسمالظلفيشقومماجيترمما

. لكـم جنـس فهـو جيتـر اللكنـه لـف الظيشقألنهاخلرتير٨. لكمجنسةفهيظلفا
ماكل. املياهيفماكلمنتأكلونهوهذا٩تلمسواالوجثثهاتأكلواالحلمهانفم

قـال «القـيم ابـن قـال ) اهللارؤية(هيوالنصارىاليهودمعالسلفيونايشتركاليتالعقائدمن)١(
مجيعـا والفقـه باحلـديث العلـم يفمثلهوقتهيفيكنوملمينباحلديثأعلمهوخزميةابن: املزين
والنـصارى اليهـود منشراملؤمننيعندفهواآلخرةيفتعاىلاهللارؤيةينكرفمن: كتابهيفوقال

-اجلوزيـة قـيم ابـن -االسـالمية اجليـوش اجتمـاع . »املؤمننيمجيععندمبؤمننيوليسواواوس
يـرون لكـوم والنـصارى اليهـود مـن شـرا يكـون توحيدهحقاهللايوحدمنفعندهم/ ٨٩ص

!واآلخرةالدنيايفواجبةاهللارؤية
.٣٠٢ص-١٩٨٠-املقدسالكتابردا-) القدميالعهد(املقدسالكتاب)٢(
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الوحرشـف زعـانف لـه لـيس مـا كـل لكـن ١٠. تأكلونـه وحرشـف زعـانف له
.»لكمجنسإنه. تأكلوه

!!فقط؟اليهودلنخالفاخلرتيرنأكلفهل

الثابتـة تاملستحبابعضيفيقولالذيفهومثلهدعنبتأنتيميةابنيريدبل
ومــن هنــا ذهــب مــن ذهــب مــن الفقهــاء إىل تــرك بعــض   «والــسنةالــشيعةعنــد

ومصلحة التميـز   ،  فال يتميز السني من الرافضي    ،  املستحبات إذا صارت شعارا هلم    
وهـذا الـذي   ، عنهم ألجل هجرام وخمالفتهم أعظم من مـصلحة هـذا املـستحب     

الخـتالط واالشـتباه مفـسدة    يـه يف بعـض املواضـع إذا كـان يف ا          يه حيتاج إل  ذهب إل 
)١(»راجحة على مصلحة فعل ذلك املستحب

والـسنة الكتابإىلفيهانرجعأنجيبفقهيةأحكاموالكراهةواالستحباب
، الناقـصة بعقولنـا بدعيـة أحكـام إىلبننـا تؤدياليتاألساليبونبتدعنبتكرأنال

:تعاىليقول

الٌل هذَااْلكَذِبمأَْلسِنتُُكَتصِفِلماتَُقولُواوال{ ـذَا حـهو امر وا حـِلتَْفتَـر
ى يْفتَـرون الَّـِذين ِإناْلكَذِباللَّهِعلَى ذِب اللَّـهِ علـَ ون الاْلكـَ فْلِحـي{

.)١١٦:النحل(

:بعضهمقالحىتسنةعندهمفاالبتداعجماناًهؤالءعندالفتاوىجتدلذا

يفاألمــةرمحــة(كتــابيفالدمــشقينالــرمحعبــدبــنحممــدالــشيخقــال«
وهـو ،  التـسطيح القـرب يفالـسنة :للشعراينامليزانامشاملطبوع)األئمةاختالف

. الشافعيمذهبمنالراجحعلىأوىل

.١٥٤ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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شـعارا صـار التـسطيح ألنأوىلالتـسنيم :وأمحـد ومالـك حنيفـة أبـو وقال
جعلتـه ملـا لكـن املـشروع هـو القبورتسطيحإن:واملاورديالغزايلوقال. للشيعة

. التسنيمإىلعنهعدلناهلمشعاراالرافضة

ملـا ولكـن الـيمني يفالتخـتم املشروعإن:احلنفيةمن)اهلداية(مصنفوقال
)١(.»اليساريفجعلناهالرافضةاختذته

مثمـسنما اممـسطّحا الـنيب قـرب كـون يفمتعارضةرواياتالبيهقينقلوقد
العرصـة ببطحـاء مبطوحةقبورهم-حممدبنالقاسمروايةحتصماومىت«قال

عليـه اهللاصلىالنيبقربالتمارسفيانرؤيةوصحت،  التسطيحعلىيدلفذلك-
وليـد زمـن يفجـداره سقطفقد،  القدمييفعليهكانعماغُيرفكأنهمسنماوسلم

بـن القاسـم يثوحـد ،  أصلحمثالعزيزعبدبنعمرزمنيفوقيل،  لكاملعبدبن
مـن العلـم أهـل بعـض أناال،   حمفوظـا يكونأنوأوىلأصحالبابهذايفحممد

صارالتسطيحوان، باإلمجاعجائزالكونهالزمانهذايفالتسنيماستحبأصحابنا
مـن عنـه مـرته هـو مبـا ورميهفيهاأللسنةإلطالةسببايكونفالالبدعألهلشعارا

.)٢(»توفيقالوباهللالبدعأهلمذاهب

مـسطحا كـان نفسهوآلهعليهاهللاصلىالنيبقربأنترجيحهيفواضحوهو
!!؟البدعةعلى)التوفيقوباهللا(، قبورهاتسطحالبدعاهللكونوغريعدللكنه

اخلفَّنيعلىاملسحونيرالواليهود«وارتضاهالشعيبعننقالتيميةابنقال
.»الرافضةوكذلك

.٢١٠–٢٠٩ص-١٠ج-األميينالشيخ-الغدير)١(
.٤–٣ص-٤ج-البيهقي-الكربىالسنن)٢(
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: اجلواب

وهـو !اخلفَّـني علىاملسحيرواالأويرواحىتاليهودعندوضوءاكهنليس
. !أصالالعباداتيفمائيةطهارةاليهودعندفليس. !املضحكةاالفتراءاتمن

سالنـا أمـوال يـستحلون واليهـود «وارتـضاه الشعيبعننقالتيميةابنقال
يس {:قـالوا أـم القـرآن يفبـذلك عنهماهللاأخربناوقدالرافضةوكذلككلهم لـَ
»الرافضةوكذلك)٧٥اآليةمن: عمرانآل(}سبِيٌلالُْأمينيفِيعَلينا

رمتين«قالواوحقا، الفعلهذاالشيعةتستحلُّفالالصريحالكذبمنوهذا
علـى العـراق يفإسـالمية إمـارة أقاممنهذاصرناعيفرأينافقد»وانسلتبدائها

!!كفارألمالشيعةونساءوأموالدماءباستحاللفتاويهأصدروالوهايباملذهب

النـاس أمـوال يـستحلّون طريقـه وسـالكي تيميـة ابـن أتبـاع السلفينيإنبل
إذايـضا أويقال«الوهابعبدبنحممدقالإذ!مزاحهمعندحىت،  االرتدادببدعة

اهللاصـلى لرسـول اوتكـذيب الـشرك بـني مجعواألمإاليكفَّرواملاألولونكان
العلمـاء ذكـر الـذي البابمعىنفما،  ذلكوغريالبعثوإنكاروالقرآنوسلمعليه

ذكـروا مث،  إسالمهبعديكفَّرالذياملسلموهو) املرتدحكمباب(؟مذهبكليف
أشـياء ذكـروا أـم حـىت ،  ومالـه الرجـل دمويحلُّفِّريكمنهانوعكلكثريةأنواعا
وجهعلىيذكرهاكلمةأوقلبهدونبلسانهيذكرهاكلمةمثلفعلهامنعنديسرية
)١(»واللعباملزح

ابـن مفارقـات غريـب ومـن ! ؟باملزاححىتاملسلمنيماليستحلالذيفمن

-االوىلالطبعـة -للنـشر اسـم القدار-الوهـاب عبـد بـن حممد-التوحيديفالشبهاتكشف)١(
.١٩ص-م١٩٩٥
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يفمتفـاخرا بتطبيقـه تـرف اعالـشيعة موبقـات مـن الفعـل هـذا عدوفيماأنهتيمية
ملكسرجواساىلأرسلهاواليت)١(القربصيةالرسالةيفتيميةابنقال!آخركتاب
ومـع ،  لـه وإهانة،  سيسلصاحبشتيمةالناسأعظممنالتتاروكان...«قربص

الـسيب وكـذلك . عنـهم والـذب ،  إلـيهم باإلحـسان ملتكمأهلنعاملكنافإناهذا
كمـا ،  ـم ورأفتنـا ورمحتنـا إحـساننا احـد كـل يعلـم ،  نـصارى المنبأيديناالذي

.»املرسلنيخامتأوصانا

الذمـة أهـل إىلبإحـسانه يفتخـر ،  مـساملٌ ،  ودودالنـصارى معتيميةابنهذا
إلّـا كتبـه مـن كتابـا يـدع مللكنـه !املـسلمني يذحبونكانواالذينالرومأسرىواىل

يفجتـدها الواهيـة حبجـج وسـبا وحتريضاوتفسيقااتكفري»رافضة«للـفيهوتطرق
!؟ذكرهمبااألوىلفمن! كتبهم

يفقروـا علـى تـسجد واليهـود «وارتـضاه الـشعيب عـن نقـال تيميةابنقال
.»الرافضةوكذلكالصالة

:قلت

هلـا العـريف باملـسمى اجلبهةعلىيكونفالسجود،  الصريحالكذبمنوهذا
!استثناءبالذلكعلىتنصالشيعةكتبوكل

فـق ختحـىت تـسجد الواليهـود «وارتـضاه الـشعيب عـن نقـال تيميـة ابـن قال
.»الرافضةوكذلكالركوعشبهمرارابرؤوسها

:قلت

الاليهـود أنمثالـشيعة عنـد لـذلك وجـود فـال الـصريح الكـذب منوهذا

.٢٩ص-تيميةابن-القربصيةالرسالة)١(
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ليتلـوا الركـب لـى عجيثـون كـانوا قـدمياً أـم عنـها واملعـروف ! صالايفتسجد
والتـضرع الربإىلالصالةمنسليمانانتهىعندما٥٤. «التوراةيفجاءادعيتهم

. الـسماء حنويديهوباسطاركبتيهعلىجاثياكانحيثاملذبحأماممنض،  إليه
مـنح الـذي الـرب تبـارك ٥٦. :قائالعالبصوتكلهالشعبوباركووقف٥٥

الـصاحلة وعـوده مـن واحـدة كلمةخيلفومل،  وعدهىمبقتضإسرائيللشعبهراحة
)١(»موسىعبدهلسانعلىانطقاليت

كان:يأيتكمافكانالصالةترتيبأما«)٢(املقدسالكتابوسقاميفوقال
كـل عنـدها فيقـف العموميـة الصالةويتلواملنربيعلوالشعباجتماعبعدالواعظ
كلمــةمتحــدينويــرددون، والوقــاراخلــشوعمــنغايــةعلــىأماكنــهميفالـشعب 

كانـت مث،  اآليـات بعـض تالوةيعقبهاطلبةعشرةتسعالصلواتوكانت. "آمني"
إىلمقـسما فكـان النـاموس وأما. واألنبياءالناموسيقرأمثالصلواتبعضتكرر
كـل فـصل منـها يقـرأ األنبيـاء أقـوال مـن إضافاتبعضمعفصالومخسنيأربعة
.»السنةمدارعلىجبملتهاتقرأأنإىلسبت

. سجودوالفيهاركوعفال!اليهودصالةفهذه

:ويقولـون ،  جربيلتبغضواليهود«وارتضاهلشعيباعننقالتيميةابنقال
حممدعلىبالوحيجربيلغلط:يقولونالرافضةوكذلك،  املالئكةمنعدوناهو

.»سلموعليهاهللاصلى

:قلت

.٦٠٠ص-- arabicbible موقع-واإلجنيلالتوراة)١(
.٢٧١ص-الشرقيةالكنائسجممع-املقدسالكتابقاموس)٢(
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كـان ولـو ! مطلقـا ذاالشيعةتقولوالالبهتانبل،  الكذببحأقمنوهذا
نسبةيفتوهمتيميةابنأنالقولميكنلكاناألزمانمنزمنيفذاقالقدأحد
!أحدبهيقلوملكيفللجميعالفعلهذا

:تعاىلقال

ا قُلْـتُم سمِعُتموهِإْذولَوال{ مـ كُـونـا يلَنتَكَلَّ أَن بحانَك بِهـذَا منـَ ذَا سـ هـ
تَانهبِظيم١٦:النور(}ع(.

النـصارى وافقـوا ضةالرافـ وكذلك«وارتضاهالشعيبعننقالتيميةابنقال
وكــذلك، متتعــاــنيتمتعــونإمنــا، صــداقلنــسائهملــيسالنــصارى، خــصلةيف

.»املتعةويستحلّون، باملتعةيتزوجونالرافضة

قـاموس يفقـال !ذلـك تـرى الفالنـصارى القبـيح الكذبنموهذا:قلت
. عروسـه اختياريفالكاملةاحلريةللعريساملسيحيةأعطتقد«)١(املقدسالكتاب
وتقـدمي عطـاء بـيمني يـتم العقـد وكـان العـروس اختيـار بعـد تعقداخلطبةوكانت

كمـا ،  بالعمـل أحيانـا املهـر وكـان . العروسأيبإىلالعريسمناملهروكان. هدايا
هـي التـوراة يفالـواردة األحكامإناملعروفومن»وعثنيئلوموسىيعقوبفعل

جئتأينتظنواال«استثناهيسوعأنىالنصاريقولماسوىالنصارىعندعينها
أقـول احلـق فـإين ١٨. ألكمـل بـل ألنقـض جئتما. األنبياءأوالناموسألنقض

مــنواحــدةنقطــةأوواحــدحــرفيــزولالرضواألالــسماءتــزولأنإىللكــم
وعلّـم الـصغرى الوصـايا هـذه إحدىنقضفمن١٩. الكليكونحىتالناموس

يدعىفهذاوعلَّمعملمنوأما. السماواتملكوتيفأصغريدعىهكذاالناس

.٦١٧ص-الشرقيةالكنائسجممع-املقدسالكتابقاموس)١(
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تثبـت وهـي ،  واليهـود النصارىنصوصفهذه)١(.»السماواتملكوتيفعظيما
. عندهماملهروجود

، حـرم مثالوحيبهنزلزواجهويقولوناملتعةجوازيرونالالذينإنمث
مثنسخمثأبيحأنهنوبيااملتعةنكاح«)٢(بابيفمسلمعلىشرحهيفالنوويقال
املتعـة نكـاح أنثبـت :املازريقال«:»القيامةيومإىلحترميهواستقرنسخمثأبيح
، نـسخ أنـه هنـا املذكورةالصحيحةباألحاديثثبتمثاإلسالمأوليفجائزاكان

»حترميهعلىاإلمجاعوانعقد
مـشاني والـصحابة وآلـه عليـه اهللاصـلى الـنيب كـان هلتيميةالبنفنقول

علىحكمفقد، نعم:قالفإن! ؟وقتهايفاملتعةاحلّواعندماباالحنرافللنصارى
!لناحكمفقد، كال:قالوان، بالردةنفسه

بـن امللـك عبـد مثلللمتعةالصحابةمدرسةأئمةبعضاستحاللثبتوقد
عبـد بـن امللـك عبـد «الـذهيب قـال كمـا الـستة الكتبأصحابلهروىإذجريج

نفـسه يفوهـو ،  يـدلس ،  الثقـات األعـالم أحد،  املكيخالدأبو،  جريجبنلعزيزا
يـرى كـان ،  املتعـة نكـاح امـرأة عنيسـب منحنواتزوجقدكونهمعثقتهعلىجممع

الـستة احلفّـاظ امجـع وقـد )٤(.»زمانـه يفمكـة أهلفقيهوكان. ذلكيف)٣(الرخصة

.٨ص-الكنيسة-) اجلديدالعهد(قدساملالكتاب)١(
.١٧٩ص-٩ج-م١٩٨٧-بريوت-العريبالكتابدار-النووي-مسلمشرح)٢(
ابـن اجتـهاد بـني الفـرق ومـا !باالجتـهاد لـه للعـذر إجيادهو) ذلكيفالرخصةيرىكان(قوله)٣(

يكـون باستحالهلاالشيعةاداجتهوقدرهمنينقصالذلكوكونهلاواستحاللهاملتعةيفجريج
!زنا؟بلمنقصة

-١٣٨٢-األوىل-البجــاويحممــدعلــي-٦٥٩ص-٢ج-الــذهيب-االعتــدالميــزان)٤(
.لبنان–بريوت-والنشرللطباعةاملعرفةدار-م١٩٦٣
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!أحاديثهختريجعلى

!؟عندهماحلالذاوهوثاحلديأئمةعنهيرويفكيف

وانـتم مبانيكمعلىعليهاإلنسانيعاتبفكيفالفروعيفاجتهادهذاأنمث
األشعري أعلم «:)١()النبوات(كتابيفتيميةابنقالاألصوليفاداالجتهأجزمت

والشهرستاين أعلم من الغزايل ا ولكن بعضهم أقـرب      ،  من الشهرستاين باملقاالت  
وهـذا أقـرب يف مواضـع؛       ،  وقد يكون هـذا أقـرب يف بعـض        ،  بعضإىل السنة من    

الف الفقهاء؛ فـإنهم  وهذا لكون أصل اعتمادهم مل يكن على القرآن واحلديث؛ خب      
، فلهذا كـانوا أكثـر متابعـة   ، يف كثٍري مما يقولونه إنما يعتمدون على القرآن واحلديث       

ويـذمون مـن وجـه؛ فـإنّ     ،وهلذا يعظَّمون من وجه، لكن ما تكلّم فيه أولئك أجلّ  
.»وخطأهم بعد االجتهاد مغفور، وسعياً مشكوراً، وفضائل، هلم حسنات

وإن «السنةأهلبنياخلالفيف)٢()املستقيمالصراطقتضاءا(كتابيفوقال
مل يوجـب ذلـك تفرقـاً وال    ، حصل بينهم تنـازع يف شـيء ممـا يـسوغ فيـه االجتـهاد       

وأن اتهد املخطـئ لـه أجـر    ، يب منهم له أجرانبل هم يعلمون أن املص    ،  اختالفاً
.»وخطؤه مغفور له، على اجتهاده

السـتفراغ ترجـع املسألةأنواملفروضغريهعنالسنياجتهاديفالفرقفما
!؟احلجةبهوقامتالنصوصمنوصلمباواإلحاطةاملسلمنيغشوعدماجلهد

علـى والنـصارى اليهـود لتوفُـض «وارتـضاه الشعيبعننقالتيميةابنقال
، موسـى أصـحاب :قـالوا ؟ملَّـتكم أهـل خـري مناليهودسئلتخبصلتنيالرافضة

.٦٣٢ص-١ج-تيميةابن-النبوات)١(
.٣١٨ص-٢ج-تيميةابن-املستقيمالصراطاقتضاء)٢(
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ــالوا؟ملــتكمأهــلخــريمــن:لنــصارىاوســئلت ــئلت، عيــسىحــواري:ق وس
أمـروا سلمو عليهاهللاصلىحممدأصحاب:قالوا؟ملتكمأهلشرمن:الرافضة

.»فسبوهمهلمباالستغفار

:قلت

:فسيقولونملّتكمأهلخريمنالشيعةوسئلت: الشعيبيقولأنافاإلنص
احلـديث يفالكتابمعمبالتمسكأمرالذينآلهوعليهاهللاصلىالنيببيتأهل

. والعوامالسذّجعلىالكالمذايدلّسأنال. الصحيح

حبـال الـصحابة مـع املـسلمني حالتيميةوابنالشعيبيشبهأنالغريبومن
عنـاد عـن عـدة نـصوصا علينـا قصالقرآنأنفاملعلوم،  وعيسىموسىأصحاب
:موسىأصحاب

:تعاىلقال

فََقـاتِال وربـك َأنْـت َفاذْهـب فِيهادامواماأَبدًاَندخَلهالَنإِنَّاموسىياَقالُوا{
.)٢٤:املائدة(}َقاعِدونهاهناإِنَّا

:تعاىلوقال

ــابَِأهــُللُكيــسأَ{ ــزَلأَنالْكِتَ ُتنهِمــي ــأَفَقَــدالــسماِءمِــنكَِتابــًاعلَ لُواس
َذتْهم جهرةاللَّهأَِرنَافَقَالُواذَلِكمِنأَْكبرموسى اعِقَُة فََأخـالـص م م بِظُلْمِهـِ ثـُ

ــلَاتَّخَــذُوا الْعِجــدِمِــن عــاب ممتْهــاء جيالْبــاتــان ــاذَلِــكعــنفَعفَونَ نآَتيــىو وسم
.)١٥٣:النساء(}مِبيناًسلَْطاناً

:تعاىلوقال

ادع واحِدٍطَعاٍمعلَىنَصبِرلَنموسىياقُْلتُموإِْذ{ ِممـا لَنـا يخْـرِج ربـك لَنـا فـَ
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 ِبــتتُن ضالْــأَر ـن ـا مـِ قْلِهــا ب قِثَّائِهـُفوـا و ا ومِهــه ـصِلها وعدسـِ بــالَ و َأتَـــسَتبدُِلونقـَ
إِن مِـصرًا اهبِطُواخيرهويبِالَِّذَأدنَىهوالَّذِي ا َلكُـم فـَ مـ أَْلتُم سـ تضُـِربو
هِمــي ــسكَنةُالذِّلَّـــةُعلـَ الْمـواوــاء بـــضَبٍ و ــنبِغـَ ــكاللَّـــهِمـِ ــأَنَّهمذَلـِ ــانُوا بـِ كـَ

ي ونــر ــاتِ كْفـُ اللَّـــهِ بآيـ ــون ــرِ النبِــــينيويقْتُلـُ بِغَيـ ــق الْحـ ــ ذَلِـــك اابِمـوـــص عـ
.)٦١:البقرة(}يعتَدونوكَانُوا

:البقرةحادثةبعدموسىألصحابذماًتعاىلوقال

}ثُمتَقسكُمُقلُوبدِ مِن عـب ذَلـِك ةِ َفهِـيار كَالْحِجـأَو د َأشـ ةوقَـسإِنو
ةِ مِنار ـا الْحِجـلَم ر تَفَجـي ـهِمن ـارالْأَنْهإِنا ِمو هــا نلَم قَّقش يـ جر اء ِمنـه فَيخـْ الْمـ

إِنـــاو هـــامِن ـ ــبِطُلَمـ ـ هـيـــن ـــشيةِمـِ ــهِخـ ــااللَّــ ـ مـوــه ــلٍاللَّــ ـ ــابِغَافـِ ـ مـعـــون }تَعملـُ
.)٧٤:البقرة(

أنكـم ام! اليهودعنونقلهافتراهوماالشعيبكالمقيمةفمامالذأبلغوهذا
!يهود؟للأذناباًتبقوندائما

موسـى أصـحاب عامـة وخرييـة صالحعنكالماالشعيبقالهماكانإنمث
اليهـود شـهادة ألخذيصلحفال،  وآلهعليهاهللاصلىالنيببينهكذبفهذاوعيسى

بـن إمساعيـل حـدثنا )قـاال (األسفاطيالفضل«عن)١(املستدركيفاحلاكمروىبه
جـده عـن أبيـه عـن زيـد بنعوفبنعمروبناهللاعبدبنكثريحدثينأويسأيب
:فقالمسجدهيفوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولحولقعوداكناقال

وقـد «احلـديث هـذا الفـاظ يفاأللبـاين قال/ ١٢٩ص-١ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك)١(
. »لـشواهده وكأنـه " التمهيـد "يفعبـدالرب ابـن -وسـلم عليـه اهللاصلى-النيبإىلبنسبتهجزم

.٣٣١٢حديث-٧ج-الصحيحةاألحاديثسلسلة

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................١١٠

شـربا إنأخذهممثلولتأخذن،  بالنعلالنعلحذوقبلكممنسننلتسلكن
أال، فيهدخلتمضبجحردخلوالوحىت، فباعباعاوان، فذراعذراعاوان، فشرب

فرقـة إلّاضالةكلهافرقةوسبعنيإحدىعلىموسىعلىافترقتإسرائيلبينإن
إحــدىعلـى مـرمي ابــنعيـسى علـى افترقـت وإــا، ومجاعتـهم اإلسـالم واحـدة 
علىونيكونإممث، ومجاعتهماإلسالمواحدةفرقةإالّضالةكلهافرقةوسبعني

.»ومجاعتهماإلسالمواحدةفرقةإالّضالةكلهافرقةوسبعنياثنتني

ديـن بتحريـف قـام احلـواريني بعـض بـأن يعتقدوناملسلمنيأناملعلومومن
. حدوثهقبلبذلكخيرببأنالنيبمغيباتمنواحلديثحصلالذيوهذاعيسى

بـين سننلتركنب:قالحذيفةأنقتادةعنمعمرأخربنا«)١(الصنعاينوروى
بـين مـن رجـل فعـل لـو ىتح،  بالشراكالشراكوحذو،  بالقذّةالقذّةحذوإسرائيل
بـين يفكـان قـد :رجـل لـه فقـال ،  األمـة هذهمنرجلفعله،  وكذاكذاإسرائيل
.»وخنازيرقردةفيهاسيكوناألمةوهذه:قال، وخنازيرقردةإسرائيل

موســىأصـحاب فـبعض ، ملكــولـيس علـيكم حجــةقـبلكم مبـن فالتـشبه 
خـالفوا والـسالم الـصالة عليهحممدالنيبأصحابوبعضالسالمعليهموعيسى
. !)٢(بالقذَّةالقذَّةحذوبعضسننوركبواأنبياءهم

اهللاقـصه ممـا الـسالم عليـه ملوسـى عشراالثينكالنقباءاألنبياءخواصنعم

.٣٦٩ص-١١ج-الصنعاينالرزاقعبد-املصنف)١(
ريـش :القـذذ " شـيئا يرىفالقذذهيففينظر" اخلوارجحديثيف«) قذذ(مادةيفاالثريابنقال)٢(

كمـا أي" بالقذةالقذةحذوقبلكمكانمنسننكنبلتر" احلديثومنهقذة:واحدا،  السهم
ــهماواحــدةكــلتقــدر ــدرعلــىمن ــثاليــضرب. وتقطــعصــاحبتهاق ــشيئنيم ــستويانلل والي

.٢٨ص-٤ج-األثريابن-احلديثغريبيفالنهاية... »وتانيتفا
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:بقولهتعاىل

}لَقَدَذوَأخمِيَثاَقاللَّهي ب رائيَل نـِ ـا ِإسـثْنعبو مهن ي مـِ اْثنـ رش قَـاَل َنقِيبـًا عـو اللَّـه
ــلِيوآمنــتُمالزَكــاةوآَتيــتُمالــصالةَأقَمــتُملَــئِنمعكُــمإِنِّــي سِبرمــوهتُمرزعو

ْضــتُمأَقْروــه ــسنًاَقرضــًااللَّ حنَلــأُكَفِّركُمــن ئَاعــي سِتكُمكُمخَِلنــُأد وَل
ر َفمنْلأَْنهاراتَحتِهامِنتَجرِيجناٍت د كَفـَ عـب ذَلـِك كُممِـن د لَّ فَقـَ ضـَ

اءوِبيِلس١٢:املائدة(}الس(.

:وجلّعزفقالتعاىلاهللاقصهمماالسالمعليهلعيسىعشراالثينوكاحلواريني

الْحوارِيونقَاَلاللَّهِإِلَىَأنْصارِيمنقَاَلاْلكُفْرِمنهمعِيسىَأحسفَلَما{
ننَحارااللَّهِأَْنصنبِاللَِّهآمدهاشِبأَنَّاوونلِمس٥٢:عمرانآل(}م(.

:تعاىلوقال

ــا{ ــايـ هـَأيــواالَّـــذِين نـكُونُـــواآمارــااللَّـــهَِأنْـــص ــالَكَمـ ــنىعِيـــسقـَ ابـميــر مـ
نياِريــو لِلْحــنارِيمــىَأْنــص ــالَللَّــهِاإِلَ فَآمنــتاللَّــهَِأْنــصارنَحــنالْحوارِيــونقَ

ــدنَاَطائَِفــٌةوكََفــرتِإســرائيَلبِنــيمِــنَطائَِفــٌة فََأيــواالَّــِذين نــىآم عــدوهِمعلَ
.)١٤:الصف(}َظاِهرِينفَأَصبحوا

عـن بقولـه آلـه وعليـه اهللاصـلى الـنيب عناهمالذينالبيتأهلمنواألئمة
صـلى اهللا عليـه     فقـال بعـده األمـة أمورميلكمنعدةعنالصحابةلبعضسؤال

:وآله وسلم

.)١(»إسرائيلبيننقباءعدة، عشراثنا«

» صـحيحة طرقـه بعـض «:املنـاوي قـال / ٥٠١ص-٤ج-النيـسابوري احلاكم-املستدرك)١(
.٥٨٢ص-٢ج-القديرفيض
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ومتـسق الثالثـة األنبيـاء حـواريي بـني خـالف بـال متـسق األمـر ترىوأنت
!الثالثةاألنبياءهؤالءأتباعأغلبيةبنيخالفباللككذ

:تعاىلبقولهعيسىأتباعمنواألكثريةسىموأتباعمناألكثريةفذم

وا الاْلكِتَـابِ َأهـَل يا{ ي تَغْلـُ ى تَقُوُلـوا والدِيـِنكُم فـِ ق إِّالاللَّـهِ علـَ ـا الْحـإِنَّم
ــِسيح ىالْمِعيــســن ابميــر ــم ساللَّــهِوُلرــه ــاوكَلِمُت ــىأَلْقَاه ــريمإِلَ موحروــه ِمن

سبحانَهواحِدإَِلهاللَّهإِنَّماَلكُمخيرًاانَْتهواَثالَثٌةتَُقولُواوالورسلِهِبِاللَِّهفَآِمنوا
أَن ـون ــهيكـُ ـد لـَ ــهولـَ ـا لـَ ــيمـ ـا الـــسماواتِفـِ مـــيو ـأَ فـِ ــىرضِالـْ بِاللَّـــِهوكَفـَ

كِيال١٧١:النساء(}و(.

:تعاىلفقالوآلهعليهاهللاصلىالنيبأتباعمناألكثريةوكذلك

}إِنوُتطِعأَكْثَرنضِاألَفِيمضِلُّوَكرينِبيِلعاللَّهِسإِنونتَّبِعإِّالي
الظَّنإِنومإِّالهونصخْر١١٦:األنعام(}ي(.

:تعاىلوقوله

}لَقَدقلُحلَىالْقَوعأَكْثَرِهِممالفَهونمِنؤ٧:يـس(}ي(.

واجلـن األنـس شـياطني مـن وأصـحابه تيميـة ابـن لكـن يؤمنوالنفأكثرهم
!!النيبموتمبجردمؤمنةاألمةوأصبحتالنفاقانتهىلقد:لنايقولون

:تعاىلقولهفأين

}مهقَبـأَع ـي فَاقــاً ِنفـَ ـى ُقلُــوبِهِم فـِ ـومِ إِلـَ يــه ـا يلْقَونـَ ـوا بِمـ ـا هاللَّــ أَخلَفـُ مـ وهــدعـا و بِمـو
.)٧٧:التوبة(}يَكذِبونكَانُوا

بعضهمكانوقداهللايلقونيوماىلكذلكسيظلونمنافقونهناككانفقد
:املـسلمني منلرجموتعندليسألهاملنافقنيسرصاحباليمانبنحلذيفةيأيت
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!؟)١(املنافقنيمنأهو

مـن سـيمنعون منـهم كـثريا أنمـن أمتهرأنذوآلهعليهاهللاصلىالنيبإنمث
!بعدهالتبديلبسببماءهشربومناحلوضعلىالنيبلقاء

عليهاهللاصلىالنيبمسعت«قالسعدبنسهلعنبسنده)٢(البخاريروى
يظمأملمنهشربومن،  منهشربوردهمناحلوضعلىفرطكمأنايقولوسلم
أبـو قـال ،  وبينـهم بـيين )٣(يحـال مثويعرفـوين أعـرفهم أقـوام عليلريد،  أبدابعده

مسعـت هكـذا :فقـال هـذا أحـدثهم وأنـا عياشأيبأيببنالنعمانفسمعينحازم
فيـه يزيـد لـسمعته اخلـدري سـعيد أيبعلـى اشـهد وأنا:قالنعم:فقلت؟سهال

نملسحقاًسحقاً:فأقول، بعدكأحدثواماتدريالانك:فيقال، منيإم:قال
.»)٤(بعديبدل

بـن امحـد روىوآلـه عليـه اهللاصلىالنيببعدتفشىالنفاقانتظهرأحاديثحذيفةعنرويت)١(
كـان إن:يقـول وهـو حذيفـة إىلفـدفعت غـالم وأنامواليمعخرجتقالالرقادأبو«حنبل

ألمسعهـا واينمنافقـا فيـصري وسـلم عليـه اهللاصلىاهللارسولعهدعلىبالكلمةليتكلمالرجل
علـى ولتحاضـن املنكـر عـن ولتنهنباملعروفلتأمرن،  مراتأربعالواحداملقعديفأحدكممن

يـستجاب فـال خيـاركم يدعومثشراركمعليكمليؤمرنأوبعذابمجيعااهللاليسحتنكمأواخلري
.»لكم

وهـذا حـسن أثر:األرناؤوطشعيبتعليق٣٩٠ص-٥ج-حنبلبنامحداإلمام-امحدمسند
.ضعيفإسناد

.٨٧ص-٨ج-البخاري-البخاريصحيح)٢(
الروايـات حـذفت الذي) الرجل(هووبينهموآلهعليهاهللاصلىالنيببنيحيولالذيأنسيأيت)٣(

!امسه
الرقـائق آيـات أحـدى يفتفـسريه يفالنسفيروى،  مباشرغريبأسلوببالتبديليقربكرأبوكان)٤(

!
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اهللاصـلى الـنيب عـن هريـرة أيبعـن للبخارياحلوضحلديثآخرلفظويف
بـيين مـن رجـل خـرج عرفتـهم إذاحـىت زمـرة فإذاقائمأنابينا«)١(قالوآلهعليه

:قـال ،  شـأم وما:قلت،  واهللالنارإىل:قال،  أين:فقلت،  هلم:فقالوبينهم
رجـل خرجعرفتهمإذاحىتزمرةإذامث،  القهقريأدبارهمعلىبعدكارتدواإم
قـال شـأم ما:قلت،  واهللالنارإىلقالأين:قلت،  هلم:فقالوبينهمبيينمن

مهـل مثـل إلّـا منـهم خيلـص أراهفـال ،  القهقـري أدبـارهم علـى بعدكارتدواإم
.»النعم

، جـداً قليلـة وتكـون القوافـل طريـق علـى الـضالة اإلبـل هـي الـنعم ومهل
معاويةحج«رووهااليتالروايةبدليلالسالمعليهاملؤمننيامريهوهنا) رجل(والـ
اهللاصـلى -الرسـول مـسجد يففمـر ،  خديجبنمعاويةمعهوحجسفيانأيببن

الـساب أنـت :احلـسن لـه فقـال ،  فـدعاه ،  جـالس عليبناحلسنو -وسلمعليه
فتجـده ،  تـرده أنأراكومـا ،  احلـوض عليـه لتـردنّ واهللاأمـا ؟عنهاهللارضيلعلي

الـصادق قـول . اإلبلغريبةذوداملنافقنيرايات. عنهيذودساقعناإلزارمشمر
)٢(.»افترىمنخابوقد، املصدوق

معروفـون اسأنـ فهم»عرفتهمإذاحىت«النيبلقولالبخاريروايةيففانتبه
كـانوا الـوداع عـام حجـوا الـذين الـصحابة أنبـدليل ،  سالنـا عمـوم منوليسوا

"
بكاءفبكوااليمامةأهلمنقوموعندهيديهبنيقرئتاآليةهذهانعنهاهللارضيبكرأيبعن«

-٤ج-النـسفي -النـسفي تفـسري » القلـوب قـست حـىت كنـا هكـذا فقـال إليهمفنظرشديدا
.٢١٧ص

.٢٠٩–٢٠٨ص-٧ج-البخاري-البخاريصحيح)١(
.١٣٥ص-القرطيبخملدابن-والكوثراحلوضيفرويما)٢(
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وإمنـا ! ؟كلـهم يعـرفهم وآلـه عليـه اهللاصـلى الـنيب كـان فهل،  ألفاملائةيناهزون
الغتيـال دبروهـا اليتالعقبةحادثةيف)١(أمساءهمالتاريخأخفىممنبعضهمهؤالء
الللــرتاعطعقـا علــينبـشكل عليـا يــستخلفأنقبـل وآلـه عليــهاهللاصـلى الـنيب 

قلـت «قـال عبـاد بنقيسعن)٢(صحيحهيفمسلمروى،  وتأويلهردهيستطيعون
عهـده شـيئا أورأيتمـوه أرأياعليأمريفصنعتمالذيهذاصنيعكمأرأيتملعمار
اهللاصـلى اهللارسولإليناعهدما:فقال؟وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولإليكم
صـلى النيبعناخربينحذيفةولكن،  )٣(كافةالناسىلإيعهدهملشيئاوسلمعليه
منافقـا عـشر اثنـا أصحايبيفوسلمعليهاهللاصلىالنيبقال:قالوسلمعليهاهللا

تكفـيكهم منـهم مثانيـة اخلياطسميفاجلمليلجحىتاجلنةيدخلونالمثانيةفيهم
.»!فيهمشعبةقالماأحفظملوأربعةالدبيلة

الـيت هـي ) قـالوا مـا علىالبطنوتنقبالظهريفتظهرقرحةيوه(والدبيلة
!)٤(معاويةامات

بعـدي سـترون (وسـلم عليـه اهللاصـلى الـنيب قـول بابيفالبخاريوروى
اصربواوسلمعليهاهللاصلىالنيبقالزيدبناهللاعبدوقال«قال) تنكرواأمورا

.!الرواياتمنهؤالءأمساءخيفونكيفلترىللمؤلف) وفالنةفالن(كتابراجع)١(
.١٢٢ص-٨ج-بوريالنيسامسلم-مسلمصحيح)٢(
عليـه اهللاصـلى الـنيب أعلنـه فيـه نزلمابلالسالمعليهعلييفللخواصنصهناكليسأي)٣(

.الناساماموآله
وتـويف سـنة سـتني    ، وويل معاوية اخلالفة عشرين سنة إال شهراً : (قال: املعارفيفقتيبةابنقال)٤(

مـات ولـه مثـان وسـبعون سـنة وكانـت علتـه         : وقال ابـن إسـحاق    ،  وهو ابن اثنتني ومثانني سنة    
.٧٩ص-١ج-قتيبةابن-املعارف» النقابات وهي الدبيلة
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.)١(»وضاحلعلىتلقوينحىت

صـلى الـنيب علـى ـا وفدوااملستضعفونالصحابةأنكرهااليتاألمورفهذه
بنيالواقفالرجلوهواملؤمننيأمريقاموعندها، احلوضعلىوهووآلهعليهاهللا

!النارإىلوارتدوابدلواالذينكباربطرداحلوضيردمنوبنيالنيب

زمـان يفوتوقـف وآلـه عليهاهللاىصلالنيبوفاةبعدمنابتدأالدينوتبديل
معـامل إلّـا منـه يبـق وملسحقااإلسالممباديءيسحقانطلقمث،  يسريااملؤمننيأمري

!يسرية

قـال الزهـري عـن )٢(البخـاري رواهمـا املعـامل وتغـيري التبـديل مظـاهر ومـن 
ال:فقـال ؟يبكيـك مـا لـه فقلـت يبكيوهوبدمشقمالكبنأنسعلىدخلت«

.»ضيعتقدالصالةوهذه، صالةالهذهإلّاأدركتمماشيئااعرف

:الصالةيفأنسوقول:املهلبقال«احلديثهلجةمنخمففابطّالابنقال
عـن تأخريهايعىن،  )فيهاضيعتمقدأليس(:آخرحديثوىف،  )ضيعتقدأليس(

:تعاىلقولهيفقيلوقد. كلهوقتهاعنأخرجوهاأمالاملستحبالوقت

}ــف ــنفَخَلـَ ــدِهِممـِ عـبــف ــاعواخلـْ ــواالـــصالةأَضـَ عـاتَّباِتووهالـــشفوــس فـَ
نلْقَوًاي٥٩:مريم(}غَي(.

ولكنــهم، كفــاراكــانواتركوهــاولــوتركوهــابــأنضــيعوهامــاواهللا:قــال
)٣(.»أوقااعنأخروها

.٨٧ص-٨ج-البخاري-البخاريصحيح)١(
.١٣٤ص-١ج-البخاري-البخاريصحيح)٢(
.١٧٥ص-٢ج-بطّالابن-البخاريصحيحشرح)٣(
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ألمـر لنـصوص اأمـام اجتـهادا عثمـان فعلـه وقدلعثماننسبوهالتغيريوهذا
التمهيـد يفالـرب عبدوابنصحيحهيفحبانوابنيعلىوأبوالبيهقيروى! أعجبه

ابنمعصلّيت«قالمسيبنمغيثعنبسندهسننهيف)١(للبيهقيواللفظوغريهم
هـذه مـا عمـر بـن اهللالعبـد قلـت سـلّم فلمـا ـا يـسفر وكـان الفجرصالةالزبري

وسـلم عليـه اهللاصـلى اهللارسـول معصالتناههذ:لقاجانيبإىلوهو؟الصالة
.»عثماناأسفرعمرقتلفلما، عنهمااهللارضيوعمربكروأيب

بـاب «بابيفوفضلهالعلمبيانجامعيفالربعبدابناملغربحمدثوروى
حممـد بـن اهللاعبـد حدثنا«قال»والبدعاألهواءمنجيدونهماالعلمأهلإنكاريف
أيبعمـه عـن مالـك عـن القعـنيب حـدثنا قـال العزيـز عبدينعليحدثناأسدبن

النـداء إالالنـاس عليـه أدركتمماشيئاأعرفماقالأنهأبيهعنمالكبنسهيل
.)٢(»بالصالة

وهـو الدرداءأبوعلىدخل«قالتالدرداءأمعنبسنده)٣(البخاريوروى
عليـه اهللاصـلى حممـد أمـة نمـ اعرفماواهللا:فقال؟أغضبكمافقلتمغضب
عليـه حممـد مـن أعرفما«بطّالابنلفظويف»مجيعايصلّونأمإالّشيئاوسلم

. )٤(»مجيعايصلّونأمإالّشيئاالسالم

! مـضيعة الـصحابة رآهالقدحىتمعاملهاوتغيريالصالةتبديلبعدبقيفماذا
!؟عصرهميفالصالةضيعتحىتاألمةعلىتسلّطواالذينهمومن

.٤٥٦ص-١ج-البيهقي-الكربىالسنن)١(
.١٩٩ص-٢ج-الربعبدابن-وفضلهالعلمبيانجامع)٢(
.١٥٩ص-١ج-البخاري-البخاريصحيح)٣(
.٢٧٨ص-٢ج-بطالابن-البخاريصحيحشرح)٤(
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فالـسيف «الـشيعة عـن يـتكلم وهـو وارتضاهالشعيبعننقالتيميةابنقال
هلمجتتمعوال،  قدمهلميثبتوالرايةهلمتقومال،  القيامةيومإىلمسلولعليهم
متفـرق ومجعهـم خمتلفـة وكلمتـهم مدحوضـة دعوم،  دعوةهلمتجابوالكلمة
عنثابتبعضهالكالمهذا) تيميةابن(قلت. اهللااأطفأهللحربناراأوقدواكلما

لكانواالطريمنكانتولو،  محرالكانواالبهائممنالشيعةكانتلوكقولهالشعيب
حـدثنا النحـوي العبـاس بنحممدحدثناشاهنيابنقالعنهثابتهذافإن،  رمخا

بـن مالـك حـدثنا حاجلـرا بنعوكيحدثناالزهراينالربيعابوحدثنااحلريبإبراهيم
بـن مالـك بـن الـرمحن عبـد عـن معـروف فهـو املذكورالسياقوأمافذكرهمغول
.»الشعيبعنأبيهعنمغول

:اجلواب

الالقبيلهذامنرديف-بالنصباملتهموهو-الشعيببقولاالستشهادإن
!؟حجةيكونفكيفتيميةابنبقولاالستشهاديعدو

مـن وموقفـه األوىلالروايـة يفاخلبيـث ودورهالـشعيب علـى كمللحويكفي
ليـدوك آيرلينـغ الربوفيسوراملستشرقبهقامالذيالرائعالتحقيقاإلسالميةالفرق

سـهولة فيـه وأثبـت )١(»املبكرةالعربيةالروايةيف-ومعاويةعلي«كتابهيفبيترسن
مروقد، الزائلةياالدنعندهومنأكثريدفعمنبنياألولالعهدرواةعندالتأرجح

األربعـة مـن وهو«البالغةجعلىشرحهيفالشعيبيفاحلديدأيبابنقولعلينا
الـسنة أهـل مـن احلديـد أيبوابـن ) ٢(»طالـب أيبابـن علـي علـى يؤمنونالالذين

.م٢٠٠٩-بريوت-والنشرللطباعةاألمرية-بيترسن-ومعاويةعلي)١(
إحيـاء دارط-إبـراهيم الفـضل أبـو حممدحتقيق-زيلاملعتاحلديدأيبابن-البالغةجشرح)٢(

.٩٨ص-٤ج-العربيةالكتب
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فصـن فمـن «الشيعةعنيتكلموهوفقالتيميةابنبذلكأقركماالعامبالعنوان
فما،  واملوسويالطوسيفعلكمايأخذالسنةأهلتفاسريفمنرآنالقتفسريمنهم

هـذا يفالـسنة وأهـل ،  الـسنة أهلتفاسريمنمأخوذهويستفادعلممنتفسريهيف
قولـه عنـه ونقـل ) ١(»السنةأهليفداخلونفاملعتزلةالثالثةخبالفةيقرمناملوضع

أهــلنالــصفاتتلــكأولمــنوكــلواجلهميــةزلــةاملعت(املعطلــونوأمــا«أيــضا
)٢(.»...)السنة

تـشكيكهم مـن والتعديلاجلرحأئمةكبارذكرهماحبالهاالسترابةيفويكفي
الروايـة تلـك مـن إكثـاره مـع هـذا ،  الـسالم عليهاملؤمننيأمريعناملباشرةبروايته
إذالبخـاري صـحيح علـى شرحهيفالعيينذكرهممنهؤالءومناملباشرةبصيغة

فقـال ، عنـه تعـاىل اهللارضي،  طالبأيببنعليعنالشعيبمساعيفاختِلف«الق
أئمـة تثبـت مل:احلـازمي وقـال . غـريه مسـع مـا حرفـا إالمنهيسمعمل:قطينالدار

عبـد وبينـه بينهيدخلمنمنهم:القطانابنوقال. عليمنالشعيبمساعاحلديث
فكـأن :)التلـويح (صـاحب وقال. عليإلدراكحمتملةوسنه،  ليلىأيببنالرمحن

فينظـر ،  منهالشعيببسماعفيهمصرحألنه،  شريحيفالعلييفهذاملحالبخاري
الاجلـزم صـيغة بغـري شـيئا ذكـر إذاإنه:يقولمنرأيعلى،  عنهاألثرمتريضهيف

:موسىأيبعنويذكر. العتمةيفكرذألنه، جيدغريوكأنه، عندهصحيحايكون
. )٣(»عندهصحيحسندوهو، التمريضبصيغةاوبنتنكنا

.٣٧٩ص-٦ج-تيميةابن-السنةمنهاج)١(
التـراث مؤسـسة ط-حطـيط امحـد -واجتهاداتـه فكـره يفدراسة-تيميةتنبالدينتقيالشيخ)٢(

. تيميةالبنالكربىاحلمويةالعقيدةعننقال-م٢٠٠٩-الدرزي
.٣٠٦ص-٣ج-العريبالتراثإحياءدار-العيين-القاريعمدة)٣(
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حنبـل بـن أمحـد بـن صـاحل حدثنا«»والتعديلاجلرح«كتابهيفالرازيوقال
عـن الـشعيب عـامر :شعبةقال:يقولحيىيمسعتقالاملديينابنيعينعليحدثنا
فاسـترجعت . كتـاب مـن هـي إمنـا علـي عن-رباحأيبابن-يعينوعطاء،  علي

ومسعـت ....عليـاً رأيـت :الـشعيب يقـول عندمابالكذبصريحااموهو)١(.»انا
عـن الروايةيدعيأنهوالظاهر. !هريرةأيبكيسمنهذافكلعليوقال...علياً
يـدع الحـىت عنهوينقلعليهيكذبأنفرييدعنهباالحنرافمتهماكانألنهعلي
!للشكجماال

يـروي فمثالًتكلفبالالرجلاجتاهرفتلعالسياسيةأحاديثهيفمتعنتولو
وسـلم عليـه اهللاصـلى اهللارسـول عهـد علىالقرآنمجع«)٢(سعدابنطبقاتيف

الـدرداء وأبـو ثابـت بـن وزيـد كعببنوأيبجبلبنمعاذاألنصارمنرهطستة
!ذلكيفنصيباًالسالمعليهاملؤمننيألمريجيعلالو.»عبيدبنوسعدزيدوأبو

أيببـن علـي علـى صـلى علـي بناحلسنأن«)٣(أيضاًسعدابنلهويروي
الرحبةيفاجلماعةمسجدعندبالكوفةعليودفن، تكبرياتأربععليهفكبرطالب

بنناحلسانصرفمث،  الفجرصالةمنالناسينصرفأنقبلكندةأبوابيليمما
.»فبايعوهبيعتهإىلالناسفدعادفنهمنعلي

صـالة يفمخـساً التكـبري يفبيتـه وآلالـسالم عليـه علـي سـرية وماملعلـ ومن
حيـضر ملوالـشعيب ،  النجفربوةيفاإلمامدفنمكانأيضاًبهاملقطوعومن،  امليت

اهلنـد -الـدكن -آبـاد حبيـدر العثمانيـة التـراث دارجملـس مطبعـة -الرازي-والتعديلاجلرح)١(
.١٣٠ص-١ج-م١٩٥٣-األوىلالطبعة

.٣٥٥ص-٢ج-صادردار-سعدبنحممد-الكربىالطبقات)٢(
.٣٨–٣٧ص-٣ج-سعدبنحممد-الكربىلطبقاتا)٣(
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القـرن صفمنتحىتسراًظلوقدمبكانهعرففكيفالليليفجرىلكونهالدفن
! اهلجري؟الثاين

ألمـري كـذبا وإسـناده )١(سـننه يفماجةابنلهرواهماالسياسيةأحاديثهومن
بكـر أبـو "وسـلم عليـه اهللاصلىاهللارسولقال«احلرثعربالسالمعليهاملؤمنني
ال. واملرسـلني النبـيني إال،   واآلخـرين األولـني مـن اجلنـة أهـل كهولسيداوعمر
.»حينيداماما!عليايختربمها

الكـبري تارخيـه يفلبخـاري اروىإذشـباب بـل كهولفيهاليساجلنةأنمع
ـم ينتـهي مكحولـون مـرد جردشباباجلنةأهل«قالمالكبنانسعنبسنده

.)٢(»شباميفىنوالثيامتبلىال، ثيابامنهافيكسوناجلنةشجرإىل

احلـسن «عليهاملتفقوآلهعليهاهللاصلىالنيبحديثملواجهةوجدواحلديث
!!)٣(»نةاجلأهلشبابسيداواحلسني

-١ج-البـاقي عبـد فؤادحتقيق-الفكردارطبعة-القزويينيزيدبنحممد-ماجةابنسنن)١(
.٣٦ص

.٢١٩ص-٨ج-البخاري-الكبريالتاريخ)٢(
-لــصدوقاالــشيخ-اخلــصال/ هـــ١٤١٣-قــم-مهــرمطبعــة-احلمــريي/ اإلســنادقــرب)٣(

أمحـد مسند/ قم-املدرسنيمجاعةمنشورات-هـ١٤٠٣-غفاريأكربعليوحتقيقتصحيح
.١٩٦-الكتاينجعفرحممد-املتواتراحلديثمناملتواترنظم/ ٣ص-٣ج-صادردار-
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تيميةابناىلالِشعيبمن

مـا أضـعاف وفـيهم الرافـضة يفموجـود ) الـشعيب (ذكرهوما«تيميةابنقال
:مثلذكر

.»لليهودمشاةواجلملاإلوزللحمبعضهمحترمي«

: قلت

العهـد يفجـاء !الـشيعة والاإلوزحلمحرمتاليهودفال!البهتانمنذاوه
النـسر . مكروهـة إـا . تؤكـل ال. الطيـور منتكرهواوهذه١٣«) ةالتورا(القدمي

أجناسهعلىغرابوكل١٥أجناسهعلىوالباشقواحلدأة١٤والعقابواألنوق
والكركـي والغواصوالبوم١٧ناسهأجعلىوالبازوالسأفوالظليموالنعامة١٦
دهـــدواهلأجناســـهعلـــىوالببغـــاواللقلـــق١٩والـــرخموالقـــوقوالبجـــع١٨

.)١(»واخلفاش

!اإلوزفيهاوليس

وكتـب ،  قبـيح كـذب وهـو أصـل تيميـة ابـن لقـول فلـيس الشيعةعندوأما

١٧٣-١٧٢ص-الكنيسة-) القدميالعهد(املقدسالكتاب)١(
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، مالـسال علـيهم البيـت أهـل ألئمـة تبعـا حترمهوملاألرضمتألالقدممنذالشيعة
. األمرأويلمنطاعتهاملفترضتتبعهيبلاألحكامتبتدعالفالشيعة

ثالثـة يفإاليـصلون فـال دائمـا الـصالتني بـني مجعهمومثل«تيميةابنقال
»لليهودمشاةأوقات

:قلت

وكذلكأوقاتبثالثةإاليأتملالقرآنوجدنافقدالصالتنيبنياجلمعوأما
:تعاىلقال، ذلكمنمتنعملالسنة

ذْهِبن سناِتالْحِإناللَّيلِمِنوزُلَفًاالنهاِرطَرفَِيالصالةوَأقِِم{ ئَاِت يـيالـس
ىذَلِكِذكْر١١٤:هود(}لِلذَّاِكرِين(.

:تعاىلوقال

دلُوكِ الـصالة َأقِِم{ ى الـشمِس لـِ سقِ إِلـَ رِ الْفَوقُـرآن اللَّيـلِ غـَ جـِإن آنر قـُ
.)٧٨:اإلسراء(}مشهوداًَكانالْفَجرِ

! بـاملطر بزمـان أولوهـا أـم إالّكتبنـا اكمـ كتبهميفاألخباراوردتوقد
أخربنـا «) ١(الـشافعي قـال ،  عمـر ـي وبـني وآلـه عليهاهللاصلىالنيبأمربنيمجعا

النيبأنجبلبنمعاذعنواثلةنبعامرالطفيلأيبعناملكيالزبريأيبعنمالك
إىلسـفره يفوالعشاءواملغربوالعصرالظهربنيجيمعكانوسلمعليهاهللاصلى
صلىالنيبأنمسعودابنعنفروى،  غرينافيهوخالفنابهوأنتمحننفأخذناتبوك

بـني اجلمـع أنكتـب أنـه عمـر عـن وروى،  باملزدلفـة إالجيمـع ملوسـلم عليهاهللا
ملقـال وإنمـسعود ابنأنعليهحجتنافكانت،  الكبائرمنعذرمنإالالتنيالص

.٢٠٣ص-٧ج-م١٩٨٣-٢ط-الفكردار-الشافعياإلمام-األمكتاب)١(
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والـذي ،  شـاهد ألنـه بـه يؤخـذ أنأوىلفعلقالمنفقول،  فعلغريهفقاليفعل
اهللاصـلى الـنيب عـن رويمـا خـالف أحدقوليفوليس،  شاهدغرييفعلملقال

قـال وسـلم عليـه اهللاصلىلنيباأنعلمناإذاأنامنوصفتملاحجةوسلمعليه
وسـلم عليهاهللاصلىالنيبعنجاءماأنيفمسلميشكفالغريهقالوغريهشيئا
عمرقولاتباعاىلخالفهمنالشافعينسبةيفواضحوهو»بهيؤخذأنأوىلكان

. وآلهعليهاهللاصلىالنيبقولوترك

مـن وهـو الغمـاري ديقالـص بـن حممدبنامحدالفيضأيبالشيخألّفوقد
»احلـضر يفالصالتنيبنيمجععمناخلطرإزالة«أمساهمستقالًكتاباالسلفيةشيوخ
أهـل أئمـة أمسـاء وأثبـت . )١(ذلكجوازيفالصرحيةالصحيحةالنصوصفيهأثبت
. خصوصاًاملالكياملذهبيفمربزونومنهملذلكالذاهبنيالسنة

مشاةالزوجعلىبإشهادإالالطالقيقعالإنهقوهلمومثل«تيميةابنقال
.»لليهود

: قلت

يقـول إذالقـرآن يفطعـن األمـر ذاوالتشكيكذلكيفالقرآنتبعناقدفإنا
:تعاىل

ــإِذَا{ ــنفـَ ــنبلَغـْ لَهـأَجنــِسكُوه وٍففََأمـــر عـبِمأَونوٍففَـــاِرقُوهــر عـبِم
ـهِدوا  أَشـويــذَو ٍلعـد كُمـن ــوامـِ أَقِيمـوةادهلِلَّــهِ الـــشــم ـوعظُ ذَلِكـُ ــهِيـ ــنبـِ مـ
ــان ــؤمِنكـَ ــِهيـ ــوبِاللَّـ اْليـــآخِرِِمو ــنالـْ مـتَّـــقِويــه ــلْاللَّـ عـجيــه ــًالـَ }مخْرجـ

.)٢:الطالق(

.القاهرةمكتبة-الغماريامحد-احلضريفالصالتنيبنيمجععمناخلطرإزالة)١(
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:فقوله

.}لِلَّهِالشهادةوَأقِيموامِنكُمعدٍلذَويوَأشِهدوا{

مولــعوالرجــل. بدعــةذلــكوخــالفعــدلَنيباستــشهاداألمــريفصــريح
!الطالقعلىاستشهاداليهودشريعةيفليسإذ!استثناءبالاجلميععلىبالكذب

قـاموس يفجـاء ،  األمـر وينتـهي عنـها ختليهبتاريخكتابالزوجتهالرجليكتببل
، قضائياأمرايكنفلمالطالقأما«) ١(اليهودعنحديثهمعرضيفاملقدسالكتاب

مبنتتزوجاملطلقةوكانت،  طالقكتابكتابةبواسطةزوجتهيطلّقالرجلكانبل
.»تشاء

!شئتمافاصنعتستحملإذا:قيلدمياوق

، الكتـاب وأهـل املـسلمني منغريهمألبدانتنجيسهمومثل«تيميةابنقال
اآلنيـة وغـسل واملائعـات امليـاه مـن ذلكيصيبماوتنجيس،  لذبائحهموحترميهم

النـاس جيعلـهم وهلذااليهودشرهمالذينللسامرةمشاة،  غريهممنهايأكلاليت
.»اليهوديفكالسامرةمنياملسليف

:قلت

إلّـا املـسلمني أبـدان بنجاسـة حتكـم الفاإلماميـة الـصريح الكذبمنوهذا
، الـسالم علـيهم املعـصومني عـن لـصرحية ااألخبـار بهجاءتماوهذا،  النواصب
عليـه اهللاصـلى الـنيب أوصـانا الـذي الثاينالثقلألئمتهمتبعااسمةيفواختلفوا

القــولوأمـا . لفهمـا لـف ومـن والربـاري الطلمنكـي باتبـاع يـوصِ ومل. بـه وآلـه 

رابطـة بإشـراف بـريوت -املـشغل مكتبـة -الـشرقية الكنـائس جممـع -املقدسالكتابقاموس)١(
.٦١٧ص-السادسةالطبعة-اإلجنيليةالكنائس

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................١٢٦

ملتـأخرة االعـصور يفواملشهوراملذهبيفخالفيةمسالةفهيالكتابأهلبنجاسة
. بطهارمالقولهوإمجاعايكونويكاد

فتارة، اعتراضمثارالكتابأهلبنجاسةباحلكمالفتوىتكونأنوالغريب
علـيهم نشتدبأننايتهمناوتارةواألصولبالفروعاليهودنتبعبأنناتيميةابنيتهمنا

معهـم متـساهلني نالكاليهوديسبأابنهووقائدنالليهودتبعاكنافلو! باألحكام
وجتـويز وغريهـا األديـان بـني التقريـب مثلخمتلفةحبججاالجتماعاتمعهمنعقد

:تعاىلقالذلكرفضعلىللقرآنتبعاالشيعةثبتبينما!معهمالسالم

ــذِال{ ـونيتَّخِ مِنـؤالْمالَْكــافِِرينـاء لِيـأَوــن ـؤمِنِنيدوِنمِ الْمـــن مـْلو فْعـي
اة مِنهمتَتَّقُواأَنإِّالشيٍءفِياللَّهِمِنفَلَيسلِكَذ ذِّركُم تُقـَ حـيو اللَّـه هنَفْـس

.)٢٨:عمرانآل(}الْمصِرياللَّهِوإِلَى

ــال{ ــرآنيتَـــدبرونأَفـَ ــوالْقـُ ــانولـَ ــنكـَ ــدِمـِ ــرِعِنـ وااللَّـــهِغَيـــد جـفِيـــهِلَو
.)٨٢:النساء(}كَِثريًااختِالفاً

وأصـل ،  املـذهب علماءبنيخالفيةمسألةفهيالكتابأهلذبائححترميأما
علىسمواإذاالكتابأهلمقصودمنالعلماءفهماختالفجراءحصلاخلالف
الكتـاب أهـل بـه يؤمنماإماملسلمونعليهماهوالذيباهللايسمونهلالذبيحة

، األساسـية الشروطومن«الذبيحةحلّيةيفاملفيدالشيخقال،  شابهوماتثليثمن
يف،  اإلسـالم شـريعة ،  الكتـاب أهلوافقوقد. ذحبهعندعليه) اهللا(اسميذكرأن

ذبائح(يفاختلفوااملسلمنيفقهاءلكن. الشريعةقررتهماوجمملالشرطهذاأصل
أنهل:هواخلالفهذاوأساس؟الأو،  للمسلمنيأكلهاحيلهل) الكتابأهل

:فقـوهلم ؟الأو،  اعتبارهـا ميكـن صـحيحة ،  ذبـائحهم علـى الكتـاب أهـل تسمية
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ومليلـد ملالـذي فـرد ال،  األحـد الواحـد اإلله(اسم:بهيقصدونهل) اهللاباسم(
؟املـسلمني عنـد الـذبح شـرط هوالذياملسمىهذا) أحدكفوالهيكنومل،  يولد

:يقولـون منـهم واليهـود !بالتثليـث يقولـون منـهم النـصارى :الكتـاب أهلينماب
.)١(»!!وعالجل) اهللابنعزير(

، احلالـص الـسلف علماءتيميةابنيسميهمممنالسنةأهلعلماءوافقناوقد
حفظـت مـن بعـض عندطعامهموكانالكتابأهلطعاماهللاأحل«الشافعيقال
فـإن ،  ذبـائحهم إحـالل علـى تـدل اآلثـار وكانـت ،  ذبائحهمتفسريالأهلمنعنه

عليـه يسمونآخرذبحهلمكانوإن،  حاللفهيتعاىلهللايسمواذبائحهمكانت
منهذاحيلملتعاىلاهللادونباسميذحبونهأواملسيحاسممثلتعاىلاهللاسمغري

.)٢(»ذبائحهم

ايـام يفيـذبح الـذي الطعـام أكـل مـة حبريفتـون أنهمالسلفينيغرائبومن
وصـحبه الـسالم عليـه احلـسني اإلمامروحاىلاإلطعامثوابإهداءبنيةعاشوراء
تـذكر الـشيعة أنيعرفـون أنهـم مع!هللاوليسللحسنيمذبوحأنهحبجة، الشهداء

أفـىت لقـد بـل !واليهـودي النـصراين ذبيحـة حيلّلـون بينمـا ،  الذبيحـة علىاهللاسم
!الكتايبذبيحةوحلّيةالرافضيذبيحةحبرمةم١٩٩٩عاميفجربينابنعاملهم

مـن يبطنـون مـا خـالف وإظهـار ،  التقيـة اسـتعماهلم ومثـل «تيميـة ابـن قال
.»كثريذلكونظائرلليهودمشاة، العداوة

٨ج-احللـي العالمـة -الـشيعة خمتلف:وراجع/ ٥ص-املفيدالشيخ-الكتابأهلذبائح)١(
-٥ج-اخلوانـساري -املداركجامع/ ٢١٤ص-٩ج-اهلنديالعالمة-اللثامكشف/ ٢٩٦ص-

.١١٥ص
.٢٥٤ص-٢ج-الشافعياإلمام-األمكتاب)٢(
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:قلت

قـازان لتيميـة ابـن ذهـب فِلـم وإلّـا ،  املسلمنيمجيععندثابتةفهيالتقيةأما
تكـن امل!املدينـة عنليعفوواسترمحوهدمشقدخولاألخريقررعندمااملغولقائد
ممـن واحلنابلـة !؟الـشهادة حـىت وجياهدونـه الـسيف يعطوهملِْلموتقيةمداهنةهذه

يتقـوم كـانوا إذتيميـة ابـن فتنـة يفواملالكيـة شوافعالـ شرلدريءالتقيةاستعمل
قـال !فرصـة أقـرب عنـد وعقيدممذهبهميشهرونلكنهم،  شافعيةأمبالقول

خـصوصا ،   ومالـه دمـه حلَّتيميةابنعقيدةاعتقدمنبدمشقونودي«حجرابن
مثعاجلـام يفحممـود الـشهاب ابـن وقرأهـا ،  املرسـوم وقُريءبذلكفنودياحلنابلة
اإلمـام معتقـد علىأمأنفسهمعلىواشهدواوغريهاالصاحليةمناحلنابلةمجعوا

. )١(»!الشافعي

!القتالاملؤمننياهللاوكفىالتقيةهيفهذه

هـذا فعلـى «)٢(البيهقـي قـال ،  فقهيـة مـسائل يفمعاويةَعباسابناتقىوقد
مـا يـصح فكيف،  خالفهيعتقدكانفيمامعاويةعلىعباسابنإنكاركانالوجه

تـصحيح يريـد مـن ولكـن ! ؟ةمعاويـ ِوتـر عبـاس ابـن تصويبيفالشيخهذاقال
دونالتـشهد علىالصالةمنالسالمحيملأنمنبداجندالمذهبهعلىاألخبار
علىمعاويةعباسابنوتصويب،  الوهمعلىبركعةوسعدعثمانووتر،  السالم
.»املستعانواهللاإلمجاعخمالفةعلىارياألنصأيوبأيبورواية، التقية

!األمة؟حربمنالتقيةاستعماليفهذهمنأكربصراحةهناكفهل

.٤٦ص-حجرابن-الثامنةاملئةاعيانيفالكامنةالدرر)١(
.٣١٦ص-٢ج-البيهقي-واآلثارالسننعرفةم)٢(
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يفنـبش إنـا :قـال أنـه الـدرداء أيبعـن البخاريحكى«)١(الشوكاينوقال
)٢(»التقيةجوازعلىويدل، تلعنهموقلوبناأقواموجوه

:قـال وكيـع ابـن سـفيان ذكر«لإلبانةفيةالسلالطبعةيف)٣(األشعريوقال

.٣٣٢ص-١ج-الشوكاين-القديرفتح)١(
وممـا !ذلـك قبلـوا املـضمون وأبقيـت العنوانبتغيريقمتوإذاالعناوينمعمشكلةعندهمالقوم)٢(

لـه قـال فذلـك يفبـاز ابـن سـألوا فقـد !متعـة تـسمه ملإذااملتعـة زواجحيلّـون امانتباهيأثار
تركهـا ينـوي وهـو ،  الغربـة بالديفالزواججبوازاألشرطةأحدعلىفتوىلكمسعت«أحدهم

، املتعـة وزواجالـزواج هـذا بـني الفـرق هوفما. االبتعاثأوالدورةانتهاءحلني،  معينةفترةبعد
ضاح؟اإليأرجواملطلَّقةأمهامعالغربةبالديفيتركهاهل، طفلةزوجتهأجنبتلووماذا

ذلككانإذاالطالقبنيةالنكاحجبوازرئيسهاوأناالدائمةاللجنةمنفتوىصدرتلقدنعم:٤ج
موظفـا كونـه مـن أودراسـته مـن انتهىمىتأنهونيتهغربةبالديفتزوجإذا،  ربهوبنيالعبدبني
اهللاوبـني ينـه بتكـون النيـة وهـذه ،  العلمـاء مجهـور عنـد ـذا بأسفاليطلّقأنذلكأشبهوما

معلومـة مـدة شـرط فيـه يكوناملتعةنكاحأن:املتعةوبنيبينهوالفرق. شرطاوليست،  سبحانه
هـذا ،  النكـاح انفـسخ املذكورةاملدةانقضتفإذا،  ذلكوحنوسنتنيأوسنةأوشهرينأوكشهر

مـن انتهىمىتهأنقلبهيفولكنورسولهاهللاسنةعلىتزوجهاكونهأما،  الباطلاملتعةنكاحهو
هـي بـل شرطاوليستمعلومةوليستتتغريقدالنيةوهذه،  يضرهالفهذا،  يطلقهاسوفالبلد
مجهـور قـول وهـذا ، والفـواحش الزىنعنعفَّتهأسبابمنوهذا،  ذلكيضرهفالاهللاوبنيبينه

وىفتـا جممـوع . »اهللارمحـه قدامـة ابـن الـدين موفـق املغـين صـاحب عنـهم حكـاه ،  العلـم أهل
.٤سؤال-٤ج-بازابنومقاالت

شـرط هنـاك يكـون بإلّـا شرطايضعونالالسلفينيإنمث! اهللابإشهاداملتزوجينبنيعقدأيضاهيواملتعة
ولكنهماملتعةزواجيبيحونبأنهمفتبني! الطالقبنيةالزواجوحيللوااملتعةحيرمواحىتالزواجيفللفترة

. السفرطالمهماصنعاءمنوالبد! آخرعنوانافيعطواحليتهالىعالشيعةمتابعةيكرهون
ملذهبالبالغةاحلجةفيهوأقاماألشعرياإلمامصنفهماآخروهو«-الديانةأصولعناإلبانة)٣(

.٧٧ص-» السلف
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فيهاستتابالذيالكالم:قالأيباخربين:قالحنيفةيبأبنمحادبنعمرمسعت
يفبـه وطـاف منـه فتـاب :قـال . خملـوق القـران :قولـه هوحنيفةأباليلىأيبابن

علـي يقـوم أنواهللاخفـت :قال؟هذاإىلصرتكيفلهفقلت:أيبقال. اخللق
. مسلممنبالتقيةيصرحعندهماألعظماإلمامفهذا.»التقيةتهفأعطي

كنـا :قـال عبيـد بـن عمـرو عن«فقال»املوفقيات«يفبكاربنالزبريوروى
أبـا يـا :لهفقال،  رأسهعلىفوقفرجلأتاهإذاحلسنايببناحلسنعندجلوسا
كـان لـو :لـه لـت فق-عنهاهللارضي-طالبايببنعليعنسئلتانكسعيد

ابنيا:فقالاليهرأسهفرفع. صنعمماخرياكانومترهااحشفهمنيأكلاملدينةيف
صـائبا اهللاسـهام منسهمافقدمتوهلقدواهللاأما،  دمياحقنتباطلكلمةأخي
يفاألمـة هـذه ربـاين اهللاأمـر عـن بالنؤومـة وال،  اهللامالبالسروقةليساهللالعدو

وأحـلَّ حرامـه حـرم ،  ولهعليهمافيعزائمهالقرآنأعطى،  وقدمهاوفضلهاعلمها
طالبأيببنعليذاك،  مغدقةوحدائقمونقةرياضعلىذلكأوردهحىتحالله

.)١(»لكعيا-عنهاهللارضي-

هـي وهـذه »دمـي ـا حقنـت باطـل كلمـة أخيابنيا:فقال«لقولهفانتبه
عنـد شـيء لأسـه الـذبح كـان عنـدما تقوهلـا كانـت كلمـة الـشيعة عنداليتالتقية

يـسترجعوا وحقـوق ،  إسالميةمجهوريةوللشيعةاآلنأما،  الشيعةلرقابالظاملني
وابـن حنيفـة ابـو اسـتعملها الـيت التقيـة يـستعملون الفهـم ، فيههممكانكليف

. البصريواحلسنعباس

معترفكبارأئمةكلهمواألولاإلسالميالعصريفالتقيةاستعملواوهؤالء

١٦٨ص-بكاربنالزبري-املوفّقيات)١(
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١٣١.....................................................................................تيمية ابناىلالشِعيبمن

ةابنعندمت أفهلاملشركنيزمانيفوليس،  وغريهتيمياليهـود الـصحابة شـا
!هذا؟يف

التقـي وقـال «)١(زفيـل ابـن رديفالـصقيل السيفمقدمةيفالكوثريوقال
ال، حراماألنبياءقبورإىلالرحالشدبأنَّويفيتيعتقدممنتيميةابنكان: احلصين
وكـان ،  وسـلم عليهمـا اهللاصـلى النيبوقرباخلليلبقربويصرح،  الصالةفيهتقصر
، الـشركويين كـثري بـن وإمساعيلالزرعياجلوزيةقيمابنتلميذهاالعتقادهذاعلى

احلـرم يفمنـرب علـى ورقـى الـشريف القـدس إىلسـافر اجلوزيـة قيمابنأنفاتفق
مث. اخلليلأزوروالراجعأناوها: سألةاملذكرأنبعدوعظهأثناءيفوقالووعظ

قـرب يـزور فال: قالحىتبعينهااملسألةوذكروعظجملسلهوعملنابلسإىلجاء
، نـابلس وايلمنهمفحماهقتلهوأرادواالناسإليهفقاموسلمعليهاهللاصلىالنيب

فطلبـه منـه وقـع مـا صـورة يعرفـون دمـشق إىلنـابلس وأهلالقدسأهلوكتب
مـسلم بـن الـدين مشـس القاضـي إىلالـصاحلية إىلوصـعد فتـردد املالكياضيالق

ألجليعزرهوملدمهوحقنبإسالمهوحكم،  توبتهفقبليديهعلىوأسلماحلنبلي
ويفالـشريف القدسيفقالهمباعليهوادعىاجلوزيةقيمابنأحضرمث..تيميةابن

يفأعيـد مثمجـل علـى وحمـل فـأُدب قالـه مبـا البينـة عليـه فقامـت ،  فأنكرنابلس
كـان فمـا عنقـه ضـرب وأرادوااملـالكي الـدين مشـس جملـس إىلأحضرمثالسجن
، تـوبيت وقبـول وبإسـالمي دمـي حبقـن حكماحلنبليالقاضيإنقالأنأالجوابه
وضــربوعــزرفأحــضرقالــهمبــافــأخرباحلنبلــيأحــضرأنإىلاحلــبسإىلفأعيـد 
.»..احلبسإىلوردوهوالصاحليةدالبليفبهوطيفاراًمحوأركب، بالدرة

.الكوثريدميتقالسبكيالتقي-زفيلابنرديفالصقيلالسيف)١(
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١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................١٣٢

يفهـي ـا لليهـود الـشيعة مـشاة وزعـم تيميةابنفيهاتكلّماليتواألمور
ممـا ذلـك أيـن لكـن ،  تقـدير أسوأعلىاالجتهادفيهايسوغانههويقراليتالفروع

حـىت ،  وغريهـا أصـوال الـشريعة فـروع كليفاليهودرواياتمنالسلفكتبميأل
ــاتوا ــونالب ــنييفرق ــاظب ــنيبألف ــنيال ــاظوب ــوراةألف ــلالت ــيتواإلجني ــهاال اكتتب

ربنـا :وغـريه داودأبـو رواهالذيالرقيةحديثويف«)١(تيميةابنقال!الطواغيت
يفرمحتـك كمـا ،  واألرضالـسماء يفوأمـرك ،  امسـك تقـدس السماءيفالذياهللا

، الطيـبني ربأنـت ، وخطايانـا وبنـا حلنااغفر،  رضاأليفرمحتكاجعل،  السماء
.»الوجعهذاعلىشفائكمنوشفاءرمحتكمنرمحةانزل

يفالــذيأبانــا٩«وردإذمــيتإجنيــليفقريبــةبألفــاظوردتاجلمــلوهــذه
الـسماء يفكمـا مـشيئتك لـتكن . ملكوتـك ليـأت ١٠. امسكليتقدس. السماوات

نغفركماذنوبنالناواغفر١٢. اليوماأعطنفناكفاخبزنا١١. األرضعلىكذلك
لـك ألن. الـشرير منجننالكن. جتربةيفتدخلناوال١٣. إليناللمذنبنيأيضاحنن

)٢(.»آمني. األبدإىلوادوالقوةامللك

!يسريبتغيرياأللفاظعنيوهي

يـوم علـى ومتاألحـد يـوم بديءاخللقأناىلذهابهتيميةابنعننقلوقد
يفجـاء إذالتـوراة يفاليهـود قـول عـني وهـو )٣(السبتيومالتعطيلويوماجلمعة
اهللاوفرغ٢. جندهاوكلواألرضالسماواتفأكملت١«اليهودعنداليتالتوراة

عملـه مجيـع مـن الـسابع اليـوم يففاستراح. عملالذيعملهمنالسابعاليوميف

.٩ص-تيميةابن-الكربىاحلمويةالفتوى)١(
.١١–١٠ص-الكنيسة-) اجلديدالعهد(املقدسالكتاب)٢(
.٣٦٢ص-٤ج-الكشمرييشاهأنورحممد-البخاريصحيحشرحالباريفيض)٣(
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١٣٣.....................................................................................تيمية ابناىلالشِعيبمن

عملـه مجيـع مـن اسـتراح فيهألنه. وقدسهعالساباليوماهللاوبارك٣. عملالذي
.)١(»خالقااهللاعملالذي

يقبـل الأنوأمـا الوجـوه ببعضتتشابهالدياناتأنيقبلأنإماتيميةفابن
اإلجنيـل مـن ينقـل وهـو فكيـف يقبـل ملوإن،  ولنالهبذلكيقرأنجيبقبلفإن

!!مباشرةوالتوراة

.٥ص-الكنيسة-) القدميالعهد(املقدسالكتاب)١(
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١٣٤

!عشرةوالعدد..الشاميوالتوت..تيميةابن

بعضهمكونمثلجدافكثريةمحاقامسائروأما«الشيعةعنتيميةابنقال
كـانوا معـه والـذين سلمو عليهاهللاصلىالنيبأنمعيزيدحفرهرمنيشربال

، الـشامي التـوت مـن يأكـل الوبعـضهم ،  الكفـار حفرهـا وأـار آبارمنيشربون
بـالد مـن جيلـب ممـا يأكلونكانوامعهومنلمسو عليهاهللاصلىالنيبأنومعلوم
نـسج مـن كانـت ثيـام غالـب بـل الكفـار تنسجهماويلبسون،  اجلنبمنالكفار
عـشرة يكـون شـيء فعـل أوالعـشرة بلفـظ الـتكلم يكرهونكومومثل،  الكفار

لكـوم ذلـك وحنـو جـذوع بعشرةوالأعمدةعشرةعلىيبنونال،  البناءيفحىت
وعثمـان وعمـر بكـر أبـو باجلنـة هلـم املشهودالعشرةوهمالصحابةخيارنيبغضو
نفيـل بـن عمـرو بـن زيـد بـن وسـعيد وقـاص أيببنوسعدوالزبريوطلحةوعلي
إالهؤالءيبغضون،  عنهماهللارضياجلراحبنعبيدةوأبوعوفبنالرمحنوعبد
مــنرواألنــصااملهــاجرينســائرويبغــضون، عنــهاهللارضــيطالــبأيببــنعلــي

الـشجرة حتـت سـلم و  عليـه اهللاصـلى اهللارسـول بـايعوا الـذين األولنيالسابقني
.)١(»عنهمرضيقدأنهاهللاأخربوقدوأربعمائةألفاوكانوا

١٣ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج) ١(
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١٣٥..................................................................!عشرةوالعدد.. الشاميوالتوت.. تيميةابن

:اجلواب

والتيميـة ابـن حكـاه الذيهذامنشيءيكنفلم،  الكذبأقبحمنوهذا
الذيتيميةابنسكيمنهيوإمناالشيعةأعداءمنحىتعقلصاحباحدحكاه

. تانهمنحرفكلعنليسألهربهسيالقي

يفعليـا متابعتـهم بـدليل تـابوا مث،  هنـات منهكانتفبعضهمالصحابةوأما
ــه ــليفحروب ــفنياجلم ــهروانوص ــب، والن ــنوالعج ــنم ــةاب ــفتيمي ــولكي يق

اهللالرسـو بايعوانالذياألولنيالسابقنيمنواألنصاراملهاجرينسائرويبغضون«
قـد أنـه اهللاأخـرب وقـد وأربعمائـة ألفـا وكـانوا الشجرةحتتسلمو عليهاهللاصلى
مـن مجلـة أنعلـى الدالـة باألخبارتطفحالشيعةكتبأنيعلموهو»عنهمرضي

حذيفــةمثـل أحـداث مـن بعـدها عمــافـضال الـسقيفة يفحـىت مييلـوا ملالـصحابة 
عنـد ويـسمّون -اإلسـالم أهـل امسخوهو-الغفاريذروأبوواملقدادوسلمان

-اهللارسـول عـيين بـني ماجلدة-ياسربنوعمار،  األربعةباألركانالشيعةعلماء
األشـتر ومالـك األنصارياهللاعبدبنوجابردبيلبناهللاوعبدالتيهانبنواهليثم
مـا مثالبدايـة يفـاون أمـره يفكانوبعضهم، الصحابةمنثبتممنغريهموكثري

. السالمعليهاإلمامحقعرفأنثلب

أدتحربـا إشعالهعلىمعاويةحياسبأنتيميةابنمناألوىلأليسولكن
، البـدريني منوالعشرات،  الشجرةبيعةأهلمنثالمثئةمنأكثرأرواحإزهاقاىل

!األقوال؟ذهالشيعةيبهتأنبدلاملسلمنيوآالف
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١٣٦

سامراوسردابتيميةابن

مــشاهدعــدةللمنتظـر جيعلــونأــمأيـضا محاقتــهمومــن«تيميـة ابــنالقـ 
أخرومشاهد،  فيهغابأنهيزعمونالذيبسامراالذيكالسرادب، فيهاينتظرونه

، خــرجإذالريكبـها ذلـك غـري وإمــافرسـا وإمـا بغلـة إمــادابـة هنـاك يقيمـون وقـد 
يـا :باخلروجعليهيناديمنأخرأوقاتيفوإماالنهارطريفيفإماهناكويقيمون

وفـيهم يقاتلـهم هنـاك أحـد والالـسالح ويشهرون،  أخرجموالناياأخرجموالنا
فيشتغلالصالةيفوهوخيرجأنخشيةيصلّيالدائماالصالةأوقاتيفيقولمن
اهللاصـلى النيبكمدينةمشهدهعنبعيدةأماكنيفوهم،  وخدمتهخروجهعنا
إىليتوجهـون ذلكخرييفوإمارمضانشهرمناألواخرلعشرايفإماسلمو يهعل

.)١(»خروجهيطلبونعاليةبأصواتوينادونهاملشرق

:اجلواب

ابـن أتـى أيـن ومـن ،  واالختالقالكذبيفلفحشهالرديستحقالمماوهذا
!؟بعينهرآههلأم! ؟ذاتيمية

.١٥ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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١٣٧.....................................................................................سامراوسردابتيميةابن

أنفـسهم ألونيـس أالالـسفاسف هـذه يـصدقون الذينالسلفيةمنوالعجب
ومـصنفي املـؤرخني مـن العديـد فهنـاك !؟تيميـة ابـن غـري األمورهذهينقلململاذا

. !التوافههذهعلىأحدهميأتملالفرق

ابـن إىلينـسبوا فهـم األمـور هذهيذكرونعندماالسلفيةمنواملعاصرون
حلـم رمحتـ الـشيعة رأىالـذي يـني املالدونمـن الوحيـد الشاهدوكأنهفقطتيمية
١(واجلمالاألوز(!!

:تعاىلقال

}ــن ــاسِومـِ النـــن ــذُمـ ــنيتَّخـِ ــهِدوِنمـِ ــدادًااللَّـ ــونَهمأَنـْ حِبـيــب اللَّـــهِكَحـ
الَِّذينواونآمدًاَأشبلِلَّهِحلَوىوريواالَِّذينِإْذظَلَمنوريذَابَأالْعن ةالْقُـو

.)١٦٥:البقرة(}الْعذَابِشِديداللَّهوَأنجِميعًالِلَّهِ

يـسوسوا مـن وبـني احليوانـات بـني األخـالق بتـشابه قولـه هـي الطريفةتيميةابننظرياتمن)١(
اآلدمـي إذا عاشـر نوعـاً مـن      : وكـذلك «يقـول إذاحليوانبأخالقاإلنسانيتأثرإذاوحيتكّون

وصـارت الـسكينة يف   ، وهلذا صار اخليالء والفخر يف أهـل اإلبـل   ،  احليوان اكتسب بعض أخالقه   
، مـن أخـالق اجلمـال والبغـال    ، والبغالون فـيهم أخـالق مذمومـة   ، وصار اجلمالون،  أهل الغنم 

الناس مـن املعاشـرة واملؤلفـة وقلـة     فيه بعض أخالق ، وصار احليوان اإلنسي،  وكذلك الكلّابون 
توجب مشاة ومـشاكلة يف األمـور الباطنـة علـى     ، فاملشاة واملشاكلة يف األمور الظاهرة    . النفرة

تكـون وقـد / ٥٤٨-١ج-تيميـة ابـن -املـستقيم الصراطاقتضاء. »وجه املسارقة والتدريج اخلفي 
. اجلافيةالصحراويةموعقوهل! الوهابيةأخالقوعورةسببعنكاشفةالنظريةهذه
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١٣٨

الفريوزيلؤلؤةأبيتعظيموفريةالشيعة

غالمـا كـان الـذي الكـافر اوسـي لؤلـؤة أبـا يعظّـم ومنهم«تيميةابنقال
جموسـيا افراكفيعظِّمونلؤلؤةأيبواثاراتويقولون،  عمرقتلملاشعبةبنللمغرية

.)١(»عنهاهللارضيعمرقتللكونهاملسلمنيقباتفا

:اجلواب

النواصـب محاقـات مـن وهـذه ،  )٢(جموسياًيكنوملنصرانياًكانلؤلؤةأباأن
. بالتاريخجهلهمنالتأكدبدونتيميةابنقالهمايكررونكالببغاواتفهم

يـت ول،  الفعـل هلـذا وكفرههجموسيتعلةإرجاع»عمرقتللكونه«قولهيفو
، قتلـه لكونهكافراًجموسياعمروقاتل،  الناسأشقىعثمانقاتليكونِلمشعري

بـل ) البخاري(كتبهمأصحيفرواياتهفيوردونالسالمعليهاملؤمننيأمريقاتلأما
وآلـه عليـه اهللاصـلى الـنيب نفـس بقتلهواحداًأجرالهأنبل،  األعذارلهوجيدون

عبـد أنيفاألمـة مـن أحـد بنيخالفال«يقولإذ)٣(احمللّىيفحزمابنفعلماك

.١٦ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٤٩ص-٣ج-األثريابن-التاريخيفالكامل/ ٢٦٣ص-٣ج-الطربيتاريخ)٢(
.٤٨٤ص-١٠ج-الفكردارط-حزمابن-احمللّى)٣(
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علـى انـه مقـدراً جمتهـدا متـأوالً إالّعنـه اهللارضـي علياًيقتلململجمابنالرمحن
.»صواب

أبـا بـه رمـوا الـذي الـتكفري حتـت يـدخل الملجـم ابنفإنهذاقولهوعلى
شـروط ومـن «واقـال لكـوم الـزبري قاتـل أو،  عثمـان قاتـل وال،  عمرقاتللؤلؤة
)١(.»..الشيءهذابتحرميعاملاًيكونأن...بالكفراملعيناملسلمعلىاحلكم

مـشتبه غـري العمـل ذلـك أمـر يكـون أن«املكفِّـر األمريفآخرسلفيويقول
.)٢(»تأولهسائغلتأويلعليه

أممعاحلديثالسالمعليهاإلمامقاتلملادحيروونفهمنفسهالوقتويف
يـصبح القـرائن فبهـذه بينـهم خالفبال) ٣(»والعدالةالضبط«الراوييفونيشترط
بتعريـف والعـادل ،  عـادالً الـسالم عليـه املـؤمنني أمـري قتـل علىواحملرضاملمايلء

عملومن،  عدلفهواعامالرؤيفمن،  تعاىلاهللابطاعةالعامل«هوالشافعي

الـرمحن عبـد بـن اهللاعبـد وتقدميقراءة-اجلربينالعزيزعبدبناهللاعبد-املعينتكفريضوابط)١(
.٨ص-٣ط-الرباكناصربنالرمحنوعبدالراجحيالعزيزعبدبناهللاوعبداجلربين

٢٠٠١-٢ط-البيـارق دارط-املراكـشي النيتبوحممداهللاعبدابو-السلفأدعياءعقيدة)٢(
.م

هـادي حممـد حتقيقهـ١٤٠٣-جهاننقاشمطابع-املغريبالصديقحممد-العليامللكفتح)٣(
-١ج-م١٩٩٠-العلميـة الكتـب دارط-املبـاركفوري -األحـوذي حتفة/ ٢٥ص-االميين

-النـووي اإلمـام دار-الـسقاف علـي بـن حـسن -الواضـحات األلبـاين تناقضات/٣٠٤ص
-املنـورة املدينـة الدارمكتبة-العجلي-الثقاتمعرفة/ ٢٨٤ص-٢ج-م١٩٩٢-عمان

-الــستةالكتـب يفروايــةلـه مــنمعرفـة يفالكاشــف/ ١٠٤ص-١ج-هــ ١٤٠٥-١ط
-جـدة -القبلـة دارط-اخلطيبمنرحممدامحدنصوصختريج-عوامةحممدتقدمي-الذهيب
.٣٧ص-١ج-١٩٩٢
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)١(.»العدلخالفكانخبالفها

والديـن يفجرميـة بـصاحب وليساخلريأمرهأكثركانمن«ثورأبوقالبل
وإنذنـب علىمقيماكانمنوكل،  مستوراوكانقبلصغروإنذنبعلىمصر
)٢(.»شهادتهتقبلملصغر

مجيـع يفيقـال أنوالواجـب «جمالـه يفاحلـرب )٣(البغـدادي اخلطيبوبتعريف
ممـا عنـه ـى مـا ارتكـاب عـن نتـهاء واالتعـاىل اهللاأوامراتباعأادالةالعصفات
كـل مـن البـشر مـن املكلـف يـسلم يكـاد الأنهذلكمععلموقد،  العدالةيسقط
ذلـك وانعليـه لهوجبماكلمناهللاخيرجحىتبهأمرمابعضتركومنذنب

أمـر مـا ولـزوم فرائضهاءبأدعرفمنهوالعدلإنيقالأنلذلكفيجب،يتعذر
أفعالـه يفوالواجـب احلـق وحترىاملسقطةالفواحشوجتنبعنهىماوتوقيبه

فهـو حالـه هـذه كانـت فمـن ،  واملـروءة الـدين يـثلم ممالفظهيفوالتوقّيومعاملته
ذلـك يفيكفيـه ولـيس حديثـه يفبالـصدق ومعـروف دينـه يفعدلبأنهاملوصوف

يقولملاقيامتوذلكمعيكونحىتفاسقافاعلهايسمىيتالالذنوبكبائراجتناب
الالذيالكذبحنوصغريايكونأنجيوزبل،   كبريأنهيعلمالانهالناسمنكثري

المبـا املـسلمني وغـش ،  باذجنـان وسـرقة ،  حببـة التطفيفوحنوكبريأنهعلىيقطع
علـى يقطـع ملوانراتالقـاذو أنألجـل ،  الذنوبمنكبريأنهعلىعندهميقطع

.»والشهادةاخلربمقبولغريفاعلهاأنعلىاتفقفقدقابالعايستحقكبائرأا

.٢٠٠ص-١٣ج-العيين-القاريعمدة)١(
.٢٠٠ص-١٣ج-العيين-ريالقاعمدة)٢(
الكتـب دارط-الـسالم عبـد امحـد تـصحيح -البغـدادي اخلطيـب -الروايـة علـم يفالكفاية)٣(

.١٠٣ص-١٩٩٤بريوتالعلمية
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١٤١.......................................................................الفريوزيلؤلؤةأبيتعظيموفريةالشيعة

!!؟باذجنانـة سـرقة إمثمنأقلالسالمعليهاملؤمننيأمريقتلإمثجعلتمفهل
!!فيهإمثالخاطيءاجتهادفهوواحدثوابفيهاملؤمننيأمريقتلبلال

انعثمـ وقاتـل مـأجور فقاتلـه عنـه اهللارضـي عمـار مـع هنفساألمروقالوا
سـبع بـن يـسار الغاديـة أبـو قتلـه عنـه اهللارضـي وعمـار «حـزم ابـن قال!ملعون

، قلبـه يفمـا علمبأنهلهاهللاشهداءمنفهوالرضوانبيعة) عمار(شهد،  السلمي
خمطـيء جمتهـد ولمتـأ عنهاهللارضيالغاديةفأبو،  عنهورضيعليهالسكينةوأنزل

الألمعنهاهللارضيعثمانكقتلةهذاوليس، واحداأجرامأجورعليهباغ، فيه
زنـا والدافـع والقاتـل والحـارب والأحدايقتلملألنه،  قتلهيفلالجتهادجمال
دمـا سـافكون حمـاربون فـساق همبل،  تأويلاحملاربةفيسوغارتدوالإحصانبعد

.)١(»ملعونونفساقفهم، والعدوانالظلمسبيلعلىتأويلبالعمداحراما

:همؤالءفه

}لُواالَِّذينعجآنالْقُر٩١:احلجر(}ِعضِني(.

١٦١ص٤ج-حزمابن-الِفصل)١(
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١٤٢

واإلمامةتيميةابن

مـن إليهـا حيتـاج المعرفتـها إىلاالحتيـاج بتقديراإلمامةأن«تيميةابنقال
التـزام إىلحيتـاج وال،  الـصحابة نمـ سـلَّم و عليـه اهللاصـلى النيبعهدعلىمات

يكـون فكيـف ،  سـلم و عليـه اهللاصلىالنيبموتدبعإىلمنهمعاشمنحكمها
الـنيب عهـد علىأحدإليهحيتاجالالدينيفاملطالبوأهماملسلمنيمسائلأشرف
حياتـه يفسـلم و عليـه اهللاصـلى بـالنيب آمنواالذينليسأوسلمو عليهاهللاصلى

أهـل ملـسلمني اباتفـاق اخللقأفضلهميبدلواومليرتدواوملوظاهراباطناهواتبعو
الـدين يفاملطالـب أهـم إىلحيتاجالاملسلمنيأفضليكونفكيف،  والشيعةالسنة

.)١(»املسلمنيمسائلوأشرف

:اجلواب

الـنيب مـوت بعـد إىلمنـهم عـاش منحكمهاالتزامإىلحيتاجوال«قولهيف
.»سلموعليهاهللاصلى

:يقولسبحانهوتعاىلذلكيكونكيف

٢٦ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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١٤٣............................................................................................واإلمامةتيميةابن

وا آمنواذِينالَّأَيهايا{ أَطِيعـ وا اللَّـه أَطِيعـوَل و سـأُوِلـي الررِ والْـأَم كُممِـن إِن فـَ
تُمــازَع ــيتَن ــىَفــردوهشــيٍءفِ ــوِلاللَّــهِإِلَ سالروإِنــتُم ُكنــونِمنمِبِاللَّــِهُتؤــو اْليو

.)٥٩:النساء(}َتأْوِيالوأَحسنخيرذَلِكالْآخِرِ

تقــدير«تيميــةابــنفــرضالــذيناإلمامــةأصــحابهــمهنــااألمــروأولــو
.»معرفتهاإىلاالحتياج

إين!النـاس أيهايا"«بقولهوآلهعليهاهللاصلىالرسولقصدهمالذينوهم
وربـط »"بـييت أهـل عتـريت و اهللاكتاب،  تضلوانلبهأخذمتإنمافيكمتركتقد

حـديث وهـو اآلخـر دونبأحـدمها االرتبـاط يفيـد ولنماباألخذالضاللعدم
ختـريج بعـد «وقـال . صـحيحته يفاأللبـاين إمامهموصححه. عليهاملسلموناتفق
فرأسـا أنمث،  عمـان إىلدمـشق منأهاجرأنعليكتب،  بعيدبزمناحلديثهذا
بعـض ) قطـر (يففلقيـت ،  هجريـة ) ١٤٠٢(سنةأوائل،  العربيةاإلماراتإىلمنها

هذاتضعيفيفمطبوعةلهرسالةأحدهمإيلفأهدى،  الطيبنيالدكاترةو ذةاألسات
نـاحيتني مـن ذلـك و،  الـصناعة ـذه عهـد حديثأنهيلتبنيقرأافلما،  احلديث
، املتداولـة املطبوعـة املـصادر بعضعلىخترجيهيفاقتصرنهأ:األوىل:لهذكرما

األسانيدو الطرقمنكثريفاتهو،  هعليالكالمحتقيقيففاحشاتقصرياقصرلذلكو
لكـل يبـدو كمـا ،  املتابعـات و الشواهدعنفضالحسنةأوصحيحةبذااهياليت

املـصححني أقـوال إىليلتفـت ملهأنـ :الثانيـة ..هنـا خرجتـه مباخترجيهيقابلناظر
أن:"احلـديث مـصطلح "يفذكروهـا الـيت قاعـدم إىلالو العلمـاء مـن للحديث
تـضعيف مـن الفـادح اخلطـأ هـذا يففوقـع ،  الطرقبكثرةيتقوىعيفالضاحلديث
أحـد أنرسالتهعلىاطّالعيو بهااللتقاءقبلإيلّمنىقدكانو .الصحيحاحلديث

خطابجاءينحنيذلكمنتأكدتو،  احلديثهذايضعف) الكويت(يفترةالدكا
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" الـصغري امعاجلـ صحيح"يفاحلديثإيراديعلييستدرك،  هناكاإلخوةأحدمن
، ضـعفه قـد إليـه املشارالدكتورألن) ٧٧٥٤و ٢٧٤٥و ٢٤٥٤و ٢٤٥٣(باألرقام

حتقيـق يفالنظـر أعيدأنإليهشاراملاألخيرجوو !تصحيحهميناستغربهذاأنو
، الـدكتور خطأعلىيدلهمافيهجيدفلعله، احتياطاذلكفعلتقدو،  احلديثهذا

هـذا يفناشـئ بـني للفـرق تنبهـه عـدم و،  ليـه عاعتمادهو استرواحهيفهوخطئهو
مـن كـل يتبعـون اللـذين الناسمنكثرياأصابتغفلةهيو،  فيهمتمكنو،  العلم
.»املستعاناهللاو.فيهراسخةقدملهليستو، االهذايفكتب

األولبيعـة كانـت فلمـاذا الـنيب بعـد عـاش ملناإلمامةمعرفةيستلزمملولو
وخاضـتها اخلالفـة يفطمعـا والـزبري طلحـة خاضـها الـيت باحلـرو كانتومل! فلتة

اآلالفعـشرات املـسلمني مـن معاويـة قتـل ومل؟!السالمعليهبعليبغضاًعائشة
!سبيلها؟يفالصحابةمناملئاتوفيهم

يفاملطالـب وأهـم املـسلمني مسائلأشرفيكونفكيف«تيميةابنقولأما
آمنواالذينليسأوسلمو عليهاهللاصلىنيبالعهدعلىأحدإليهحيتاجالالدين
يبـدلوا ومليرتـدوا وملظـاهرا وباطنـا واتبعوهحياتهيفسلمو  عليهاهللاصلىبالنيب

املـسلمني أفضليكونفكيفوالشيعةالسنةأهلاملسلمنيباتفاقاخللقأفضلهم
.»املسلمنيمسائلوأشرفالدينيفاملطالبأهمإىلحيتاجال

:اجلواب

، كتابـه احللّـي العلّامـة ألّفملاهذاعلىاتفقنالووظاهراباطنااتبعوهكوم
ونقلـه عليـه متفـق غـري فهذا! الكتابهذاكتبناوملاعليهللردتيميةناباضطروملا

روواوقدذلكيدعيفكيفالسنةعننقلهوأما،  مفضوحكذبالشيعةعنذلك
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أولـيس :أصـحابه فقـال ،  إخـواين لقيـت أينتودد«وآلهعليهاهللاصلىالنيبعن
)١(.»يـروين ملو يبآمنـوا ينالـذ إخـواين لكـن وأصحايبأنتم:قال؟ إخوانكحنن

قـالوا الـصحبة مـن اقـرب اإلخـوة منفهمواملاالصحابةأناحلديثيفوالواضح
يفعلـم لـه ليـل حاطـب تيميـة ابـن هـو وهكـذا »؟إخوانكحننأوليس«كلمتهم
. !املرويات

.»يبدلواومليرتدواوملوظاهراباطناواتبعوه«تيميةابنقولوأما

ظـاهر تنقـل الكتـب كانـت فلووالظاهرالباطنعنتيميةابنالمكوغريب
:تعاىلقولهوحسبك! ؟باطنهممبعرفةلهفأنىالصحابة

}نمِملَكُم وو حـ ن ابِ مـر األَعـ افُِقون نـم مِـنـِل وَأهـِة الْموْا ِديندر ى مـ علـَ
ـمَالالنفَــاِق هـلَمتَعـن نَحـ ـم هـلَمنَعـن مسـهذِّبنِعتَيــر م ـم ـردونثـُ ـىيـ ـذَابٍ إِلـَ عـ

.التوبةسورة) ١٠١(}عِظيٍم

تنفـع ولـن ،  باطنـهم يفينافقونالذينوجودصرحياتذكرالرواياتأنعلى
يفنقلـها الـيت البخـاري صحيحةوأخبارذلكاءإخفيفغريهوالتيميةابنكلمات

. ذلكعلىدليلخرياحلوضعنالصحابةطرد

حـدثنا احلضرمياهللاعبدبنحممدحدثنا«)٢(الكبريمعجمهيفالطرباينروى
قلنـا قـال الـشعيب عـن جمالـد عـن أسودبنعبيدةحدثناأبانبنعمربناهللاعبد

واهللاقـد : زفـر بـن صـلة قـال ؟عمروالبكرأبويصبملماحذيفةأصابكيف
يفوسـلم عليهاهللاصلىاهللالرسومعأمشيكنت:فقالذلكعنحذيفةسألنا

.السالمدارط-٢٥ص-األلباين-املسلمةرأةاملجلباب)١(
.١٦٤ص-٣ج-الطرباين-الكبرياملعجم)٢(
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، راحلتـه علـى وسـلم عليهاهللاصلىاهللارسولفنعسدجلةفأدجلناليلةذاتمسري
مسعتـهم فلمـا ،  منـه اسـترحنا عنقـه فانـدقّت فوقـع الـساعة دفعنـاه لـو أناسفقال

اهللارسـول فاسـتيقظ القـرآن مـن سـورة أقرأفجعلتوبينهمبينهفسرتتقدمتهم
، أدن: قـال اهللارسـول يـا حذيفـة :قلـت ؟هـذا من:فقالوسلمهعلياهللاصلى

ولـذلك اهللارسوليابلى:قلت؟قالواماخلفكهؤالءمسعتما:فقالفدنوت
.»وفالنوفالنفالن، منافقونإمأما:قالوبينهمبينكسرت

ــذينفهــؤالء ــاتهــذهختــصهمال ــواوقــد، ظــاهراصــحابةالرواي ــنيمحل ب
الـنيب قتـل أرادواوقد،  وآلهعليهاهللاصلىالنيبعلىوغيظاوغدرانفاقاًاحنهمجو
بـن حذيفـة غـري يعلـم وملتبـوك مـن عودتهيفللهجرةالتاسعالعاميفالعقبةليلة

حلذيفـة يـأيت خالفتـه يفاخلطاببنعمركانحىتأمساءهمياسربنوعماراليمان
عليـه يـصلي لكي؟املنافقنيمنهوهليسألهل) !ظاهراً(املسلمنيأحدموتعند

!يتركهأو

، سـويد حـدثنا «)١(سننهيفالترمذيروىبعضهميفضحكانحذيفةإنبل
، احللقـة وسـط قعـد رجـال أن":جملـز عـن قتادةعنشعبةأخربنا،  اهللاعبدأخربنا
قعـد مـن حممـد لـسان علـى اهللالعـن :أو. حممدلسانعلىملعون:ةحذيففقال
عناخلربجعلواوقد.»صحيححسنحديثهذا«) ٢(الترمذيقال.»"احللقةوسط

احلـديث حرفيفإمعاناً! احللقةوسطيفاجللوسكراهةعلىشرعيادليالحذيفة
الصامتبنعمرحدثناحممدأبوحدثنا«»الثقالءذم«يفاملرزبانقال!حقيقتهعن

فالناإن:حلذيفةفقالاحللقةوسطقعدرجالأن:قتادةعنمحادبنيونسحدثنا

.١٨٣ص-٤ج-الترمذي-الترمذيسنن)١(
.١٨٣ص-٤ج-الترمذي-الترمذيسنن)٢(
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عليـه اهللاصلىاهللارسولمسعت،  مييتكأناهللاعلىأحقوأنتقال،  ماتأخاك
.)١(»احللقةوسطاجلالسيلعنوسلم

صـحوة حلظـة يفباحلقيقـة يـصرح انممكـن الـضمائر أصحاببعضولكن
.)٢(»نفاقامنهعرفقديكونأنحيتملالشيخقال«البيهقيقال!ضمري

وضـبط ،  املنـافقني أمساءحذيفةإىلأسرقدوسلمعليهاهللاصلىالنيبوكان
وال،  ال:فقـال ؟املنـافقني مـن أأنـا :عمـر ناشـده وقد. األمةيفالكائنةالفنتعنه

ابـن أنعلينـا مـر كمـا عمـر مـع التقيةحذيفةاستعملفهل. )٣(بعدكأحداأزكي
!؟معاويةمعتعملهااسعباس

يبـشره ملمنيسألوهوباجلنةمبشرااخلطّاببنعمريكونكيفأعلموال
: عنهماهللايقولالذيناملنافقنييفأناهل:باجلنةاهللا

}ِإنــافِقِني نـــيالْم ــدركِفـِ ــفَلِالـ الْأَســـن ــارِمـِ النـــن ــدولـَ ــمتَجـِ ــصِريالَهـ }نـَ
.)١٤٥:النساء(

خترجيـام مضحكومن!النارمناألسفلوالدركاجلنةبنيشاسعلفرقوا
:تعاىللقولهتفسريهيفحذيفةعناملروياألثريفقالوهما

.)١٢:التوبة(}اْلكُفْرَِأئِمَةفَقَاتِلُوا{

عـن )٥(حجـر ابـن قـال )٤(بعـد اآليـة هـذه أهـل قوتـل ماقال:حذيفةقال

.٢٠ص-املرزبانبنخلفبنحممد-الثقالءذم)١(
.٢٣٥ص-٣ج-البيهقي-الكربىالسنن)٢(
.٣٦٤ص-٢ج-الذهيب-النبالءأعالمسري)٣(
.٢٤٣ص-٨ج-حجرابن-الباريفتح)٤(
.٢٤٣ص-٨ج-حجرابن-الباريفتح)٥(
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لفـظ ألن،  الـشرط وقـوع لعـدم يقعملقتاهلمأنوايقاتلملبكومواملراد«بعضهم
:اآلية

}إِننَكَُثــواومــانَه مَأيــدِمِــنعبــدِهِم هــواعنطَعفِــيوــَةفََقــاتِلُوادِيــِنكُم أَِئم
.)١٢:التوبة(}ينتَهونلَعلَّهملَهمَأيمانالإِنَّهماْلكُفْرِ

الـسدي طريقمنالطربيوروىيقاتلواملطعنوالنكثمنهميقعملفلما
رؤوسالكفـر أئمـة قـال الـضحاك طريـق ومـن قريشكفارالكفربأئمةاملرادقال

.»مكةأهلمناملشركني
املنـافقني يفالـنيب سـر صـاحب وهوحذيفةيقولكيفنفسهأحديسألومل

بعـد مـا عـصر يفآلناوهماآليةهذهأصحابيقاتلملوليقكيف،  األمةباتفاق
مـن املـشركني رؤوسمـع قتالمكةفتحبعدحيصلومل،  وآلهعليهاهللاصلىالنيب
متوجهـا يكـون قـد حذيفـة قـصد وإمنـا ! ؟الكفـر معلـين مـن غريهموالمكةأهل

والذين،  عقبةالليلةالنيبقتلأرادواالذينعشراالثينالقلوبمرضىأوللمنافقني
هلـم عمـار معرفـة بدليلاملسلمنيمشاهريمنوهموعمارحذيفةسوىيعرفهممل

ِجمـال كـل يعرفعماركانفهل! )١(حتملهماليتلرواحلهمومعرفتهبلبأمسائهم
سـيفه اسـم الناسخالهلامنيعرفمميزةمعلومةمكانةلهكانتمنأم! املسلمني

!دابته؟واسمدرعهواسم
اهللاصـلى والنيباألهمهيزمانكليفاإلمامةبلقيلفإن«تيميةبناقال

ذلـك إمـام كـان أنـه بـه آمـن ملـن معلومـا كـان وهـذا ،  إمامـا نبياكانسلمو عليه
أهـم اإلمامـة القائـل قـول أنأحدها:وجوهمنباطلذااالعتذارقيل،  الزمان

بعينـه زمـان كـل إمامأوعشراالثينإمامةبهيريدأنإماالدينأحكاميفاملطالب
.٣٣ص-٩ج-البيهقي-الكربىالسنن)١(
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يفواألهـم ، املنتظـر حممـد بإمامـة اإلميـان زماننـا يفاألهـم يكـون حبيث،  زمانهيف
اهللاصـلى الـنيب زمـان يفواألهـم عندهمعليبإمامةاإلمياناألربعةاخللفاءزمان
غـري مطلقـا اإلمامـة بأحكـام اإلميـان بـه يـراد أنوإمـا ،  بإمامتهاإلميانسلمو عليه

يكـن ملهـذا أنباالضـطرار علـم فقـد األولأما. رابعامعىنبهيرادأنوإماعنيم
يعـني إمنـا واحـد كـل إنتقـول الشيعةبلالتابعنيوالالصحابةبنيشائعامعلوما

التقـدير هـذا فعلىالثاينوأما،  الدينأمورأهمهذايكونأنفبطلقبلهمنبنص
سـنة مـن اإلميانويكونالزمانذلكبإمامناإلميازمانكليفاملطالبأهميكون
هـذا ويكـون احلـسن بـن حممدبإمامةاإلميانهوإمناالتاريخهذاإىلومائتنيستني

بــاهللاإلميــانومــناهللارســولحممــداوأناهللاإالإلــهالبأنــهاإلميــانمــنأعظــم
ــه ــهومالئكت ــدوالبعــثورســلهوكتب ــوتبع ــن، امل ــصالةاإلميــانوم ــابال ةوالزك

ديـن مـن باالضـطرار فـساده معلومأنهمعوهذاالواجباتوسائرواحلجوالصيام
مـن أعظـم وإمامتـه بعلـي اهتمـامهم فـإن ،  اإلماميـة مـذهب هـو فلـيس املسلمني

وأيـضا ،  الـشيعة شـيوخ منوأمثالهاملصنفهذاذكرهكمااملنتظربإمامةاهتمامهم
الـدين يفصـفقة النـاس أخـسر ةفاإلماميـ الـدين يفاملطالبأهمهوهذاكانفإن

، دنيـا والديـن يفيـنفعهم ملالذياملعدوماإلمامهواملعصوماإلمامجعلواألم
قـالوا فـإن الـدنيا والالـدين منـافع مـن شيئاالدينيةاألمورأهممنيستفيدوافلم
بـاطال أيـضا هـذا كانالدينأمورأهمهومطلقااإلمامةحبكماإلميانأناملرادإن

بـد فـال رابـع معـىن أريـد وإنمنـها أهمالدينأمورمنغريهاأنالضروريللعلم
.)١(»عليهلنتكلمبيانهمن

:اجلواب
.٢٦ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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بهيريدأنإماالدينأحكاميفاملطالبأهماإلمامةالقائلقولأن«قولهإن
زماننـا يفاألهـم يكـون حبيـث زمانـه يفبعينـه زمانكلإمامأوعشراالثينإمامة

علـي بإمامـة اإلميـان األربعـة اخللفـاء زمـان يفواألهـم املنتظرحممدبإمامةمياناإل
بـه يرادأنوإمابإمامتهاإلميانسلمو عليهاهللاصلىالنيبزمانيفواألهمعندهم
فقـد األولأمـا . رابعامعىنبهيرادأنوإمامعنيغريمطلقااإلمامةبأحكاماإلميان

الـشيعة بلالتابعنيوالالصحابةبنيائعاشمعلومايكنملهذاأنباالضطرارعلم
.»الدينأمورأهمهذايكونأنفبطلقبلهمنبنصيعنيإمناواحدكلإنتقول

:قلت

مـا علـى الـرد لنفسهجوزفكيفقبيحجهلإذنفهوعلمبغرييقولأنإما
فيكـون مكتبـه يفدالـوار »عـشر اثنـا النقبـاء «حبديثعاملاًيكونأنوإمايعلمهال

وقــدوالتـابعني الــصحابةبـني شــائعغـري هـذا يكــونكيـف ، كاذبــاًمدلّـساً بـذلك 
ال يزال هذا الدين قائما حـىت يكـون علـيكم اثنـا عـشر               «حديثاأللباين) ١(صحح

وكــان! ؟"»خليفــة كلــهم جتتمــع عليــه األمــة كلــهم مــن قــريش مث يكــون اهلــرج 
أحدعلىاألمةجتتمعومل،  أمرياعشراثناهأمريليالدينهذاإنيعلمونالصحابة

بوجـوب يقولـون الالذينحىتالسالمعليهمالبيتأهلأئمةعلىاجتمعتكما
أمـر احـد يتـولّ ملإذغريهـم خبـالف فـضلهم يفخيتلفواملعليهموالنصطاعتهم

!املسلمونعليهاختلفإلّااألمة

أنفبطـل قبلـه مـن بنصيعنيإمناواحدكلإنتقولالشيعةبل«قولهوأما
.»الدينأمورأهمهذايكون

.١٢٧٤-٢ج-األلباين-وزياداتهالصغريعاجلامصحيح)١(
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معروفـون األئمـة إنتقـول بـل ذلـك تقـول الفالـشيعة مغالطاتـه منفهذه
كلأمرولكن،  والسالمالصالةعليهجدهملدنمنعليهمومنصوص،  بعددهم

غـري وقتيانصاليسوهذا،  أكثرالالسابقاإلمامحياةمندقيقةآخريفيظهرإمام
.املعروفللنصإظهارهوبلمعروف

بـن احلـسني عـن حممدبنأمحدحدثنا«)١(الدرجاتبصائريفالصفارروى
قلـت قـال أصـحابه بعـض عـن مـسكني بناحلكمعنأسباطبنعليعنسعيد
تبقـى دقيقـة آخريفقالاألولعندمااآلخريعرفمىتالسالمعليهاهللاعبدأليب
. أحاديثهمعناويف.»روحهمن

فاإلماميةالدينيفاملطالبأهمهوهذاكانفإنوأيضا«تيميةابنقولوأما
الذياملعدوماإلمامهواملعصوماإلمامجعلواألمالدينيفصفقةالناسأخسر

منـافع مـن شـيئا الدينيـة األمـور أهـم منيستفيدوافلمدنياوالدينيفينفعهممل
.»الدنياوالالدين

:قلت

مرتبطــاالــدنيويالنفــعجعــلالــسلطانمــنالــسنةالــدينرجــالقــربأن
كـلٌ يفتـون فتـراهم !األمرينبنياملقاميفالتفريقيستطيعونوالالدينيةبرئاستهم

أنيكفـي بينـهم بـسيط واألمـر ، آخردينمنوكأنهاملسلماآلخرضدسلطانهمع
ــارالاملوجــودةالدينيــةمراكــزهمإنتعلــم ــصبهبــل، حبريــةاألكــربهــاإمامختت تن

يكـون وبالتـايل ،  املظلومـة الـشعوب علىوالقوةبالقهراملتسلطةالزمانيةالسلطات
للـدفاع أولوخطّـاً ،  وغـريه تيميـة ابـن كانكماالسلطانلتعظيمبوقاالدينرجل

.٤٩٨–٤٩٧ص-الصفاراحلسنبنحممد-الدرجاتبصائر)١(
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أطـع «بـل »حـرام «فـاخلروج الـسلطان علـى وختـرج الظلـم مـن الناستضجلئال
! !»واصرب

الـصهيوين الكيـان مـع السالمجبوازيفيت) بازإبن(النواصبمفيتأيناروقد
عـام (هـذه أيامنـا يفرأينـا قـد بـل . م١٩٩٣عـام أوسـلو اتفاقيـات وقَّعواأنبعد

الثـورة خـالل رأينافقد، العقلمعهحيارماعلمائهممناألعاجيبمن) م٢٠١١
بيعــةإناملــصريلفزيــونالتخــاللمــنيقــولمــصريفاجلمهوريــةمفــيتاملــصرية
الـسعودي امللـك أمروقد! يقتلعليهخيرجومنشرعيةبيعةمباركحسينالرئيس

املظـاهرات بـأن يفـيت بأن) الوهابعبدحممدنسلمنوهو(البالطمفيتاهللاعبد
خـالل مـن علميـة بـردود الشخصنيهذينعلىالقرضاويالشيخردوقد،  بدعة
-الـدين رجـال مـن جمموعـة صاحلاهللاعبدعلياليمينيسالرئوأمر، رةاجلزيقناة
، املظـاهرات حبرمةفتوىبإصداريقومواأن-املظاهراتبدايةمنأشهرمثانيةبعد

ــشروبعــد ــةالفــضائياتيفاخلــربن ــشرعية(الفتــوىخرجــتالعاملي حبرمــة) !ال
يهـرول ،  يسالـرئ لـسكرتري عـا تباتهـد فيهايكوناليتهذهإمامةفأي!املظاهرات

. !حبساافتوىوكل، فتاويهعارضاوراءه

أداءمـن اإلمـام أوالـنيب هـذا اسـتطاعة بعـدم تـضر الواإلمامالنيبفمعرفة
اهللاصـلى الـنيب نبوةبطلتفهلوإالمعينةإهليةحلكمةأو،  الناسيفلنقصمهمته
وقـد ! جـرة؟ اهليفمكـة مـن خروجـه عنداألنظارعنمتواٍرخمتٍفوهووآلهعليه
ولكـن ،   يومـاً عـشر مخـسة منيقربمااملدينةووصولهمكةمنخروجهبنيكان
أنالنظـر عـن اإلمامغيابمينعوالبعبادهلطيففاهللا،  يوقنونالالذينظنهذا

»الـشريف فرجـه اهللاعجل«املهدياإلماموهذا،  نعلمهالقدمعنيدورلهيكون
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مـساكن عنالنائيمبكانناناوينكناوإنحنن«)١(يهإلرسالتهيفاملفيدلشيخليقول
ماذلكيفاملؤمننيولشيعتناالصالحمنلناتعاىلاهللاأراناهالذيحسب،  الظاملني
مـن شـيء عنـا يعـزب وال،  بأنبـائكم علماحنيطفإنا،  للفاسقنيالدنيادولةدامت

الـسلف كـان مـا ىلإمـنكم كثريجنحمذأصابكميالذبالذلومعرفتنا،  أخباركم
غـري أنا. يعلمونالكأمظهورهموراءاملأخوذالعهدونبذوا،  شاسعاعنهالصاحل

ــني ــاتكممهمل ــنيوال، ملراع ــذكركمناس ــوال، ل ــكول ــرتلذل ــمل ــألواءبك أوال
قـد فتنـة مـن انتياشـكم علـى وظاهرونـا جاللهجلاهللافاتقوااألعداءاصطلمكم

أمـارة وهـي ،  أملـه أدركمـن عنـها وحيمىأجلهحممنفيهايهلكعليكمأنافت
ــاألزوف ــاثّتكمحركتن ــاومب ــابأمرن ــتمواهللا، وين ــورهم ــون ــشركونكــرهول . امل

فرقـة ـا يهـول ،  أمويـة عـصب حيشـشها ،  اجلاهليةنارشبمن!بالتقيةاعتصموا
الـسبل منـها الطعـن يفوسـلك ،  ملـواطن افيهـا يـرم ملمـن بنجاةزعيمأنا،  مهدية
واستيقظوا،  فيهحيدثمبافاعتربواهذهسنتكممناألوىلمجادىحلَّإذا،  يةاملرض

.»يليهالذييفيكونملارقدتكممن
وال،  ملراعـاتكم مهملـني غـري أنـا «) الـشريف فرجـه اهللاعجـل (لقولهفانتبه

يـدل وهـذا »األعـداء اصـطلمكم أوواءالألبكملرتلذلكولوال،  لذكركمناسني
يعلمـوا أنغريمنولكنبهواملؤمننيشيعتهمصلحةفيهمبايتدخلماإلماأنعلى
)٢(يعقـوب بنإلسحاقبتوقيعبقولهفرجهاهللاعجلاإلمامأوجزهماوهذا،  ذلك

بـاقر حممـد الـسيد : ومالحظـات تعليـق -٣٢٢ص-٢ج-الطربسـي الـشيخ -االحتجاج)١(
.األشرفالنجف-والنشرللطباعةالنعماندار-م١٩٦٦-١٣٨٦-اخلرسان

ــدينإكمــال)٢( ــال ــشيخ-النعمــةامومت ــصحيح٤٨٥ص-الــصدوقال ــقت ــي:وتعلي ــربعل أك
املدرسـني جلماعـة التابعةاإلسالميالنشرمؤسسة-ش١٣٦٣-١٤٠٥احلرامحمرم-الغفاري

.املشرفةبقم
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ــا« ــاعوجــهأم ــبيتيفيباالنتف ــاعغي ــشمسفكاالنتف ــهاإذابال ــصارعــنغيبت األب
.»السماءهلألأمانالنجومأنكمااألرضألهلألمانوإين، بالسحا

نـشكك أنأردنـا ولـو ، بـه حييطماكلعلليعلمتيميةابنأنأحسبوال
األسـئلة مبئـات نـأيت أنلنـا لكـان علَّتـه معرفـة دونمـن بـه اإلميـان صـح مابكل

وملهذاحدثوملاذا، وآلهعليهاهللاصلىالنيبسريةمنوردماحولوالتشكيكات
لكـون ، بـسهولة األمـر ينتـهي ولـن ذلـك يـرتل وملهذااهللانزلوملاذا،  هذاحيدث
يكفي،  هينالشبهةفإلقاء،  واألذهانالقلوبمناستئصاهلامثلليسالشبهةإلقاء

ممـا ،  الظـرف حيتملـه آخـر برأيإزاءهاليلقيمعينةجبزئيةالشخصيقتنعالأنهلا
ــدمــنعلــىمســيحت ــأنالــشبهةصــديري ــذلب مــنبأضــعافهالريدهــاالوســعيب

الـذي األسـلوب ولكـن ،  النـاس يتبعـه لكـي كافيـا احلقعرضفليس،  النصوص
مـن البـدع أهـل جتـد لـذا ،  اآلخـر بـه ليقتنـع كافيـاً يكونأنجيباحلقبهيعرض
بتـشكيكات سـهامهم ونيوجهـ وغريهـم والقاديانيـة والبهائيـة ،  والزنادقـة الوهابية

لألحـداث الـواقعي التـاريخ عنصلومالكون،  دائماإجيادهاالسهلمن،  عقلية
، الوقـائع وضـخامة ،  األشـخاص وعـدد ،  الزمـان اسـتغرقه ملـا بالنـسبة قليلشيء

ــاء ــنالكــثريوالختف ــصادرم ــةامل ــوبخــاللالتارخيي ــانن ــائع، الزم ــدهورووق ال
منلكثريكافيةأجوبةإعطاءعلىقادراعقلهحيترمخصاشجتدفاللذا،  والعصور
، شاٍف، كاٍفاهللاأعزهماإلماميةالشيعةلدىمانعم، التاريخيفةالوارداجلزئيات

، مثلـها لديـه الـشيعي غـري جيـد البرباهنيتؤيدهغريهمومصادر،  مصادرهملكون
مبـا دائمـا يـستدل -عنـده مبـا ولثقته-الذيالوحيداملذهبهوالشيعيواملذهب

. عندهماصدقعلىاآلخرينعند
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يطاقالمباوالتكليف) فرجهاعجل(الزمانصاحب

إىلللناسسبيلالإليهيدعونالذيالزمانفصاحبوأيضا«تيميةابنقال
الأحـد كـان فـإن بـه خيـربهم وماعنهينهاهمومابهيأمرهممامعرفةوالمعرفته

أحـد يـتمكن الأنـه لزم،  يهوالأمرهيعرفالالذيهذابطاعةإالسعيدايصري
وهـم ،  يطـاق مـاال تكليفأعظممنوهذا،  اهللاوطاعةوالسعادةالنجاةطريقمن
حاجـة فالقيل،  اإلماميةعليهمبايأمرهوبلقيلوإن،  لهإحالةالناسأعظممن
كـان وسـواء ميتـا أوحيـا هوكانواءسمعروفهذافإن،  شهودهوالوجودهإىل

املنتظـر اإلمامهذابدونممكنااخللقهباهللاأمرمامعرفةكانوإذا،  غائباأوشاهدا
والأحـد جنـاة وال،  ورسـوله اهللاطاعـة عليـه يتوقـف والإليـه حاجـة الأنهعلم

مامةإبوجوبالقولعنفضالهذامثلإمامةجبوازالقولفيمتنعوحينئذسعادته
.)١(»الناسأجهلمنالرافضةلكنتدبرهملنبينأمروهذا، هذامثل

:اجلواب

بغيبـة حـىت تنقطعالاليتاهلدايةطريقوهياإلمامةبنيمييزالتيميةابنإن
الـشام سالطنيعندبفتاتهيتنعمتيميةابنكانالذيالزمايناحلكموبني،  صاحبها

.٢٩ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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. اخلليجيفالظاملنيوسحتالزكاةبدوالراتاننازمنواصببهويتنعم! ومصر

بـسبب النـاس اهتـداء عـدم حـال يفيينتفالواحدهدفواإلمامةفللنبوة
قومـه يفعـاش الـذي الـسالم عليهنوحاهللانيبكأمر،  قلوموانتكاس،  بذنوم

. وعالجلّاهللاأخربكماعاماًمخسنيإالّسنةألف

ينتفيوال،  السالمعليهحيىيالنيبحالهوكماالنيبقتلحاليفينتفيوال
:تعاىلقولهيفكماليلةأربعنيموسىكغيبةاماإلمأوالنيبغيبةحاليفاهلدف

ني ربـِه ِميَقـات َفتَمبِعشٍروأَْتممناهاَليَلًةثَالثِنيموسىوواعدنَا{ وقَـاَل َليلَـًة أَربعـِ
ومِي فِياخلُْفنِيهارونأَِخيِهِلموسى لِح قـَ أَصـالوو ـِبيَل تَتَّبِـعفْـسِ ساْلمدِين{

.)١٤٢:ألعرافا(

يـوم إىلاملدينـة مـن خروجـه بـني مـا وآلـه عليـه اهللاصلىحممدالنيبوغيبة
مبجـرد تـزول ال،  احلجـة هيفاحلجة. يوماعشرمخسةقرابةوهيمكةإىلوصوله

. هلاومباشرتهنشرهاعلىاالقائمةقدرعدم

الـذي الزميناحلاكمهوطاعتهالواجباألمروصاحباإلمامجيعلونوهم
وفقهـاء هـو بـه ليتـنعم ،بالغـصب الفقـراء مـن املالوجيمعوالقوةبالقهريسوقهم

. القصر

النورمنبعملعرفةتكفيالبالغةلنهجقراءتهلكانتمنكوساًقلبهيكنملولو
. تيميةابنوهوذلكلهأىنولكن، الظُلمةهاويةنم

بـأمره العلـم كـان فـإذا أمـره طاعـة هواإمنباإلمامواملقصود«تيميةابنقال
ملممتنعـا بـه املقـصود كـان وإذا،  ممتنعـا بهاملقصودفكان،  ممتنعةطاعتهكانتممتنعا
ـا حيـصل الالـيت الوسـيلة إثبـات كـان بـل أصـال فائـدة الوسـيلة إثباتيفيكن
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وباتفـاق ،  الـشرع أهـل باتفـاق القبـيح والعذابوالعبثالسفهبابمنمقصودها
إذافـإم مطلقـا العقـالء باتفـاق بـل وتقبيحهـا العقـول بتحـسني القـائلني العقالء
ذاواإلميانبالعقليعلمالضارمعرفةأنعلىمتفقنيكانوايضرمباالقبحفسروا
ذلـك وغريواملالوالبدنوالنفسالعقليفمضرةبل،  منفعةفيهسليالذياإلمام
الـدين مـصلحة عـن النـاس أبعـد مـن لـه املتبعـون كـان وهلذا،  وعقالشرعاقبيح

خـارج هومنطاعةيفبالدخولإالفدنياهمدينهممصلحةهلمتنتظمال،  والدنيا
حيـصل ملوهـم عنـدهم بهإالحتصلالوالدنياالدينمصلحةألن....دينهمعن
مـصلحة همتفتـ ملبهكذّبواوالذين،  الدنيايفوالالدينيفمصلحةاملنتظربعدهلم
بـذلك فعلم،  أتباعهمنوالدنياالدينمبصاحلأقومكانوابلالدنيايفوالالدينيف
منشيءفيهليسوأنهوالندامةاخلزييورثماإالبهينالالاإلمامةيفقوهلمأن

واهلـدى احلـق عـن الناسأبعدفهمالدينمطالبأعظمكانإذاذلكوأنالكرامة
أدعـوه مـا بطـالن ظهـر الـدين مطالبأعظميكنملوإن،  الدينمطالبأعظميف

.)١(»املطلوبوهوالتقديرينعلىقوهلمبطالنفثبتذلكمن
:اجلواب

فكـان ممتنعـة طاعتـه كانـت ممتنعـا بـأمره العلـم كـان فإذا«بقولهاملقصودما
امللوكوجودمنالفائدةكمااإلماموجودمناهلدفكانفإن؟»ممتنعابهاملقصود

فكمـا خمتلـف األمـر ولكـن ،  ذلـك صـح موائدهممنيقتاتتيميةابنكانالذين
اعتقـادي واجبمعينةزمنيةحقبةيفوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولبوجودالعلم

كـذلك اإلمـام أمـر كانقرآنمنبهجاءوما،  تعاليممنبهجاءمبااألخذيوجب
عشرالثايناإلمامجتاهالواجبفكانفخيتلالمتطابققبلهمناألئمةبهجاءفما

.٣١ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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بقولــهالــنيببإطاعــةالــهأمــرفقــدوالــنيباهللاإلرادةطاعــةبوجــودهاالعتقــادهــو
:سبحانه

ــوا{ أَقِيمـوالةــواالـــص ــواالزكَـــاةوآتـُ أَطِيعـــوَلو سـالرــم ــونلَعلَّكـُ مـحتُر{
.)٥٦:النور(

بنجابرحديثمنواللفظوآلهعليهاهللاصلىقولهالفريقنيعندثبتوملا
افهمـه ملبـشيء تكلـم مثقـال خليفـة عشراثينإىلعزيزااألمرهذايزالال«مسرة

املختلفـتني الطـائفتني نقـل «كـان وملا)١(»قريشمنكلهمفقالقالماأليبفقلت
أنيـة جارالعـادة الننقلهعلىاتفقواقدماصحةعلىيدلاالعتقاديفاملتباينتني

إىلتتـوفر دواعيـه فـإن ،  النقـل ذلـك صحةإىلالطريقوكانمذهبااعتقدمنكل
واإلنكــار، عليــهالطعــنأونقلــهمــاإبطـال إىلخالفــهمــندواعــيوتتــوفر، نقلـه 

. منهموالنقصوتعظيمهموذمهمالرجالمدائحيفالعاداتجرتبذلك،  لروايته
علـى للطعـن تتعرضوملنقلهامثلنقلتدقالفرقةهلذهاملخالفةالفرقةرأيناومىت
وسـخرهم نقلـه تـوىل قـد تعـاىل اهللاأنعلـى ذلـك دلاخلربمتضمنتنكروملنقله

)٢(.»اخلربتضمنهماصحةعلىدليلوذلك، لروايته

منـذ اإلسـالم يالزمـون عـشر االثـين هـؤالء أنعلىالسابقالدليلدلوملّا
علـى حجـة مـن األرضخلـو جـواز عـدم ىعليدلوهذاالقيامةيوماىلوالدته
اهللاطاعـة لوجـوب تابعـا واجباعشرالثايناإلمامبوجوداالعتقادكانلذا،  العباد
الـنفس وتـوطني . نعلـم ملأمبتعاليمهعرفنا،  نرهملأماإلمامهذارأيناسواءوالنيب

تـصحيح -الـصدوق الـشيخ -اخلـصال / ٣ص-٦ج-النيسابوريمسلم-مسلمصحيح)١(
.هـ١٤٠٣-قم-املدرسنيمجاعةمنشورات-غفاريأكربعليوتعليق

.١٥٧ص-الطوسيالشيخ-الغيبة)٢(
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الطاعـة اختبـار لكونـه القربـات اكـرب منظهورهوانتظار،  ظهورهعندطاعتهعلى
. احلقيقي

أصـال فائـدة الوسيلةإثباتيفيكنملممتنعابهاملقصودكانوإذا«قولهوأما
والعبــثالـسفه بــابمـن مقــصودهاـا حيـصل الالــيتالوسـيلة إثبــاتكـان بـل 

العقـول بتحـسني القـائلني العقـالء وباتفـاق الـشرع أهـل باتفـاق القبـيح والعذاب
مـتفقني كـانوا يـضر مبـا القـبح فـسروا إذافإملقامطالعقالءباتفاقبلوتقبيحها

بـل منفعـة فيـه لـيس الذياإلمامذاواإلميانبالعقليعلمالضارمعرفةأنعلى
كـان وهلـذا وعقـال شـرعا قبـيح ذلـك وغريواملالدنوالبوالنفسالعقليفمضرة

دينـهم صلحةمهلمتنتظمالوالدنياالدينمصلحةعنالناسأبعدمنلهاملتبعون
.»دينهمعنخارجهومنطاعةيفبالدخولإالفدنياهم

:قلت

الفائـدة وجـود بعدماملردودالقولمنانتقلتيميةفابن!عجيبختليطهذا
مجيعـا العقـالء اعتقـاد ضـد وكونهذلكمبضرةالقولإىليعرفالمإماوجودمن

الـنيب بوجـود االعتقاديبطلهلشعريوليت!! ؟بذلكالنيباتباعوجوبفأبطل
مـن الفائـدة وجودلعدمواملدينةمكّةبنياهلجرةطريقيفقضاهااليتالفترةطوال
اتبـاع بوجـوب االعتقـاد بطـل يوهـل !كهـذا فهـذا ؟للمدينـة وصـوله بعدإلّاذلك

حـسب (الفائـدة وجـود لعـدم يومـا ألربعنيغيابهفترةطوالالسالمعليهموسى
! ؟لقومهرجوعهبعدإالّ) تيميةابنكالم

األمـة علـى يوجـب عارضخلطبمهامهممارسةعناحلجةتوقّفكانولو
الأنالـصحابة ىعلـ لكـان !القوليرادكماهيتريدمنفتختاربنفسهاالتصرف
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كانالنيبكونمبجردبل!بكرأبايبايعوامثوآلهعليهاهللاصلىالنيبموتينتظروا
احلجـة بأنالعلمالعقالءعلىوجباألخباريفيصورونهاكمعليهيغمىمثيفيق

يفعلـوا ملفِلـم !ذلكيفعنهينوبحجةنصبفيجبدورهممارسةبإمكانهيعدمل
! ؟ذلك

عـدم حولاإلشكاالتمنبعدمنبهجاءواماكللكون:واضحاباجلو
وإمنـا ،  رةبالـضرو باطـل دورهأداءعـن متوقفـاً كـان إذااحلجـة وجـود مـن الفائدة
فلمـا ،  ألئمتـهم تبعاًالبيتأهلعلماءعليهمفرضهالذياإللزامذلكاىلأجلأهم

!السفاسفهذهابتدعواالشيعيةاحلجةقوةرأوا

والـدنيا الـدين مصلحةعنالناسأبعدمنلهاملتبعونكانوهلذا«قولهأماو
عـن خـارج هـو مـن طاعـة يفبالـدخول إالفـدنياهم دينهممصلحةهلمتنتظمال

.»دينهم
وصلتشيعيةإسالميةدولقامتفقدالترهاتهذهبردالتاريختكفلفقد

الـالزم هلـذا كالمـه اسـتلزام بعدمللشكجماالجيعلملمباوالقوةالتطورمنمدى
، )١(الزمـان مـن لقـرنني اسـتمرت واليتالصفويةالدولةاملثالسبيلوعلى،  الباطل

مبـن تيميـة ابـن ألزمنـا وإذا،  غريمهـا شيعيةدولوعدة،  سالميةاإلإيرانومجهورية
أطلسجبالمنالعظيمالسلطانصاحبةالفاطميةالدولةألدخلناالشيعةمنيعده
بعـض كانـت لقـد بـل . اجلانبعزيزةالقويةالدولمنوغريها،  واليمنالشامإىل

الرابـع القـرن عـن ثريكـ ابـن يقـول شـيعية بأغلبـها والبالداألوىلاإلسالمعصور
محــدانوبــينبويـه بــينمـن للــصحابةوســبارفـضا الــبالدامـتألت وقــد«اهلجـري 

ط-) الـسيد كمـال (املوسـوي حـسن عبـاس -الـصفوية الدولـة وسقوطنشوء:كتابراجع)١(
.األوىلالطبعة/ م٢٠٠٥سرور
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مـن ذلـك وغـري وخراسـان وعراقـا وشـاما مـصرا الـبالد ملـوك وكل،  والفاطميني
الـسب فكثـر ، املغـرب بـالد وغالـب ، وغـريه احلجـاز وكذلك، رفضاكانوا،  البالد

)١(.»للصحابةمنهموالتكفري

الـبالد حكمـوا فكيـف -تيميةابنمنطقعلى-مذلولنيالرافضةكانفلو
!البالدمنذلكوغريوخراسانوعراقاوشامامصرا

مث«الـشريف فرجـه اهللاعجـل املنتظـر اإلمـام عنيتكلموهوتيميةابنقال
ينـهانا مـا والبـه يـأمر مـا نعلـم الوحنـن شخصبطاعةاهللايكلّفناأنجيوزكيف
إنكـارا الناسأشدمنوهم،  الوجوهمنبوجهذلكمعرفةإىللناقطريوال،  عنه

هـذا إثباتالفقهذامنأبلغيطاقماالتكليفيفيكونفهليطاقمااللتكليف
يتعلـق مـا هـو املقـدمات تلكمنلنااملقصودلكنقلت،  املقدماتتلكعلىمبين

كالمنـا كـان وإذاـي والمرأمنهبنايتعلقملإذامضىماعلينافماوإال،  حننبنا
يقـدر مـاال تكليـف إاليفيـدنا واللطفـا والفائـدة لناحيصلالاملقدماتتلكيف

املـصلحة بـاب مـن الوالـضالل اجلهـل بـاب مناملنتظرذااناإلميأنعلمعليه
بـه حيـصل حقـا كانإناملوتىاألئمةعنالنقلمناإلماميةعنهوالذي،  واللطف
يفبـاملنتظر ينتفعواملأيضافهمباطالكانوإن،  املنتظرإىلمحاجةفالسعادم

أمـر والباطـل نفـي يفوالحـق إثبـات يفالبـاملنتظر ينتفعـوا فلـم الباطلهذارد
واللطـف املـصلحة منشيءبهمنهملواحدحيصلوملمنكرعنيوالمبعروف
.)٢(»اإلمامةمناملطلوب

.٢٦٤ص-١١ج-كثريابن-والنهايةالبداية)١(
.٣٦و٣٥ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)٢(
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:اجلواب

يولـد ملوهـو وآلـه عليـه اهللاصـلى حممدالنيببطاعةسبحانهاهللاكلفلقد
:تعاىلقولهيفكما!بعد

} الَّـِذينــونتَّبِعوَل ي سـاالرِبــيلنيالَّـذِي اْلــُأمونَــهجِدكْتُوبـاً يممهــدفِــيِعن
ــوراةِ ــأْمرهموالْأِنْجِيـــلِالتَّـ وفِيـرعــاْلم ــاهمبـِ هـنيــنِو ــرِعـ ــلُّالْمنكـَ ــمويحـِ لَهـ

رم الطَّيباِت حـيو هِمي ث علـَ ضَع الْخَبائـِ يـو مهن عـ مهر الـْ إِصـالَِّتـي أَغْاللَو كَانَـت
هِملَيعوافَالَِّذيننبِِهآموهرزعووهرنَصواوعاتَّبو ور ُأنْـزَِل الَّـذِي النـ ه عـم ُأولَِئـك

مهونفْلِح١٥٧:ألعراف(}اْلم(.

:تعاىلوقوله

ه الَّـذِي عاًجمِيإِلَيكُماللَّهِرسوُلإِنِّيالناسأَيهاياقُْل{ الـسماواِت ملْـك لـَ
ــهالوالْــأَرضِ ـوإِّالإِلَ ــيهـ ـآمِنواويِميــتيحيِ ــِهفـَ ــولِهِبِاللَّ سروبِــيالنــأُم الَّــذِيياْل

مِنؤاتِِهبِاللَِّهيكَِلمووهاتَّبِعولَّكُملَعونتَد١٥٨:ألعراف(}تَه(.

:تعاىلوقوله

}َلماومهاءجكَِتابِدمِنٌق اللَّـهِ ِعندـصـا ملِم م هـعَكـانُوا مو ن َقبـُل مـِ
ونتَْفتِحسلَىيعواالَِّذيناكََفرفَلَممهاءاجفُوامرواعهِ كََفر ةُ بـِ نـاللَّـهِ فَلَع

.)٨٩:البقرة(}اْلكَافِِرينعلَى

كانواقبلمناملشركنيأن:اآليةومعىن«ينالسمعاعنتفسريهايفجاءوقد
:-اليهـود فقالـت ؛القتـال يفاليهـود علـى هلـم الغلبـة تكونفرمبااليهوديؤذون
فلمـا ،  بـه ينـصرون فكـانوا ،  الزمـان آخـر يفتبعثهالذيمياألبالنيبانصرنااللهم
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.)١(»بهكفروابعث

ــهمنقــلوقــد ــنعن ــاعهــداهللاإن«قــوهلماجلــوزياب ــالنيبنــؤمنأنإلين ب
.)٢(»األمي

:تعاىلقولهتفسريفالقرطيبوقال

يهِم لَيبعثَنربكَتأَذَّنوإِْذ{ ى علـَ ومِ إِلـَ ـِة يـاماْلقِي ن مـ مهومس يـ وء ـذَابِ سـالْع
ِإنكبرِريعالْعِقَابَِلسإِنَّهولَغَفُورِحيم١٦٧:ألعراف(}ر(.

منعليهماهللابعثاألميبالنيبيؤمنواوملغريواإنأمأسالفهمأعلمأي
)٣(.»يعذم

:للقرآنتفسريهيفتيميةابنتلميذكثريابنوقال

ـــ الَّــــذِي { ــــكهلـَ ــــوإِّالإِلَــــه الواألَرضِالــــسماواتِ ملـْ ـــي هـ }ويمِيـــــتيحيـِ
.)١٥٨اآليةمن: ألعرافا(

أرسـلين الذيإن" وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولقوليفتعاىلاهللاصفة"

بـن عباسبنغنيموإبراهيمبنياسر:حتقيق١٠٨ص-١ج-السمعاين-السمعاينتفسري)١(
ــيم ــةغن ــنةاألوىل:الطبع ــعس ــةم١٩٩٧-١٤١٨:الطب ــسعودية:املطبع ــوطندار-ال -ال

.الرياض–الوطندار:الناشرالرياض
:الطبعـة اهللاعبـد الـرمحن عبـد بـن حممـد :حتقيـق ٦١ص-١ج-اجلـوزي ابن-املسريزاد)٢(

دار:الناشـر :املطبعـة ١٩٨٧الثـاين كـانون -١٤٠٧األوىلمجادى:الطبعسنةاألوىلالطبعة
بـسيوين بـن الـسعيد هـاجر أبـو األحاديـث ختـريج :مالحظـات والتوزيعوالنشرللطباعةالفكر

.زغلول
دار:املطبعـة ١٤٠٥:الطبـع سـنة الثانيـة :الطبعة٣٠٩ص-٧ج-القرطيب-القرطيبتفسري)٣(

.بريوت. العريبالتاريخمؤسسة:رالناشلبنان-بريوت-العريبالتراثإحياء
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احلكـم ولـه واإلماتـة واإلحيـاء امللـك بيدهالذيومليكهوربهشيءكلخالقهو
:وقوله"

.)١٥٨اآليةمن: ألعراف(}اْلأُميالنِبيورسولِهِبِاللَِّهافَآِمنو{

ي النِبي{بهواإلميانعهباتباأمرهممثإليهماهللارسولأنهأخربهم" األُمـ"{
وهلذاكتبهميفبذلكمبعوثفإنهاملتقدمةالكتبيفبهوبشرمتبهوعدمتالذيأي
:وقوله" }"اْلأُميالنِبي{"قال

.)١٥٨اآليةمن: ألعراف(}وكَِلماتِِهبِاللَِّهيؤمِنالَّذِي{

وه {"ربـه مـن إليـه أنـزل امبيؤمنوهوعملهقولهيصدقأي" اتَّبِعـأي" }و
)١(.»املستقيمالصراطأي" }تَهتَدونلَعلَّكُم{"أثرهواقتفواطريقهاسلكوا

وكمـا ،  الشياطنينفثاتمنفهيهناكيكاتتشمنتيميةابنيوردهماوكل
:تعاىلقال

ةِ ابتَِغاءِمنهَتشابهماعونَفيتَِّبزَيغٌقُلُوبِهِمفِيالَِّذينَفأَما{ اْلفِْتنـ اء تَْأوِيِلـِه وابتِغـَ
لٌّ بِِهآمنانيقُولُوالْعِلْمِفِيوالراسُِخوناللَّهإِّالَتأِْويلَهيعلَموما ِد مـِن كـُ ِعنـ
).٧اآليةمن: عمرانآل(}الْأَْلبابِأُولُوإِّاليذَّكَّروماربنا

اليتالطاعةحتصلوالنيباهللايريدملاالتسليمفعندالتسليممناإلسالموإمنا
رضواألالـسموات يفمـا يعلـم أنتيميـة ابـن يريدأنوأما،  اإلنسانعليهايثاب
:تعاىلقالخرياإلميانهذايففليس!يؤمنلنوإالّ

أَتَّبِـع إِنِبكُموالبِييفْعلُماَأدرِيوماالرسِلمِنبِدعًاُكنتماقُْل{

دار:املطبعـة ١٤٠٥: الطبـع سـنة الثانيـة :لطبعة٢٦٦ص-٢ج-كثريابن-كثريابنتفسري)١(
.بريوت-العريبالتاريخمؤسسة:الناشرلبنان-بريوت-العريبالتراثإحياء
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١٦٥................................................يطاقالمباوالتكليف) فرجهاعجل(الزمانصاحب

.)٩:األحقاف(}مبِنينَذِيرإِّالَأنَاوماإَِلييوحىماإِّال

كـان إناملـوتى األئمـة عـن النقـل منميةاإلماعنهوالذي«تيميةابنوقول
ملأيـضا فهـم بـاطال كـان وإن،  املنتظـر إىلـم حاجةفالسعادمبهحيصلحقا

.»الباطلهذارديفباملنتظرينتفعوا

بـالقرآن طعـن فهـذا »املـوتى األئمـة «بالتهكّماملُشعرقولهفأما،  مردودفهذا
:يقولالذي

}إِنَّكتيمإِنَّهومُتوني٣٠:الزمر(}م(.

ةسـن مـن تركـه مايففائدةجيعلالوآلهعليهاهللاصلىالنيبموتكانفإن
يففرقـا جيـد الواملنـصف ،  ميـت عـن وردتالـيت الرواياتتيميةابنيتبعفكيف
. املقام

بـه حيـصل حقّـا وآلـه عليهاهللاصلىالنيبتركهماكانإن:نقولهناوحنن
الـدين يبقـى الـذين عـشر االثـين هؤالءمعرفةيفنفسهأتعبفلمتيميةابنسعادة
!أميةبينأمعلىوالشواهدبالقرائنوأتى! ؟ظلّهميفمنيعا، منيفا، عزيزا

الـدارين سعادةبهحتصلوآلهعليهاهللاصلىالنيببهجاءماأننقولولكنا
، الـضالل املـسلم يـأمن حىتبالثقلنيبالتمسكالوصيةومنه،  كلهيؤخذأنبشرط

للـنيب إطاعـة اعلينـ جيـب والذي،  بهاملوصىعشرالثايناإلمامهواملنتظرواإلمام
ذلـك فعلنـا ومـىت . اتباعـه علـى النفسونوطننعرفهأناهلوىعنينطقالالذي
:تعاىلقال، املسلِّماملؤمنعنوانعليناانطبق

ال { جر ِفيمـا حكِّمــوكَيحتَّـى يؤِمنــونالوربـك فـَ شـمهــنيب م يجِــدواالثـُ
.)٦٥:النساء(}تَسِليمًاويسلِّمواقََضيتماِمحرجًاأَنْفُسِهِمفِي
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١٦٦

السالم؟عليهعليومسؤولية..اإلمامةيفالنزاع

رضـي علـي خالفةيفإاليظهرملاإلمامةيفالرتاعأنوذلك«تيميةابنقال
الـسقيفة يـوم جـرى مـا إالنـزاع يظهرفلمالثالثةاخللفاءعهدعلىوأما،  عنهاهللا
.)١(»نزاعايعدالهذاومثلاتفقواحىتفصلواانوما

:اجلواب

ــأقول ــِهوملالـــسقيفةيـــوممنـــذكـــاناخلـــالفإن: فـ ــال، اآلنإىلينتـ قـ
يفســيفســلّمـا إذاإلمامــةخـالف األمــةبــنيخـالف وأعظــم«)٢(الـشهرستاين 

.»زمانكليفاإلمامةعلىسلّمامثلدينيةقاعدةعلىاإلسالم

احلـزب (اإلسـالمية فـاألحزاب كـذلك واألمـر !»زمـان كليف«لقولهفانتبه
. هذاليومناواستمرتالسقيفةيوميفالعلنإىلظهرت) األمويواحلزبالعلوي

كانـت عثمـان بـدم بـة املطالومعاويـة وطلحـة الزبريدعوىأنيستلزموقوله
يفطمعـا بـل واجتـهادا تـأوال لـيس هـذا إذن!اإلمامـة إىلللوصـول وسـلَّما كذبا
. الدنيا

.٤١ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.لبنان–بريوت-املعرفةدار-املعرفةدار٢٤ص-١ج-الشهرستاين-والنحلامللل)٢(
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١٦٧................................................................السالم؟عليهعليومسؤولية.. اإلمامةيفالنزاع

علـي بـني كـان الـسالم عليـه عليزمانيفظهرالذيالرتاعأن: ذلكبيان
دمعلـى إمـا وهـو ،  ومعاويـة وعائـشة والـزبري طلحـة وبـني جهـة منالسالمعليه

عليـا لبغـضها خرجـت عائـشة أننقولوحنن،  آخرءشيعلىوإماحيققةعثمان
هنـا تيميـة وابـن ،  إلـيهم اخلالفـة وصـول يفطمعـا ومعاويـة وطلحـة الزبريوخرج
عقيدتـه يبـدل فالرجل،  نفسهناقضقدآخرمكانيفكانوإن! ذلكعلىيوافقنا
:جرىمابكليدينهوانشيءيفعليايعذرالأنعندهواملهميريدحسبما

ــ{ ـــــوادونيرِيــــ ـــــورلِيطْفِئـُ ــهِنـُ ـــــأَفْواهِهِماللَّــــ ــهبـِ ــتِمواللَّــــ ـــ ـــــومـ ـــــورِهِنـُ ــرِهولـَ ـــ كـَ
ون٨:الصف(}اْلكَافِر(.

كـان ولـو ! اتفقـوا؟ مـاذا فعلـى ،  مسجـة دعـوى السقيفةيفاالتفاقودعوى
حكمـوا اليتوالعشريناخلمسةاألعوامخاللذكرهفأيناإلماممعمتفقنيالثالثة

!؟وهناكهنانادراإلّاذكرالهجتدوالاعتزاهلماختاروملاذا، افيه

ملفلمـا ،   للـشيخني وزيـرا كانانهلقوهلمتأييدابهألتواذكرالهوجدواولو
يكونأنإماذلكأنعلماملعضالتعندبهالشيخنياستعانةمنالقليلإلّاجيدوا
مثـل الثالثةحواشيموقفحولمناكاليتموبالتايل،  اإلمامالسممتعمداطمسا
منـه معاويـة و،  أميةوبينعثمانوزيركماحلبنومروان،  عمروزيراألحباركعب
واألنـا ،  للسلطةلشرههمشنوهااليتباحلروباملشاركةوعدمالعزلةاختارانهوإما
. أردمحىتوراءهايلهثونزالوامااليت
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١٦٨

األمروأولوا...األولياء

خيلـى لئالمعصومنيأولياءنصبإنه«قولهأنالثالثالوجه«تيميةابنقال
اخللـق علـى أوجـب أنـه بنـصبهم املـراد قيـل فـإن ...»ورمحتـه لطفـه منالعاملاهللا

ذلـك مبجردحيصلفلمفيقالعصوهماخللقلكنهدوهمأطاعوهمفإذاطاعتهم
إيـاهم ومعـصيتهم هلـم النـاس تكـذيب حـصل إمنابلرمحةواللطفالالعامليف

مـع مـصلحة واللطـف بـه هلـم حـصل الوبـه ينتفعواملباملنتظرفاملؤمنونوأيضا
بإمامتـه أقرملنالمصلحةواللطفبهحيصلملأنهفعلم،  ويوالونهحيبونهكوم

ـذا والرمحـة اللطـف فيـه حـصل العـامل أنيـذكرون مـا فبطـل ،  جحـدها ملنوال
الذلكمنشيءاملنتظرذافيهحيصلملالعاملهذاأنبالضرورةوعلم،  املعصوم

فإنـه قـوم وكذبـه اهللابعثـه الـذي والنيبالرسولخبالفبهكفرملنوالبهآمنملن
العاصـي وأمـا ،  لـه املطيعبهاملؤمنحقيفرمحةفكانوأطاعهبهآمنمنبهانتفع
عـشر االثـين سائروأمابهافركوالبهمؤمنالبهينتفعملاملنتظروهذااملفرطفهو

مـن والـدين العلـم أهـل مـن بأمثالـه كاملنفعـة مبأحـده املنفعةفكانتعليسوى
األئمـة مـن املطلوبةاملنفعةوأما،  ذلكوحنوواإلفتاءوالتحديثالعلمتعليمجنس
اللطـف مـن ذكـره مـا أنفتـبني منـهم لواحـد حتـصل فلموالسيفالسلطانذوي
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١٦٩.........................................................................................األمروأولوا... األولياء

.)١(»وكذبحمضلبيستباألئمةواملصلحة

:اجلواب

فـاهللا ! الناس؟طاعةعدمبواقعللطاعةنهسبحااهللاأجيابعطفالذيوما
فهـل األنبيـاء أغلـب النـاس يطـع ومللألنبيـاء اخللـق طاعةأوجبوتعاىلسبحانه
بـاهللا والعيـاذ العبـث حـصل هـل أم! ؟ذلكجراءاألنبياءوجودمنالفسادحصل
النـاس لعـصيان مـن حيصلالفسادأنأم!قومه؟يفيطاعاللنيباهللاإرسالجراء

. واضحالرجلكالميففالتخليط، بذاكهذاعالقةوما!؟اإلهليللمراد

قوموكذبهاهللابعثهالذيوالنيبالرسولخبالف«بقولهأوردهااليتواملقارنة
وأمـا ،  لـه عاملطيـ بـه املـؤمن حـق يفرمحـة فكان،  وأطاعهبهآمنمنبهانتفعفإنه

وآلـه عليهاهللاصلىبالنيبمؤمنارجالًنأفهب،  غريبفهذا»املفرطفهوالعاصي
عندبإميانهينتفعاليسوآلهعليهاهللاصلىللنيباهلجرةعدماىلالظروفاضطرته

اجلانـب ممارسـة يـستطع ملالـذي باإلمـام واإلميـان ،  الغائـب باإلمـام فاإلميان،  اهللا
وعـدم هلـم صيةواملعـ للمـؤمنني رمحةباألئمةفاإلميان،كذلكهإمامتمناحلكومي

:تعاىلقال، واحدةطاعةلكواوالنيباهللابطاعةتفريطاإلميان

وا اللَّـه أَطِيعواآمنواالَِّذينأَيهايا{ أَطِيعـوَل و سـأُوِلـي الررِ و األَمـ كُممِـن إِن فـَ
تُمــازَع ــيتَن ــردشــيٍءفِ ــىوهفَ ــوِلاللَّــهِإِلَ سالروــإِن ُكنتُمــونِمنمِبِاللَّــِهُتؤــو اْليو

.)٥٩:النساء(}َتأْوِيالوأَحسنخيرذَلِكخِِراآل

عنيكشفاإلهليةولإلرادةاملعصومللنيببالطاعةاألمرألويلالطاعةوربط
أخـرى جهـة مـن بطاعتـهم املأمورهؤالءمعصوميةوعن،  جهةمنالطاعةوحدة

.٤٦ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................١٧٠

اهللاأيـدهم عـشرية االثـين الـشيعة غـري األئمـة وهـم األمـر يلألوالعصمةيدِعومل
بطـرق للحكـم يصلونالذينالزمنيوناحلكّامهماألمرأويلكونوأما. ونصرهم

ومـا العـسكرية واالنقالبـات الـدين رجـال ورشـوة االنتخابـات تزويرمنهاعديدة
وليـت ،  المهـم كفقـالوا اإلشـكال هلـذا حـالّ جيـدوا ملاوإمن،  مضحكفكالمشابه

املـايل الفـساد حكومامينخرحكاموجودمنوالدنيويةالدينيةاملصاحلماشعري
أنالوحيدذنبهالذي،  املسكنيالشعبعلىوالطغيانوالقسوة،  اخللقيواالحنالل

. !دهحبمويسبحونلهفيفتونبعطفهالطاغياحلاكمحيوطهمدينهرجال

والشعبللدولةوالدنياالدينمصاحلهواإلماموجودمنالغرضكانولو
اآلنواىلوآلـه عليهاهللاصلىالنيبشهادةمنذاملسلمنياحلكّامعلىسريعةفنظرة

والقـصور ،  والفـضة الـذهب الكتنـاز ذهبيـة فرصـة عـن عبـارة احلكـم أنفستجد
رقـص كـل ويف، اجلـواري آالفقـصر كـل ويف،  املونقةواجلنانوالبساتني،  الفارهة
، الطغـاة هـؤالء عنـد النفـسي االحنرافعنتكشفغريبنوعمنجنسيةإباحية

والةأحـد عبـر مـا علـى »قـريش بـستان «اإلسالمبالدجعلالذياالحنرافهذا
الـبعض يترفّـه اجلـوع مناملسلمنيبالديفواملعدمونالفقراءيتلوىفبينما،  عثمان
بالـذهب احمللّـاة القـصور متلـك وهياحلاكمةائلالعواليومفترىاملاليتببأموال

الــوالةهــؤالءوأرصــدة، بالــذهبأرضــيتهاتطلــىمــسابحتــضموالــيتوالفــضة
اسـتثمار يففتـدخل الغربمصارفيفلتتكدستذهبالفقراءأفواهمناملسروقة

عـن نـاهٍ والبـاملعروف ٍ آمـر مـن والاخلمورومصانعوالقماروالدعارةاللهودور
أفـىت كمـا يفـيت آخرهموعاد،  الرشىارتشفتقدالدينرجالأفواهلكون!املنكر
. !مصلحةمنيراهمبايصرفهوهواالمرلويلاملالبأن)١(أوهلم

فقـال ؟قـضى أيـسر فإذا،  املالمنيأخذأنلإلمامأجيوز:يومامعاويةقال«احلديدأيبابنقال)١(
!
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١٧١.........................................................................................األمروأولوا... األولياء

أنـواع بكليقومونوهمحتديدبغريمطلقابطاعتهماهللايأمرفكيفوإالّ
حـصل كمـا ! !)األمرأولوامن(يكونكيلدينهعنيرتدبعضهمبلاملعاصي

قـال ،  الـصغرى آسـيا يفاألتـراك السنةملكشاهطغرلالدينمغيثامللكمع
امللـك انتـهى وقـد ،  امـرأة غـري منهميبقملالكرجمملكةأهلكان«) ١(األثريابن

ويقـوم يتزوجهـا رجـال هلـا فطلبـوا وحكمـت فـيهم بـاألمر وقامتفوليتهإليها
هلـذا يـصلح مـن فيهـا يكـن فلـم مملكـة بيتأهلمنويكونعنهانيابةبامللك
بـن شـاه طغـرل الدينمغيثهوالوقتهذاالرومأرزنصاحبوكان. األمر

"
:عثمـان فقـال !ديننـا أتعلمنـا ،  اليهودينيبنيا:ذرأبولهفقال،  بذلكبأسال:األحباركعب

معاويـة علىينكرذرأبوفكان،  إليهافأخرجه. بالشاماحلق،  بأصحايبوتولعكيلأذاككثرقد
الـذي ئيعطـا مـن هـذه كانـت إن:ذرأبوفقال،  دينارثالمثائةمعاويةإليهفبعث،  يفعلهاأشياء

معاويـة وبـىن . عليـه وردهـا ،  فيهـا يلحاجـة فـال صلةكانتوإن،  قبلتهاهذاعاميحرمتمونيه
منكانتوإناخليانةفهياهللامالمنهذهكانتإن،  معاويةيا:ذرأبوفقال،  بدمشقاخلضراء

، فهـا أعرمـا أعمـال حـدثت لقدواهللا:يقولتعاىلاهللارمحهذرأبووكان. االسراففهومالك
، مكـذبا وصـادقا ،  حييـا وبـاطال يطفأحقاألرىإينواهللا،  نبيهسنةوالاهللاكتابيفهيماواهللا

ملفـسد ذرأبـا إنملعاويـة الفهـري مسلمةبنحبيبفقال،  عليهمستأثراوصاحلا،  تقىبغريوأثرة
فكتـب ،  فيـه عثمـان إىلمعاويـة فكتـب . فيـه حاجـة لكمكانتإنأهلهفتدارك،  الشامعليكم
سـار منمعبهفوجه، وأوعرهمركبأغلظعليإىلجندبافامحل،  بعدأما:معاويةإىلعثمان

حلـم سـقط وقـد ،  املدينـة بهقدمحىت،  قتبإالعليهاليسشارفعلىومحله،  والنهارالليلبه
:فقـال ، شـئت أرضبـأي احلـق أنعثمانإليهبعث، املدينةذرأبوقدمفلما،  اجلهدمنفخذيه

مـسريك ولكـين ،  ال:قال؟املصرينفأحد:قال،  ال:قال؟املقدسفبيت:قال،  ال:قال؟كةمب
-٣ج-احلديـد أيبابـن -البالغةجشرح. »ماتحىتايزلفلم،  إليهافسريه،  الربذةإىل
.بشرفاملوتوإمابشرفاحلياةأمااملصلحنيمصريوهذا/ ٥٥–٥٤ص

.٤١٧–٤١٦ص-١٢ج-األثريابن-التاريخيفالكامل)١(
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اإلسـالم ملـوك أكـابر منمشهوروبيته،  أرسالنقلجمسعودبنأرسالنقلج
لولدهامللكةيطلبالكرجإىلفأرسلكبريولدوله، السلجوقيةامللوكمنوهم

أمرنـا ميلـك أنميكنناالألنناهذانفعلالوقالواإجابتهمنفامتنعواليتزوجها
فتنـصر ابنهفأمر!ذلكإىلفأجابوهويتزوجهايتنصرابينإن:هلمفقال،  مسلم
بالدهـم يفحاكماالكرجعندوأقامفيهاوانتقلامللكةوتزوجبالنصرانيةودان

.»النصرانيةعلىواستمر

!واألموينيتيميةابنرأيعلىبطاعتهماهللاأمرالذينراألمأولواِمنفهذا
! ؟مسلمبذلكيقبلفهل

نصريبنموسىبنالعزيزعبدفعلفقدهذاعندأمرائهمخمازيتتوقفومل
أنقتلهسببوكان«قتلهسببيفاألثريابنقال، الدنياحبارتغسلهالماالعارمن
وسـدد فـضبطها الـشام إىلعـوده عنـد ذكرنـا مـا ك،  لساألنـد علـى اسـتعمله أباه

فاضـال خيـرا وكان،  أبيهبعدبقيتمدائنإمارتهيفوافتتح،  ثغورهاومحىأمورها
أنعلىفحملتهعليهوغلبتعندهفحظيت) النصراينامللك(لذريقامرأةوتزوج
، يقلـذر لزوجهايفعلكانكماعليهدخلواإذالهبالسجودورعيتهأصحابهيأخذ
الذيلسهقصريبابففتحأمرحىتبهتزلفلم،  ديننايفليسذلكإن:هلافقال
بـه فرضـيت كـالراكع فيصريرأسهطأطأمنهدخلإذاأحدهمفكانفيهجيلسكان

بـالركوع أمـروا إذااألمـر أويلبطاعـة اهللايـأمر فهـل )١(»عنـدها كالسجودوصار
. !؟اهللادونمنهلموالسجود

علـى للحفـاظ املـسلمني مقدسـات أقـدس يقـدم مـن احلكامهؤالءضوبع

.٢٢ص-٥ج-األثريابن-التاريخيفالكامل)١(
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الـسنة هـذه يف«)١(األثـري ابـن قال،  للروماملقدسبيتتسليمقصةيفكما،  احلكم
اإلسالمإىلاهللاأعادهصلحااملقدسبيتاهللالعنهمالفرنجتسلماآلخرربيعأول

األنـربور خـروج مـن ئةوسـتما وعـشرين مخسسنةذكرناهماذلكوسبب. سريعا
، سـبقته قدعساكرهوكانت،  الشامساحلإىلالبحرداخلبالدمنالفرنجوملك
مبدينةوهمإليهمومضىاملسلمنيبالدمنجياورهممنوأفسدوابالساحلونزلوا
وصـاروا وأطاعوهم،  صورملدينةااورةاجلباليسكنوناملسلمنيمنطائفةصور
بـن بكـر أيبالعـادل امللكبنعيسىاملعظمامللكمبوترنجالفطمعوقويمعهم
امللـك وكانعكامبدينةنزلالساحلإىلاألنربوروصلوملا. دمشقصاحبأيوب

املعظمأخيهوفاةبعدالشاميريداملصريةالديارمنخرجقدمصرصاحبالكامل
وهوملعظمابنداودالدينصالحمندمشقميلكأنيريدالعجولبتلنازلوهو

عمـه إىلأرسلقدلهالكاملامللكعمهبقصدمسعملاداودوكان،  يومئذصاحبها
دفـع علـى املـساعدة منـه ويطلـب يـستنجده اجلزريةالبالدصاحباألشرفامللك
الـصلح يفالكامـل امللكأخيهوبنيبينهالرسلفترددتدمشقإىلفسارعنهعمه

اجتمعـا فلمـا . بهواجتمعالكاملامللكإىلألشرفاامللكوسارواتفقافاصطلحا
القاعـدة فاسـتقرت كـثرية دفعـات الفرنجملكاألنربوروبنيبينهماالرسلترددت

البالدباقيويكونبالدهمنيسريةمواضعومعهاملقدسبيتإليهيسلِّمواأنعلى
الفـرنج إىلسلّميـ وال،  املـسلمني بيدذلكوغريوطربيةوالغورونابلساخلليلمثل
قـد خرابـا املقـدس بيـت سوروكان. معهاستقرتاليتواملواضعاملقدسبيتإال

املسلمونواستعظماملقدسبيتالفرنجوتسلّمذلكذكرناوقداملعظمامللكخربه
فتحـه اهللايـسر وصـفه ميكـن المـا والتـأمل الـوهن مـن لـه ووجدوا،  وأكربوهذلك

.٤٨٣–٤٨٢ص-١٢ج-األثريابن-التاريخيفالكامل)١(
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.»نيآم، وكرمهمبنهاملسلمنيإىلوعوده

!تيميةابنرأيعلىبطاعتهماهللاأمرالذين) األمرأولوا(منفهذا

ناصـري مـن لكومأحديذكرهاالالتاريخوجهسودتخماٍزمنهلموكم
...الثاينفريدريكالصلييبللملكالقدسسلمامثالواألشرففالكامل«!!السنة
:التاليةاألدواربللصليبينيلقدساالدينصالحخلفاءتسليممروقد

الثـاين فريـدريك الـصلييب للملـك القدسواألشرفالكاملتسليمبعد:١
صـاحب الناصـر منهماستردهاحىتالصليبينييديفظلتم١٢٢٨هـ٦٥٥سنة

. م١٢٣٩/ ٦٣٧سنةالكرك

ابـن علىليساعدوهبالصليبينيدمشقصاحبإمساعيلالصاحلاستنجد:٢
مـسترد الكـرك صـاحب داودالناصـر وعلـى ،  مـصر بصـاح أيـوب الـصاحل خيهأ

صــفدســلمهمكمــا، م١٢٤٤/ ٦٤١القــدسذلــكلقــاءإلــيهموأعــاد. القــدس
وتبننيهوننيقالعمنهمباعاملجبلومجيع، منهماكلوأعمالوطربيةوعسقالن
إىلثانيـة مـرة القدسعادتوهكذا،  الساحلبالدسائرأوصيداومدينةوالشقيق

أعطـاهم مـصر ملـك إذابأنـه أيـضا الـصليبيني إمساعيـل الـصاحل ووعد. الصليبيني
الـصاحل كـون حـني يف،  غـزة إىلوزحفـوا مصرملهامجةالصليبيونفاستعد. بعضها

ــوبينيامللــوكبعــضمــنحلفــاإمساعيــل إىلمجيعــاوزحفــواالــشاممشــاليفاألي
إىلمـصر مـن دمتقـ فقـد أيـوب الـدين جنمالصاحلأما. غزةعندالفرنجحلفائهم

علـى متـردوا املوقـف حقيقـة الـشام لعـساكر بـين وملّـا . اهلجـوم هـذا ملواجهـة غزة
ــوادهم ــالواق ــوبالــصاحلمــعالفــرنجعلــىوم ــسحبواالفــرنجفــالتزمأي إىلوان
يفحبقهـم هلـم فـاعترف م٦٣٨/١٢٤٠سـنة أيـوب الـصاحل وفاوضـوا ،  عسقالن
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حلـم وبيـت القـدس إىلباإلضافةاجلليلوإقليمأرنوناملوجبورلشقيقاملكية
. إمساعيـل الـصاحل مـن خـريا أيـوب الصاحليكنفلموهكذا. وعسقالنباباوجمدل

مقابلبالصليبينيجديدمنواستنجداداودالناصرمعإمساعيلالصاحلحتالفوهنا
احلــرمعلــىالــصليبيونيليــستوأنمبعــىن، كاملــةالقــدسعلــىســيطرمجعــل

ولـو ،  ظلـت الـيت األمـاكن وهـي ،  الـصخرة وقبـة األقصىاملسجدفيهمباالشريف
سـنة للـصليبيني القـدس وألشـرف الكامـل سـلَّم ماعنداملسلمنيحوزةيفنظريا
مقابـل مـساعدم طالبـا الـصليبيني إىلأيوبالصاحلتقدموهنا. م٦٢٥/١٢٢٨
الـصاحل :الثالثةاأليوبيونامللوكيكونوبذلك. نافساهمعرضهالذينفسهالثمن
احلـرم علـى الصليبينياستيالءمبدأأقرواقدداودوالناصرإمساعيلوالصاحلأيوب

.)١(»املؤرخنيبعضتعبريحدعلىالشريف

الـدين صـالح هـو يبجلـوم الـذين ) األمـر أولـوا (منوجدوامنوأفضل
بطاعتـهم املـأمور األمـر ألولواومنوذج،  املثايلاملسلمئدالقايعدونهوالذياأليويب

يـؤخرون كـانوا وأمثالـه الرجلفهذا! ؟املخزيتارخيهمهؤالءيقرأأال!أدريوال
قـال ،  الـسلطة يفبقائهمجانبيفذلككانإذااملسلمنيبالدعلىاإلفرنجوجود

صـالح مـن الـدين نـور تـأثر أنأوجبـت أمـور جـرت السنةهذهيف«)٢(األثريابن
مصرعنسارأيوببنيوسفالدينصالحأنسببهنوكاذلكيظهرومل، الدين

وبـني وبينـه الـشوبك حـصن ونـازل غازياالفرنجبالدإىلالسنةهذهمنصفريف
األمـان وطلبـوا ،  القتـال وأدام،  الفرنجمنبهمنعلىوضيقوحصرهيومالكرك

صـالح فعلـه مبـا الـدين نـور مسـع فلمـا . ذلـك إىلمفأجاأيامعشرةواستمهلوه

.٣٥٨–٣٥٧ص-٢ج-األمنيحسن-الشيعةأعيانمستدركات)١(
.٣٧٢–٣٧١ص-١١ج-األثريابن-التاريخيفالكامل)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................١٧٦

فقيـل أخـرى جهـة منإليهليدخلأيضاالفرنجبالدقاصدادمشقعنسارلدينا
مـن أنـت احلـال هـذه علـى وهـم الفـرنج بـالد الـدين نوردخلإنالدينلصالح
ململكهـم وأخذالطريقعنالفرنجزالومىتملكهاجانبمنالدينونورجانب

بـد فـال ههنـا وأنتإليكالديننورجاءوإن،  الديننورمعمقاممصردياربيبق
أوالتركـك شـاء إن،  شاءمبافيكاملتحكِّمهويكونوحينئذبهاالجتماعمنلك
الـشوبك عـن فرحل. مصرإىلالرجوعواملصلحةعليهاالمتناععلىيقدرالفقد

الـبالد بـاختالل يعتـذر الديننورإىلوكتبالفرنجمنيأخذهوملمصرإىلعائدا
فإنهاالوثوبعلىعازمونوإمالعلوينيشيعتهبعضعنتهبلغألموراملصرية

وتعـود فيخرجـوهم ـا ختلفمنعلىأهلهايقومأنعنهاالبعدمنعليهاخياف
.»االعتذاروأطالممتنعة

شـيعته بعضعنبلغتهألموراملصريةالبالدباختالليعتذر«قولهاىلفانتبه
يفأومـثال الفتـوى يفحـرج يفوقعـوا فكلمـا !عندهمقدميالعذرفهذا»العلويني
يقبلــهعــذراًشـابه ومــاالفتــوىيفمماثلتـهم أوالــشيعةمــناخلـوف كــانالـسياسة 

!كلهم
كانإذافلسطنييفبالبقاءللصليبينيبالسماحنفسهالدينصالحيكتفومل

ينالـذ الفـاطميني ملـك حبمايةيقومإنهبل،  مصرعلىالتسلطبلهيسمحبقاؤهم
حكـم وصولعدمسبيليفوذلك!)مالحدة(الوهابيونبعدهمومنهويعدهم

صالحأنمبصرالعباسيةاخلطبةسببكان«) ١(األثريابنقالملصرزنكيالديننور
اخلليفـة أمروضعفلهاملخالفنيوأزالمبصرقدمهثبتملاأيوببنيوسفالدين

كـان خـصي وهـو قراقوشونائبهلديناصالحفيهحيكمقصرهوصارالعاضدا
.٣٦ص-١١ج-األثريابن-التاريخيفالكامل)١(
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بـن حممـود الـدين نـور إليـه فكتب،  إليهيرجعونكلهماألسديةاألمراءأعيانمن
الـدين صالحفامتنع،  املستضيئيةاخلطبةوإقامةالعاضديةاخلطبةبقطعيأمرهزنكي

وكـان . العلـويني إىلمليلـهم علـيهم املـصرية الـديار أهـل قياممنباخلوفواعتذر
كـان فإنـه ،  الـدين نورمنخوفابقاءهمويريدهلماخلطبةقطعيكرهالدينصالح
معـه العاضـد يكونأنيريدفكان،  منهيأخذهااملصريةالديارإىليدخلأنخيافه
.»عليهمصروبأهلبهامتنعالديننورقصدهإنحىت

كمـا )املالحدة(سلطةبقاءيريد)١()الدينصالح(فااهدترىكماواألمر
أنيطمـع الـذي وهـو منـه مـصر زنكـي الـدين نورااهديأخذالحىتيسموم

أـم ولـو ،البحـت الـدنيوي تفكريهـم علـى تـدلك وغريهاالقصصوهذه!يليها
الـصغرية األمـور هـذه عـن لواتنـاز لكانوااهللاكلمةإلعالءالفرنججياهدونكانوا

مـن الـسلفيون ناهلااليتوالدنيويةالدينيةاملصاحلهيهذهفهل. صفوفهمووحدوا
!امللوك؟أولئكبيعةخالل

يوافــقبـديل وجــودلعـدم هــؤالءعـار تغطيــةيفيكـابرون كلــههـذا وبعـد 
املهـدي عنـد جلوسـا كنـا :شبةبنشبيبقال«)٢(األثريابنقال،  القلقةعقيدم
أمـري يـا :قـال فالفقيـه عالثـة أبـو فقـام ،  زنديقاكان:املهديفقالالوليدفذكروا
لقـد ،  زنـديقا األمـة وأمرالنبوةخالفةيولّيأنمنأعدلوجلعزاهللاإناملؤمنني
إذافكـان ،  وصـالته طهارتـه يفمبروءةعنهوشربهمالعبهيفيشهدكانمنأخربين

فيحــسنيتوضــأمث، املــصبغةاملطايــبعليــهالــيتثيــاباليطــرحالــصالةحـضرت 

» ملـوك املـسلمني ااهـدين يف سـبيل اهللا     «مـن بأنـه األيـويب الـدين صـالح عـن تيميـة ابـن قال)١(
.١٩ص-الثغوريفاملرابطةمسألة» السنةملوكمن«وبانه٢٥٠ص٤جالكربىالفتاوى

.٢٩١ص-٥ج-األثريابن-التاريخيفالكامل)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................١٧٨

تلـك إىلعـاد فـرغ فـإذا ،  فيهـا ويصلّيفيلبسهابيضنظافبثيابويؤتىالوضوء
املهـدي فقـال ؟بـاهللا يـؤمن المنفعالفهذا،  وهلوهبشربهواشتغلفلبسهاالثياب
.»!عالثةأباياعليكاهللابارك

املزعومةالصالةمنفرغإذاوهو! باهللاامؤمنيكونكيفهذابعدأعلموال
:يقولتعاىلواهللاوهلوهبشربهيشتغل

ــاتْــلُا{ مُأوِحــيــكإَِليأَِقــِمالْكِتَــابِمِــنوالةالــصِإنالةــىالــصهــنَِتنع
ـــشاءِ ـــرِالْفَحـ ـــذِكْروالْمنكـَ ــهِولـَ ـــراللَّــ أَكْبـــه ـــمواللَّــ ــايعلـَ ـ ومـعنـــص }نتـَ

.)٤٥:العنكبوت(

صــاحليفيــصبوكالمــهالــدنيويالغــيبعالثــةبــأيباهللايبــاركالوكيــف
!قرنـا عـشر أربعـة منـذ األمةعلىالبالءسببهمالفقهاءوهؤالء! ؟)١()اخلليفة(

بواسـطة األمـة ولـك ،  احلـالل وحيـرم احلـرام حيرموم،  الدينيغيرفبواسطتهم
. األغيلمةهذهبإفساد

إالينكـره الللنـاس املعـصومني احتيـاج وعـدم للمعـصومني الناسفحاجة
. مكابر

. نقلناهماجرىوإلّااملعصومنيمنيكونوااناألمرأويلعلىفيجبلذا

يـشاها ومـا الزندقةعنمرتّهكونهيعيناخلالفةلسدةشخصأيوصولأنتعينالنظريةفهذه)١(
!العباسياملهدياخلليفةمشاعردغدغماوهذااحلقيقةيفبتعديلهحكموهو
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السالمعليهعليعلىوالنصتيميةابن

فــإنّبنظريهــامعارضــةالرافــضةأقــوالأنهنــاواملقــصود«تيميــةابــنقــال
ممـا القـولني وكـال ،  العبـاس علىالنصأولئككدعوىعليعلىالنصواهمدع

وإمنـا ،  القـولني هذينمنشيئاالعلمأهلمنأحديقلوملباالضطرارفسادهيعلم
الـدين أهليكنملوهلذا،  بيانهتعاىلاهللاشاءإنسيأيتكماالكذبأهلابتدعهما

فـإن بكـر أيبعلـى الـنص خبـالف ،  اهـذ والهـذا يدعوانوعليالعباسولدمن
دلسـلم و  عليـه اهللاصـلى الـنيب أنوالتحقيق...العلمأهلمنطائفةبهالقائلني

وأفعالـه أقوالـه مـن متعددةبأمورإليهوأرشدهمبكرأيباستخالفعلىاملسلمني
مثعهـدا بـذلك يكتـب أنعلـى وعزم،  لهحامدبذلكراضإخبارخبالفتهوأخرب

يفذلـك علـى عزممث،  بذلكاكتفاءالكتابفتركعليهجيتمعوناملسلمنيأنمعل
أواملـرض جهةمنالقولذلكهلشكبعضهملحصلملامثاخلميسيوممرضه

خالفةمنواملؤمنونخيتارهاهللاأنعلممبااكتفاءالكتابةتركاتباعهجيبقولهو
اهللاصـلى الـنيب لبينـه األمةعلىيشتبهاممالتعينيكانفلو،  عنهاهللارضيبكرأيب

هـو بكـر أبـا أنعلـى متعددةدالالتدلتهمملالكنللعذرقاطعابياناسلمو عليه
تـارة سـلم و عليـه اهللاصـلى يبينـها واألحكاماملقصودحصلذلكوفهموااملتعني
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الـيت خطبتـه يفاخلطـاب بـن عمـر قـال وهلـذا ،  خاصـة الـصيغة وتارةعامةبصيغة
مثـل األعنـاق إليـه يقطـع منفيكموليسواألنصاراملهاجرينمنمبحضرخطبها

. )١(»ومسلمالبخاريرواهبكرأيب

:جلوابا

العبـاس علـى الـنص أولئـك كـدعوى عليعلىالنصدعواهمفإن«قوله
.»باالضطرارفسادهيعلممماالقولنيوكال

علـى الدالـة ديثيـة واحلالقرآنيـة العديـدة األدلـة بـني يقـرن عاقـل هناكفهل
دعـوى وبـني ،  وآلـه عليـه اهللاصـلى النيببعدالسالمعليهاملؤمننيأمرياستخالف
العباسوراثةبأحقيةتروجيهمغري!إطالقاًموجودحديثأيمناخلاليةالعباسيني

!!البنتعلىالعم

ثبـت مبـا قرايوجببعدهطائلالالذيوالكالمالدعوىجمردكانتولو
لكونـه نبيـا كـان مـسيلمة إنقائـل يقولأنجائزالكانالنصوصحولهواترتوت

القائلهلذاوليس،  وجوراظلماًاملسلمونقتلهوقدجربيلمنأازعمبآياتجاء
!كتلكفهذه، السخيفةالنصوصبعضوابتداعهذلكمسيلمةادعاءسوىدليل

الـصور بـأن آخرعليهدفري،  الشكلهرمياألرضكوكبإنقائلقالولو
األرضبــأنتثبــتيقينيــةصـارت الالــيتالعلميــةواألدلـة ، الفــضاءمــنامللتقطـة 
ألـيس ! فيتـساقطان الثـاين قـول بقبـال األولقولإن:فيقولثالثفيأيت، مفلطحة
!الترهات؟منواملربهناتاليقينياتفأين! اجلنوناىلالثالثالرجلتنسبون

يبـق ملالـذين العباسـيني دعـوى بطـالن علـم الدعوىهذهنبطالعلموملا

.٢٠٠و١٩٧ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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للحكـم فيـا كاكـان وهـذا ،  أحـد تيميـة ابـن زمـان يففيهمالوصيةبدعوىمعتقد
!باحلقالقولمنختلوالاألمةبأنوآلهعليهاهللاصلىفالنيبدعواهمببطالن

والهـذا يدعوانوعليالعباسولدمنالدينأهليكنملوهلذا«قولهوأما
.»العلمأهلمنطائفةبهالقائلنيفإنبكرأيبعلىالنصخبالفهذا

قـال الـذين هـم ومـن ! ؟ؤالءهـ »الـدين اهلمن«همالذينمنلناذكرأال
. )١(بكرأيبعلىبالنصقالواالذين»العلمأهلمنطائفة«أمعنهم

البخـاري مـن نصبـ قولـه وختامبكرأيبباستخالفالنصحولكالمهأن
والبـل ،  كالمـه لـنقض اجلـرأة عنـدهم تبلغالحىتاملفكرينإلرهابهوومسلم

!البخاريمنبنصخمتومفكالمهحىتبذلكتفكري

عليـه اهللاصـلى ــ اهللارسـول كـان مـن «: لعائشةالسائلوقول«عائشةحديثيفقرطيبالقال)١(
عليـه اهللاصـلى ــ الـنيب أنعندهماملعلوممنأن:علىيدلّ» ؟استخلفلومستخلفًاـوسلم
. القرطيبالعباسأبو-مسلمكتابتلخيصمنأشكلملااملُفهم» أحدايستخلفملـوسلم

يتيهـون فـأين تيميـة كـابن الـرأي ـذا الشذاذوهمبكرأيبعلىبالنصيقولونالذينشأنوغريب
عبيـدة أيببقـول بـدأ الـسقيفة يفاهلـزيل فالفـصل تناقـضهم وهيصححوهااليتالنصوصعن

لـه عمـر ردهـا مث٥٢٥ص-١٣ج-منظـور ابـن -العربلسان» أبايعكيدكابسط«لعمر
يقـول وسـلم عليـه اهللاصـلى اهللارسـول مسعـت فاينايعكأبحىتيدكابسط«عبيدةأليبفقال
.٣٥ص-١ج-حنبلبنامحداإلمام-امحدمسند» األمةهذهأمنيأنت

، املهـاجرون فبايعـه ،  فبايعتـه يـده فبـسط :قـال ،  أبايعـك يـدك أبـسط «بكرأليبعمربقولانتهىمث
.٤٤٤ص-٥ج-الصنعاينالرزاقعبد-املصنف» األنصاروبايعه

لريضـي يقدمونـه أيهـم بـيص حـيص يفوقعـوا فكيـف نصهناككانفلوبكرأيبعلىالنصفأين
املـدعى الـنص انجزميـة صـورة يعطينـا هـذا كـل ! ؟صاحبهمعلىاتفقواالذينوهماألنصار
الـنيب بعـد اإلمـام نـصب لوجـوب العقليالدليلقوةرأوالكومحتمامتأخرزمنيفوضعوه

.البيتأهلعندالنقليالدليلوقوة
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ولـيس بكـر أليبالكتـاب أنالرزيـة مخـيس واقعةمنتيميةابنفهموكيف
! ؟تيميـة ابـن بفهـم أمبفهمهـم نأخـذ فـبمن ذلـك غـري الصحابةفهموإذا! ؟لغريه

بـأن اعتـرف عمـر وهـو بكـر أيبعنمنافحةالصحابةأكثرإنذلكمنواألغرب
ولـيس الـسالم عليـه لعلـي هـو تابتهكوآلهعليهاهللاصلىالنيبأرادالذيالكتاب

)١(املعتـزيل احلديدأيبابنقال!النواصبإلّالغريهانهأحدخلديفيدرملبل، لغريه

وقـد خالفتـه أوليفعمـر علـى دخلـت :قال،  عنهاهللارضيعباسابنوروى«
واقبـل واحـدة متـرة فأكلـت ،  األكـل إىلفدعاينخصفةعلىمترمنصاعلهألقى
وطفـق لـه مرفقـة علـى واستلقىعندهكانجرمنشربمث،  عليهأتىحىتيأكل
، املـسجد مـن :قلـت ؟اهللاعبـد يـا جئـت أيـن مـن :قالمث،  ذلكيكرراهللاحيمد
يلعـب خلفته:قلتجعفربناهللاعبديعىنفظننته؟عمكابنخلفتكيف:قال
ميـتح لفتـه خ:قلتالبيتأهلعظيمكمعنيتإمنا،  ذلكاعنمل:قال،  أترابهمع

البدندماءعليكاهللاعبديا:قالالقرآنيقرأوهوفالنمنخنيالتعلىبالغرب
أنأيزعم:قال،  نعم:قلت؟اخلالفةأمرمنشيءنفسهيفبقيهل!كتمتنيهاإن

عمـا أيبسـالت وأزيـدك ،  نعـم :قلـت ؟عليهنصوآلهعليهاهللاصلىاهللارسول
يفوآلـه عليهاهللاصلىاهللارسولمنكانقدل:عمرفقال،  صدق:فقال،  يدعيه
مـا وقتـا هأمريفيربعكانولقدعذرايقطعوال،  حجةيثبتالقولمنذروأمره

ــكمــنفمنعــتبامســهيــصرحأنمرضــهيفأرادولقــد ــىوحيطــةإشــفاقاذل عل
عليهالنتقضتوليهاولو،  أبداقريشعليهجتتمعالالبنيةهذهوربال،  اإلسالم

، نفـسه يفمـا علمتأينوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولفعلم،  أقطارهامنبالعر
صـاحب طـاهر أيببـن أمحـد اخلـرب هـذا ذكـر . حتمماإمضاءإالاهللاوأىبفامسك

.٢١–٢٠ص-١٢ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
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.»مسنداكتابهيفبغدادتاريخكتاب

فإنـا أسـفاره بعـض يفعمـر مـع خرجـت «عباسابنعن)١(الطربيوروى
:وقالبسوطهرحلهمقدمضربإذمنهدنوتوقدليلةلنسري

   

   

:قالمثقلياليتكلمفلمسارمثاهللاأستغفرقالمث

   

   

ال:قلـت ؟عنـا ماخلـروج مـن عليـاً منـع ماعباسابنيااهللاأستغفرقالمث
ابـن وأنـت وسـلم عليـه اهللاصلىاهللارسولعمأبوكعباسابنيا:قال،  أدري
يكرهــون، أدريلكــين:قــال، أدريال:قلــت؟مــنكمقــومكممنــعفمــاعمــه
جتتمـع أنيكرهـون غفـرا اللـهم :قـال ؟كاخلريهلموحننمل:قلت،هلمكلمواليت
الذلـك قفـل بكـر أبـا إنتقولونلعلكم،  جبحاًحاجبفيكونواخلالفةالنبوةفيكم
.»قربكممعنفعكممالكمجعلهاولو، حضرهماأحزمأتىبكرأباولكنواهللا

لـذا ، الزمـان ذلـك يفوالـديين االجتمـاعي الواقعيعضدهاالنصوصوهذه
بـن امثـل ،  عليهماملرواقعهامنتربمبالهذاكلفهموااملتحررينالسنةأهلجتد
. حسنيوطه، احلديدأيب

ملـا «قالعباسابنعن)٢(البخاريصحيحيفاخلميسرزيةروايةقرأناولو

.٢٨٨ص-٣ج-الطربي-الطربيتاريخ)١(
.٩ص-٧ج-البخاري-البخاريصحيح)٢(
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قالاخلطاببنعمرفيهمرجالالبيتويفوسلمعليهاهللاصلىالهرسولحضر
أن:عمـر فقـال بعـده تـضلوا الكتابـا لكماكتبهلموسلمعليهاهللاصلىالنيب
كتـاب حـسبنا القـرآن وعنـدكم الوجـع عليـه غلبقدوسلمعليهاهللاصلىالنيب
صلىالنيبلكميكتبقربوا:يقولمنمنهمفاختصمواالبيتأهلفاختلف،  اهللا
أكثـروا فلمـا ،  عمـر قالمايقولنمومنهم،  بعدهتضلوالنكتاباوسلمعليهاهللا

عليـه اهللاصـلى اهللارسـول قالوسلمعليهاهللاصلىالنيبعندواالختالفاللغو
حـال مـا الرزيةكلالرزيةإنيقولعباسابنوكان:اهللاعبيدقالقوموا:وسلم

ــهاهللاصــلىاهللارســولبــني مــنالكتــابذلــكهلــميكتــبأنوبــنيوســلمعلي
.»مولغطهاختالفهم

قلـب وجـد لـو احلقيقـة علـى الوقـوف الـسهل فمنلشرححيتاجالوالنص
لـرأي كـان فـإن عمرمنهمينعفِلمبكرأليبالكتابكانوفل، احلقيطلبمنشرح

الذيكانوإن! ؟لهبكرأيباستخالفأجازفكيفاالستخالفأصليفعمررآه
وحـسبك الواقـع خيالفـه امـ فهـذا بكرأيبمعخالفالنيبأرادماإمضاءمنمنعه

يريـد الملـن لكتاباسيكتبالنيبأنفهمعمرأنغرييبقفلم. السقيفةيفكالمه
املقـام هـذا يفأناالغريبومن. وآلهعليهاهللاصلىالنيببعدخليفةًيكونأنعمر

!اإلثباتعنغينهومانشرح
نفـسه وضـع فقدحزمابنأقوالمنهجهمنكثرييفيتتبعتيميةابنكانوملا

الـذي الكتابأمراأم«)١(بقولهمنهاخيرجوملحزمابندخلهااليتاألزمةموقعيف
اهللاصـلى وفاتـه قبـل اخلمـيس يوميكتبهأنوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولأراد
ولقـد ،  عنـه اهللارضـي بكـر أيبعلـى الـنص يفكـان فإمنا،  أيامبأربعةوسلمعليه

.١٠٥٧ص-٨ج-حزمابن-اإلحكام)١(
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، عظيمـا خطـأ منـهم القـول ذلـك وكـان ،  ذلـك علـى ساعدهنموكلعمروهل
ذلـك علـى عوقبـوا قـد كانواوإن،  مأجورونمعذورونفهم،  أرادوااخلريولكنهم

التنـازع علـيهم وإنكاره،  عنهباخلروجإياهموسلمعليهاهللاصلىاهللارسولبأمر
كادماسقيفةاليوماألنصارفرقةمنالكتابذلكمناالمتناعولّدولقد. حبضرته

الـشيعة اخـتالف مـن وولـد ،  مبنـه تـداركنا اهللاأنلـوال ،  اإلسـالم بـوار فيهيكون
كتـب فلـو ،  اإلسالمأهلنفوسيشجيأمرا،  اإلسالمعنمنهمطوائفوخروج

اهللايقـضي لكـن ،  فيهـا أحـد ضلوملا،  اإلمامةيفاالختالفالنقطعالكتابذلك
رضـي عمرقولنعين،  عاملزلّةوهذه. ترىامإالربكأىبوقد. مفعوالكانأمرا
.»مثلهامنذرناحقد، يومئذعنهاهللا

النيبيعصيوهوالعاملزلّةتكونفكيف! ضعفهومدىكالمهلتهافتفانظر
!)١(والدواةبالكتابأمرهإمضاءبعدم

وأحـسن فأجـاد بكرأيبعلىالنصدعوىرديفاملرتضىالشريفقالوقد

أدلّـة مـن وعـدوها بكـر أيباحللـص قلبوهـا أنحـدا وصـلت والقلمالدواةحادثةحتريفقضية)١(
، اخلالفـة وأمـا «ومتـهافت ركيـك اسـتدالل يفالعبـاد احملـسن عبـد قال! بالوصيةخالفتهصحة
أصـحاب مببايعـة توالَّهـا وإنمـا ،  لغـريه حـق وهـي عنـه اهللارضيبكرأبويتوالَّهاأناهللافمعاذ
عليـه اهللاصـلى الرسـول بـه أخـرب مـا البيعـة ـذه وحتقَّق،  إياهوسلمعليهاهللاصلىاهللارسول
) ٢٣٨٧(ومسلم) ٥٦٦٦(البخاريروىفقد،   "بكرأباإالَّواملؤمنوناهللاويأبى: "بقولهوسلم

اهللاصلىاهللارسوليلقال: "قالتعنهااهللارضيعائشةعنـملسلمواللفظـصحيحيهمايف
مـتمن يتمنـى أنأخـاف فـإني كتاباً؛أكتبحىتوأخاكبكرأبايلادعي: مرضهيفوسلمعليه

يفوجفـاء القرابـة بعـض يفأغلـو . »"بكـر أبـا إالَّواملؤمنـون اهللاويـأىب ،  أولَـى أنا: قائلويقول
بوجــوديقــولمثباملبايعــةتوالهــافكيــف/ ٤١ص-العبــاداحملــسنعبــد-والــصحابةاألنبيــاء
!!النص؟
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:وجـوه ملدعيهاملعارضةوبعد،  بكرأيبعلىالنصفسادعلىيدلالذي«)١(فقال
، العذرينقطعوال،  احلجةمتثبتالمجاعةيفحاصالاملذهبهذاجندإنا،  نهام

مجاعـة إىلاألصليفوأضافوهااملقاالتمجلةيفاملقالةهذهاملتكلمونحكىوإمنا
املقاالتمجلةيفحكواكما،  قالتهاملابتداعهاوكيفية،  حدوثهامعلوم،  العددقليلة
اإلمجـاع سـبق املعلـوم واملقـاالت ،  املبتدعةالنحلذويمنلواإلغفاالشذّاذقول
الواحـد إالمنـهم عنـه أخربنـا أولقينـاه ممنهذاوقتنايفجندالإنامث،  خالفهاإىل

كـان وولـ ،  بعينـه بكريـا فيهيعرفالكلهعمرهعليهميضيأحدناولعل،  واالثنني
البلدانمنوجاوزهواالهوما،  كلهالعراقيفاملقالةهذهإىلذهبمنإحصاءإىل

إالالوجـود طريقـه كـان فيمـا ميكـن ولـيس ،  إنـسانا مخـسني عـدم بلـغ ملاسبيل
تفرقهامعللشيعةمساواتهوادعاء،  حالهوصفنامبنفاالعتراض،  والتنبيهاإلشارة

اعـة مجمـن حملةكلبل،  بلدكلخيلوالفإنه،  فاقاآليفانتشارهاومع،  البالديف
أنحـىت ،  الـبالد كـور مـن كـثري علـى غلبتـهم مـن نعلمـه مـا إىلهذا،  منهمكثرية

فـيهم العلمـاء كثرةمننعلمهماإىل،  مغموراشاذّايكوناملواطنتلكيفخمالفهم
، اخلـصوم رونـاظ ،  الرجالولقي،  الكتبصنفومن،  والرواةوالفقهاءواملتكلمني

ألحـد ولـيس ،  الظلـم غايةعلىعليهواملعول،  البعديةايفاألحكاميفواستفيت
أكثـرهم أو،  احلـديث وأصـحاب املقالـة هـذه تـضعفوا أنيـصح كيـف :يقولأن

عنخارجهوملناملذاهبيفوتكثر، قائلهمنغفلةالقولهذاألن، فيهاداخلون
ىصـل الرسـول بعـد أحـد علىالنصنينكروكلهماحلديثأصحابألن،  مجلته

وليس،  املسلمنيوإمجاع،  االختيارطريقمنبكرأيبإمامةويثبتون،  وآلهعليهاهللا
صـاحب كـان حيـث منإليهذهبمنبكرأيبعلىالنصإىلمجلتهممنيذهب

.١١٦–١٠٨ص-٢ج-املرتضىيفالشر-اإلمامةيفالشايف)١(
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مجلــةعـن بــهيتميـز مــذهباارتـضاه حيــثمـن الــنصإىليـذهب وإمنــا، احلـديث 
وقلـة ،  شـذوذها عنأخربنااليتاملخصوصةاملقالةبأهلويلحق،  احلديثأصحاب

، الفرقـة هـذه ترويهالذيإن،  ومنها. لهوجهالاحلديثبأصحابفالتكثريعددها
هـذا ،  إمامتـه علـى نـص فحواهوالصرحيهيفليسبكرأيبعلىللنصبهوحتتج
املعتمـد مكنأملاصحتهيفينازعومل،  لراويهسلمولو،  اآلحادكلهطريقهأنعلى
، فيهـا وتقدميهبالصالةتعلقهممثلوذلك،  باإلمامةللنصوجهافيهيبنيأنعليه
اخلالفـة إن(و "وعمـر بكـر أيببعـدي منباللذيناقتدوا" :قولهمنيروونومبا

داللتـها وبطـالن األخبـار هذهعلىالكالمموضعغرييفذكروقد) ثالثونبعدي
الصرحيانصاتدعيالشيعةألن،   الشيعةوقولقوهلمبنيفشتانبإمامةنصعلى
ويف،  فيهـا شـبهة تدخلأنميكناليتالنصوصمنتدعيهوما،  عليهللتأويلجمال

، فيهـا خـصومهم بـه قـدح مـا وبطـالن ،  النصعلىداللتهاكيفيةبينواقدتأويلها
عـال أفهـور ظ،  ومنـها . البكريـة يفموجودغريهذاوكلمواضعهيفذلكوسنذكر
مثـل مدعيـه قـول وتبطـل الـنص تنـايف غـريه ومـن عليـه الـنص ادعيمنوأقوال

عليـه بقولـه إليهاجرهورامت،   األمريفنازعتملااألنصارعلىبكرأيباحتجاج
عليـه الـنص أنعلمنـا وقد،  النصذكرعنوعدوله) قريشمناألئمة(:السالم

احلجةمبواقعومعرفتهفطنتهمعبكرأيبنمجازملاالبكريةتدعيهكماحقاكانلو
أظهـروا أو،  نـسوه أوعنـه سـهوا كـانوا إنمساعـه األنـصار ويـذكر بهحيتجالأن

كمــا-بعيـدا ذلــككـان وإن-بـه يــسمعواملكـانوا إنإيــاهيفيـدهم أو، تناسـيه 
يقبلـه مـن فيقبلـه جهتـه منإاليسمعوهالوهم) قريشمناألئمة(حصرأفادهم

، وأحـرى أوىلاملقامذلكيفبالنصاالحتجاجأننعلموحنن،  بهظنحسننهمم
إنعليهاملنصوصألن،  احلاليفاألنصاررامتهماحظريتضمنبهاالحتجاجألن
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أيـضا ويتـضمن ،  اإلمامـة احلـال تلـك يفاألنـصار مـن ألحـد جيـز ملبكـر أبوكان
بـاخلرب احلجـة جيعـل أنألحـد ولـيس ،  ـا الرسـول خصهمنيفاإلمامةختصيص

مـن قريـشا عـدا مـن لكـل إخراجـا فيـه أنجهـة منأثبتبكرأبوبهاحتجالذي
ففــيكـذلك كــانوإنألنـه ، بكــرأيبعلـى الــنصذكـر يفمثلــهولـيس ، اإلمامـة 

اهللاصلىاهللارسولعينهالذياإلمامةموضعبتعينيإخاللالنصبغرياالحتجاج
أقـل فـال عنـه والذب،  بهالقيامباستحقاقإليهأشارمنلىعوأوجب،  وآلهعليه
علـى االقتـصار يـسغ ملوإن،  احلاضـرين مسـع علـى وإمـراره ادعـاؤه جيـب أنمن

ذكـر علـى االقتـصار أيضايسغملاإلخاللمنبيناهملارواهالذيباخلرباالحتجاج
ليكـون االحتجاجيفناألمريبنياجلمعفالواجب،  تربعاوسلمناهذكروهملاالنص
أنهلـم ولـيس ،  عليـه مبنـصوص ليسأنهيفللشبهةومزيالبأطرافهاللحجةأخذا

منصوصأنهمعالسالمعليهاملؤمننيأمريأنقبلمنلكمالزمهذامثل:يقولوا
ذلـك يفدفعـه راممـن علـى عليهبالنصاحتجوالالسقيفةحيضرملعندكمعليه

يفوقـوهلم قولنابنيالفرقألنوغريهارىكالشواملواطنمنغريهيفوال،  املوطن
حيـضر ملأوالالـسالم عليـه املـؤمنني أمـري إن. قبـل مـن واضـح ظاهراملوضعهذا

حجاجوالخصاماإلمامةيفوبينهمبينهجرىوال،  القوممعاجتمعوالالسقيفة
الـسالم عليهؤمننياملأمريوعذر،  واستشهدواحتجونازعوخاصمحضربكروأبو

الـسالم عليـه ألنـه الئـح ظـاهر ؟وينازعهمالقوموحياجحيضرملبالهفماقيلذاإ
بـه االسـتبداد علىوعزمهمفيهللعهدوإطراحهماألمرعلىالقومإقداممنرأى
نفـسه يفوقـوي باحلجـة االنتفـاع مـن آيـسه مـا لـه واالنتهاز،  إليهمنهمالبدارمع

كانماإىلهذا،   والدنياالدينيفالضررمنهلماحملاجةتعقبهماعليهاهللاصلوات
مـن يفـرغ ملالـسالم عليـه وأنهوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولأمرمنبهمتشاغال
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ووقـوع األمرمتامبهاتصلحىت،  حفرتهإىلونقلهجتهيزهمنعليهوجبمابعض
عـن لهيـشغ ملألنـه بكـر أيبيفعـضه بوالهـذا ولـيس ،  البيعةأمروانتظام،  العقد

عليـه كانـت وال،  حائـل االحتجـاج وبـني بينهحالوال،  شاغلواملنازعةاحلضور
وفـيهم ،  والتقـدم القـدم هلـم الـذين املهـاجرين حيـز يفكـان ألنـه تقيـة القـوم من

الزائلـة عنهواالحتشاماخلوفأسبابوكل،  األنصارأكثرإليهاحنازمث،  األعالم
للبحــثحــضرواإمنــابالــسقيفةاحلاضــرينالقــومأنخمالفينــامجاعــةوعنــدماســي

ملـا حـضورهم يكـن ومل،   لـه ليعقـدوها اإلمامـة يستحقعمنوالكشفوالتفتيش
ملنعذرفأي،  وجههعنبهوالعدول،  مستحقيهعناألمرإزالةمنالشيعةتدعيه

وآلـه عليهاهللاصلىرسولالبعهدهذهاحلقوطلباإلنصافيفحالهمنيذكرمل
املؤمننيألمرياملانعفأماكشفهيفزيادةإىلحيتاجأنمنأوضحوهذا،عليهونصه
تلـك يفأنـه مـع األولاملـانع فهـو الشورىيفبالنصاالحتجاجمنالسالمعليه
معتقـدا كـان القـوم مـن الـشورى حـضر منألنواستحكاماشدةازدادقداحلال

مـن للعقـد كـان إمنـا همحضوروأن،  غريمهاعلىالنصوبطالن،  املتقدمنيإلمامة
أنيفشـبهة الالـذي بالنصهؤالءمثلعلىحيتجأنيصحفكيفاالختيارجهة

، حدودمهاوامتثل،  بإقامتهمادانمنلكلوتضليلللمتقدمنيتظليمبهاالحتجاج
يـدل ومما. لظهورهلكذيفعليهاهللاصلواتعليهكانماذكرإىلحاجةبناوليس

ــهعليــهالــنصبطــالنعلــىأقوالــهمــن ــدةأيبإىلمــشرياقول يــوميفوعمــرعبي
، اإلمامـة فـرض لزمـه مـن قـول هـذا ولـيس ،  شـئتم الرجلنيأيبايعوا:السقيفة
للـرد وأمـره للحـل الرسولعقدالقولذاعرضقدألنهاالقيامعليهووجب
جـع ويربـه خيـتص فيماعندناوالمجلةبكرأيبعلىخمالفيناعندهذاجيوزوليس

األمـر يـستقيل أنجيـوز وليس" أقيلوين" املسلمنيجلماعةخالفتهيفوقوله،  إليه
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سـألت كنـت أينوددت" :وفاتـه عندوقوله،  جهتهمنتوالهواللهيعتقدهملمن
. "أهلـه ازعـه ننالفكنـا هـو فـيمن األمـر هذاعنوآلهعليهاهللاصلىاهللارسول
كانـت " :عمرقولذلكعلىأيضاويدلعليهالنصإبطاليفصريحقولوهذا
ولـيس . "فـاقتلوه مثلـها إىلعـاد فمـن شـرها املسلمنياهللاوقىفلتةبكرأيببيعة

أمدد" :عبيدةأليبوقوله،  فلتةبأنهفيهوعهدالرسولعقدهمايوصفأنيصح
ألن" غريهـا فهـة اإلسـالم يفلـك مـا " :عبيـدة أبـو لـه قالحىت. "أبايعكيدك

يدعوأنمنهجيزملعلمهولو، أعلمبهعمرلكانحقاكانلوبكرأيبعلىالنص
اجلـواب مـن عنـه رويما:أيضاعبيدةأيبمنحسنوال،  خبالفهالعملإىلغريه
علـى " ضـر حابكـر وأبـو هـذا أتقـول غريهـا فهـة اإلسالميفمالك" املرويألن

لـو بكـر أيبعلـى الـنص ذكـر و،  نفـسه علىلهوالتقدمي،  بكرأليبالتفصيلسبيل
إن" :الوفـاة حـضرته ملاأيضاعمروقول،  باحلالوأشبهأوىلاجلوابيفحقاكان

مـن تـرك فقـد أتـرك وإن" بكرأبايعين" مينخريهومناستخلففقداستخلف
يقولـه أنجيـوز الهـذا ومثـل وآلـه عليهاهللالىصاهللارسوليعين. "مينخريهو

أنجـاز ملـا املـسلمني حبـضرة قالـه ولـو ،  بكرأيبعلىالنصالحبيعلموهوعمر
عليـه الـنص كـان لوأنه،  ومنها. حقابكرأيبعلىالنصكانلوردهعنميسكوا

منهمنكانمباوقوعهحدعلىاألخبارمسعمنلكلبهالعلميقعأنلوجبحقا
مـا غـري إىل،  الـشورى أصـحاب علـى عمـر نـص مـن وقعومبا،  عمرعلىالنص
ملـا بكرأيبعلىالنصمنيدعىمامبفارقةعلمناويف،  الظاهرةاألمورمنذكرناه
مـن نعتنـاه الـذي احلـد علـى بـه العلموقوعأوجبناوإمناانتفائهعلىدليلعددناه
أمـري علـى الـنص مـن الـشيعة تدعيـه مـا خلفاءاملوجبةاألسبابمجيعكانتحيث

الــشكوارتفــاعالظهــوريقتــضيمــاومجيــع، مرتفعــةعنــهالــسالمعليــهاملــؤمنني
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، انعقـدت لـه وآلهعليهاهللاصلىالرسولبعدالرئاسةألنحاصالفيهوالشبهات
مث،  عنـه رغبـة والخـالف أحـد مـن إمامتـه اسـتقرار بعديكنومل،  حصلتوفيه

، عليهـا كاملبنيـة كانـت مـا الواليـات مـن وتالهـا احلـد هـذا علىتهوالياستمرت
، الظهورمنبدفال.....وانكتامهعليهالنصخفاءيقتضيسببفال، اهلواملشيدة

طـول يفنفـسه بكـر أبـو -حقيقـة لـه كانتلو-النصيدعيالأنجيوزوكيف
ويوجبـها لـه اإلمامـة يعقدأنإىلقصدملنويقول،  لنفسهالعقدحالويف،  واليته

اهللارسـول اختـارين وقـد إمامـا إياياختياركمإىلحاجةال-االختيارطريقمن
مـع ميـسك أنجيـوز وكيـف . علـيكم للتقـدم ورضـيين ،  لكـم وآلهعليهاهللاصلى

ذلـك عـن إمـساكه ويفذكرناهعماوالتقيةللخوفسببكلوزوالاحلالسالمة
أناألحـوال وأقـل عليـه الـنص موضـع علىالقوملتنبيهلوإغفا،  لزمهملاتضييع
يدعملإذاأيضاجيوزوكيف. ؟للشبهةوموقعالنصاالرتفاعمومهااإلمساكيكون
أيامهجمرىجترياليتعمروأيامأيامهطوليفأحدلهيدعيهالأنلنفسههوذلك
لألمـر واملـالكني انالـسلط وذويالرؤسـاء أنيقينـا نعلـم وحنـن ؟ذاكريذكرهوال

وإنتبجيلهموتعظيمهميقتضيمبااألكثريفإليهميتقربوالوضعوالرفعوالنهي
مستقرةالعادةهذهكانتوإذا، املدائحهلمويوضعاألخبارفيهمتوضعباطالكان

يـذكروا فـال باإلمامـة الـنص جمـرى جيـري الـذي تفضيلهيعلمواأنجيوزفكيف
ألحدوليس، خيفىأنمنأظهروهذا،  هلممانعوال،  عليهمةتقيوالاويشدون

لظهـور سـببا عليهالناسوإمجاعبكرأيبيفمراألحصولجعلتمإنكم:يقولأن
الباالختيـار انعقـد فإمنـا لـه انعقـد كـان وإنألنـه ذكرمتـوه ممـا بالضدوهوالنص

كانوإناألمرنأوذلك؟لظهورهسبباالشيءضدحصوليكونفكيف،  بالنص
وقـوع ألنالـنص بطالنعلىداللةأوضحففيهاملعترضهذاذكرهماعلىجاريا
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اجلهـة تلـك مـن يقـع أنجيزملعليهنصهناككانلواالختيارجهةمنلهعقدال
مهـت وال،  غـريه إىلعـدلوا وال،  عنهيرغبوامللهعقدواالذينالقومكانإذاألنه

كانـت ولـو الـنص امتثاهلممنبدفال،  بهواالستبدادإليهااألمرجبرأحدهمنفس
قـصدهم كـان إمنـا القـوم يكـون أنإالماللـه ،  غـريه دونعليـه والعملحقيقةله

املنـصوص بقـصد متـهمني غـري ألـم جمـردا وآلـه عليـه اهللاصلىالرسولخالف
لـه ألمـر ااستوسـق حـىت خالفـه مـن وناضلوامعهواجتمعوالهعقدواوقد،  عليه

فيمـا عنـهم التهمـة ارتفـاع معوامتثالهالنصذكرعنعدوهلميفيبقومل،  وانتظم
عليهاهللاصلىالرسولخالفإىلقصدوايكونواأنإالعليهنصوصاملإىلرجع
، ومنـها . الصفةذهعندناوالخمالفيناعندالقوموليسمنهالنصوقعالذيوآله

أنعلىتقدمفيمادللناقدكناوإذا،   بكرأيبعنعصمةالارتفاععلىالكلاتفاق
، عنهالعصمةانتفاءعلمناعمناإلمامةنفيوجبمعصومايكونأنبدالاإلمام

عليـه اهللاصـلى الرسولمنالنصألن،   عليهالنصببطالنالقضاءعليناووجب
.»إمامايكونأنيصلحالمنعلىيقعأنجيوزالوآله

اليتالنصوصأنهووالبكرينيالعلوينيبنيالنصادعاءبنياألكربوالفرق
يفواختلفـوا بعـضا أوكُالصحتهاعلىالطرفاناتفقالسالمعليهعليعلىتدل

الـشيعة فأنكرهـا وجودهـا أصـل يفاختلفوابكرأيبعلىالنصأخبارويفمعناها
فـأين ! مداليلـها يفواختلفـوا إثباـا يفالـسنة أهلاختلفبينمابوضعهاوحكموا

!به؟واملختلففيهاملختلفمنعليهامع
أيبخالفـة علـى إمجـاع هنـاك يكنومللهيؤبهالضعيفاالنصأمركانوملا

إمامـة علـى أصـحابنا احـتج إذاأما:قلت«)١(املعتزيلاحلديدأيبابنقالكمابكر

.٦ص-٣ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
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، جيـد اعتـراض وأهلـه وولـده سـعد خبالفحجتهمفاعتراض،  باإلمجاعبكرأيب
املعتـرب وإمنـا ،  خبالفهـم حنفـل فـال شـذّاذ هـؤالء «:جوابهيفأصحابنايقولوليس

ولكنـهم إمجـاع والاإلمجـاع وحجتـهم ،  هـذا يقولونوكيف»بإزائهماليتثرةبالك
خالفـة يفخيـالف مـن يبـق فلم،  عمرخالفةيفماتسعدابأن«ذلكعنجييبون

خالفـة صـحت وإذا،  قبلمنوأهلهسعدولدوبايع،  عليهااإلمجاعقدفانع،  عمر
ويكـون ،  الفـرع حيـص أنوحمـال »عليهـا فـرع ألـا ،  بكرأيبخالفهصحتعمر

احتجـوا إذاسـعد خبـالف االعتـراض عـن أصـحابنا جييبفهكذا،  فاسدااألصل
.»باإلمجاع

ادعـى كمـا بكـر أيبفةخالعلىباإلمجاعقالمنعلىجيداستداللوهذا
اهللاوضعهحيثموضعهيفيضعوهملمنعلىالنصغرييبقفلم. تيميةابنذلك
وحتـدى ذلكادعىالذيالوحيدهوالنصاتروايعنهرويتالذيالوحيدوهو

!وقاسطونوناكثونمراقاعليهفخرجوابالعلمردهيقدروافلمعليهالناس

علـى كـانوا واملـسلمون الـسقيفة يفاحـد يدعـه ملفلـم نصهناكلوكانمث
االئمـة «بـذلك بكروأبوعمراكتفىوملواليابساألخضرتأكلأهليةحربحافة

إمنـا «ومؤكـده الـصحابة احـد قـول ناقالخالفتهيفعمريقولوكيف»قريشمن
)١(»شـرها وقـى اهللاولكنكذلككانتقدوأااالومتتفلتةبكرأيببيعةكانت

مـا علـى الـنيب بـه أوصىوقدحمكمغريمفاجيءمتسرعأمرأيفلتةتكونفكيف
!الزاعم؟زعم

مـن يقعالذياألمر:والفلتة«الفراهيديقال/٢٦ص-٨ج-البخاري-البخاريصحيح)١(
٨ج-الفراهيـدي اخلليـل -العنيكتاب. »مفاجأةأيفلتةاألمرذلككان:يقال،  إحكامغري
.١٢٢ص-
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هـو كـان بكـر أيبكـون يفأحـدمها مقـامني يفهنـا والكـالم «تيميةابنقال
بالنـصوص ثابـت فهـذا ورسـوله اهللاحيبـه ممـا لـه مبايعتـهم وأنلإلمامـة املستحق
ملـا عمـر وكـذلك لـه القدرةأهلمببايعةفذلكإماماصارمىتأنهوالثاينواإلمجاع

أيبعهدينفذواملأمقدرولووأطاعوهبايعوهملاإماماصارإمنابكرأبوإليهعهد
واحلرمـة فاحلـل جـائز غـري أوجـائزا ذلـك كـان سواءإمامايصرمليبايعوهوملبكر

.)١(»باألفعالمتعلق

مـع علـي «) ٢(يقـول والـنيب علـي خـالف ورسولهاهللاحيبوكيف:اجلواب
أنـتم كيـف «الفـنت علـم صـاحب حذيفةوقول»كانحيثعليمعاحلقأواحلق
وجـوه بعـضهم يـضرب رقتنيفـ وسـلم عليـه اهللاصلىنبيكمبيتأهلخرجوقد

عبـد أباياأصحابهبعضفقاللكائنذلكوإناهللاعبدأبايافقلنابالسيفبعض
علـي أمـر إىلتدعواليتالفرقةانظرواقالانالزمذلكأدركناإننصنعفكيفاهللا

.الثقاتبروايةوهو.»اهلدىعلىفإافالزموها

قــالبلــىقــالواخبيــاركمأخــربكمأال«) ٣(وآلــهعليــهاهللاصــلىالــنيبوقـول 
احلـق فقـال طالبأيببنعليومرقال،  التقياحلفيحيباهللاإناملطيبوناملوفون

.الثقاتبروايةوهو.»ذامعاحلقذامع

وبعـدها الثالثـة خالفـة يفحبقهوطالبالسلطةعلىخالفهعليأعلنوقد
وإنـه فـالن تقمـصها لقـد واهللاأمـا «)٤(فيهـا يقـول الـيت الشقشقيةاخلطبةوحسبك

.٢٠٤ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٢٣٦–٢٣٥ص-٧ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٢(
.٢٣٥–٢٣٤ص-٧ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٣(
.٣١–٣٠ص-١ج-عليه السالم علياإلمامخطب-البالغةج)٤(
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. الطريإيليرقىوالالسيلعينينحدر. الرحىمنالقطبحملمنهاحمليأنليعلم
أوجذاءبيدأصولأنبنيأرتأيوطفقت. كشحانهاعوطويتثوبادوافسدلت

مـؤمن فيهاويكدح. الصغريفيهاويشيب. الكبريفيهايهرمعمياءطخيةعلىأصرب
ويف. قـذى العـني ويففـصربت أحجـى هاتـا علـى الـصرب أنرأيتفربهيلقىحىت

.»باتراثيأرىشجااحللق
يعـد مثبكـر أيبباسـتخالف يعلـم كـان بأنهعليايتهمتيميةابنياترىفهل

!؟تقمصاًتقمصهاأخذهاومن، املنهوبتراثهاخلالفة

وهـذا قشقيةالشاخلطبةصحةجمالهيفالنحريروهواحلديدأيبابناثبتنعم
صـنف فمن«الشيعةعنبقولهتيميةابنبذلكاقركماهناالسنةأهلمناملعتزيل

فمـا واملوسـوي الطوسيفعلكمايأخذالسنةأهلتفاسريفمنالقرآنتفسريمنهم
هـذا يفالـسنة وأهـل الـسنة أهـل تفاسـري منمأخوذهويستفادعلممنتفسريهيف

.)١(»السنةأهليفداخلونفاملعتزلةالثالثةخبالفةيقرمناملوضع

:قلـت :فقالادعائهامؤنة)٢(املعتزيلاحلديدأيبابنكفانافقداإلمجاعوأما
خبـالف حجتـهم فـاعتراض ،  باإلمجـاع بكـر أيبإمامـة علىأصحابنااحتجذاإأما

شـذّاذ هـؤالء :جوابـه يفأصحابنايقولوليس،  جيداعتراضوأهلهوولدهسعد
. بإزائهماليتبالكثرةاملعتربوإمنا، خبالفهمحنفلفال

:ذلكعنجييبونولكنهمإمجاعوالاإلمجاعوحجتهم، هذايقولونوكيف
فانعقـد ، عمـر خالفـة يفخيـالف مـن يبـق فلـم ،  عمـر خالفـة يفمـات سـعدا بأن

صـحت عمـر خالفـة صحتوإذا،  قبلمنوأهلهسعدولدوبايع،  عليهااإلمجاع

.٣٧٩ص-٦ج-تيميةبنا-السنةمنهاج)١(
.٦ص-٣ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)٢(
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، فاسـدا األصـل ويكـون ،  الفرعيصحأنوحمال،  عليهافرعألا،  بكرأيبخالفه
.»باإلمجاعاحتجواإذاسعدخبالفاالعتراضعنأصحابناجييبفهكذا

. مجيلكالموهو

ملـا عمـر وكـذلك لـه القـدرة أهلمببايعةفذلكإماماصارمىتأنه«قولهأما
عهـد ينفـذوا ملأـم قدرولو،وأطاعوهبايعوهملاإماماصارإمنابكرأبوإليهعهد
حلرمـة وافاحلـل جائزغريأوجائزاذلككانسواءإمامايصرمليبايعوهوملبكرأيب

.»باألفعالمتعلق

:فأقول

بالقيـام القدرةدخلفما. تيميةابنرآهرأيذلكإمنا! ؟ذلكعلىالدليلما
اخلليـل إبراهيماهللانيبفهذا،  لهاستحقاقهاأوعليهالنصيفشرطبكواباإلمامة

احدواليقتلالسالمعليهحيىيوهذا،  معهكانمنقلةعلىامةكانالسالمعليه
للنبـوة الستحقاقهيشترطفهل،  األنبياءمنوغريهميذبحزكرياوهذاحوزتهمينع
كـذلك ذلـك كانولو؟الناستطيعهوأنالناسهدايةيفسينجحكونهيضمنأن

عامامخسنيإلّأسنةألفأعطيلكونهباهللاوالعياذالفاشلنياكربنوحاهللانيبلكان
. قيلماعلىنفسامثاننيغرييؤمنومل

:تعاىلفقالروواماعلىلثغةلسانهيفكانوقدموسىاهللاختاروقد

أَخـاف إِنِّـي نِييصدُقِردءًامعِيفَأَرسِلْهِلساناًمِنيأَْفصحهوهارونوَأخِي{
وِنأَنكَذِّب٣٤:القصص(}ي(.

طلبملالوحدهالوقوففسهبنيرىكانفلو!األمرعلىأخيهإعانةفطلب
نقـف الوقـد عليهـا نقـف قـد حلكمـة يـأيت اإلهلـي فاالختيارهناومن،  األمرهذا
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. التسليمواحلكم
يـصل مـن هـو الفـة للخاملؤهـل كونيفأميةبينسنةيتبعونأمواملالحظ

وموجــاتالــدباباتوظهــورواجلمــاجمالعظميــةاهلياكــلتــاللعلــىولــوإليهــا
كـل نقـل ملأناغلـب وراءالـسالطني وعاظوقوفنفسركيفوإال،  اإلعدامات
!؟السنةأهلحكّاممنالطواغيت
بـني منتـشر كثريوحروبهعليخالفةيفاخلالفأنواملقصود«تيميةابنقال

قبلـه للثالثـة مبايعتـهم مـن أعظـم لـه اخللقمبايعةتكونفكيف،  لفواخلالسلف
خالفتـة إنيقولـون الـسنة أهلأنبقويلأردت:قالفإنأمجعنيعنهماهللارضي

إنيقولـون كـانوا وإنالسنةأهلأنريبفال،  بالنصاللهاخللقمببايعةانعقدت
فهـم ،   سـنة ثالثـون النبـوة خالفـة لقولهالراشديناخللفاءمنعلياأنعلىالنص
العلـم أهـل عنـد معلـوم أمـر وهـذا غريهخالفةصحةيفالكثريةالنصوصيروون

فـإن علـي خالفـة خبـالف ،  كـثرية نصوصاالثالثةخالفةصحةيفيروونباحلديث
اإلمامـة مقـصود ـم فحـصل علـيهم األمـة اجتمعـت الثالثةفإنقليلةنصوصها

فتحوالكفارفيهايقاتلملعليوخالفة،  ألمصاراموفتحتالكفارموقوتل
فهـو الرافـضة تدعيـه الـذي الـنص وأمـا القبلـة أهـل بـني السيفكانوإمنا،  مصر

عنـد بالـضرورة الفسادمعلوموكالمهاالعباسعلىالراونديةتدعيهالذيكالنص
ملكمـا قـط إمامةلهتثبتملهذاإالعليخالفةإثباتيفيكنملولو،  العلمأهل
.)١(»بنظريهإمامةللعباستثبت

:اجلواب
ومـا بـل غريهخالفةمنأعظمالسالمعليهعليخالفةأناإلماميةمقصود

.٢٠٩-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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منهماألولمعيفالريباعترضمىت«السالمعليهقالكماإالوبينهمبينهالقياس
عليـه املنـصوص للمعـصوم جـاءت كوـا )١(»النظـائر هـذه إىلأقرنصرتحىت

وعـدم ألفـضليته توليتهلألمةاألسلملكانعليهينصملولوبل،  والصفةباالسم
يقولهماوحسبك، غريهخبالفاإلطالقعلىأعمالهوالصفاتهيفالمغمزوجود
وال،  سلطانيفمنافسةمناكانالذييكنملأنهتعلمإنكاللهم«)٢(السالمعليه

يفاإلصـالح ونظهر،  دينكمناملعاملنردلولكن،  احلطامفضولمنشيءالتماس
منأولإيناللهم. حدودكمناملعطلةوتقام،  عبادكمناملظلومونفيأمن. بالدك
وقـد بالـصالة وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول إاليسبقينمل،  وأجابومسعأناب

إمامةوواألحكامواملغامنوالدماءالفروجعلىالوايليكونأنينبغيالأنهعلمتم
اجلـايف وال،  جبهلهفيضلهماجلاهلوال،  متهأمواهلميففتكون،  البخيلاملسلمني
احلكـم يفاملرتـشي وال،  قومدونقومافيتخذللدولاحلائفوال،  جبفائهفيقطعهم
.»األمةفيهلكللسنةاملعطلوال، املقاطعدوناويقفباحلقوقفيذهب

تـصدى مـن قبـل مـن مـِسخت بعـدما نالـدي معـامل لـريد إالّتصدىمافهو
الـذي الوحيدانهلوجدتاإلماماستعرضهااليتالصفاتيفمتعنتولو،  للخالفة

األوحـد اخليارجيعلهالذيوهذا،  قبلهمنبالثالثةقورنلوالصفاتهذامنخيلو
!؟ضاللوخمالفتهاحلالفكيفنصعليهيكنمللوللمسلمني

سـلك األجلـح ولوهاأن«فيهيقولعمرفهذالكذيعلمونكانواوخمالفوه
.)٣(»قيماملستالطريقم

.٣٥–٣٤ص-١ج-عليه السالم علياإلمامخطب-البالغةج)١(
.١٤–١٣ص-٢ج-عليه السالم علياإلمامخطب-البالغةج)٢(
.١١٥٤ص-٣ج-الربعبدابن-االستيعاب)٣(
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يفلعلـي يـشري وهو»خبريكمولستعليكموليتقدفإين«)١(بكرأيبوقول
. الناسعندينازعهكانعليغريليسألنهكالمه

يفالـيت النـصوص فـإن والكثريةالقليلةالنصوصحولتيميةابنكالموأما
الـسنة أهـل مـن املعتزلةفيهاوقال،  استخالفنصوصأااإلماميةفيهاقالعلي

، فـضائل أااملعتزلةغريمنالسنةأهلبقيةوقال،  لعليوتفضيالًترشيحاًفيهاأن
املنـصفني وبعضاملعتزلةوقال،  اإلماميةوكذاأنكرهافقدالثالثةيفادعيماأما
فـأين فـضائل أـا منهاصحمباالسنةأهلبقيةوقال،  أكثرهابوضعاألشاعرةمن
!؟ضعتهاعلىلغريهينسبمباجاللتهاعلىنصوصمنلعليينسبما

مـا «يقـول إذبأحـاديثهم اخلـبري حنبـل بـن أمحدقالهمانوردأنهناويكفي
إىليـشري وهـو )٢(»طالـب أيببـن علـي عـن بلغنـا ماالصحابةمنأحدعنبلغنا

بنوجاهداممعهذا، غريهدونبهواختصاصهاوصحتها، حقهيفاتاملرويعظمة
أحـد فكـان ! بعلـي يتسمىمنقتلسنوالقدحىتومنعهإخفائهيفوأشياعهمأمية

ولـيس ) بالتـصغري (عليـا مسـاين أيبإنيقول) رباحبنعلي(وهوالسنةأهلفقهاء
.)٣(!عليا

اإلمامـة مقـصود ـم فحـصل عليهممةاألاجتمعتالثالثةفإن«قولهوأما
فتحوالكفارفيهايقاتلملعليوخالفةاألمصارمفتحتو،  الكفارموقوتل
.»القبلةأهلبنيالسيفكانوإمنامصر

:قلت
.١٥٧ص-٢ج-حبانابن-الثقات)١(
.٦١ص-٧ج-حجرابن-الباريفتح)٢(
.١٠٢ص-٥ج-الذهيب-النبالءأعالمسري)٣(
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الـيت ) األمـة (ولكـن ، وجدلوبهفأنعماهللارضابهكانلواألمةاجتماعإن
، كرامـة وليـست منقصةوهذه،   والنيبهللاورضاالنصخالفتتيميةابنيقصدها

:تعاىليقول

راِهيم نِإ{ ِإبـــةًَكــانِنيفـًا لِلَّــهِقَاِنتــاًأُمحلَــموــكيمِــنرِكِنيــشالْم{
.)١٢٠:النحل(

عالماتمنالكثرةوليستواحداكانولواحلقعلىلكونهباألمةفوصفه
:تعاىليقولالصحة

}إِنوأَْكُتطِعثَرنضِفِيمضِلُّوَكالْأَرينِبيِلعمن: األنعام(}لَِّهالس
) ١١٦اآلية

إذن، غـريه بأحـد يقبلـوا ملعلـي شـيعة ففـيهم ،  الثالثةعلىجتتمعملواألمة
علـى اإلمجـاع دعوىحولاحلديدأيبابنقالهماعلينامروقد! إمجاعهناكليس

. بكرأيب

، احلـق عـن وبعـدها بقرـا تقـاس اهللاىلاالتقربديرااليتالقضاياإنمث
بيتـه أهـل يفالـنيب وآذواالـدنيا علىحرصواوقداإلخالصنياميفيكونوأنى

. الناسيريدحيثمناليريدحيثمناهللايطاعوإمناالنصوصوخالفوا

منعـ ،  عظيمـة كانتالسالمعليهعليغريبتوليةحصلتاليتاملفسدةأنمث
ولكن،  األندلساىلالصنيمنالقائمةالدولمنالكفّارأراضيعلىاستولواهم

فاإلسـالم ،  األراضـي علـى ولـيس ، واألرواحالقلوبعلىليستويلجاءاإلسالم
اآلناىلتعـيش للخالفـة املتقمـصون فتحهـا الـيت املناطقفمازالتلذا،   إقناعدين
الفكريـة والنعـرات القوميةوالعنصريات،   فوالتطيوالتشذّرالدينيةاألقلياتعقد
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للقيـادة مؤهلمستوىعلىكانالبالدفتحمنانلوتكنملمفاسدمنغريهااىل
علىفبنوااآلخرونعليهساراألولونأسسهفمالذا،  اجلديدبالدينالناسوإقناع
فتـرى ياملـاد الغـريب الفكـري الزحـف أمـام اختبـار أولعنـد اـار ،  معـوج بنيان

فالعـادات ،   اهلـدى مـن وخاويـة اإلسـالم نمـ خاليـة وهيإسالميةتسمىالبلدان
تطـرف وجـزر مـد بـني اإلسالموتطبيق،  وهناكهنامنلقيطةوالثقافات، جاهلية

عنعمرفعلهمبارأيهيسندهذا، اإلسالمهوأنهيدعيوالكل، هناكوميوعةهنا
نبتـت لـيت ااألمـور مـن الكـثري اىل، فعلـه يفويةمعاابتدعهمبايستشهدوذاك،  رأيه

. األمروهللالسقيفةيوممنذنابتتها

العـداء ونـصبه الـسالم عليـه املؤمننيألمريبغضهعلىيدلتيميةابنوكالم
وحلكـم وللنيبلهالرافضوناخلارجونعليهخرجأنعليذنبفماوإلّأ،   لهاجللي

ـم صودواملقـ األمةباجتماعحصلاإلمامةمقصودكانفلو،  وللمسلمنيبلاهللا
خيـرج مـن يعامـل الفلماذاباإلمجاععليابايعوااملدينةفأهلالناسمثاملدينةأهل
قـالوا وفجـوره فـسقه علـى فيزيـد !؟الفاسقيزيدعلىخرجمنيعاملكماعليه
يفاستـشهد مـن وكـل هـذا ،  املفـسدة السـتلزامه عليـه اخلـارج خروججوازبعدم
ضـحايا بلغـت بينمـا مئـات عـدة ومكـة رةواحلَـ كـربالء يفعليـه خرجمنوجخر

وصـفني اجلمـل يفالـسالم عليـه علـي خالفـة علـى املتمـردون قادهااليتاحلروب
وهـو املـسؤولية علـي يتحمـل فِلـم ،   املـسلمني مـن ألفاًسبعنيمنأكثروالنهروان

!الظامل؟وليساملظلوم

وأنموجودحقهوصالنمنالرافضةتدعيهماأنقُدرفلو«تيميةابنقال
غـريه وولـوا ،  توليتـه جيـب مـن تركـوا قـد لكـانوا عليـه املنـصوص يولواملالناس

املمنــوعذلــكدوناملــولّىهــذاهــواإلمامــةمبقــصودقــامالــذيفاإلمــاموحينئــذ

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٢٠٢

وعـدل حقهضيعمنعلىفاإلمثولِّيمالكنيولّىأنيستحقذلكنعم،  املقهور
ألنـه نـصبه وجـب اإلمـام إنيقولونوهميعتدوملهحقيضيعملمنعلىالعنه

إذااملعنيهذايولونالالناسأنيعلمورسولهاهللاكانفإذاللعبادومصلحةلطف
أمـرهم مـن أوىلبواليتـه وينتفعـون يولونـه مـن بواليـة أمـرهم كانبواليتهأمروا

وغـري والقضاءصالةالإمامةيفقيلكما،  تهبواليينتفعونواليولونهالمنبوالية
صـلى والنيبواالفتراءالكذبأعظممنالنصمنيدعونهماكانإذافكيفذلك
ألمتـه نـص فـإذا التفرقمنبعدهيقعوماسيكونمباأمتهأخربقدسلمو عليهاهللا

هلـم حيـصل غـريه ويولـون عنهيعدلونبليولونهالأميعلمشخصإمامةعلى
دمـاء سفكمنحصلاملنصوصإىلالنوبةأفضتإذاأنهوالواليةمقاصدواليتهب

املنصوصبغريحصلماالواليةمقاصدمنحيصلوملذلكقبلحيصلملمااألمة
عنــدهكــانإذااألمــرويلأنذلـك مثــال، املنــصوصعـن العــدولالواجــبكـان 

ءاألعـدا وقهـر اجلهـاد اموأقـ البالدوفتحأطيعأحدمهاوىلإنأنهويعلمشخصان
والفسادالفتنةالرعيةيفيقعبلالبالدمنشيئايفتحومليطَعملاآلخرويلإذاوأنه
اخلـري بهحصلوالهإذاأنهيعلممنيولّيأنينبغيأنهعاقللكلاملعلوممنكان

)١(»والفتنةاحلربالرعيةوبنيبينهوحصليطعملوالهإذامنالواملنفعة

:اجلواب
هلذاكلهمالناسلعصياناستبعاد»عليهاملنصوصيولواملاسالنوأن«قوله

زادوكلمـا عـصوا الـذين النـاس بعـدد تفهـم الفاملسألةباطلوهذاالثابتالنص
الـنص ملعـىن النـاس حيملهالذيالوعيبدرجةتقاسبلالعصياناستبعدعددهم

املرويـة لـصحيحة االـسنة مـن يـستفاد الممـا وهذا! ؟مقدسانصايرونهكانواوهل
.٢١٢ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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)١(احلديـد أيبابـن قـال !اهللاعـن كـالم مـن يقولـه مـا يفالنيبناقشواماكثريافهم

-األخبارهذهعليهقرأتوقدزيدأيببنحممدبنحيىيجعفرأباالنقيبسألت«
جيتمـع أنأسـتبعد ولكـين ،  الـنص علـى دالـة تكـون تكـاد إالأراهـا ما:لهفقلت

كمـا بعينـه شـخص علـى وآلـه عليهاهللاصلىاهللاسولرنصدفععلىصحابةال
معـامل مـن وغريمهـا رمضانوشهرالكعبةعلىنصهردعلىالصحابةمناستبعدنا

يكونـوا ملالقـوم إن:قالمث!املعتزلةإىلميالإالأبيت:اهللارمحهيلفقال،  الدين
، الـشرعية العبـادات جمـرى جاريـة وأاالدينمعاملمنأاإىلاخلالفةيفيذهبون

مثـل هلذاويذهبونالدنيويةاألمورجمرىجيرواكانواولكنهم،  والصومكالصالة
مـن هـذا أمثـال يفيبـالون كـانوا ومـا الرعيـة وسياسةاحلروبوتدبرياألمراءتأمري

نـص كيـف تـراه أالغريهايفاملصلحةرأواإذاوآلهعليهاهللاصلىنصوصهخمالفة
مقامهمــايفأنرأيــاملــاخيرجــاوملأســامةجــيشيفوعمــربكــرأيباجإخــرعلــى

اهللاصـلى اهللارسـول كانوقدللفتنةودفعاللبيضةوحفظاوللملةللدولةمصلحة
أنهتعلمألستبأسابهيرىالينكرهفالذلكأمثاليفحيوهوخيالفوآلهعليه
:لـه وقالـت األنـصار فخالفتـه ،  فيـه قريشاحياربأنعلىمرتالبدرغزاةيفنزل

!آرائهـم إىلفرجـع ،  كـذا مـرتل يفوانزل،  فاتركهاملرتلهذانزولكيفالرأيليس
علـى فعملـوا ،  )النخـل تـؤبروا ال(:املدينـة إىلقـدم عاملألنصارقالالذيوهو
اكمدنيبأمرأعرفأنتم(:هلمقالحىتتثمروملالسنةتلكيفخنلهمفحالتقوله
، عمـر فخالفـه بـدر أسـارى مـن الفـداء أخـذ الـذي وهو) دينكمبأمرأعرفوأنا

، مكـة إىلورجعـوا األسـرى وخلـص األمـر فـات أنبعدرأيهتصويبإىلفرجع
سـعد فـأتى ،  عنـه لريجعوااملدينةمترثلثعلىاألحزابيصاحلأنأرادالذيوهو

.٨٧–٨٢ص-١٢ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
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:هريـرة أليبقـال كـان وقـد هلمـا قوإىلفرجع،   فخالفاهعبادةبنوسعدمعاذبن
أبـو فخـرج ) اجلنةدخلقلبهاخملصااهللاإالإلهالقالمن(الناسيففناداخرج
ال:فقـال ،  األرضعلـى وقـع حـىت ،  صـدره يففدفعـه بـذلك عمـر فأخربهريرة
اهللارسـول هريـرة أبـو فـأخرب العمـل ويـدعوا ، عليهايتكلواتقلهاإنفإنك،  تقلها
قـول إىلفرجـع ،  )يعملـون وخلِّهـم تقلـها ال(:فقـال ،  بذلكلهوآعليهاهللاصلى
رأواملـا النـصوص مـن كـثري تـرك علـى واحـدا إطباقاالصحابةأطبقتوقد!عمر

قلــوماملؤلفــةســهموإســقاطالقــرىبذويســهمكإســقاطهمذلــكيفاملــصلحة
أمـورا مبآرائهعملواوقدياالدنبابيفمنهماالدينبابيفأدخلاألمرانوهذان

حيـد ومل، اجتـهادا عملـوه فـإم اخلمـر كحـد ،  والـسنة الكتـاب يفذكـر هلايكنمل
بعـد زمانـه يفالغفـري اجلـم شـرا وقداخلمرشاريبوآلهعليهاهللاصلىاهللارسول
مـن جنـران نـصارى أخرجـوا أنمرضـه يفأوصـاهم كـان ولقـد التحرميآيةنزول

أيبأياميفوعملوا، عمرخالفهمنرصدمضىحىتخيرجوهملمفالعربجزيرة
املقاموحولواباملدينةاملسجدهدمواالذينوهمباستصالحهمذلكيفبرأيهمبكر
مـوارد مـع يقفـوا وملاملـصلحة مـن ظنـوم يفيغلـب مـا مبقتـضى وعملـوا ،  مبكة

، النصعلىالقياسمنهمكثريفرجح، بعدمنالفقهاءماقتدىحىت، النصوص
قـال . جديـدة شـريعة أصـحاب القيـاس أصـحاب وصـار الشريعةحالتاستحىت

والتـدبري والتـأمري الواليـات جمـرى جيـرى فيمـا بـآرائهم يعملونماوأكثر:النقيب
وآلـه عليـه اهللاصـلى الرسـول نصوصمعيقفونكانواوماالدولةقواعدوتقرير

غريبقيداملطلقةوصهنصيقيدونكانواكأمخالفهايفاملصلحةرأواإذاوتدبرياته
افعلـوا (القيـد ذلـك وتقـدير أحوالـه قرائنمنيفهمونهكانواوكأملفظامذكور

والـدين الـشرع حمـض هـو فيمـا لهخمالفتهموأما:قال.)مصلحةرأيتموهإنكذا
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شـرط الوضوء(:وليقأنحنو،  جدايقلفإنهوتدبريااالدنيابأمورمبتعلقوليس
:يقـول أو،  وضـوء غـري مـن الـصالة وجييزواذلكردعلىوافيجمع،  )الصالةيف
، عنهعوضاشواالوجيعلواذلكخمالفةعلىفيطبقوا) واجبرمضانشهرصوم(

عليهـا عثـروا مـصلحة إظهـار علـى يقـدرون وال،  فيههلمغرضالإذ،  بعيدفإنه
أنظنـوم علـى غلـب قـد كـانوا الـذين والقوم. آلهوعليهاهللاصلىعنهخفيت
وبعـضها والثأرللوتروبعضها،  للحسدفبعضها،  السالمعليهعلياًتطيعالالعرب

كراهـة وبعـضها ، ،   عنـهم ورفعـه علـيهم السـتطالته وبعـضها ،  سنةالستحداثهم
يفوشـدته وطأتـه شـدة منللخوفوبعضهاواحدبيتيفواخلالفةالنبوةاجتماع

علـى ـا يقتـصر ملإذااخلالفـة العـرب قبائـل تداوللرجاءخوفاوبعضهااهللادين
وبعـضها ،  مـستمراً ثابتـاً إليهالوصوهلمحيكلرجاءفيكونعليهخمصوصبيت

، الناسمناملنافقونوهم-وآلهاهللاصلىاهللالرسولقرابتهمنلبغضهم، ببغضه
عنهاألمرصرفعلىواحداًإصفاقاًالكلأصفقفالنبوةأمرمنزيغقلبهيفومن
، تتركـه والتطيعـه الالعـرب أنوعلمنـا الفتنـة خفنـا إنا:رؤساؤهمالوق،  لغريه

يرىاحلاضرولكنالنصإنه:وقالواالنصينكَروال،  النصأنفسهمعندوتأولوا
ذلـك علـى موأعـا الكليـة املـصلحة ألجـل يتـرك قدوالغائبالغائبيرىالما

مريضوهوبيتهمنعبادةبنسعدوإخراجهماألمرادعائهمإىلاألنصارمسارعة
أنالفتنـة وكـادت اخلـبط وكثـر النـاس واخـتلط -زعمـوا فيمـا -خليفةلينصبوه
قـال كمـا -فلتـة وكانـت بكـر أبافبايعوا،  املهاجرينرؤساءفوثب،  نارهاتشتعل
، املـسلمني مـن سـكت فمـن ،  األنـصار نـائرة اـ أطفئـوا أـم وزعمـوا -قائلهم

قـد فالنـاً إن:جهـراً أوسراًقالومن،  نفسهأمركفاهمفقديتعرضوملوأغضى
يفأسـكتوه إليـه أشـار أوعليـه نـص أوذكـره وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولكان
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إمـا ،  تقـدم مـا ببعضعندهواعتذرواالفتنةخمافةالبيعةعقدإىلبادرنابأنااجلواب
صـاحب ألنـه أو،  هـا دماءوسـفك وترهاألنه،  العربتبغضهأوالسنحديثأنه

العـذر يفقـالوا قدبل!واحدمغرسيفواخلالفةالنبوةجتتمعكيفأو،   وتيهزهو
سـيما المنـه األمـر هـذا علـى أقـوى بكرأبو:قالواوأوكدهذامنأقوىهوما

جمربشيخوهوورفقهلينهويعجبهابكرأباحتبوالعربويساعدهيعضدهوعمر
يفشرفبذيوليس،  أحديبغضهوال،  أحدعليهحيقدوالأحدحيسدهاللألمور
وآلـه عليـه اهللاصلىالرسولمنقرىببذيوالبشرفهالناسعلىفيشمخالنسب

، السالميهعلعليانصبنالو:قالواعنهمستغىنفضلفإنهكلهذاودع، بقربهفيدل
؟لـدين ايفأصـلح فأميـا ،  كانـت كمـا اجلاهليـة وعـادت اإلسـالم عـن الناسارتد

أمواجلاهليـة األصـنام إىلورجـوعهم اخللـق ارتدادإىلاملفضيالنصمعالوقوف
فيـه كـان وإنبالـدين العمـل واسـتدامة اإلسالماستبقاءو األصلحمبقتضىالعمل
. !النصخمالفة

مـن فمنهممتفرقنيكانوافإم،  اإلنكارعنالناسوسكت:اهللارمحهقال
، عينهقرةهوعنهاألمرصرفمنمتفالذي، السالمهعليلعليشاينءمبغضهو

قـد الـصحابة كـرباء رأىملـا أنـه إال،  الـيقني وصـحة الدينذوومنهم،  فؤادهوبرد
اهللارسـول منمسعوهلنصذلكفعلواإمناأمظن،  عنهاألمرصرفعلىاتفقوا
عليـه ملـؤمنني اأمـري علـى الـنص مـن مسعـه كـان قـد مـا ينسخوآلهعليهاهللاصلى

مـن األئمـة (وآلـه عليـه اهللاصـلى الـنيب قولمنبكرأبورواهماسيماالالسالم
أنكـم اخلـرب معىنوأن،  اخلاصللنصناسخأنهتومهواالناسمنكثريافإن) قريش

وأكد. إماماًيكونفإنهكانقريشبطونأيمنقريشمنإمامنصبيفمباحون
عليهاهللاصلىاهللارسولقولمنمسعوهمااصاخلالنصرفضنفوسهميفأيضا
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سـألت (:الـسالم عليهوقوله،  )حسناهللاعندفهوحسنااملسلمونرآهما(:وآله
:وقـالوا .)البيعةبعاقديالظننوافأحسفأعطانيها،  ضاللعلىأميتجيمعأالاهللا

فأمـسكوا أحـد كـل مـن وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول بأغراضأعرفهؤالء
وطغـام ،  وجفاةأعراب-األكثرونوهم-أخرىفرقةومنهماإلنكارعنوكفّوا
وال،  ينِكرونواليسألونالمقلِّدونفهؤالء،  ريحكلمعمييلون،  ناعقكلأتباع
، لتركوهـا الواجبـة الـصالة عنهمأسقطوالو،  ووالمأمرائهممعوهم،  ثونيبح

وقواهـا ،  بكـر أيبلبيعةالعاقدينةكلموقويت،  ودرسوخفىالنصأحمقفلذلك
وإغـالق وآلهعليهاهللاصلىاهللابرسولهاشموبينعلياشتغالذلكعلىزيادة
فيمـا هلـم مـشاركة غـري منوأحبواواشاءمايعملونالناسوختليتهمعليهمبام
. !لـه رجعةالالفائتوهيهات،  فاتمابعدذلكاستدراكأرادوالكنهم،  فيههم
الالعـرب وكانـت ذلـك لهيتمفلمالبيعةنقضذلكبعدالسالمعليهعليدوأرا
:وغريهااألنصارلهقالتوقدخطأأوكانتصواباًالبيعةتنقضوال،  الغدرترى
بايعنـا قـد ولكنـا أحـداً بـك عـدلنا ملـا البيعةقبلنفسكإىلدعوتنالوالرجلأيها

. !وقوعهابعدالبيعةنقضإىلالسبيلفكيف

مـا مـع -علـي عنوالعدولبكرأيببيعهعلىعمرجرأومما:النقيبقال
ىعلـ مـراراً أنكـر أنـه -أمـره يفوآلـه عليـه اهللاصـلى الرسـول مـن يـسمعه كان

اهللاصـلى اهللارسـول عليـه ينكـر فلماعتمدهاأموراًوآلهعليهاهللاصلىالرسول
فيهاالقرآننزلكثريةبأمورعليهشاروأإليهمنهاكثرييفرجعبلإنكارهوآلهعليه

فيهـا يـرى كـان اليتاألمورمنكثرياعتمادعلىاإلقداميفذلكفأطمعه،  مبوافقته
اهللاعبـد علـى الـصالة يفعليهإنكارهحنووذلك،  النصخالفهيمما،  املصلحة

نكـاره وإ،  للناسنسائهتربجعليهوإنكارهبدرأسارىفداءوإنكاره،  املنافقأيببن
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أيبواقعـة وإنكـاره حـرب ابـن سـفيان أليبالعبـاس أمـان وإنكـاره احلديبيـة قضية
وإنكـاره ) اجلنـة دخلاهللاالإإلهالقالمن(:بالنداءأمرهوإنكارهعتبةبنحذيفة

وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول حبـضرة النساءعلىوإنكارهالنواضحبذبحأمره
كـثرية أمـور مـن ذلـك غـري إىل...وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسولدونلههيبتهن
عليـه اهللاصـلى اهللارسـول قولإنكارهإلّأيكنملولواحلديثكتبعليهاتشتمل

مـا وقولـه ) بعـدي تـضلون المـا لكمأكتبوكتفبدواةائتوين(:مرضهيفوآله
كذلـ قالأنهاألشياءوأعجب. عنهوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولوسكوت،  قال

:يقول،  فبعضهمالداريفاملسلمنيمناحلاضرونفافترقاهللاكتابحسبنا:اليوم
، عمرقالماالقول:يقولوبعضهم، وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولقالماالقول
أنلنيبينبغيفماعىنقوموا(األصواتوعلت، اللغطكثروقد:اهللارسولفقال

وقعقداالختالفكانإذافضلأومزيةنبوةللبقيفهل) التنازعهذاعندهيكون
الداذلـك فلـيس هـذا وقـوم هـذا قـوم فرجح،  بينهمااملسلمونوميلالقولنيبني

كـل ذهـب ،  خـالف مـسألة القـولني وجعلـوا عمـر وبنيبينهسوواالقومأنعلى
بعـض يفاملـسلمني عـرض مـن اثنـان خيتلـف كمـا ،  منـهما واحـد نصرةإىلفريق

كيـف هذاإىلومهتهقوتهبلغتفمنآخرونذاكوينصرهذاقومرفينصاألحكام
ينكـر كـان الذيومن!النصعنويعدل،  رآهاملصلحةبكرأبايبايعأنهمنهينكر
غـري وجهـه يفوآلـه عليـه اهللاصـلى للرسولقالهالذيالقوليفوهو،  ذلكعليه

غريهوالوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولالأحدعليهينكروالاألنصارمنخائف
. وأشنعوأفظعاخلالفةيفالنصخمالفةمنأشدوهو

وأجوبـة أعـذارا أعـد بـل ،  نفـسه مـر أأمهلماالرجلأنعلى:النقيبقال
وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولإن:النصحبديثلهعرضوالقومقالألنهوذلك
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النصجمرىجارذلكأنموأومههمقامهالصالةيفبكرأبابإقامتهذلكعنرجع
قـدمهما قـدمني يتقـدم أننفـسا يطيـب أيكـم :الـسقيفة يـوم وقال،  باخلالفةعليه

وقـد بكـر أليبقـال بـأن ذلـك أكـد مث!الـصالة يفوآلهعليهاهللاصلىهللارسول
املـواطن يفوسـلم عليـه اهللاصـلى اهللارسـول صـاحب أنـت :البيعةعليهعرض

خبطبتـه عليـاً عـاب مث. لـدنيانا نرضـاك أفـال لدينناكرضي،  ورخائهاشدا،  كلها
، عليـه ووجدلذلككرههوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولأنفأوهمجهلأيببنت

:قـال اهللارسـول علـى واختلقـه افتعلـه حـديثا فروى،  العاصبنعمرووأرضاه
) ؤمننياملـ وصـاحل اهللاوليـي إمنـا ،  بأوليـاء يلليـسوا طالبأيبآلإن(:يقولمسعته

.)موالهفهذاموالهكنتمن(:وآلهعليهاهللاصلىلقولهكالناسخذلكفجعلوا

قبـل للـشيء نـسخا هـذا ألـيس ؟هـذا مثـل يفالنـسخ أيصح:للنقيبتقل
أنهلـا وأىن!هـذا العـرب تعـرف أيـن مـن !اهللاسبحان:فقال؟فعلهوقتتقضى

هــذهاألصـوليني حــذاقيفهـم فهـل جــوازهبعـدم حتكـم أنعــنفـضال تتـصوره 
يـستمالون وشـبهة بـأدىن ينخـدعون قـوم هؤالء!العربمحقىعنفضالً،   املسألة

وهـم األدلـة وأوائـل النـصوص ظـواهر علـى معهـم األمـور وتبىنسبببأضعف
. ونظرتفضيلأصحابالوتقليدجهلأصحاب

وزهدوااألموالعنأنفسهمأطلقواأممالناسظنحسنأكدمث:قال
والقناعـة عنـها والرغبـة لزينتـها الـرفض مـسلك وسـلكوا وزخرفهاالدنياتاعميف

أفـالذ الـدنيا إلـيهم ألقـت وملـا الكرابيسولبسوااخلشنوأكلوامنهاالرترفبالطفي
والبقليـل منـها يتدنـسوا وملبينـهم وقسموها،  الناسعلىاألموالوفرقواكبدها

مـن :وقـال ،   الظنـون فـيهم وحسنتالنفوسوأحبتهمالقلوبإليهمفمالتكثري
هلـوى الـنص خالفواقدهؤالءكانلوأمرهميفوقفةأومنهمشبهةنفسهيفكان
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ـا واالسـتئثار فيهـا والرغبـة إليهـا امليـل علـيهم ولظهرالدنياأهللكانواأنفسهم
فيخـسروا ومآرـا الـدنيا لـذات وتـرك الـنص خمالفةأنفسهمعلىجيمعونوكيف
فلم، صحيحةوآراءالبابذووعقالءوالقومعاقليفعلهالوهذا!خرةواآلالدنيا

واليتـهم علـى العقائـد وثبتـت لفعلـهم ارتيـاب والأمـرهم يفشكأحدعنديبق
إىليلتفـون الالعاليـة اهلمـم أصـحاب وإنالرياسـة لـذة ونـسوا أفعاهلموتصويب

:الشاعرقالكمامراألونفوذالرياسةيريدونوأمنا، واملنكحواملشرباملأكل

  

، شابهوماالنخلتأبريكحادثةالبسيطةاهلفواتبعضلوالنفيسكالموهو
قليلفهوولألسفباهرةلنتائجيوصلأنميكنلألموراالجتماعيالتحليلوهذا

. االستداللكتبيف

نـص أليتـستند الوالـيت هـو مبانيهوفقالكالمعلىيصريةتيمابنإنمث
قاهلـا وبعـضهم خوفـا قاهلـا بعـضهم ) تـابعون (و  )صـحابة (قـوال وأأفعـال هيبل

، الـضالل يفيـدخل خمالفهاوبالتايلقاطعبنصإهليةإمامةعننتكلمبينما،  طمعا
:تعاىليقول

ــا{ مـاوــْلن سـأَرــن ــولٍمـِ سـإِّالرطَـــاعــإِذْنِلِي ــواللَّـــهِبـِ ــمولـَ ــواِإْذأَنَّهـ ظَلَمـمهــس أَنْفـُ
وَكجوااءتَغْفَرفَاساللَّهتَغْفَراسوموُللَهسواالردجَلواباًاللَّهِحيمـًا تَوال ) ٦٤(ر فـَ

 ـك بـرالوــون ِمنـؤتَّـــىيـوكَ ح كِّمـحــاي فِيمـرــج شـ مهـن يـبــم ــالثـُ ــيدوايجـِ فـِ
جًاأَنْفُسِهِمراحمِمتواقََضيلِّمسيو٦٥-٦٤:النساء(} ِليمًاتَس(.

زعموايرواملصاحلللنيبخمالفتهميعلنونالذينالصحابةمنالتسليمفأين
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مـن ذروأمـره يفوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولمنكانلقد«)١(:عمريقولكما
يفأرادولقـد مـا وقتـا أمرهيفيربعكانولقدعذرايقطعوال،  حجةيثبتالقول

هذهوربالاإلسالمعلىوحيطةإشفاقاذلكمنفمنعتبامسهيصرحنأمرضه
.»أقطارهامنالعربعليهالنتقضتوليهاولوأبداقريشعليهجتتمعالالبنية

الفوضـى أمبـد وفقفخالفهوآلهعليهاهللاصلىالنيبنفسيفمايعلمفعمر
مـا فتحققاخلميسرزيةخربيفكماالنيبفطردهمواختلفواالقومفصخباخللّاقة
. عمرإليهسعى

)٢(احلديـد أيبابنيقول،   الصحابةأماموخيالفهالنيبقوليعلممعاويةوهذا

آنيـة يفوشـربه ،  احلريـر لبـسه مـن ،  الظـاهرة للعدالـة اانبـة أفعالهأما«معاويةيف
اهللاولرسـ مسعتإين:لهفقال،  الدرداءأبوذلكعليهأنكرحىت،  لفضةواالذهب

وقـال ،  )جهـنم نـار جوفـه يفليجرجـر فيهـا الـشارب إن(:يقولوآلهعليهصلى
!معاويـة مـن عـذيري من:الدرداءأبوفقال،  بأسابذلكأرىفالأناأما:معاوية

أسـاكنك ال!رأيـه عـن خيـربين وهـو ،  وسـلم عليهاهللاصلىالرسولعنأخربهأنا
.»أبدابأرض

استغربالزبريابنزمانيفاملصليأنالصالةتضييعأخباريفعلينامروقد
اهللاصـلى الـنيب صالةإاعمرابنلهقالحىتالليلغلسيفصالهااليتالصالة

أنكـرت فهـل ! الـزبري ابـن أرجعهـا مثعثمـان غريهاوقدوعمربكروأبووآلهعليه
صـالة غـري مـن علـى أنكـرت أـا أم! عثمـان؟ قبـل منالصالةوقتتغيرياألمة

! بعد؟منعثمان

.٢١–٢٠ص-١٢ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
.١٣٠ص-٥ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)٢(
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الظهـر صالةيففكبرمبكةشيخخلفصلّيتقال«قولهعكرمةعنوروي
فكـرب أمحقشيخخلفصليتإنيفقلتعباسابنفأتيت،  تكبريةوعشرينثنتني

القاسـم أيبسـنة تلـك أمـك ثكلتـك :قال،   تكبريةوعشرينثنتنيالظهرصالةيف
.)١(»وسلمعليهاهللاصلى

الـصالة عليـه القاسـم أيبصـالة باتـت حـىت اإلسـالم يفحـصل الذيفما
مـوىل يـصفها صـالته باتـت )٢(»أصلّيرأيتموينكماصلوا«يقولوالذيوالسالم

ثالثةطوالبينهمصلّاهاوقد) ٣(»الدينعمود«وهي!احلمقىصالةبأااألمةحرب
!إذن؟راباضطمنالدينيفحدثفماذا، عاماًعشرينو

أواملزعومــةالــسقيفةشــورىمــنفعلــوهمــانتخــذأنأيــصلحهــذاوبعــد
. )٤(بدعةوهياألرضيفسنةبعضابعضهماستخالف

صـحيح :األرنـؤوط شـعيب تعليـق ٢٩٢ص-١ج-حنبـل بـن امحـد اإلمـام -امحدمسند)١(
.الصحيحرجالثقاترجاله

احلطـاب -اجلليـل مواهـب / ١١٥ص-١ج-الـشربيين حممد-شجاعايبالفاظحليفاإلقناع)٢(
اآليب-الـداين الثمـر / ٢٣٣ص-١ج-الدسـوقي -الدسوقيحاشية/ ٥٢٩ص-٢ج-الرعيين

وايـة اتهـد بدايـة / ٩١ص-١ج-الكاشـاين بكـر أبو-الصنائعبدائع/ ١٣٧ص-األزهري
.٩٧ص-األلباين-اجلنائزاحكام/ ٩٢ص-١ج-احلفيدشدرابن-املقتصد

.٣٢٦ص-٤ج-املناوي-الصغرياجلامعشرح-القديرفيض)٣(
حىتالفطرالزكاةيعرفونيكونواملاملسلمنيأنعنرويماوصحاحهاالنصوصغرائبومن)٤(

إن«حنبـل بـن دامحـ قال! !طالبأيببنعليقبلمنالبصرةعلىأمريوهوعباسابنعلّمهم
صـومكم زكـاة أدواالبـصرة أهـل يافقالرمضانآخريفالناسعباسابنخطب:قالاحلسن

إخـوانكم فعلمواقوموااملدينةأهلمنههنامنفقالبعضإىلبعضهمينظرالناسفجعلقال
بـر مـن صـاع نصفرمضانصدقةفرضوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولانيعلمونالفإم

!
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عوائـل يفللتطبيـق تـصلح تيميةابنعنهايتكلماليتاالستخالفطريقةإن
نمالدنيامهّهمفهؤالءلفهملفومن،  ثمانعوبينالعباسوبينأميةكبينمنحرفة

"
امحـد اإلمام-امحدمسند» واألنثىوالذكرواحلرالعبدعلىمترمنصاعاأوشعريمنصاعاأو
.٣٥١ص-١ج-حنبلبن

وصلهوقدعباسوابناحلديثراويالبصرياحلسنبنيماالسندانقطاعيفيدمبابعضهمعلقوقد
ملاحلـسن :يقـول أيبمسعـت :حـامت أيبابـن قال:قلتإن«العيينقالاحلديثوصححغريهم
:قـال ،  احلـسن عـن حـديث يف) املوصـلي يعلـى أيبمـسند (يفجـاء :قلـت . عبـاس ابنيسمع
ال:رواهأنبعـد ) مسنده(يفالبزاروقال،  منهمساعهعلىدلثبتأنوهذا،  عباسابنأخربين
:قلـت . عبـاس ابـن مـن احلـسن يـسمع ومل،   احلديثهذاغريعباسابنعناحلسنروىنعلم

رواه،  عبـاس ابـن عـن آخـر طريـق ويؤيـده ،  عندناحجةوهومرسلفاحلديثهذاسلمنالئنو
صـلى اهللارسـول أن:عبـاس ابنعن(،  عطاءعنجريجابنحديثمن) املستدرك(يفاحلاكم

صـاع أوقمـح منمدانواجبحقالفطرصدقةإن:صاحمبكةصارخابعثوسلمعليهاهللا
) . الطعـام مـن ذلكسوىمماصاعأو: (بلفظالبزارورواه،  اكماحلوصححه،  )مترأوشعريمن

أيببـن عمـران بـن اهللاعبدحدثنا:الواقديعنالدارقطينأخرجهعباسابنعنآخروطريق
أمروسلمعليهاهللاصلىالنيبأن:عباسابنعن(الرمحنعبدبنسلمةأيبعنأبيهعنأنس
فمـا ،  بالواقـدي وأعلـه ) . قمـح مـن مـدين أوشـعري نمـ صـاعا أومتـر مـن صـاعا الفطربزكاة

أخرجـه عبـاس ابـن عـن آخـر وطريـق ؟الـشافعي مـشايخ وأحـد مـشهور إماموهو؟للواقدي
اهللارسـول قال:قال،  عباسابنعنعكرمةعنالعميزيدعنالطويلسالمعن. الدارقطين

...) بـر مـن صـاع نصفىأنثأوذكروكبريصغريكلعنالفطرصدقة: (وسلمعليهاهللاصلى
اهلـادف التجهيـل بلـغ فقد/ ١١٤ص-٩ج-العيين-القاريعمدة. »بسالموأعلهاحلديث

!عاماًعشرينمنذالبصرةيفوهمالفطرزكاةيعرفواملاملسلمنيأنعثمانوالةعند
يعرفـون مالـسال عليـه علـي حالفةقبليكونواملالبصرةيفاملسلمنيانيفيدوهوصحيحفاحلديث

والحـول وال!مباهيتـها جهلـهم مـن » بعضإىلبعضهمينظرالناسجعل«حىت! الفطرصدقة
.العظيمالعليباهللاالقوة
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بالنـصارى ويـستعينون املـسلمني بالدوخيربون،  األبرياءسبيلهايففيقتلونالوالية
. السنةأهلسالطنياحدمنعلينامركمابعضهمويتنصربل، وغريهم

جتـاه خمـازي مـن العـشرين القـرن يفاملعاصـرة احلكـم أنظمةيفشهدناهوما
الوالـيت الناقـصة البـشرية اتالنظريـ هـذه نتيجـة هـي إمنـا ،  شـعوا اهوجتبعضها

وخالفة،  والغصبباخلديعةحتصلهناخالفةبلحياايفنبويةجتربةأيتستلهم
احـد وال،  والغـدر واخلتـل باالغتيالحصلهناوملك،  املنافسبسمحتصلهناك
عنـد اإلمـام اسـتخالف طريقـة اوإمن،  وآلهعليهاهللاصلىللنيبجتربتهينسبمنهم
عـن تـروى والـيت الـسمحاء اإلسـالم لتعـاليم تنتـسب الـيت الوحيـدة هياميةاإلم

بيـت عـن للـصليبيني تنـازلوا أنالـسنة أهلسالطنيمناحلدووصل. املعصومني
!املنصبعلىحرصاالقبلتنيأُوىلاملقدس

ويعلـم شخـصان دهعنكانإذااألمرويلأنذلكمثال«تيميةابنقولوأما
اآلخـر ويلإذاوأنهاألعداءوقهراجلهادوأقامالبالدوفتحأطيعمهاأحدوىلإنأنه
املعلـوم مـن كـان والفـساد الفتنةالرعيةيفيقعبلالبالدمنشيئايفتحومليطَعمل

مـن الواملنفعـة اخلـري بهحصلوالهإذاأنهيعلممنيولّيأنينبغيأنهعاقللكل
.»والفتنةاحلربرعيةالوبنيبينهوحصليطعملوالهإذا

:قلت

تعـاىل واهللافتنـة هنـاك تكـون وكيـف ،  املثالهذايردحىتفتنةهناكتكنمل
:يقول

}مــو اْليــئِس يواالَّــِذينكََفــرمِــنفَــالدِيــِنكُممهونِتَْخــشوــشاخومــو اْلي
لْتأَْكمَلكُمكُمأَْتِدينوتممكُملَيتِعمينِعضِيتروَلكُمالماْلأِس
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.)٣اآليةمن: املائدة(}دِيناً

!الفتنة؟تأيتأينفمنتامةوالنعمةكاملفالدين

علـى تـركتكم قـد «يقـول الـذي وهواحلجةأقاموآلهعليهاهللاصلىوالنيب
فـسريى مـنكم عـش يومـن هالـك االبعـدى عنـها يزيـغ الكنـهارها ليلهاالبيضاء
.)١(»كثريااختالفا

، الئحــةوأدلــة، واضــحةســبلهنــاككانــتبــل، فتنــةهنــاكتكــنمللــذا
النـاكثني فحروب، قالوكيفماذهباينماعلياتباعيفصرحيةالنبويةوالنصوص
وقـد ،  الصحابةبعضمنبغيحروببلفتنةحروبتكنملواملارقنيوالقاسطني

. الغليلفشفىمالسالعليهاملؤمننيأمريييدعلىالسيفاهللاأراهم

الـنيب مبـوت املـسلمني كافـة علـى البليـة عمـت ملـا «قولهأما«تيميةابنقال
، أهـوائهم حبـسب آراؤهـم وتعـددت بعـده النـاس واختلفسلمو عليهاهللاصلى

عمراختاركماللدنياطلباالناسأكثروبايعهحقبغريلنفسهاألمرطلبفبعضهم
قتلـه يفبـأن علمهمعاحلسنيقتلوبنيبينهخريملاةيسريأياماالريملكعدسبن

خيـار وذموالباطلالكذبمنالكالمهذايففيقال»شعرهيفبذلكوإخبارهالنار
حبـسب آراؤهـم تعـددت «قولـه أحدهاوجوهمنوذلكخيفىماالحقبغرياألمة
مريـد والحـق طالـب فـيهم ليسأهواءهممتبعنيكلهمفيكونون»أهوائهمتعدد
وعمـوم ،  واسـتدالل اجتـهاد عـن قولهكانمنوالاآلخرةوالدارتعاىلاهللالوجه
هـو علـيهم اهللاأثىنالذينهمذاوصفهمالذينوهؤالءوغريهعليايشمللفظه

:تعاىلقالكمااحلسىنووعدهمعنهمورضيورسوله

.١٢٦ص-٤ج-حنبلبنامحداإلمام-امحدمسند)١(
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}ابِقُونالـــــسولُونــأَو ــ ــــنالـْ ــــاِجرِيناْلمـِ هـارِمــــص ــذِينوالْأَنـْ ــوهموالَّـــ ــ عـاتَّب
م وأَعدعنهورضُواعنهماللَّهرضِيبِإِحساٍن اٍت َلهـ نـرِي ج ا تَجـ تَهـتَح ـارالْأَنْه
الِِديناخدًافِيهأَبزُذَلِكالْفَوظِيم١٠٠:التوبة(}الْع(.

:اجلوابيفقلت

مـن فمنـهم ،  باطـل بـل ،  مقبـول غريالصحابةمجيعإىلاملدحطابختعميم
الـسبق مثسـلول أيبكابنمنافقاكانمنومنهم،  الصحايبكقزمانالنارإىلذهب

)١(»الـشايف «يفاملرتـضى الـشريف قال! ؟قاطعببيانالتعلقبينتمفهالماذاإىلهنا

إىلالـسبق هنـا هـا بقالـس أنيفننـازع أنأحـدمها :وجهـان عليـه الكالميفلنا«
، ادعـوه ماعلىاآليةيفحجةالأنهفنبنيذلكنسلمأناآلخروالوجه،  اإلسالم
أنوحيتمـل ،  مـضاف غـري مطلـق اآليـة يف) السابقني(لفظةألنبنياألولوالوجه

بـه املـراد بـل وآلـه عليـه اهللاصـلى الـنيب واتبـاع ،  اإلسالمإظهارإىلمضافايكون
ملعـىن تأكيـدا " األولون"قولهويكون،  الطاعاتفعليفوالتقدمرياتاخلإىلالسبق
بـاللفظني فيؤكـدون سـابق اخلرياتإىلالفضليفسابقفالن:يقولونكماالسبق

:تعاىلاهللاقالوقد، املختلفني

}ابُِقونالسوابُِقون١٠(الس (أُوَلئِكونبَقرالْم{)١١-١٠:الواقعة(.

:ىلتعاوقال

}اثُمْثنرأَوالْكِتَابا الَِّذيننطَفَي اصـ ن نهم ِعبادَِنـا مـِ الِم فَمـِ نهم ِلنفْـسِِه ظـَ ومـِ
ـصِد ـنهممقْتـَ ـاِبقومـِ اتِسـرـالْخَي ـكاللَّــهِبِــِإذِْنبـِ ـوذَلـِ ـضْلُهـ ـبِريالْفـَ }الْكـَ

.)٣٢:فاطر(

.٥٢–٥٠ص-٤ج-املرتضىالشريف-اإلمامةيفالشايف)١(
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واألنـصار املهـاجرين لتخصيصمعىنأيفذكرمتماراداملكانإذا:قيلفإن
غريهـم دونواألنصاراملهاجرينخنصمل:قلنا. اإلسالمإىلالسبقأرادأنهولوال
:قالتعاىلألنه

}الَِّذينوموهعاٍناتَّبس١٠٠اآليةمن: التوبة(}بِإِح(.

هومحبكواألنصاراجريناملهخيصأنميتنعالأنهعلىاجلميعيفعاموهو
الثـاين الوجـه فأمـا . الوجـوه مـن ذلـك لغـري أوقدرهموعلولفضلهمإما،  لغريهم

اإلسالمإظهارإىلالسبقهوبالسبقاملرادأنسلمإذاألنه،  بينأيضافيهفالكالم
بالرضـا يعدالتعاىلاهللاألن،  الباطنيفباإلخالصمشروطايكونأنمنبدفال
فـيمن عليـه ومـدلوال معتـربا الباطنيكونأنفيجب،يبطنهوملاإلسالمظهرأمن

اإلخـالص بـأن يـشهد وممـا ،   بالرضـا الوعـد يتناولهحىتاآليةحتتدخولهيدعي
:تعاىلقولهاإلسالمإظهارإىلالسبقمعمشروط

}الَِّذينوموهعاٍناتَّبس١٠٠اآليةمن: التوبة(}بِإِح(.

تعـاىل اهللاأنعلىاجلميعيفمشروطايكونأنبدالالذياإلحسانفشرط
:فقال، باجلنانوالصادقنيالصابرينوعدقد

ــالَ{ ــهقَ ـذَااللَّ هـمــو يــع ــدقُهمالــصادِقِنيينَف ــمصِ لَهــات نــرِيج تَجــن ـامِ تِهـتَح
اراْلأَْنهالِِديناخدًا فِيه أَبـ ي نهم هاللَّـ رضـِ وا عـ وزُ ذَلـِك عنـه ورضـُ يم الْفـَ }اْلعظـِ

.)١١٩:املائدة(

:تعاىلوقوله

} نَّكُملُــوبلَنءٍويــش ــنبـِ ــوفِمـِ ــوعِالْخـَ الْجـنَقْـــٍصووــن والْـــأَنْفُسِالْـــأَموالِمـِ
راتِ  الثَّمـِر وش بـو اِبرِين١٥٥(الـص ( ِإذَاالَّـِذين تْهاب أَصـٌة مـِصيبالُوا م وإِنَّـا لِلَّـهِ إِنَّـا قـَ
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ٌة ربهِــممـِن صــَلواتعلَــيهِمُأولَِئـك ) ١٥٦(راجِعــونإَِليـِه  مـحروأُوَلِئــكوــمه
ونتَده١٥٧-١٥٥البقرةسورة) ١٥٧(}اْلم.

منبدالبل، باجلنةلهمقطوعاوصادقصابركليكونأنذلكيوجبومل
أنمـن بالـسابقني املرادخيلوالأنهعلىبقنيالسايفالقولفكذلكمراعاةوطشر

مـسبوقا كـان وإن،  غـريه سـبق مـن يكـون أوقبلـه أولالالـذي األولهويكون
املـسلمني مجيـع يكـون أنإىليـؤدي الثـاين الوجـه ألناملقصودهواألولوالوجه
يبـق فلـم هـذا خـالف ومعلوم،  أحدإسالمبعدهيكنملالذيالواحدإالسابقني

الغـريه قبلـه كـان مـن ألن) األولـون (:بقولـه تعـاىل أكدهوهلذااألولالوجهالإ
ومحـزة السالمعليهاملؤمننيأمريخالفبالصفتههذهومن،  باإلطالقأواليكون

وأبـو معادبنسعداألنصارومنوعمارثابتبنوزيداألرتبنوخبابوجعفر
إسـالمه تقـدم ففـي بكـر أبـو فأماشهادتنيالذوثابتبنوخزميةالتيهانبنيثماهل

.»السابقنيمنأنهيدلأناآليةتناولادعىمنفعلىمعروفخالف

. نفيسكالموهو

يفالقـوم أوردهماإن! ؟كذلككانوالوالسبقعلىثبتواهلهوالسؤالمث
اهللارسـول أنحيدثكانانههريرةأيبعن«) ١(البخاريروىذلكيناقضكتبهم

عـن فيجلَـون أصـحايب مـن رهـط القيامـة يومعلىيردقالوسلمعليهاهللالىص
إـم بعـدك أحـدثوا مبـا لكعلمالانكفيقولأصحايبربيا:فأقول،  احلوض
.»القهقريأدبارهمعلىارتدوا

.٢٠٨ص-٧ج-البخاري-البخاريصحيح)١(
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عنيونسينأخربوهبابنحدثناصاحلبنأمحدحدثنا«)١(البخاريوروى
عليـه اهللاصـلى الـنيب أصـحاب عـن حيـدث كـان انـه املـسيب ابنعنشهابأبن

أصـحايب مـن رجـال احلـوض علييرد:قالوسلمعليهاهللاصلىالنيبانوسلم
إمبعدكأحدثوامبالكعلمالانكفيقولأصحايبربيافأقولعنهفيحلؤون

.»القهقريأدبارهمعلىارتدوا

ارتدواالذينؤالءهأعيانيعلموالوالسبقبالصحابةالتعميميكونفكيف
؟وآلهعليهاهللاصلىالنيبرحيلبعدالقهقري

.٢٠٨ص-٧ج-البخاري-البخاريصحيح)١(
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ككـلّ للصحابةمرتلةمنوالوضاعونالقصاصونافتعلهماالواضحمنإن
البغـاة منجمموعةبالقدسيةوليربقعوا،  الطلقاءمنجمموعةاجلمعذلكيفليدخلوا
احلكومـة ضـد احلـروب إشـعال يفدورهلـم كـان ممـن وغريهـم والنـاكثني والعصاة
، الـسالم عليـه املـؤمنني أمـري رأسـها علىكاناليتاإلهليالعدلحكومة،  الشرعية

أهـل مـن مجيعـا وكـوم بـدر ألهلخاصةأحكامحولكثرياًيثرثرونامفتجد
سـيئة علـى حياسـب أنكنميفالباخلريلهختمببدرشاركمنوأن!زعموا،اجلنة

العقــولاصـحاب وشـاهدنا قرأناهـا الـيت البـدع هــذهمـن وكـثري ! بعـد مـن فعلـها 
أمـام تـصمد ال)١(الطائفيـة الفـضائيات شاشـات خاللمنايتحدثوناملتحجرة

) العلميــة(الكتــبيففهــم، مقيتــةبازدواجيــةاخلطــابمــننــوعنييقــدموناملتمــسلفنيهــؤالء)١(
علـى خيرجونعندماولكنهمعاليةوبأخالقدوءيتحدثونالدعاةإلعداداملخصصةالدعوية
األحيـان بعـض يفتفهـم الالعامـة وأن،  تشاهدهمالعامةأنيعلمونوهمالفضائياتشاشات

أوأخالقيـة ضـوابط بـال يتـصرفون فهـم ،  األدلـة مناخلايلالعاطفيوالكالمالعايلالصوتإلّا
علـى بـالغ أثـر هلا، للداعيةصفاتهناكأن«للدعاةخمصصكتابيفيقولأحدهمفهذاعلمية

:الصفاتذههومن، ايتحلىأنالداعيةعلىجيب، املدعوين

. والتقوىاإلخالص:األوىل
!
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هكـذا بنـسف كفيلـة القرآنيةفاآلياتوإلّا، صفاًمناملفكّركانإذا،  التفكّرمنقليل
آلسـورة يفتعـاىل قولـه احلـصر الاملثـال سـبيل علـى وخـذ ،  فتعلـة مباليةعقائد

:عمران

}لَقَدوَقكُمدصاللَّههدعِإْذومونَهستَّـى بِِإذِْنـِه تَحِإذَاح فَـشِْلتُم تُمازَع َتنـي و فـِ
ـرِ األَمــص عـوتُمي ـن ـدِمـِ عــاب مـ ـم ـاأَراكـُ مــون تُحِبـ كُمـن ـنمـِ مـيا رِيــدنْيالــد

كُممِنونمِريديةاآلخِرثُمَفكُمرصمهنعكُمَتلِيبِليلَقَدا و عـنكُم عفـَ
اللَّهلَىفَْضلٍذُووعمِنِنيؤِإْذ) ١٥٢(الْمونعِدالُتصتَلْوونلَىوٍدعوُلَأحسالرو

وكُمعدفِيياكُمرفََأأُخكُمًاَثابالبِغَمٍّغَمنُوالَِكيزلَىتَحاعمَفاَتكُم
الْغَـم بعدِمِنعلَيكُمَأنْزَلثُم) ١٥٣(تَعملُونِبماخبِريواللَّهأَصابكُمماوال

ون ُفسهمأَْنَأهمتْهمقَدوطَائِفٌَةمِنكُمَطائَِفًةيْغشىنُعاسًاَأمنًة ُظنـبِاللَّـِه ي ر َغيـ
ــقالْحــن ــةِظَ اهِلِيالْجقُولُــونــلْي ـاه َلنـــن ــنالْــأَمرِمِ ـيٍءمِ ــلْشـ الْــأَمرِإنقُ
 لِلَّــهِكُلَّـهخْفُــونفِــيي سِهِم ــاأَنْفـُ المــدبيونلَــك قُولُـونيلَــوــاَكــانَلن

رِمِنالْأَمءياشاماُقتِْلنناهقُْلهلَوتُمفِيُكنوِتكُميَزبرلَبالَِّذينُكتِب
"

. إليهيدعومباوالفقه، العلم: الثانية
. واحللمالصرب: الثالثة

. والتسامحالعفو:الرابعة
. واملخالطةالتواضع:اخلامسة
. العشرةوطيب، اخللقحسن:السادسة
/٤٨٢ص-رعرعـو آلحممـد عـدنان -الـدعوة منـهج . »اجلـواب وحكمة، التصرفحسنالسابعة

ملالـيت -املنحطّةأساليبهجراءالعريبالوطنيفللكثريسخريةمثاركاننفسهالشخصهذالكن
وغريهـم والـصوفية واألشـاعرة الشيعةللعلماءالتطرقيف! ذكراليتهذهمنصفةأيةفيهاتكن
.!!ذكرهاعننعفوبألفاظالسلفينيغريمن
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هِملَيإِلَىالْقَتْلُعَضاِجعِهِمم تَِلـيبلِيو ا اللَّـه ي مـ دورِكُم فـِ صـ صحمي ا ولـِ ي مـ فـِ
يم واللَّهكُمُقلُوِب ذَاتِ علـِ وم مِـنكُم تَولَّـوا الَّـِذين ِإن) ١٥٤(الـصدورِ بـِ ى يـ الْتَقـَ

نهم اللَّـه عفَاولَقَدكَسبواماِببعِضالشيَطاناستَزلَّهمإِنَّماالْجمعانِ عـِإن
اللَّهغَُفورلِيمعمرانآلسورة) ١٥٥(}ح

اتمكنونـ وتظهـر ،  أحـد يـوم فعلوامبااملسلمنيلتعاتبنزلتاآلياتفهذه
الكـاثرة الكثـرة إميـان ضـعف مناهللاأظهرهمايفاملنصفمتعنفلوانفسهمبعض
.منهم

:تعاىلوقوله

.}الْآخِرةيِريدمنومِنكُمالدْنيايِريدمنكم{

ويريـد االستـشهاد والقتـل علـى مقبلـون وهـم املعركـة يفالقـوم أنوتـذكّر 
قولـه اقـرأ بلهؤالءعليهكانالذيالضحلايناإلمياملستوىعلم! الدنيابعضهم

:تعاىل

.}أُخراكُمفِييدعوكُموالرسوُلَأحٍدعلَىتَلْوونوالُتصعِدونِإْذ{

اوشهادةالـ ألجـل خـروجهم كـان فلـو !قرأـا كلمـا عجيبتثرياآليةوهذه
هلمفما-!القتالساحةيفوحيداالنيبتركتاليتاالكثريةحولوالكالم-النصر
وسطوحيداوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولتركوابل)١(للمشركنيأدبارهمأعطوا

بـن حممـد -الكبـائر كتـاب : راجعالنارالعبدعليهايستحقاليتاتاملوبقمنالزحفمنالفرار)١(
اصـالح يفالشرعيةالسياسة/اإلسالميةسعودبنحممداالمامجامعةط-٢٧ص-الوهابعبد

قاعـدة /٢٩٥ص-٤ج-تيميـة ابـن -الكربىالفتاوى/ ٨٧ص-١ق-تيميةابن-والرعيةالراعي
ــاسيف ــدويفاالنغمـ ــن-العـ ــةابـ ــد/٤١ص-تيميـ ــةالقواعـ ــةالنورانيـ ــن-الفقهيـ ــةابـ -تيميـ

ــالة/٢٤٧ص ــيصرس ــوهالتلخ ــيصلوج ــن-التخل ــزماب ــسيح ــاب/١٤٥ص-٣ج-االندل كت
!
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. قتلانهبعضهموظنالشريفرأسهوشجرباعيتهكُسرتحىتالكفرسيوف

!الـشمال وذاتالـيمني ذاتيفـرون وهـم أخـراهم يفيـصيح الـنيب وتصور
ــالم ــوا؟فع ــيس! خرج ــصرةال ــنيبهللان ــن!ولل ــاذافم ــرونم ــاذايف ــرونوم ينتظ

:تعاىلقولهقراتشئتلوبل! الدنية؟الدنيا؟!ويرجون

يقُولُونالْجاِهلِيِةظَنالْحقَغيربِاللَِّهيظُنونأَنْفُسهمَأهمتْهمقَدوطَائِفٌَة{
ا أَنْفُسِهِمفِييخْفُونلِلَّهِكُلَّهَأمراْلِإنقُْلشيٍءمِنمرِاألَمِنَلناهْل المـ

وندبيلَكقُوُلونيلَواَكانَلنرِمِنالْأَمءياشاماُقتِْلنناهه{.

بـل ،  بالرسـالة كشـكو مـن صـدورهم يفيـضمرونه هؤالءكانمماواعجب
علـى ويندمواصدقوقفةسهمانفمعيقفواملانفسهمبفعلحصلمارأواملّاإم

.مجلةحتملهمماواعجب!الكافرةاجلاهليةظنباهللاظنوابلفعلواما

}قُوُلونْلياهَلنرِاألَمِنمٍءمِنيش{.

اىلويرجعـون مـون ويغنينتصرونإمافهمنكراءجاهليةمنبلشكوكمن
ومـا احلـق هـو اهللاويكـون قاصـاد الـنيب يكونوعندهامثنهغالمباحمملنينسائهم

يكـشف الـذي بالـسؤال والتوجـه الوقـوف فيجبينهزمونوإما،  الباطلهودونه
:وهواإلميانوضعفالنياتسوء
"

ــدود ــن-احل ــزماب ــسيح ــالم/٢٢٢٥ص-١١ج-االندل ــسنةأع ــشورةال ــاداملن ــةالعتق الطائف
-١ج-الـشوكاين -الفحـول ارشـاد /القاضـي حـازم حتقيـق -حكمـي أمحـد بنحافظ-املنصورة

والـدرر ١٣٠ص-١ج-الـشوكاين -املـضية والـدراري م١٩٩٩-لعريباالكتابدارط-١٤٦ص
-الشايفالدواءعنسألملنالشايفاجلواب/٩٥١ص-١ج-الشوكاين-الفقهيةاملسائليفالبهية

املفـتني إمـام فتـاوى /٢٢٢ص-٣ج-اجلوزيـة قـيم ابـن الفوائدبدائع/ ١٤٨ص-اجلوزيةقيمابن
.١١٩ص-٢ج-بازابنومقاالتتاوىفجمموع/اجلوزيةقيمابن-العاملنيربورسول
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}قُوُلونيلَواَكانَلنرِمِنالْأَمءياشاماُقتِْلنناهه{.

مساويـة رسـالة هناككانتولو،  اهللامنمؤيدةرسالةوجودبعدمإقرارفهو
!املشركنيايديبنييتركهوملرسولهاهللالنصر

يفاننـا ولنـذكر ،  الرسـالة سـبيل يفومالهبدمهمضٍحموحدمنطقهذافهل
إميـان هنـاك يكـن ملالـسنني هذهكلفبعداملشهورعلىللبعثةعشراخلامسالعام
فـروا بـل ،  بأنفـسها هوآلـ عليـه اهللاصلىالنيبتفديأنعلىالكاثرةاألكثريةعند

علـي سـوى معـه يبـق وملاملـشركني سـيوف بنياهللارسولنفسوتركوابأنفسهم
مـا تفاصـيل بعـض القادمـة األوراقيفوسـيأيت هاشـم بـين مـن ونفرالسالمعليه

األمرووصلهرباًاالمحرللبحربعضهموصلالذينوالفارينمنخماِزمنحدث
»!إم لعشائرنا وإخواننـا   «)١(حبجةاملشركنيمنحالصلطلبأراداناىللبعضهم

:يقولتعاىلواهللا

ــا{ ــاي هَأيــواالَّــِذين نــذُواالآم ــاءكُمتَتَّخِ آبانَكُمــو إِخوــاء ِليواإِِنأَوبــتَح اس
اْلكُفْراِنلَىعاْلأِمينموملَّهتَوي كُممِـن فَُأولَِئـك م هـ الظَّـالِملْ ) ٢٣(ون قـُ

إِنَكانكُماؤآبكُماؤنأَبوانُكُموإِخو م شِريتُكُم وأَْزواجكـُ عـو
ساكِن كَـسادها تَخْشونوتِجارةاقَْترفُْتموهاوأَمواٌل مـضـَ واتَرنَهو ب أَحـ

كُمإِلَيولِهِاللَّهِمِنسراٍدوِجهِبيلِِهفِيوواسصبتَّىفََترحْأتِييرِِهاللَّهبَِأم اللَّـهو
.٢٤-٢٣التوبةسورة)الْفَاسِقِنيالْقَوميهدِيال

:عنهمتعاىلاهللاقالالذينمنهذاوأين

} الَّـِذينابــتَج وِل لِلَّــهِوااس سـالروــدِمِــنعــاب م مهـابأَصحالْقَــرلِلَّــذِيننــسواَأح

.١٥١ص-٤ج-الطربيجريرإبن-البيانجامع)١(
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مهـن ـوا مـِ ـر واتَّقـَ أَجـ ـيم ـالَ الَّــذِين ) ١٧٢() عظـِ ـم قـَ لَهـ ـاس النـِإن ـاس النـ ـد ـوا قـَ عـمج
َلكُممهوشفَاخمهاداناًفَزَقالُواإِمياونبساللَّحه م نِعـكِيـُل ووا ) ١٧٣(الْوَفـانْقََلب
ــٍة مبِنِعَفــضٍْلاللَّــهِمِــنولَــممهــس سميــوء ــواسعاتَّبواناللَّــهِرِْضــواللَّــهَفــْضلٍذُوو
إِنوخافُوِنتَخَافُوهمفَالأَولِياءهيَخوفالشيَطانذَِلكُمإِنَّما) ١٧٤() عِظيٍم
.١٧٥-١٧٢عمرانآلسورة) ١٧٥(}مؤِمنِنينتُمُك

بعـد فخرجـوا ،  أُحـد يفحصلمبايبالواملمؤمنونلكنهمالقوممنفهؤالء
عليـه اهللاصـلى والرسـول هللانـصرة املعركـة يفأصاموماإصابامعلىاملعركة

تكـون املـشركني جـيش قـوة عنشائعاتهاخلامسالطابوريبثّعندمافتراهموآله
سبنا وقَـالُوا إِميانـاً فَزادهم{احلديدزبرمنأصلبقلوم اللَّـ حـه م نِعـكِيـُل وملّـا و }الْو
واتَّبعواسوءيمسسهملَموفَضٍْلاللَّهِمِنبِنِعمٍةفَانْقََلبوا{ورسولهاهللامعاملوقفصدقوا

اناللَّهِرِضْواللَّهِظيٍمفَْضلٍذُوواملسلمنيمناملؤمننيبهاهللايكايفءماوهذا}ع .

العالقـة يـد مـد وارادواخوفاارتعدواالذينحولمالكالكلالكالمولكن
وعـادى املـؤمنني بـني وآخىباإلسالموالوالئجالعالئقاهللاقطعبعدماللمشركني

وف الـشيَطان ذَِلكُـم إِنَّمـا {:تعـاىل اهللاوصفهمفهؤالءوالكفاراملسلمنيبني يخـَ
 هاء ِليـفَــالأَومــاُفوِنتَخَــافُوهخوإِنــتُمُكنمِنِنيــؤ وأعطــواوهربــواخــافوافالــذين}م

الـشيطان ووالوااملشركنيمنقلوميفالرهبةألقىالذيالشيطاناتبعواأدبارهم
صـمود لـوال اهـول اىلبالرسالةتودينأكادتاليت،  الرهيبةاللحظاتتلكيف

، النـاس ـم التحـق مثمالـسال عليـه املـؤمنني أمريوأخيهوآلهعليهاهللاصلىالنيب
الـصادقني الـصابرين وبـني بينـهم والتـضحية والتـصديق اإلميـان يفشاسعوالبون
. الصحابةوخلّصالسالمعليهكعلي
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القولاىلبااللتزاميؤديلصحابةاعلىالكالمإنقائليقولهذاكلوبعد
!!الرسالةبفشل

!تيميةابنعواهناىللنرجعواآلن

:تعاىلوقال«:القرآنيفالصحابةفضائلاىليشريوهوتيميةابنقال

}ــد محــوُلم ســهِر ــهوالَّــِذيناللَّ عماءــىأَِشــد ــاءالْكُفَّــارِعلَ محرمهــن يبماهــر تَ
داًكَّعًارجستَُغونبيفَْضالانًااللَّهِمِنرِضْووماهفِيسِيموهِهِمجورِ َأمِن ثـَ

فَآزَرهشطْأَهأَخرجكَزرٍعالْأِنْجِيلِفِيومثَلُهمالتَّوراِةفِيمثَلُهمذَلِكالسجوِد
ــتَغْلَظَ ىفَاســتَو ــىفَاس ــوقِهِعلَ سيجِــبعاعرِغــيَظالــزِليبِِهــمالْكُفَّــارــد عوــه اللَّ

واالَِّذيننمِلُواآمعواتِالصالِحمهمِنةغْفِررًامأَجِظيمًاو٢٩:الفتح(}ع.(

:عليهااجلواب

، معـه ليـسوا الصحابةبعضبأنبساطةبكلنقولأننا! ؟معهالذينهممن
خيلـو وال. وغـريه البخاريروىكماارتدوبعضه،  النفاقعلىمردوابعضهمألن
بعـض وإمـا ، وأفعـاهلم بقلـوم دائمامعهيكونواأنإما»معهوالذين«تعاىلقوله

اتفـق الـيت الـضرورة خـالف وأفعـاهلم بقلومدائمامعههمقائلقالفإنالوقت
بعـض قـال وإن)١(وبعـده نيبالـ حيـاة يفالـصحابة مـن كـثري بعصياناجلميععليها

وسـلم عليـه اهللاصـلى اهللارسـول أصـحاب مـن ناسـا أن«دثـار بنجحادةعنحزمابنروى)١(
أـم وفيـه ،  احلـديث فـذكر عمـر إىلفـيهم كتـب سـفيان أيببـن يزيـد وأنبالشاماخلمرشربوا

فيمـا جنـاح الـصاحلات وعملـوا آمنـوا الـذين علـى لـيس : (تعـاىل اهللاقولبعمرعلىاحتجوا
ماذالعليفقالالناسفيهمفشاور) وآمنوااتقوامثالصاحلاتوعملواوآمنوااتقواماإذاطعموا

فـإم فاقتلهمحاللأازعموافانبهيأذنملمااهللادينيفشرعواقدأمأرى:فقال؟ترى
اهللاعلـى افتـروا فقـد مثـانني مثـانني فاجلـدهم حرامأازعمواوانتعاىلاهللارمحماأحلواقد

!
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قـاطع بـدليل يأيتأنالقائلعلىوجيباآليةظاهرخيالففهذابعضهدونالوقت
. القتادخرطدونهوللعذر

وُل اللَّـِه والَّـِذين معـه          {:تعاىلقولهأما«)١(املرتضىالشريفقال سـر د مـحم{
غـري مـن بظاهرهـا االسـتغراق تفـد ملإذاوالالماأللفأنفيهايقالمافأولاآلية
علـى وغـريه للعمـوم حمتملـة حينئذألااآليةذهمتعلقللمخالفيكنمل،  دليل
ودللنـا ،  الظـاهر مـشترك األلفـاظ هـذه وأن،  ذلـك غريالصحيحأنبيناوقداءسو

ألنقـصدوه أمـا نسلمملأيضاالعموميفمذهبهمسلمناولو،  موضعغرييفعليه
عـصره يفكـان مـن أحـدمها أمـرين أحـد يعـدو ال}والَّـِذين معـه   {:تعـاىل قوله

عمــوميقتــضيواألول، وملتــهدينــهعلــىكــانمــنواآلخــر، وصــحبتهوزمانــه
، الـسالم عليـه وصـحبه عاصـره مـن جلميـع املـدح منتضمنتهومااآليةأوصاف
والاملدحمنشيئايستحقالالباطنخبيثمنافقاكانهؤالءمنكثرياأنومعلوم

ومتمـسكا دينـه علـى كـان منمعهبالذيناملرادأنفثبت،  األوصافذههبهيليق
الألنـا ،  بهاالحتجاجيفغرضهوينقضاملخالفيدمنالظاهرخيرجوهذا،  مبلّته

، اآليـة صـفات جلميـع مـستحق ممـدوح فهـو الـصفة ذهكانمنكلأنلهنسلم
هلموليس، التزاحملهصلحيحىتالصفةهذهلهفيهخالفناهمنأنيبنيأنوعليه

العمـوم والظاهرإنونقول،  واملعاصرةالصحبةعلىاللفظحنملحنن:يقولواأن
، الـدليل أخرجـه مـن إالمـصاحب معاصـر لكـل الصفاتمجيعحصوليقتضيان

"
-١١ج-حـزم ابـن -احمللـى » بعضعلىبعضنابهيفتريماحبدتعاىلاهللاأخربوقدالكذب

ــام/ ٢٨٧ص ــن-اإلحك ــزماب ــشرح/ ١٠١٢ص٧جح ــبريال ــن-الك ــةاب -١٠ج-قدام
.٧٦ص

.٥٥–٥٣ص-٤ج-املرتضىالشريف-اإلمامةيفالشايف)١(
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علـى محلـت إذاأـا وذلـك ،  بـدليل خنرجـه وشـكه نفاقـه يظهـر ممنذكرمتفالذي
جمـازا اآليـة كانـت الـصفة ـذه كانمنبعضالدليلبوأخرجواملعاصرةالصحبة

أنعلـى محلناهـا ومـىت ،  ظـاهر والاحلقيقـة هوالعمومأنعلىاآلننتكلمإمناألنا
حقيقـة اآليـة فكانـت الـصفة ـذه كـان منكلعمتدينهعلىكانمنااملراد
منالظاهرنإ:يقولواأنهلموليس، ذكروهمماأوىلذلكوصار، الوجههذاعلى
ه {لفظة عـذلـك نـسلم الألناواالعتقاداملذهبدونواملكانالزمانيقتضي}م ،

:قـال مـن اسـتفهام حيـسن وهلـذا ،  سـواء علىاجلميعيفمستعملةاللفظةهذهبل
، الزمـان أوللمكـان اللغـة أصـل يفيكونأنجيوزوقد،  مرادهعنفالنمعفالن

سـلمنا لـو إنـا على،  ذكرناهملااحتماهلايفأثرقدلاالستعماوكثرةالعرفويكون
واحـد كليفاازنموجهحصوليفتعادالقدمجيعاالتأويالنلكانأيضاذلك

بـأوىل تأويلنـا يفالـذي اـاز منهرباتأويلهإىليعدلبأناملخالفوليس،  منهما
التــأويالنبجتـاذ وإذا، فيـه الـذي للمجـاز تأويلـه عـن وعـدل ذلـك عكـس ممـن 

الذيالغرضعلىللمخالفدليلاآليةيفيكنومل،  بالظاهرالتعلقبطلوتعادال
.»قصده

!؟اآليةهذامنالصحابةكلعدالةإثباتهلمأناوبالتايل

وقتئـذ معـه كانواالذينلكلإشارة}والَِّذين معه {تعاىلقولهيفكانولو
الـيت القـصة وهـي ،  ذلـك نقـض علىليلدخريبلتعةأيببنحاطبقصةيفلكان

)١(الـسالم عليـه علـي عـن بـسنده البخـاري قـال تـصحيحها علىاألمةاجتمعت

تـأتوا حـىت انطلقـوا قالواملقدادوالزبرياناوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولبعثين«
حىتخيلنابناتعادىفانطلقنا، منهافخذوهكتابومعهاظعينةافإنخاخروضة

.١٩ص-٤ج-البخاري-البخاريصحيح)١(
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مـن معـي مـا فقالتالكتابأخرجي:فقلنا،  بالظعينةحننفإذاالروضةإىليناانته
بـه فأتينـا عقاصـها مـن فأخرجته،  الثيابلنلقنيأوالكتابلتخرجن:فقلناكتاب

مـن أنـاس إىلبلتعـة أيببنحاطبمن:فيهفإذاوسلمعليهاهللاصلىاهللارسول
فقـال وسـلم عليـه اهللاصـلى اهللاسولرأمرببعضخيربهممكةأهلمناملشركني

تعجلال: اهللارسولياقال؟هذاما:حاطبياوسلمعليهاهللاصلىاهللارسول
مـن معـك مـن وكـان ،  أنفـسها مـن أكـن وملقـريش يفملصقاامرًءكنتأينعلى

مـن ذلـك فـاتين إذفأحببتوأمواهلمأهليهماحيمونمبكّةقراباتهلماملهاجرين
والارتداداوالكفرافعلتوما،  قرابيتاحيمونيداعندهماختذانفيهمالنسب

صـدقكم لقـد وسـلم عليـه اهللاصلىاهللارسوليافقالاإلسالمبعدبالكفررضا
شـهد إنهقالاملنافقهذاعنقاضربدعيناهللارسولياعنهاهللارضيعمرفقال
شـئتم مـا اعملـوا فقالبدرأهللىعاطلعقديكونأناهللالعليدريكومابدرا
.»لكمغفرتفقد

دهمعنـ هلـم ليكـون راسـلوهم وقـد }َأشِداء علَى الْكُفَّاِر  {يكونوافكيف
وتـشملهم وظـاهرا باطنـا عـصره يفمعـه هـم منإمااملقصودأنعلىفدل! يدا؟

زمـان كـل يفوظـاهرا باطنـا دينهعلىمعهيكونواأنأواآليةيفالواردةالصفات
:تعاىلوقال«:تيميةابنقال. نومكا

}ِإنــواالَّـــذِين نـواآمرــاج هـواوــد اهـجوالِهِموــأَم ــسِبـِ ــيهِموأَنْفـُ ــبِيلِفـِ ــهِسـ اللَّـ
الَِّذيناووواآورنَصوأُوَلئِكمضُهعباءلِيٍضأَوعب الَّـِذينوا و نـآم م اِجروا ولـَ هـي

ــا ملَكُــمـن ــايِتهِممـِ ـنوَل ـيٍءمـِ تَّــىشـواحـاِجر هـإِنِيووكُمرـص تَنــياس فـِ
ــدينِ ــيكُمالـ ــصرفَعلـَ ــى إِّالالنـ ــومٍعلـَ ــنكُمقـَ يـب مهــن يـبــاٌقو ــا واللَّـــهمِيثـَ بِمـ

ــون ـصِريتَعملُ {قولــهإىل) ٧٢:ألنفــال(}بـالَّــِذينـواو نـآمـن ـدمـِ عـوابرـاج هـو
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دوا  اهـجو م امِ وأُوُلــوامِـنكُم فَُأولَِئـك معكـُ حـالْأَر مضُه عـَلـى بٍض أَوعب فِــيبـِ
.)٧٥:ألنفال(}علِيمشيٍءِبكُلِّاللَّهِإناللَّهِابِكَِت

:عليهااجلواب

املقـام يفاألنصارومجيعاملهاجرينمجيععلىاآلياتهذهانطباقيفالكالم
الواجلـوانح !اجلـوارح الاجلـوانح أفعـال مقـام يفواآليةذلكإثباتوأنى. األول
نيـة لكـل نفـي »اهللاسـبيل يف«سـبحانه فقولهءهؤالمنكثريمناالتكهنميكن

يفاألمـل أومحيـة أولطمـع اسـلموا كـانوا منـهم العديـد أننعـرف وحنـن أخرى
إثبـات ودونوالتغـيري التبـديل عدمالعربةإنمث،  يعيشونهبائسواقعمناخلالص

. القتادخرطذلك

الـصحايب وقصةقزمانالصحايبقصةيفهمرووهماعلىنطلعأنويكفي
. !الرواياتوتزويربالرشىالبالنياتحتسمالقضيةإنلتعرف)١(احلمارشهيد

:تعاىلوقال:تيميةابنقال

ــا{ مـوــم ــالَكـُ ــوأَلَّـ ــياتُنفِقـُ ــبِيلِفـِ ــهِسـ ــهِاللَّـ ــرياثولِلَّـ ــسماواتِمـِ الوالْـــأَرضِالـ
تْحِ اْلَقبـِل مِنأَنْفَقمنمِنكُميستَوِي م ُأولَِئـك وَقاَتـَل فـَ ًة أَعظـَ جـرد ن مـِ
 أَنْفَقُــواالَّـِذينمِــنــدعَقــاتَلُوابكُّلــًاوو د عـوىاللَّــهنــسالْحاللَّــهــاوبِملُــونمتَع

بِري١٠:احلديد(}خ(.

:عليهااجلواب

،القتـال واإلنفاقومهاالفتحقبلخصلتانفيهاجتمعتمنمتييزاآليةظاهر
مـن ومنـهم منفقـا المقـاتال كـان منفمنهماملسلمنيكلتشملالبالتأكيدوهي

.٤٤ص-٨ج-الشوكاين-األوطارنيلراجع)١(
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اجتماعهمـا ثبتولو،  مقاتالوالمنفقااليكنملمنومنهم،  مقاتالالمنفقاكان
يفاإلدخـال ـذا الصحابةكلعلىالتعميمأينفمن،  القليلاقلفهمبعضهميف

يومـا قاتلأنهاملؤرخونيذكرفلممثالبكرأليبامشوهلعدمواملعلوم. اآليةعموم
الفبالتأكيـد اإلنفـاق وأما! !واحداكافراقتلأنهاملؤرخونذكروإنلعمروال،  ما

قحافـة أيبحـال منفاملعلوم،  املالأما«) ١(احلليبالصالحأبوقالكلهمهمليشم
وأبـو ،  جـدعان بناهللادعبملائدةمنادياصارأضرفلما،  مبكةالقماريصيادكونه
ويف،  جـزارا اجلاهليـة يفوعمـر ،  اخللفانيبيعاإلسالمويف،  خياطااجلاهليةيفبكر

فلـم قـريش مـن األغنيـاء النـاس عـد وقـد ،  املـسلمني مـن غريهعلىكلّااإلسالم
قبـل يكـون أنخيلـو فـال ،  الزمـان وأمـا . عثمـان وابنـه عفانوعدوا،  أحديعدمها
فيـه وقـع الـذي بوجهالعلمحصولاقتضىكاناحلالنيأيويف،  بعدهاأواهلجرة

أيف،  بعينـها العلمجيبممااجلهةيفالقولوكذلك. واملدينةمكةحاليتمناإلنفاق
جتيـيش أو،  الكفـار مـداراة أو،  لـه واملتـبعني وآلهعليهاهللاصلىالنيبحالمصاحل

ــاتإىلســبيلالذلــكوكــل؟اجليــوش ــهشــيءإثب ــيقنيمن خمــتصهــووإمنــا،ب
مـن وهـو ،  وعتقهباللابتياعغريشيءإثباتإىلسبيالمدعيهجيدال،  باإلرجاف

صـفة مـن بعـده مـع ،  بـه الـدعوى الختـصاص ،  اقاإلنفعدمعلىبرهانأوضح
مـوطن يفاالزاممنضدهوثبوت،  منهالقومخلوبينافقد،  اجلهادوأما. اإلنفاق

ثبـت فلـو ،  شـبهة بغـري اآليـة يفالثابـت قتـال الدعـوى مـن خلواوإذا. موطنبعد
انفـرد مـن ندو، بينـهما مجـع مـن إىليتوجـه اآليـة يفالوعدألن،  ينفعملاإلنفاق
وإنااهـدين مجلةعنخلروجه،  الظاهرمقتضىمنعثمانخيرجوذا،  بأحدمها

مقتـضى عـن خـروجهم يفكـاف أحـدمها أوعنهمالصفتنيوانتفاء،  إنفاقلهكان

.٣٨٦–٣٨٥ص-احلليبالصالحأبو-املعارفتقريب)١(
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توجـه يقـتض مل-ذلـك تعـذر مـع -وقتـال إنفـاق ذويكـوم نـسلم ومل. يةاآل
بـراء هـم الـذين اإلميـان دونمنقتالوالاقإنفوالحكمالألنه،  إليهماخلطاب

علـى الـشرعية للوجـوه إلقائهماإىلفاعلهماإميانثبتلوصحتهماوالفتقار. منه
أو، عنــهمواإلنفــاققتــالالنفــييوضــحوممــا. ذلــكفليثبتــوا، اإلخــالصجهــة

الـنص لوجـب كـذلك كانـا لـو أمـا ،  وجههمـا لغري-ثابتنيكانالو-وقوعهما
وأمثـاهلم الـسالم عليهموجعفرومحزةعليكجهاد،  فيهاللبسوارتفاعبهليهماع

اهللاصـلى الرسـول وتعظـيم ،  املـستحق موقعبوقوعهالنصثبوتضرورةاملعلوم
علـى الـسالم عليـه علـي بإيثـار القرآنونزول،  بههلمهوشهادت،  ألجلهوآلهعليه
وسـرا وـارا وليالالركوعحاليفصدقهوت،   واألسريواليتيماملسكنيوأهلهنفسه

والـنص بـذلك اإلمجـاع وحصول،  األمةسائردوناملناجاةعلىوتقدميه،  وعالنية
.»بثوابهوالقطعالقربةموقعوقوعهعلى

:عاىلتوقال:تيميةابنقال

وا الَِّذينالْمهاجِِرينلِلْفُقَراءِ{ ِرجـُأخ ن ضْال يبتَغُـون والِهِموأَمـ دِيـاِرهِم مـِ فـَ
انًااللَّهِمِنرِضْووونرصنيواللَّهولَهسروأُوَلئِكمهادُِقون٨(الص (الَّذِينو

ان الــدارتَبـوأُوا  اْلأِميـومِــن لِهِمقَـبــونحِبي ن مـرــاجه هِمي فِــييجِــدونوالإِلـَ
وِرهِمدصاجاةًحأُوتُوامِمونثِرؤيلَىوعأَنْفُسِهِم و صاصٌة ِبهِـم كَـان ولـَ خـ

نموَقويحنَْفسِهِشَفأُوَلئِكمهونفْلِح٩(اْلم (الَِّذينواواءجمِنبدِهِمع
قُوُلوناينبرااغْفِراَلناِننولِِإخوقُونَاالَِّذينباِنِبسالاْلأِميْلوعافِيتَجغِلّـاً ُقلُوِبن
والِلَّذِينناآمنبرإِنَّكوفؤرِحيم٩-٨احلشرسورة) ١٠(}ر.

منجاءواالذينىوعلواألنصاراملهاجرينعلىالثناءتتضمناآلياتوهذه
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أنتـضمن وت،  هلـم غلّاقلوميفجيعلالأناهللاويسألون،  هلميستغفرونبعدهم
مـن خارجونالرافضةهؤالءأنريبوال،  للفيءاملستحقونهماألصنافهؤالء

ففـي عليهمغلقلومويفاألولنيللسابقنييستغفرواملفإم،  الثالثةاألصناف
مـن الرافضةوإخراجيتولومالذينالسنةأهلوعلىصحابةالعلىالثناءاآليات

.)١(»الرافضةمذهبنقيضوهذاذلك

:عليهااجلواب

ضـمن الـشخص يـدخل حـىت اجتماعهاجيباآليةيفاملذكورةالصفاتإن
:الصفاتوهذهاآليةذهاملمدوحني

املهاجرينفقراءمنيكونأن

وأمواهلمديارهممنخمرجنييكونواأن

اهللاورضواناهللافضلابتغاءلنيتهموخروجهمإخراجهميكونأن

ورسولهاهللانصربنيةخروجهميكونأن

املمدوحنياملهاجرينيفالصفاتهذه

:وأيضا
املدينةيفقبلهممنواإلميانالداريتبؤواأن

إليهمهاجرمنقلبياحيبون
أوتوامماحاجةصدورهميفجيدونوال

خصاصةمكانولوأنفسهمعلىويؤثرون

األنصاريفهذا

٢١٨ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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إثباـا اىلسبيلالجواحنيةنفسيةصفاتالصفاتهذهجلأنترىوأنت
هلمثبتتممناأللوفعشراتندخلفكيف،  الضمائرعلىاملطّلعهوفاهللا،  غالبا

!؟اآلياتهذهكليفالزمنيةالصحبة
لِلْفَُقــراءِ اْلمهــاجِِرين {:قولــهأمــا«)١(اآليــةهــذهيفاملرتــضىالــشريفقــال

    اِلهِمو أَمـو دِيـارِِهم وا مِنِرجُأخ عـن خيـرج أنجيـب بكـر أبـا أنفيهمافأول}الَِّذين
، املـال كـثري مؤسـرا غنيـا كـان أصـوهلم علـى ألمخمالفيناأصولعلىاآليةهذه

اهللاإىلالفقـر بـه ملـراد اأنعلـى هاهنـا الفقـراء يتأولواأنهلموليس،  احلالواسع
معـىن عـن يـنيبء والفقـري الغـين لفـظ مـن الظـاهر ألن،  األمـوال إىليرجعمادون

، الظـاهر عـن العـدول يقتـضي بدليلذلكعلىحيمالنوإمنا. غريهادوناألموال
كـل علـى االسـتغراق يقتـضيان الوالـالم األلـف أنمناألوىلاآليةيفقلناهوما

خيــرجاآليـة ســياقفـإن وبعــد، اآليـة هــذهيفمعتقـدهم علــىأيـضا يطعــنحـال 
:قــالتعــاىلاهللاألنغريهــاإىلعلــيهمالرجــوعويوجــبأيــديهمعــنظاهرهــا

} و دِيـــارِهِم ــن ــوا مـِ رِجـأُخ الَّـــذِين ــاجِرِين هـاءِ الْمــر ــضْال لِلْفُقـَ ــون فـَ ــوالِهِم يبتَغـُ ــهِ أَمـ ــن اللَّـ مـِ
 ونرـص نـياًنا ورِضْــوو    ادِقُونالــص ـم هـ ـك ـولَه أُولَئـِ سـرو ــصدقفوصــف}اللَّــه مــنبال

ــهتكاملــت ــشرائطل ــها، ال ــاومن ــشاهدهــوم ــنواإلخــراجكــاهلجرةم ــديارم ال
ــوال ــها، واألم ــاومن ــوم ــاطنه ــهالب ــاىلاهللاإاليعلم ــو، تع ــاءوه ــضلابتغ الف
يظهـر مبـا لـيس ذلـك يفاملعتربألنتعاىلواهللا،  الرسولونصرةاهللامنوالرضوان

كـل يفالـصفات هـذه اجتماعيثبتواأناخلصومعلىفيجبوالنياتبالبواطنبل
مـن ذلـك يفبـد وال،  وأمـواهلم ديـارهم مـن وأخرجـوا هـاجروا الـذين منواحد

.»اآليةغريإىلالرجوع

.١٩–١٨ص-٤ج-املرتضىالشريف-اإلمامةيفالشايف)١(
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. باآليةلالستداللقويردوهو

:تعاىلوقالتيميةابنقال

}لَقَدضِياللَّرِنهعمِنِنيؤِإْذالْمونَكايِعبيتِةتَحرجالشلِمافَعفِيمقُلُوبِهِم
.)١٨:الفتح(}قَرِيباًَفتْحًاوَأثَابهمعلَيهِمالسكِينَةفََأنْزَل

فتحـا أثـام وأنـه قلـوم يفماعلموأنهعنهمرضيأنهسبحانهأخربوقد
اهللاصـلى الـنيب مـوت بعدوعثمانوعمربكرأبابايعمنيانأعهموهؤالءقريبا
يعرفـون كلـهم املسلمونكانبلعليهميتقدممناملسلمنييفيكنملسلمو عليه

.)١(»القرآنيففضلهمينبتعاىلاهللاألنعليهمفضلهم

:اجلواب

ؤِمنِني      {:تعاىلقوله ِن الْمـع اللَّه ضِير مـن فيهمتنازعناالذينكانلو}لَقَد
اخـذ موضـع صـاروا بالسيئةاحلسنةأفعاهلمخلطوالكومبل!تنازعناملااملؤمنني

منلمبايعنيلالكاملاإلميانيثبت»املؤمنني«تعاىلقولهإنمث، غريناوبنيبينناورد
ناإلمياهلمثبتالذينإنلوجدناالقرآنيفتدبرناولو!كلهمللمبايعنيالاملؤمنني
:أصنافثالثةمبراحله

.)حقااملؤمنون(و)املؤمنون(و)آمنواالذين(

املركّبـات هـذه اسـتعمال يفواضـحاً اختالفـاً هناكأنللمتدبريظهروالذي
:فسنرى) املؤمنات(و)املؤمنون(علىأتينالوفمثالً،القرآنيفواملصطلحات

:تعاىلقوله

فَلْيتَوكَّـِل اللَّـهِ وعلَـى ولِيهمـا واللَّهتَفْشالأَنمِنكُمَطاِئفََتاِنهمتِإْذ{

.٢٢١ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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ونمِنؤ١٢٢:عمرانآل(}اْلم(.

:تعاىلوقوله

ه َكـانُوا وإِذَاورسولِهِاللَّهِِبآمنواالَِّذيناْلمؤمِنونإِنَّما{ عـى م ٍر علـَ امِعٍ أَمـ جـ
والَــمبــذْه تَّــىيتَأْذِحــسينُوهِإنالَّــِذينتَأِْذنُونَكــس يأُوَلِئــكــونالَّــِذينِمنؤي

ْأنِهِم ِلبعِضاستَأْذَنُوكَفَِإذَاورسولِهِبِاللَِّه شـ ْأذَن ئْت ِلمـن فـَ نهم شـِ تَغْفِر مـِ اسـو
ملَهاللَّهِإناللَّهغَُفورِحيم٦٢:النور(}ر(.

:تعاىلوقوله

ا هــذَاقَــالُوااْلــأَحزابالْمؤمِنــونرأىوَلمـا { نَامـــدعواللَّــهــولُهسرقَوــدصو
اللَّهولُهسراومومهاناًإِّالَزادِلإِميتَس٢٢:األحزاب(}يماًو(.

:تعاىلوقوله

ون إِنَّما{ مِنـؤالْم وا الَّـِذين نـولِهِ بِاللَّـِه آم سـرو م م ثـُ دوا يرَتـابوا لـَ اهـجو الِهِموأَم بـِ
أَنْفُسِهِمِبيِلفِيواللَّهِسأُوَلئِكمهادُِقون١٥:احلجرات(}الص(.

:تعاىلوقوله

}َأفْلـَ قَدح ون مِنـؤ١(الْم ( الَّـِذين م ي هـ التِهِم فـِ صـ وناشِـع٢(خ ( الَّـِذينو م هـ
ــنِ ــوِعـ ــوناللَّغـْ ــموالَّـــذِين) ٣(معرِضـُ كَـــاِةهـلِلزــاعِلُون ــموالَّـــذِين) ٤(فـَ هـ

وجِهِمـــر ـــافِظُونلِفـُ ٥(حـ(....الَّــــذِينوـــم هـــاتِهِم ـــلَِأمانَــ هـعوِدهِمـــون اعـ٨(ر (
الَِّذينوملَىهعاتِهِملَوصافُِظونح٩-١املؤمنون(}ي(.

عـن اهللايقـول ،  القـرآن مـن مواضـع عـدة يفبالتوكـل ) ناملؤمنـو (ارتبطإذ
.عليهاملتوكلني

}نمكَّْلوتَولَىياللَّهِعوفَههبس٣:الطالق(}ح(.
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!عنه؟املدافعهوويكونهللاجيتبيهمبنظنكفما

:الذكرسابقةاآلياتيفاملؤمننيصفاتمننرىوحنن

اهللاعلىمتوكلونإم

بذلكويستأذنونهللنيبشامكليفيرجعونإم

الصعبةاملواقفيفوتصديقاًإمياناًيزدادونإم

عـد بمـن يرتـابون والوأنفسهمأمواهلميبذلونأمتصديقهمعالماتمن
ذلك

صالميفخاشعون

اللغوعنمعِرضون

فاعلونللزكاة

لفروجهمحافظون

واألمانةالعهديراعون

ةالصالعلىحيافظون

:أمهؤالءوجزاء

}رُِثونيسودالْفِرماهفِيهونالِد١١:املؤمنون(}خ(.

الفردوسجنةيفيخلَّدونفهم

:آمنواالذينأما

دونوالتوجيـه النصيحةورودكثرةمع،  معينةوقيودوطبشرممدوحونفهم
:تعاىلقولهيفكما) املؤمنني(عنمييزهمماوهذاالقرآنيفاملطلقاملدح
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م َأنالـصالِحاتِ وعمِلُواآمنواالَِّذينوبشِر{ اٍت َلهـ نـرِي ج تَجـ ن ا مـِ تِهـتَح
ارااْلأَْنهِزقُواكُلَّمارهِمنٍةمِنرذَاَقالُوارِْزقاًَثماالَّذِيهزِْقنر ن وُأتُـوا َقبـُل مـِ

.)٢٥:البقرة(}خالِدونفِيهاوهممَطهرةَأزْواجاِفيهوَلهممَتشابِهًابِِه

:تعاىلوقوله

}ِإنــواالَّــِذين نآمالَّــِذينواوــاد ىهارـص النـوالــصواِبئِنيـن مـــن بِاللَّــِهآم
ومِ  اْليـِمـَل الْـآخِرِ وعالِحاً و صـ م فَلَهـ مهر أَجـ د ِعنـ ِهـمبالرـ وخفو هِمي هــموالعلـَ

ُنونزح٦٢:البقرة(}ي(.

:تعاىلوقوله

ـا{ ـايـ هـَأيـواالَّــِذين نــاتَقُولُــواالآم اعِنـقُولُــوارــاو ـمعواوااْنظُرَن سـِللْكَــافِِرينو
ذَابع١٠٤:البقرة(}أَِليم(.

:تعاىلوقوله

ــا{ ــاي هَأيــواالَّــِذين نوآمــتَعِين ِرااسبالةِِبالــصالــصوِإناللَّــهــع ماِبرِينالــص{
.)١٥٣:البقرة(

:تعاىلوقوله

اكُم ماَطيباِتمِنكُلُواآمنواالَِّذينأَيهايا{ زَْقنـوا ركُر اشـلِلَّـهِ وإِن
تُمُكناهإِيوندب١٧٢:البقرة(}تَع(.

:تعاىلوقوله

ــا{ ـاي هـَأيـواالَّــِذين نـآمُكِتــبكُمـي ــصاصعلـَ ـيالْقِ ــىفـِ ـرالْقَتْلَ الْحـرـالْح بـِ
دبالْعدِوبالْأُنْثَىبِالْعبِالْأُنْثَىونَفمفِيعلَه ن يء َأخِيـِه مـِ شـ ـاعوفِ فَاتِّبرعالْم بـِ

اءَأدِهواٍنإَِليسبِإِحذَلِكتَخْفِيفمِنبرٌة كُم مـحرِن و ى َفمـد د اعتـَ عـب
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ذَلِكفَلَهذَابع١٧٨:البقرة(}أَِليم(.

:تعاىلوقوله

الَّـِذين علـَى كُِتـب كَمـا الـصيام علَيكُمُكتِبآمنواالَِّذينأَيهايا{
مِنلِكُمقَبلَّكُملَع١٨٣:البقرة(}تَتَُّقون(.

:تعاىلوقوله

ي ادخلُـوا آمنواالَِّذينأَيهايا{ وا والكَافَّـةً الـسلْمِ فـِ اِت تَتَِّبعـُطـوَطاِن خيالـش
إِنَّهَلكُمودعبِني٢٠٨:البقرة(}م(.

:تعاىلوقوله

}أَمتُمِسبحلُواأَنخةَتَدنااْلجلَموأِْتكُمثَلُيم ا الَّـِذينو بلِكُم مـِن خلـَ قـَ
متْهسماءأْسالْباءالضَّرزُْلزِلُواوتَّىوقُولَحوُليسالرالَِّذينواونآمهعتَىمم رص نـَ

.)٢١٤:البقرة(}قَرِيباللَّهَِنصرِإنأَالاللَّهِ

:تعاىلوقوله

ــا{ َلفَلَمَفــصودِطَــالُوتنقَــالَبِــالْجاللَّــِإنهتَِلــيكُمبــٍرمهِبنــنفَمــرِبشــه ِمن
سيفَلَيمِننمولَمهمطْعييَفإِنَّهِنإِّالمِنمفَفًةاْغتَردِِهُغرِبي رِبوافَـش ـهإِّالِمن
قَلِــيالمهــامِــن فَلَمزَهــاوجــوهالَّــِذينــواونآمــه عــاَلَطاَقــَةالقَــالُوام نمــواْليــالُوت بِج

ــالَوجنــودِِه ــميُظنــونالَّــِذينقَ الُقــوأَنَّهاللَّــهِمــم ــٍةِفَئــٍةمِــنكَ ِفَئــًةغَلَبــتقَلِيلَ
ةاللَّهِِنبِِإْذكَِثرياللَّهوعماِبرِين٢٤٩:البقرة(}الص(.

:تعاىلوقوله

اكُم ِممـا واأَنْفِقُآمنواالَِّذينأَيهايا{ زَْقنـر ن ْأتِي أَنَقبـِل مـِ يـ مـوالي ع يـفِيـِه ب
.)٢٥٤:البقرة(}الظَّالِمونهمواْلكَافِرونشفَاعٌةوالخلٌَّةوال
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:تعاىلوقوله

وا الَّـِذين أَيهايا{ نـوا آم ن أَنْفِقـُ ا طَيبـاِت مـِ مـ تُمبـا كَـسِمموجرا أَخ نـ َلكُـم
ضِمِنالالْأَرواوممتَياْلخَِبيثهِمنفِقُونتُنتُملَسإِّالبِآخِِذيِهوِفيِهتُغْمِضُواأَن

.)٢٦٧:البقرة(}حمِيدغَِنياللَّهَأنواعلَموا

:تعاىلوقوله

ولْيكْتُبَفاكُْتبوهمسمىَأجٍللَىِإبِديٍنَتداينتُمِإذَاآمنواالَِّذينأَيهايا{
كُمنيبلَِكاِتبد٢٨٢:البقرة(}بِالْع(.

:تعاىلوقوله

}ــم ــانثـُ ــنكـَ ــواالَّـــذِينمـِ نـــآم اصـتَواورِوبابِالـــصــو اصـَتوــِةو مـحرِبالْم{
.)١٧:البلد(

:تعاىلوقوله

ـواالَّــِذينإِّال{ نـمِلُــآمعاتِواوالِحاالــصـو اصـَتووقـالْح ـوابـِ اصـَتورِ وببِالــص{
.)٣:العصر(

:اآلياتهذهيفتالحظوأنت

ةمربالصاحلاتالعملعليهماشترطآمنواالذينإن

أخرىمرةواملرمحةبالصربوالتواصي

ثالثةمرةوالصربباحلقوالتواصي

رابعةمرةوالصالةبالصرباالستعانة

خامسةمرةاآلخرواليومباهللاميانواإل
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بأمتعلمجيعلكممالوحدهموليساألنبياءمعيكونواأنملدحهماشترط
. بعدهميستقيمونالقد

إليهمموجهفهوواالستعتابالشرعيةواألحكاماألخالقيةالتوجيهاتأكثر
.سواهمدون

احتـاجوا لـذا ملؤمننيادرجةيبلغواملأناسيكونونقدآمنوافالذينهنامن
. والتعليماتالنصائحهذهلكل

:ملرتنيالقرآنيفذكرهموردفقدحقّاًاملؤمنونأما

:تعاىلقولهيف

آياُتـه علَيهِمتُلِيتوإِذَاقُلُوبهموجِلَتاللَّهذُكِرذَاِإالَِّذيناْلمؤمِنونإِنَّما{
ـم تْهـــاًزَاد ــمىوعلَــإِميان ـمأُوَلئِــك) ٢(يتَوكَّلُــونربهِ هــون مِنـؤقّــاًالْمح ـم لَهـ
اتجرددِعنِهمبرةغْفِرمرِْزٌقوو٤-٢األنفال(} َكرِيم(.

:تعاىلقولهو

}الَّـــذِينــواو نـواآمرــاج هـواوــد اهـجــيو ــبِيلِفـِ ــهِسـ ــصروآوواوالَّـــذِيناللَّـ اونـَ
أُوَلئِكمهونمِنؤقّاًاْلمحملَهةغْفِررِْزٌقمو٧٤:ألنفال(}َكرِيم(.

:هي-حقّاًاملؤمنون-هؤالءفصفاتهنامن

اهللاذكرعندقلومتوجل

عليهمآياتهتالوةعندإمياناًيزدادون

عليهمطلقبشكلمتوكِّلون

اهللاسبيليفقلوميفاإلمياندخل
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اهللاسبيليفجرواها

اهللاسبيليفجاهدوا

اهللاسبيليفواملهاجرينالنيبنصروا، اهللاسبيليفآووا

درجـات أرقـى وهـو ومؤمنـون خملـصون أـم قولنـا جيمعهـا صـفات وهذه
. اإلميان

مـن ) معـه آمنـوا الـذين (و جهـة مـن ) آمنواالذين(بنيتفريقاهناكأنعلى
تكـون وبالتـايل ،  وآلـه عليـه اهللاصـلى النيبمعنيةالثااموعةأنإذ،  أخرىجهة
:تعاىلقالكما) املؤمنون(جمموعةمنقريبة

:تعاىلوقوله

}أَمتُمِسبحلُواأَنخةَتَدناْلجاولَمأِْتكُمثَلُيم ا الَّـِذينو بلِكُم مـِن خلـَ قـَ
متْهسماءأْسالْباءالضَّرزُلْزُِلوتَّىواوقُولَحوُليسالرالَِّذينواونآمهعتَىمم رص نـَ

.)٢١٤:البقرة(}قَرِيباللَّهَِنصرِإنأَالاللَّهِ

:تعاىلوقوله

ــا{ َلفَلَمَفــصودِطَــالُوتنقَــالَبِــالْجِإناللَّــهتَِلــيكُمبــٍرمهِبنــنفَمــرِبشــه ِمن
سفَلَييِمننمولَمهمطْعييَفإِنَّهِنإِّالمِنمفَفًةاْغتَردِِهُغروا ِبيِربَفـش ـهإِّالِمن
قَلِــيالمهــامِــن فَلَمزَهــاوجــوهالَّــِذينــواونآمــه عــاَطاَقــَةالقَــالُوام َلنمــواْليــالُوت بِج

ــالَوجنــودِِه ــمنيُظنــوالَّــِذينقَ الُقــوأَنَّهاللَّــهِمــم ــٍةِفَئــٍةمِــنكَ ِفَئــًةغَلَبــتقَلِيلَ
ةاللَّهِبِِإذِْنكَِثرياللَّهوعماِبرِين٢٤٩:البقرة(}الص(.

:تعاىللهوقو

ــأَموالِهِمجاهــدوامعــهآمنــواوالَّــِذينالرســوُلَلكِـِن { وأُوَلِئــكوأَنْفُــسِهِمبِ
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.)٨٨:التوبة(}اْلمفْلِحونهموأُوَلئِكالْخَيراتهمَل

:تعاىلوقوله

ــا{ َلموــاء ــاج ــاَأمرَن نيــودًانَجهالَّــِذينــواو نآمــه عــٍةم محــابِر ِمنمــاه نينَجومِــن
.)٥٨:هود(}غَلِيٍظعذَاٍب

:تعاىلوقوله

ا { فَلَمـــاءَنـا جرــاَنأَم نيالِحاً ج صـالَّــِذينــواونآم ه عـــٍةم محـا بِرِمنِمــنيِوخِــز
.)٦٦:هود(}الْعِزيزالْقَوِيهوربكِإنيومِئٍِذ

:اىلتعوقوله

عيبًا نَجيناَأمرنَاجاءولَما{ شـ الَّـِذينوا و نـآم ه عــةٍ ممحـا بِرذَِت ِمن َأخـو الَّـِذين
.)٩٤:هود(}جاثِمِنيِدياِرهِمفِيفَأَصبحواالصيحُةظَلَموا

:تعاىلوقوله

الُوا ِعنِدنَامِنِبالْحقجاءهمفَلَما{ وا اقـَ اء قْتُلـُ نـأَب وا الَّـِذين نـآم ه عـوا ميتَح اسـو
مهاءانِسمودَكي٢٥:غافر(}ضَالٍليِفإِّالاْلكَافِِرين(.

:تعاىلقولهيفجلياًجتدهوهذا

وا الَِّذينأَيهايا{ نــوا آمى ُتوب سى َنـصوحًا َتوبـةً اللَّـهِ إِلـَ عـ كُـمبرَكأَني فِّـر
كُمــن عَئاِتكُمـي سـخِلَكُمــد يـاٍتو نـــرِيج تَجـن ــامـِ تِهتَحـار الْأَنْهـمـو اليـ

ـزِ ـواوالَّــذِين النبِــياللَّــه ييخـْ نـآم ـه عـممهـور ـسعى نـُ يـنـي بـ ــِديهِمأَي ـانِهِم مـبَِأيو
 ــون ــا يقُولـُ نـبرـــم ــا أَتْمـِ ـــالَنـ ــر وانُورنـَ ــا غْفـِ لَنـــى إِنَّــــك ـــلِّعلـَ ــيءٍ كـُ شــــدِير }قـَ

.)٨:التحريم(

الـيت اموعـة وبـني ) نـوا آمالـذين (فقـال الكـالم ابتـداء بـني سبحانهففرق
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مـن مستثناةتكونقداألخريةواموعة،  )معهآمنواالذين(فقالذلكبعدوردت
.)املؤمنني(مرتلةمنوقريبة) آمنواالذين(

أفــضلعلــىفــاملؤمنون. وغريهــم) املــؤمنني(بــنيواجــبتفريــقفــاللــذا
والقريـب ومللمعـص تكونقدباإلساسفهي،  الصحابةبعضتشملقداألحوال

اآلهلـي الرضوانعنينيبءتيميةابنااستدلاليتاآليةيففاخلطاب. العصمةمن
. غريال) املؤمنون(هيمعينةجمموعةعن

قولــهأمــا«) ١(»الــشايف«يفقــالإذاملقــاميفمجيــلكــالمالرضــيوللــشريف
الأنـا فيـه مافأول) الشجرةحتتيبايعونكإذاملؤمننيعناهللارضيلقد(:تعاىل

عنـدنا الظـاهر بـل ،  لـه يـصلحان مـن لكـل لالسـتغراق والـالم األلـف أننذهب
. الظاهرغريلةبدالأحدمهاعلىحيملوإمنا،  واخلصوصالعمومبنيمترددمشترك

مجلـة مـن للوعيـد املنفردكالمنايفوخاصة،  كثريةمواضعيفذلكعلىدللناوقد
حتــتاملبـايعني مجيـع يــستغرقالظـاهر يكـن ملوإذااملوصــلأهـل مـسائل جـواب 
األلفاستغراقمنيقترحونهماسلمنالوأناعلى. اآليةيفهلمحجةفالالشجرة
اآليةيفالرضاعلقتعاىلاهللاألنادعوهماعلىداللةأيضااآليةيفيكنملوالالم

أوؤمننيللمـ حـاال البيعـة فجعـل ) الـشجرة حتـت يبايعونـك إذ(:قالمثباملؤمنني
عـن عنـه الرضـا وقـع فـيمن بـد فـال كـان األمرينوأيعنهمالرضالوجهتعليال
أنعلـى نقطـع وحنـن ،  مبايعـا يكـون أنواآلخرمؤمنايكونأن:أحدمها:أمرين
جامعـا كانالشجرةحتتبايعمنكلأنأينفمناألمرينمجعمبنمتعلقالرضا

بـايع ممـن عنـه رضـي مـن وصـف قدىلتعاأنهعلىذلكيفيدالالظاهرفإنهلما
خيـتص أنفيجـب ،  املبـايعني جلميعحتصلملأاعلمناقدبأوصافالشجرةحتت

.١٨–١٧ص-٤ج-املرتضىالشريف-اإلمامةيفالشايف)١(
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فـأنزل قلـوم يفمـا فعلـم (:قـال تعـاىل ألنـه األوصافبتلكاختصمبنالرضا
الـذي الفـتح أنيفالنقـل أهـل بنيخالفوال) قريبافتحاوأثامعليهمالسكينة

عليـه اهللاصـلى اهللارسـول وأن،  خيـرب فـتح هـو فصلبالالرضوانبيعةبعدكان
بفغـض عقبيهعلىناكصامنهزمامنهماواحدكلفرجعوعمربكرأبابعثوآله
ورسـوله تعاىلاهللاحيبرجالغداالرايةألعطني(.وقالوآلهعليهاهللاصلىالنيب

املـؤمنني أمـري فدعا) عليهاهللايفتححىتيرجعالفرارغريكراراورسولهاهللاوحيبه
فمـضى الرايـة وأعطـاه يتشكّاهكانمافزالعينهيففتفلأرمدوكانالسالمعليه

ومـن اآليةحبكماملخصوصهويكونأنفيجب،   يديهىعلالفتحوكانمتوجها
وجيب. فيهمالشرائطلتكاملالشجرةحتتالبيعةأهلمنالفتحذلكيفمعهكان
كـان الفـتح إن:يقـول أنألحـد ولـيس ،  الـشرائط لهجيتمعملمنعنهاخيرجأن

أهليعمجيكونأنفيجبيديهعلىوجرى. بعضهمتوالهوإن،  املسلمنيجلميع
وذلكللجميعالرضامشوليقتضيوهذا،  بهوأثيبالفتحرزقممنالرضوانبيعة
علـى إليـه يـضاف الذيهونفسهالشيءتويلمنألنالظاهرعنعدولهذاألن

ممنغريهبذلكيوصفأنجازوإن، إياهورزق، بهأثيبإنهويقال، احلقيقةسبيل
املـسلمني مـن خبراسـان كانمنيوصفأنجلازالتجوزسبيلعلىحكمهيلحقه

علىوجيري،  يتوالهمنبذلكوصفناوإنحصوموواجل. الرومجنودهازمبأنه
.»يديه

:للمؤمننيوقال«:تيميةابنقال

ود تَتَِّخذُواالآمنواالَِّذينأَيهايا{ هـى اْليارص النـو اء ِليـأَو مضُه عـب اء ِليـٍض أَو عـب
ـــن مـو ملَّهـــو ـــنكُميتـَ ـــنهمفَإِنَّــــه مـِ ـــدِيالاللَّــــه ِإنمـِ هـي مـــو }الظَّــــالِمِني الْقـَ

.)٥١:املائدة(
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:قولهإىل

ولُه اللَّهموِليُكإِنَّما{ سـرو الَّـِذينوا و نـآم الَّـِذين ون قِيمـي الةالـص تُـونؤيو
 َكـاةالز م هـور ون ٥٥() اكِعـ ( نمـلَّ وتَـوي اللَّـه ولَه سـرو الَّـِذينوا و نـآم إِن فـَ

باللَّهِحِزمهون٥٦-٥٥:املائدة(}الَْغالِب(.

:وقال

}ؤاْلموونمِناتمِنؤالْمومضُهعباءلِيٍضأَوعب ونرْأم وفِ يـرعالْم ون بـِ هـنيو
ــرِاْلمنعــنِ ــولَهاللَّــهويِطيعــونالزَكــاةويؤُتــونالــصالةويِقيمــونكَ سرو

أُوَلئِكمهمحريساللَّهِإناللَّهزِيزعِكيم٧١:التوبة(}ح(.

وأصـل تتوالهموالمنهمتتربأوالرافضةمبواالموأمربينهماملواالةفأثبت
بعـض وضعوقدحيبومواليبغضوموهم،  البغضملعاداةاوأصلاحملبةاملواالة

الـصالة يفخبامتـه تـصدق ملـا علـي يفنزلـت اآليـة هذهأنمفترىحديثاالكذابني
:منهاكثريةوجوهمنبنيوكذبهبالنقلمالعلأهلبإمجاعكذبوهذا
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.واحدوعليمجعصيغة»لذينا«قولهأن«تيميةابنقال

:اإلشكالهذاعلىواجلواب

خماطبـة يفشـائع ) اجلمـع بـصيغة املفـرد خماطبـة أسـلوب (األسلوبهذاإن
وإليـك احلكـيم الـذكر لـسان يفنظـري منلهأكثروما«)١(األميينقالوكماالعرب
:منهمناذج

:تعاىلقال

}لَقَدمِعسَلاللَّهقَو الُوا الَّـِذين ن فَِقـري اللَّـه ِإنقـَ نَحـو اء عمـران آل(}أَغْنِيـ :
.)١٨١اآليةمن

عكرمــةوقــال. أخطــببــنحيــيهــواملقالــةهــذهقائــلأن:احلــسنذكــر
هذه:اخلازنوقال. عازوراءبنفنحاصهو:إسحاقبنوحممدومقاتلوالسدي

هـذه مبقالتـه يرضـون لكنـهم اليهـود مـن واحـد مـن صدرتقدكانتوإناملقالة
. اخلازنتفسري، كثريابنتاريخ، القرطيبتفسريراجع. مجيعهمإىلفنسبت

١٦٧-١٦٣ص-٣ج-األميينالشيخ-الغدير)١(
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:تعاىلوقال

}مهِمنوالَِّذينُذونؤيِبي٦١يةاآلمن: التوبة(}الن(.

بـن نبتـل يف:أو،  سـويال بـن اجلـالس يفإمـا املنـافقني مـن رجـل يفنزلت
.اإلصابة، اخلازن، تفسري، القرطيبتفسريراجع، قشريبنعتاب:أواحلرث

:تعاىلقال

} الَّــذِينوتَغُـــونبيــاب ــاالْكِتـَ مِمـــت ــانُكُمملَكـَ مـأَيموهــاتِب إِنفَكـَ
تُملِمعرًاِفيهِمي٣٣اآليةمن: النور(}خ(.

يطـب حلومملوكـا كنت:قال،  العزىعبدبنحويطبموىلصبيحيفنزلت
نعـيم وأبـو منـدة ابـن أخرجـه . الكتابيبتغونوالذينأنزلتففي،  الكتابةفسألته

. اإلصابة، الغابةأسد، تفسريهيفكماوالقرطيب

:تعاىلوقال

}ِإنالَِّذينأْكُُلونيوىاَلَأمتَاماظُلْمًاالْيإِنَّمأْكُُلوني ي ارًا بطُـونِهِم فـِ نـَ
لَوصيسوِعريًان١٠:النساء(}س(.

، القـرطيب تفـسري (.الغطفـاين زيـد بـن مرثـد يفنزلـت :حيانبنمقاتلقال
) اإلصابة

:تعاىلوقال

م الَِّذينعِناللَّهينهاكُمال{ ي يقَـاتُِلوكُم لـَ م الـدينِ فـِ وكُم ولـَ ْخرِجـي
ــن ــارِكُممـِ دِيـأَن موهـــرــسِطُواتَب ــيهِموتُقـْ ــباللَّـــه ِإنإِلـَ ــسِطِني يحـِ }الْمقـْ

.)٨:املمتحنة(

قـدمت العـزى عبـد بنتقتيلةأمهاأن:وذلك،  بكرأيببنتأمساءيفنزلت
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تـدخلي وال،  هديـة منـك أقبلال:أمساءفقالت،  مشركةوهيدايااملدينةعليها
هذهتعاىلاهللافأنزلفسألتهوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولاستأذنحىتبيتاعلي
هديتـها تقبـل وأنمرتهلـا تدخلـها أنوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولفأمرهااآلية

أيبوابـن ،  جريـر وابـن ،  وأمحد،  ومسلم،  البخاريأخرجه. إليهاوحتسنوتكرمها
. اخلازنتفسري، كثريابنتفسري، القرطيبتفسرييفكما، حامت

:تعاىلقال

}اايهوُلأَيسالالرنْكزحيالَِّذينونارِعساْلكُفْرِفِييمِنَقالُواالَِّذين
ــا نآماهِهِمبِــَأفْوـم ـادواالَّــِذينومِــنقُلُــوبهمتُــؤمِنولـَ هـوناعـم ـسـ ذِبِلِلْكـَ

وناعــم مٍســـو ــرِينلِقـَ آخـــم ــأْتُوكَلـَ يـــون ــماْليحرفـُ ــنكَلـِ ــدِمـِ عـــعِهِب مواضـِ
قُوُلــونيإِنــذَاُأوِتيــتُمهــذُوه ــهاللَّــهيــرِدِومــنفَاحــذَرواتُؤَتــوهلَــموإِنفَخُ فِتْنَت

فَلَنلِكتَملَهئًااللَّهِمِنيُأولَِئشكالَِّذينرِِدلَمياللَّهأَنرَطهيمهقُلُوبلَهم
.)٤١:املائدة(}عِظيمعذَابالْآخِرةِفِيوَلهمِخزيالدْنيافِي

:٦القـرطيب تفـسري . صـوريا بناهللاعبديفنزلتأا:تفسريهيفاملكيذكر
. ٢:٣٢٦اإلصابة، ١٧٧

:تعاىلقال

.)١١٨اآليةمن: رةالبق(}اللَّهيكَلِّمنالَواليعلَمونالالَِّذينوقَاَل{

. قـال عبـاس ابـن عـن إسـحاق بنحممدوأخرج،  حرميلةبنرافعيفنزلت
كمـا اهللامنرسوالكنتإنحممديا:وسلمعليهاهللاصلىاهللالرسولرافعقال

..كثريابنتفسري، اآليةذلكيفاهللافأنزل. كالمهنسمعحىتفيكلمناهللافقلتقول

:تعاىلقال
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ولََأجرحسنًةالدْنيافِيلَنبوئَنهمظُلِموامابعدِمِناللَّهِفِيهاجرواينوالَّذِ{
.)٤١:النحل(}يعلَمونكَانُوالَوأَْكبرالْآخِرةِ

أن:هندأيببنداودعنلرزاقاعبدطريقمنتارخيهيفعساكرابنأخرج
مجلـة مـن تفـسريه يفالقـرطيب وذكـره . العامريسهيلبنجندلأيبيفنزلتاآلية

. فيهاالواردةاألقوال

}ِإنالَِّذين تْلُـوني وا اللَّـهِ كَِتـابأََقـامو الةوا الـص سِـرًا رزَقْنـاهم ِممـا وأَنْفَقـُ
.)٢٩:فاطر(}َتبورلَنارةتِجيرجونوعالنِيًة

. اإلصابةيفكمامنافعبدبنطلباملبنحصنييفنزلت

:العصرسورةيفتعاىلقال

. السورة....})٢(خسٍرلَفِيالِْأنْسانِإن) ١(والْعصرِ{

سـورة وسـلم عليهاهللاصلىاهللارسولعلىقرأت:قالكعببنأيبعن
قـسم صروالعـ :قـال ؟تفسريهاماأفديكوأميبأيباهللاسولريا:فقلتوالعصر

:آمنواالذينإال. هشامبنجهلأبو:خسرلفياالنسانإن،  النهاربآخراهللامن
عثمـان :باحلقوتواصوا. اخلطابابنعمر:الصاحلاتوعملوا. الصديقبكرأبو
حنن:األميينلقا. النضرةالرياض. طالبأيببنعليبالصربوتواصوا. عفانبن
احلجـة إلقامـة نـسردها أناغري،  املزيفةاحملرفةالتأويالتذههعلىالقومنصافقال

. إليهذهبوامباعليهم

:تعاىلقال

}ِإنالَِّذينونتَرشدِيهاللَّهِبِعانِهِممأَينًاوَثمقَلِيالالَقالأُوَلئِكخملَه
م يَكوالخِرِةاآلفِي هـلِّم الاللَّـهو ظُـرنِإي هِمي وم لـَ ـِة يـامالاْلقِيو كِّيهِمـزي م َلهـو
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ذَابع٧٧:عمرانآل(}أَِليم(.

. اإلصابة. تفسريهيفمقاتلقاله، احلضرميأسوعبنعيدانيفنزلت

:تعاىلقال

وَل واوأَطِيعـ اللَّـه أَطِيعواآمنواالَِّذينأَيهايا{ سـأُوِلـي الررِ األَو مـ كُممِـن إِن فـَ
تُمــازَع ــيتَن ــىَفــردوهشــيٍءفِ ــوِلاللَّــهِإِلَ سالروإِنــتُم ُكنــونِمنمِبِاللَّــِهُتؤــو اْليو

.)٥٩:النساء(}َتأْوِيالوأَحسنخيرذَلِكالْآخِرِ

يفومـسلم ،  مـسنده يفوأمحد،التفسريكتابيفصحيحهيفالبخاريأخرج
عبـد يفنزلـت أـا :وغريهـم القرطيبوتفسري،  عساكرابنتاريخيفكمايحهصح
. السهميحذافةبناهللا

:تعاىلقال

}قَاَلالَِّذينملَهاسالنِإناسالن د وا قـَ عـمج َلكُـم مهوش فَاخـ مهادانـاً فَـزإِمي
.)١٧٣:عمرانآل(}الْوِكيُلونِعمللَّهاحسبناوَقالُوا

يفالنـسفي قـال ،  األشـجعي مـسعود بـن نعـيم هـو األولالنـاس مـن املراد
وقـال . تثبيطـه مثـل يثبطـون أتبـاع لـه كـان :أو،  الواحدبهأريدمجعهو: تفسريه
أيبعـن بإسـناده مردويـه ابـن وأخرج. اخلاصبهأريدعامااللفظفيكون:اخلازن

سـفيان أيبطلـب يفمعـه نفـر يفعليـاً وجـه وسـلم ليـه عاهللاصـلى النيبأنرافع
اهللاحـسبنا :فقـالوا ،  لكـم مجعـوا قـد القـوم إن:فقـال خزاعةمنأعرايبفلقيهم

تفـسري ،  كـثري ابـن تفـسري ،  القـرطيب تفـسري . اآليـة هـذه فـيهم فرتلـت ،  الوكيلونعم
. اخلازن

:تعاىلقال
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}تَْفتُونَكساللَّقُِليفِْتيُكهيإِِنالَْكاللَِةفِيم ؤـرام لـَكه سي ه لـَ ولَـد لـَ
ــه ــاُأخــتولَ فَلَهفـص ــانـِ كَمــر ــوتَ هــاو ِرثُهيإِنــم ــايُكــنلَ لَهــد ــإِنولَ فَ

ــا ــااْثنَتــينَِكاَنَت مــاالثُّلَُثــاِنفَلَه كَِممــر ــوةَكــانُواوإِنتَ ــاًالِإخ رِجاءــس وِن
ضِلُّوا أَنَلكُـم اللَّهيبينالْأُنْثَيينِحظِّمِثْلُلذَّكَرِفَلِ يٍء بُِكـلِّ واللَّـه تـَ شـ

لِيم١٧٦:النساء(}ع(.

أنزلـت :يقـول وكـان ،  املـستفيت وهو. األنصارياهللاعبدبنجابريفنزلت
. اخلازنهامشنسفيالتفسري، اخلازنتفسري، القرطيبتفسرييفاآليةهذه

:تعاىلقال

}أَلونَكــس ــاذَايـ مـــون ــلْينفِقـُ ــاقـُ مـــتُم ــنأَنْفَقْـ ــرٍمـِ يـِنخيــد ــأَقْربِنيفَلِْلوالِـ والـْ
} علِيمبِِهاللَّهفَِإنخيٍرمِنتَفْعلُواوماالسِبيِلوابِنوالْمساكِنيِوالْيتَامى

.)٢١٥:البقرة(

اهللارسـول يـا :فقـال مـال ذاكـبريا شيخاوكاناجلموحبنعمرويفزلتن
. اخلازنتفسري، القرطيبتفسري. اآليةفرتلت!؟ننفقمنوعلى!؟نتصدقمباذا

:تعاىلقال

}ــم ــ هـونــــو هـنيــه ــ نـعنــــأَو نـيوــــه نـعإِنوــون ــ ــــسهمإِّاليهلِكـُ ــــاأَنْفـُ مـو
ونرعش٢٦:اماألنع(}ي(.

. طالبأيبيفنزلتأاإىلالقومذهب

:تعاىلقال

ن يوادونالْآخِرِوالْيومِبِاللَِّهيؤمِنونقَومًاتَجِدال{ مـ اد حـ اللَّـه ولَه سـرو و ولـَ
وانَهم أَوأَبناءهمأَوآباءهمكَانُوا إِخـأَو متَهـشِريع ُأولَِئـك فـِي كََتـب قُلُـوبِهِم
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ــاناألِ ميـمهــد َأيـوحٍوــر ــهبـِ مِنـمِخلُهــد يـــاتٍو نـــرِيج تَجـــن ــامـِ تِهـتَح ـــارالْأَنْه
الِِديناخفِيه ي نهم اللَّـه رضـِ وا عـ زب ُأولَِئـك عنـه ورضـُ زب ِإنأَالاللَّـهِ حـِ حـِ

.)٢٢:لةادا(}اْلمفْلِحونهماللَّهِ

. أيببـن اهللاعبـد يف:أو. بـدر يـوم أباهقتلحنياجلراحعبيدةأيبيفنزلت
. الترمذيللحكيماألصولنوادر، القرطيبتفسري

:تعاىلقال

}ونرآخفُواوتَراعلَطُوابُِذنُوبِهِمخ ال مـالِحاً ع صـ ر آخـئاً وـيى سس عـ اللَّـهأَن
تُوبيهِملَيعِإناللَّهغَُفورِحيم١٠٢:التوبة(}ر(.

.األنفالروض، القرطيبتفسري. خاصةاألنصاريلبابةأيبيفنزلت

:تعاىلقال

}لِفُــونحبِاللَّــِهيلَُكــمُضــوكُمرِلياللَّــهوــولُهسروــقأَحأَنُضــوهريإِن
.)٦٢:التوبة(}مؤِمنِنيكَانُوا

مـا كـان وإن،  وأشـرافنا خليارنـا هـؤالء إنواهللا:قـال املنافقنيمنالرجإن
مـا إنواهللا:فقـال املسلمنيمنرجلفسمعها. احلمريمنشرهلمحقاحممديقول
عليـه اهللاصلىالنيبإىلالرجلافسعى،  احلمارمنأشروألنتحلقحممديقول
فجعـل ؟قلتالذيعلىكمحلما:فقال،  فدعاالرجلإىلفأرسلفأخربهوسلم
صـدق اللـهم :يقـول املـسلم الرجـل وجعل،  ذلكقالمابأنهباهللاوحيلفيلتعن

.»كثريابنتفسري، القرطيبتفسرياآليةاهللافأنزل. الكاذبوكذب، الصادق

انـه «الـزبري بـن اهللاعبـد عـن بـسنده ) األارسكرباب(يفالبخاريوروى
شراجيفوسلمعليهاهللاصلىالنيبعندالزبريخاصماألنصارمنرجالانحدثه
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فاختـصما عليـه فـأىب ،  ميراملاءسرح:األنصاريفقالالنخلايسقوناليتاحلرة
اسق:للزبريوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولفقالوسلمعليهاهللاصلىالنيبعند

، عمتـك ابـن كـان إن:فقـال ياألنـصار فغـضب جـارك إىلاملاءأرسلمثزبرييا
املـاء احـبس مثزبـري يااسق:قالمث،  وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولوجهفتلون

:ذلكيفنزلتاآليةهذهألحسبإنيواهللالزبريفقال، اجلدرإىليرجعحىت

ال { جر ِفيمـا يحكِّمــوكَحتَّـى يؤِمنــونالوربـك فـَ شـمهــنيثـُ بواالمجِــدي
.)١()٦٥:النساء(}تَسِليمًاويسلِّمواقََضيتمِماحرجًاُفسِهِمأَْنفِي

. الزبريبهواملقصودباجلمعاهللاخطابفكان

:اآليةتفسرييفعباسابنعنالصحيحيفالبخاريوورى

.)٥٩يةاآلمن: النساء(}مِنكُمالْأَمرِوُأولِيالرسوَلوأَطِيعوااللَّهأَطِيعوا{

اخلطـاب فكـان )٢(»عـدي بـن قـيس بـن حذافـة بـن اهللاعبديفنزلتقال
. مفردالقضيةوصاحبباجلمع

:اآليةتفسرييفعباسابنعنالشيخنيشرطعلىاحلاكموروى

ىمرَضُكنتُمأَومطٍَرمِنَأذىِبكُمَكانإِنعلَيكُمجناحوال{
واأَنَتضَعلِحَأس١٠٢اآليةمن: النساء(}َتكُم(.

. )٣(»جرحياكانعوفابنالرمحنعبديفنزلتقال

:عباسابنعنالشيخنيشرطعلىاحلاكموروى

.٧٦ص-٣ج-البخاري-البخاريصحيح)١(
.١٨٠ص-٥ج-البخاري-البخاريصحيح)٢(
.٣٠٨ص-٢ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك)٣(
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}الَّــِذينوــون مراتِينــص حاْلمــم ــمثُ ــأْتُوالَ ــِةي عببَِأراءدــه شموهـد ـانِنيفَاجلـِ ثَمـ
ةلْدالجلُواوتَْقبلَهمةادهدًاشأَبأُوَلئِكومه٤:النور(}الْفَاسِقُون(.

)١(»خاصةعائشةيفنزلتقال

:اهللاوقولاهللارمحه) الشافعيقال(البيهقيوقال

ى ُأولِييؤتُواأَنوالسعةِمِنكُمالْفَضْلِأُولُويْأتَِلوال{ بـمـن : النـور (}الْقُر
.)٢٢اآلية

)٢(»ينفعهاناهللافأمرهرجالينفعأالحلفرجليفنزلت

:تعاىلقولهيفصحيحهيفالبخاريوروى

من: عمرانآل(}...قَلِيالَثمنًاوأَيمانِهِماللَّهِبِعهدِيشتَرونالَِّذيننإ{
.)٧٧اآلية

اهللاعبـد حيـدثكم مـا فقـال قـيس ابناألشعثفمرحديثهيفسليمانقال«
.)٣(»بينناكانتبئريفيلصاحبويفيفَّنزلتاألشعثفقاللهلواقا

فهـي لـذا باألحكـام وعمـت باخلـصوص اآليـات هذهنزلتإمنا:قالوافإن
:رواتكمكباررواهمباتفعلونفما: قلنا، عليكمأشكلناهالذياملوردعنختتلف

. يفّتنزلـ «قـال أبيـه عـن سعدبنمصعبعنروىالذيالدورقيكأمحد
فأتيـت بدريومسيفاأصبت،  آياتأربعأيبيفنزلت:سعدبنمصعبقالورمبا
حيـث مـن ضعه:فقال، نفّلنيه، اهللارسوليا:فقلت،  وسلمعليهاهللاصلىالنيب

.١١–١٠ص-٤ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك)١(
.٣٦ص-١٠ج-البيهقي-الكربىالسنن)٢(
.٢٢٤ص-٧ج-البخاري-البخاريصحيح)٣(
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؟لـه غنـاء الكمـن أُتـرك ،  نفّلنيـه ،  اهللارسـول يا:فقلت،  الثانيةعدتمث،  أخذته
.)١(»اهللاعبدةقراءوهي) األنفاليسألونك(:فرتلت

بـصيغة لكنـها للحادثـة روايةوهيلشخصالسؤالنسبتهايفواضحةوهي
. ملفردوالنسبةاجلمع

اآليـة هـذه نرى«قالمالكبنأنسعنصحيحهيفروىالذيوالبخاري
:النضرابنأنسيفنزلت

}مِــنمِنِنيــؤ ــاٌلالْم رِجــد ــاقُواص وامــداهعــهِاللَّــه لَيفَِمــعمهنــنقَــضَىمــه بنَح
مهمِنونمَتظِرنايملُواودبدِيال٢()»٢٣:األحزاب(}َتب(.

يفقولـه نظـريه وحـده جربيـل يعين:)املالئكةفنادته(تفسريهيفالثعليبوقال
:النحـل يفوقولـه ،  وحـده جربيـل يعين:)مرمييااملالئكةقالتوإذ(السورةهذه

األنبيـاء مجيـع إىلالرسـول ألنبـالوحي؛ يـروح مـا جربيليعين:)الئكةامليرتل("
يصليقائموهو(جربيلفناداه، مسعودابنقولهعليهيأت، )السالمعليه(جربيل

ركـب :كقـوهلم اجلمعبلفظالواحدعنخيربأنالعربيةيفجائزوهذا) احملرابيف
علـى وإمنـا ،  الربيـد بغـال علـى وخـرج ،  واحدةسفينةركبوإمنا،  السفنيففالن
:تعـاىل قولـه نظـري واحـد مـن مسعوإمنا،  الناسمناخلربهذاومسعت،  واحدبغل

يعـين :)لكـم مجعواقدالناسإن(.مسعودبننعيميعين:)الناسهلمقالالذين(
)٣(.»كثريةاوحنوهسفيانأبا

.٩٠ص-الدورقيإبراهيمبنأمحد-وقاصأيببنسعدمسند)١(
.٢٢ص-٦ج-البخاري-البخاريصحيح)٢(
.٦٠ص-٣ج-الثعليب-الثعليبتفسري)٣(
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. املقاميففصلوقوله)١(العربيةيفإماموالرجل

ومـن املعلـوم أن     «) ٢(»التفـسري أصـول يفمقدمة«كتابهيفتيميةبناقالوقد
، وأيضا. فالقرآن أوىل بذلك، كل كالم فاملقصود منه فهم معانيه دون جمرد ألفاظه  

، لم كالطب واحلـساب وال يستـشرحوه  فالعادة متنع أن يقرأ قوم كتابا يف فن من الع 
وقيــام دينــهم ، م وســعادموبــه جنــا، فكيــف بكــالم اللّــه الــذي هــو عــصمتهم

وهو وإن كـان  ، وهلذا كان الرتاع بني الصحابة يف تفسري القرآن قليالً جدا        ؟ودنياهم
وكلمـا كـان   ،  فهو قليل بالنـسبة إىل مـن بعـدهم        ،  يف التابعني أكثر منه يف الصحابة     

ومـن التـابعني   . ر أشرف كان االجتماع واالئتالف والعلم والبيـان فيـه أكثـر       العص
عرضت املصحف على ابن :كما قال جماهد  ،  ن تلقى مجيع التفسري عن الصحابة     م

إذا جـاءك التفـسري   :عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها؛ وهلذا قال الثـوري         
ه الشافعي والبخـاري وغريمهـا مـن        عن جماهد فحسبك به؛ وهلذا يعتمد على تفسري       

ف يف التفـسري يكـرر الطـرق عـن     وكذلك اإلمام أمحد وغـريه ممـن صـن        ،  أهل العلم 
كما تلقـوا   ،  واملقصود أن التابعني تلقوا التفسري عن الصحابة      . جماهد أكثر من غريه   

.»عنهم

مل يعترض احد التابعني على نزول اآلية يف علي مبا اعترض به ابن تيمية          لذا
يـا بـه   فهل يكون أعلم من التابعني الذين تلقوا اخلرب فإما عممـوا وإمـا خـصوا عل               أ

بـن حممـد بـن أمحـد ) م١٠٣٥-٠٠٠) (ـهـ ٤٢٧-٠٠٠(الثعليبأمحد«كحالةعمرعنهقال)١(
مـن بقـني لـسبع تـويف . أديـب ،  واعظ،  مقرئ،  مفسر) إسحاقأبو(النيسابوري،  الثعليبإبراهيم

وربيـع ، األنبيـاء قـصص يفالعـرائس ،  القـرآن تفـسري عـن والبيـان الكـشف :تصانيفهمناحملرم
.٦٠ص-٢ج-كحالةعمر-املؤلفنيمعجم. »املذكرين

.١٠ص-تيميةابن-التفسريأصوليفمقدمة)٢(
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!بدون أن يعترضوا بان اخلطاب إذا كان للفرد فكيف جاء بلفظ اجلماعة؟

اللكـان كـذلك كانلوإذاحلالواوليستالواوأنومنها«:تيميةابنقال
الـصحابة سـائر يتـوىل فـال كـوع الرحـال يفالزكـاة أعطىمنإاليتوىلأنيسوغ

.»والقرابة

لـذا ،  النـصرة وليـست اخلالفـة هنـا يةالوالألنبهنقولماوهذا:واجلواب
. الركوعحالوتصدقتزكىمبنخاصةجاءت

وإيتـاء ،  مـستحب أوواجـب بعمليكونإمنااملدحأنومنها«تيميةابنقال
الـصالة يففـإن امللّـة علماءباتفاقبامستحوالواجباليسالصالةنفسيفالزكاة
.»شغال

:اجلواب

داخـل كـان سـواء ،  الفاعـل ميـدح وعليـه نفـسه بمستحبعملالزكاةإيتاء
ــاخــارجوهــو، بالــصالةخملّــاعمــاليــستلزمملمــا،خارجهــاأمالــصالة ، كالمن

نعـم ، مقاصـدها عـن واخلـروج بالـصالة اإلخـالل يستلزماليسريعملفالتصدق
هـذا اسـتحب لالسـتحباب املبـاح اسـتعمل فـإن الصالةداخلمباحةأفعالكهنا

اليـد ومـد اخلـامت نـزع تـضمنت احلركـة فهذهمباحةللمصلّيبسيطةالاحلركةفمثال
. االستحبابوهناالصدقةلطالب

بنيفرقيكنملحسناالصالةيفإيتاؤهاكانلوأنه:ومنها«تيميةابنقال
.»أمكنوالقعودالقياميفإيتاؤهابلالركوعحالريوغالركوعحال

:قلت

اإلمـام حـال تـصف فهيتشريعيةوليستحاليةاآليةالنبهنقولماوهذا
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جـاء وقـد اإلمامركوعحالكاناحلالفإن،  بهنقولماوهوأكثرالتصدقحني
. غريالاحلالتصفاآليةفرتلتصدقةيطلبالسائل

اهللاصـلى الـنيب عهـد علـى زكـاة عليهيكنملعلياأنومنها«تيميةابنقال
.»سلموعليه

:قلت

مـا بعكـس فقهياًحكماًمنهافهمالسنةأهلمفسريكباربعضأنالغريب
صـدقة أنعلـى دل«)١(باخلامتالتصدقآيةذيليفاجلصاصقال!تيميةابنفهمه

:تعاىلقولهنظريوهو، تطوعاخبامتهتصدقعلياألن، زكاةتسمىالتطوع

ــا{ موــتُم آَتيــن ــهتُرِيــدونزَكَــاٍةمِ جَفاللَّــهِوأُوَلِئــكــم هـضْعِفُون الْمـ{
).٣٩اآليةمن:الروم(

والنفـل الفـرض يتنـاول الزكاةاسمفصار،  والنفلالفرضصدقةانتظمقد
الكيـا عـن أيـضا ولالقـ ونقـل .»األمـرين ينـتظم الـصالة وكاسـم الـصدقة كاسم

. )٢(الطربي

اخلـوامت يلبـسون كـانوا والخـامت أيـضا لـه يكنملأنه«ومنها:تيميةابنقال
يقبلـون الإـم :لـه فقيـل كـسرى إىلكتاباسلمو عليهاهللاصلىالنيبكتبحىت
.»اهللارسولحممدفيهاونقشورقمنخامتافاختذخمتوماإالكتابا

:قلت

مباأعلمالبيتوأهل، عديدةبرواياتواردوهذا، بهيتختمامتخلهكانبل

.٥٥٨ص-٢ج-اجلصاص-القرآنأحكام)١(
.٢٢١ص-٦ج-القرطيب-القرآنأحكامجامع)٢(
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عليـه اهللاصـلى الـنيب أنفبعـضها مـضطرب متاخلااختاذقصةيفجاءماإنمث،  فيه
وبعـضها فـارس مللـك مراسلتهقبيلوبعضها،  للروممراسلتهقبيلاخلامتاختذوآله

الـسابعة الـسنة يتعـد ملاخلـامت اختـاذ أنفـاملروي حـال كلوعلى»لألعاجم«عمم
. ذلكبعدنزلتاآليةتكونفقدللهجرة

فـإن اخلـامت إيتـاء مـن خـري الزكـاة يفاخلامتغريإيتاءأنومنها«تيميةابنقال
.»الزكاةيفاخلامتإخراججيزئاليقولونالفقهاءأكثر

وإمنـا حيةاالصـطال الزكـاة مـن ادعـاه ماعلىيعتمدالكالموهذا:اجلواب
. التطوعصدقةواملقصودهنالغويةالزكاةأنقلنا

الزكـاة يفواملدحالسائلاهأعطأنهفيهاحلديثهذاأنومنها«تيميةابنقال
.»سائليسألهأنينتظرالالفورعلىوخيرجهاابتداءخيرجهاأن

. اصطالحيةليستهنافالزكاةقبلهالذييفكما: اجلواب

واألمـر الكفـار مـواالة عـن النهىسياقيفالكالمأنومنها«ميةتيابنقال
.)١(»الكالمسياقعليهيدلكمااملؤمننيمبواالة

:اجلواب

اآليةهذهسياقعنمعزولةالكفارمواالةعنالنهيعنتتكلماليتاآليات
. خاصإثباتيفوهناعاميسياقيفالكفارمواالةعنالنهيفآيات

اآليـة هـذه تـسبق الكفـار عـن النـهي آيـات بأناإليهامأرادتيميةنابإنمث
:تعاىللقاكذلكليساألمربينمايفهمهكذاأومباشرة

ود تَتَِّخذُواالآمنواالَِّذينأَيهايا{ هـى اْليارص النـو اء ِليـأَو مضُه عـب اء ِليـٍض أَو عـب

.٢٢٥-٢٢٣ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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نموملَّهتَوُكيِمنمَفإِنَّه مهن دِي الاللَّـه ِإنمـِ هـي مو َفتَـرى ) ٥١(الظَّـاِلمِني الْقـَ
ــيالَّــِذين ــيهِميــسارِعونمــرضمقُُلــوبِِهفِ ــشىيقُوُلــونفِ ــِصيبناأَننَخْ داِئــرةُت
ـسى فَعـاللَّــهأَن ـأْتِي ـالْفَتْحِيـ ـٍرأَوبـِ أَمـ ـن ـدِِهمـِ ـِعنـ وافَيـبِحـى ص ـاعلـَ وامــر ـي أَسـ فـِ

ــسِهِم ــادِمِنيأَنْفـُ ــواالَّـــذِينويقُـــوُل) ٥٢(نـَ نـالءِآمــؤ الَّـــذِأَهـواينمــس ــدبِاللَّـــِهأَقـْ هـج
انِهِممأَيمإِنَّهكُمعلَمِبطَتحمالُهمواأَعحبفَأَصاِسرِينا) ٥٣(خايهأَيالَّذِين

أْتِي َفسوفدِينِِهعنمِنكُميرَتدمنآمنوا يـ ٍم اللَّـهو بهم بِقـَ أَذِلَّـٍة ويحِبوَنـه يحـِ
دون اْلكَافِِرينعلَىأَعِزٍةالْمؤمِنِنيعلَى ي يجاهـِ افُون والاللَّـهِ سـِبيِل فـِ يخـَ
ع واللَّهيشاءمنيؤِتيِهاللَّهَِفضُْلذَلِكالئِمٍلَومَة يم واسـِ يكُم إِنَّمـا ) ٥٤(علـِ ولـِ
ــه ــولُهاللَّ سروالَّــِذينــواو ناآملَّــذِينــون قِيميالةالــصُتــونؤيوكَــاةالزـم هـو

ــوناكِع٥٥(ر (ــنملَّوَتــوياللَّــهــولَهسروالَّــِذينــواونآمــإِن ــمللَّــهِاحِــزبفَ ه
ونــا) ٥٦(الَْغــالِب ــاي هَأيــواالَّــِذين نتَتَّخِــذُواالآمــذُواالَّــِذين ــنكُماتَّخَ هــزواًدِي

ن ولَعِبًا ن اْلكِتَـاب أُوتُـوا الَّـِذين مـِ بلِكُم مـِ اء والْكُفَّـار قـَ ِليـوا أَو اللَّـه واتَّقـُ
إِنتُمُكنِمنِنيؤ٥٧-٥١ئدةاملا})٥٧(م.

فـذكر خـص مث،  القلـوب مرضـى عـن مث،  الكفّارعنبالكالمسبحانهفبدأ
!القلوب؟مرضىهممنهناوالسؤالالسالمعليهاملؤمننيأمريوالية

ــهعلــيلواليــةباإلشــارةالقلــوبمرضــىعالقــةفمــامهــموالــسؤال علي
؟السالم

:الكرميكتابهيفتعاىلقال

ــولُِإْذ{ ــيوالَّـــذِين نـــافِقُون الْميقـُ ــوبِهِم فـِ ــرض قُلـُ مــــر ــؤالءِ غَ هـ مهدِيـــن ــن مـو
.)٤٩:ألنفال(}حِكيمعزِيزاللَّهفَِإناللَّهِعلَىيتَوكَّْل
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:تعاىلوقال

ــولُوإِْذ{ ــافُِقونيقُ نالْمالَّــِذينــيو ــوبِهِمفِ ــرضقُُل ــام نَامــد عوــه ــولُهوراللَّ إِّالس
.)١٢:األحزاب(}ُغروراً

:تعاىلوقال

}َلئِنتَِهلَمنيافُِقونناْلمالَِّذينُقلُوِبفِيوهِمضرمجِفُونرالْمي و اْلمدِينـةِ فـِ
كنغِْريَلنبِهِمالثُمونَكاوِرجايإِّالفِيه٦٠:األحزاب(}قَلِيال(.

املـوارد يفاقترنتـا فئـتني عـن تكلـم سـبحانه أنـه نالحـظ الكرميـة اآلياتيف
يف»مـرض ومقلـ يفالـذين «جمموعـة »املنـافقون «جمموعـة سـبقت وقـد ،  الثالثة

الغريـب ومن،  تغايرمهايقتضيمما،  العطفبواووتعاقبتا،  مجيعاًاملوارديفالترتيب
القلوبيفالذياملرضفحملوا! وهؤالءهؤالءبنييفرقملاملفسرينمنكثرياًأن

:منكلفعلكما، القرآينالسياقخالفوهذا، النفاقأنهعلى

.)١(»منافقنيقوميفنزلت«قالاألحزابآيةيففقالتفسريهيفالقُمي

يفكلـهم «قولـه ) اجلبـائي انهوالظاهر(عليأيبعننقلتفسريهيفالطوسي
.)٢(»املنافقنيمعىن

.)٣(»املنافقنيمنساملبنوهمقيل«األحزابآيةيفقالسيالطرب

فةالـسال اآليـات إحدىإىلإشارتهبعدقالإذاألمثليف)٤(الشريازيمكارم

.١٩٢ص-٢ج-القميتفسري)١(
.١٣٦ص-٥ج-الطوسي-التبيان)٢(
.١٤٠ص-٨ج-الطربسي-البيانجممع)٣(
.لهمؤلفاًوليسالتفسريعلىمشرفاًكانالشريازيمكارمالشيخأنالظاهر)٤(
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يوافـق جيعلـه ممـا )١(.»..املنـافقون اعتربهاواملبشراتاألخبارهذهمثلأنواحلق«
. النفاقعلىاملرضحبملسبقهمن

يـشهدوا ملقومهم«١٢األحزابيفقالإذتفسريهيفالصنعاينالرزاقعبد
.)٢(»منافقنيفسموابدريومالقتال

الـصنعاين نقلـه مـا بـصري الاحلـسن عـن ونقـل تفسريهيفالطربياحتمله
. )٣(آنفا

. )٤(أيضاتفسريهيفحامتأيبابنواحتمله

. )٥(املنافقونإم:معانيهيفالنحاسوأورد

.»ونفاقاشكّا«:)٦(املرضيفوقالالسمرقنديفعلوكذلك

. )٧()الشك(بأنهاملرضفسرالبدايةيفانهمعِزمننيابنوكذلك

. )٨(»ونفاقشك«وقالالثعليبفعلوكذلك

. )٩(املنافقنييفنزلتإاالواحديوقال

.١٨٦ص-١٣ج-الشريازيمكارمناصر-األمثل)١(
.٢٦٠ص-٢ج-الصنعاين-القرآنتفسري)٢(
.٢٤٤ص-١٠ج-الطربي-البيانجامع)٣(
.١٧١٦ص-٥ج-الرازيحامتأيبابنتفسري)٤(
.٣٣٠ص-٥ج-النحاس-القرآنمعاين)٥(
.٢٦ص-٢ج-السمرقنديتفسري)٦(
.١٨٢ص-٢ج-زمننيابنتفسري)٧(
.٣٦٦ص-٤ج-الثعليبتفسري)٨(
.٦٥ص-النيسابوريالواحدي-اآلياتنزولأسباب)٩(
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.)١(النفاقانهاجلوزيابنواحتمل

.)٢(»النفاقأعلنواالذينإم«قتادةعنتفسريهيفعطيةابنونقل

.)٣(املنافقنييفكواإىلالرازيالفخروأشار

. آراءهمتركناممناملفسرينمنوغريهم

أنـه بلالرأيهذاعلىيقتصرملأمسائهمسردناالذينهؤالءبعضأنعلما
حنملــهجعلنــاممــا، بــهاخلــاصالــرأييفيبــتوملأخــرىآلراءمــضموماًاحتملــه
. ينفهمللكونهالرأيهذامسؤولية

، اختلفــوا-النفـاق علـى القلــبمـرض حيملـوا ملممــن-املفـسرين وبـاقي 
. الزناإنهقالمنومنهم، والريبالشكإنهقالمنفمنهم

) النفـاق (معـىن نفـي علـة لنفسطبعاًمنفياحتمالفهووالريبالشكفأما
:وتعاىلسبحانهيقولإذ، )املرض(معىنعن

افُون أَمارَتابواأَِمضمرقُلُوبِهِمَأفِي{ يهِم اللَّـه يحِيـف أَنيخـَ ولُه علـَ سـرلْ و بـ
أُوَلئِكموهالظَّاِلم٥٠:النور(}ن(.

العـامل مناالستفهامهلذاداعهناككانملاالريبهوالقلبمرضكانفلو
! !)مـرض مقلويفأممرضقلومأيف(عاقلرجللكقاللوأرأيتاملتعال؟

وهـذا ،  كالطبعا! غرضه؟ويؤديمعقولالكالمهذاأرأيتالتفصيليقصدوهو
. نقولهما

.١٨٥ص-٦ج-اجلوزيابن-املسريزاد)١(
.٩٥ص-١ج-األندلسيعطيةابن-القرآنتفسري)٢(
.١٥٨ص-١٠ج-الرازيتفسري)٣(
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:تعاىلقال

لِلَّــذِينِفْتنــًةإِّالِعــدتَهمجعْلنــاومــامالئَِكــًةإِّالالنــاِرأَصــحابلْنــاجعومــا{
يرتَابوالإِمياناًآمنواالَِّذينويزدادِكتَاباْلأُوتُواالَِّذينِليسَتيقِنكََفروا
ــــواالَّـــــذِين ــــابأُوتـُ ــــونالْكِتـَ مِنـؤالْمولِيــــولَو ــــيالَّـــــذِينقـُ ــــوبِهِمفـِ ــــرضقُلـُ مـ

ونــافِر ــاذَاواْلكَـ مـادأَرــه ــذَااللَّـ بِهـــثَال مـــذَلِك ــضِلُّكـَ يـــه ــناللَّـ مـاءــش يـ
ــدِي هـيوــن مـاءــش ــايـ مـوــم ــوديعلـَ نـجــك بـإِّالرــو ــاهـ مـوــي ــرىإِّالهـِ ذِكْـ

.)٣١:املدثر(}لِْلبشرِ

معــىن) مــرضقلــوميف(للــذينكــانفلــو، اإلشــكالنفــسككــذلوهنـا 
مقابـل يفالـيقني اسـتعمل فلمـا ! ؟اللفـظ لتغـيري داٍعهناكيكنملوالشاكاملرتاب
قلـوم يفالـذين (جعلملاولكنه،  املصطلحنيهلذينالواضحباملعىناعلمنالريب
صـار ) آمنـوا الـذين إميـان زيـادة (ومبقابـل ) الكتابأوتواالذين(مقابليف) مرض
كمـا اللفـظ ذالذكرهوإلّاالريبيعينالالقلبفمرضإذن،  معىناملطابقةلعدم
. قبله) الريب(مصطلحذكر

الـشك (أنفهـل والريـب الـشك هـو ) القلبمرض(بأنالواقالذينإنمث
:تعاىلقالملاواحداأمراكانفلو، كالطبعا! واحد؟وشعورواحدأمر) والريب

آباؤنَايعبدمانَعبدأَنأََتنهانَاهذَاَقبَلمرجوًافِيناُكنتقَدصالِحياَقالُوا{
.)٦٢:هود(}مِريٍبإَِليِهتَدعونَامِماشكٍّيلَفِوإِنَّنا

:تعاىلوقال

}لَقَداونىآتَيوسمالْكِتَابتُلِفَلِفيِهَفاخالوٌةوكَلِمقَتبسمِنكبر
لَقُضِيمهنيبمإِنَّهكٍّلَفِيوشهِريٍبِمن١١٠:هود(}م(.
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:تعاىلوقال

}ــأْتِأَلَــم يــُأكُم َنبالَّــِذينمِــنلِكُمــب ــومِقَ ــوحٍقَ ــاٍدنُ عوــود ثَموالَّــِذينومِــن
ــدِهِم عالبــم هلَمعاللَّــإِّاليهمتْهــاء جمــلُه ســاِتر نيوابِالْبدــر ــِديهمَف ــيأَي ــواهِهِمفِ أَْف
ــِهتَــدعونَناِممــاشــكٍّلَفِــيوإِنَّــاِهبِــأُرسِــْلتُمبِمــاكَفَرَنــاإِنَّــاوَقــالُوا ــٍبإَِلي }مرِي

.)٩:إبراهيم(
يكـون فمـرة ،  تبايننيمكومايفيدلهصفةوكونهالشكعلىالريبفزيادة

)١(العـسكري هـالل أبـو قـال هلـذا . الـصفة هذهمنخالياًيكونومرةمريباًالشك

. سـواء حـد علـى أمـرين بنينالذهترددهو:الشك: والشكالريببنيالفرق«
. "فيـه ريبالالكتابذلك:تعاىلقولهعليهودل. مةمعشكفهوالريبوأما

شـكهم مـع -املـشركني فإن،  عبدناعلىنزلناممايبريفكنتموإن:تعاىلوقوله
.»!آخـرون قـوم عليـه وأعانـه افتراهالذيهوبأنهالنيبيتهمونكانوا-القرآنيف

. اعلمواهللا، لهتطرقأحداأجدملنفيسالمكوهو
األندلـسي عطيـة ابـن نقلـه الذيقتادةقولهواألقوالأغربأنواملالحظ

النفـاق بتـرادف القـول مـن يهـرب أنأرادفهـو ! !»النفـاق واأعلنالذين«أممن
طريـق عـن إاليكونالوالنفاقالنفاقعنيعلنفكيف! باألدهىفسقطواملرض

ونفـاق ، إلسـراره الحقـة مرحلـة هوالكفرفإعالن! ؟اإلميانوإظهارالكفرسرارإ
ضمـر هـو كـان فكيـف أصـالً موضـوع لـه فلـيس النفـاق إظهـار أمـا ،  بهالناس

!القلوب؟
قالملاذا:النفاقهوالقلبمرضبأنقالواالذينإىليوجهالذيوالسؤال

يقـول فهـل واحـدا املعـىن كـان فلـو ! ؟»مـرض قلـوم يفوالـذين املنافقون«اهللا
.٢٦٤ص-العسكريهاللأبو-اللغويةالفروق)١(
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أنالعطــفيفاألصــلبــأنيقولــونهــمألــيس؟) واملنــافقوناملنــافقون(العاقــل
!؟املغايرةيقتضي

:قرآنياً) القلبمرض(معىنعلىتداللاالسلنحاولواآلن

، مـوردا عشراثينيفالقرآنيف) بالقلب(مرتبطا) املرض(مصطلحذُكرفلقد
:تعاىلقولهمنها

ـــي{ ــوبِهِمفـِ ـ ــرضقُلـُ ـ مـمهادــز ـ ــهفـَ ــًااللَّــ ــممرضــ ـ لَهـوــذَاب ـ عـــيم ـ ــاأَلـِ ـ ــانُوابِمـ ـ كـَ
ونْكذِب١٠:البقرة(}ي(.

:تعاىلوقوله

تُصِيبناأَننَخْشىيقُوُلونِفيهِميسارِعونمرضقُلُوبِهِمفِيالَِّذينتَرىَف{
ةاِئرىدسفَعاللَّهأَنْأتِيبِالْفَتْحِيٍرأَوأَمدِِهمِنواِعنبِحصلَىَفيا ع وا مـر ي أَسـ فـِ

أَنْفُسِهِم٥٢:املائدة(}نَادِمِني(.

:عاىلتوقوله

ـا { أَمـوــيالَّـــذِين ــرضُقلُــوبِهِم فـِ مـمتْهادــز ــسًافـَ ـى رِجـ ــسِهِمإِلـَ ــاتُوارِجـ مـوــم هـو
كَافِر١٢٥:التوبة(}ون(.

:تعاىلوقوله

ــالِيجعــلَ{ لْقِــيميَطانيــًةالــشِفْتنفِــيلِلَّــذِينقُُلــوبِهِمضــرِةمالَْقاِســيومهقُُلــوب
.)٥٣:احلج(}بعِيٍدشَِقاٍقلَفِيالظَّاِلمِنينوإِ

مـوردا وثالثـني سبعةيفاشتقاقاتهمعالنفاقوذُِكر  ، مخـسة يفلـشك اوذُِكـر
.مورداوثالثنيستةيفاشتقاقاتهمعالريبوذُِكر، مورداعشر

:القلبمرضخواص
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نفـى سـبحانه اهللاأنيـرى ) القلوبمرضى(فيهاذُِكراليتلآلياتاملتتبعإن
:فقالآمنواالذينِقباليفجمموعةوجعلهم) اإلميان(صفةعنهم

ورة نُزلَتلَوالآمنواالَِّذينويقُوُل{ َفـِإذَا سـ ت ورة أُْنزِلـَ ةٌ سـ كَمـحم ُذكِـرو
رض قُلُـوبِهِم فِيالَِّذينرَأيتالْقِتَالُفِيها مـ ونظُـرنإَِلي كيـ َنظَـر غْـشِيهِ اْلم لَيـع
تِمِنولَىاْلمفََأومٌة) ٢٠(لَهٌلطَاعقَوووفرعفَِإذَامعمز رالْـأَم و دقُوا فَلـَ صـ اللَّـه

رًالََكانيخمْل) ٢١(لَهَفهتُميسعإِنتُملَّيتَوواأَنضِفِيتُفْسِدواالْأَرتُقَطِّعو
 كُمام حـ٢٢(أَر (أُوَلِئــكالَّــِذينمهــنلَعاللَّــهمهــمــىَفأَصمأَعومهارــصأَب)٣٢ (

ـال  ـرآن يَتــدبرون أَفـَ ـى أَمالْقـُ ــوبٍعلـَ ـا قُلـُ ٢٤(أَقَْفالُهـ (ِإن وا الَّــذِينـد ــىارتـَ علـَ
 ـاِرهِمبَأد ن دِ مـِ عـا ب مـ ني َتبـ م ـ َلهـىالْهد َطانيَل الـشـوس م لَـى َلهـأَموــم٢٥(لَه (

ذَلِــكمــأَنَّه ــالُوابِ ــزمــاكَِرهــوالِلَّــذِينقَ ــيســنِطيعكُماللَّــهَلنَ ــأَمرِبعــضِفِ اْل
اللَّهولَمعيمهارر٢٦(إِس (فِإذَافََكيمفَّتْهالِئكَُةَتواْلمونضْرِبيوهجومه

مهــار بَأد٢٧(و (ذَلِــكمــأَنَّه ــااتَّبعــوابِ ــخَطَمأَســوااللَّــه كَِرهوانَهطَرِْضــوبــأَح فَ
مالَهم٢٨(أَع (أَمسِبحفِيالَِّذينقُلُوبِهِمضرمأَنلَن خْـرِجي اللَّـه مأَضْـغَانَه

)٢٩ (لَوواءنَشماكَهنيَفَلأَرمْفتَهرلَعماهِبسِيممهرَِفنَلتَعنِفِيولِلَحالْقَو اللَّـهو
ـم ـالَكُميعلـَ مـ٣٠(أَع (ِإن واالَّــذِينواكَفَــرـد صـو ـن ـِبيِلعـ ـاقُّوا اللَّــهِسـ شـو

الَهم وسيحبُِطاًشيئاللَّهيُضروالَناْلهدىلَهمتَبينمابعدِمِنالرسوَل مـأَع
.)٣٢-٢٠صلى ا عليه وآله وسلمحممدسورة(})٣٢(

يفأيـضا القتالسورةنزولينتظرونالذينهؤالءلقضيةسبحانهتطرقوقد
:بقولهالتوبةسورة

ا وإِذَا{ مـ ت ورة أُْنزِلـَ سـ مهن ن فَمـِ ولُ مـ ذِهِ زَادْتـه أَيكُـم يقـُ انـ هــا اًِإميفََأم الَّـِذين

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٦٩...............................................................................باخلامتالتصدقوآيةتيميةابن

ــوا نـآممتْهادــز ــاًفـَ ــمِإميانـ هـوونــشِر تَبـســا) ١٢٤(ي أَمـوــيالَّـــذِين ــوبِهِمفـِ ــرضقُلُـ مـ
متْهادــسًاَفــز ــىِرج ــاتُوارِجــسِهِمإِلَ موــم هوونال) ١٢٥(َكــافِرأَونوــر يــم أَنَّه
ونْفتَناٍمكُلِّفِييعرمةِنأَوَتيرمالثُمونتُوباليو م هـ ونذَّكَّر ١٢٦(يـ (

ٍض إِلَىبعضُهمَنظَرسورةأُنْزِلَتماوإِذَا عـلْ ب هـ اكُمر يـ ن ٍد مـِ َأحـ م انْـصرفُوا ثـُ
فرصاللَّهمهقُلُوبمِبأَنَّهمالقَوونفْقَه١٢٧-١٢٤التوبة(})١٢٧(ي(.

:سبحانهفقالالبقرةسورةيفوصفهموقد
} ــن ــاسِ ومـِ النـ ــن ــولُ مـ ــا يقـُ نـمِ بِاللَّـــهِ آموــالْي ــآخِرِ وبـِ ــا الـْ مـو ــم هـمِنِنيـــؤ ٨(بِمـ (

ونَخادِعياللَّهالَِّذينواوناآمموونعخْدإِّاليمهاأَنْفُسمو ونرعـشي ) ٩(ي فـِ
ذَاب وَلهممرضًااللَّهفَزادهممرضبِهِمقُلُو عـ يم ) ١٠(يكْـذِبون َكـانُوا بِمـا أَلـِ

ن إِنَّمـا َقالُواالْأَرضِفِيتُفْسِدواالملَهِقيَلوإِذَا نَحـ ونلِحـصأَال) ١١(م م إِنَّهـ م هـ
ونْفسِدالْمَلكِنالوونرعشإِ) ١٢(يِقيَلذَاوموالَهاآِمنَكمنآماسالن

م أَالالـسفَهاء آمـن َكماَأنُؤمِنَقالُوا إِنَّهـ م فَ هـالـساءه َلكِـنالو ون لَمـعي
وا وإِذَاآمنـا َقالُواآمنواالَِّذينلَقُواوإِذَا) ١٣( ى خلـَ ياطِينِهِم إِلـَ الُوا شـ م معإِنَّـا قـَ كـُ

ستَهزِئ اللَّـه ) ١٤(مسَتهزُِئوننَحنإِنَّما يـ ِبهِـم مهد مـيي و انِهِم فـِ طُْغيـ ون هـمعي
)١٥ ( أُولَئِـــك ا الَّـــذِينوــتَر ىالـــضَّاللَةَ اشــــد ــا بِالْهـ فَمـ ــت بِحـر متُهـــارـــاتِج مـو

ا أَضَاءتفَلَماَنارًااستَوقَدذِيالََّكمثَِلمثَلُهم) ١٦(مهَتدِينكَانُوا مـ َلـهوح
بَذهاللَّه وِرهِم ِبنـ مكَهتَـري و م ) ١٧(صِرونيبـ الظُلُمـاتٍ فـِ صـ ْكـمب ي مـع

ـم الفَهــون جِعـر١٨(ي (بٍأَويـص ـنكـَ ـاتِفيــِهالــسماِءمـِ ظُلُمــد عـرقٌ وــربو
ــون ــابِعهمَأيجعلـُ ــيصـ ــمفـِ ــنآذَانِهـِ ــذَرالـــصواعِقِمـِ تِحـــو اْلمـــه ــيٌطواللَّـ محـِ

٩(بِاْلكَافِِرين(َكاديرُقاْلبخْطَفي مهارص ا أَبـ كُلَّمـ اء م أَضـَ ا َلهـوش مـ
علَىاللَّهِإنوأَبصاِرهِممبِسمعِِهلََذهباللَّهشاءولَوقَامواعلَيهِمأَظْلَموإِذَاِفيِه
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.٢٠-٨البقرةسورة})٢٠(قَدِيرشيٍءكُلِّ

املـوارد هذهمعاملواردباقييف) مرضمقلويفالذين(مصطلحتتبعناوإذا
:أملوجدنا

. واملرتابنيوالشاكّنيوالكافرينواملؤمننياملنافقنيِقباليفجمموعة

ظاهرااإلميانيدعونإم

جمموعةالاخلاصةمشاريعهاهلامتنفذةجمموعةجيعلهمممااإلصالحيدعون
هامشية

) الـسفهاء مثل(مؤمننييكونواأندونيريفالوسلطةجاهألنفسهمجيعلون
. معروفةوأمساءبارزةشخصياتأمنقولجيعلناممايقولونكما

.آله وسلمصلى اهللا عليه والنيبمعالقتاليكرهونكانوا

صـلى  النيببعد(األرضيفيتولونعندماألرحامهمالعداءيضمرونكانوا
.)طبعااهللا عليه وآله وسلم

لعملـهم جـزاء اهلـدى عـن والعمـى بالـصمم علـيهم وحكـم ملعونونإم
. الشنيع

. بالضاللمقفلةاملريضةقلوم

الـنيب أوامـر طيعونيوالاهللارضوانيكرهونلكوممحبطالسابقعملهم
. يظهرونماغريويسروناإلهليةصلى اهللا عليه وآله وسلم

. هلمواحلقدالضغينةوحيملونصرحياًالقرآنيذكرهمملأُناساًيبغضونإم

بعـد من(وهومهمبقيدولكنالنيبواوشاقّالسبيلعنوصدواكفرواإم
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.)اهلدىهلمتبنيما

)النهايةيف(كافرونوهمالإميوتونوالرجسإم

حياميفكاذبونإم

:سبحانهقولهبشهادةاملدينةيفيتمركزونكانواهؤالءإن

}َلئِنتَِهلَمنيافُِقونناْلمالَِّذينفِيوقُلُوبِهِمضراموجِفُونري لْم اْلمدِينـةِ فـِ
كنغِْريَلنبِهِمالثُمونَكاوِرجايإِّالفِيه٦٠:األحزاب(}قَلِيال(.

قـال كمـا أنفـسهم علـى ليـأمنوهم سـرا الكتـاب بأهـل يتـصلون كانواإم
:تعاىل

ود تَتَِّخذُواالآمنواالَِّذينأَيهايا{ هـاْلي ص النـىوار اء ِليـأَو مضُه عـب اء ِليـٍض أَو عـب
نموملَّهتَويكُمَفمِنإِنَّه مهن دِي الاللَّـه ِإنمـِ هـي مو َفتَـرى ) ٥١(الظَّـاِلمِني الْقـَ

ــيالَّــِذين ــيهِميــسارِعونمــرضقُُلــوبِهِمفِ ــشىيقُوُلــونفِ ــِصيبناأَننَخْ داِئــرةُت
ـسى فَعـاللَّــهأَن ـأْتِي ـالْفَتْحِيـ ـٍرأَوبـِ أَمـ ـن ـدِِهمـِ ِعنـبِحـص ـى واَفيـ ـاعلـَ وامــر ـي أَسـ فـِ

أَنْفُسِهِم٥٢-٥١املائدة})٥٢(نَادِمِني.

باملشركنياتصلواالذيناملسلمنيبعضحولاملؤرخونكتبهماراجعتولو
حبــسبالــنيبقُتــلبعــدما(مكــةإىلمبرجــوعههلــمليتوســطواأحــدموقعــةبعــد

!هممنلعرفت! !)ظنهم

قـال كمـا للعـدو خامـساً طـابوراً وميثلـون فقنياملنـا مـع يتعاونونكانواإم
: تعاىل

ــولُِإْذ{ ــافِقُون يقـُ نـالْم الَّـــذِينــيو ــوبِهِم فـِ ــرض قُلـُ مــــر ــؤالءِ غَ هـ مهدِيـــن ــن مـو
.)٤٩:ألنفال(}حِكيمعزِيزاللَّهفَِإناللَّهِعلَىيتَوكَّْل
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فـرأى ،  بـدر إىلاملـسلمني خـروج عندالعبارةهذهقالواالقائلنيبأنوردإذ
، جناةبعدهليسغرورإمناالضئيلالعددذااخلروجأنالقلوبومرضىاملنافقون

بللنفسهاإلسالمدينينسبالالقائلأنإذ»دينهمهؤالءغَر«تعاىللقولهوانتبه
. مجاعتهممنخروجهيفيدمماللمسلمني

سـبب ممـا بـه ردواومـا الـبعض استشارةعناملؤرخنيكتبهماراجعتولو
!هممنلعرفتاملسلمنيبعضعنداإلحباط

بينـها فيمـا تتالقـى ،  املـسلمني ختتـرق منظّمـة جمموعةشكلعلىكانواإم
:تعاىلقولهعليهويدلجهودهاوتنسق

ـا { أَمـوــيالَّـــذِين ــرضُقلُــوبِهِم فـِ مـمتْهادــز ــسًافـَ ـى رِجـ ــسِهِإِلـَ رِجـــاتُوام مـوــم هـو
ونال) ١٢٥(كَافِرأَونوريمأَنَّهونْفتَناٍمكُلِّفِييعةرمِنأَوَتيرمالثُم

ونتُوباليومهونذَّكَّرإِذَا) ١٢٦(ياومأُنْزِلَت ةور سـ َنظَـر مضُه عـى ب ٍض إِلـَ عـب
راكُم هْل يـ ن ٍد مـِ َأحـ م رف انْـصرفُوا ثـُ صـ اللَّـه مهقُلُـوب مأَنَّه ون القَـوم بـِ فْقَهـي

.١٢٧-١٢٥التوبة})١٢٧(

لموااسـ الـذين هـو ) القلـوب مرضـى (بـأن نـرجح وغريهـا اآلياتهذهمن
يكـون وقـد ،  وآلـه عليـه اهللاصلىالنيبحىتحياميفميعلمومل،  سراًوارتدوا

أنممكـن أنـه إىلأرشـده اهللاولكن،تعاىلاهللامنتفصيالًيعلموملإمجاالًعلمقد
:تعاىلقولهعليهويدل، املنحرفسلوكهمخاللمنيعلمهم

}لَوواءنَشماكَهنيفَلََلأَرمْفتَهرعماهِبسِيم مهرَِفن َلتَعـي و نِ فـِ لِ لَحـو واللَّـه الْقـَ
لَمعيالَكُمم٣٠:حممد(}أَع (

بالنيبآمنوابأماملنافقنيعنيفترقونفهم(نافقواوالذينباملنافقنيهمفال

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٧٣...............................................................................باخلامتالتصدقوآيةتيميةابن

، )البدايةمنالنفاقفقوناملنااستعملبينما، للنفاقجلئواو سراارتدوامثالبدايةيف
الكتابأهلمنوال،  كفرواوالذينبالكافرينوال،  أشركواوالذينباملشركنيوال
أدلومـا ،  سـرا وارتـدت أسـلمت مجاعـة أمغرييبقفلم،  والنصارىهوداليمن

:تقولاليتذلكعلىاآلية

}مثَلُهثَِلمالَّذِيَكمقَدتَوـ َنارًااسافَلَم تاء ا أَضـَ مـ َلـهوح ـبذَه اللَّـه وِرهِم ِبنـ
مكَهتَراٍتفِيوالظُلُمونصِرب١٧:البقرة(}ي(.

جـزاء بنـورهم اهللاذهـب وأنارتحولهماالنارأضاءتفلمااستوقدوامفه
. سراوارتدادهمضاللتهمعلى

هـؤالء عالمـة يوه-بالقلباملرضارتباطأنالطريفةالقرآننكتومن
القلـوب مرضـى عددمتثلقيمةوهي، القرآنيفموضعاعشراثينيفجاءتقد-
وعـدد . إمامـا عـشر اثنـا وهـم األئمـة منعصومنياملعددتقابلوهياملسلمنييف

روايـات يفوالـواردة ! !العقبـة ليلـة يفللمتـآمرين نفـسه العددهوالقلوبمرضى
:والشيعةالسنةمنعديدة

بـن محـزة قـال عمـر بـن حممـد قـال «)١(الكربىطبقاتهيفسعدابنىروإذ
العقبـة يفوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولبناقةاملنافقونوأنفربتبوككناملاعمرو

حـىت فأضيءاخلمسأصابعييفيلفنور:محزةقال،  رحلهمتاعبعضسقطحىت
.»لكذوأشباهواحلباءالسوطاملتاعمنشذّماالقطجعلت

وسـلم عليـه اهللاصـلى اهللارسـول ارحتـل مث«)٢(اإلمتـاع يفاملقريـزي وقـال 

.٣١٥ص-٤ج-سعدبنحممد-الكربىالطبقات)١(
.١١٧–١١٦ص-٥ج-املقريزي-األمساعإمتاع)٢(
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وســلمعليــهاهللاصــلىالــنيبقــةنافــضلّت، مــرتليففأصــبحتبــوكملــاءمتوجهــاً
عمـارة وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولوعند، طلبهايفأصحابهفخرج،  القصواء

اللـصيت أيببنزيدرحلهيفوكان،   شهيدامةاليمايومقُتلبدريعقَيبحزمابن
-وغـشهم اليهـود خبـث فيـه وكـان ،  ونـافق فأسـلم يهوديـا كان،  قينقاعبينأحد

الـنيب عنـد وعمـارة ،  عمـارة رحليفوهوزيدفقال-النفاقألهلمظاهراًوكان
الووه؟السماءخربعنوخيربكمنيبأنهيزعمحممدأليس:وسلمعليهاهللاصلى
إن:يقـول منافقـاً إن: وسـلم عليـه اهللاصلىاهللارسولفقال. !!ناقتهأينيدري
الواهللاوإين! !ناقتـه أيـن يدريوال؟السماءبأمرخيربكموهونيبأنهيزعمحممدا
-وكـذا كـذا شـعب يفالـوادي يفوهـي ،  عليهادلّينوقد،  اهللاعلمينماإالأعلم
فجـاءوا فـذهبوا ،  ـا تـأتوا حىتفانطلقوا،  بزمامهاشجرةستهاحب-إليههلمأشار

اهللارسـول حـدثناه شـيء منالعجب:فقالرحلهإىلحزمبنعمارةفرجع،  ا
للـذي وكـذا كـذا :قـال ،  عنـه اهللاأخربهقائلمقالةعنآنفاوسلمعليهاهللاصلى

عليـه اهللاصلىاهللاولرسحيضروملعمارةرحليفكانممنرجلفقال،  زيدقال
بـن زيـد علـى عمارةفأقبل:قال،  علينايطلعأنقبلزيداملقالةهذهقائلوسلم

يـا أخـرج ،  أدريومـا ،لداهيـة رحلـي يفإنواهللا:ويقـول عنقـه يفجيأهاللصيت
، حـزم بـن عمـرو أخـوه زيـد مبقالـة عمـارة أخربالذيوكان. رحليمناهللاعدو
الـشعب مـن بالناقـة فجـاء ذهـب والـذي ،  أصـحابه منرهطمعالرحليفوكان

بـن زيـد فقـال ،  شـجرة يفتعلـق قـد وزمامهاوجدها،  األشهليخزمةبناحلارث
فيهوأناأصبحتوقد،  حممديفشاكّاتكنقد،  اليومإالأسلممللكأين:اللصيت

بـن زيدبنخارجةوكان،  تابأنهالناسفزعم،  اهللارسولأنهفأشهد،  بصريةذو
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!!»ماتحىت)١(فسالًيزلمل:ويقولتوبتهينكرثابت
:تعاىلقال، تتلىآياتاحلادثةتلكيفنزلتبأنهوقيل

}ذَرحيافُِقونناْلمَلأَنزُتن لَـيعهِم ةور سـ مئُه بــا تُني بِم لِ قُلُـوبِهِم فـِ اسـَتهِزئُوا قـُ
ِإنخْاللَّهما ِرج مـ ونذَر ٦٤(تَحـ ( ئِن أَْلتَهم ولـَ سـ قُـولُنـا َليـا إِنَّمُكن وض نَخـُ

 ــب نَلْعـــلْ و ــولِهِ وآياتِـــِه أَبِاللَّـــهِ قـُ سـرو ــتُم كُنـ زِئُونتَهــس ــذِروا َتال) ٦٥(تـَ ـــدعتـَ قـَ
تُمكَفَــرــد عبــاِنكُمإِميإِنــفنَعــنــٍةع ــمِــنكُمَطائَِف نُعَطائَِفــَةذِّبمــأَنَّه بِ

.)٦٦-٦٤التوبة(})٦٦(مجرِمِنيكَانُوا

. القلبيفمباالنفاقربطتولكناملنافقنيعنتكلمتوإنواآلية

أهلمفسريمنالعديدعشراالثينقيهاومنافالعقبةليلةيفنزوهلاروىوقد
وأبـو )٥(والبيضاوي)٤(السالمبدعبنوالعز)٣(والرازي)٢(اجلوزيابنمنهمالسنة
انللنظـر امللفتومن، غريهموالكثري)٨(والسيوطي) ٧(كثريوابن) ٦(األندلسيحيان
هـاجس يعـيش ظـل العقبـة ليلـة يفالقلـوب مرضـى أمسـاء يفامسهوردمنبعض

صـاحب )٩(اليمـان ابـن حذيفةيسألكانأحدهموردانهإذعمرهطوللفضيحةا

.٢٦٠ص-٧ج-الفراهيدي-العني: جلدواللهمرؤةالالذيالنذلالرذل: الفسل)١(
.٣١٤ص-٣ج-اجلوزيابن-املسريزاد)٢(
.١٢٠ص-١٦ج-الرازيتفسري)٣(
.٣١ص-٢ج-السالمعبدبنالعزتفسري)٤(
.١٥٥ص-٣ج-البيضاويتفسري)٥(
.٧٦ص-٥ج-احمليطالبحرتفسري)٦(
.٣٨١ص-٢ج-كثريابنتفسري)٧(
.٢٥٤ص-٣ج-السيوطي-املنثورالدر)٨(
قتـل بعـد اليمـان بـن حذيفةماتالسنةهذهيف«للهجرةوالثالثنيالرابعالعاميفاالثريابنقال)٩(

!
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صـلى اهللا   الـنيب ذكرهمالذينيعين)١(»املنافقنيمنأناهل«املنافقنيعلىالنيبسر
الفـضيحة هـاجس يعيـشون كانواالصحابةمنجملةإنبل!! لهعليه وآله وسلم  

ثالثـني أدركـت «مليكـة أيبابنعنالبخاريروىكماثالثنيعلىعددهميربوو
واألحـرى »نفسهعلىالنفاقخيافكلهموسلمعليهاهللاصلىالنيبأصحابمن
) !!نفسهعلىالفضيحةخيافكلهم(يقولأن

املنـافقني علـى النيبسرصاحبكانرضي اهللا عنه  اليمانبنحذيفةوكون
سـر صـاحب وحذيفـة «)٢(األثـري ابـن قـال ،  الـسري أصحابعندعليهمتساملشيء

مأعلمه،   حذيفةإلّاأحديعلمهمملاملنافقنييفوسلمعليهاهللاصلىاهللارسول
نعـم قالاملنافقنيمنأحدعمايلأيفعمروسألهوسلمعليهاهللاصلىاهللارسول
إذاعمروكان، عليهدلكأمنافعزله:حذيفةقال. أذكرهالقال؟هومنقالواحد
ملوانعمـر عليـه صـلّى عليـه الـصالة حـضر فـإن ،  حذيفـة عنيسألميتمات

.»عمرحيضرملعليهالصالةحذيفةحيضر
الزمـان يكنملوملاارليلالفضيحةخوفيعيشونرضىاملهؤالءكانوملا

:الـنيب يـسأل أحـدهم أننـرى الـوداع حجـة النيبحجوملا،  تبوكبغزوةبعيدامير
! ؟)٣(شيءيفَّأنزل
"

الكامـل » أبيهمـا بوصيةبصفنيعليمعوسعيدصفوانابناهوقتلاجلمليدركوملبيسريعثمان
عنـده مـا اعـز يوصـي عندمااملنافقنيسرفصاحب٢٨٧ص-٣ج-األثريابن-التاريخيف
!املقابلهويةعلىمهمةشهادةهذهعليمعليقتالاحلياةيف

يفالبـاقالين عـن نقـال لألميينالغدير/ ٤٦٧ص-مهدياءالزهرعبد-فاطمةبيتعلىاهلجوم) ١(
.٢٤١ص-٦ج-التمهيد

.٣٩١ص-١ج-األثريابن-الغابةأسد)٢(
.٢٦٠ص-١٨ج-العيين-القاريعمدة)٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٧٧...............................................................................باخلامتالتصدقوآيةتيميةابن

مـن كونـه ينـفِ وملفيـه شـيء نـزول نفـى صلى اهللا عليه وآله وسلم    والنيب
تبـوك يفتلـك الفاشـلة الـنيب اغتيـال حماولـة إناملالحـظ ومـن ! !القلـوب مرضى
بنلعلياملشهورصلى اهللا عليه وآله وسلم     النيبقولبعدبسيطوقتبعدجاءت

املـصادر أمجعـت إذ»بعدينيبالانهلوالموسىمنكهارونمينأنت«طالبأيب
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         الـنيب تأهـب عنـد كـان انههذاقولهعلىاإلسالمية
:سبحانهفقولهلذا، تبوكإىلللخروج

ــلْ{ فَهـتُميــس عـإِنتُملَّيــو ــسِدوانَأتـَ ــيتُفـْ ــأَرضِفـِ ــواالْـ تُقَطِّعـوكُمــام حـأَر{
.)٢٢:حممد(
اآلننفهمهلذا،  بهالنيبرحموقطعالنيبعدببعليللغدراتفاقعنيكشف

واملخزيـة واملبعثـرة املقشقـشة و  بـراءة منـها مثريةكثريةبأمساءالتوبةسورةسميتمل
، األمسـاء آخـر إىلواملـشردة العذابوسورةمةواملدمدواملنكِّلةواحلافرةوالفاضحة

وشـردم املرضـى املرتدينثرتبعفهي،  األمساءذهتسمملاملنافقنيسورةوحىت
الـسورة هـذه األعـراب بعـض مسـع فلمالذاوعذبتهممونكلتعنهموحفرت

:لـه فقلـت ،  أنزلتماآخرأظنهاالسورةهذه«)١(قالطويلبوقتالنيبوفاةبعد
وملالنيبيرملانهمعاألعرايبفهذا.»تنقضوعقودا،  تنبذعهوداأرى:فقال؟ومل

تكـون سوفوأا،  كذلكأاعرفاآليةمساعهمنوهلةوألولنهلكمنهيسمع
. وتبعثرهمتفضحهمالقلوبمرضىعلىمشهوراًسيفاً

ملـواالة النـهي عـن الكالمسياقيفأاتيميةابنقالاليتفاآلياتهناومن
جمموعـة بـل ،  القـرآن يفالكفـار مـن ليـسوا القلوبفمرضىكذلكليستالكفار
ليلـة قتلـه وأرادتوآلـه عليـه اهللاصـلى بـالنيب حتـيط كانـت وامسهاعاهلابأفمتميزة

.٢٨٤ص-٢ج-السمعاين-السمعاينتفسري)١(
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للـتحكم املبـادرة بزمـام اإلمـساك حماولـة بينـها مـن يكـون قددنيويةملآربالعقبة
يوكأنه.»...وليكمإمنا«فقالتخصتمثإليهمأشارتاآليةفهذهلذاالفةباخل
مرضـى «ومستـهم قليـل قبـل ةاآليـ عنـهم تكلمتمنوخصوصاغريهمواالةعن

.»القلوب

تلـك االغتيـال حماولـة يفحـدث مـا إخفاءيفعديدةأساليبمورستوقد
، املنـذر بـن علـي حـدثنا )١(زارالبـ مـسند ففي،  أمساؤهمهوعناأخفيشيءوأهم

عـن ،  الطفيـل أيبعن،  مجيعبنالوليدأخربنا:قال،  فضيلبنحممدحدثين:قال
:تبـوك غزوةيفوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولقال:قالعنهاهللارضيحذيفة

. !!تركتهكالمفيهبقي)٢(أمحدقال، »أحداملاءإىليسبقينال

:»هلمأميانالإمالكفرأئمةفقاتلوا«اببيف)٣(البخاريوروى

كناقالوهببنزيدحدثناإمساعيلحدثناحيىيحدثنااملثىنبنحممدحدثنا
الّـا املنـافقني مـن والثالثـة إلّـا )٤(اآليةهذهأصحابمنبقيمافقالحذيفةعند

فماندريفالختربوناوسلمعليهاهللاصلىحممدأصحابإنكمأعرايبفقالأربعة
ملأجـل الفـساق أولئـك :قـال ؟أعالقنـا ويسرقونبيوتنايبقرونالذينهؤالءبال
هـذا فمن»بردهوجدملاالبارداملاءشربلوكبريشيخأحدهمأربعةإالّمنهميبق

!؟الشيخ

.٢٧٤ص-٧ج-مسند البزار )١(
. البزارمحدأوامسه، نفسهالبزارهو)٢(
.٢٠٣ص-٥ج-البخاري-البخاريصحيح)٣(

ــَةفَقَــاتِلُوا{:تعــاىلقولــههــياآليــة)٤( الْكُْفــرِأَِئمــمالإِنَّهــانمَأيــملَهــملَّهلَعــونتَهنمــن: التوبــة(}ي

.)١٢اآلية
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الـصحيح علىشرحهيف)١(العسقالينحجرابنكالممناجلوابنعرفقد
طريـق ومـن ،  قريشكفار:الكفربأئمةاملرادقالالسديطريقمنالطربيروى«

مسـي ) ثالثـة إالقولـه (!مكـة أهـل مـن املشركنيرؤوسالكفرأئمةقالالضحاك
قتـادة عـن معمـر روايةويفحرببنسفيانأبوجماهدعنبشرأيبايةرويفمنهم

أبـا بـأن بوتعقـ عمروبنوسهيلسفيانوأبوربيعةبنوعتبةهشامبنجهلأبو
حـي وهـو املـذكورة اآليةنزلتمنعلىالتفسريينطبقوإمناببدرقتالوعتبةجهل

إالاملنافقنيمنوالولهق(مجيعاأسلماوقدعمروبنوسهيلسفيانأيبيففيصح
.»تسميتهمعلىأقفمل) أربعة

»مجيعـا أسـلما وقـد عمـرو بـن وسـهيل سفيانأيبيففيصح«قولهوغريب
أصـحاب مـن بقـي مـا «السرصاحبحذيفةعنالصحيحللحديثتبعايقروهو
حيـاء أبأميشهدوحذيفةالنيببعدزمانإىلبقوابأمإقرارفهو.»...اآليةهذه

!يرزقون
علـى اطلعـا العقبـة ليلـة يفرجـالن وآلـه عليـه اهللاصـلى الـنيب معكانوملا

كمـا بـاألمر يستـسر الياسـر بـن عمـار كـان دفقعمارأحدمهاعشراالثينهؤالء
عبـاد بـن قـيس عـن )٢(مـسلم علىالديباجيفجاءاألحيانبعضيفحذيفةيفعل
عهـدا أو،  ويـصيب خيطـيء الرأيفانرأيتموهأرأياقتالكمأرأيتلعمارقلنا«قال

اهللارسـول إلينـا عهـد مـا :فقـال ،  وسـلم عليـه اهللاصلىاهللارسولإليكمعهده
اهللاصـلى اهللارسـول إنوقالكافةالناسإىليعهدهملشيئاوسلمعليهاهللاصلى
هأراغندروقالحذيفةحدثينقالواحسبهشعبةقالأميتيفإن:قالوسلمعليه

.٢٤٣ص-٨ج-حجرابن-الباريفتح)١(
.١٣٨–١٣٧ص-٦ج-السيوطيالدينلجال-مسلمعلىالديباج)٢(
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اجلمـل يلـج حـىت رحيهاجيدونوالاجلنةيدخلونالمنافقاعشراثناأميتيف:قال
حـىت أكتـافهم يفيظهـر النارمنسراجالدبيلةهمتكفيكمنهممثانيةاخلياطسميف

.»"صدورهممنينجم

بـن عمـار تنـازع «قالعنهاهللارضيجابرعن)١(الواقديمغازييفوروي
الـسباب يفعمارايعلوالرجلكادفلما،  فتساباشيءيفنياملسلممنورجلياسر
علمـك عـن أخـربين :قـال ،  أعلماهللا:قال؟العقبةأصحابكانكم:عمارقال
وإمنـا ،  عنـه سـألك مالصاحبكبني:احلاضرينبعضفقال،  الرجلفسكت،  م

علـى القـوم فأقبـل حيدثـه أنالرجـل فكـره ،  علـيهم خفيـت قـد أشياءعماريريد
فقـال ،  رجـال عـشر أربعـة كـانوا أـم نتحدثكنا:الرجلفقال،  يسألونهالرجل
أناهللاأذكـرك ،  مهـال :الرجـل فقـال ،  عـشر مخـسة فهـم فيهمكنتفإنك:عمار

عـشر اخلمـسة أنأشـهد ولكـين منـهم أحدامسيتماواهللا:عمارفقال،   تفضحين
.األشهاديقومويومنياالداحلياةيفولرسولههللاحربمنهمعشرفاثنا، رجال

}مواليفَعنيالظَّاِلمِنيمتُهذِرعمملَهةُاللَّونعمَلهووءاِرس٥٢:غافر(}الد(.

روايــاتيفوعمــرومعاويــةمنــهمأنعليــهاهللارضــوانعمــارأعلــنوقــد
جالـسا كـان وسـلم عليـه اهللاصـلى النيبأنسفينةوعن«)٢(اهليثميقالصحيحة

.٢٠٧ص-الواقدي-املغازي)١(
بـن عمـر بـن بكـر أيببـن سليمانبنبكرأيببنعلياهليثمياحلسنأبو«املكيالدينتقيقال)٢(

رجـب شـهر يفولـد احلـسن أبوالديننوراحلافظالزاهداألوحداالمامالشافعياملصريصاحل
والزمـه العراقيالفضلأبااحلافظصحباخلمسنيقبيلكانفلماوسبعمائةوثالثنيمخسسنة
لهوحصلأوالدامنهافرزقابنتهعلىوصاهرهبهوانتفعفخدمهمحامهبلغأنإىلمالزمةأشد

، بقراءتـه أحيانـا الـشيخ مسعورمبامصنفاتهمنالكثريوكتبمسموعاتهغالبمعهفسمعبركته
!
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والـسائق القائـد اهللالعـن فقـال سـائق وخلفـه قائـد يديهوبنيبعريعلىرجلفمر
. ثقاتورجالةالبزاررواه. والراكب

علـى ثالثـة وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولرأىقالقنفذبناملهاجروعن
. ثقاتورجالهالكبرييفالطرباينرواه. ملعونالثالثفقالبعري

وأمـر أمـرهم وذكرصفنييومياسربنعمارقالقالفةحذيبنسعدوعن
أعوانـا عليهرأوافلماالكفروأسروااستسلمواولكنأسلمواماواهللافقالالصلح
يـذكر ولـيس )١(.»ترمجهمنأرملحذيفةبنوسعدالكبرييفالطرباينرواه. أظهروه

"
بكتبـه فأعانهالستةالكتبعلىالزائدةاألحاديثمنأمحداإلماممسنديفماجبمععليهوأشار

غايـة (ومساهالفائدةكبريوهوالشيخلهحررتسويدهمنفرغفلماذلكيفالتصرفإىلوأرشده
) البـزار زوائـد يفالزخـار البحـر (فخـرج التخـريج هـذا إليـه حبـب مث) أمحـد زوائـد يفاملقصد

البـدر (و) املعجمـني زوائـد يفالبحـرين وجممـع (املوصلي) يعلىأيبزوائديفاألعلىاملقصد(و
والـضعف بالـصحة عليهاالكالممعاإلسنادحمذوفالكلمجعمث) الكبرياملعجمزوائديفاملنري

) حبـان ابنلزوائدالظمآنموارد(أيضاوله) الفوائدومنبعالزوائدجممع(ومساهواحدمؤلفيف
اخللـل مـن فيهـا مـا علىجيداترتيباحبانابنثقاتورتب) احلارثزوائدعنالباحثبغية(و

مـسودة وهـي فمـات نعـيم أيبللحـافظ األوليـاء حليـة يفاملـسندة واألحاديـث العجليوثقات
حافظـا عاملـا إمامـا عليـه تعـاىل اهللارمحـة وكـان ،  حجـر بنالفضلأبواحلافظربعهاحنوفبيض
كـثري للمنكـر اإلنكـار شـديد الفطـرة سـليم سـالكا لينـا هينـا خـريا عامتواضمتقشفازاهداورعا

واالقتـصاد العبادةمعالناسإىلالتوددكثريواحلديثوالعلمالدينوأهلللغرباءحمبااالحتمال
اشـتغال يفأوقاتـه غالـب ،  اخلـري أهـل ومـن القـاهرة حماسـن منتعاىلاهللارمحهوكانوالتعفف

جييـب للمتـون كثريااستحضارهبرمحتهتعاىلاهللاتغمدهوكانوالتهجدالليلبالتالوةكثريوكتابة
» عليـه املتـون حفـظ يفرجحورمباالعراقيالدينزيناحلافظشيخناذلكفيعجببسرعةعنها
.٢٤٠–٢٣٩ص-املكيفهدبنحممدالدينتقي-احلفاظطبقاتبذيلاألحلاظحلظ

.١١٣ص-١ج-اهليثمي-الزوائدجممع)١(
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.)١(الثقاتيفانحبابنعدهوهذاحذيفةبنسعدغريوالرجالاحلديثكتبيف
ابـن روى!الـصحابة مـن عمـار غـري املـسلمني الباملستسلمنيوصفهموقد

أنالناسفأمراملدينةعلىمروانكان«قالدثاربنحماربعنبطريقني)٢(اكرعس
إىليـدعوه الـشام أهـل نفيـل بنعمروبنزيدبنسعيدإىلوأرسلليزيديبايعوا
أبـايع أنمـروان يـأمرين :فقـال ، اهليئـة رثّربأغأشعثرجلفخرج:قال،  البيعة
.»جمنون:الشامأهلفقال، تسلموااسولكنأسلمواحىتبسيفيضربتهملقوم

انبعضهمعنحجرابنذكرلذا!يسلمواوملمكةفتحعنداستسلموافهم
. !سفيانابومنهمالكفرائمة

مـع وعمـرو اويـة معذميفعمـار خـرب يـروي اهليثمـي أنللنظرامللفتومن
صارحىتاءهمأمسالتاريخأخفىالذينهؤالءهمفمن!البعريأصحابلعنأخبار

!؟منهمأشهربعريهم

عـن )٣(ذكـر ذلـك مـزاحم املنقـري وقـال         ،  هم أبو سـفيان ومعاويـة وأخـوه       
وفـدنا  :عن علي بـن األقمـر قـال   ، حدثين األعمش، عن بليد بن سليمان   ،  نصر«

لو مررنا برجل قـد شـهد رسـول اهللا صـلى     :نا مث قلنا  على معاوية وقضينا حوائج   
يـا صـاحب رسـول اهللا        :فأتينـا عبـد اهللا بـن عمـر فقلنـا          . اهللا عليه وسلم وعاينـه    

يعـين  -إن هـذا أرسـل إيل   :قال. حدثنا ما شهدت ورأيت، صلى اهللا عليه وسلم 
فجثـوت علـى ركـبيت بـني     . لئن بلغين أنك حتدث ألضربن عنقك:فقال-معاوية  

واهللا مـا كنـت    :فقـال . وددت أن أحد سيف يف جندك على عنقـي         :يه مث قلت  يد

.٢٩٤ص-٤ج-حبانابن-الثقات)١(
.٨٩ص-٢١ج-عساكرابن-دمشقمدينةتاريخ)٢(
.٢٢٠ص-املنقريمزاحمابن-صفِّنيوقعة)٣(
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وأمي اهللا ما مينعين أن أحدثكم ما مسعت رسـول اهللا صـلى اهللا         . ألقاتلك وال أقتلك  
-رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسل إليـه يـدعوه            . عليه وسلم قال فيه   

ال أشـبع اهللا بطنـه   :فقال. لهو يأك:فجاء الرسول فقال-وكان يكتب بني يديه    
وخـرج مـن فـج فنظـر رسـول اهللا إىل أيب سـفيان وهـو            :قـال  ؟فهل ترونـه يـشبع    

فلمـا نظـر إلـيهم رسـول اهللا     ، أحدمها قائد واآلخـر سـائق   ،  راكب ومعاوية وأخوه  
أنـت   :قلنـا . "اللـهم العـن القائـد والـسائق والراكـب          :صلى اهللا عليه وسلم قال    

كمـا  ،  وإال فـصمتا أذنـاي    ،  نعـم  :قـال  ؟عليـه وسـلم   مسعت رسول اهللا صلى اهللا      
..»عميتا عيناي

وقد تعرضت هذه الروايـة اىل تـشويه يهـدف اىل حـصر اللعـن يف شخـصية               
دف التقليل من التأثري السليب للرواية علـى     ،  واحدة من هذه الشخصيات الثالث    

ملهاجر بن قنفـذ  عن ا«وهي)١(ا إذ رويت بصيغة أخرى يف جممع الزوائد      ،  املعنيني
إذ »اهللا عليه وسلم ثالثة على بعري فقال الثالـث ملعـون     قال رأى رسول اهللا صلى    

فقـد  ! أدت هذه الصيغة املطلوب منـها فـضالً عـن ان هـذه الـصيغة حرفـت أيـضا                
أي اإلنسان الـذي ركـب   ) الثالث(«)٢(فسرها املناوي يف شرح اجلامع الصغري بقوله   

أي ) ملعـون (، فكان هو الثالـث وكانـت ال تطيـق ذلـك        على البهيمة وعليها اثنان   
مـدرج مـن كـالم    ) يعـين علـى الدابـة    (مطرود عن منازل األبرار يطهر بالنار فقوله      

الراوي ال من تتمة احلديث فلو بينـه املـصنف لكـان أوىل مث إنـه إمنـا قـال يف ثالثـة             
ينة فال يلزم منه أقبلوا من سفر على هذه اهليئة فالكالم يف ثالثة خمصوصة ودابة مع   

. !!»ثالثة كانوا على أية دابةحرمة ركوب أي

.١١٣ص-١ج-اهليثمي-الزوائدجممع)١(
.٤٤٧ص-٣ج-املناوي-الصغرياجلامعشرحالقديرفيض)٢(
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أخـرج ابـن   «واللفـظ لـه  )٣(الـشوكاين و)٢(وابن كثري)١(وقد روى ابن عساكر   
ملا أسـرى بـالنيب صـلى اهللا عليـه     :أيب خيثمة وابن عساكر عن الربيع بن أنس قال    

فـشق ذلـك   ، نـاس وهو بعض بين أمية على املنـرب خيطـب ال         ،  وآله وسلم رأى فالنا   
:فأنزل اهللا، صلى اهللا عليه وآله وسلمعلى رسول اهللا 

. ١١١-األنبياءسورة}وإِن َأدرِي لَعلَّه فِتْنةٌ َلكُم ومتَاع إَِلى حٍِني{

وان كانت القصة قد دفنـت بـشكل ـائي         ،  واملعين هو معاوية بن أيب سفيان     
ساً لتظهـر  وجـدت هلـا متنفـ    ) أخف وطأة (ذا اللفظ لكن القصة املماثلة واليت هي      

)٥(ابـن كـثري  )٤(بشكل خجول على صفحات بعض الكتب فقد روى ابن عـساكر            

، عن علـي بـن زيـد   ،  عن سفيان الثوري  ،  قال علي بن املديين عن حيىي بن سعيد       «
رأيـت بـين أميـة    :عن سعيد بن املسيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم قـال           

 ِر{:ذلك علي فأنزلتيصعدون منربي فشقَلةِ الْقَدِفي َلي اهْلنالقدرسورة}إِنَّا َأنْز -
. فيه ضعف وإرسال.١

، حدثنا عبـد اهللا بـن منـري   ، حدثنا حيىي بن معني:وقال أبو بكر بن أيب خيثمة  
ا   {:عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب يف قوله     ،  عن سفيان الثوري   ْلنـعا ج مـو

رأى ناسـا  :قـال ٦٠اآليـة من-اإلسراءسورة}فِتْنةً لِلناِسإِّالي أَريناكَ  الرؤيا الَِّت 
إمنا هي دنيا يعطوا وتضمحل عـن  :فقيل له، من بين أمية على املنابر فساءه ذلك    

.٣٤٢ص-٥٧ج-مشقدمدينةتاريخ)١(
.٥٣ص-١٠ج-كثريابن-والنهايةالبداية)٢(
.٤٣٤–٤٣٣ص-٣ج-الشوكاين-القديرفتح)٣(
.٣٤٢–٣٤١ص-٥٧ج-عساكرابن-دمشقمدينةتاريخ)٤(
.٥٣ص-١٠ج-كثريابن-والنهايةالبداية)٥(
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..»قليل فسرى عنه

النـاس هــذا احلـي مــن   يهلـك «عــن البخـاري احلــديث )١(وروى ابـن حجـر  
وقـال يف شـرحه عليـه      .»لـو أن النـاس اعتزلـوهم      :قال؟قالوا فما تأمرنا  ،  قريش

يف رواية عبـد الـصمد لعنـة اهللا علـيهم      ) فقال مروان لعنة اهللا عليهم غَلَمة     :قوله«
وهذه الرواية تفسر املراد بقوله يف رواية املكي فقال مروان غلمـة كـذا          ،  من أغيلمة 

لـه لعنـة اهللا علـيهم     اقتصر على هذه الكلمة فدلت رواية الباب أا خمتصرة من قو          
ومل يــرد ، غلمــة فكــان التقــدير غلمــة علــيهم لعنــة اهللا أو ملعونــون أو حنــو ذلــك 

قوله فقال أبو هريرة لـو شـئت أن أقـول بـين فـالن وبـين          (التعجب وال االستثبات  
يف رواية اإلمساعيلي من بين فالن وبين فالن لقلت وكـأن أبـا هريـرة              ) فالن لفعلت 

ذلك من اجلراب الذي مل حيدث به وتقدمت اإلشارة إليه     كان يعرف أمسائهم وكان     
قوله فكنـت  (وتقدم هناك قوله لو حدثت به لقطعتم هذا البلعوم      ،  يف كتاب العلم  

قائل ذلك عمرو بن حيىي بن سعيد بـن عمـرو وجـده سـعيد بـن        ) أخرج مع جدي  
عمرو وكان مع أبيه ملا غلـب علـى الـشام مث ملـا قتـل حتـول سـعيد بـن عمـرو إىل                 

أي وغريهـا ملّـا ولـوا اخلالفـة     ) قوله حني ملكوا الشام(لكوفة فسكنها إىل أن مات  ا
قولـه فـإذا رآهـم    (وإمنا خصت الشام بالذكر ألا كانت مساكنهم من عهد معاوية  

هذا يقوي االحتمال املاضي وأن املـراد أوالد مـن اسـتخلف منـهم          ) غلمانا أحداثا 
هريـرة فمـن جهـة كـون أيب هريـرة مل يفـصح        وأما تردده يف أيهم املراد حبـديث أيب       

والذي يظهر أن املذكورين من مجلتهم وأن أوهلم يزيد كما دل عليه قول ، بأمسائهم
ن يزيد كان غالبا ينتزع الشيوخ من إمارة      يرة رأس الستني وإمارة الصبيان فإ     أيب هر 

.»البلدان الكبار ويوليها األصاغر من أقاربه
.٧٦ص-١ج-حجرابن-اإلصابة)١(
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وأما قوله وأوهلم يزيد فهذا من جراب ابـن    . !أمية واحلديث كله يشري اىل بين    
!هريرة

فقد أُخفي جزء منها وقطّعت   ،  بنفسها من التضليل   وحىت هذه الرواية مل تنج    
أخـرج ابـن أيب   «)١(أوصاهلا يف بعض الكتب كما يف الـدر املنثـور إذ قـال الـسيوطي       

بالنيب صلى اهللا شيبة وابن عساكر عن الربيع بن أنس رضي اهللا عنه قال ملا أُسرى          
..»عليه وسلم فأنزل اهللا وان أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني يقول هذا امللك

. !فقد أخفوا ما أخفوه منهاوأنت ال تفهم شيئا من الرواية

وأشـهرهم القلـوب ومرضىالنفاقرؤوسفضحيفوعمارحذيفةجدوقد
ومـن باطنـهم يفكفاربأممريةبالصرحونيفنراهموعمروومعاويةسفيانأبو

عـن ،  يعلـى بـن حيـىي عـن )٢() صـفِّني وقعـة (يفمـزاحم بننصررواهمامواقفهم
احلكـم بـن أمسـاء عـن ،  رجاءأيببنزيدعنحصريةبناحلارثعن،  املزينصباح

ارتفـاع ،  ياسـر بنعماررايةحتتطالبأيببنعليمعبصفِّنيكنا»قالالفزاري
إلينـا انتـهى حـىت الـصف يـستقري رجـل أقبـل إذ،  أمحـر ربدبـ استظللنا-الضحى

؟اليقظانأبو:قال. عمارهذا:ياسربنعمارفقال؟ياسربنعمارأيكم:فقال
لنفـسك اختر:قال؟سراأوعالنيةافأنطقإليكحاجةيلإن:قال. نعم:قال
هلـي أمـن خرجـت إين:قال. فأنطق:قال. ةعالنيبل،  ال:قال. شئتذلكأي

علـى وأـم القـوم هـؤالء ضـاللة يفأشـك العليـه حنـن الذياحلقيفمستبصرا
فتقدم،  هذايومناصباحهذهليليتكانحىتمستبصراذلكعلىأزلفلم،  الباطل
نـاديهم مفنادى،  بالصالةونادىاهللارسولحممداوأناهللاإالإلهأالفشهدمنادينا

.٣٤٢ص-٤ج-السيوطيالدينجالل-ثوراملنالدر)١(
.٣٢٢–٣٢٠ص-املنقريمزاحمابن-صفنيوقعة)٢(
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وتلونـا ، واحـدة دعـوة ودعونا، واحدةصالةفصليناالصالةأقيمتمث،  ذلكمبثل
يعلمهـا البليلـة فبـت ، هـذه ليليتيفالشكفأدركين، واحدورسولنا،  واحداكتابا

عمـار لقيتهل:فقاللهذلكفذكرتاملؤمننيأمريفأتيت،  أصبحتحىتاهللاإال
لهقال. لذلكفجئتك. فاتبعهلكيقولمافانظرفالقه:قال. ال:قلت؟ياسربن

، العـاص بـن عمـرو رايـة فإـا املقـابليت السوداءالرايةصاحبتعرفهل:عمار
هـي مـا الرابعـة وهـذه ،  مـرات ثـالث وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولمعقاتلتها
أوحنينـا ووأحـدا بـدرا أشـهدت . وأفجـرهن شـرهن هـي بـل ،  أبرهنوالخبريهن
رايـات مراكـز علـى مراكزنـا فـإن :قـال . ال:قال؟عنهافيخربكأبلكشهدها
هـؤالء وإن،  حـنني ويـوم ،  أحـد ويـوم ،  بدريوموسلمعليهاهللاصلىاهللارسول

فـواهللا ؟فيهومنالعسكرهذاترىهل،  األحزابمناملشركنيراياتمراكزعلى
كـانوا عليـه حنـن للذيمفارقاقتالنايريدممنمعاويةمعأقبلمنمجيعأنلوددت

دمأفتـرى . عصفوردممنأحلَّمجيعالدماؤهمواهللا. وذحبتهفقطعتهواحداخلقا
أتـراين ،  دمـاؤهم حـالل كـذلك فإم:قال. حاللبل،  ال:قال؟حراماعصفور

انـصرف ف:قـال . أحببـت ذلـك أيفـاختر :قـال . يلبينـت قـد :قـال ؟لكبينت
يرتـاب حـىت بأسـيافهم سيـضربوننا إـم أما:فقالياسربنعماردعاهمثالرجل

مـن هـم ماواهللا. عليناظهرواماحقعلىيكونوامللو:فيقولونمنكملوناملبط
سـعفات يبلغونـا حـىت بأسـيافهم ضـربونا لـو واهللا. ذبابعنييقذيماعلىاحلق
حـىت أبداساملاسلمايكونالاهللاوأمي. طلباعلىوهمحقعلىأنالعرفتهجر
الفريـق علـى يـشهدوا وحـىت ،  رينكافكانوابأمأنفسهمعلىالفريقنيأحديبوء

حـىت الـدنيا أيـام ينصرموال. وموتاهماجلنةيفقتالهموأناحلقعلىبأماآلخر
، النـار يفوقـتالهم أعـدائهم مـوتى وأن،  اجلنـة يفوقـتالهم موتـاهم بـأن يشهدوا
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.»الباطلعلىأحياؤهموكان

اليمـان نبـ حذيفـة بنسعدعنصحيحبسند)١(املستدركيفاحلاكموروى
أردمتاألمـرين أيأدرىمـا :فقـال العـاص بـن سعيدعيوبحذيفةإىلرفع«قال

يفترتعياهللامنمرسلةفإاالفتنةهذهردأردمتأو،  لكمليسقومسلطانتناول
متـروك أحـد ولـيس مانعهـا أحـد والرادهـا أحـد لـيس خطامهاتطأحىتاألرض

مـن القطعةالقزعقالاخلريفكقزعقزعاقومااهللايبعثمث،  قتلإلّااهللاهللايقول
هـذا «احلـاكم قـال .»الكـبري الـسحاب حتـت مـرت إذاظـل كأـا الرقيقالسحاب

.»خيرجاهوملاإلسنادصحيححديث

الروايـات وصـفتهم الـذين القـوم هؤالءأنالبيتأهلاترواييفوردوقد
عـدالً ميألهـا الـذي مالـسال عليـه املهـدي اإلمامأصحابهماخلريفكقزعام

. وقسطاً

.٥٠٣ص-٤ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٨٩

الصحابةهم...اُاصطفىالذينالعباد

:تعاىلقال:تيميةابنقال

ــلِ{ ــ ــدقـُ ــ مـــهِالْح ــالملِلَّـــ ــ ســـىو ــ ــــادِهِعلـَ ــذِعِبـ ــطَفَىينالَّـــ ــ اصـــه ــرآللَّـــ ــ يـــاخ ــ أَمـ
رُِكونش٥٩:النمل(}ي(.

ريـب والسـلم و عليـه اهللاصـلى حممدأصحابهمالسلفمنطائفةقال
:فيهااهللاقالاليتاألمةهذهمناملصطفَنيأفضلأم

}اثُمْثنرأَوالْكِتَابا الَِّذيننطَفَي اصـ ن نهم ِعبادَِنـا مـِ الِم فَمـِ نهم ِلنفْـسِِه ظـَ ومـِ
 صِد اِبق ومِــنهممْقتـَ اتِسـرــالْخَي و ذَلِــكاللَّـهِ ِبــِإذِْنبِ الْفَــضْلُهـ٣٢(الْكَــبِري (

اتنٍنجدا عُلوَنهخد يـ نلَّـوحـا يِفيه ن اوِر مـِ أَسـ ن هم ولُؤلُـؤًا ذَهـٍب مـِ اسـلِبو
.)٣٣-٣٢اطرف(})٣٣(حرِيرفِيها

قبلهماألمتنيبعدالكتابأورثواالذينهمسلموعليهاهللاصلىحممدفأمة
.)١(»اصطفىالذينأماهللاأخربوقدوالنصارىاليهود

.٢٢٥-٢٢٣ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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:اجلواب

بـأم قالوبعضهم،  األنبياءهماملصطفَنيأنيقولمنبنيالسلفاختلف
فكيـف الكتـاب الـصحابة هؤالءاهللاأورثولووآلهعليهاهللاصلىالنيبأصحاب
، أوجهوعشرةأوجهسبعةعلىوقراءةاملصاحفوغلِّاحلرقحدإىلفيهخيتلفون
ابـن سـليمان قـال ..الـسبعة القـراء أحدمحزةقراءةيقرامنعلىلسياطاوضرب

يكـره يزيـد كـان :يقولسنانبنأمحدمسعت:يقولداودأبامسعت«)١(األشعث
عبـد مسعـت :يقـول سـنان ابـن مسعـت :داودأبوقال. شديدةةكراهيمحزةقراءة

محـزة راءةقـ يقـرأ مـن علـى سـلطان عليـه يلكـان لـو :يقـول مهـدي بـن الرمحن
.»وبطنهظهرهألوجعت

مث!الفـاً سـبعون املـسلمني منيقتلحىتأبنائهابنياألمةهذهتتقاتلوكيف
داريفالنـساء أعـراض وتـك ،  الكعبةوحترق،  قتلةبأبشعالنيبسبطياألمةتقتل

مـصطفاة األمـة إننعـم !الطامـات مـن غريهـا اىلوآلهعليهاهللاصلىالنيبهجرة
حـىت يعممـون وإمنـا وأتباعـه تيميـة ابـن يريـده الـذي التعمـيم علىاؤهاأبنوليس

!الواحدةاألمةحبجةغريهمحسناتمعاألموينيطاماتيدخلوا

قداهللاكانفلو!؟وارثوهوهماحلدهذاإىلالكتابتفسرييفاختلفواوكيف
بـآرائهم فيـه يقولـون الـذي احلـد اىلسـيختلفون بـأم يعلموهوالكتابأورثهم

يفاللطـف فمـا علمـه اوصاحبةجلهلتبعاالشمالوذاتاليمنيذاتاملعاينفتطري
!اللطيف؟وهوذلك

مث«تعـاىل وقولـه »اصـطفى الـذين ادهعبعلىوسالم«يقولتعاىلاهللاإنمث

.٣٠٧ص-١ج-األشعثبنسليمان-داودأليباآلجريسؤاالت)١(
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تفـصيل هنـاك يكـن ومل»عبادنـا «وذكـر »عبادنـا مناصطفيناالذينالكتابأورثنا
!! غريه؟دون»العباد«بلفظهنااملذكورينخصمل:تيميةابنعند

أرقـى مـن أميفيد) عبادنا(وقوله) عباده(بقولتعاىلإليهالعبادإضافةإن
لطـائف مـن وهـو مـرة عـشر اثنـا القـرآن يفاللفـظ هـذا ذكروقدملؤمننياشرائح

:تعاىلقالاإلشارات

) ملـرتني (وحممـد وبوايوداودنوحاهللاأنبياءبهوصفوقدمرات٥:عبدنا
.امجعنيعليهماهللاصلى

) عبـده (بأنـه وآلـه عليهاهللاصلىحممدالنيباهللاوصفوقدمرات٧:عبده
واحدةمرةالسالمعليهاوزكريمراتمخس

مرات٦:عبدا

) العبادةمشتق(٧:العبد

مرة٣٤: عباده

مرة١٧:عبادي

مرة١٢:عبادنا

مرة٠٢:العباد

ةمر٢:عبدين

مرة٤:عباد

مرة٢:عبادا

مرات٧: عبادك

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٢٩٢

واحدةمرة١: عبادكم

إذالقـرآين املصطلحيفالعبيدعنخيتلفونالعبادأنالتأملبعديظهروالذي
:هيمواضعمخسةيف) العبيد(مصطلحورد

}ـا ذَلِكبِم تمقَـد دِيكُم أَيـَأنو اللّـه سي :عمـران آل(}لِّْلعِبيـِد ِبظَـالٍم لـَ
١٨٢(.

}اذَلِكِبمتمَقددِيكُمأَيَأنواللّهسٍمَليِبيِدِبظَال٥١:األنفال(}لِّْلع(.

.)١٠:احلج(}لِّْلعِبيِدبِظَلَّاٍمَليساللَّهوَأنيداَكَقدمتِبماكذَِل{

}ــن مِــَلمــالِحًاع فْــسِهِصفَلِنـن مـــو ـااءأَس هـلَيـافَع مـوــك ببِيــِدبِظَلَّــاٍمرلِّلْع{
.)٤٦:فصلت(

.)٢٩:ق(}عِبيِدلِّْلبِظَلَّاٍمَأنَاوماَلديالْقَولُيبدُلما{

العـدل وبالتـايل باحلـساب مرتبطـة ولكنـها الـذم يفصرحيةتكنملوانوهي
.هؤالءهويةاىلإشارةوهيالعقابمنالرباين

:تعاىلقالملرتنيباالصطفاءاملصطلحاختصفقدالعبادأما

ــ{ ــ ــدِلقـُ ــ مـلِلَّـــــهِالْحــلَام ــ ســـــىو ــادِهِعلـَ ــ عِبـــطَفَىالَّـــــذِين ــ آاصـللَّـــــهــر ــ يـــــاخ أَمـ
رُِكونش٥٩:النمل(}ي (

}اثُمْثنرأَوالْكِتَابا الَِّذيننطَفَي اصـ ن نهم ِعبادَِنـا مـِ الِم فَمـِ ومِـنهم لِّنفْـسِِه ظـَ
ـصِد ـنهممقْتـَ ـاِبقومـِ اتِسـرـالْخَي ـكاللَّــهِبِــِإذِْنبـِ ـوذَلـِ ـضْلُهـ ـبِريالْفـَ }الْكـَ

.)٣٢:فاطر(

:فقالاجلنةبدخوهلماهللاثىنمث
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}»ــات نـنٍجــد اعـلُونَهخــد يـنــو ــايحلَّـ فِيهـــن ــاوِرمـِ أَســـن ــبٍمـِ ذَهـلُؤــؤًاو لـُ
مهاسلِباوفِيهرِيرَقالُوا) ٣٣(حودمالَّذِيلِلَّهِالْحبـا َأْذهنع نـزالْحـا ِإننبر

ُكلَغَفُورشاالَّذِي) ٣٤(ورلَّنأَحارـِة دَقامالْم ن ضْلِهِ مـِ سنا الفـَ مــا يِفيه بص نـَ
.٣٥-٣٣فاطر})٣٥(ُلغُوبفِيهايمسناوال

علـيهم اهللاصلى) ملرتني(وحممدوأيوبوداودنوحاهللاأنبياءبهوصفوقد
اثـين يف) عبادنـا (لفـظ وجاء،  منهمواحدكلعلى) عبدنا(لفظأطلقبأنأمجعني

داخلـون العبـاد فهـؤالء ،   املمـدوحني أواملعصومنيمعكلهاالقرآنيفمورداعشر
روايـات الـسنة أهـل حمدثوروىالذينالصحابةعلىينطبقالوهذاكلهمللجنة
سـعد بـن سهلعن«)١(البخارييفكمااحلوضمنبعضهمومنعبعضهمارتداد

شـرب علـى مـر مـن احلوضعلىفرطكمإينوسلمليهعاهللاصلىالنيبقالقال
وبينـهم بـيين حيـال مثويعرفـوين أعـرفهم أقوامعلىلريدنأبدايظمأملشربومن
:فقلت؟سهلمنمسعتهكذافقالعياشأيببنالنعمانفسمعينحازمأبوقال
مـين مإـ فأقولفيهايزيدوهولسمعتهاخلدريسعيدأيبعلىاشهد:فقال. نعم

ابنوقال، بعديغريملنسحقاًسحقافأقولبعدكأحدثواماتدريالانكفيقال
.»أبعدهواسحقهسحقهبعيدسحيقيقالبعداسحقاعباس

عن) ٢(البخارييفأخرىروايةوويفباجلنةهلمويختمالكتابيرثونفكيف
هلـم فقـال وبينـهم يينبمنرجلخرجعرفتهمإذاحىت«وآلهعليهاهللاصلّىالنيب

أدبـارهم علىبعدكارتدواإمقالشأموماقلتواهللالنارإىلقالأينفقلت
قلـت هلـم فقـال وبينهمبيينمنرجلرجخعرفتهمإذاحىتزمرةإذامثالقهقري

.٢٠٨–٢٠٧ص-٧ج-البخاري-البخاريصحيح)١(
.٢٠٩–٢٠٨ص-٧ج-البخاري-البخاريصحيح)٢(
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القهقريأدبارهمعلىبعدكارتدواإمقالشأمماقلتواهللالنارإىلقالأين
.)١(»النعممهلمثلإالّمنهملصخيأراهفال

كـان انـه املـسيب ابـن عـن شـهاب أبـن عـن «)٢(للبخاريأخرىروايةويف
وسـلم عليـه اهللاصـلى الـنيب أنوسـلم عليـه اهللاصـلى النيبأصحابعنحيدث

أصـحايب ربيـا فـأقول عنهفيحلؤونأصحايبمنرجالاحلوضعلييرد:قال
.»القهقريأدبارهمعلىارتدواإمبعدكأحدثوامبالكعلمالانكفيقول

شـرب الـصحابة بعـض إنعلمـا ! ؟النعممهلمثلإلّامنهميبقوملفكيف
كـان وبعـضهم بالنـصارى وحلـق ارتدوبعضهممةاحملترالنفسقتلوبعضهماخلمر
إذ نقـل ابـراهيم بـن حممـد         وآلهعليهاهللاصلىالنيبعلىيكذبحىتالرشىيقبل

بـذل  -لعنـه اهللا  -إن معاويـة  «)٣(الثقفي عـن أيب جعفـر االسـكايف املعتـزيل قولـه          
أيب لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حىت يروي أن هذه اآلية نزلـت يف علـي بـن          

:طالب

ومِن الناسِ من يعِجبك َقولُه ِفي اْلحياةِ الدنْيا ويشِهد اللَّه علَى ما فِي قَلْبِهِ {
رث   ) ٢٠٤(وهو أََلد اْلخِصاِم  الْحـ ِلـكهيا وِفيه ْفسِدضِ ِليى ِفي اْلأَرعلَّى سِإذَا تَوو
ال ي اللَّهَل وسالنوادالْفَس سورة البقرة})٢٠٥(ِحب.

:وأن اآلية الثانية نزلت يف ابن ملجم امللعون وهي

، اإلبـل ضـوال :اهلمـل " الـنعم مهلمثلإالمنهمخيلصفال" احلوضحديث«األثريابنقال)١(
-احلـديث غريـب يفالنهايـة / » ضالةالالنعمقلةيفقليلمنهمالناجيإنأي. هامل:واحدها

.٢٧٤ص-٥ج-األثريابن
.٢٠٨ص-٧ج-البخاري-البخاريصحيح)٢(
.٨٤٣–٨٤٠ص -٢ج -إبراهيم بن حممد الثقفي -الغارات )٣(
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اِد        { بِالِْعبـ وفؤر اللَّـهَضاتِ اللَِّه ورم تِغَاءاب هرِي نَْفسشي ناِس مالن مِنو{
.)٢٠٧:البقرة(

، فلم يقبـل ، ألففبذل له ثالمثائة   ،  فلم يقبل ،  فلم يقبل فبذل له مائيت ألف     
.»فقبل، فبذل له أربعمائة ألف

أخـذنا ولـو القـرآن كـل يفوممدوحونللجنةداخلوناملصطفَونالعبادبينما
:تعاىلقولهلوجدنا»عبادنا«موارد

}لَقَدتمبِِههمهاوالِبهأَىأَنلَورانهرِهببرَكذَلِكرِفصلِن ـهنع
وءالساءوشالْفَحإِنَّهاِدنَامِنعِبخْلَصِني٢٤:يوسف(}اْلم(.

: تعاىلوقوله

ًة آتَينـاه ِعبادَِنـا منعبدًافَوجدا{ مـحر ن }عِلْمـاً لَّـدنَّا مـِن وعلَّمنـاه ِعنـِدنَا مـِ
.)٦٥:الكهف(

: تعاىلوقوله

}ةُتِلْكنالَّتِياْلجُنورِثاِدنَاِعمِننبمًاَكان٦٣:مريم(}تَقِي(.

: تعاىلوقوله

}اثُمْثنرأَوالْكِتَابا الَِّذيننطَفَي اصـ ن نهم ِعبادَِنـا مـِ الِم فَمـِ ومِـنهم لِّنفْـسِِه ظـَ
ـصِد ـنهممقْتـَ ـاِبقومـِ اتِسـرـالْخَي ـكاللَّــهِبِــِإذِْنبـِ ـوذَلـِ ـضْلُهـ ـالْفـَ }بِريالْكـَ

.)٣٢:فاطر(

:فقالنوحتعاىلووصف

}إنَّهاِدنَامِنعِبمِنِنيؤ٨١:الصافات(}الْم(.
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:فقالإبراهيمتعاىلووصف

}إنَّهاِدنَامِنعِبمِنِنيؤ١١١:الصافات(}الْم(.

:فقالوهارونموسىووصف

.)١٢٢:اتالصاف(}الْمؤمِنِنيعِباِدنَامِنإِنَّهما{

: فقالالرسلتعاىلووصف

}لَقَدوقَتباسُتناِدنَاكَِلمِلعِبلِنيسر١٧١:الصافات(}اْلم(.

:فقالاألنبياءوذكر

}اذْكُرنَاوادعِباِهيمراقَإبحإِسوقُوبعيلِيودِيُأوارِالْأَيصالْأَبص(}و:
٤٥(.

: تعاىلوقال

ــذَلِ { ــن روحــــًاإِلَيـــك أَوحينـــا كوكـَ رِنَـــا مــــاأَم مـ رِي كُنـــتــد ـــاتـَ مـ
لَاالْكِتَابوانَلكِناْلإِميواهْلنعِدي نُورًاج هِ نَّهـ ن بـِ اء مـنَّـش ن ِعبادَِنـا مـِ

إِنَّكدِيواٍطإِلَىلََتهتَقِيٍمِصرس٥٢:الشورى(}م(.

: تعاىلوقال

}بـر ـثَال هاللَّــضـَ مـوا لِّلَّــذِينـر ـرأَةكَفـَ ـوحٍ اِمـ ـرأَةنـُ اِمــوطٍ و ـت َكاَنتَــالـُ تَحـ
ن عنهمـا يْغنِيـا فَلَمَفخَانََتاهماصالِحيِنعِباِدنَامِنعبدينِ يئًا اللَّـهِ مـِ قِيـَل شـو

.)١٠:التحريم(}الداخِلِنيمعالنارادخلَا

خاصـة ) عبادنـا (كـون اىليشريالقرآنيففقطبالرسل) عبادنا(ارتباطفلذا
:تعاىلفقولهلذالنفسهاهللاأضافهمفقدللمعصومني
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ــلِ{ ــ ــدقـُ ــ مـلِلَّـــــهِالْحــلَام ــ ســـــىو ــادِهِعلـَ ــ عِبـــطَفَىالَّـــــذِين ــ اصـآللَّـــــهــر ــ يـــــاخ أَمـ
رُِكونش٥٩:النمل(}ي(.

:تعاىلقالواحدوكلهمفيهتناقضهملعدمالكتاباهللافأورثهملذا

}اثُمْثنرأَوالْكِتَابا الَِّذيننطَفَي اصـ ن نهم ِعبادَِنـا مـِ الِم فَمـِ نهم ِلنفْـسِِه ظـَ ومـِ
 صِد اِبق ومِــنهممْقتـَ اتِسـرــالْخَي و ذَلِــكاللَّـهِ ِبــِإذِْنبِ الْفَــضْلُهـ٣٢(الْكَــبِري (

اتنٍنجدا عُلوَنهخد يـ نلَّـوحـا يِفيه ن اوِر مـِ أَسـ ن هم ولُؤلُـؤًا ذَهـٍب مـِ اسـلِبو
ــاَأْذهــبالَّــذِيلِلَّــهِاْلحمــدوَقــالُوا) ٣٣(حرِيــرِفيهــا نعنــز الْحــاِإننبرــور لَغَفُ

ُكور٣٤-٣٢فاطر})٣٤(ش.

:تعاىلوقوله

}مهفَمِنْفسِِهَظالِمِلنمهمِنوقْتَصِدممهمِنواِبقاتِسراللَِّهبِإِذِْنبِالْخَيذَلِك
والْفَضْلُهالْكَبِري{.

املصطَفنيحالالفيهمالكتاباملصطفونأورثهمالذينحالعنإخبارهو
. باجلنةهلموخمتومممدوحونوهمكيفأنفسهم

:القرآنيةباآلية) للعباد(همالفذايطعنوقد

ــا{ يةرــس ــىح ــاِدعلَ ــاالِْعب مــأْتِيهِم يــن ــوٍلمِ ســهَِكــانُواإِّالر ــسَتهزُِئونبِ ي{
.)٣٠:يـس(

يمـدح فكيـف !احنـراف يفلكـوم علـيهم متحـسر هنـا العبادبأنوسيقال
!؟هؤالء

:واجلواب

يـا «قـرأوا الـسالم علـيهم بيـت الاهـل لقـراءة إضـافة الصحابةمنمجعاإن
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العابـدين زيـن واإلمـام وقتـادة عباسوابنكعببنأيبمنهموعد»العبادحسرة
فيـسقط ! علـيهم املُتحـسر الاملتحسرونهمالعباديكونوبالتايل)١(السالمعليهم

. االعتراض

:تعاىلقولهأما

.}يسَتهزُِئونبِِهكَانُواإِّالرسوٍلمِنيأْتِيهِمما{

. قبلهاماعلىبلالعبادعلىراجعةتكونالقدفهي

! اآليـات هلـم أشـارت مـن علـى بـل الصحابةعلىاآليةتطبيقجيوزاللذا
:السالمعليهمالبيتأهلطرقعنجاءكماعشراالثنائمةاألوهم

:قالالمالسعليهالعابدينزينأبيهعنالسالمعليهالباقراإلمامعنورد

عليـه اهللاصـلى الـنيب خـال مـا بعـضه العلممنأعطاهإالنبيااهللابعثما«
:فقالكلهالعلممنأعطاهفإنهوسلموآله

.)٨٩اآليةمن: النحل(}شيٍءِلكُلِّتبياناً{

:ملوسىوقال

.»١٤٥اآليةمن: ألعراف(}شيٍءكُلِّمِنلْواحِاألَفِيلَهوكََتبنا{
:وقال

).٤٠اآليةمن: النمل(}الْكِتَابِمِنعِلْمِعندهالَّذِيقَاَل{

حملمـد وقالاجلميععلىاهللامنيقعالواملن،  الكتابعلمعندهأنخيربومل
:وسلموآلهعليهاهللاصلى

٤ص-٢٣ج-الطـربي تفـسري و١٣٨ص-٣ج-الطربسـي الـشيخ -اجلامعجوامعتفسري)١(
.السنةأهلتفاسريمنوغريه
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}اثُمْثنرأَوالْكِتَاباالَِّذيننطَفَياصاِدنَامِن٣٢يةاآلمن: فاطر(}عِب.(

رب:وسـلم وآلـه عليـه اهللاصـلى الـنيب وقال،  املصطفَونوحننالكلفهذا
األوصـياء منأحدعنديكنملالذيالعلممنعندنااليتالزيادةفهي،  علمازدين

ــاء ــةوالواألنبي ــاءذري ــااألنبي ــذا، غرين ــمفبه ــاالعل ــاعلمن ــاالبالي ــصلواملناي وف
)١(»اخلطاب

:تعاىلقالشيئااهللاوأرادشيئاتيميةابنأرادقد

}قَــدَكــرممِــنالَّــِذينلِهِمــب ــأَتَىقَ ــانَهمالّلــهفَ ينبــناعِــدِماْلقَوــر ــيهِمفَخَ علَ
قْفمِنالسقِهِمفَومَأتَاهوذَابالْعمِنثيَالحونرعش٢٦:النحل(}ي(.

:تعاىلوقال«تيميةابنقال

}عوداللَّه وا الَّـِذين نـآم كُمِملُـوا مِـنعاتِ والِحالـص مهتَخِْلفَنس ي َليـ اْلـأَرضِ فـِ
ن الَّـِذين استَخْلَفَكما م ولَيمكِّـنن قَـبلِهِم مـِ َلهـ مهضَى الَّـذِي دِيـن ارتـَ

ملَهمهَلندبَليودِمِنعبفِهِمونـًا خأَمعونَنِي يد البـ رُِكونش ي يـ يئًا بـِ شـ نمـو
كَفَردعبذَلِكَفأُوَلئِكمه٥٥:النور(}الْفَاسِقُون(.

يفوعـدهم كما،  باالستخالفالصاحلاتوعملواآمنواالذيناهللاوعدفقد
الـذين أنعلـى ذلـك فـدل ،  امليعادخيلفالواهللا،  عظيماوأجرامغفرةاآليةتلك

الـدين وهـو ،  اإلسـالم ديـن هلمومكَّنقبلهممنالذيناستخلفكمافهماستخل
:تعاىلقالكماهلمارتضاهالذي

}ضِيتروَلكُمالم٣اآليةمن: املائدة(}دِيناًاْلأِس(.

يـستدل وهـذا ،  العظـيم واألجراملغفرةمنههلم،  أمناخوفهمبعدمنوبدهلم

.١٤٥ص-الكويفإبراهيمبنفرات-الكويففراتتفسري)١(
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الوعـد ألنالصاحلاتعملوامؤمنونستخلفنياملأنعلىبهيستدلوجهنيمنبه
ألمعظيموأجرمغفرةوهلمهلممغفورهؤالءأنعلىبهويستدللغريهمالهلم

أناملعلـوم ومـن ،  الفـتح وآيـة النـور آيةاآليتانفتناولتهمالصاحلاتوعملواآمنوا
ذاكذإفإنـه وعثمـان وعمـر بكرأيبزمنعلىالصحابةعلىمنطبقةالنعوتهذه

، والـروم فـارس قهـروا ملّـا اخلـوف بعـد واألمـن الدينومتكَّناالستخالفحصل
الفتنـة وحصلتعثمانقتلوملا،  وإفريقيةوخراسانومصروالعراقالشاموفتحوا

وكـان وخراسـان بالـشام الكفـار فـيهم طمـع بـل الكفـار بـالد منشيئايفتحوامل
وعثمـان وعمـر بكـر أيبإميـان ىعلـ القـرآن دلفقدوحينئذ،  بعضاخيافبعضهم

زمـن يفكـانوا والـذين ،واألمـن والـتمكني االسـتخالف زمـن يفمعهمكانومن
وأيبوالـزبري وطلحـة كعلـي الفتنـة زمـن وأدركـوا واألمـن والـتمكني االستخالف

اسـتخلفوا ألـم اآليـة يفدخلـوا العـاص بـن وعمـرو ومعاويـة األشعريموسى
.)١(»وأمنواومكِّنوا

:واباجل

دونالثالثـة حكـم فتـرة علـى واألمـن االسـتخالف حـصر علـى الدليلما
. االنقضاءاللالستمرارقابالزماناتفيدمطلقةاآليةأنمعسواهم

:تعاىلفقولهاآلنإىلتتحققملاآليةإنمث

.}وَليبدَلنهم مِن بعِد خوِفهِم أَمنا{

تعـرف السـاكنة كانتوباطالحقاخلطواإذوعمربكرأيبزمانيففاألمة
سـلّط حيـث عثمـان زمـن يفعياناذلكرأتوقد،  دنياهامنآلخراكسبتماذا

.٢٢٥-٢٢٣ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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معاويـة عليهـا فتـسلّط ،  بثورـا نأملاألمةحتركتوملا،  الناسرقابعلىأقاربه
:)١(السالمعليهاملؤمننيأمريعصرهيفيقولوالذي

أحـد عليهـا ليجـرأ تكـن ومل،  الفتنةعنيفقأتفأنا.الناسأيهابعدأما«
فوالـذي . تفقـدوين أنقبـل فاسـألوين . كلبـها واشـتد غيهبهاماجأنبعدغريي
ـدي فئـة عـن وال،  الـساعة وبنيبينكمفيماشيءعنتسألوينالبيدهنفسي

وحمـط ركاـا ومنـاخ ،  وسـائقها وقائـدها بناعقهـا أنبـأتكم إالمائةوتضلمائة
ونزلـت فقدمتوينقدولو. موتامنهموميوت،  قتالأهلهامنيقتلومن،  هلارحا
مـن كـثري وفـشل السائلنيمنكثريألطرقاخلطوبوحوازباألموركرائهبكم

علـيكم الدنياوضاقت،  ساقعنومشرتحربكمقلصتإذاوذلك. املسؤولني
إن. مـنكم ألبـرار البقيـة اهللايفـتح حىتعليكمالبالءأياممعهتستطيلونضيقا
. مـدبرات ويعـرفن مقـبالت ينكـرن . نبـهت أدبرتوإذاشبهتأقبلتإذاالفنت
علـيكم عنديالفنتأخوفإنأال. بلداوخيطئنبلدايصنبالرياححولحيمن
وأصـاب ،  بليتـها وخـصت خطتـها عمتمظلمةعمياءفتنةفإا،  أميةبينفتنة

أميـة بـين لتجـدن اهللاوأمي. عنـها يعمـ منالبالءوأخطأ،  فيهاأبصرمنالبالء
وتـزبن ،  بيـدها وختـبط بفيهـا تعـذم الـضروس كالناب. بعديسوءأربابلكم

غـري أوهلـم نافعـا إالمنكميتركواالحىتبكميزالونال. درهاومتنع،  برجلها
كانتـصار إالمنـهم أحـدكم انتـصار يكونالحىتبالؤهميزالوال. مضائر
خمـشية شـوهاء فتنتـهم علـيكم تـرد . مستـصحبه مـن صاحبوال. ربهمنالعبد

مبنجاةمنهاالبيتأهلحننيرىعلموال، هدىمنارفيهاليس. جاهليةوقطعا
.»بدعاةفيهاولسنا

.١٨٤–١٨٢ص-١ج-عليه السالمعلياإلمامخطب-البالغةج)١(
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املهــاجرينلنــساء)١(فقالــتذلــكإىلالــسالمعليهــاالزهــراءأشــارتوقــد
ــصار ــهايفواألن ــيتعلت ــشهدتال ــااست ــبحت"«فيه ــةأص ــدنياكعائف ــة، مل قالي
لفلـول فقبحـا ،  سـربم أنبعـد وسـئمتهم ،  عجمتـهم أنبعـد لفظتهم،  لرجالكم

.الرأيوخطلالقناةوخور، احلد

ــ{ ــائْسلَبـِ مـتمــد ــمقـَ لَهـمهــس ــخِطَأَنأَنْفـُ ســـه ــيهِماللَّـ ــيعلـَ ــذَابِوفـِ الْعـــم هـ
ونالِد٨٠اآليةمن: املائدة(}خ(.

وذعافـا ،  عبيطـا دمـا القعـب طـالع احتلبـوا مث،  نـتج تريثمـا فنظرة،  لقحت
طيبـوا طـم . األولـون أسـس ماغبالتالونويعرف،  املبطلونخيسرهنالك،  ممقرا
، شـامل وهرج،  صارمبسيفوأبشروا،  جأشاللفتنةواطمئنوا،  أنفساأنفسكمعن

وأىن، لكمخسرىفيا، حصيداومجعكم، زهيدافيئكميدع، الظاملنيمنواستبداد
:عليكمعميتوقدبكم

.)٢٨اآليةمن: هود(}كَارِهونَلهاوأَْنتُمَأنُلِْزمُكموها{

.»"املرسلنيسيدأيبعلىوالصالة، العاملنيربهللاواحلمد

املهـدي القـائم زمـان علـى إالّتنطبـق لـن اآليةوهذه! ؟املدعىاألمنفأين
. وجوراظلماملئتاكموعدالقسطااألرضسيمألالذيالسالمعليه

إذالثالثةاخللفاءفترةعلىباآليةاستدلمنعلىرد)٢(احلليبالصالحوأليب
املـذكورين صـفات ثبـوت علىبرهانإقامةإىلاختصيصهميفافتقارهم«يقول
خـرج علـيهم ذلـك تعـذر وإذا،  باتفاقاملقصوديفاآليةعنيغينوثبوته،  هلمفيها

.١٢٩–١٢٨ص-) يالشيع(الطربيجريربنحممد-اإلمامةدالئل)١(
.٣٧٦–٣٧٤ص-احلليبالصالحأبو-املعارفتقريب)٢(
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باالسـتخالف املـراد يكـون أنخيلوالأنه:ومنها. إشكالغريبأيديهممنالظاهر
:تعاىلكقوله، الكفارديارتوريثاآليةيفاملذكور

وأَورَثكُم أَرَضهم وِديارهم وأَموالَهم وأَرضًا لَـم  {، }وأَورْثنا بنِي إِسرائِيلَ  {
ي اْلــأَر {، }َتطَُئوهـا  ــو {، }ضِ فَينظُـر َكيــف تَعملُـون  ويــستَخْلِفَكُم فـِ ه

ستَخْلِف  {،}الَّذِي جعَلكُم خَلائِف ِفي اْلأَرِض  يـو كُمذْهِبأْ يشي إِن
اءشا يم ِدكُمعب مِن{.

:قولهيفالسالمعليهكآدم، البالدوتدبريالعبادعلىاخلالفةأو

.}يفًَةإِنِّي جاِعٌل ِفي اْلأَرِض خِل{

:تعاىلقولهيفوطالوت

.}إِن اللَّه قَد بعث َلكُم َطالُوت ملِكًا{

:قولهيفوداود

}قاسِ ِبالْحالن نيب ُكمضِ فَاحِليَفًة ِفي اْلأَراَك خلْنعإِنَّا ج وداوا دي{.

:سبحانهقولهيفوسليمان

ــي مْل  { ـب لِ هــي و ــر لـِ ـت       رب اغْفِ ــدِي إِنَّــك أَنـْ عب ـن ـدٍ مـِ ــي لِأَحـ ـا ينبغِ كًــا لـَ
 ابهرِِه) ٣٥(الْورِي بَِأمتَج يحالر َنا َلهخَّرفَس{.

:تعاىلوقوله

.}َأيها الناس علِّمنا منِطق الطَّيرِ وُأوِتينا مِن كُلِّ شيٍءيا{

:تعاىلقولهيفالسالمعليهوهارون

}ولِحأَصِمي ولُفِْني فِي َقواخ ونارى ِلأَِخيِه هوسقَاَل م{.
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:تعاىلقولهيفوآلهعليهاهللاصلىاهللاورسول

.}رحمةً لِلْعالَمِنيإِّالوما َأرسلْناكَ {

أهـل علـى خليفـة كونهوآلهعليهاهللاصلواتدينهمنوعلم،  للناسفكان
. واالضـطرار بـالقهر وأهلـها البالديفالتصرفظاهروأ. جلميعهمورئيسااألرض

مـن ولـيس ،  بعضعلىالدياريفاملستخلفنيلبعضمزيةفالاألولأرادكانفإن
لعـدم ،  لغريهـم خطـاب فهـو الثـاين الوجهعلىأرادوإن. شيءيفاملطلوبةاخلالفة
مـن اهذكرنـ مـن كاستخالف،   استخالفهمعلىاملعجزمنإليهيستندماأوالنص

اختيـار مـن خالفتـهم ثبـوت أن:قـوهلم هـذا يعترضوال. السالمعليهماألنبياء
اهللاأنعلىمبينأنه:أحدها:وجوهمنتعاىلإليهإضافتهايقتضيفيههلممأذون
أنلغـريه أذنمـن أن:ومنـها . ذلـك فـساد بينـا وقـد ،  االختيارعلىنصقدتعاىل
، كـذلك والوصيلهوكيلالوكيلفإن،  اختارفبعدهمنأوصيالنفسهوكيالخيتار
كانـت وإن،  وكيلـه وهـذا ،  فـالن وصـي هـذا :أحـد يقـول وال،  لـه أذنمندون

للمذكوريناالستخالفوقوعيقيداآليةظاهرأن:ومنها. بإذنهوالوصيةالوكالة
واحـدا يستخلفملتعاىلاهللاأنعلمناوقد،  قبلهممنكاستخالف،  تعاىلبهفيها
فيجـب ،  معجـز إىليـستند نـص أومبعجزذلكعلىدلوإمنا،  األمةباختيارممنه

النصلثبوت، السالمعليهمبأئمتنااآليةخيتصوهذا. كذلكااملستخلفنيكون
االسـتخالف تعـاىل يريـد أنجيوزوال. خالفتهمعلىواملعجزوالسنةالكتابمن

وإباحــةحــسنهيقتــضيلــكوذ، إليــهأضــافهســبحانهألنــه، األخــريالوجــهعلــى
إليـه إضـافته جيـوز القبـيح الغلبـة جهـة علـى والعبـاد الـبالد ومتلك،  لهالتصرف
إضــافةللمجــربةجــازفــإن. حــالكــلعلــىالتــصرفمعــهحيــسنوال، ســبحانه
إرادـم علىوتصريفهماألمةأمرمتلكهلممتحيثمن-تعاىلاهللاإىلخالفتهم
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تعـاىل اهللاإىلمتغلبكلخالفةإضافةعليهيلزمهمو،  العدلألهلذلكجيزمل-
ومل،  املزيـة ارتفعـت ذلـك التزمـوا فإن،  األصنامعبادبل،  عباسوبينأميةبينمن

متغلـب كـل يـستحقه الـذي الوجـه علـى اخلالفةمسةالقوماستحقاقيفينازعهم
وإمنـا ،  شـيء يفيريدونـه ممـا ولـيس ،  عليـه املـدلول مـذهبنا صريحذلكإذ،  وظامل

مـا حـسب تعاىلاهللاإىلإضافتهامعهحيسنوجهعلىخالفتهمإثباتمنمينعهم
منازعنيفغريتعاىلاهللاإىلإضافتهامعجيوزاليقبحوجهعلىفأما،   اآليةاقتضته

.»منهأجنبيةواآلية، فيه

. املقاميفمجيلكالموهو

:قالمل:قيلفإن«تيميةابنقال

} ـد عـو اللَّــهـوا الَّـــذِين نـــواآم ـنهم الــصالِحاتِ وعمِلـُ ــرةمـِ ـرًا مغْفـِ أَجـظِيمـــًاوع{
).٢٩اآليةمن: الفتح(

:قالكما:قيلكلهموعدهميقلومل

}دعواللَّهواالَِّذيننآمكُم٥٥اآليةمن: النور(}مِن(.

منبقيقدنيكوأنيقتضيفالاجلنسلبيانتكون) من(و وعدكميقلومل
: تعاىلقولهيفكمااجلنسذلكعنخارجشيءاارور

.)٣٠اآليةمن: احلج(}الَْأوَثاِنمِنالرجسَفاجتَِنبوا{

مـن ثـوب قلـت وإذابـرجس لـيس مـا األوثانمنيكونأنيقتضىالفإنه
حديـد بابكقولكحديدمنبابقولكوكذلك،   حريرثوبكقولكفهوحرير

الـذي كـان وإنإليـه املـضاف غـري وحديـد حريرهناكيكونأنيقتضىاللكوذ
ملوإنفيـه الشركةوقوعمنتصورهمينعالماهوالكلياجلنسفإنكليايتصوره
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الذيناهللاوعدالتقديركاناجلنسلبيانمنكانتفإذاالوجوديففيهمشتركايكن
ــوا ــصاحلاتوعملــواآمن ــنسهــذامــنال ــنسانكــوإناجل ــؤمننيكلــهماجل م

.)١(»...مصلحني

:اجلواب

هـي قـال مـن فمنـهم ) منـهم (تعـاىل قولـه مـن املـراد يفالنحويـون اختلف
وجـزم )٣(والزجاج)٢(النحاسذلكنقلكماللتبعيضهيقالمنومنهمللجنس

وأغراضـهم والنحـويني املفـسرين أقـوال تركنـا ولـو ،  )٤(للتبعـيض بأاالزخمشري
علـى وجـدوا يـوم مـن البـشر مـن ملمـوس هـو مـا إىلواجتهنـا لعصبيةوااملذهبية
معصومةالعددذامجاعةجندفلن،  عليهاومناألرضاهللايرثأنواىلاألرض

عـاملون مؤمنـون كلـهم ألـم والرضـوان باجلنةكلهااهللايشملهااليتالدرجةإىل
غريهـم قبـل سنةالأهلروىوقدكيف! !أبصعون،  أكتعون،  أمجعون،  للصاحلات

الـدنيا وحـب والطمـع النفـاق ذهبفأيناحلوضعنالصحابةمنالكثرياختالج
ــا ــاوغريه ــاجتــدهمم ــاتيفمبثوث ــيتالرواي ــلال ــارخيهمأجــواءتنق ــال، ت ــسيدق ال

كـان جمـتمعهم أنهـو املـسلمني مـن األولالـصدر بـه ميتازوالذي«)٥(الطباطبائي
اإلمياننورويغشاهموسلموآلهعليهاهللالىصاهللارسوليقدمهم، فاضالجمتمعا
كـان وإن،  جمتمـع إنـه حيـث مـن جمـتمعهم حـال هذا،  الدينسيطرةفيهموحيكم

.٢٢٦ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٢١١ص-٥ج-السمعاينتفسري)٢(
.١٧٥ص-٧ج-املسريزادتفسري)٣(
.٥١٤ص-٢ج-الزخمشري-الكشاف)٤(
.٤١٨–٤١٧ص-٤ج-الطباطبائيالسيد-يزاناملتفسري)٥(
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الفــضيلةالروحيــةصــفامويفمجيعــاوالطــاحلالــصاحلاألفــرادمــنبينــهميوجــد
القرآنيذكرهالذيهووهذا. وامللكاتاألخالقألوانمنلونوكلمعاوالرذيلة

:تعاىلقالصفاممنويبينهحاهلممن

}ــد محــوُلم ســهِر ــهوالَّــِذيناللَّ عماءــىأَِشــد ــاءالْكُفَّــارِعلَ محرمهــن يبماهــر تَ
َأثَـِر مِنوجوهِهِمفِيسِيماهمورِضْوانًااللَّهِمِنفَْضاليبتَُغونسجداًركَّعًا
فَآزَرهشطْأَهأَخرجكَزرٍعالْأِنْجِيلِفِيومثَلُهمالتَّوراِةفِيمثَلُهملِكَذالسجوِد

ــتَغْلَظَ ىفَاســتَو ــىفَاس ــوقِهِعلَ سجِــبعياعرِغــيَظالــزِليبِِهــمالْكُفَّــارــد عوــه اللَّ
واالَِّذيننمِلُواآمعاِتواِلحالصمهمِنةغْفِررًامأَجِظيمًاو٢٩:الفتح(}ع(.

بـذكر وخـتم مطلقـة االجتماعيـة وفـضائلهم صـفام بـذكر تعـاىل بـدأ فقد
.»مشروطةألفرادهمواألجراملغفرة

مـن سـيحدث مـا يفأخبـار منيردمايؤولونأمالسنةأهلمنوالغريب
الـسنن بـأن رووهمـا ويتناسـون ،   األمـم أفـضل لكوـا ميكـن البأنهاألمةيفشر

إنمث،  ومكانزمانكليفالسيئةبصفامأنفسهمهمالبشروانتتغريالالتارخيية
مـن األمـم يفحـصل مـا األمةهذهيفسيحصلأنانذروآلهعليهاهللاصلىالنيب
ملمـن فـذكروا حذيفـة عنـد كنا«)١(قالمهامبنإبراهيمعناحلاكمروىإذقبلها
بـين يفهـذا إن:القـوم مـن رجلفقال..الكافرونهمفأولئكاهللانزلمباحيكم

كـال املـر وهلماحللولكمكانإنإسرائيلبنواإلخوةِنعم:حذيفةفقال،  إسرائيل
هـذا :احلـاكم قـال »بالقـذَّة القذَّةحذوبالسنةالسنةحتذواحىتبيدهنفسيوالذي
أمجعـت عـدة أحاديثناهمعويف. خيرجاهوملالشيخنيشرطعلىصحيححديث

.٣١٢ص-٢ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك)١(
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النـاس عمـوم مـن اإلنـسان يلمـسه مـا علـى قـاطع ودليلحجةفهيعليهااألمة
عليـه احلسنياإلمامالدنياجتاهالناسطبيعةحللمنوخري،  الشريعةمنوموقفهم

مـا حيوطونـه ألـسنتهم علـى لعقوالدينالدنياعبيدالناسإن«)١(يقولإذالسالم
.»الديانونقلبالبالءواحمصفإذامعائشهمدرت

علــىامللــتفّنيبعــضهــممنــهمحيــصلمــنوأولدائمــاحيــصلمــاوهــو
ـيمن الـيت الدينيةوالسلطةاجلاهمصدرإىلاقربفهمواألئمةواألنبياءاملصلحني

الـسيئة الشخـصية النـوازع بنيالعظيماالختباريكونوعندها،  الناسقلوبعلى
املبـدأ خلدمـة تطويعهـا وبـني ،  الغايـة وجعلـها للـنفس تالـسلطا هذهجتيريوحماولة

، فـوقهم يكـون أنبـدل منـهم واحـدا ليكـون حولـه امللـتفِّني مـع بهيشتركالذي
انـه :قـالوا خٍميفعليابايعوافلماباإلسالمعهدحديثوالناسأنحصلوالذي

أسـن احـد : قـالوا بكـر أبـا بـايعوا السقيفةيفأمرأواوملا،   مشكلةفالعمهابن
. عشريتهيفارتضوهقدداموامافرقفالعشريتهومنأصحابه

وموجبـات والـدقائق الـشرعية التفاصـيل تعـرف تكنملفالناس،  حقوهذا
عليـه اهللاصـلى الـنيب علـى يـردون كـانوا ملاوإلّا،  الطاعةحدودوماوالكفرالردة
صـلح قـصة صـحيحه يفالبخـاري روى،  أخـرى تـارة ويعـصونه تارةكالمهوآله

عليـه اهللاصـلى اهللانـيب فأتيـت :اخلطـاب بنعمرفقال....«)٢(قولهإىلاحلديبية
علـى وعدونااحلقعلىالسنا:قلت،  بلى:قال؟حقااهللانيبالستفقلتوسلم
اهللارسـول إين:قـال ؟إذاديننـا يفالدنيـة نعطـى فلـم :قلت،   بلى:قال؟الباطل
فنطـوف البيـت سـنأيت اناحتدثناكنتأوليس:لتق. ناصريوهوأعصيهولست

.٢٤٥ص-احلراينشعبةابن-العقولحتف)١(
.١٨٢ص-٣ج-البخاري-البخاريصحيح)٢(
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آتيــهفإنــك:قـال ، ال:قلــت:قـال ؟العــامنأتيــهأنـا فأخربتــك،بلـى :قــال؟بـه 
. بهومطوف

، بلـى :قال؟حقااهللانيبهذاأليسبكرأبايا:فقلتبكرأبافأتيت:قال
الدنيـة نعطـى فلم:قلت،  بلى:قال؟الباطلعلىوعدونااحلقعلىالسنا:قلت

يعـصي ولـيس وسلمعليهاهللاصلىاهللالرسولانهالرجلأيها:قال؟إذاديننايف
أناحيدثناكانأليس:قلت،  احلقعلىانهفواهللابغرزهفاستمسكناصرهوهوربه

قـال ، ال:قلـت ؟العـام تأتيـه انـك أفـأخربك ،  بلى:قال؟بهونطوفالبيتسنأيت
فلمـا قـال أعمـاال لذلكفعملت:عمرقال:الزهريقال. بهومطوفآتيهفإنك
قومـوا :ألصـحابه وسـلم عليـه اهللاصـلى اهللارسـول قالالكتابقضيةمنفرغ

ملفلما،  مراتثالثذلكقالحىترجلمنهمقاممافواهللاقالاحلقوامثفاحنروا
يا:سلمةأمفقالتالناسمنلقيماهلافذكرسلمةأمعلىدخلأحدمنهميقم
وتـدعو ،  بـدنك تنحـر حـىت كلمـة منهمأحداتكلِّمالمثاخرجذلكأحتباهللانيب

. فيحلقكحالقك

فحلقـه حالقـه ودعـا بدنـه حنـر ذلـك فعلحىتمنهمأحدايكلمفلمفخرج
يقتـل بعـضهم كـاد حـىت بعـضا حيلـق بعضهموجعلفنحرواقامواذلكرأوافلما

:عاىلتاهللافأنزلمؤمناتنسوةجاءهمث، غمابعضا

أَعلَماللَّهَفامتَِحنوهنمهاجِراٍتالْمؤمِناتجاءكُمِإذَاآمنواالَِّذينأَيهايا{
اِنهِن١٠اآليةمن: املمتحنة(.}..ِبإِمي(.

أيببـن معاويـة إحـدامها فتـزوج الشركيفلهكانتاامرأتنييومئذعمرفطلق
.»املدينةإىلوسلمعليهاهللاصلىالنيبرجعمثةأميبنصفوانواألخرىسفيان
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وعمراخلشناألسلوبذاوآلهعليهاهللاصلىالنيبعمريكلّمكيففانظر
مـن بزواجـه عمـر يستمركيفوانظر!الواقعةهذهيفعاماعشرمخسةمنذمسلم

ونيعرفـ إمقائليقولأفهل!إسالمهبعدعاماعشرخلمسةاألوثانتعبدمشركة
مـن أكثـر وزناوآلهعليهاهللاصلىالنيبلكالميرىالبعضهمكانبل! ؟اإلسالم

الـذهب بآنيـة معاويـة شـرب النـهج علـى شـرحه يفاحلديـد أيبابـن نقـل !كالمه
عليهصلىاهللارسولمسعتإين«لهفقاللذلكالدرداءأيباستنكارونقلوالفضة

أنـا أما:معاويةوقال،  )جهنمناروفهجيفليجرجرفيهاالشاربإن(:يقولوآله
عـن أخـربه أنـا !معاويـة مـن عـذيري من:الدرداءأبوفقال،  بأسابذلكأرىفال

)١(.»أبدابأرضأساكنكال!رأيهعنخيربينوهو، وسلمعليهاهللاصلىالرسول

معاويـة علـى ) املعتزلـة (السنةأهلوبعضالشيعةحكموغريهاحلديثوهلذا
وآلـه عليـه اهللاصـلى للنيبيرىالالنيبكالممبرتلةكالمهجيعلمننلكوبالنفاق
. الكفربلالنفاقمنوهذاعليهفضال

١٣٠ص-٥ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
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!مقهورونمغمورون...النيبزمانيفاملنافقون

مقهورينأذالءمغمورينكانوااملنافقنيأنريبفالوباجلملة«تيميةابنقال
تعـاىل اهللاألنتبـوك غـزوة ويفسـلم و عليـه اهللاصـلى الـنيب يامأآخريفسيماال

:قال

}قُوُلــونيــئِن ــالَ نعجــىر ــةِإِلَ دِينالْمنْخــِرجَليزــأَع ــااْل هــأَذَلَِّمن ــهِاْل ــزةولِلَّ الْعِ
.)٨:افقوناملن(}يعلَمونالالْمنافِقِنيوَلكِنولِلْمؤمِنِنيوِلرسولِِه

ــافقنيالللمــؤمننيالعــزةنأفــأخرب ــمللمن ــوةالعــزةأنفعل ــتوالق يفكان
كـانوا الـذين الـصحابة يكـون أنفيمتنع،  بينهمءأذالّكانوااملنافقنيوأن،  املؤمنني

كانمنأنيقتضيذلكبل،   املنافقنيمناملسلمنيأعزومـن إمياناأعظمكانأعز
وغريهـم الراشـدين اخللفـاء واألنـصار املهـاجرين مـن األولـني السابقنيأناملعلوم
جيـوز فـال املؤمننييفذليلنيكانوااملنافقنيأنيبنيمماكلّهوهذا،  الناسأعزكانوا

منبهللمتصفنيمطابقالوصفهذاولكن،  منهمالصحابةمناألعزاءيكونأن
البـل ،الطوائـف سـائر يفمنهرأكثالرافضةيفوالزندقةوالنفاقوغريهمالرافضة

يقـول وأنالكـذب عليهبينالذيالنفاقأساسفإننفاقشعبةمنمنهملكلبد
يقولـون أـم املنـافقني عـن تعـاىل اهللاأخـرب كمـا قلبـه يفلـيس مـا بلـسانه الرجل
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التقيـة وتـسميه دينـها أصولمنهذاجتعلوالرافضة،  قلوميفليسمابألسنتهم
جعفـر عـن حيكواحىتذلكعناهللابرأهمنالذيالبيتأهلأئمةعناهذوحتكي
. آبائيودينديينالتقية:قالأنهالصادق

أعظـم مـن كـانوا بـل ذلكعنوغريهمالبيتأهلمناملؤمننياهللانزهوقد
:تعاىلاهللاوقولالتقيةالالتقوىدينهموكانلإلميانوحتقيقاصدقاالناس

ــذِال{ ـونيتَّخِ مِنـؤالَْكــافِِرالْمينـاء لِيـأَوــن ـؤمِنِنيدوِنمِ الْمـــن مـْلو فْعـي
ذَلِكسفَلَيٍءفِياللَّهِمِنيإِّالشتَتَّقُواأَنمهمِن اة ذِّركُم تُقـَ حـيو اللَّـه هنَفْـس

.)٢٨:عمرانآل(}الْمصِرياللَّهِوإِلَى

قـد تعـاىل واهللاوالكـذب بالنفـاق األمـر الالكفّـار منتقاءباالاألمرهوإمنا
مللكـن باإلميـان مطمئنـا قلبـه كانإذاايتكلمأنالكفركلمةعلىأكرهملنأباح
ملعنـه اهللارضـي بكـر أبـا أنحـىت ذلـك منشيءعلىالبيتأهلمنأحديكره
مدحـه علـى كـرههم يأنفـضال مبايعتـه علـى غريهممنوالمنهمالأحدايكره

الـصحابة فـضائل ذكـر يظهـرون البيـت أهـل مـن وغريهعليكانبلعليهوالثناء
منـه شـيء علـى يكرههمأحديكنوملهلموالدعاءعليهموالترحمعليهموالثناء
وغـريه علـي دونعظيمخلقالعباسوبينأميةبىنزمنيفكانوقدالناسباتفاق

والعلــيهمونيثنــوالميــدحوموالأشــياءمنــهميكرهــونوالتقــوىاإلميــانيف
. )١(»خيافومهؤالءيكنملهذاومعيقربوم

:اجلواب

فــيهمتــرتلمثمقهــورونمغمــورونأذالءاملنــافقونيكــونكيــفأعــرفال

.٢٢٩-٢٢٨ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣١٣............................................................! مقهورونمغمورون... النيبزمانيفاملنافقون

»الفاضـحة «مثلأمسائهايفويتأملبراءةسورةيقرأمنأنبل! كاملةقرآنيةسورة
بعثـرم ألـا »املبعثـرة «ووعـورام مثالبـهم أثارت»ملثريةا«واملنافقنيفضحتإذ
يفتبـوك يفمعظمهـا نـزل وقـد هـذا املنـافقني قلوبيفماحفرتألا»احلفارة«و

هـذا كـان فإذا،  وآلهعليهاهللاصلىالنيبشهادةمنعامقبلللهجرةالتسعةالسنة
جعلـهم الـذي فمـا ،  وآلـه عليـه اهللاصـلى الـنيب رحيلمنعامقبلاملنافقنيحال

!؟عاماًوعشرينثالثةطواليؤمنواملوهمةفجأيؤمنون

ــولوأمــا ــةابــنق ــافقنيوأن«تيمي ــعبينــهمأذالءكــانوااملن يكــونأنفيمتن
.»املنافقنيمناملسلمنيأعزكانواالذينالصحابة

:فيقال

اجلانبمرهويبجتعلهمملنافقنيايفنزلتاليتاملدنيةالقرآنيةاآلياتكثرةإن
صـغريا جبنبـه املـشركني خطروصاراملنافقنيخطرعلىاآلياتتلكتركزملاوإلّا
!لهيؤبهال

فهـي الظـاهرة املاديةالسيطرةكانتفإن؟تيميةابنيقصدهااليتالعزةمامث
هلـم يرونمأعلىيدلاآليةيفاملنافقنيكالمكانوإن،  للمسلمنيالنيبزمانيف

مــناألذلّوســيخرجونغريهــممــنأعــزــمأظنــواملوإالّــايــستهانالقــوة
! املدينة؟

عمـل وهـو أخرىأمورعلىتدلكانتاملظلمةوالغرفاألمورباطنلكن
يراجعومن،  الباطنمناإلسالمدميسبيليفالقلوبومرضىللمنافقنيدؤوب
كايبنفاقهميظهرونبصحابتهمتيميةابنيقولمنبعضجيدالسنيةالتاريخكتب

وكانـت »البحـر دونهزميتـهم تنتـهي ال«فرحايقولإذحننييفحربابنفيانس
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ليقاتـل جاءوقدظاهرااملسلموهوحنبلبنكلدةويقول)١(كنانتهيفمعهاألزالم
عثمـان بـن شـيبة ويقـول )٢(»اليـوم الـسحر بطلأال«وآلهعليهاهللاصلىالنيبمع

وقـد املـسلمني رأىعنـدما الـنيب قتـل رادأفقدالنيبمنأي)٣(»ثأريأدركاليوم«
. !وآلهعليهاهللاصلىالنيبعنازموا

عـن الصحابةبعضطردعنوآلهعليهاهللاصلىالنيبأخربملاكالمهمتولو
وردكماالالشمذاتفيأخذهموبينهمبينهمنخيرج) !رجل(يذودهمإذاحلوض

. البخارييف

بـن كربيعـة ،  احلديثلهورووانصرانياارتدوالنيبصحبفيمنقوهلممامث
كاألشـعث الـسيف حـد حتـت لإلسالمرجعمثكافراارتدمنأو،  اجلمحيخلف

!!؟)٤(قيسبن

املقـصود كـان وإنظـاهرا الغلبـة هـي الرجـل يفهمهااليتالعزةأنوالظاهر
أمريفيقول،اهللاطاعةيفالعزةأنهوالبيتأهليفهمهمابينماذاتهيفسيئارجال

ذلمـن فـاخرج سـلطان بـال وهيبةعشريةبالعزاأردتإذا«السالمعليهاملؤمنني
.)٥(»وجلعزاهللاطاعةعزإىلاهللامعصية

علـي فإميـان »للمـؤمنني ...العـزة إن«تعـاىل فقولهذلككلعنتنازلناولو
غـريه إميانبينمااخلوارجفيهممبناألمةبإمجاعثابتاآليةنزولزمنالمالسعليه

.٣٤٧ص-٢ج-الطربي-البيانجامعتفسري)١(
.٣٤٧ص-٢ج-الطربي-البيانجامعتفسري)٢(
.٣٤٧ص-٢ج-الطربي-البيانجامعتفسري)٣(
.٣ص-٧ج-حجرابن-الباريفتح)٤(
.٢٢٨ص-القمياخلزاز-األثركفاية)٥(
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. قاطعبدليلإالالعزةهذهيفيدخلونفالالرتاعوعليهشكموضع

بالنفـاق األمـر الالكفّـار مـن باالتقـاء األمـر هوإمنا«التقيةآيةيفقولهوأما
»والكذب

:قلت

ــولأنالواجــب ــا«يق ــوإمن ــراأله ــاءم ــنباالتق ــارم ــاءالالكفّ ــنباالتق م
بـن عمـار وبعمـل بـالقرآن طعـن والكـذب بالنفـاق التقيةفتسميتهوإلّا،  »املسلمني

!باملنافقاجلليلالصحايبهلذاتوصيفهوبالتايل. عنهاهللارضيياسر

وعمـل ،  بالتقيـة البـصري واحلـسن حنيفـة وأيبعبـاس ابـن عمـل نقلناوقد
. تيميةابنفتنةأيامااحلنابلة

فـإن ،  وعلـي بكـر أيبيفالرافـضة مـع نةالسأهلأمروهكذا«تيميةابنقال
إمامتهعنفضالاجلنةأهلمنوأنهوعدالتهعلىإميانيثبتأنميكنهالالرافضي

وحـده لعلـي ذلكإثباتأرادفمىتوإال،  وعثمانوعمربكرأليبذلكيثبتملإن
تساعدهملحممددوناملسيحنبوةإثباتأرادإذاالنصراينأنكما،  األدلةدهتساعمل

.)١(»األدلة

:اجلواب

واخـتالفهم عليإميانعلىاإلمجاعسوىيكنملفلوالثكلىيضحكوهذا
جتتمـع أنمـن أميتأجارقداهللاإن«يقولفالنيب،  كافياًلكانالثالثةمنغريهعلى
. )٢(صحيحتهيفاأللباينحسنهوقد»ضاللةعلى

.٣٣ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.١٣٣١ح-٣ج-األلباين-الصحيحةاألحاديثسلسلة)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٣١٦

احلاكمةالعوائلخاللمنالمالسعليهلعليالعداءقرونسوىيكنملولو
أفــضليتهنــورإطفــاءحماولــةإىلفتعمــداخلالفــةيفعلــيآلحــقمــنختــافالــيت

مـن خـوفهم لعـدم للثالثةاألكاذيبخلقنفسهالوقتويف،  فيهالواليةوأحاديث
مـا لعلـي وصـل الظـروف هذهكلفمع،  كافيالكانراريهمذمناهليحقدعوى
. لغريهتكنملاليتاخلصائصفيهواألَّفحىتالثالثةيفوق

تكـون أنجيبفلمالسنةأهلعندثبتتالصحابةاحدردةأنافترضناولو
!؟أيضاثبتتقدغريهردة

ظـروف فاخـتال مـع ،  اآلخـر إميـان بإثبـات احـدهم إميـان بـني الرابطوما
راحـل مأرقـى يفوبعضهمحرفعلىاهللايعبدفبعضهممراتبهمواختالفإميام
طُرفـة وثنـاً يعبـد ملالـسالم عليهفعليبكرايبوإميانعليإميانأخذنافلواإلميان

كـافراً مـشركاً إليهـا ويتقـرب األوثانيعبدوهوسنةأربعنيبكرأبوظلبينماعني
عـن يقـول الـذي علـي منهذاوأين، منذراًبالنيبعليهاهللامنحىت،  جنساًرجساً
ربيعـة قـرون نـواجم وكـسرت ،  العـرب بكالكـل الـصغر يفوضعتأنا«)١(نفسه

، القريبـة بالقرابـة وآلـه عليهاهللاصلىاهللارسولمنموضعيعلمتموقد. ومضر
إىلفينويكـن ،  صـدره إىليـضمين ولـد وأنـا حجـره يفوضـعين . اخلصيـصة واملرتلة
يلوجـد ومـا . يلقمنيهمثالشيءميضغوكان. عرفهويشمينجسدهوميسين،  فراشه
أنلدنمنوآلهعليهاهللاصلىبهاهللاقرنولقد. فعليفخطلةوال،  قوليفكذبة
العاملأخالقوحماسن،  املكارمطريقبهيسلكمالئكتهمنملكأعظمفطيماًكان
أخالقـه منيومكليفيليرفعأمهأثرالفصيلاتباعتبعهأكنتولقد. وارهليله

١٥٨-١٥٦ص-٢ج-عليه السالم علياإلمامخطب-البالغةج)١(
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. غـريي يراهوالفأراهحبراءسنةكليفجياوركانولقد. بهباالقتداءويأمرينعلما
وخدجيةوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولغرياإلسالميفيومئذواحدبيتجيمعومل

رنــةمسعــتولقــدالنبــوةريــحوأشــم، والرســالةالــوحينــورأرى. ثالثهمــاوأنــا
هـذه مـا هللارسـول يافقلت،  وآلهعليهاهللاصلىعليهالوحينزلحنيالشيطان

إالأرىمـا وتـرى أمسـع ماتسمعإنك. عبادتهمنأيسالشيطانهذافقال؟الرنة
..»خريلعلىوإنكوزيرولكنك. بنيبلستأنك

وإمامتـه الـسالم عليـه علـي إميـان ىعلاإلسالميةاألمةاتفقتفقدوبالتايل
تهبعـصم تقـول املـسلمني مـن عظـيم شـطر وهـي فالـشيعة ،  غـريه علـى واختلفت
مـن األعظـم اجلزءوهمواملاتريديةواإلشاعرةوإمامتهإميانهوبالتايلعليهوبالنص

وأنلغــريهاحتياجــهوعــدمإليــهالنــاسواحتيــاجوإمامتــهبإميانــهتقــولاملــسلمني
وخالفـة إلميـان إضـافة ،  لغـريه مثلـها يـصل ملمرتلتـه علـو يفرواياتمنالواصل

وأكثـرهم بإميانهتقولواملعتزلة،  فقطالثالثةعلىبأفضليتهالشيعةوخالفواالثالثة
بـأن قـالوا وإمنـا مرتلتهعظيممنينقصواملاخلوارجوحىت،  غريهعلىبتفضيلهقال

فقـد هنـا مـن ،  اهللاكتـاب يفالرجـال حتكـيم قبولـه بعـد ارتـد السالمعليهاإلمام
احلـد وكونـه بـل هوتغيريتبديلهوعدمخالفتهوصحةإميانهعلىكلهااالمةاتفقت

تـسلّط ممـن غـريه يفعظيمـا اختالفـا األمةاختلفتبينما، والناراجلنةبنيالفاصل
وصـحة علـي انإميـ نثبـت أنميكننـا أننـا عنـدنا فـامليزة . والغلبةبالقهراألمةعلى

يقوممباوخالفتهمإميامعلىاستدلإنفإنه، ذلكغرينايستطيعالبينماخالفته
ملبأدلتنـا وخالفتـهم إميامعلىاستدلّواوإن،   يلزمناالذلككانأدلةنملديهم

خالفـة تـصحيح وعـدم عليخالفةبصحةللحكمسريجعقوهلملكونيستطيعوا
مـذهبنا أدلـة متانـة مـدى فظهـر ، لغـريه احلكـم وعـدم علييلوتفضوبإميان،  غريه
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ضـعف مـدى النـهار ةرابعـ يفكالـشمس وظهـر ، التنـاقض مـن وخلوهاواتساقها
. السنةوالالقرآنيعضدهاالرجالأقوالوكوا، املهلهلةأدلّتهم

:تعاىلقال

ــلْ{ ــلْقـُ هـــن ــركَائِكُممـِ شـــن ــدِيمـ هـــىي ــقإِلـَ ــلِالْحـ ــدِياللَّـــهقـُ هـي
ــقلِلْحــنــدِيَأفَم هــىي ــعأَنأَحــقالْحــقإِلَ تَّبيــنالأَمِهــدإِّالييأَن
.)٣٥:يونس(}تَحكُمونَكيفَلكُمَفمايهدى
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!!للدنياطالبًاظاملًاكان...السالمعليهعلي

الذينالنواصبأوعليايكفرونالذينوارجاخللهقالتفإذا«تيميةابنقال
يهـا علوقاتـل لنفـسه اخلالفـة طلـب وإنـه ،  للـدنيا طالبـا ظاملـا كـان إنـه :يفسقونه
وتفـرق ،  بـاألمر انفرادهعنعجزحىتاملسلمنيمنألوفاذلكعلىوقتلبالسيف

مكـال ففـساد فاسـدا كـان إنالكـالم فهـذا . فقـاتلوه عليـه وظهـروا أصحابهعليه
متوجهـا وعمـر بكـر أيبيفقالـه مـا كـان وإن،  أعظـم وعمـر بكرأيبيفالرافضي

ولّـاه مـن أنوالعامـة للخاصةاملعلوممنألنه،  والقبولبالتوجهأوىلفهذامقبوال
أعطىوالعصاوالبسيفالأحدايضربأنغريمنورضاهمباختيارهمالناس
خلـف وال،  وعترتـه أقاربـه مـن أحدايولِّفلمعليهواجتمعواماالولّاهممنأحدا

بدلـه يأخـذ فلم،  اهللاسبيليفأنفقهقدماللهوكاناملسلمنيمالمنمااللورثته
سـوداء وأمـة وبكرقطيفةجردوهوهلمعندهماكانماهلمبيتإىليردأنأوصىو

كـال قـال بكر؟أيبآلهذاأتسلبلعمرعوفبنعبدالرمحنقالحىتذلكوحنو
لقـد بكـر أبـا يـا اهللايرمحـك :وقـال ،  أنـا وأحتملـها بكـر أبوفيهايتحنثال،  واهللا

مـسلما قاتـل والواليتـه علـى لمامـس يقتـل ملهـذا مـع مث،  بعـدك األمراءأتعبت
األمـصار فـتح يفمشرعحىتوالكفار،  دينهمعناملرتدينمقاتلبل،  مبسلم
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وعمـر الـديوان ونـصب األمـصار فـتح الـذي العبقـري األمـني القويواستخلف
.)١(»واإلحسانبالعدل

:اجلواب

لــىعإميــانيثبــتأنميكنــهالالرافــضيفــإن«قليــلقبــلقــالانــهالحــظ
، مـثال بكـر أيبإميانبإثباتذلكوربطعدمهمنإميانهأصلعنفتكلم»وعدالته

وابن،  آخرأمروهذا،  الأمحروبهمعخالفتهفترةيفإميانهعنيتكلماآلنولكنه
ادعـى إنانـه يعلـم ولكنـه !القلـم سهومنذلكجرىوالهذاعنيغبملتيمية
بكـر أيبإميـان بإثبـات إلّأعليإميانإثباتإمكانعدمعنفتكلم،  يستطعملذلك

!عنهاوالنواصباخلوارجيقولهوماعليخالفةفترةعنتكلممث

فالكالم،  منهفاشلةحماولةالنواصبأووارجللخالكالمنسبحماولةإنمث
كخليفـةٍ الـسالم عليـه اإلمـام يتولّىالظاهريفوهويقولهأنميكنكيفولكنله

!؟رابٍع

فمـن ) الـسنة كأهـل (راشـدي رابـع كخليفـة يتـواله مـن مـذهب فعلىاوإلّ
. صالًأيتوجهالفإشكالهبالتايلواخلوارجالنواصبيقولهمابطالنالضرورة

الباسـق الـسالم عليهاملؤمننيأمريمقامدخلفماالتخليطهذاماادريوال
، التوحيـد كنـف يفونـشأته ،  كـالم يفسـهوا وال،  فعليفخطلةلهجتدالوالذي

اخلمـر وشـرب باملعاصـي حيـام ومـألوا األصنامعبدةمنكانوامنمعباملقارنة
!؟بعدهالتناقضاتوالبدعبحياموملئتاإلسالمقبلوالفسق

باختيـارهم النـاس ولّـاه مـن أنوالعامـة للخاصةاملعلوممنألنه«قولهوما

.٣٤ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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والهممـن أحـدا أعطـى والعـصا والبسيفالأحدايضربأنغريمنورضاهم
مـن مـاال لورثتـه خلـف والوعترتهأقاربهمنأحدايولفلمعليهواجتمعواماال
.»...بدلهيأخذفلماهللاسبيليفأنفقهقدلمالهوكاناملسلمنيمال

أهـل مـن بالنفـاق وصـمه ممـن نعجـب فـال لذاسريرتهخبثعلىدليلإال
صـلى الـنيب علـى ينطبـق السالمعليهاملؤمننيمريأعنهناقيلفماوإالّ،  )١(زمانه

وةدعـ كانـت عيسىالنيبفدعوة،  السالمعليهمرميبنعيسىالنيبو وآلهعليهاهللا
، )٢(»بالـذبح جئـتكم لقـد «الـنيب يقولبينماعصىوالسيفافيهاحيململأخالقية
فيهـا لـت وترماملئـات فيهـا قتـل ،  غـزوة مثـانني مـن يقربماالنيبغزواتوبلغت
نبـوة بـأنَّ تيميـة ابـن قاسـه الـذي الباطـل بالقياسنقولفهلاأللوفويتماملئات
علـي يفنقولـه مـا وهـذا كـال وألـف كال! ؟وغريهقتلىوجودلعدمأفضلعيسى

اهللاصـلى الـنيب بـأمر والنـاكثني واملـارقني القاسطنيبقتالمأمورفهوالسالمعليه
اليتاحلروبيفالكالمهذايقالفالاجلليةباألوامرباعهاتعلىومدلولوآلهعليه

وهـو حـق إلحقـاق نكـا فقتالـه يقـاتلوه حـىت بقتالقطقومابدأماانهمثخاضها
مــنواتباعــهتيميــةالبــنإشــكالأيبالــضرورةيبطــلفبالتــايلالــشرعياإلمــام

يفللمتوقـف بقتالـه بكـر ابـو فعلهمانسيتيميةابنأنبل. سريتهعلىالنواصب

كـان أنـه ولقولـه تقـدم مـا علييفلقولهالنفاقإىلينسبهمنومنهم«العسقالينحجرابنقال)١(
ولقولـه للديانـة الللرياسةقاتلوإمناينلهافلممرارااخلالفةحاولوأنهتوجهماحيثوالخمذ
يقـول مـا يـدري شـيخا أسـلم بكـر أبوولقولهاملالحيبكانعثمانوأنالرياسةحيبكانأنه

... جهـل أيببنـت خطبةقصةيفوبكالمهقولعلىإسالمهيصحالوالصيبصبياأسلموعلي
أعيـان يفالكامنـة الـدرر » منـافق إاليبغـضك وال:وسلمعليهاهللاصلىلقولهبالنفاقفألزموه

.٥٠ص/الثامنةاملائة
.الصحيحرجالرجالهو/ ٢١٨ص-٢ج-امحدمسند)٢(
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عمـر سـعي بـدليل مرتـد انـه احـد عنـه يقلفلمنويرةبنمالكقبيلمنخالفته
بـأن عمـر علىأحديردوملبزوجتهوالزنامسلمقتلبتهمةخالدعلىاحلدإلقامة
. تيميةابنتدليسهنافظهر. !مرتدنويرةبنمالك

قــولقطفنــس، للتــساوييتــساقطاحــىتقــولمقابــلقــوالليــستواملــسألة
كـان هلـذا ،  الصحيحةواألخبارالدليليفينظربل! قوللهالناصيبلكونالشيعي

جتـد بينمـا غريهـم وكتـب كتبـهم مـن تـام دليلـهم ونلكاهللاأعزهمالشيعةامتياز
. احلقيقةسيلامامتنهارماسرعانبعواهنيتمسكغريهم

علـى متفقـان طرفـان والالسنةأهلمنوآخرإماميبنياحلوارأنواملفترض
انهيقولفالشيعيالسالمعليهاإلماممرتبةحولوخمتلفانالسالمعليهعليإميان

الرابـع اخلليفةهويقولوالثاينأحدبهيقاسالالذيوهواهللامناملنصباخلليفة
ذلـك يفمبانيهحسبيناقشالانهتيميةابنيفعلهالذي،  رابعايأيتبالفضلوهو
النواصـب بإشـكاالت يأيتاجلوابعليهأشكلفكلما!النواصباينمبحسببل

يؤمنـون الـسنة وأهـل شيعةالـ أنفـاملعروف ! النواصـب قـال ...قلتمفإذا:ليقول
الولكنـه ذلـك يتبىنتيميةابنكانإنإلّأغريبوهو!النواصبيقولهماببطالن
. مثالللتقية! بهالبوحيستطيع

للمـال طالبـا كـان هـذا إن:يقـول أنللرافـضي جـاز فـإن «تيميـة ابـن قال
علـى قاتلرياسةوالللمالطالباظاملاعليكان: يقولأنالناصيبأمكنوالرياسة

يفللمـسلمني حيـصل وملكـافرا يقاتـل وملبعضابعضهماملسلمنيقتلحىتالوالية
مريـدا كـان علـي :يقـال أنجازفإن،  ودنياهمدينهميفوفتنةشرإالواليتهمدة

، خمطئاوغريهمصيباجمتهداكان:يقالأوالصحابةمنغريهمنوالتقصرياهللالوجه
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والرافـضة مـصيبني اهللاوجـه مريدينوعمربكرأبوكان:يقالأنفاحلالهذهمع
بكـر أبـا فـإن واألحـرى األوىلبطريقذمهميفخمطئونحقهممعرفةيفمقصرون

، ذلـك عـن علـي بعـد مـن أشـد واملالرياسةالطلبشبهةعنبعدمهاكانوعمر
، الرافـضة بهةشـ مـن أقـرب وكفرومهـا ،   وعثمـان علياذمواالذيناخلوارجوشبهة
الذينوالتابعنيالصحابةحبالفكيفوكفَّروهموعثمانوعمربكرأباذمواالذين
روعمـ بكـر أيبيفقدحمنشبهةمنأقوىفشبهتهم،  قاتلوهأو،  بيعتهعنختلَّفوا

ممـن ومينعنـا علينـا يعـدل مـن إالنبـايع أنميكننـا مـا :قـالوا أولئكفإن،  وعثمان
علينـا ولـيس ظاملاأوعاجزاكانهذايفعلملفإذا،  ظلمناممنحقناويأخذيظلمنا

إن:يقـول مـن قـول فـبطالن باطالكانإذاالكالموهذا،  ظاملاأوعاجزانبايعأن
الاألمـر وهـذا وأبطـل أبطـل والرياسـة للمـال طـالبني ظـاملني كانـا وعمربكرأبا

.)١(»ومعرفةبصرلهمنفيهيستريب

:اجلواب

األقـوال بنيفالفرق،  اإلسالمبشيخيلقَّبمبنيليقالاملتهافتالكالماهذ
زهـده مـن للرياسـة طلبـه وأيـن !! علـي؟ مـن الظلـم فـأين ،  شاسعفرقوالوقائع
عليـه اهللاصـلى الـنيب أوصـاه وقـد الواليـة علىقتالهوأين! ؟اجلميععنداملشهور

! ؟واملارقنيوالقاسطنيالناكثنيبقتالوآله

بإميــاميقــولومــن، عــصاةيعتــربهمفمــنفيــهخمتلفــةفاألمــةغــريهوإمــا
أىنلكـن ! ذاكمـن هـذا وأيـن ،  تفـصيل علىبأفضليتهمقائلومن،  ومفضوليتهم

!التفريق؟املنكوسةالقلوبهلذه

.٣٥ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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هـذه بـبطالن يـؤمن وهـو الـسنة أهـل مـن انهيقولتيميةابنإن:نقولمث
أتباعـه اوتيميـة ابـن تبىنفلو،  هناومن!علناناصبياًبحألصوإلّاالفاسدةاألقوال

ابتـداءا بطالـا وإعالمتبنيهاعدمومعمفصلبشكلعليهافسنرداألقوالهذه
. افتراضيةبردودالصفحاتنسودفلن) نواصبليسوالكوم(طبعا

ميرقـون فهـم اإلسالممنهلمحظالواخلوارجالنواصبإن:ذلكبيان
مـسفّهة فأقواهلموبالتايل،  وسنةشيعةاملسلمنيحبكمالرميةمنالسهمكمروق

عليـه اهللاصـلى األعظـم الـنيب لـدن مـن بـالبطالن عليهـا حمكـوم ،  اجلميععند
. وآله

واضـح ضـعف ودليـل ،  االسـتدالل صلـنق بيـان إلّـا تيميـة ابـن حماولةوما
مـن والالـسنة اهـل كتـب مـن ال،  الـشيعة قـول بطـالن علىأدلةميلكاللكونه
اهللاويـأىب ضـالّته ليجـد واخلـوارج النواصـب آراءعلـى تطفّـل لـذا ،  الـشيعة كتب

. واملؤمنون
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!الباطنيفمنافق...السالمعليهعلي

كانـا وعمـر بكرأباأنمنالفريةأهلتقولهماقالواوإذا«تيميةابنقال
دينـه أفـسدا ، سـلم و- وآلـه   –عليـه اهللاصلىللنيبعدوينالباطنيفمنافقني
بـأن ذلـك ويوجـه ،  علـي يفذلـك يقـول أناخلـارجي أمكـن ،  اإلمكـان حبسب
فلـم دينـه فـساد يريدكانوأنه،  األهليفوالعداوةعمهابنحيسدكان:يقول

الثالثاخلليفةقتليفسعىحىتالثالثةاخللفاءوحياةحياتهيفذلكمنيتمكَّن
وأنـه ،  وعـداوة لـه بغـضا وأمتـه حممدأصحابقتلمنمتكَّنحىتالفتنةوأوقد

مـا خـالف يظهـر وكـان ،  والنبـوة اإلهليةفيهادعواالذينللمنافقنيمباطناًكان
يففكـان وإال،  ذلـك رإنكـا أظهـر بالنـار أحـرقهم فلمـا ،  التقيةدينهألنيبطن

عنـه ينقلونوهم،  سرهوعندهمأتباعهمنالباطنيةكانتوهلذا،  معهمالباطن
كثريعلىيروجالذيالكالمهذامثلاخلارجيويقول،  ينتحلونهالذينالباطن

الرافـضة شـبه ألن،   الثالثـة اخللفاءيفالرافضةكالميروجمماأعظمالناسمن
وقـصدا عقـال منـهم أصـح واخلـوارج والنواصبوارجاخلشبهمنفساداأظهر

.)١(»ديناوأفسدأكذبوالرافضة

.٣٦ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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:اجلواب

شـاهد وجـود وعـدم هـؤالء دنيويـة علـى العديدةللشواهدفاسدةاملقارنة
!السالمعليهاملؤمننيأمريضدقالوهماعلىواحد

بالـدنيا طمعهـم وأيـن ،  عدلـه مـن ظلمهـم وأيـن علمـه مـن جهلـهم وأين
. معارضةبدوناملدينةيفبويعالذيالوحيدوهو، فيهزهدهمنكمواحل

وخالفهمإطالقاشذوذبالالنيبحياةيفعليإميانعلىاألمةإمجاعويكفي
إنيقولـون هـم بـل األقوالهذهمطلقايقولواملاخلوارجأنالعلممع،  غريهعلى

ابـن نقلـه ومـا مبـسوطة وفةمعروآراؤهماهللاكتابيفالرجالبتحكيمكفراإلمام
. !عليهمالكذبمنتيمية

االعتراضليجعلتيميةابندعىالذيالسببيفعنيتمأنجيبواملنصف
لقيـام يدهيفماأسقطلكونهأليس!غريهالالناصيبمناألبوابهذهيفاملفترض

!؟باملطلوبالقويةالشيعيةاألدلة

أقوالاىليتنطّعومل،  اواحتج،  تيميةابنلقاهلاسنيةأدلّةهنالككانتفلو
. !الناصعةالشيعةأدلةإزاءليجعلهاالنواصب

الـسني الكـالم علـم قدرةعدمووضوح،  الشيعياالستداللقوةهنافظهر
بداهـة باطلـة أقـواهلم أنيعلـم ملـن احتاجواحىت،  وروائياقرآنياالشيعيةاألدلةبرد
. سويالسنةواالشيعةكتبخاللمن
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وفِرقِهمللشيعةوالرجوع...تيميةابن

بامللـك قـصدوا إمنـا بـأم يعترفـون منهمفكثريالشيعةوأما«تيميةبناوقال
مـن ذلـك يعـرف كمـا سـلم و عليـه اهللاصـلى الـنيب ومعـاداة اإلسـالم دينإفساد

الاحلقيقةيفمبأيعترفونفإم، الشيعةيفالداخلنيمنوأمثاهلمالباطنيةخطاب
ليتوسلواوجهلهمالشيعةعقللقلةعبالتشييتظاهرونوإمنااإلسالمدينيعتقدون

فإنـه الكـذاب عبيـد أيببناملختارهوخيارهمبلهؤالءوأولأغراضهمإىلم
قاتلـه قتـل حـىت للحـسني االنتـصار وأظهـر زيادبنعبيداهللاوقتلالشيعةأمريكان

يأتيـه جربيـل وأنالنبـوة ادعـى مثالبيـت وأهـل احلنفيةبنمدحمإىلبذلكوتقرب
يفسـيكون قـال أنـه سـلم و عليـه اهللاصـلى الـنيب عنمسلمصحيحيفثبتوقد

احلجـاج هـو املبريوكانعبيدأيببناملختارهوالكذابفكان،  ومبريكذّابثقيف
معاحلسنيقتلتاليتالسريةأمريسعدبنعمرأناملعلومومن،  الثقفييوسفبن

عبيـد أيببـن املختـار فعـل إىلملعصيةايفيصلملالدينعلىالدنياوتقدميهظلمه
عمـر منذنباوأعظمأكذبهذاكانبلقاتلهوقتلللحسنياالنتصارأظهرالذي

مـن خـري يوسـف بـن واحلجـاج بـل ،  الناصـيب ذلـك منشرالشيعيفهذاسعدبن
سـلم و عليـه اهللاصـلى الـنيب مسـاه كمـا مـبريا كانجاجاحلفإنعبيدأيببناملختار
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وهـذا إليـه جربيلوإتيانالنبوةيدعىكذاباكان)١(واملختارحقبغريلدماءايسفك
مرتـدا كـان منـه يتـب ملكـان وإن،  كفـر هـذا فـإن النفـوس قتلمنأعظمالذنب
أوحبـق ةالـشيع تذمـه ممـن أحـدا جتـد المطّـرد بابوهذاالقتلمنأعظموالفتنة
متدحـه وفـيمن إالالشيعةدحهمتممنأحداجتدوالمنهشرهومنوفيهمإالباطل

أوتكفـرهم والـذين النواصـب مـن شـر الـروافض فـإن ،  منهخريهومناخلوارج
.)٢(»النواصبتفسقهمأوتكفرهمالذينمنأفضلهمالروافضتفسقهم

بامللـك قصدواإمنابأمونيعترفمنهمفكثريالشيعةوأما«قولهإن:اجلواب
فلـيس الكـذب مـن وهذا»سلمو عليهاهللاصلىلنيباومعاداةاإلسالمدينإفساد
هـذا كـذب دالئـل ومـن !اإلسـالم ديـن إفسادسريتهمنقصدانهيقولمنهناك
منتحلـة واحـدة فرقـة يـدين واحـد بـدليل يـأتوا أنيستطيعواملالسلفينيأنالنقل

ممـا املختـار تربئـة يفرسـالة علـى أخـرياً وقفـت «املالكيفرحانبنحسنالسلفيالدكتوريقول)١(
ذمـه وأنذمهيفإسناديصحملأنهالرسالةصاحبويرىذلك؛وحنوالوحيإدعاءمنبهأتهم
كـن التابعياتزوجاتهوأن! النواصبمنالبيتأهلبثأرأخذهساءهمالذينخصومهمنجاء
ابنـة واألخـرى ،  زيـد بـن لـسعيد ابنـة إحـداهن وأنسـيما ال،  بـه الناسأعلموهنتربئتهعلى

علـى وأصـرت قوامـاُ صـواماً كـان بأنهلهشهدتألاتلتقُإحداهنأنحىتبشريبنللنعمان
حـسناً فيـه رأيهمكانعباسوابنعمروابناحلنفيةابنوأن،  الزبريبناملصعبقتلهاحىتذلك

أمـوي ،  جداًضعيفوهوسعيدبناالدمنجاءتااماتهمعظموأن،  عطاياهيقبلونوكانوا
اآلنفأنـا هـذا وعلى!احلديثأهلشرطعلىصحايبتاراملخأنالرسالةصاحبوزاد،  اهلوى

ومعاويـة واحلكمالوليدااميفاألسانيدبأنأعترفلكين،  أحوالهأحبثأنإىلأمرهيفمتوقف
واحلكـم الغاديـة وأبـا الوليـد ويـربيء املختـار يتـهم والـذي ،  املختـار ااميفاألسانيدمنأقوى

-االسـتنفار كتابـه يفالعلـوان سـليمان مع. »حتماًيضطربومنهجهسيتناقضوحنوهموالوليد
!أهلهامنشاهدفشهد/ املالكيفرحانبنحسن

.٢٣٧ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)٢(
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!تابهكتيميةابنتأليفومنذقرونسبعةطوال، الشأنذاكتبهامنللتشيع

احللّياملطهرابنعلىالردمقاميفتيميةابنأنفاملفترضمغرضقولوهو
ينحرفـون الـذين البـاطنيني تكفِّـر الطائفةوهذه،  عشريةاالثيناإلماميةعلماءاحد
حيـتج فكيفبذلكنةالسأهلمعيتفقونأمأي،  عليهااملتفقالدينأصولعن

. بكفره؟حيكممبنعليه

إالباطـل أوحبـق الـشيعة تذمهممنأحداجتدالمطردبابوهذا«قولهوأما
اخلـوارج متدحـه وفـيمن إالالشيعةمتدحهممنأحداجتدوالمنهشرهومنوفيهم

تفـسقهم أوتكفـرهم والـذين النواصـب مـن شـر الـروافض فـإن منـه خريهومن
.»النواصبتفسقهمأوتكفرهمالذينمنأفضلهمضالرواف

ميكنالإذ،  القلبمنكوس،  القرحيةمعوجاملتكلمكانأنحقفهذا:قلت
هـذه مـن يعجـب أنإلّـأ ميكـن البإنـصاف ينظـر مـن ولكـن . ذلكبغريحيكمأن

سـعد بـن عمـر بأفـضلية حكمهإىلنظرناولو. الرجلهذاايلحداليتاألحكام
مـبغض بكفـر حتكمـون فكيفالناصيبصاحبهعلىدالّاوحدهلكانختاراملعلى

الـصحايب قتـل سـعد بـن فعمـر ! ؟الصحايبيقتلمنبكفرحتكمونوالالصحايب
احلجاجكانفلو،  واملبريالكذّابعننقلهماوالغريب!السالمعليهاحلسنياإلمام

! ؟)املفرداألدب(يفالبخاريلهروىفكيفمبريا
اهللاإن:مسعودبنعبداهللاقال«لقاحبيشبنزرعنروايةتيميةابنلنق

فاصـطفاه العبـاد قلـوب خـري حممـد قلـب فوجدالعبادقلوبيفنظروتعاىلتبارك
سلمو عليهاهللاصلىحممدقلببعدالعبادقلوبيفنظرمثبرسالتهوابتعثهلنفسه
فمادينهعلىيقاتلون،  نبيهاءوزرفجعلهمالعبادقلوبخريأصحابهقلوبفوجد

، سيئاهللاعندفهوسيئااملسلمونرآهوما، حسناهللاعندفهوحسنااملسلمونرآه
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عـن النجـود أيببنعاصمعناألثرهلذاالراويعياشبنبكرأبوقالروايةويف
اهللارسـول أصحابرأىوقدعنهاهللارضيمسعودبنعبداهللاعنحبيشبنزر

.)١(»بكرأبايستخلفواأنمجيعاسلموعليهاهللاصلى
!مجـيعهم نواصـب مـسعود بناهللاعبداثرعنهمنقلالذينالرواةإن:اجلواب

. بالنصبمعروفونحبيشبنزروالنجودأيببنعاصموعياشبنبكرفأبو

.)٢(نص علماء اجلرح والتعديل على عثمانيتهعياشينبكرفأبو

..كان عثمانياً: )٣(العجليهفيقالدلةبنوعاصم

شيخاًكان«-بالنواصباخلبريوهو-)٤(العجليفيهقالحبيشبنزروأما
»عنـه تعـاىل اهللارضـي طالـب أيببنعليعلىاحلملبعضفيهكانأنهإالقدمياً
. مرةمنأكثركتابهيفاحلُكمهذاوكرر

!معـسكره مـن لكـوم صـب النواعـن تيميـة ابنينقلهمباعربةفالوبالتايل
فـردوده ، وآلهعليهاهللاصلىالنيبسنةعلىكونهيدعيالذيالرجلرأموغريب
-املتـشيعني على-ويزيداحلجاج-النواصبيفضلوهو، النواصبعنمنقولة

!النواصبسندهايفيكونأنفيفضلرواياتهوحىت، -كاملختار

لـسانه فلتاتيفاألظهرشيئاأحدأضمرام«السالمعليهاملؤمننيأمرييقول
. !)٥(»وجههوصفحات

.٢٤٠-٢٣٩ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج) ١(
.٢٢٩ص -١ج -سليمان بن األشعث -ت اآلجري أليب داود سؤاال)٢(
.٦ص-٢ج-العجلي-الثقاتمعرفة)٣(
.٣٧٠ص-١ج-العجلي-الثقاتمعرفة)٤(
.٦٣ص-الوهابعبد-عليه السالمطالبأيببنعلياملؤمننيأمريكلماتشرح)٥(
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رافضي...الزهدوالاحلديثوالالفقهأئمةيفليس

بفـضل معتـرف وهـو إالاألمـة أعيانمنأحداجتدالوهلذا«تيميةابنقال
، النـاس أجهـل منكالرافضةذلكيفينازعمنوجتد،  أمثالهوعلىعليهالصحابة

وال،  احلـديث أئمةيفوال،  رافضيإليهميرجعالذينالفقهأئمةيفيوجدالوهلذا
يفوال،  رافـضي جـيش املنـصورة املؤيـدة اجليـوش يفوال،  والعبادةالزهدأئمةيف

يفوال،  رافـضي هـو مـن عـدوه وجاهـدوا وأقـاموه اإلسـالم نصرواالذينامللوك
يفإمـا رافـضة الجتـد مـا وأكثـر ،  رافـضي هـو مـن حممـودة سريةهلمالذينالوزراء

ــافقنيالزنادقــة ــاليفوإمــا، امللحــديناملن ــاملنقوالتالعلــمهلــملــيسجه والب
أهـل جيالسوافلم،  املسلمنيعنحتيزواأوواجلبالبالبوادينشئواقد،  باملعقوالت

نسبلهأوومالرياسةبذلكلهحصلقدممناألهواءذوييفوإماوالدينالعلم
والـدين العلمأهلمناملسلمنيعندهومنوأما،  اجلاهليةأهلعلكفلهيتعصب

.)١(»قوهلميفوالظلماجلهللظهوررافضيهؤالءيففليس

:اجلواب

والرافضيإليهميرجعالذينالفقهأئمةيفيوجدالوهلذا«قولهيفمثلهأن

.٢٤٠-٢٣٩ص-٢ج-تيميةابن-قدريةوالالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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ـا وخصوليمةإىلدعارجلكمثل»والعبادةالزهدأئمةيفوالاحلديثأئمةيف
الاهللاسـبحان ،  فقـال افتخـر الـشمل التـئم فلمـا ،  مـثالً كالثراءمعينةصفةلهمن

! !الثريغرييأتيين

رافـضياً فقيهاكانفمنتكفِّرونهوانتمالفقهأئمةمنالرافضييكونفكيف
أئمـة مـن يكـون وكيـف ،  !بفقيهفليسكذلكداموما،  حمترقرافضي:عنهقلتم

النواصـب عـن تأخذونبينماالبدعةحبجةوتتجنبونهعنهتروونالوانتمحلديثا
كتـب جتـد هـذا ومـع ،  خمتلفـة حبجـج البيـت اهـل عـادى مـن كلوعنواخلوارج

ومـا . والـسنن الصحاحمؤلفيلبعضشيوخاكانواممنالشيعةبأمساءتعجاحلديث
واحلديثوالتفسريالفقهمنطرشيلبقعنهميأخذواملفلو،   الضطرارهمإلّاذلك
يكـن ملولـو ،باللسانبهيعترفونالالذياحلالبواقعاعترافوهذا،  نصوصبال
قـال «)١(علمـائهم بعـض عنـه قالالذياملستدركصاحبالنيسابورياحلاكمإال
رافـضي احلـديث يفثقة:فقالاحلاكمعناألنصاريإمساعيلأباسألتطاهرابن

يظهـر وكـان ،البـاطن يفللـشيعة التعصبشديدكان:طاهرابنلقامث-خبيث
والبـذلك متظـاهرا وآلـه معاويـة عـن منحرفـا وكـان ،  واخلالفـة التقدمييفالتسنن
.»منهيعتذر

. !كافياًلكان
وسـيف خدابندهالرافضةملوكومن،  جزئيةموجبةتنقضهاالكليةوالسالبة

شرق) كتابهيفتيميةابنميلزمناالذين(اطميونالفحكموقد،  احلمداينالدولة
هلـم وكانـت ،  ألسـبوعني العباسـة اخلالفـة عاصـمة يفهلموخطبوغرااألرض
املغـرب يفاألدارسـة دولةالشيعةدولومن،  العامليفوالدولاملمالكعلىسطوة

.١٠٤٥ص-٣ج-الذهيب-احلفاظتذكرة)١(
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يفالزيديـة ةودولـ ،  لقـرون دامتاليتالدولمنوهيالديلميفاحلسنأبناءودولة
ودامـت الـصفويني ودولـة ،  زمنـهم يفالعراقازدهرالذينالبويهينيودولة،  اليمن
الرافضةقوةيرىوهوكمداملاتأيامنايفيعيشتيميةابنكانولو، ونيفلقرنني

عـشرين مـن أكثـر عجزمالبنانجنوبيفالشيعةهزمإذولبنانوالعراقإيرانيف
. !قرننصفطوالتههزميمنسنيانظاما

ديـن رجـال وعـن ،  اإلسـالمية ومكانتـه اهللاحـزب جهـاد عـن يقولماذاو
مـن األنظمـة وأزالم)١(بـاز ابـن مثـل اليهـود مـع السالمجيوزونالذينالسالطني

أمـام انبطاحهلكناليهوصلمااىلالرجلهذااوصلاليتبالطريقةالغليليشفيمبااظفرمل)١(
فكتبـه وإلّـا الفتوىكرسياىلبالوصولاألولجناحهمصدرهميسمومكما)!األمورأولياء(

هـل الـدجال األعـور «اليـه وجـه سؤاليفقولهمثالاقرأاإلسالمقواعدأبسطيفباجلهلةمليئ
ساقه؟عنيكشفالأو، ساقهعنيكشفأنهذكر
يوموتعاىلسبحانههللاثابتالساقكشفإمنا،  أعلمفيماهذامنشيءاحلديثيفيذكرمل:اجلواب

ِإلَـى ويـدعونَ سـاقٍ عـن يكْـشف يـوم «٤٢آليـة االقلـم سـورة :سـبحانه اهللاقـال كماالقيامة
أنغـري مـن . بـه الالئـق الوجهعلىوتعاىلسبحانههللاإثباتهوالواجب» يستِطيعونَفَلَاالسجوِد

وهـو شـيءٌ كَِمثِْلـهِ لَـيس «١١اآليـة الـشورى سـورة :وعـال جـل قالكماذلكيفخلقهيشبه
ِميعالسالْبسأخرىأشياءويعملأخرىأشياءيدعيفإنهالدجالأما» ِصريـا يلب النـاس علـى

، تنبـت أنواألرض،  متطرأنالسماءأمرهمثل. بهيأيتماوغرائبكذبهلكثرةدجاالمسيوهلذا
ربأنـه يـدعي مث،  نـيب أنـه أواليـدعي وهو،  أمرهينكشفمث،  حيايقوممثالناسبعضوقتله

والـسالم الـصالة عليـه مـرمي ابـن عيسىاهللايرتلمث،  والكذبالدجلأعظمهووهذا،  العاملني
اهللاصـلى الـنيب عـن املتـواترة األحاديثبذلكجاءتكمااليهودمعفلسطنييفلدببابفيقتله
.»وسلمعليه

أحـد علـى جـاز فلـو الرجلجهلعلىيدلوهذا/ ٢٦٢ص-٩ج-بازابنومقاالتفتاوىجمموع
أنمـع وراءهاالنـسياق يـرفض أنالـدليل عـن بالبحثاملكلّفلإلنسانفكيفومييتحيييأن

!
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. األمثانبأزهددينهميبيعونالذين
منــهمفقهـاء وجــودبعـدم للــشيعةوصـفه يفصــادقاتيميـة ابــنكـان لـو مث
وقـوع عـدم مـسألة ينـاقش وهـو القـيم ابـن تلميـذه يقـول فكيـف وغريهوحمدثني
عنينقلونآخرهمإىلأوهلممناإلماميةفقهاءإن«عنهمفقالبهاحمللوفالطالق

حممدبنجعفرعنعندهممتواتروهذا،  بهاحمللوفالطالقيقعالأنهالبيتأهل
علـى طئـوا تواقـد :وقـال كلـهم كـذم مكـابرا أنوهـب . البيـت أهلمنوغريه

وإن،  اجتـهاد يفونظـر علـم وأصـحاب فقهاءالقومففي،  البيتأهلعنالكذب
كلـهم علـيهم احلكـم ذلـك يوجـب فـال الـصحابة أمـر يفمبتـدعني خمطـئني كانوا

ومحلــواالـشيعة مـن مجاعـة عـن الــصحيحأصـحاب روىوقـد واجلهـل بالكـذب 
معهـم ويبحثـون هـم خالفينقلـون لفقهـاء ايـزل ومل،  املسلمونبهواحتجحديثهم
قـالوه مـا مجيـع يكـون أنذلـك مـن يلزمملاملواضعبعضيفأخطأواوإنوالقوم

قـوهلم يفوافقواوقدفكيف،  األمةعنبذلكانفردوالوهذاعليهميردحىتخطأ
.»قولهعلىتقفملممنوغريهقوهلمحكيناقدمن

حممـد بـن جعفـر عناإلماميةنقلبأنهنايعترفإذالقيمابنمنوالغريب
انتسابتنكرونفِلم!والصحةالنسبةقطعيأيمتواتراملسألةهذهيفالسالمعليه

!حتتاجون؟حنيإليهوتنسبوم، تشتهونحنيحممدبنجعفرإىلاإلمامية

}لَووَكانِدمِنِرِعنوااللَّهَِغيدجتِالفاًِفيِهَلومن: النساء(}ثِرياًَكاخ
.)٨٢يةاآل

"
الاللطيـف فـاهللا اللطـف قاعـدة وهـذه ! اهللا؟لـه يـأذن منأواهللاخمتصاتمنواإلماتةاإلحياء

األمـور هذهمثليفعلأنالكاذبيستطيعفاللذاالسليمالطريقاتبعلهيقولمثاإلنسانيشبه
.»الساعةاقتربت: كتابناراجع. (آخرمكانوللكالم
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طاعةمنبهأُمرواعمايعرضون،  العصمةيفالغالةوكذلك«تيميةابنقال
أربابافيتخذوممواإلشراكالغلومنعنهواماإىلبأفعاهلمواإلقتداءأمرهم

فيمـا ويـدخلون قبـورهم دوعنمماموبعدمغيبهميفميستغيثون،  اهللادونمن
ثبتوقد،  النصارىاضاهوااليتالشركيةالعباداتمنورسولهتعاىلاهللاحرمه

اليهـود اهللالعـن :موتـه عنـد قـال أنـه سلمو عليهاهللاصلىالنيبعنالصحيحيف
. مساجدأنبيائهمقبوراختذواوالنصارى

يتخـذ أنكـره لكـن وقـربه ألبـرز ذلـك ولـوال :عائشةقالتفعلوهماحيذر
. مسجدا

حسنهاوذكراحلبشةبأرضكنيسةمرضهيفلهذكرأنهأيضاالصحيحنيويف
مسجداقربهعلىبنواالصاحلالرجلفيهمماتإذاأولئكإن:فقالفيهاوتصاوير
.القيامةيوماهللاعنداخللقشرارأولئك، التصاويرفيهوصوروا

قبـل قـال أنـه سلمو عليهاهللاصلىالنيبعنجندبعنمسلمصحيحويف
فـال أالمـساجد القبـور يتخـذون كـانوا قـبلكم كـان منإنأال:خبمسميوتأن

خليلـه مـن خليـل كـل إىلأبـرأ وإين،  ذلكعنأاكمفإينمساجدالقبورتتخذوا
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صـاحبكم ولكـن خلـيال بكرأباالختذتليالخاألرضأهلمنمتخذاكنتولو
. هنفسيعىناهللاخليل

كنـتم حيثمـا علـي واوصـلَّ ،  عيـدا قربيخذواتتال:قالأنهعنهالسننويف
. تبلغينصالتكمفإن

اهللاغـضب اشـتد عبـد يوثنـا قربيجتعلالاللهم:قالأنهوغريهأاملوطّويف
. مساجدأنبيائهمقبوراختذواقومعلى

عليـه اهللاصـلى الـنيب عـن مـسعود ابـن عـن حـامت أيبوصـحيح املسندويف
يتخـذون والـذين أحيـاء وهـم الـساعة تـدركهم مـن النـاس شـرار منإن:سلمو

.)١(»مساجدالقبور

:اجلواب

احلـديث كتـب أهـم يفواردةالقبـور علـى البنـاء عـن النهييفالرواياتإن
رأيإثباتوسأحاول، منهااملراداستنباطيفاخلطأيكونقدوإمنا، والسنيةالشيعية

:استطاعيتقدرذلكيفالقرآنعلىوسأعتمد، الطرفانلهفطنيملثالث

:الكهفأصحابقصةيفتعاىلقال

الَ بِهِمأَعلَمربهمبنياناًعلَيهِمابنوافَقَالُواأَمرهمبينهميتَنازَعونِإْذ{ الَّـِذين قـَ
.)٢١اآليةمن: الكهف(}مسِجدًايهِمعلََلنتَّخَِذنأَمرِهِمعلَىغَلَبوا

مـؤمن طرفاآليةهذهيفاملتنازعنيالطرفنيكوناىلاملفسرينأغلبذهب
حيتمــلاألمـر إنفقــالالطـربي وخــالف، الثـاين وهــوكـافر وطــرف، األولوهـو 

أومـؤمنني البنيـان ببنـاء الـرأي أصـحاب يكـون أناملمكـن مـن أنـه أي،  اخليارين

.٤٤٨ص-١ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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املفـسرين عنـد أجدملأينواحلقيقة،  كذلكاملسجدببناءالرأيبوأصحا،  كافرين
كفـر أوبـإميانالقولترجيحاىلتؤدياملقاميفواضحةقرآنيةقرينةعنتكلممن

وأغلبـها روايـات مـن وردماعلىذلكيفاعتمدوابأميوحيامم،  الطرفنيأحد
، البحـث ايـة يفسنوردهرأيالطباطبائيللسيدنعم!)أسلموا(الذيناليهودعن

علـى البناءأصليفخيتلفاملاآليةهذهيفاملذكورينالطرفنيإنباملالحظةواجلدير
الـبعض ناقشنعم؟مسجداًأمبنياناًأنبين:الرأيكانإمنا،  الكهفأصحابقبور

، تـشملنا أـا علـى دليـل منوليسغابرةوشريعةًمنسوخاًديناًختصاآليةبكون
مامنها،  شريعتنايفاملساجدبناءجوازعدمعلىةدالَّرواياتوجودمعخصوصاً

العـاملي أوردوقـد )١()الـشيعة وسـائل (اجلليـل كتابـه يفالعاملياحلرالشيخرواه
عليبنحممد«:فقال»القبورعنداملساجدبناءكراهةباب«عنوانحتتالروايتني

عـن الـسالم عليـه اهللاعبـد أبـا سـأل أنـه مهرانبنمساعةعنبإسنادهاحلسنيبن
بىنيـ وال،  ـا بـأس فـال القبـور زيـارة أما:فقال،  فيهااملساجدوبناءالقبورزيارة

. مساجدعندها

بـن عثمـان عـن ،  حممـد بنأمحدعن،  أصحابنامنعدةعنالكليينورواه
:وآلهعليهاهللاصلىالنيبوقال:قال. مثلهوذكر، سألته:قالمساعةعن، عيسى

أنبيـائهم قبورخذوااتحيثاليهودلعناهللافإن،   مسجداوالقبلةقربيتتخذواال
.»مساجد

حتـت صـحيحه يف)٢(البخـاري أوردإذذلـك مثـل الـسنة أهلعندوردوقد
الـنيب لقـول مـساجد مكااويتخذاجلاهليةمشركيقبورتنبشهل:باب«عنوان

.٨٨٨–٨٨٧ص-٢ج-العاملياحلر-الشيعةوسائل)١(
.١١١–١١٠ص-١ج-البخاري-البخاريصحيح)٢(
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مـن يكـره ومـا مـساجد أنبيـائهم قبوراختذوااليهوداهللالعنوسلمعليهاهللاصلى
وملالقـرب القـرب :فقـال قـرب عنـد يصلىمالكبنأنسعمرورأيالقبوريفالصالة

أخـربين قـال هشامعنحيىيحدثناقالاملثىنبنحممدحدثنا«فقال»باإلعادةيأمره
تـصاوير فيهـا باحلبـشة ارأينـه كنيـسة ذكرتـا سـلمة وأمحبيبةأمإنعائشةعنأيب

الرجـل فـيهم كـان إذاأولئـك إن:فقـال وسـلم عليهاهللاصلىللنيبذلكفذكرتا
اخللـق شرارفاؤلئكالصورتيكفيهوصوروامسجداقربهعلىبنوافماتالصاحل

.»القيامةيوماهللاعند
فيـه مـات الـذي مرضـه يفقـال النيبإنعائشةعن)١(اجلنائزبابيفوأورد

.»مسجداأنبيائهمقبورخذوااتوالنصارىاليهوداهللاعنل«
:األحاديثهذهيفموضوعانفهناكاحلقيقةويف

األحاديثداللةوهو:االولاملوضوع

الـيت الكراهةأنمنهمايظهرقدفالذيالعامليأوردمهااللذيناحلديثنيفأما
ولكـون واحـد ديثنياحلـ موضـوع لكـون ،  الترتيـه كراهـة الالتحرميكراهةقصدها

إنـه الواضحومن،  اهللارمحةمنالطردهوواللعن،  ذلكيفعلمناىلمتجهاللعن
القرينـة وجـود عـدم مـع ملعـون بأنـه اَألوىلخيـالف مـن علـى نقـول أنميكنال

إمجـاع مـع يـتالئم الالتحـرمي أنرأواملاالفقهاءبعضولكن!احلرمةعنالصارفة
، بالكراهـة القـول علـى ذهبـوا عندهماختالفبالالقبورعلىالبناءعلىالطائفة

فيهمـا حيمـل أنـه إالالتحـرمي يفحقيقةكانوإنفيهماوالنهي«) ٢(النراقيقالكما
باحلرمـة قـول عـدم إىلمضافاً...معنييهيفاللفظاستعماليلزملئالالكراهةعلى

.٩١–٩٠ص-٢ج-البخاري-البخاريصحيح)١(
.٤٣٦ص-٤ج-النراقياحملقق-الشيعةمستند)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٣٩..............................................................!الشيعةوشركيات... القبورعلىاملساجدبناء

محلهإمكانمعأيضاعليهامسجداًالقربجعلعنالنهيداللةيدفعوبه. قطعاًهنا
.»للقبورالسجدةحملجعلهعلى

بعــضوتقييـد ...احلرمـة تقويـة الـبعض وعـن «)١(احلـائري الـشيخ كـذلك و
اخـراج إنهوفيه،  إليهايكنملإذامباالقبوربنيالصالةعنللبأسالنافيةالصحاح

الـصحاح عـض بملكـان الكراهـة علـى احلمـل فاَألوىل،  خيفىالكماالغالبللفرد
عـن النـهى أنوهـو إشـكال هنابقي،   مطلقاًالقبوربنيالصالةعنللبأسالنافية

ــورإىلالــصالة ــارينــايفالكراهــةعلــىأمالتحــرميعلــىمحلنــاهســواءالقب األخب
يفواضـح وهـو .»...الـسالم علـيهم األئمةقبورخلفبالصالةاآلمرةاملستفيضة

لـذا اإلمجـاع وعمـل هلـا املعارضـة األخبـار جودولوالاحلرمةحتتملاألخباركون
. !فقطالسببهلذاالكراهةعلىمحلت

الـسالم عليـه سـأله إنـه ،  مساعـة عنالصدوقروى«)٢(األولالشهيدوقال
يـبىن وال،  ـا بـأس الالقبـور زيـارة :قـال ،  فيهـا املـساجد وبناءالقبورزيارةعن

قـربي تتخـذوا ال:وآلـه عليهاهللاصلىالنيبوقال:الصدوققال. مساجدعندها
:قلـت . مساجدأنبيائهمقبوراختذوااليهودلعنتعاىلاهللافان،  مسجداوال،  قبلة
يـستثنوا ومل،  كتبـهم يفاملتـأخرين ومجاعـة والشيخانالصدوقرواهااألخبارهذه
، البنـاء إحـدامها :هـذه مـن قـضيتني خمالفةعلىمطبقةاإلماميةأنريبوال،  قرباً

األخبـار هـذه يفالقـدح فـيمكن . املقدسةاملشاهديفماوتانك،  الصالةاألخرىو
ابـن وقـال ،  منـها أشـهر أخبارعارضهاوقد،  اإلسنادضعيفوبعضها،  آحادألا

ختـصص أو. يـزوره ومـن يـصونه الفـسطاط وضرب،  عليهبالبناءبأسال:اجلنيد

.١١٠ص-احلائريالكرميعبدشيخ-الصالةكتاب)١(
.٣٩–٣٧ص-٢ج-األولالشهيد-الشريعةأحكاميفالشيعةذكرى)٢(
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غـري مـن وبعـدهم فـيهم ظـاهرة األئمـة كانـت عهوديفبإمجاعهمالعموماتهذه
، عنـدها الـصالة وأفـضلية وعمارـا قبـورهم تعظـيم علـى الدالةوباألخبار،  نكري

.»اخل...منهاكثريةوهي

أحـدمها «يقـول مثاالحاديـث خمالفةيفالسريةعنيتكلمهنااألولفالشهيد
وهذا!املساجداختاذعنيتكلمانبلالبناءمطلقعنيتكلمانالواحلديثان»البناء

عىمنأخصاملد !

، أخرىألحاديثمعارضةأاتصوراخلاطيءاللغويالبناءهذاعلىإنهمث
، ذلـك مـن شـيئاً فيهـا جيـد المبخالفتـها قيـل الـيت الروايـات يفيتمعنالذيبينما

منـها مجلةأوردوقدالقبورعندالصالةأوالبناءعنتتكلمساقهااليتفاألحاديث
عليـه الـصادق عـن ،  البنـاين عـامر عـن التهـذيب يفالـشيخ رواهمـا :منها«فقال

يـا :الـسالم عليـه لعليقالانه،  وآلهعليهاهللاصلىالنيبعن،  آبائهعن،  السالم
مــنوعرصــة، اجلنــةبقــاعمــنبقاعــاولــدكوقــربقــربكجعــلاهللاناحلــسنأبــا

، إلـيكم حتـن هعبـاد مـن وصـفوة ،  خلقـه منجنباءقلوبجعلاهللاوإن. عرصاا
إىلمنـهم تقربـا ،  زيارـا ويكثرونقبوركمفيعمرون،  فيكمواألذىاملذلةوحتتمل

والـواردون ،  بـشفاعيت املخـصوصون علـي يـا أولئـك ،  لرسـوله منـهم ومودة،  اهللا
فكأـا وتعاهـدها قبـوركم عمـر من،  علييا. اجلنةيفغدازواريوهم،  حوضي

حجـة سـبعني ثـواب عدلقبوركمزارمنو،  املقدسبيتبناءعلىسليمانأعان
، أمـه ولدتـه كيومزيارتكممنيرجعحىتذنوبهمنوخرج،  )١(اإلسالمحجةبعد

أنمـن املتحجـرة العقـول أصـحاب فهـم كمـا ال) اإلسـالم حجةبعد(السالمعليهلقولهانتبه)١(
وليـست املـستحبة احلجـة عنيتحدثفاإلماماإلسالمحجمنخرياألضرحةزيارةتعدالشيعة

.احلديثصحلو، الواجبة
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إذنوال،  رأتعـني المبـا العـني وقـرة النعـيم مـن وحمبيـك أوليائـك وبشرفأبشر
قبـوركم زواريعـريون النـاس مـن حثالـة ولكن. بشرقلبعلىخطروال،   مسعت

يـردون والشـفاعيت تنـاهلم الأمـيت شـرار أولئك،  بزناهاالزانيةتعريكمابزيارتكم
. حوضي

مـن عـساكر ابـن احلـافظ احلثالةتعيريوذكر،  احلديثأهلمنكثريروىوقد
قربفيهاةقبلإىلبالصالةبأسالأنهرويوقد:اهللارمحهاملفيدقال. العامةعلماء

. أفضلهوو، االمامرأسيليمماالزائرويصلي، إمام

، الـسالم علـيهم األئمـة قبـور إىلالـصالة جـواز رويوقـد :الـشيخ وقـال 
اهللاعبـد بـن حممـد إىلبإسـناده التهـذيب يفرواهالـذي :قلت. النوافليفخاصة

أنجيـوز هل،  األئمةقبوريزورالرجلعنأسألهالفقيهإىلكتبت:قال،  احلمريي
؟قبلـة وجيعلـه القـرب وراءيقـوم أنللمـصلي جيـوز وهـل ؟الأمالقـرب علىيسجد

ولكـن ،  زيارةوال،  فريضةوال،  نافلةيفجيوزفالالقربعلىالسجودأما:فأجاب
بـني يـصلي أنجيـوز وال،   خلفـه فإـا الـصالة وأمـا . القربعلىاألمينخدهيضع
. ومشالهميينهعنويصلى، يتقدمالاألمامألن، يديه

عـن روىعمـن ،  عمـري أيبابـن إىلبسنده،  قولويهابنعناملفيدروىوقد
إىلوبـسنده . عمـرة تعـدل احلسنيقربعندالفريضةالصالةان:السالمالباقرعليه

ركعـتني عنـده وصلى، وزارهأتاهمن:السالمعليهالصادقعن،  احلراينعليأيب
إمـام قـرب أتـى مـن لكـل وكـذلك قـال .وعمـرة حجـة لـه كتبت،  ركعاتأربعأو

عليـه (الـصادق عـن ،  العقرقـويف شـعيب إىلوبسنده. نعم:قال،  اعةالطمفترض
دعـوة أحـد عنـده دعـا وال،  منهاهللاقبلهاإالصالةأحدعندهصلىما:)السالم
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اهللارسـول فقربذلكومع،  كثريةذلكيفواألخبار. وآجلةعاجلةلهاستجيبتإال
الـسلف مـن أحـد عـن قـل ينومل،  األعـصار أكثريفعليهمبينوآلهعليهاهللاصلى

ملـن هـو قيـل فقـد ،  مـسجدا القبـور اختـاذ وأمـا . لتعظيمهأنسبجعلوهبلإنكاره
..»فالفُرادىأما، مجاعةفيهيصلِّي

!؟)املسجد(كلمةوضوحبعدمستندهما) قيلال(هذاأعلموال

للحـديثني معارضـة أـا تـصوروا الـيت األخبـار عمـدة هـذه أنتـرى وأنت
قبـور علىاملساجدبناءعنتتكلمالفهي،  فيهاهناكمعارضةوال،الذكرسالفي

مشاهدبل، السالمعليهمالبيتأهلقبورعلىبينمسجداًجنداللذاالبيتأهل
وقـراءة الزيارةمبراسموليقومواوالربداحلرمنامللجأهلموتوفرالزوارحتفظوأبنية
. القرآن

كشف(الكبريكتابهيفياهلندالفاضلسطرهماالكالمهذاعنبعيداًوليس
. )٢() الناضرةاحلدائق(يفالبحراينيوسفوالشيخ)١() اللثام

القبـور علـى املـساجد بنـاء عـن النـهي روايـات إلسـقاط جمـاالً جيـد ملومن
مـا أمـا «) ٣(فقـال بعيـداً تأويالًبتأويلهاقام-القمياملريزامثل-املعارضةبدعوى

عليـه الباقرعن،  زرارةعن،  هاشمبنإلبراهيماحلسنيفالعلليفدوقالصرواه
منهاشيئاتتخذواوال، خللهابني:قال،  القبوربنيالصالة:لهقلت،  قالالسالم

قـربي تتخـذوا ال:وقـال ذلـك عـن ىوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولفإن،   قبلة
يفوروى. "مـساجد أنبيـائهم ورقبـ اختـذوا الـذين لعـن اهللافإن،  مسجداوالقبلة

.٣٠٣–٣٠٠ص-٣ج-اهلنديالفاضل-اللثامكشف)١(
.١٤١–١٣٩ص-٤ج-البحرايناحملقق-الناضرةاحلدائق)٢(
.٢٢١ص-٢ج-القمياملريزا-األيامغنائم)٣(
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" اختذواألماليهودلعن" :قالأنهإال، مرسالوآلهعليهاهللاصلىكالمهالفقيه
..»جانبكلمنإليهايصلىكالكعبةجعلهامناملنععلىفنحملها، احلديث

ــأويالتوهــذه ــدموجــودةالت ــسنةأهــلعن ــال، ال ــسيوطيق ــويريفال تن
الاللـهم وسـلم عليـه اهللاصـلى اهللارسولقال:قالةهريرأيبعن«احلوالك

:الربعبدبنقال،  مساجدأنبيائهمقبوراختذواقوماًاهللالعن،  وثناًقربيجتعل
قبلـة اختاذهـا عـن النـهي وقيلاألنبياءقبورعلىالسجودعنالنهيمعناهقيل

. )١(»إليهايصلَّى
كـان فـإن ! ؟»مسجداًوالبلةققربيتتخذواال«قولهيؤولكيفأعلموال

!؟»مسجداوال«قولهمعىنفمااجلهاتمجيعمناليهاييصلّأنتعينقبلةاختاذها

أنيلـزم وذلكفوقهأي،  عليهيصلَّىكونهعلىهنااملسجدمحلميكننعم
) مفِْعـل (وزنعلىال) مفْعل(وزنعلىلَفَظَهاقدوآلهعليهاهللاصلىالنيبيكون

نقل،  واضحفيهيسجدالذي) املَسِجد(و عليهيسجدالذي) املَسجد(بنيرقفالف
علـى يـأت وملللبيـت امسـاً جعلـوه فـإم املَسِجدوأما«)٢(سيبويهقولمنظورابن

ولـو ،  الفعـل علـى لـيس أنـه يعين،  للجلموداسمإنهاملُدقيفقالكمايفعلفعل
وِمكُـنس كِمخـرز ِمفْعـل علىيءجتواآلالت،  آلةألنهِمدقلقيلالفعلعلىكان

..»وِمكْسح

، مـسجد «) ٣(فقالواملسجداملسِجدبنياالعرايبابنتفريقمنظورابنونقل
.»اجليمبكسر، مسِجداجلماعاتومصلّى، البيوتحمراب، اجليمبفتح

.١٨٩ص-السيوطيالدينجالل-احلوالكتنوير)١(
.٢٠٤ص-٣ج-منظورابن-العربلسان)٢(
.٢٠٤ص-٣ج-منظورابن-العربلسان)٣(
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املـصادر مئاتةمراجعوعند) املَسجد(وال) املَسِجد(بنيالتفريقامهيةومع
مـسجدا االرضاختـاذ حـديث مناقـشته عنداملصطلحنيبنيقفرمبنأظفرملفإين

)١(فقـال فيهـا املتـضاربة األقـوال بنقلاكتفىانهإذراملفسالرازيعنداالوطهورا

الـيت املواضـع أـا :األكثـرين قولوهو:أحدهاوجوهعلىاملساجديفختلفواا«
أنوذلـك ،  املسلمنيومساجدعيوالِبالكنائسفيهاويدخلهللاوذكرللصالةبنيت
املــسلمني اهللافــأمر ، والكنــائس البيــعيفصــالم يفيــشركون الكتــاب أهــل

. والتوحيدباإلخالص

:والـسالم الصالةعليهقالكلهاالبقاعباملساجدأراد:احلسنقال:وثانيها
فـال تعـاىل هللاخملوقةكلهارضاأل:قالتعاىلكأنه" مسجدااألرضيلجعلت" 

. خالقهالغريعليهاتسجدوا

فاملـساجد الـصلوات هـي املـساجد :قالأنهأيضااحلسنعنروي:وثالثها
مبعـىن مـصدر القـول هـذا علـى واملَـسجد اجليمبفتحمسجدمجعالقولهذاعلى

. السجود

عليهـا العبـد يـسجد الـيت األعـضاء املـساجد :جبريبنسعيدقال:ورابعها
، األنبـاري ابـن اختيارالقولوهذا،  والوجهواليدانوالركبتانالقدمانسبعةوهي
فـال ،  تعـاىل هللاخملوقـة وهـي عليهاالسجوديقعاليتهياألعضاءهذهألن:قال

املـساجد معـىن القـول هـذا وعلـى ،  تعـاىل اهللالغـري عليهـا العاقليسجدأنينبغي
. اجليمبفتحمسجددهاواحاجلسدمنالسجودمواضع

مكـة باملساجديريد:عنهمااهللارضيعباسابنعنعطاءقال:وخامسها

.١٦٣–١٦٢ص-٣٠ج-الرازي-الرازيتفسري)١(
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قال،  إليهايسجدأحدوكلالدنياقبلةمكةألنوذلك،  املساجدمنفيهاماجبميع
قـول علـى إالاجلـيم بفـتح مـسجد كلهااألقوالعلىاملساجدوواحد:الواحدي

املواضـع ألناجلـيم بكـسر واحدهافإنللصالةبنيتاليتاملواضعإا:يقولمن
املـسِجد :وهـي معـدودة أحـرف يفإالالعـني بفـتح البـاب هذامنكلهاواملصادر
واملــشِرقواحملــِشرواــِزرواملــسِقطواملفــِرقواملنِبــتواملــسِكنواملنــِسكواملطِلــع
وهـو ،  واملطلَـع فـرق واملواملسكَناملنسكوهوالفتحبعضهايفجاءوقد،  واملغِرب

.»يسمعملوإنكلهايفجائز

)١(السالمعليهاملؤمننيأمريعنهرواهفيماوآلهعليهاهللاصلىالنيبقاللذا

وجعلـت ،  الغنـائم يلوأُحلت،  بالرعبنصرت،  قبلينيبيعطَهنملثالثاأُعطيت«
ــسِجدا(لفظهــادقــيكــونانميكــنالإذ»طَهــوراوتراــامــسجداًاألرضيل م (

جـواز عـن هنـا يـتكلم هوبينماصريحبوقفاالكذلكتصبحالكوالوضوح
. عليـه يـسجد أنجيـب مـا يفاحلـصر مواردأحدكونهبل،  األرضعلىالسجود

قـد وآلـه عليـه اهللاصـلى الـنيب كـون علـى قـاطع بضرسالتأكداليومألحدىوأن
!»مسجداوالقبلةقربيتتخذواال«:الشريفقولهيف) مسجدا(لفظها

أصـالً معارضـة الانههوأقواهلمراجعتممناجلميعلهينتبهملالذيلكن
القبـور علـى أبنيـة بناءجوازوبنيالقبورعلىاملساجدبناءعنالنهياحاديثبني

:)يقولمنبنيفرقتفاآليةالكهفسورةيفالطرفنيقولمناستفدناهماوهو

.)٢١اآليةمن: الكهف(}بِهِمأَعلَمربهمبنياناًعلَيهِمابنواواقَاُل{

:قالمنوبني

.١٢١–١٢٠ص-١ج-املغريبالنعمانالقاضي-اإلسالمدعائم)١(
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ــالَ{ ــواالَّــِذينقَ ــىغَلَب ــرِهِمعلَ أَمتَِّخــَذنَلنهِمــي ــسجِدًاعلَ الكهــف(}م :
.)٢١اآليةمن

املـسلمني باتفـاق هاملوجـ اللعـن ومبعونـة ،  واملـسجد البناءبنيبالفرقفالعربة
مــنولــيساملنحــرفنيمــناملــسجداختــذواالــذينانيتــرجحوالنــصارىلليهــود
بنـاء أرادواالـذين فـإذن ،  املفـسرين أغلباليهيذهبالذيخالفوهذا!املؤمنني
الثـاين الطـرف لعـن وآلـه علبـه اهللالىصـ الـنيب لكـون االسـتقامة اهلهمالبنيان
فـال لـذا . عليـه مسجداًيِنبوملقربعلىبناًءبىنملنلوميتوجهاللتايلوبا،  صرحياً

هلـا ألحاديـث إسـقاط الوبالتـايل ،  التقـومي ـذا قُومتإذااألحاديثبنيمعارضة
. اختالفبالمعهاتتسققرآنيةداللة

الثايناملوضوع
يفالـشيعة ضدتكفرييحلقدوتأجيجطائفيصراعمناآلنحيدثالذيإن

علـى املـساجد بنـاء عـن ـى وآلـه عليـه اهللاصلىالنيبوأن،قبوريونبأمالعامل
ال، شـركيات مـن تالزمـه ومـا العمـل هلـذا واجـب وتكفريهـم يبنـون وهمالقبور
واألئمـة ،  أصـالً األئمـة قبورعلىاملساجدتبينالالشيعةأنإذجمالأيلهيصبح

بتوقيفهـا احـد يقـم ملشاهدومـ أبنيةتبينفهي، أحاديثهمأوردناكماذلكعنوا
مـا بـني تعارضالوذا،  الفعلهذافعلملناملتوجهاللعنيشملهمحىتمساجد

كانـت فلمـا ،  األحاديـث معاينيفالظاهرةاحلرمةرفعاىلموادىعلماؤناذكره
علـى البنيـان ببنـاء االسـتحباب بـل اإلباحـة وكانتاملساجدبىنملنمتجهةاحلرمة
ممـا وهذا!التعارضفأين،   بينهماتناقضالاللذينالقولنيحبكمهذارصاالقبور
الـصرائح مـن و«الوقـف كتـاب يف)١(املليبـاري يقـول الـسنة أهـل مـع فيهنشترك

.١٩١–١٩٠ص-٣ج-اهلندياملليباري-املعنيفتح)١(
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يءبشأتىوال،  هللايقلملوإن،  مسجدابهفيصريمسجدااملكانهذاجعلت:قوله
صــحةمـن املـسجد حكـم يثبـت وال...وقفــاإاليكـون الاملـسجد الن:مـر ممـا 

احتـيج إذاحولـه املوقوفـة األرضمنأضيفملاللجنباملكثوحرمةاالعتكاف
يصحالالوقفأنمرمماوعلم. وغريهزيادابنشيخنابهأفىتماعلىتوسعتهإىل
يفوأذنمـسجد هيئـة علـي بنـاء بـىن فلـو . املعاطـاة خالففيهيأيتوال،  بلفظإال

.»ملكهعنبذلكخيرجمل:فيهالصالةإقامة

) ١(اهللارمحـه اخلمييناهللاروحالسيديقولإذاملسلمنيبنيوفاقموضعوهذا

صـالة علـى مكانـاً وقـف فلـو ،  املسجديةعنوانقصدمناملسجدوقفيفبدال«
، عنوانـه املقـصود يكنملمامسجداًبهيصرمللكنصحاملسلمنيوعبادةاملصلني
، وحبـسه وقفـه علـى يـدل مـا يـذكر ملوإنمـسجداً جعلتـه :قولهكفايةوالظاهر

.»مسجداًيكونأنعلىأومسجداًوقفته:يقولأنواألحوط

مثــلخاصـة منفعـة الواقــفالحـظ إذا«) ٢(اهللارمحـه اخلــوئيالـسيد ويقـول 
املكـان هـذا وقفـت :فقـال العبـادة أحنـاء منحنوهاأوالدعاءأوالذكرأوالصالة

عليـه جتـرِ وملمـسجداً يـصر ملذلـك حنـو أوالداعنيأوالذاكرينوأاملصلنيعلى
ويكـون الواقـف الحظـه ممـا غريهـا أوالصالةعلىوقفايصريوإمنااملسجدأحكام

.»املنفعةفيهالواقفالحظالذيوهوعليهموقوفلهالذياألولالقسممن

لينتفعوااملسلمنيىعلمكاناًوقفإذا«)٣(اهللاحفظهالسيستاينالسيدويقول
والـدعاء والـذكر الـصالة مـن جبميعهـا أواملـساجد يفبـه ينتفعـون مـا بـبعض منه

.٦٣–٦٢ص-٢ج-اخلميينالسيد-الوسيلةحترير)١(
.٢٣١ص-٢ج-اخلوئيالسيد-الصاحلنيمنهاج)٢(
.٣٨٨ص-٢ج-السيستاينالسيد-الصاحلنيمنهاج)٣(
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حرمـة مـن املـساجد أحكـام عليـه جتـرِ وملمـسجداً يـصر ملذلـك وغـري والتدريس
مـن الواقـف الحظـه ممـا وغريهـا الـصالة علـى وقفايصريوإمنا،  وحنوهاالتنجيس

.»املنافع

لـه البنـاء كـون أمـا ،  صـريح لفظـي بوقفاالمسجداًبحيصالفاملكانإذن
قبـة لـه وجعـل لـه بيتـا احـدهم بـىن انأرأيـت ،  بالـشكل عـربة فالةقبلهاومآذن

! املسجد؟يشبهلكونهمسجداًأيصبح

مـساجد جبانبـها أحيانـاً جـد ووت،ومـشاهد واضـرحة مراقـد هلافالشيعةاذن
. أصالًفوقهاوليس

ملأنـه يتـضح املثـال سـبيل علىالشريفالعلوياملرقدءبناتاريخومبراجعة
، الـشريف القربصاحبأمهيةاىليشريمشهدبناءهوعنعبارةبلمسجداًيوقَف

الـضريح علـى انشئتاليتالعماراتأنإذالبناءذلكخدماتمنالزواروالنتفاع
:)١(مخسكانت

املقدسالضريحعلىشيدالربىنالعباسياخلليفةالرشيدهارونعمارة-١
رأسـها علـى وطـرح أمحـر طـني منوهيأبوابأربعةهلاوجعلقبةهـ١٧٠سنة
عليـه ووضـع بيـضاء ةحبجـار بنـاه فإنـه الطـاهر الـضريح نفسوأما،  خضراءحربة

. اليتيمةباجلواهراملرصعالفريوزمنقنديال

م٩٠٠-ه٢٨٧عـام املتـوىف بالـداعي املعروفزيدبنحممدعمارة-٢
ذكروقد، طاقاسبعونفيهوحائطاقبةالشريفالقربعلىالداعيزيدبنحممدبىن

وقـد . فقـط القبـة كـر ذعلـى اقتـصر ولكنـه شـرحه يفاحلديدأيبابنالعمارةهذه

.٢٠٧–١٩٩ص-التميميجعفرعليحممد-النجفمدينة)١(
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فإنـه بالكوفـة القـائم حيـىي بنعمراجلليلالرئيسعمارةالعمارةهذهعلىطرأت
بـن موسـى اإلمـام أصـحاب منهذاحيىيوكان. مالهخالصمنجدهمرقدعمر

العباسـي املستعنيإىلقوصرةيفرأسهومحلهـ٢٥٠سنةقتلعليه السالم جعفر
زار" :قالإذوقوعهاقبلعليه السالمالصادقاإلمامالداعيابنعمارةذكروقد

يلالليـا تـذهب الالـسالم عليـه فقـال النجفيفاملؤمننيأمريجدهالصادقاإلمام
سـبعون فيـه حـصنا عليهيبينالقتليفنفسهيفممتحنارجالاهللايبعثحىتواأليام

. طاقا

طانالـسل بناهـا وقـد الثالثـة العمـارة هيالبويهيالدولةعضدعمارة-٣
أجـل مـن تعـد عمارتـه وكانـت ،  القميبويهبناحلسنبنفناخسروالدولةعضد

أنـشئت وأـا الوقـت ذلكيفاملعماريفنالإليهتوصلماأحسنومنالعمارات
البـويهي الدولـة عضدصرفوقدهـ   ٧٥٣سنةإىلقائمةبقيتوقدهـ٣٣٨سنة
هلـا وعـين املنقـوش الـساج شبخبـ حيطاـا وسـتر كـثرية أمواالالعمارةهذهعلى

مــنوالــوزراءامللــوكســائرالعمــارةهــذهإصــالحوأصــلوقــد، إلدارــاأوقافــا
وأوالد،  العباسـي كاملستنصرتشيعواالذينالعباسينيوبعضحلمدانينيواالبويهيني

نفسهاللعمارةمفرطبسخاءتربعواقدهؤالءومجيع،  وغريهمخانجنكيزوأحفاد
يففنيـة إصـالحات إجـراء أوالنفيسةاآلثاثأوالكرميةاألحجارجبلبكانسواء

كمـا القـرن ذلكومعجزةاإلبداعيفةآيالعمارةجعلممااملطهرةاحليدريةالروضة
. القدميةالتأرخييةالكتبأنبأتنا

مــنفيهــااختلــفومــاالثالثــةالعمــارةاحتــراقبعــدالرابعــةالعمــارة-٤
العمـارة أنـشئت م١٣٥٢-هــ    ٧٥٣سـنة الثالثـة العمـارة احتراقعدب:األخبار
اسـم للـهجرة الثـامن القـرن مؤرخويذكروملم١٣٥٨-هـ   ٧٦٠عاميفالرابعة
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الـسلطان آثـار مـن أايرتأياملتأخرينبعضأنإالأحدإىلينسبوهاوملصاحبها
الـيت الكـثرية اتباخلـدم ذلـك علـى مستـشهداً اجلالئـري حـسن الـشيخ بـن أويس

:أرجوزتهيفالسماويقالهوماعليهم السالمالبيتأهلإىلأسداها

   

   

   

   

   

زاريـوم العمـارة هـذه علـى كـبرية إصـالحات األولعبـاس الـشاه وأدخل
ــهم١٦٢٢-١٠٣٢ســنةالنجــف ــفإن ــرةالروضــةرعم ــةاملطه ــصحنوالقب وال
. احليدري

-هـــ ١٠٤٧عـام يفاألولعبـاس الـشاه حفيــدصـفي الـشاه عمـارة -٥
أنبعـد احلاضـرة العمارةببناءاألولعباسالشاهحفيدصفيالشاهبدأم١٦٣٧
الـشاه فـأمر ،  الـشريف الـصحن سـاحة وضـيق ،  رةاملنـو القبـة يفتضعـضعاً شاهد

احلـرم سـاحة وتوسـيع وتوسـيعه الـشريف الـصحن جوانـب بعـض ـدم املذكور
مـن بـأمر املازنـدراين تقـي مـريزا وزيـره اخلدمةهلذهتصدىوالذي. املطهرالعلوي

املعمـارين أمهـر وجلـب طائلةأمواالًهلاوصرفسننيثالثالعملواستمرالشاه
أوقـات معرفـة فيهـا وأوجـد ،  الـصنع متقنـة ،  الـشكل بديعـة جعلهاممادسنيواملهن

بـزوغ حتكـيم مـن الفـن أساتذةعندهتقفوماوشتاًءصيفاًاختالفهوعدمالزوال
.»الفنيةواانساتاملقابلةمناالتزموما، املقدسالضريحيفالشمس
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كانــتبــل، جدمــساغــرياومــساجدأحــديوقفهــاملالعمــاراتهــذهوكــل
الزيـارة لتأديـة للـزوار املناسـب املكانولتوفريالشريفةالبقعةهلذهوإجالالًاحتراماً
. وغريهاوالربداحلرمنالزوارهلايلجأولكي

:تعاىلفقولهالقرآنيةاآليةاىلنرجعواآلن

الَ بِهِمأَعلَمربهمنياناًبعلَيهِمابنوافَقَالُواأَمرهمبينهميتَنازَعونِإْذ{ الَّـِذين قـَ
.)٢١اآليةمن: الكهف(}مسِجدًاعلَيهِمَلنتَّخَِذنأَمرِهِمعلَىغَلَبوا

بنـاء يريـد األولالطـرف ،  يتنازعـان طرفـان هنـاك أنمنأكثرعلىيدلال
التفاصـيل جمهـول فهـو أمهيتـه علـى املوقـع لكـن ،  املوقـع هذاأمهيةاىليشريبنيان

منـهم فيظهـر يـستوعبوه ومل،  حـصل مـا فهـم لـديهم يـتم ملهـؤالء أنمنهويبدو
العلـم يفالراسـخني صـفات مـن وهواهللاىلعلمهوأيكالفالتصريفاالحتياط

:تعاىلقالكما

}وَلالَّذِيهَأنْزكلَيعالْكِتَابهِمناتآياتكَمحمنهلْكِتَابِاأُم
رُأخواتابِهَتشامَفأَمفِيالَِّذينغٌقُلُوبِهِمزَيونتَّبِعاَفيمهابَتشهِمنتَِغاءةِ اب اْلفِْتنـ

تِغَــاءابــاتَْأوِيِلــِهو مولَــمعيإِّالتَْأوِيَلــهاللَّــهاِســُخونالرالْعِْلــمِفِــيوقُوُلــونــاي نبِــهِآم
.)٧:عمرانآل(}الْأَْلبابِأُولُوإِّاليذَّكَّروماربناِعنِدمِنلٌُّك

ــخون ــميففالراس ــسلِّمونالعل ــىتهللاي ــواملإنح ــايعلم ــذيم ــصلال ح
أنواعلـم «)١(الـسالم عليـه املـؤمنني أمـري يقـول . اهللامـن بأنـه آمنوااذابالتفصيل
الغيـوب دوناملـضروبة الـسدد اقتحـام عـن أغناهمالذينهمالعلميفالراسخني

بـالعجز اعتـرافهم اهللافمـدح ،   احملجوبالغيبمنتفسريهجهلواماجبملةاالقرار

.١٦٢ص-١ج-عليه السالم علياإلمامخطب-البالغةج)١(
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عـن البحـث يكلفهمملفيماالتعمقتركهمومسى. علمابهحييطواملماتناولعن
.»رسوخاكنهه

ــصفارالــشيخوروى ــنزرارةعــنال ــسناكــان«) ١(محــرانب مــنرجــلجيال
جـاء كلمـا فكـان ،   لُقِّـب حـىت سـلِّموا :قـال االحبديثيسمعيكنفلمأصحابنا

إن:فقـال السالمعليهجعفرأيبعلىوزرارةمحرانفدخل،  سلِّمجاءقد:قالوا
إذاوكان،  لُقِّبحىت،  سلِّموا:قالواأحاديثكممنشيئامسعإذاأصحابنامنرجالً
إناملـسلمون أفلـح قـد :الـسالم عليـه رجعفـ أبـو فقـال ،  سـلِّم جـاء :قـالوا جاء

.»النجباءهماملسلمني

صلى اهللا عليـه وآلـه     النيبلعنمشلهمأميظهرالذيفهمالثاينالطرفأما
أنولـنعلم »مـساجد انبيـائهم قبوراختذواوالنصارىاليهوداهللالعن«بقولهوسلم

إحـدى مفـاد هـو كمـا الـسالم عليـه املسيحوالدةقبلإماكانواالكهفاصحاب
الـذي فالعـصر وبالتـايل ) املـرجح وهـو (غريهـا مفـاد هوكمابعدهوإما،  الروايات

يفلبـثهم كـان وملـا ،  األولاملـيالدي القـرن منابتداءاًأيامليالدبعدهوفيهكانوا
:القرآنذكركماالكهف

.)٢٥:الكهف(}سعًاِتوازْدادواِسنِنيمِائٍَةَثالثكَهفِهِمفِيوَلبِثُوا{

إن،  تقديرأقلعلىاخلامسالقرنبدايةيفيكونقدالكهفمنفخروجهم
صـلى اهللا عليـه وآلـه     الـنيب أنإذقـرون ثالثـة خطأنسبةيتعدىالمباأبعديكنمل

وهـي -املـشرقية الرومفبالدهناومنللميالد٦١٠امليالديالعاميفبعثوسلم
الوثنيـة وليـست املـسيحية الرومانيةالدولةزمنتعيش-ومصروالشاماألناضول

.٥٤٣ص-الصفاراحلسنبنحممد-الدرجاتبصائر)١(
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٣٥٣..............................................................!الشيعةوشركيات... القبورعلىاملساجدبناء

فـال لـذا ،  املـسيحي الـدين هـو للدولـة الرمسـي الـدين إن) قسطنطني(أعلنبعدما
نصارىهناكبلاركفّهناكفليس،  للوثنيةصغريةجيوباالالفترةهذهيفيوجد

لـذا ،  يـه نبوفاةبعددينكلحالهوكما،  عليهليسوبعضهماحلقعلىبعضهم
كافرالثاينوالطرفمؤمنالطرفهذابأنالطرفنيبنيواختيارهماملفسرينفقول

جراءاملفسرينمناألولالرعيلعندخاطيءاعتقادلكنه، إطالقاًعليهدليلالمما
األنبياءقصصرواياتعامةأنراملشهوأنإذ،   ضعفهاعلىالعلماءأمجعروايات

وصـل أناىلترسخضعيفةرواياتمنالناتجالقولهذاو،  معتربةبطرقتثبتال
. !!التأويليقبلالوصاراملتأخريناىل

) ١(يقــولإذتفــسريهيفالطباطبــائيرأيهــواملـستدل بــهيــستدلمــاوأقـوى 

:وقوله«

ــالَ{ ــواالَّــِذينقَ ــىغَلَب ــرِهِمعلَ أَمتَِّخــَذنَلنهِمــي ــسجِدًاعلَ الكهــف(}م :
.)٢١آليةامن

باملسجداختذوهعماالتعبريعليهالشاهدومناملوحدونهمالقائلونهؤالء"
قـال لهوالسجوداهللالذكراملتخذاحمللهوالقرآنعرفيفاملسجدفإناملعبددون

:تعاىل

.»٤٠:احلج}ومساِجد يذْكَر ِفيها اسم اللَِّه{

حـدث مـا تفـسري مـن متيقناًكانلواألولفالطرف،  راجحغرياملعىنوهذا
أمـر أنهباعتقاداملسجدبناءيطلبونمنهميكونوافقدالعادةعنخارجأمروهو

إنمث،  ومـؤمنني كفـار بـني البالعقيـدة متـشاني طـرفني بنييدورفاألمر،  راجح

.٢٦٧ص-١٣ج-الطباطبائيالسيد-امليزانتفسري)١(
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،واملـسجد املعبـد بـني باملقابلـة القرينـة تكـون حـىت معبـد بناءيردملاألولالطرف
اسـتعماله مبـضمون لـه عالقـة اللغـوي مـصطلح القـرآن يفاملسجدلكونإضافة
:تعاىلكقولهوذلك

} الَّـِذينجِدًااتَّخَـذُوا وــسارًا مكُفْـرًا ضِـرتَْفرِيقــًاوو ني بـ مِنِنيؤ ًاالْمـــاد صإِرو
ــن لِمبـار حـاللَّــهـولَه سـروــن ـُلمِ َقبـلِفُنحــي ــاأَردنَــاإِنولَ ـسنىإِّل الْحـاللَّــهو
دهشيمإِنَّهون١٠٧:التوبة(}َلكَاذِب(.

حـارب ملنوإرصاداًاملؤمننيبنيوتفريقاًضراراًبكونهاملسجدذكرأتىفهنا
ــدلالبنفــسهامــسجدفكلمــةإذن، ورســولهاهللا ــىت ــنكــونعل ــنيتخــذهم م

. املستقيمني

:تعاىلقولهيفيكونقدنعم

}َكذَلِكنَاوثَرأَعهِملَيواعَلمعِليَأندعاللَّهِوقحَأنَةواعالالسبير
.)٢١:الكهف(}فِيها

أهـل كـون مـن الروايـات بعـض أفادتـه مااىليشريقدتعاىلمنهالقولهذا
والنشورثالبعمسالةيفاختلفواقدالنصارىفيهكانزمانيفخرجواقدالكهف
. منحرفواآلخرمستقيموأحدهمالنصارىمنالطرفنيإنذانعلموبالتايل

علـى املـساجد اختـاذ حرمـة مـن وغـريه تيميـة ابـن فهمهماأنيتبنيوبذلك
عـن ختصـصا خـارج وهـذا الـشيعة تفعلـه مـا علىينطبقالغريهفهمهوماالقبور
. والسنةالشيعةرواهااليتالنصوصداللةمورد
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٣٥٥

أميةبينوطاعة..السالمعليهماألئمةطاعةبني

الـذين األئمـة اتبـاع كـان إنيقالأنأحدها«األئمةطاعةيفتيميةابنقال
بينخلفاءاتباعكانواجباالنجاةهلميوجبالذلكوأناملطلقةالطاعةهلمتدعى

النجاةيوجبذلكإنلونويقومطلقاطاعةأئمتهمطاعةيوجبونكانواالذينأمية
علـى شـيعة مـن قـاتلوه ملنوقتاهلموغريهعلياسبهميفوكانوااحلقعلىمصيبني
الاإلمـام وأنشـيء كـل يفواجبـة األئمـة طاعةأنيعتقدونكانواألممصيبني
باحلجـة أوىلأولئكبل،  اإلمامفيهأطاعوافيماهلمذنبالوأنهبذنباهللايؤاخذه

كانفإذاوملّكهموأيدهمونصبهماهللاأقامهمأئمةمطيعنيكانواألمةالشيعمن
أولئـك توليـة كـان لعبـاده األصـلح هـو ماإاليفعلالاهللاأنالقدريةمذهبمن

مـن أعظـم ـم حصلتاليتواملصلحةاللطفأنومعلوم،  لعبادهمصلحةاألئمة
بينخلفاءألتباعحصلوهلذاعاجزأومعدومبإمامحصلتاليتواملصلحةاللطف

ملهـؤالء فـإن ،  املنتظـر ألتباعحصلمماأعظمودنياهمدينهميفاملصلحةمنأمية
وال،  املنكـر مـن شـيء عنينهاهموالاملعروفمنبشيءيأمرهمإمامهلمحيصل
انتفعـوا فـإم أولئـك خبـالف دنيـاهم والدينـهم مـصلحة مـن شيءعلىيعينهم

.)١(»بأئمتهمهؤالءانتفعمماأعظمودنياهمدينهميفةكثريمنافعبأئمتهم

.١٥٥ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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:باجلوا

اإلماميـة تقولـه ماعالقةفماوإالّ! وبدونهبداٍعنصبهعنيفصحالرجلإن
!املقولتنيبارتباطتيميةابنيقولحىتأميةبنوابتدعهمباوالسنةللقرآنامتثاال

:يقولتعاىلفسبحانه

ــا{ ــاي هَأيــواالَّــِذين نــواآم أَطِيعــوااللَّــه أَطِيعــوَلو سأُوالرــيو ــرِلِ األَمكُمــن }مِ
.)٥٩اآليةمن: النساء(

أمرلوألنه،  معصومنيغرييكونواأنميكنالالذيناألمرأويلطاعةفربط
وقـت يفإطاعتـهم طلـب قـد اهللالكـان املـورد هـو كمـا اإلطـالق علـى بطاعتـهم 

فثبـت ،  ميكـن الوهذاالقرآنتناقضحينئذينتجألنه،  باطلاوهذوغريهااملعصية
الـثقلني وحـديث ،  معـصومني لكوموالنيباهللابطاعةمرتبطةاألمرأويلطاعةأن

اإلماميـة اسـتدلت فبهذاالضاللوعدمللنجاةوالعترةبالكتاباألخذيربطالذي
متـسلّطني وجـور ظلمئمةأكانوافقدأميةبنوأمامطلقااألئمةبطاعةاألخذعلى
والالكعبــةوحيرقــوناحلــرامالــدميــسفكون، لغامشــةاوالقــوةبــالقهراألمــةعلــى

وزنفـأي هـذا وبعداملسلماتأعراضوينتهكونورسولهاهللايعظمهمايعظمون
! ؟اإلماميةباستداللتيميةابنيربطهوكيفلقوهلم

:قولهأناعلم«)١(فقالراألمأويلبعصمةالسنةأهلمنالرازيحكموقد
أنذلـك علىوالدليل،  حجةاألمةإمجاعأنعلىعندنايدل) منكماألمروأويل(

بطاعتـه اهللاأمرومناآليةهذهيفاجلزمسبيلعلىاألمرأويلبطاعةأمرتعاىلاهللا
يكـن مللـو إذ،  اخلطـأ عـن معـصوما يكـون وأنبـد الوالقطـع اجلـزم سـبيل على

.١٤٤ص-١٠ج-الرازي-ازيالرتفسري)١(
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فيكون،  مبتابعتهاهللاأمرقديكوناخلطأعلىإقدامهبتقديركانطأاخلعنمعصوما
اجتمـاع إىليفضيفهذا،   عنهمنهيخطألكونهواخلطأاخلطأذلكبفعلأمراذلك
أمرتعاىلاهللاأنفثبت، حمالوانه، الواحدباالعتبارالواحدالفعليفوالنهياألمر

سـبيل علـى بطاعتـه اهللاأمرمنكلأنوثبت،  اجلزمسبيلعلىاألمرأويلبطاعة
هذهيفاملذكوراألمرأويلأنقطعافثبت، اخلطأعنمعصومايكونأنوجباجلزم
بعضأواألمةجمموعإمااملعصومذلك:نقولمث،  معصومايكونوأنبدالاآلية
ألمراأويلطاعةأوجبتعاىلاهللاأنبيناألنا؛األمةبعضيكونأنجائزال، األمة

علىقادرينمعارفنيبكوننامشروطقطعاطاعتهموإجياب،  قطعااآليةهذهيف
عـاجزون هذازماننايفأنابالضرورةنعلموحنن،  منهمواالستفادةإليهمالوصول

اسـتفادة عـن عـاجزون ،  إليهمالوصولعنعاجزون،  املعصوماإلماممعرفةعن
املؤمننياهللاأمرالذياملعصومأنعلمناككذلاألمركانوإذا، منهموالعلمالدين

وجبهذابطلوملا. طوائفهممنطائفةوال، األمةأبعاضمنبعضاليسبطاعته
منوالعقداحللأهل) األمروأويل(:بقولهاملرادهوالذياملعصومذلكيكونأن

.»حجةاألمةإمجاعبأنالقطعيوجبوذلك، األمة

فقالاملسألةهذهيفالسنةألهلالشيعةإلزاممنالتملصحياولالرازيكانوملا
:فقالغريهموليسالعلماءهنااملعصومبأنآخرموضعيفصرح! األمةبعصمة

.)٥٩اآليةمن: النساء(}مِنكُماألَمرِوُأولِيالرسوَلوأَطِيعوااللَّهأَطِيعوا{

!!)١(»قوالاألأصحيفالعلماءاألمرأويلمنواملراد

لـدى منهمفروغأمرطاعتهمووجوباألمرأويلعصمةإن«ميعلهناومن

.١٧٩ص-٢ج-الرازي-الرازيتفسري)١(
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وجـب الـذين األمـر أويلحتديـد يفهـو الكـبري االخـتالف ولكـن املـسلمني أغلبية
املقـصود بتحديـد فيـه أسـرعوا الـذي الوقتيفالشيعةأنونرى،   طاعتهمعليهم
لعناصـر يـا كلوموافقـة مطابقـة ورةبـص املعـصوم اإلمـام أنـه وأعلنـوا األمـر بأويل

يفيـدورون الـسنة هـال اخـذ بعيدأمدومنذومقومااوأصوهلااملنطقيةصياغتهم
يفوهكـذا )١(»إحراجمنفيهوقعواملاخمرجاجيدونعلهمالتعابريو املعاينرحاب

النبويـة والـسنة القرآنوهيالنقيةاإلسالمملنابعبالعودةإلّااحلليكونالمرةكل
. املنتجبونوالصحابةالسالمعليهمالنيببيتلأهنقلهااليت

الشيعةمنباحلجةأوىلأولئكبل«أميةبينملوكعنتيميةابنلقولوانتبه
»وملّكهموأيدهمونصبهماهللاأقامهمأئمةمطيعنيكانواألم

!!»كهموملّوأيدهمونصبهماهللاأقامهم«األمويونالضاللفأئمة
متلـيكهم كانوهل! هلم؟اهللاتأييددليلوما! نصبهم؟ومىت! م؟أقامهكيف

!؟اهللامبشيئةأماهللابرضى
ابـن عنهمناضلممابأفضلأنفسهمعنيناضلواأناألمويونيستطيعوهل

يفامللعونـة الشجرةوهماهللامنومؤيدينومقامنيمنصبنييكونونوكيف! تيمية
وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولأوصىوقداهللامنمنصبنييكونونيفك! القرآن؟
وتنـصيبه ليزيـد اهللاتأييدإن-خترجيهسيأتيك-املنربصعدإذامعاويةبقتلالناس

وإباحتهبالقرودولعبهاملسكروشربهوأصحابهاحلسنيوقتلهالكعبةحرقهجيعلله
حـالال ذلـك كـل جيعـل دالفـسا الـنيب دينةمبليعيثواالنصارىالشاملعسكراملدينة
!؟إذنالسنةأعالممنوكثرياحلنبلياجلوزيابنلعنهفعالمشرعيازالال

م١٩٩٢العامليـة الـدار ط-حـسن عباسحسند-اإلسالميالسياسيللفكراملنطقيةالصياغة)١(
.٢٧٣ص-
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!؟سننهيفلهروىقدداوودابووجدواملااعترضمناعترضوعالم

وهــوالكعبــةفــوقاخلمــرشــربأرادمــناملؤيــديناملنــصبنيهــؤالءومــن
. عنهايسألأنمناشهرخبارهوأالزنديقبالوليداملعروف

:الشاعراملتنيباهللاورحم. عليهيستدلأنمنأوضحاألمرإن

   

حبريفإصبعهأدخلكشخصأميةبينموبقاتبعضاعددوأناوجدتينفقد
الكالبحرفسيئاموإالّحالهلىعالبحروبقياملاءمنيسريبشيءفتبللوأخرجه

ويـالت مـن األمـة علـى جـرت ومـا موبقـام فانتـشار قطـره بكلحنيطأنميكن
. زنديقإالّينكرهاالوعذابات

ـم حـصلت الـيت واملـصلحة اللطـف أنومعلوم«تيميةابنقولاىلوانظر
حـصل وهلـذا ،  عـاجز أومعـدوم بإمـام حـصلت الـيت واملصلحةاللطفمنأعظم
، املنتظرألتباعحصلمماأعظمودنياهمدينهميفاملصلحةمنأميةبينخلفاءألتباع

منشيءعنينهاهموالاملعروفمنبشيءيأمرهمإمامهلمحيصلملهؤالءفإن
فـإم أولئـك خبالف،  دنياهموالدينهممصلحةمنشيءعلىيعينهموالاملنكر

.»بأئمتهمهؤالءانتفعمماأعظمودنياهمدينهميفكثريةمنافعبأئمتهمانتفعوا

:قلت

بـين بتوليـة حـصلت دينيةمصلحةفأيالعجبمنيصمتيكاداملرءإنفواهللا
فهيالدنيويةاملصلحةأما! ؟عقبعلىرأساًاإلسالمقلبواالذيناملبتدعةهمو!؟أمية
يفالـصحيحة صوصالنـ مـن وسـيأتيك . تيميةابنهوكمادنياأهللكومقالكما

. وآلهعليهاهللاصلىالنيبلسانعلىملعونوكونه، املنربصعدإنمعاويةلعنوجوب
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سـنني منـذ مـاتوا قـد العـصمة فيهميدعىالذيناألئمةفإن«تيميةابنقال
معـدوم هـو آخـرين وعنـد سنةومخسنيأربعمائةمنأكثرغائبلهواملنتظر،  كثرية

شـيوخ بعـض صـنفها كتبأوالرافضةشيوخمنشيوخيطاعونوالذينيوجدمل
ــرواالرافــضة ــامــاأنوذك ــشيوخوهــؤالءاملعــصومنيأولئــكعــنمنقــولفيه ال

الالرافــضةفــإذاالنجـاة هلــممقطوعـا وال، باالتفــاقمعـصومني ليــسوااملـصنفون 
بنجـام القـاطعني يكونـوا فلمسعادموالبنجاميقطعونالأئمةإاليتبعون

يفهـم وإمنـا حقـا أئمتـهم وهـم والنهيباألمريباشرومالذينأئمتهمبنجاةوال
شـيخ إىلينتـسبون الـذين شيوخهمأتباعمنكثريمبرتلةاألئمةأولئكإىلانتسام

أمـواهلم يـأكلون أتبـاع لـه بـل ،  ـى ومـا أمـر مبـاذا يـدرون والمـدة مـن ماتقد
خلفائـه ويفالـشيخ ذلـك يف)١(بـالغلو ميـأمرو اهللاسـبيل عـن ويصدونبالباطل

فيـه تيميـة ابـن اصـحاب كتبـه مـا تـصفحت ولو!! املشايخيفالغلوعنيتكلمتيميةابنالشيخ) ١(
املؤلـف يقولإذتيميةابنمناقبيفالدريةالعقوديفجاءماومنها،  الغلومنغرائباللوجدت

احلفـاظ سيدالعلوموحبراألمةومفيتاألئمةإمامالربايناإلمامالشيخهو«تيميةابنالشيخعن
الزمـان وعالمـة األنـام بركـة اإلسـالم شـيخ الدهروقريعالعصرفريدواأللفاظاملعاينوفارس

العبـاس أبوالدينتقياتهدينوآخراملبتدعنيقامعالعبادوأوحدالزهادعلمالقرآنترمجانو
شيخالعالمةاإلمامالشيخابنعبداحلليماحملاسنأيبالدينشهابالعالمةاإلمامالشيخبنامحد

بنحممدبنضراخلالقاسمأيببنعبداهللاحممدأيببنعبدالسالمالربكاتأيبالدينجمداإلسالم
إىليـسبق ملالـيت التـصانيف وصـاحب دمـشق نزيلاحلراينتيميةابنعبداهللابنعليبناخلضر
عالمةاألمةقدوةاألئمةإمامالقدوةالعابدالزاهداتهداحلافظاألوحدالعالمةالعامل... مثلها

برهـان األعـالم حجـة سـالم اإلبركـة الـدين علمـاء أوحداتهدينآخراألنبياءوارثالعلماء
احلجـة أعدائـه علىبهوقامتاملنةعليناهللابهعظمتومنالسنةحميياملبتدعنيقامعاملتكلمني
يقـول مـاذا ... أركانـه الـدين مـن بـه وشـيد منـاره اهللاأعلـى ... احملجـة وهديـه بربكتهواستبانت

!
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٣٦١................................................................أميةبينوطاعة.. السالمعليهماألئمةطاعةبني

.)١(»أربابايتخذوهموأن

:اجلواب

كـانوا روايـام الـسنة أهـل عنـهم يأخـذ الـذين األخباررواةمنالكثريإن
ويكونـوا لنـا روايتـهم عنـد منقطعنييكونوافلماألئمةعنرواياتنالناروواشيعة

!للسنة؟روايتهمعندمتصلني

منـذ تـويف وآلـه عليـه اهللاصـلى الـنيب إنلقلنـا إلشـكال ااثلمنانأردناولو
بعـد الـسلطة أقربـاء قبـل مـن كتبتماهيسريتهمناليومينقلوماالسننيمئات
أئمـة األمويـة اختـذم كـانوا نواصبرواممنوالعديدرحيلهمنقرنمنأكثر

!النيب؟إىلدينكمانتسابتعرفونفكيفوأضلوافضلّوالإلسالم

النقـل يفمقـصورة دينيةعلوممنعندنافما، ظاهروبينهمبينناالفرقنلك
منـه الـصحيح اىلالوصـول بطـرق مـشفوعة الدينعلوملناتركوامعصومنيعن

يفعقولنـا نعمـل وال، نقـيس الو، رأيلنـا ليسهلمتبعاكناوبذلك،  واملكذوب
. صغراألأواألكربالثقلمنبدليلإلّاالشريعةمقاصد

منـه وبقـي وحفظهكالمهمبكتابةأتباعهمالسالمعليهماألئمةأوصىوقد
وبالتـايل كتـاب أربعـة يفجبمعهـا احملـدثون قـام مصنفألربعمائةمصنفأربعمائة
. االتشكيكيستحيلبطرقمتواترالبيتأهلفمذهب

!؟ةاميوبينمعاويةودين، عثمانوبدع، عمرأقوالاتباعمنهذاوأين

"
... الـدهر أعجوبةبينناهو... قاهرةهللاحجةهو... احلصرعنجلتوصفاته... لهالواصفون

.وبعدها١٨صالدريةالعقود. »..الفجرعلىأربتأنوارها... ظاهرةللخلقآيةهو
.١٥٦ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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!السالمعليهعليًايبايعملوأكثراألمةنصف

ذويكـانوا أـم بذلكأرادأناألئمةهؤالءقولهأنالثالث«تيميةابنقال
يقولـون بـل ذلـك يدعونالوهم،  ظاهركذبفهذاالسيفمعهموقدرةسلطان

إالاإلمامـة مـن منهمأحديتمكنمل،  الظاملنيمعمغلوبونممنوعونعاجزونإم
ملأكثـر أوأقـل أواألمةونصفعليهاستصعبتاألمورأنمعطالبأيببنعلي

ويفمعـه يقـاتلوا ومليقـاتلوه ملمنـهم وكـثري وقاتلهمقاتلوهمنهمكثريبل،  يبايعوه
املسلمنيفضالءمنفيهموكانمعهوقاتلواقاتلوهالذينمنأفضلهومنهؤالء

ممـن أفـضل كـانوا ولـه معهالقتالعنحتلفواالذينبلملهمثعليمعيكنملمن
أئمـة يكونـوا أنبـه يـستحقون وديـن علىهلمكانأنهأرادوإن،  معهوقاتلقاتله
كمـا ،  طاعتـهم النـاس علىجيبأئمةكومتوجبالصحتإذاالدعوىفهذه

نيكـو أنواسـتحقاقه إمامـا جيعلـه المـسجد إمـام يكونأنالرجلاستحقاقأن
احلــربأمــريجيعلــهالاحلــربأمــرييكــونأنواســتحقاقهقاضــيايــصريهالقاضــيا

أنينبغـي مـن خلـف وال،  بالفعـل إمامـا يكـون مـن خلـف إالتصحالوالصالة
يستحقمنالوقدرةسلطانذويفصلهإمناالناسبنياحلكموكذلك،  إمامايكون

وإنيـؤمر ملمـن مـع العلـيهم ريأمـ معيقاتلونإمنااجلندوكذلكالقضاءيويلأن
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.)١(»يؤمرأنيستحقكان

:اجلواب

وقاتلـهم قـاتلوه منـهم كثريبليبايعوهملأكثرأوأقلأواألمةونصف«قوله
قـاتلوه الـذين مـن أفـضل هـو منهؤالءويفمعهيقاتلواومليقاتلوهملمنهموكثري

الـذين بـل مثلهمعليمعيكنملمناملسلمنيفضالءمنفيهموكانمعهوقاتلوا
.»معهوقاتلقاتلهممنأفضلكانواولهمعهالقتالعنحتلفوا

:قلت

الوحيـدة وهـي عامـة بيعـة كانـت لإلمامفالبيعة،  بينكذبفيهالكالمهذا
سعدماعداكلهماملدينةأهلبايعهوقد،  ومؤامراتووعيدديدبدونجرتاليت
وأذربيجـان العراقأهلوبايعه،   زيدبنأسامة:وقيلعمربناهللاوعبدمالكبن

أواألمةونصف«تيميةابنيقولفكيفالشامغرييبقومل،  مصروأهلوخراسان
قـرر شـامل سـكاين بإحـصاء قـام قـد تيميةابنكانإذاإال»يبايعوهملأكثرأوأقل

. !النتيجةتلكممبوجبه

.»معهيقاتلواومليقاتلوهملممنهوكثريوقاتلهمقاتلوهمنهمكثريبل«وقوله

:قلت

فـابن غريـب فهذاالكالمهذابعدقالهمايفكما،   الصحابةيقصدكانإن
مـع وكلـهم ،)٢(رجـال سـبعون بـدر أهلمنشهدهاصفنيإنيقولكانليلىأيب
بـن مـار وعالـشهادتني ذوخزميـة فـيهم يكونأنويكفيالسالمعليهاملؤمننيأمري

.١٩٣و١٩٢ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٢٨٧ص-١ج-حنبلبنامحد-العلل)٢(
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معاويــةالنهنـا امليـزان مـن الفـضيلة تلــكإسـقاط أرادتيميـة نابـ ولكـن ، ياسـر 
رجـل معاويـة جانـب يفيكـن وملالفـتح ) مـسلمة (مـن كـانوا العـاص بنوعمرو
. احلقيقةتلكوتضييعللتشويشبالعمومتيميةابنفتكلم، بدري

فيهموكانمعهاوقاتلوقاتلوهالذينمنأفضلهومنهؤالءويف«قولهويف
معـه القتـال عـن ختلَّفـوا الذينبلمثلهمعليمعيكنملمناملسلمنيءفضالمن
.»معهوقاتلقاتلهممنأفضلكانواوله

منأفضلكانوامعاويةوعناملؤمننيأمريعنختلّفالذيإنهنايقرروهو
اهللاوعبدمالكبنسعدمنهمرجالبضعةختلفواوالذينوأعدائه!الصحابهعامة

. املوضـوع احلـديث يفالعـشرة منيروونماعلىواألولزيدبنامةوأسعمربن
وأفـضل الـشهادتني ذوخزميـة مـن أفضلعمربناهللاعبديكونكيفاعرفوال
معـايري كانـت إذاإال!!التيهـان بـن اهليـثم وأبواألشترمالكمنوأفضلعمارمن

عليـا خـذل فمـن ،  مالـسال عليهعليمنباملوقفيةتيمابنعندمرتبطةاألفضلية
ملعاويـة بالنـسبة صحيحوالعكس. أمرهيفمشكوكفهومعهسارومنفاضلفهو

. !تيميةابنعندحسنومعهمعاويةيفشيءفكل

}الَّــذينوْاوكََفــرمــضُهعــاءبِليــٍضأَو عإِالَّبــوه ــٌةتَُكــنتَفْعلُ ــيِفْتن األَرضِفِ
ادَفسو٧٣:األنفال(}َكبِري(.

غريهـم اختـذه مـا يتخـذوا مل(قوله:يقالأنالسادسالوجه«تيميةابنقال
الـسنة أهـل أرادإنأنـه وذلـك باطـل كالم) واملعاصيبامللكاملشتغلنياألئمةمن

فإن،  عليهمكذبفهذااهللامعصيةمنيفعلونهفيماامللوكؤالءيؤمتّإنهيقولون
بأحديقتدىالأنهعلىمتفقونالسنةأهلعندبالعلماملعروفنيالسنةأهلعلماء
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ـؤالء يـستعينون الـسنة أهلأنأرادوإن،  ذلكيفإمامايتخذوال،  اهللامعصيةيف
اهللاطاعةمنيفعلونهماعلىويعاونوماهللاطاعةمنفيهإليهمحيتاجفيماامللوك
ذلكيفمنهمأدخلافضةفالرحمذورااالعتبارذاأئمةاختاذهمكانإنهلمفيقال
والفجـار الكفـار ويعـاونون مكالبـهم علـى والفجاربالكفاريستعينوندائمافإم
.)١(»ومكانزمانكليفمشهودأمروهذامارممنكثريعلى

:اجلواب

لـذا لهشاهدالأنيعلمهوبل! ؟قالماعلىشاهداتيميةابنأعطاناهال
، باملراديعلمتيميةوابن،  األمرينتقصدالوالشيعة،  افتراءاتهيفويبالغيعممفهو

للمعـصية طاعةبدونالفاجرالفاسقللحاكمالزمةتكونعندهمالشرعيةفالبيعة
يفإالعندهمطاعتهوجوبمنيغيرالفاسقافاجراوكونه-نظريا-يفعلهااليت

يفحـىت عونـه يطيبـل هـذا يطبقـون الالواقـع ارضوعلـى ،  يقولونكمامعصيته
أفـىت فقـد نقولماعلىكنموذجنوردهاحادثةهذاعصرنايفشهدناوقدمعاصيه

حبرمـة حكمـوا ) البحرينأهايلمنالسعيديجاسمالشيخومنهم(السلفيةعلماء
جبــوازأمــراالبحــرينملــكأعطــىوملــا، البحــرينيفباالنتخابــاتاملــرأةمـشاركة 
رآهوقـد BBCتلفزيـون شاشـات علـى الـشيخ اهـذ قالباالنتخاباتاملرأةمشاركة
!!بعدلناكالموالبذلكاألمرويلأمرلقد:املاليني

!؟حرمتموهفكيفحالالكانوان، فيهأطعتموهفقدحراماهذاكانفإن

علـى حربـه الـصهيوين العـدو شـن أثنـاء كبارهمأحدفعلهماخمازيهمومن
اهللاحـزب مـن سـلبياً الـسياسي سعوديةالموقفكانوملّام٢٠٠٦صيفيفلبنان

.١٩٥ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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نـصرة بتحرميفتوى) اجلربيناهللاعبد(واملسمىالسلطةفقهاءأحدأفىتفقداللبناين
األرضيفوعـاثوا املسلمنيبالدودمروالبنانغزوالذينالصهاينةضداهللاحزب

:الفتوىنصوهذا!! الفسادا

الرافضياهللاحزب) يسمىما(نصرةجيوزهل:الفتوىعنوان

اجلربينعبدالرمحنبناهللاعبد/ الدكتورالعالمةاملفيت

١٥٩٠٣الفتوىرقم

١٧/٧/٢٠٠٦-هـ ٢١/٦/١٤٢٧:الفتوىتاريخ

جيـوز وهـل ؟الرافـضي اهللاحـزب ) يـسمى مـا (نـصرة جيـوز هـل :السؤال
نـصيحتكم ومـا ؟والـتمكني بالنـصر هلمالدعاءجيوزوهل؟إمرمحتتاالنضواء

السنة؟أهلمنملمخدوعنيل

:اجلواب

وال،  إمـرم حتـت االنـضواء جيوزوال،  الرافضياحلزبهذانصرةجيوزال
وأن،  منـهم يتـربؤوا أنالـسنة ألهـل ونصيحتنا،  والتمكنيبالنصرهلمالدعاءجيوز

قـدمياً وضررهمواملسلمنيلإلسالمعداوميبينواوأن،   اليهمواينضممنخيذلوا
، الــسنةألهــلالعــداءيــضمروندائمــاًالرافــضةفــإن، الــسنةأهــلعلــىثاًوحــدي

وإذا،مواملكرفيهموالطعنالسنةأهلعيوبإظهاراالستطاعةبقدروحياولون
:تعاىلاهللالقولحكمهميفدخلواالهممنكلفإنكذلككان

}نموملَّهتَويكُممِنَفإِنَّهمهمِن{.

أنـه منـه والغريـب ! ؟إذناملـسلمني ضدوالنصارىاليهوديعاونالذيفمن
الـسرية املباحثـات الغربيةالصحفنشرإثراحلربمنالسعودياملوقفتغريوبعد
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هـذا أصـدر ، اهللاحبـزب الـشماتة يظهـرون الـسعوديون الـسياسيون فيهـا كاناليت
م٢٠٠٢سنةدرتأصوقدقدميةكانتالفتوىهذهأنفيهاقالثانيةفتوىالشيخ

فتـاواه تكونالذيهذادينفأي،الوقتهذايفجددهاقدكانالطلبةبعضوأن
!؟القصورودهاليزللسياسةتبعا

طاغيــةطلــبإذ) ٢٠١١-١٠-١يـوم يف(األيــامهــذهجـرى مــاوحـسبك 
الكرامـة اىلتـدعو الـيت املظـاهرات حبرمـة فتـوى يـصدر أنالـبالد مفيتمناليمن

بـال ذلـك الالحـق اليـوم يفاملفـيت فأصـدر ،  الفسادعلىوالقضاءحلراواالنتخاب
!حرج

يفالنـاس أمـر بـه ينـتظم قـادر إمـام :يقالأنالتاسعالوجه«تيميةابنقال
يدفعمابهويدفعاحلدودمنيقاممابهويقامالسبلبهتأمنحبيثمصاحلهمأكثر
مـن يـستوىف مـا بـه وىفويـست ،  العـدو جهـاد مـن حيـصل مـا بـه وحيصلالظلممن

معـصوم إمـام إىلتـدعو والرافـضة ،  لـه حقيقـة المعـدوم إمـام مـن خري،  احلقوق
فأئمـة ،  ظلـوم أوكفـور إمـام الظاهرويفمعدومإمامإالالباطنيفعندهموليس

الظـاهرين األئمةمنخريوالذنوبالزللمنفيهمفرضمافرضولوالسنةأهل
البـاقون األئمـة وأمـا ،   لـه حقيقةالمعدومإماممنوخريالرافضةيعتقدهمالذين
وأمثاهلمفهوبأمثاهلميأمتّونكماالسنةأهلليأمتّفأولئكموجودينكانواالذين
وحـده ـم أئـتم ممنخرياكاناملسلمنيسائرمنأمثاهلممعؤالءأئتمومنأئمة
وأوىلأقـوى كـان ذلـك علىواواتفقالعلماءفيهكثركلماودرايةروايةالعلمفإن

بهاختصالذيواخلريفيهيشركومالسنةوأهلإالخريالشيعةعندفليساالتباع
.)١(»الشيعةفيهيشركهمالالسنةأهل

.١٩٦ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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:اجلواب

هـذا علـى تيميـة ابـن عنـد همالذينوالعباسأميةبينأنيستلزمكالمهإن
األصليفاخلالفوهذا!امزمأهلأتقىِمنخري) وذنوبزلل(عندهمالفرض

بالغلبــةقــالوااإلهلـي بالتنــصيبقلنــافعنـدما إمامــاالرجــليكـون كيــفإىليتبـع 
. جائرةأحكامهكذااىليفضيفتناقضهملذاوالعهدوالشورى

أهـل ـل يـأمتُّ فأولئكموجودينكانواالذينالباقوناألئمةوأما«قولهأما
سـائر مـن أمثـاهلم معؤالءأئتمومنأئمةوأمثاهلموفهبأمثاهلميأمتّونكماالسنة

.»وحدهمأئتمممنخرياكاناملسلمني

:قلت

وفتــاويهمالفقهيــةأرائهــممــنتكــادأوختلــووكتــبكمــماقتــديتمكيــف
)١(الذهيبقالالقرآنيةبقراءميقرأمنبالسوطتضربونكنتمإنكمبل،  وقراءام

مـن علـى واإلنكاربالقبولمحزةقراءةتلقىعلىبآخرةاعاإلمجانعقدقد:قلت«
بـن يزيدوكان. مقالفيهااألولالصدريفالسلفبعضمنكانفقد،  فيهاتكلم

بـن أمحدوقال. عنهوغريهشيخأيببنسليمانرواه،  محزةقراءةعنينهىهارون
عبـد ومسعـت . ةشديدكراهيةمحزةقراءةيكرههارونبنيزيدكان:القطانسنان

ألوجعـت محـزة قـراءة يقـرأ مـن علىسلطانيلكانلو:يقولمهديبنالرمحن
بنبكرأباأنالساجيزكرياوحكى. محزةقراءةيكرهحنبلبنأمحدوكان. ظهره

.»بدعةمحزةقراءة:قالعياش

!السالمعليهمالبيتأهلعلىقرأمحزةالنهذاوكل

.٦٠٦–٦٠٥ص-١ج-الذهيب-االعتدالميزان)١(
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عـن مكـي بـن حممـد الـشهيد الـشيخ طخبـ وجـد «الـصدر حسنالسيدقال
القرآنالكسائيقرأ:صورتهمااحللياحلدادبنحممدبنأمحدالدينمجالالشيخ
، أبيـه علـى وقـرأ ، أبيـه عنوقرأ،  الصادقاهللاعبدأيبعلىمحزةوقرأ،  محزةعلى
، أيـضا األعمـش علـى ومحزة:قلت. علياملؤمننيأمريعلىوقرأ،  أبيهعلىوقرأ

.)١(»أيضاالشيعةشيوخمنومها، أعنيبنمحرانوعلى

عـن يـروي فهـو عندهمللصحيحجامعكتابأفضلذلكعلىمثالوخري
جعفـر اإلمـام عـن الروايـة البخـاري يـرى البينمـا النواصـب مـن ستنيمنأكثر

!زمانهأهلسيدالسالمعليهالصادق

اكـرب مـن لكـان ) ةالـسن منـهاج (ظلمااملسمىالكتابهذاإاليكنمللوبل
عليـه املؤمننيأمريوسيدهمالبيتألهلوضيعةمرتبةمنيضمرونهماعلىاألدلة

تيميةابنيكذبهصحيححديثمنفكم. واملؤالفاملخالفبشهادةوهذا، السالم
. صحيحتهيفاأللباينبذلكصرحكما

مـا »يبعدمؤمنكلويلهو«السالمعليهعلييفالوارداحلديثيففقال
أيبعـن عوانةأبوحدثنا:الطيالسيفقال،  عباسابنحديثمنجاءفقد«:نصه
:لعلـي قـال وسـلم عليـه اهللاصـلى اهللارسـول أنعنهميمونبنعمروعنبلج
صـحيح :قـال و احلـاكم طريقـه ومـن أمحـد أخرجـه و .بعـدي مؤمنكلويلأنت

من:وسلمعليهاهللاصلىقولهمبعىنهوو .قاالكماهوو الذهيبووافقه،  اإلسناد
تيميـة ابـن اإلسـالم شيخيتجرأأنحقاالعجيبفمن...موالهفعليموالهكنت
.»!السنةمنهاج" يفبهتكذيواحلديثهذاإنكارعلى

.٢٨ص-الصدرحسنالسيد-الماإلسوفنونالشيعة)١(
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طالعـت «)١(االعتدالمنهاجتيميةابنكتابحولكالمهيفحجرابنوقال
إىلالتحامـل كـثري وجدتهلكنءاالستيفايفالسبكيقالكمافوجدتهاملذكورالرد

ــة ــثرديفالغاي ــيتاألحادي ــاال ــنيورده ــراب ــانواناملطه ــمك ــكمعظ ــنذل م
يستحـضر ملاليتاجلياداألحاديثمنكثرياردهيفردلكنهوالواهياتاملوضوعات

صــدرهيفمــاعلــىيتكــلاحلفــظيفالتــساعهكــانألنــهمظاــاالتــصنيفحالــة
إىلأحيانـا أدتـه الرافـضي كـالم لتـوهني مبالغـة مـن وكمللنسيانعامدواإلنسان

.»أمثلتهوإيرادذلكإيضاححيتملالالترمجةوهذهعنهاهللارضيعليتنقيص
. النصبعلىدليلخريوهيذلكمثلوكثري

يفيقـول إذ!معـه العقـول تستخفمباوجاءهناتناقضقدتيميةابنانبل
النــاسكــونيفاحللّــيالعالمــةدعــوىرديفاألمــويمنهاجــهمــنآخــرموضــع

فـان باطـل فهـذا «تيميـة ابـن فقـال اإلسالمعلومالسالمعليهعليمناستفادت
والسنةوالفقهوتفسريهوالقراناإلميانتعلمواقدكانوادارهكانتاليتالكوفةأهل
قـرأ محنالـر عبـد أباأنقيلوإذا،  الكوفةعلييقدمأنقبلوغريهمسعودابنمن

يقـدم أنقبـل القرانحفظقدكانالرمحنعبدفأبووإالعليهعرضفمعناهعليه
التيمـي واحلـارث واألسـود علقمـة مثلالكوفةعلماءمنوغريهوهوالكوفةعلي
مسعودابنعنالقراناخذواالنجودأيببنعاصمعليهقرأالذيحبيشابنوزر

كمـا علـي عـن يأخـذوا وملوعائـشه عمرعنفيأخذوناملدينةإىليذهبونوكانوا
وكانباليمنجبلبنمعاذعلىتفقهإمناقاضيهوشريح،  عائشةو عمرعناخذوا
لـه يقـول بـل يقلـده الكـان الـسلماين عبيـدة وكـذلك ،  يقلدهوالالفقهيفيناظره
. الفرقةيفوحدكرأيكمنإلينااحباجلماعةيفعمرمعرأيك

.٣٢٠–٣١٩ص-٦ج-حجرابن-امليزانلسان)١(
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الـشام أهـل وكـذلك عنهمأخوذاليسأيضافعلمهمكةوماملدينةأهلوأما
منـها خـرج الـيت هـي والـشام والعراقـان احلجازاناخلمسةاألمصارفهذهوالبصرة

عمـر فـان عنـه هؤالءاخذوماوالشريعةوالقرآنيةاإلميانيةالعلوممنالنبوةعلوم
إىلرسـل وأوالـسنة القرانيعلمهممنمصركلإىلأرسلقدكانعنهاهللارضي
ابـن العـراق إىلوأرسـل وغريمهـا الـصامت بـن وعبـادة جبـل بنمعاذالشامأهل

.)١(»وغريمهااليمانبنوحذيفةمسعود

عليفضلفما!السالمعليهعليعنشيئاتأخذملاخلمسةفاألمصاروذا
مـا علـى الفـضل يفرابعـا كـان وكيـف . الصحابةبعضعنفضال،  التابعنيعلى

!؟يدعون

٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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!الدنيايفانصرهو...واللسانبالسنانالظهور

بيننـا حيكـم فاهللاإلماميةقالت(قولهعشراحلاديالوجه«تيميةابنقال
الدنيايفبينهمحكمقداهللاإن:لإلماميةفيقال) احلاكمنيخريوهوهؤالءوبني

ظـاهرون فهـم علـيكم احلـق أهـل بـه نصرومباوالبيناتالدالئلمنأظهرهمبا
األديـان سـائر علـى نبيـه ديـن أظهركماوالسنانوباليدوالبيانباحلجةعليكم

:تعاىلقال

}ولَالَّذِيهسأَرولَهسىرددِيِنبِاْلهوقالْحهْظهِرلَىِليينِ عكُلِّـهِ الـد
لَووكَرِهرُِكونش٣٣:التوبة(}الْم(.

علـيكم ظـاهر فإنـه فيـه خـالفتموهم الـذي سنةالـ أهـل قولدينهمنوكان
ومل،  األديـان سـائر علـى سـلم و عليهاهللاصلىحممددينكظهوروالسنانباحلجة
، الـسنة بأهـل إالاألديـان مـن غـريه غريقطسلمو عليهاهللاصلىحممددينيظهر
لـشيء حيصلملظهوراعنهماهللارضيوعثمانوعمربكرأيبخالفهيفظهركما
ســاداتومـن الراشـدين اخللفـاء مــنأنـه مـع عنـه اهللارضــيوعلـي األديـان مـن 

، أهلـه بـني الفتنـة وقعـت بـل اإلسـالم دينخالفتهيفيزهرفلماألولنيالسابقني

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٧٣...........................................................! الدنيايفانصرهو... واللسانبالسنانالظهور

عليبعدوأماواملشرقبالشامواوسالنصارىو الكفارمنعدوهمفيهموطمع
أهلعلىإالاإلسالمماهللانصروسيفيدأهلوالودينعلمأهليعرففلم

نــصرعــنمتــسكأنوإمــااإلســالمأعــداءتعــاونأنفإمــاالرافــضةوأمــاالــسنة
مــناألولــنيالــسابقنيبــنيالقيامــةيــومحيكــمتعــاىلاهللاأنريــبوالالطــائفتني
بــنيحيكــمكمــاواآلخــريناألولــنيمـن عــاداهممــنوبــنيواألنــصاراملهـاجرين 

.)١(»والكفاراملسلمني

:باجلوا

يكونواملفلموإالالثكلىيضحكالثالثةاىلاإلسالمدينظهورنسبتهإن
منـها يولولونوكانوااليهودو النصارىمنتأتيهمكانتاليتللمعضالتيتصدون

أبـو هلـا ولـيس معضلةقيلحىتالسالمعليهعليإىلايءمنحميصاجيدونوال
!احلسن

هـذا يفللنـصارى الغلبـة لكانتوالكثرةبالسيفمعيندينظهوركانولو
األرضتـستعمر وهي، وتقنياًعسكرياتتقدمفبالدهمتيميةابنعلىحجةالزمان
ــرقا ــاش ــاوغرب ــسكريا، ثقافي ــدان، وع ــالموبل ــلاإلس ــساعداتتتوس ــةامل املالي

وماتيميةابنيقولهكانمابطالنعلىيدلوهذا، الكفارمنوالتقنيةوالعسكرية
ملـا الـصافية البيـت اهـل منـابع مـن لقدكانفلو، الصغريعقلهعلىفيهتمداع

!أضحوكةكالمهأصبح

العـشرين القرنيفعاشلوتيميةابنقولفمااإلسالمياجلسدداخلواما
النـاس بـصائر وتتفـتح القلـوب اىليزحـف وهوالتشيعورأىوالعشرينواحلادي

.١٩٧ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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!؟خصوصاًالعريباملغربوبلدانوأفريقياآسيايفباأللوفيوميا

سـادات ومـن الراشـدين اخللفـاء مـن أنهمععنهاهللارضيوعلي«قولهأما
أهلـه بـني الفتنـة وقعـت بـل اإلسـالم ديـن خالفتـه يفيزهرفلماألولنيالسابقني

.»واملشرقبالشامواوسالنصارىوالكفارمنعدوهمفيهموطمع

للخالفـة الـسالم عليـه علـي تـويل عنـد ينالـد يزهرالتيميةابنرأيعلى
وأمـا !والباطـل احلـق بـني الفيصلوهوالوكيفاألموينيبغيكشفعليلكون
فـالنيب هـذا وعلـى . للمـسلمني والقاسـطون لبيعتـهم الناكثونأوقعهافالذيالفتنة
علـى والباطـل احلـق أهلبنيواملسلمنياملشركنيبنياحلربأوقعلكونهفاتناكرب

. املسمومتيميةابنقياس
مـن تيميـة ابـن يقـصده مـا علىأما،  االختباربااالفتنةتعريفعلىوهذا

فهـذا معـين زمـن يفاحلقظهوروعدمالباطلاواحلقظهورعدمهيالفتنةكون
يفبعـضها نقلنـا السالمعليهعلينصرةيفجليةالنبويةالنصوصلكونننكرهمما

. الكتابهذا
وقـد ،  واملـارقون والقاسـطون النـاكثون همفيهاإلسالمأعداءمعاطوالذي

اإلسالمأحكاممعطاللكانيقمملولو،  قيامخريحرميفالسالمعليهعليقام
أحـد ولـيس وآلـه عليـه اهللاصلىحممدابعثسبحانهاهللافإنبعدأما«)١(يقولإذ

. عـصاه مـن أطاعـه مبـن لفقاتـ . وحيـا والنبـوة يدعيوال،  كتابايقرأالعربمن
الكـسري ويقـف احلسريحيسر. مترتلأنالساعةمويبادر،  منجامإىليسوقهم

وبـوأهم ،  منجـام أراهـم حىت. فيهخريالهالكاإالغايتهيلحقهحىتعليهفيقيم

.٢٠٠–١٩٩ص-١ج-ليه السالم ععلياإلمامخطب-البالغةج)١(
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٣٧٥...........................................................! الدنيايفانصرهو... واللسانبالسنانالظهور

حـىت سـاقتها منكنتلقداهللاوأمي. قنامواستقامت،  رحاهمفاستدارتحملتهم
والخنـت وال،  جبنـت والضـعفت مـا ،  قيادهـا يفواستوسقت،  احبذافريهتولت
. وهنت

يفالـصالبة هيوهذه»خاصرتهمناحلقأخرجحىتالباطلألبقرناهللاوأمي
فـيهم يقولممنقبلهمنيفعلكانكمااهللادينيفمداهنةوالرشوةفال،  العقيدة
أالأحكامـه وأمـتم ودهحـد وعطلتماإلسالمقيدقطعتموقد«السالمعليهاإلمام

فقـد النـاكثون فأمـا األرضيفوالفـساد والنكـث البغـي أهـل بقتالاهللاأمرينوقد
شـيطان وأمـا . دوخـت فقـد املارقـة وأمـا . جاهـدت فقـد القاسـطون وأمـا ،  قاتلت
أهـل مـن بقيةوبقيت. صدرهورجةقلبهوجبةهلامسعتبصعقةكفيتهفقدالردهة
الـبالد أطـراف يفيتـشذر ماإالمنهمألديلنعليهملكرةايفاهللاأذنولئن. البغي
.)١(»تشذرا

علـي ولكنـه األعذارلهلوجدواعليمكانالذيهومعاويةكانلوفواهللا
. السالمعليه

هـذا «يقـول الـذي وهـو منهمذلكيعلمالسالمعليهاملؤمننيأمريكانوقد
بغـري كـالزارع إيناعهـا وقـت غـري لالثمـرة وجمـتين . آكلهاايغصولقمة. آجنماء

املـوت مـن جـزع يقولـوا أسـكت وإن. امللـك علـى حرصيقولواأقلفإنأرضه
بـل . أمهبثديالطفلمنباملوتآنسطالبأيبالبنواهللاواليتاللتيابعدهيهات
الطـوي يفاألرشـية اضـطراب الضـطربتم بـه حبـت لـو علممكنونعلىاندجمت
.)٢(»البعيدة

.١٥٦ص-٢ج-عليه السالم علياإلمامخطب-البالغةج)١(
.٤١–٤٠ص-١ج-عليه السالم علياإلمامخطب-البالغةج)٢(
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أمرييقول! ؟احلقوهواحلقميزانحتتالسالمعليهاملؤمننيأمرييكونوأىن
والوحتتفـرون ،  دليـل والتعرفـون حيـث احلـق لكـم أقمت«السالمعليهاملؤمنني
مـا ،  عـين ختلـف امـرئ فهـم عـزب ،  البيانذاتالعجماءلكمأنطقاليوم. متيهون

.)١(»رأيتهمنذاحلقيفشككت

اهتـدى لزمـه ومـن ،  أفـرط تقدمـه ومـن قصرعنهتأخرمناهلدىمنارفهو
. تعتعواحنيونطقتتقبعواحنيوتطلعتفشلواحنيباألمرفقمت«اإلماميقول

فطـرت . فوتـا وأعالهـم صـوتا أخفـضهم وكنـت . وقفـوا حـني اهللابنورومضيت
مل. العواصـف تزيلـه وال. القواصـف حتركـه الكاجلبل. برهااواستبددتبعناا
. لـه احلـق آخـذ حـىت عزيـز عنديالذليل. مغمزيفَّلقائلوالمهمزيفألحديكن

. أمرههللاوسلمناقضاءهاهللاعنرضينا. منهاحلقآخذحىتضعيفعنديوالقوي
فـال صـدقه مـن أولألنـا واهللاوآلـه عليـه اهللاصلىاهللارسولعلىأكذبأتراين
امليثـاق وإذابيعيتقتسبقدطاعيتفإذاأمرييففنظرتعليهكذبمنأولأكون

.)٢(»لغرييعنقييف

الطليـق معاويـة حـارب لكونـه تيميـة ابـن خيطّـأه الـذي الرجـل هـو هذا
!اللصيق

.٢٥٤–٢٥٣ص-١ج-املفيدالشيخ-اإلرشاد)١(
.٨٩–٨٨ص-١ج-عليه السالم علياإلمامخطب-البالغةج)٢(
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٣٧٧

ةابنعند..أمثاهلمكعِلمِالبيتأهلعِلمتيمي

نعـم قيـل ) البـاري عنجربيلعنجدناروى(هذاقالفإذا«تيميةابنقال
وإذاإليهمذلكيفترجعونوأنتم،  جربيلعنمجدكروىمبامنكمأعلموهؤالء

الرسـول بـه جـاء مـا بعضتعلّمقدهاشمبينمنواآلخريناألولنيمنكلكان
علمالأنهأمارةمنهذاكانهاشمبينغريمنبلغريهمنسلمو عليهاهللاصلى

مـا يعـرف عمنيأخذونوعمنالناسيأمتّفبمن،   أمثاهلمكعلمإالبذلكعندهم
ملاألنبيـاء فـإن ،  األنبياءورثةهموالعلماءذلكيعرفالعمنأو؟جدهمبهجاء

. وافرحبظأخذفقدأخذهفمنالعلمورثواوإمناديناراوالدرمهايورثوا

. عشراالثيناألئمةؤالءمرادي:قالوإن

جـدهم حـديث مـن وأمثاهلمـا جعفـر وأبـو احلـسني بنعليرواهمالهقيل
والـشافعي مالـك عنـد وجـدوا النـاس أنولـوال ،  أمثاهلميرويهكمامنهمبولفمق

ملـا علـي بـن وحممدموسىبنوعليجعفربنموسىعندوجدوهمماأكثروأمحد
موسـى عـن يعـدلوا أنوالدينالعلمألهلفأيوإالهؤالءإىلهؤالءعنعدلوا

عنـد وجدوالوواحدعصريفواحدبلدمنوكالمهاأنسبنمالكإىلجعفربن
املـسلمني رغبـة كمالمعمالكعندوجدوهماالرسولعلممنجعفربنموسى
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مالـك مـن الرسـول علميستفيدونكانواهاشمبينونفسالرسولعلممعرفةيف
بعـد جـاء الشافعيمث. جعفربنموسىعمهمابنمنيستفيدونهمماأكثرأنسبن

وقـع مـا مالكأصحابوبنيبينهوقعحىتيهعلوردهاأشياءيفخالفهوقدمالك
مـن يـستفيده مـا علـى النـاس أحـرص ومنمالكمنهاشمببيننسباأقربوهو
أعظـم هاشـم بـين منأحدعندوجدفلوعمهبينوعريعمهبينمنالرسولعلم
كـان فلمـا ،  ذلـك إىلمـسارعة الناسأشدلكانمالكعندوجدهالذيالعلممن

كتبـه وكانتعيينةبنوسفيانمالكمنأعلمأحدعنالعلمأخذيملبأنهيعترف
بـن موسـى عنشيءفيهاوليس،  غريمهاوعناالثننيهذينعنباألخذمشحونة

عليـه اهللاصـلى الرسـول علـم مـن مطلوبـه أنعلـم هاشـم بينمنوأمثالهجعفر
علـم قـد حنبـل بـن أمحـد وكـذلك هـؤالء عنـد هومماأكثرمالكعندكانسلمو

وأفعالـه بأقوالـه ومعرفتـه وحلديثـه سـلم و عليـه اهللاصـلى اهللالرسولحمبتهكمال
فـضائلهم يفوتـصنيفه هاشـم لـبين وحمبتـه خيالفهملنومعاداتهيوافقهملنومواالته

هـذا ومـع الـصحابة فـضائل صنفكماواحلسنيواحلسنعلىفضائلصنفحىت
بـن ووكيـع سـعد بـن والليـث يواألوزاعـ والثـوري مالكمثلبعلممملوءةفكتبه

وأمثـاهلم مهـدي بـن ارمحـن وعبـد بشريبنوهشيمالقطانسعيدبنوحيىياجلراح
مطلوبهوجدفلو. وأمثاهلمعليبنوحممدموسىبنوعليجعفربنموسىدون
منعندهمكانأنهزاعمزعمفإنذلكيفرغبةالناسأشدلكانهؤالءمثلعن

علـم يفللنـاس فائـدة فأييكتمونهكانوالكانأولئكعنليسمااملخزونالعلم
العلـم هلميبنيالمبنأناسيأمتّوكيفمنهينفقالككرتبهيقالالفعلميكتمونه
.)١(»مصلحةواللكفبهحيصلوالبهينتفعالوكالمهااملعدومكاإلماماملكتوم

.٢٠٠ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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:اجلواب
ومهاعتيبةبنواحلكمكهيلبنلسلمةالسالمعليهالباقراإلمامقالوحقا

شـيئا إلّـأ صـحيحا علمـا جتـدا لـن وغربـا شرقا«) ١(الصحابةمذهبرجاالتمن
.»البيتأهلعندنامنخيرج

عليـه املـؤمنني أمريالصحابةإماموضعهااليتالذهبيةالقاعدةيقلبفالرجل
.)٢(»أهلهتعرفاحلقاعرفبالرجاليعرفالاحلق«قالحنيالسالم

!احلقعلىاستدلوامحدوالشافعيمالكأفعالتتبعطريقوعنتيميةفابن
يعلـم ومنه،  فقطواملعصوموالسنةالقرآنخاللمناحلقيعرفأنالواجببينما

أنالقلـوب منكوسـي مـن تيميـة ابـن ألمثـال وأنـى ضـالل علـى خـالفهم منأن
عـاجال آثـروا «لقـد فـواهللا !يعرفهـا مـن اهللاصطفىاليتالبيتأهلعلوميعلموا
صـحب وقـد فاسـقهم إىلأنظـر كـأين . آجناوشربواصافياوتركوا،   آجالوأخروا

مث. خالئقـه بـه وصـبغت ،  مفارقهعليهشابتحىت،  ووافقهبهوبسئ،  فألفهاملنكر
أين. حرقماحيفلالاهلشيميفالناركوقعأو. غرقمايبايلالكالتيارمزبداأقبل

القلوبأين. التقوىمنارإىلالالحمةواألبصار، اهلدىمبصابيحصبحةاملستالعقول
علـى وتـشاحوا احلطـام علـى ازدمحـوا . اهللاطاعـة علـى وعوقـدت هللاوهبـت اليت

النـار إىلوأقبلـوا ،  وجـوههم اجلنـة عنفصرفواوالناراجلنةعلمهلمورفع. احلرام
.)٣(»وأقبلوافاستجابوانالشيطاودعاهم. وولوافنفروارمدعاهم. بأعماهلم

الكتـاب عـدل وجعلـوه ورسـوله بـه اهللاأوصىمعصومبنينساويوكيف

.٣٠ص-الصفاراحلسنبنحممد-الدرجاتبصائر)١(
.٣١ص-النيسابوريالفتال-الواعظنيروضة)٢(
.٢٨–٢٧ص-٢ج-عليه السالم علياإلمامخطب-البالغةج)٣(
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علـى بـوالني أعـراب أقـوام وبنيالضالليفيدخلواالحىتخمالفتهبعدموأوصى
هؤالءاختلفولقد،   اجلاهليةعادامشابهماإالّاإلسالممنيعرفونالأعقام

يفديـن مـن أكثـر يـرى أنالرجـل بإمكـان حىتعظيماااختالفالدينيفالصحابة
اختالفإىليشريوهوالسالمعليهاملؤمننيأمريقال، فيهواختلفوانقلوهماآرائهم

يفإن«)١(أساسـه عـن البنـاء نقـل نتيجـة النـاس بهدخلالذيوالضاللالصحابة
،اصـا وخوعامـا ومنـسوخا وناسـخا ،وكـذبا وصـدقا ،  وبـاطال حقـا النـاس أيدي

وآلـه عليهاهللاصلىاهللارسولعلىكذبولقد،  وومهاوحفظا،  ومتشااوحمكما
" .النارمنمقعدهفليتبوأمتعمداعليكذبمن:فقالخطيباقامحىتعهدهعلى

مظهــرمنـافق رجــل:خـامس هلـم لــيسرجـال أربعـة باحلــديثأتـاك وإمنـا 
اهللاصـلى اهللارسـول علـى بيكذ،  يتحرجواليتأمثالباإلسالممتصنع،  لإلميان

، قولهيصدقواوملمنهيقبلواملكاذبمنافقأنهالناسعلمفلو،  متعمداوآلهعليه
عنـه ولقـف منـه ومسـع رأىوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولصاحبقالواولكنهم

بـه وصـفهم مباووصفهم،  أخربكمبااملنافقنيعناهللاأخربكوقد،  بقولهفيأخذون
النـار إىلوالـدعاة الـضاللة أئمـة إىلفتقربـوا الـسالم وآلهعليهبعدهابقومث،   لك

وأكلـوا ،  النـاس رقـاب علـى حكاماوجعلوهماألعمالفولوهم،  والبهتانبالزور
ورجلاألربعةأحدفهواهللاعصممنإالوالدنياامللوكمعالناسوإمنا. الدنيام
يففهـو كـذبا يتعمـد وملفيـه وهمفـ وجهـه علىحيفظهملشيئااهللارسولمنمسع
فلـو ،  وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسولمنمسعتهأناويقولبهويعملويرويهيديه
ورجـل لرفـضه كـذلك أنـه هوعلمولو،  منهيقبلوهملفيهوهمأنهاملسلمونعلم
الوهـو عنـه ـى مثبـه يـأمر شـيئا وآلـه عليـه اهللاصلىاهللارسولمنمسعثالث

.١٩١–١٨٨ص-٢ج-عليه السالم علياإلمامخطب-بالغةالج)١(
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حيفـظ وملاملنـسوخ فحفـظ ،  يعلـم الوهوبهأمرمثشيءعنينهىمسعهأو،  يعلم
منسوخأنهمنهمسعوهإذاملسلمونعلمولو،  لرفضهمنسوخأنهعلمفلو،  الناسخ
مـن خوفاللكذبمبغض،  رسولهعلىوالاهللاعلىيكذبملرابعوآخرلرفضوه

علـى مسـع مـا حفـظ لبـ ،  يهـم وملوآلـه عليـه اهللاصـلى اهللالرسولوتعظيمااهللا
، بـه فعمـل الناسخفحفظ،  منهينقصوملفيهيزدملمسعهماعلىبهفجاء،  وجهه

، موضـعه شـيء كـل فوضـع والعـام اخلـاص وعرف،  عنهفجنباملنسوخوحفظ
الكالموآلهعليهاهللاصلىاهللارسولمنيكونكانوقد. وحمكمهاملتشابهوعرف

مـا والبهاهللاعينمايعرفالمنسمعهفي،  عاموكالمخاصفكالم:وجهانله
معرفـة غـري علـى ويوجهـه الـسامع فيحملـه ،  وآلـه عليـه اهللاصلىاهللارسولعين

اهللاصـلى اهللارسـول أصـحاب كلوليس. أجلهمنخرجومابهقصدومامبعناه
األعـرايب جيـيء أنليحبـون كـانوا أنحـىت ويـستفهمه يـسأله كانمنوسلمعليه

إالشـيء ذلـك مـن يبميـر الوكـان . يـسمعوا حـىت السالمعليهألهفيسوالطارئ
»رواياميفوعللهماختالفهميفالناسعليهماوجوهفهذه. وحفظتهعنهسألت

ــعوكيــف ــاميفيرجعــونووهــمالــسنةأهــلطريقــةنتب هــؤالءاىلمروي
يعلـ مثـل الفقـه مـن شـديد ركـن إىلجلـأ مـن علـى اقتـصرنا لونعم! ؟الصحابة
. اهلدىهذالكانوأشباههمواملقدادوحذيفةذروأبوعماروصحابته

ظلمــوابــلالبيــتأهــلعــنالعلــمكــليأخــذواملوإنالــسنةأهــلوأئمــة
يغـالون كـوم اىليرجعهذالكن،  غريهممنأخذواكمامنهمفاخذوا،  انفسهم

كانواالبيتأهلعلماءأنيعلمونفهم، الباحثلذلكتفطنلوالثالثةاخللفاءيف
عليـه اهللاصلىالنيبمنبهاملوصىالثاينالثقللكوماتباعهمبوجوبيعتقدون

الـسالم عليـه الـصادق حممـد بـن جعفـر اإلمـام بـه جـاء مابكلاخذوافلو، وآله
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مـن كـل مـن والتـربي السالمعليهعليتويلوبالتايلالوصيةالعتقادذلكجلرهم
املـضاعفات حتملوبالتايل،الناسبأعني) رافضة(علهمسيجوهذا، وحاربهظلمه

وفقهـاء فـسقة أمـراء مـن والـدنيويات الدينياتيفاملتسلطنيمنوالدينيةالسياسية
، اخلـشن الطريقهذاتركنفوسهمهلمتزينماالشهرةمنبلغواقدوالقوم، ظلمة
بقصــصهمتــسريمطـاعني ائمــةسـيجعلهم الــذيالطريــق، الـسهل الطريــقوتـرك 

مـن هذاوأين،  واألعطياتاهلباتوينالون،  األمراءوتستقبلهم،  الركبانوفتاويهم
! ؟البيتألهليتشيعمنعليهاكاناليتوالشدةالعنت

خـامت يقـول إذ،  أنفـسهم وهـي أعـدائهم ألعدىتبعااإلئمةهؤالءكانلذا
. )١(»يكجنببنياليتنفسكعدوكأعدا«وآلهعليهاهللاصلىاألنبياء

الناسأقوالمعرفةإىلوتطلّعيحبثيكثرةمعأينيعلمواهللا«تيميةابنقال
فـضال اإلماميـة مبـذهب يتهمصدقلساناألمةيفلهرجالعلمتما،  ومذاهبهم

حيبنصاحلبناحلسنالزيديةمبذهباتهموقد، الباطنيفيعتقدهإنهيقالأنعن
يفطعنإنهعنهأحدينقلوملعليهكذبذلكإنوقيل،  زاهداصاحلافقيهاوكان

األوىلالـشيعة مـن طائفـة واتهـم ،  إمامتـهما يفيـشك أنعنفضالوعمربكرأيب
أيبعلـى علـي بتفضيلاألوىلالشيعةمنأحديتهموملعثمانعلىعليبتفضيل

بكـر أباعليهيفضلونعلياحيبونالذيناألوىلالشيعةعامةكانتبل،  وعمربكر
صـاروا الفتنـة يفالنـاس وكـان عثمـان علـى ترجحـه طائفةفيهمكانلكنوعمر

علىيفضلهكانعليمعقاتلمنكلوليس، علويةوشيعةعثمانيةشيعةشيعتني
.)٢(»السنةأهلسائرقولهوكماعليهعثمانيفضلمنهمكثريكانبلعثمان

.٢٩٥ص-احلليفهدابن-الداعيعدة)١(
.٢٠٣ص-٢جتيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)٢(
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:اجلواب
يؤكـد مـصدر أليذكـر وبـدون عواهنـه علىالقوليلقيتيميةابنكعادته

علىعليايفضلمنكلجيعلاألمويفمنهجهم،  منهجيهناواخلالف،  ادعاءاته
وأبـو األشتركمالكفتنةصاحبوإما،  صحابياكانإذاالصحبةمشكوكأماغريه

مبقالـة يقـول منـهجهم علـى ) صـاحلا (جتـد الالتـايل وب،  وأمثـاهلم التيهانبناهليثم
ومعاويةالعاصبنكعمروعليهأعانأوعلياقاتلمبناخلريكلاخلريوإمنا!ةالشيع
ممنالكثريجتدفإنكلذا،  أمثاهلمهريرةوأبواألشعريموسىوأبوأرطاةبنوبسر
عامتـهم األمـويني محكـ زوالبعدالثاينالقرنيفعليهمواختلفوابصحبتهمقيل
أمـري سـب أدمـن الـذي حـديج بـن يـة كمعاوخـصوصا النواصـب ومنالشاممن

مـشاهري مـن وغريهـم سـلمة بـن وشـقيق احلـرازي وأزهـر ،  الـسالم عليـه املؤمنني
فيهـا يـدخل مثهـواه علىالقاعدةباختراعيقومتيميةفابنهذاوعلى. النواصب

. يشاءمنمنهاوخيرجيشاءمن

حبـديث يعـج كـان الـذي الكويفاحلديثانتشارلكفكفةقواعدوضعواوقد
أهـل (النواصـب عنـد وهـم ،  شـيعة الكـوفيني فأغلب،  السالمعليهمالبيتأهل
ابـن قـال ،  األمـة يفالبيـت أهـل أحاديثتنتشرالحىتقواعدهلمفوضعوا) بدعة
كـان إذاسبيلههذامنحديثقبوليفالسنةأهلاختلفقد«)١(العسقالينحجر

موصــوفا، املـروءة خـوارم مـن مةبالـسال مـشهورا ، الكـذب مـن بـالتحرز معروفـا 
بـني التفـصيل :والثالـث ، مطلقايرد:وقيل، مطلقايقبل:فقيل،  والعبادةبالديانة

وهـذا ،  الداعيةحديثويردالداعيةغريفيقبلداعيةغريأولبدعتهداعيةيكونأن
أهلإمجاعحبانابنوادعى،  األئمةمنطوائفإليهوصارتاألعدلوهاملذهب

.٣٨٢ص-حجرابن-الباريفتحمقدمة)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٣٨٤

فبعـضهم التفـصيل ـذا القـائلني اختلـف مث. نظرذلكدعوىيفلكنعليهالنقل
مـا علـى الداعيـة غـري روايـة اشـتملت إنفقـال تفصيالزادهوبعضهمذلكأطلق
هذابعضهموطردفتقبلملتشتملوأنتقبلفالظاهراوحيسنهويزينهبدعتهيشيد

يـرد مـا علـى روايتـه اشـتملت إنفقـال الداعيـة حـق يفعكسهيفبعينهالتفصيل
ملأمداعيـة كـان سـواء املبتـدع روايـة اشـتملت إذاهذاوعلىفالوإالقبلبدعته
الفـتح أبومالمطلقاتقبلأومطلقاتردهلأصالببدعتهلهتعلقالماعلىيكن

لبدعتهإمخادهوإليهيلتفتفالغريهوافقهإن:فقالفيهآخرصيلتفإىلالقشريي
مـن وصفنامامععندهإلّأاحلديثذلكيوجدوملأحديوافقهملوأنلنارهاءوإطف

ببدعتـه احلـديث ذلـك تعلـق وعـدم بالـدين واشـتهاره الكـذب عنوحترزهصدقه
مـصلحة علـى ةالـسن تلـك ونـشر احلـديث ذلـك حتـصيل مصلحةتقدمأنفينبغي
.»أعلمواهللابدعتهوإطفاءأهانته

:قلت

مـن بالـسالمة مـشهورا الكـذب مـن بـالتحرز معروفـا كـان إذا«لقولهفانتبه
قولهيردبعضهمكانحالههذاكانفمن»والعبادةبالديانةموصوفااملروءةخوارم
يفملقالتـه لبـ !لدينـه راجـع منـه موقفهميفالتفصيلومايفصلوبعضهم! مطلقا
. السالمعليهمالبيتأهل

»اإلماميـة مبذهبيتهمصدقلسانمةاأليفلهرجالعلمتما«قولهإنمث
أنويكفـي العديـدة األمسـاء السنةالرجالعلماءأوردوقدكيفالبنيالكذبمن
:أمساءبعدةنأيت

عـن عتـاب أبـو الـسلمي والتثقيـل بالتصغريربيعةبنعليبنأمحد:فمنهم
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. خـرون وآوهـشيم عينيةابنوعنه. ومجاعةوائلوأيباملعتمربنمنصورعمهابن
.)١(صدوقشيعيحامتأبووقالمعنيابنوثقه

مالكـا مسع. الكويفالقطوايناهليثمأبواحملدثاإلمامخملدبنخالد: ومنهم
بـن ونـافع سقـي بـن ثابتالغصنوأباحيبنصاحلبنوعليباللابنوسليمان

عنـه رجلعنداودأيبسوىواجلماعةهووروىالبخاريوعنه. وعدةنعيمأيب
قـد موسـى بـن اهللاعبيـد أنحـىت وآخـرون الطرسوسيأميةوأبووعبدوالدارمي

.)٢(ومبناكريبغرائبيأيتصدوقشيعيوهو، عنهروى

ثابـت نبعديعنالكويفاهلمداينالشباميالعباسبناجلبارعبد: ومنهم
)٣(.صدوقشيعيالزبرييأمحدوأبونعيمأبووعنهإسحاقوأيب

، احلنـيين وعنـه ،  وإسـرائيل ،  الثـوري عـن ،  الكويفاملفضلبنامحد: ومنهم
)٤(.صدوقشيعي، وطائفة، زرعةوأبو

: حجـر ابـن قـال )٥(صـدوق شـيعي :الـرواجين يعقـوب بـن عبـاد : ومنهم
إذاخزميةابنكان:احلاكموقالحامتأبوةوثقصدوقاكانأنهإالمشهوررافضي
ابـن وقـال يعقـوب بـن عبـاد رأيـه يفهماملتروايتهيفالثقةحدثنايقولعنهحدث
اهللارضـي عثمـان يـشتم كـان :حممـد بـن صـاحل وقال،  داعيةرافضياكان:حبان
وهــومقرونــاواحــداحـديثا التوحيــدكتــابيفالبخـاري عنــهروى:قلــت. عنـه 

.٣٧٣ص-حجرابن-املنفعةتعجيل)١(
.٤٠٧–٤٠٦ص-١ج-الذهيب-احلفاظةتذكر)٢(
.٦١٢ص-١ج-الذهيب-الستةكتبيفروايةلهمنمعرفةيفالكاشف)٣(
.٢٠٣ص-١ج-الذهيب-الستةكتبيفروايةلهمنمعرفةيفالكاشف)٤(
.٢٥٣ص-الدارقطين-احلاكمسؤاالت)٥(
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روايـة مـن أخـرى طـرق البخـاري عنـد ولـه أفضلالعملأيمسعودابنديثح
.)١(غريه

)٢(.صدوقشيعي:الكنديجحيفةبنهللاعبدابن: ومنهم

وقال. الثوريسفيانعنهروى. صدوقشيعي:حصريةبناحلارث: ومنهم
)٣(.عظيمأمرعلىالتشيعمنيصركان:الرازيجرير

اإلماميـة بـرأي يتـهم صـدق لـسان لـه واحـدا الرجـ تيميـة ابنيعلمملفإذا
!؟يميةتابنمناكذبومن!عجالةعلىأدرجتهمجمموعةفهؤالء

ـــا{ ـــرِيإِنَّمـ ـــذِبيفْتـَ ـــونَالالَّــــذِينالْكـَ مِنـؤـــاتِي اللّــــهِبِآيـلـــــئِكأُووـــم هـ
ون١٠٥:النحل(}اْلكَاذِب(.

.١١٤ص-حجرابن-الباريفتحمقدمة)١(
.٥٥١ص-عاصمأيببنعمرو-السنةكتاب)٢(
.١٧١ص-١ج-األشعثبنسليمان-داودأليباآلجريسؤاالت)٣(
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!اجلمالحلمأكلوحرمة..الزوروشهادة..الشيعة

أمحىت، الرافضةمنالباطليفتعصباأعظمطائفةنعلمال«تيميةابنقال
يفولـيس خمـالفهم علـى ملـوافقهم الـزور شـهادة منـهم عرفالطوائفئرسادون

املـرياث مجيـع للبنـت جعلـوا التعـصب يفأموحىت،   الكذبمنأعظمالتعصب
عمهدونسلموعليهاهللاصلىاهللارسولورثتهاعناهللارضيفاطمةإنليقولوا
علىقاتلتعائشةألناجلملحلمحرممنفيهمأنوحىت، عنهاهللارضيالعباس

الـصحابة وإمجـاع وسـلم عليـه اهللاصـلى رسـوله وسـنة اهللاكتـاب فخـالفوا مجل
عنـها اهللارضيعائشةركبتهالذياجلملذلكفإن،  ذلكيناسبالألمروالقرابة

ومـا ،  )١(حترميهـا يوجـب الاجلمـال علىالكفّارفركوبحيأنهفرضولو،  مات
يفشـيء فأيهلمحاللوحلمهامنهماملسلمونويغنمهامجااليركبونالكفارزال

مـن بعـض أنيفرضـون مـا وغايـة حلمـه حتـرمي يوجـب ممـا للجملعائشةركوب
رضياملؤمننيأمبهيرمونفيمامفترونكاذبونأممعمجالركبكافراجيعلونه

فَـرق : اجلَمـل حلـم «فقال) النبويالطب(كتابهيفالشيعةعلىالفريةهذهاجلوزيةقيمابنكرر)١(
والرافـضة فـاليهود . اإلسالموأهلوداليهبنيالفروقأحدأنهكما،  السنةوأهلالرافضةبنيما

اهللاصـلى اِهللارسـولُ أكلهوطالَما،  ِحلُّهاإلسالمدينمنباالضطرارعِلموقد،  تأكلهوالتذُمه
.٢٧٨ص-اجلوزيةقيمابن-النبويالطب» وسفَراًحضراًوأصحابهوسلمعليه
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.)١(»عنهااهللا

:اجلواب

قـدميا الالـشيعة تـب كيفأصـل لهليساجلملحلمفتحرمي،  كذبهمنوهذا
. العظيمتانهمنوهوحديثاوال

جييـز فـال الكـذب أوضـح مـن فهـو املخالفعلىللموافقالزورشهادةأما
الـشيخ قـال باهللابالشركقرنوهاحىتكذلعنالنهييفوأغلظوابل،  ذلكالشيعة

:لقـا فاتـك بنخرميروىالكبايرأعظممنكبريةمعصيةالزورشهادة«الطوسي
الـزور شهادةعدلت:فقالقائماقامانصرففلماالصبحصالةاهللارسولصلى

األوثـان مـن الـرجس فـاجتنبوا :تعـاىل قولـه تـال مثمـرات ثـالث بـاهللا باإلشراك
.)٢(»الزورقولواجتنبوا

!املخالفاوباملوافقتقييدوالذلكيفخالفوال

الـسالم علـيهم البيـت ألهلتبعافنحنبالتعصيباملرياثعنذكرهماوأما
مـسألة كوـا تعـدو الواملـسألة تيميـة ابـن تركهمالذينالثاينالثقلوهمذلكيف

.فرعية

علـيهم سـاداتنا عنأخبارنااترتوتوأصحابناأمجع«:اجلواهريالشيخقال
وهـو ) بالتعـصيب عندنااملرياثيثبتال(أنهمذهبناضرورياتمنهوبلالسالم
تـدىل ومـن واألباالبـن وهـم ،  العـصبة منكانمنالسهامعنلفضماتوريث

توريـث أنه" مناملسالكيفمايرجعذلكوإىل. السهامذيعلىردغريمنما

.٢٠٥ص-٢جتيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.١٦٤ص-٨ج-الطوسيالشيخ-املبسوط)٢(
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خلـف لـو كما،  التركةمبجموعالفرضحيطملإذاالقريبالفرضذيمعالعصبة
وحنـو ،  عـم مـع فـصاعدا أخـتني أوأختـا أوأخمـع فـصاعدا بنـتني أوواحدةبنتا

.)١(»"ذلك

حبـق لـذلك عالقـة والالتعصيبمنمننعالبيتأهلألخبارتبعاًفنحنلذا
. املغتصبةبفَدكالسالمعليهاالطاهرةالصديقة

اإلمجـاع ادعـاء يففقـال الغليـل شـفى مبـا املرتـضى الـسيد عنهاأجابوقد
اإلمجـاع وادعـاء «ببالتعـصي ادعـوه مـا يفبـاألرث البنتانفرادعدمعلىالسني
وآنفـا سـالفا فيـه املـسطور املعـروف اخلالفمعممكنغريالتعصيبيفقوهلمعلى
مـذهب مثلإىلويذهب،  التعصيبيفخيالفهمكانعليهاهللارمحةعباسابنألن

يفووافقـه . األختدونلالبنةكلهاملالأنوأختاابنةخلففيمنويقولاإلمامية
، بـذلك أيـضا قـضى الـزبري بـن اهللاعبدأنالساجيوحكىاهللاعبدبنجابرذلك

روايـة يفالنخعـي إبـراهيم عـن عبـاس ابـن موافقـة ورويت،  مثلهالطربيوحكى
جيعــلوملحكينــاهمــامثــلإىلاألصــفهاينعلــيبــنداودوذهــبعنــهاألعمــش
متقــدمااخلــالفثبــوتمــعاإلمجــاعادعــاءفبطــل، البنــاتمــععــصبةاألخـوات 

. اومتأخر

بعـد :العـصبة يفخمالفينـا مـذهب وبطـالن مذهبناصحةعلىيدلوالذي
:تعاىلقولهحجةأنهبيناقدالذيالطائفةإمجاع

ساِء واْلأَقْربونالْوالِدانِتَرَكمِماَنصِيبِللرجاِل{ ِللنـو صِيب ركَ ِممـا نـَ تـَ
.)٧:النساء(}مفْروضاًنَِصيبًاكَثُرأَوِمنهلََّقمِماواْلأَقْربونالْوالِدانِ

.٩٩ص-٣٩ج-اجلواهريالشيخ-الكالمجواهر)١(
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املـرياث مـن للرجالبأنصرحتعاىلاهللاألن،   اخلالفموضعيفنصوهذا
يفخـص فمـن ،  موضـع دونموضـعا خيـص وملنـصيبا أيـضا للنـساء وأن،  نصيبا
فإنضاوأي. اآليةهذهظاهرخالففقدالنساءدونالرجالباملرياثاملواريثبعض

، اجلاهليـة أحكـام مـن والدرجـة القـرىب يفاملساواةمعالنساءدونالرجالتوريث
أقـام مـن وذم،  اجلاهليـة أحكـام السالملهوآعليهنبينابشريعةتعاىلاهللانسخوقد

:تعاىلبقولهاالعملعلىواستمرعليها

}ـــم ــةِأَفَحكـْ ـ اهِلِيـالْجـــون ـــنيبغـُ مـونــس ـ أَحــــن ــهِمـِ ــًااللَّــ ــومٍحكْمــ ـ لِقـَ
ونوقِن٥٠:املائدة(}ي(.

الـسنة أنوذلـك ،   بالـسنة ذكرمتوهااليتاآليةخنصإننايقولواأنهلموليس
جيـوز وإمنـا ، ـا ننـسخه الكمـا ،  القـرآن اخنصالالقاطعالعلمتقتضيالاليت

األخبارأنيفخالفوال،  اليقنيالعلمتقتضيكانتإذاننسخأوخنصأنبالسنة
غلبـة تقتـضيه مـا وأكثـر ،  علمـا توجـب الآحـاد أخبـار العـصبة توريثيفاملروية
طـرق مـن الـشيعة ترويهـا كـثرية بأخبـار معارضـة بالتعـصي أخبارأنعلى. الظن

تعارضـت وإذا،  والـرحم بـالقرىب وأنـه ،  بالعـصبة املرياثيكونأنإبطاليفخمتلفة
.)١(»الكتابظواهرإىلرجعنااألخبار

. كاٍفشاٍفوهو

تسعةيقولونبلالعشرةاسميذكرونالأمتعصبهمومن«تيميةابنقال
منكثرييفذلكيتحرونوهم،  عشرةجيعلواالغريهاأومدةأعبنواوإذاوواحد

يفكماموضعغرييفوالعشرالعشرةبذكرجاءقدالعزيزالكتابأنمع،  أمورهم

.٥٥٨–٥٥٣ص-املرتضىالشريف-االنتصار)١(
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:تعاىلقوله

ــصِ{ ــامٍثَالثَـــِةيامفـَ ــيأَيـ ــجفـِ ةٍالْحـعــب سـِإذَاوــتُم عـجرــك ــشرةتِلـْ ــٌةعـ }كَامِلَـ
.)١٩٦اآليةمن: البقرة(

:تعاىلوقال

}الَِّذينونفَّوَتويكُممِنونذَرياجًاوَأزْونصبَتريَةبَِأنْفُسِهِنعبٍرأَرهأَش
.)٢٣٤اآليةمن: البقرة(}وعشرًا

:تعاىلوقال

.)١٤٢آليةامن: ألعراف(}بِعشٍروأَْتممناهاَليَلًةثَالثِنيموسىوواعدنَا{

:تعاىلوقال

.)٢-١الفجر(})٢(عشٍروَلياٍل) ١(والْفَجرِ{

يفالتـسعة اسـم وذكـر حممودةمواضعيفالعشرةاسموتعاىلسبحانهفذكر
:تعاىلكقولهمذمومموضع

}َكانـةِ فِيودِينةُ اْلمعس طٍ تـِ هـر ونفْـسِدي ي }يـصلِحون والرضِاألَفـِ
.)٤٨:النمل(

مـن األواخـر العـشر يفالقـدر ليلـة حتـروا سـلم و عليهاهللاصلىالنيبوقال
العمـل أياممنماوقالتعاىلاهللاقبضهحىتاألواخرالعشريعتكفوكانرمضان
تكلـم قـد ورسـوله اهللاكـان فـإذا العشرةاأليامهذهمناهللاإىلأحبفيهاالصاحل
الـتكلم عـن نفـورهم كـان حممـودة رعيةشأحكاماالعددذاوعلقالعشرةباسم
مث،والتعـصب اجلهـل غايـة يبغضومالناسمنعشرةبهتسمىقدلكونهبذلك
أوالعـشرة اسـم كـان ذاوإالعبـارة طـول مـع العـشرة معىنهوواحدةتسعةقوهلم
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الـدواب أوالناسمنكانسواءالعددذامعدودكلعلىيقعالسبعةأوالتسعة
مـذموما يكـون وبعـضها حممـودا يكـون املعـدودات وبعـض الـدراهم أوالثيابأو

.)١(»اجلهلغايةيفاألعدادذهالتكلمعناجلهالهؤالءفنفور

:اجلواب

، منـهم واحـد والالـشيعة بـه يقـل وملتفـصيال ومجلةالكذبمنبهجاءما
وهـو !ذلـك تقالـ منهمجمموعةانالتاريخيفينقلومل،  كتابيفموجوداًوليس

. الكثريةوتلفيقاته!الشنيعةترهاتهمن

جاءتأوتيميةابنعصرسبقتاليتاألزمانيفألّفتاليتالكتبيقرأومن
الـشام يفأُلّفـت الكتـب منجمموعةأنبل،  كثريامذكوراعشرةالعددلوجدبعده

الشيخذكرهامذلكومنعشرةالعددذكرتعليهاتيميةابناطالععدمويستبعد
كتابــهيفاخلـامس القـرن منتـصف يفوتـويف حلـب مـن وهـو احللـيب الـصالح ابـو 

ومـا ،   )٢(مـرات عدةعشرةالعددفيهذكرعندهمنمفترضامثااليوردإذ) الكايف(
عـشرة العددفيهوذكر) العلويةاملراسم(يفالعزيزعبدسالرالشيخعاصرهمذكره

مولـد قبـل تـويف وقداحلليبزهرةابنالشيخذكرهمااو، )٣(املواضعمنالعديديف
الـشهري كتابـه يف،  منتـشرة وكتبـه الـشام يفمزدهرةحوزتهوكانتبقليلتيميةابن

مـا وكـذلك ،  )٤(املواضـع مـن العديديف)والفروعاالصولعلمياىلالرتوعغنية(

.٢٠٥ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.غريهاعديدةومواضع١٣٠و١١٥وص٨٢ص-احلليب-الكايف)٢(
.غريهااملواردمنوالعددي٨١وص٧٨وص٣٥ص-العزيزعبدسالر-العلويةاملراسم)٣(
مـن العديـد وغريهـا ٤٩وص٨ص-احللـيب زهـرة ابن-والفروعاالصولعلمياىلالرتوعغنية)٤(

.املواضع
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إشـارة (تابـه كيفاحللـيب اـد أبـو ألـشيخ الشاميفوجاره،  تيميةابنمعاصرذكره
مـن حـديثي أو، تـارخيي أو،  فقهـي كتابخيلوالبل)١(عديدةمواضعيف) السبق
النــهارضــوءعلــىكاملــستدلذلــكعلــىاالســتدالليفوأنــاعــشرةالعــددذكــر

!السماءقلبيفوالشمس

.كثريوغريها١٠٥وص١٠٣ص-احلليبادابو-السبقاشارة)١(
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ومعاويةوعثمانوعمربكركأبيبأمساءالشيعةتسميهل

كمـا يبغـضوم قـوم بأمسـاء الـتكلم عـن كنفورهمهووإمنا«تيميةابنقال
االسـم هـذا امسـه كـان لشخصبغضهموعثمانوعمربكرأبوامسهعمنينفرون

بعـض ـا تـسمى ءبأمسـا مـسمى هـو مـن عنـهم اهللارضيالصحابةمنكانوقد
كانوسلمعليهاهللاصلىالنيبأنالصحيحيفثبتوقدالوليدبنكالوليدالكفار
وعيـاش هـشام بـن سلمةوانجالوليدبنالوليدانجاللهمقنتإذاقنوتهيفيقول

كـافر الوليـد وأبوهتقيمؤمنالوليدوهذا،  املؤمننيمنواملستضعفنيربيعةأيببن
عيطأيببنعقبةوكذلكشقيعليـه اهللاصـلى الـنيب قـال وقـد قـريش كفّارمنم

لنـا الرفعـة فأولتطابابنبرطبأتيناورافعبنعقبةداريفكأينرأيت:سلمو
.)١(»طابقددينناوأناآلخرةيفلناوالعاقبةالدنيايف

:اجلواب

نياملـؤمن أمـري خـصوم بـذكر طافحـة كتبناهيفهاالبينالكذبمنذكرهما
أمسـائهم ذكرعنحتفظبالبهقامواوماأخبارهمويذكرونيذكرم،  السالمعليه

.٢٠٥ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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القرونيفالشيعيةالعوائلأبناءمنالعديدإنبل!مسهردخصالشيبغضونوال
: مثالالصحابةهؤالءبأمساءتسموااألوىلاألربعة

راويا٢١= ) بكرأبو(كنيتهمالذينالرواةعدد

راويا١٦٠=) عمر(األولامسهمالذينرواةالعدد

راويا٧٣= ) عثمان(األولامسهمالذينالرواةعدد

راويا٤٦= ) بكر(األولامسهمالذينالرواةعدد

راويا١٨٤= ) عمرو(األولامسهمالذينالرواةعدد

)١(راويا٣٦=) معاوية(األولامسهمالذينالرواةعدد

مـن وعـائالم الـشيعة مـن هـؤالء فكـل وكذبهاتهترهعلىقاطعردوهذا
كانالسالمعليهاملؤمننيأمريأنيفهممعاختلفنافإذا،املذهبيفاملتعرقنيالشيعة
مـن يعـدوا إـم ريـب الالعوائلفهذهحقّهوغَصبهسبقهمنيتوىلالأميتوىل

كـبري تقـيم الأـا لوال!؟بأمسائهمأبناءهامستفكيفلصحابتهماملبغضةالرافضة
بـالتحرز الـسنة أهلفيهقامجديدشعورنشأالقرونبتوايلنعم،  املسألةهلذهوزن
مثـل أمساءمنبالتحرزالشيعةفيهوقامسجاد،  باقر،  صادقمثلالشيعةأمساءعن

. ومعاويةعثمان

وهـو للذهيب) الستةالكتبيفروايةلهمنيفالكاشف(كتابتصفحناولو
احلـديث يفاملهمـة الـستة الكتـب أصحابلهروىمنكلالذهيبفيهمجعمعجم

! الـسنة أهـل مـن أكثـر الـسالفة باألمسـاء تسميالشيعةأنلوجدنانةالسأهلعند

-قــم-احملـاليت مكتبــةط-اجلـواهري حممــد-احلـديث رجــالمعجـم مــناملفيـد :كتــابراجـع )١(
.هـ١٤٢٤
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:انجندالكتابهلذابسيطةفبمراجعة

راويا١٠٦ً:)عمر(األولامسهمالذينالرواةعدد

راويا٧٦ً:)عثمان(األولامسهمالذينالرواةعدد

راويا١٨ً:)بكر(األولامسهمالذينالرواةعدد

راويا١٣٠ً:)عمرو(األولامسهمذينالالرواةعدد

راويا٢٤ً:)معاوية(األولامسهمالذينالرواةعدد

مـن هنالـك ألنالـسنة اهـل مـن أكثـر مثالمعاويةحنبانناهذايثبتفهل
وهـم (الـسنة أهـل عنـد مماأكثر) راوياوثالثونستةموه(معاويةامسهمنحمدثينا
الفتـرة يفكـانوا ) وشـيعة سـنة (الـرواة هـؤالء بانعلمالمع) راوياًوعشروناربعة

!؟نفسهاالزمنية
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٣٩٧

!عمرمنأكثراملتناقضةعليٍأقوال: تيميةابن

قـول فيهـا ضـعف الـيت الفقـه مـسائل العلمـاء مجعوقدعنه«تيميةابنقال
املتـوىف أنإفتائهمثل،  أكثرعنهاهللارضيعليأقواليفالضعيففوجدواأحدمها

الثابتهسلمو عليهاهللاصلىاهللارسولسنةأنمعاألجلنيأبعدتعتدزوجهاعنها
وابـن عمـر أفـىت وبـذلك احلمـل بوضـع حتـلُّ أـا تقتـضي اهللالكتاباملوافقةعنه

أفـىت وقـد بـاملوت مهرهايسقطاملفوضةبأنفتائهإومثل،  عنهمااهللارضيمسعود
اهللاصـلى الـنيب عـن األشـجعيون رواهكمـا نـسائها مهراهلبأنوغريهمسعودابن

مـسائل يفاملتناقـضة علـي أقـوال مـن وجـد وقـد واشقبنتبروعيفسلمو عليه
ــالق ــدوأمالط ــرائضالولي ــكوغــريوالف ــرذل ــاأكث ــنوجــدمم ــوالم ــرأق عم
.)١(»املتناقضة

:اجلواب

جعفـر أبوقالهماأمجلوما! تلك؟الفقهمسائلمجعواالذينهمعلماءأي
منـهاج يف-تيميـة ابـن يقـول كمـا العـام بـاملعىن السنةأهلمنوهو-االسكايف

.٢٢٠ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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أهـل يفداخلونفاملعتزلةالثالثةخبالفةيقرمناملوضعهذايفالسنةوأهل«السنة
.)١(»السنة

عليـه اهللاصـلى الـنيب أنالظـاهرة روايـتكم مـع «االسـكايف جعفرأبويقول
ودليلـها قائـدها حـرب فتنةتكونفكيفعليمعواحلقاحلقمععليقالوسلم
الصحيحةاألخباريفعنهثبتقدأنه«احلديدأيبابنوقول)٢(»طالبأيببنعلي

.)٣(»دارحيثمايدور، عليمعواحلق، احلقمععلي:قالأنه

حــقوهــيغريهــامــعباملقارنــةضـعيفة علــيآراءتكــونكيــفهــذافعلـى 
!خالص؟

علـي بكـالم يعـدلون الاإلنـصاف مـن شـيء عندهمالذينبعضكانلذا
جيهـر كـان عنـه اهللارضـي طالـب أيببـن علـي أنأمـا «)٤(الـرازي قالاحدكالم

، هتـدى افقـد طالـب أيببـن بعليدينهيفاقتدىومن،  بالتواترثبتفقدبالتسمية
.»داريثحعليمعاحلقأدراللهم:السالمعليهقولهعليهوالدليل

) ٥(الزوائـد جممـع مـن ) عنـه اهللارضـي علـي مـع احلـق باب(يفاهليثميقال

بـن علـي وبنيبينهمكانالذيالبصرةأهلمنكانملاقالمسرةابنجرىوعن«
هاللبينمنوهياحلارثبنتميمونةفأتيتاملدينةأتيتحىتانطلقتطالبأيب

أهـل أيمـن :قالـت ،  العـراق أهلمن:قلت؟الرجلممنفقالتعليهافسلمت

.٣٧٩ص-٦ج-تيميةابن-السنةمنهاج)١(
.٣٥ص-اإلسكايف-واملوازنةاملعيار)٢(
.٢٩٧ص-٢ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)٣(
.٢٠٥ص-١ج-الرازي-الرازيتفسري)٤(
.١٣٥–١٣٤ص-٩ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٥(
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عامربينمن:قلتالكوفة؟أهلأيمن:قالت، الكوفةأهلمن:قلت؟العراق
كـان قلـت بـك جاءمافمجيء،   رحبعليورحباقربعليقربامرحبا:قالت

ضـلّ مـا فـواهللا بـه فـاحلق قالت،  علياتفبايعفأقبلتكانالذيوطلحةعليبني
بـن حـرى غـري الصحيحرجالورجالهالطرباينرواه. ثالثاقالتهاحىتبهضلّوال

.»ثقةوهومسرة

وسـلم عليـه اهللاصـلى اهللارسـول قـال قـال ذرأيبوعـن «) ١(اهليثمـي وقال
ورجالهبزارالرواه. فارقينعلييافارقكومناهللافارقمنفارقينعلييا:لعلي
.»ثقات

صححه(بعديمؤمنكلويلأنت:وآلهعليهاهللاصلىالنيبيقولوكيف
) بعـدي (وكلمـة ،  غـريه رأيباتبـاع يـؤمروا وملغـريه لـرأي رأيـه يتـرك مث) األلباين
هـذا فعلـى شـيء وكـل والعقيـدة والتفـسري الفقـه منشيءبكلتوليهتفيدمطلقة
عيفاضـ يكـون فكيـف غـريه علـى دائمامقدملسالماعليهاملؤمننيأمريقوليكون

!مرة؟غري

وحدهعليقولهواألجلنيأبعداحلاملزوجهااملتوىفعدةبانالقولفأما
وابـن علـي وعـن «املـصري جنـيم ابنقالعباسابناألمةحربقولفهوفتدليس
)٢(»األجلنيبأبعدزوجهاعنهااملتويفاحلاملتعتدعنهماهللارضيعباس

ملولـو ،  )٣(املالكيـة منسحنونالشيخمالسالعليهاملؤمننيأمريبرأيوأخذ
الـنيب كـالم هـذا ، علـي معواحلق،  احلقفهواحداملؤمننيامريرأييتابعومليأخذ

.١٣٥–١٣٤ص-٩ج-اهليثمي-الزوائدجممع)١(
.٢٢٦ص-٤ج-املصريجنيمابن-الرائقالبحر)٢(
.١٠٣ص-١٧ج-العيين-القاريعمدة)٣(
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. القرآنمعكالمهنأخذبأنأُمرناالذياملصدوقالصادق

رآهبرأيمسعودبناهللاعبدقضىفقد،  هلايفرضوملماتتاليتفتوىواما
امحدروىفقداهللادينيفجيوزالوهذا!سنةوالقرآنمنليسبانهمعترفوهو

نـسائها منامرأةصدقةمثلهلاأقضيفإين«قالمسعودبناهللاعبدعنمسندهيف
وجـل عزاهللافمنصوابايكفإن،  العدةوعليهااملرياثوهلا،  شططوالوكسال

.)١(»بريئانهورسولوجلعزواهللالشيطانومنيفمنخطأيكنوان

عليـه مـا يعلـم وآلـه عليـه اهللاصـلى الـنيب ولكونلذا! ؟هذاالدينيففهل
احلـق معوهومعهاحلقكوناىلوارشدعليباتباعاوصىالعلمقلةمنالصحابة

يقـول بـالرأي يكـون الالقـضاء انعلـى عليدلناوقد،   بعضهماعنيتخلفانال
رجـل :اجلنـة يفوواحـد النـار يفثالثةأربعةالقضاة«السالمعليهالصادقماماإل

، النـار يففهويعلمالوهوجبورقضىورجل،  الناريففهويعلموهوجبورقضى
فهـو يعلـم وهوباحلققضىورجل،  الناريففهويعلمالوهوباحلققضىورجل

)٢(.»اجلنةيف

مـن مجـع بـه قـال املهـر تـستحق الاـا وهـو ةالقـضي يفاملؤمننيامريوقول
مـن قـال وبـه الزهـري التـابعني ومـن ثابـت بـن وزيدعباسابن:منهمالصحابة

املنقـولني الـرأيني أحـد وهـو الشامعلماءوبعضواالوزاعيومالكربيعةالفقهاء
بانهمسعودابنقوليظهرانحاولالذيتيميةابنلتدليسفانظر)٣(الشافعيعن

الثـاين القـول وتـرك مـستند بـال الشخـصي رأيهانهينقلانبدونالصحيحقولال

.٤٤٧ص-١ج-حنبلبنامحداإلمام-امحدمسند)١(
.٤٠٧ص-٧ج-الكليينالشيخ-الكايف)٢(
.٣٧٨ص-٤ج-الطوسيالشيخ-اخلالف)٣(
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بنوزيد،  االمةحربعباسوابن، وأعلمهااالمةاقضىاملؤمننيأمريبهقالوالذي
. الكبارالفقهاءمنومجعوعثمانوعمربكرايبعهديفاملدينةقاضيثابت

الوليـد وأمالطـالق مـسائل يفاملتناقضةعليأقوالمنوجدوقد«قولهأما
.»املتناقضةعمرأقوالمنوجدمماأكثرذلكوغريوالفرائض

:فأقول

لـن عـصرنا سـلفية ذلـك علـى وساعدهبل،  عمرهطوالتيميةابنحبثلو
!؟حقيفحقوهوكيف، اإلماماتناقضواحدةقضيةجيدوا

روايـة إىلذلـك يفأوالتجـ (-االرثخـرب يف-قولهأنالثاين«تيميةابنقال
فهـو تركنـا مـا نـورث السـلم و عليـه اهللاصـلى الـنيب قـول فـإن كذب) اردانف

الرمحنوعبدوسعدوالزبريوطلحةوعليوعثمانوعمربكرأبوعنهرواه،  صدقة
هريـرة وأبوسلمو عليهاهللاصلىالنيبوأزواجاملطلبعبدبنوالعباسعوفبن

العلــمأهــليعلمهــامــشهورةواملــسانيدالــصحاحيفثابتــةهــؤالءعــنوالروايــة
)١(»باحلديث

:اجلواب

البـاقون أمـا بكـر أيبغـري احلديثيروملانهاهللارمحهاملطهرابنالشيخمراد
الـسالم علـيهم البيـت أهـل بـني واشـتهر اخلالفوقعملابعدفيمامبساندتهفقاموا

اجلميـع فبـاعترا وهـذا ،  الـسالم عليـه املؤمننيأمريمناوئيمنبكرأيبوأصحاب
أيبإىلفاطمـة أرسلتاهللارسولتويفملا«العريببنبكرأبواملعروفالناصيبقال
:لـه قالـت ،  نعـم :قـال ؟ترثـك ابنتـك تكـن أملمـت لـو :لـه تقولالصديقبكر

.٢٢٤ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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نـورث ال:يقـول اهللارسولمسعت:بكرأبوفقال،  اهللارسولمنمرياثيفأعطين
الـرمحن وعبـد وعثمـان عمـر وعِلمهالصحابةمجيعذلكرفتذكَّ،   قةصدتركناهما

.)١(»والعباسعليبهوأقروسعيدوسعدوطلحة

الـرمحن وعبـد وعثمانعمروعلمهالصحابةمجيعذلكفتذكر«لقولهفانتبه
ادعـى ملـا ) تذكرنا(قالواوإمنااحلديثيروواومبيعلمواملأمجتد»وسعدوطلحة

كيـف ،  وتـان ،  فاضـح فكـذب »والعبـاس عليبهواقر«قولهأمااحلدثبكرأبو
، اجلنـة أهـل نـساء سيدةالطاهرةللصديقة)٢(أمينوأمالسالمعليهعليشهدوقد

عليـا انـه الـصحيح يفمسلمروىوقدقالمبابكرأليبوالعباسعلييقروكيف
!)٣(عمرقضىمثابكرابوفقضىعليهاالعباسمعاختلفالسالمعليه

.٤١٥ص-٢ج-العريبابن-القرآنأحكام)١(
.١٠٥ص-اجلوهري-وفدكالسقيفة)٢(
.١٥٢ص-٥ج-مسلمصحيح)٣(
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تيميةابنعندكذب...احلقمععليحديث

صـلى اهللارسـول أنمجيعاروواإم(قوهلمالسادسالوجه«تيميةابنقال
يـردا حىتيفترقاولندارحيثيدورمعهواحلقاحلقمععليقالسلمو عليهاهللا

عـن أحـد يـروه ملاحلديثهذافإن،  وجهالكذباالكالمأعظممن) احلوضعلى
مجيعـا إميقالفكيف،  ضعيفوالصحيحبإسنادالسلمو عليهاهللاصلىالنيب
روواأـم والعلمـاء الـصحابة عنيروىممنأكذبيكونوهلاحلديثهذارووا

ولـو الكـذب أظهـر مـن هـذا بل،  أصالمنهمواحدعنيعرفالواحلديثحديثا
النيبعلىقطعاكذبوهوفكيفاممكننلكاصحتهميكنوكانبعضهمرواهقيل

عليهاهللاصلىالنيبغريشخصمعيدورالفاحلقوأيضا...سلمو عليهاهللاصلى
اهللاصلىكالنيبمعصومايكونأنلوجبدارحيثماعلىمعاحلقدارولوسلمو

.)١(»سلموعليه

:اجلواب

معـصوما يكـون أنلوجـب دارحيثمـا علـى مـع احلـق دارولـو «قالوحقا
. العصمةعلىيدلفاحلديث»سلموعليهاهللاصلىكالنيب

.٢٣٨ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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روواأـم والعلمـاء الـصحابة عـن يـروى ممـن أكذبيكونوهل«قولهأما
فهـذا »الكـذب أظهـر منهذابلأصالمنهمواحدعنيعرفالواحلديثحديثا

يفوجـد تالالكـذب مـن أفـانني كتابهيفنرىأنناعلىالكذبأوضحمنالكالم
!غريه

عليـه يركـز الذيوهذاآلخرلفظمنيسريةبأحرفاحلديثخيتلفقدنعم
اللفـظ ذايردمليقصدونلكوميردملالفاليناحلديثأنفيقسمون،  النواصب

يـرد أنفـيمكن ومعنـاه مبـؤداه احلـديث أمـا هنـاك حرفـا أوهنـا حرفـا يزيدالذي
:منهابألفاظردواهوفاحلديثهذاومنها! عديدةبأسانيد

عليـه اهللاصـلى الـنيب عـن السالمعليهاملؤمننيأمريعناحلفاظبعضروى
. )١(دارحيثمعهاحلقأدراللهم، عليااهللارحم:وآله

فقالبالبصرةداراودخلتمجلهاعقرملاأا«عائشةعن)٢(مردويهابنروى
وسـلم عليـه اهللاصلىلنيباعنثتينحديومأتذكريناهللاأنشدك:حممدأخوهاهلا
:قالت" !؟يفترقاولنخيتلفالناحلقمعوعلي،  عليمعيزاللناحلق":قالأنه

.»نعم

عنـد كنـا قـال «)٣(يعلـى أيبعـن نقلـه اخلدريسعيدأيبعناهليثميوروى

-٥ج-الترمـذي صـحيح -ضـعفا ليـست لترمذياعندوالغرابةبغرابتهوحكمالترمذيرواه)١(
-الطـرباين -األوسـط املعجم/ ١٢٥ص-٣ج-الصحيحنيعلىاحلاكممستدرك/ ٢٩٧ص
.السالمعليهاملؤمننيأمريعنرواهوكلهم٩٥ص-٦ج

أمحدبكرأيب-عليه السالم    علييفالقرآنمننزلوماعليه السالم    طالبأيببنعليمناقب)٢(
.١٦٤ص-األصفهاينمردويهابنىموسبن

.٢٣٥–٢٣٤ص-٧ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٣(
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٤٠٥.............................................................تيميةابنعندكذب... احلقمععليحديث

كمأخـرب أالفقـال واألنـصار املهـاجرين مننفريفوسلمعليهاهللاصلىالنيببيت
علـي ومـر قـال ،  التقـي احلفيحيباهللاإناملطيبوناملوفونقالبلىقالواخبياركم

.»ثقاتورجالهيعلىأبورواه. ذامعاحلقذامعاحلقفقالطالبأيببن

بـن علـي أنوأمـا «فقـال بصحتهجازمااألشعريالرازياحلديثنقلوقد
دينهيفاقتدىومن،   بالتواترثبتدفقبالتسميةجيهركانعنهاهللارضيطالبأيب

احلـق أدراللـهم :السالمعليهقولهعليهوالدليل،  اهتدىفقدطالبأيببنبعلي
. )١(»دارحيثعليمع

:تعاىلقال

}قَــدَكــرمالَّــِذينمِــنلِهِمــب ــأَتَىقَ ــانَهماللَّــهفَ ينباعِــدِمِــناْلقَوــر ــيهِمفَخَ علَ
السقْفمِنقِهِمَأفَوومتَاهذَابالْعمِنثيالحونرعش٢٦:النحل(}ي(.

٢٠٥ص-١ج-الرازي-الرازيتفسري)١(
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٤٠٦

عثمانعلىيعتبوملعليٍعلىعتب...النيب

عليـه اهللاصـلى الـنيب مـن يعـرف الإنـه القائـل قـال لـو بل«تيميةابنقال
، أبعـد ملـا موضعغرييفعليعلىعتبوقدشيءيفعثمانعلىعتبأنهسلمو

النـاس إن:وقالـت ألبيهـا فاطمـة اشـتكته جهـل أيببنـت يتـزوج نأأرادملـا فإنه
خطيبـا سـلم و عليـه اهللاصـلى اهللارسـول فقـام . لبناتـك تغـضب الإنـك يقولون

آذنالوإينطالـب أيببـن علـي ابنتـهم يزوجواأناستأذنويناملغريةبينإن:وقال
فإمنـا ،  ابنتـهم ويتـزوج يتابنيطلّقأنطالبأيبابنيريدأنإالآذنالمثآذنالمث

عبـد بـين مـن لـه صـهرا ذكـر مثآذاهـا مـا ويؤذيينراامايريبينمينبضعةفاطمة
يفأخرجنـاه صـحيح ثابـت واحلـديث يلفوىفووعدينفصدقينحدثينفقالمشس

. )١(»الصحيحني

:اجلواب

وآلـه عليـه اهللاصـلى الـنيب مـن ينـتقص وهـو ،  منكـر موضـوع احلديثإن
للـشرع يأبـه والللعـادات وزنايقيمجاهليشخصعنالكالميصدرأنوأخلق

وإمنـا ذلـك للـنيب وحاشـى !شـرع حيدهالالذيللتحريضفيستسلمابنتهوحترضه

.٢٤٠ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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٤٠٧................................................................عثمانعلىيعتبوملعليٍعلىعتب... النيب

الـزبري بـن اهللاعبـد عـن مـروي امحـد مـسند يففهـو النواصـب منمروياحلديث
بـن اِملـسور عنمرويومسلمالبخاريصحيحيويفريوالزهخمرمةبنواِملسور

نواصـب وكلـهم العاصبنعمروعنغريهويفالزبريابنعنالترمذيويفخمرمة
. !هللاواحلمد

وآلـه عليـه اهللاصلىالنيبعلىوفدعندماانهرووافقدغفلةبنسويدأما
!!اخلرب؟هذاالنيبعنروىفكيفقبضوقدوجده

أالفقــاللــيالطمــةوفاطرقــهملــاالــصحيحنييفوكــذلك«ميــةتيابــنقــال
يضربوهوفانطلقبعثنايبعثناأنشاءإناهللابيدأنفسناإمناعلىلهفقالتصليان

.)١(»جدالشيءأكثراإلنسانوكانويقولفخذه

:اجلواب

يفتوصـف أنمـن أشـنع وأفعالـه ،  الناصـيب الزهـري عنوارداحلديثهذا
امللـك عبدمنهطلبهااليتمسريوكاتب. أميةبينرجالأخلصمنوهوتاملقاال

منكـر املـنت إنمث،  السالمعليهاملؤمننيأمرياسممنختلوأنتكادواليتمروانبن
سيدةواىلمعهيدوراحلقكانمناىلينسبانفكيفعاقلنيمسلمنياىلينسبال

!اجلنةاهلنساء

وروى . الـسالم كان الزهري من املنحرفني عنه عليه      : )٢(قال ابن ايب احلديد   
فـإذا  ، شـهدت مـسجد املدينـة   :عـن حممـد بـن شـيبة قـال     ، جرير بن عبـد احلميـد    

فبلـغ ذلـك   ، فناال منه، الزهري وعروة بن الزبري جالسان يذكران عليا عليه السالم 

.٢٤٠ص-٢جميةتيابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.١٠٢ص -٤ج -ابن أيب احلديد -شرح ج البالغة )٢(
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١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٤٠٨

، أما أنت يا عـروة :فقال، فجاء حىت وقف عليهما ،  ابن احلسني عليه السالم    يعل
فلو كنت ، وأما أنت يا زهري، م أليب على أبيكفحك، فإن أىب حاكم أباك إىل اهللا

..مبكة ألريتك كرب أبيك

أخربنا أبو بكـر الـشحامي أخربنـا أبـو حامـد            :)١(روى ابن عساكر يف تارخيه    
األزهري أخربنا أبو سعيد بن محدون أخربنا أبو حامد بن الشرقي اخربنا حممـد بـن               

علي : ر قال سألت الزهريحيىي وأمحد بن يوسف قاال اخربنا عبد الرزاق عن معم
..الدماء..الدماء..عثمان: أم عثمان قال فسكت ساعة مث قالأحب إليك 

أخربنا أبو القاسم بـن الـسمرقندي أخربنـا أبـو بكـر بـن        )٢(وقال ابن عساكر  
عبـد اهللا بـن جعفـر اخربنـا يعقـوب         الاللكائي أخربنا أبو احلسني بن الفضل أخربنـا       

اخربنا عبد الرزاق عن معمر قال سـألت الزهـري عـن      حدثين حممد بن أيب السري      
قـال وكـان    ...عثمان أفـضلهما  ،  الدم الدم :فقال:عثمان وعلي أيهما أفضل قال    

!..!.يقال أبو بكر وعمر وعثمان مث يسكت

مل يـذكر عليـاً مـع مـن أسـلم وال أحـد مـن بـين         «وملا كتـب الزهـري الـسرية    
علياً فيها الّا رجالً غريباً ليس له فيهـا       مث ميضي يف سريته واملغازي فال جتد        !،هاشم

أمـا علـي   ، خرب وال أثر مع أنه ال مير على أثر أليب بكر وعمر الّا فـصل فيـه وزينـه         
فال ذكر له ال يف العهد املكّي وال يف اهلجرة وال يف املؤاخاة وال يف بدر وال يف أُحـد   

ني وال يف تبـوك وال يف غـري   اخلندق وال يف خيرب وال يف فتح مكـة وال يف حـن     وال يف 
.)٣(»!!ذلك

.٥٠٥–٥٠٤ص -٣٩ج -ابن عساكر -تاريخ مدينة دمشق )١(
.٥٠٥–٥٠٤ص -٣٩ج -ابن عساكر -تاريخ مدينة دمشق )٢(
.٨٣ص-احلميدعبدصائب-والسياسيالثقايفاالسالمتاريخ)٣(
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٤٠٩................................................................عثمانعلىيعتبوملعليٍعلىعتب... النيب

كنـت  «عن جعفـر اجلعفـري قـال       )١(قد شهدت عليه اخته قال ابن عساكر      و
يـا جعفـري ال تكتـب    :عند الزهري أمسع منه فإذا عجوز قد وقفت عليـه فقالـت         

أخـيت رقيـة   :قـال ؟مـن هـذه  :فقلـت ، عنه فإنه مال إىل بين أمية وأخذ جـوائزهم  
.»تمت فضائل آل حممدخرفت أنت ك:قالت، خرفت

. السالمعليهعليعلىيؤمنالفالزهريلذا

.٢٢٨ص -٤٢ج -ابن عساكر -تاريخ مدينة دمشق )١(
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٤١٠

..!.أم..السنابلأبوكذب

حامـل وهـي زوجهـا عنـها املتوىفبأنأفىتفقدالفتاوىوأما«تيميةابنقال
عهـد علـى بعكـك بـن السنابلأبواأفىتقدكانياالفتوهذهاألجلنيأبعدتعتد
أبـو كـذب :وسـلم عليـه تعـاىل اهللاصـلى الـنيب فقـال سلموعليهاهللاصلىالنيب

الكمـا وحـده بـشهادته حيكمأنجيوزفالحلبكلمثكثريذلكوأمثال،  السنابل
.)١(»لنفسهحيكمأنلهجيوز

:اجلواب

قبـل فقـد شـهادته وأما،  ذلكلهيقالالناعليمركمامعهاحلقكانمنإن
بـدل وعمـر بكـر أبـو وقبلـها اثننيبدلخزميةابنشهادةوآلهعليهاهللاصلىالنيب
. !السياسةولكنها!؟عليوهوشهادتهتقبلالفلم!اثنني

. زوجهااملتوىفاحلاملعدةفتوىحولبهتكلمماعلىرددناوقد

»الـسنابل أبـو كـذب «لـه النيبوقولهناالسنابليباخربإليرادهانتبهولكن
يفقـال وآلـه عليـه اهللاصلىالنيبانادعواكماعلييفيقولأنيريدتيميةفابن!

. !خفيبأسلوبولكنالسنابلأيب

.٢٤٠ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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٤١١

!كذب..لغضبكيغضباإنفاطمةيا:حديث

ياقالسلمو عليهاهللاصلىالنيبأنمجيعاورووا(قولهوأما«تيميةابنقال
عـن هـذا ووارمـا منهكذبفهذا) لرضاكويرضىلغضبكيغضباهللاإنفاطمة

والاملعروفـة احلـديث كتبمنشيءيفهذايعرفوالسلمو عليهاهللاصلىالنيب
.)١(»حسنوالصحيحالسلموعليهاهللاصلىالنيبعنمعروفإسنادله

:اجلواب

بأسـانيد احلـديث هـذا احلفـاظ روىفقـد لصريحاتيميةابنكذبمنوهذا
احلـسن حـدثنا يعقوببنحممدلعباساأبوحدثنا«) ٢(احلاكمقالوحسنةصحيحة

أمحـد حدثنابالكوفةدحيمبنعليبنحممد) وأخربنا(العامريعفانبنعليبن
زيدنبحسنيحدثناساملبنبنحممداهللاعبدحدثنا) قاال(غرزةأيببنحامتبن
عـن احلـسني بـن عليعنأبيهعنحممدبنجعفرعنعلىبنعمرعنعليبن
لفاطمةوسلموآلهعليهاهللاصلىاهللارسولقالقالعنهاهللارضيعليعنأبيه
اإلسنادصحيححديثهذا«احلاكمقال»لرضاكويرضىلغضبكيغضباهللاإن
.»خيرجاهومل

.٢٤٢ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.١٥٤–١٥٣ص-٣ج-النيسابورياحلاكم-مستدرك)٢(
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إنوسـلم عليـه اهللاصلىاهللارسولقال:القعليوعن«)١(اهليثميوقال
.»حسنادهوإسنالطرباينرواه. لرضاكويرضىلغضبكيغضباهللا

ارتضاهبسنٍد)٢()واملثايناآلحاد(يفالضحاكورواه

جيدبسند)٣()الطاهرةالنبويةالذرية(يف٣١٠املتوىفالدواليبورواه

)٤()الكامل(يفعديابنووراه

)٥()دمشقتاريخ(يفاكرعسابنواحلافظ

)٦()بغدادتاريخذيل(يفالبغداديالنجاروابن

)٧(يفالغطرابنجزءويف

. غريهموالكثري

.٢٠٣ص-٩ج-مياهليث-الزوائدجممع)١(
.٣٦٣ص-٥ج-الضحاك-واملثايناآلحاد)٢(
.١٦٨ص-الدواليبامحدبنحممد-الطاهرةالنبويةالذرية)٣(
.٣٥١ص-٢ج-عديبنعبداهللا-الكامل)٤(
.١٥٦ص–٣ج-عساكرابن-دمشقمدينةتاريخ)٥(
.١٤١ص-٢ج-البغداديالنجارابن-بغدادتاريخذيل)٦(
.١٣١ص-١ج-فالغطريابنجزء)٧(
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٤١٣

!وآذاهالنيبرابعلي: تيميةابن

) آذاهاماويؤذيينراامايريبين(احلديثيف)١(النيبقالوقد«تيميةابنقال
عليـه اهللاصـلى والـنيب وآذاهـا اـا رعليهـا جهـل أيبابنـة خطبةأنقطعاومعلوم

هـذا يلحـق أنلـزم اعلـه بفالحقـا وعيـدا هـذا كـان فـإن ،  وآذاهذلـك رابهسلمو
عنأبعدبكرأبوكانبفاعلهالحقاوعيدايكنملوإن،  طالبأيببنعليالوعيد
فهـذا قيـل عنـها ورجـع اخلطبـة تلـك مـن تابعلياإنقيلوإن،  عليمنالوعيد
جازبتوبتهذلكيذهبواذاهافاطمةرابمنأنجازوإذامعصومعريأنهيقتضي

تذهبـه الـذنب هـذا مـن أعظمهومافإناملاحيةحلسناتامنذلكبغرييذهبأن
الكفـر مـن لـيس الـذنب هـذا أنوذلكاملكفرةواملصائبوالتوبةاملاحيةاحلسنات

عـن ارتـد قدباهللاوالعياذيعللكانكذلككانولوبالتوبةإالاهللايغفرهالالذي
منعليانزهتعاىلاهللاأنومعلومسلمو عليهاهللاصلىالنيبحياةيفاإلسالمدين
.)٢(»ذلك

يفعليـه يصليالفهووآلهعليهاهللاصلىالنيبمعاألدبيسيءانهتيميةابنكتبيفاملالحظ)١(
» علـي فليـصل ذكـرين مـن «وآلـه عليهاهللاصلىالنيبقالوقدفيهايذكرهاليتاملواردمنالكثري
عنـده ذكـرت مـن (وآلـه عليـه الـه صـلى وقولـه /١٣٧ص-١ج-اهليثمـي -الزوائـد جممع

.صحيحبسند١٣٧ص-١ج-اهليثميالزوائدجممع) عليفليصل
.٢٤٣ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)٢(
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١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٤١٤

:اجلواب

يفمباباحبلاخلوارجأوالنواصبعاتقعلىالقوليلِقملهناتيميةابنإن
يريبينحبديثوقطعجهةمنجهلأيببنتخطبةحديثبصدورقطعفهوصدره

!وراافاطمةآذىلكونهورابهالنيبآذىالسالمعليهعليوبالتايلرااما

سـرية علـى يتعـرف مـن لكـل بالضرورةباطلجهلأيببنتخطبةيثوحد
زواجعلـى وآلـه عليـه اهللاصلىالنيبموافقةمناملانعكانفلوالسالمعليهعلي
السالمعليهعليلكاناهللاعدوبنتاأهوجهلأيببنتمنالسالمعليهعلي

هاشـم بـين إىلربيتقـ بـأن يقبـل الأحـدا أنأظنوالاملسلمنيبعضإىلخطب
لتكوناختلقتوأاحتدثملالواقعةأنريبفاللذا،ابنتهبتزوجيهعليوبطلهم

. وغريهابفدكالشيخنيقبلمنفاطمةأذيةبإزاء

أنلزمالسالمعليهافاطمةأذيةيفهمرووهلذيااخلربتيميةابنقبلإنمث
الـنيب بنحلـة ملكتهمابسلبهاسالمالعليهافاطمةآذواوأتباعهماالشيخنيبأنيقر

هناالشرعخيالفالمبااخلربوختصيصهالشيخنيعنتيميةابنينافحوكيف، إياها
. أذيةّ؟مناولهيتنمالكلاخلربيطلقاملزعومةجهلأيبابنةخبطبةبينما

. نواصبمنسندهيفومااحلديثعلىرددناوقد

يفملاأذاهاعظمإمناعنهااهللارضيفاطمةإن:فيقالوأيضا«تيميةابنقال
أذىعـن االحتـراز كـان وأذاهـا أبيهـا أذىبـني األمردارفإذا،  أبيهاأذىمنذلك
يريبـاه أوأباهـا يؤذياأنعنحترزاافإماوعمربكرأيبحالوهذا،  أوجبأبيها

ملخالفـة يغـضب أنوأمـره عهـده غيـرا إنفخافـا بأمروأمرعهداعهدفإنهبشيء
سـلم و عليـه اهللاصـلى اهللارسـول أنيعلمعاقلوكلبذلكويتأذىوعهدهأمره

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤١٥...............................................................................! وآذاهالنيبرابعلي: تيميةابن

حكـم مراعـاة كـان احلكـم ذلكخيالفماغريهاأوفاطمةوطلبتحبكمحكمإذا
تـأذى ومـن حمرمـة ومعـصيته واجبـة طاعتـه فـإن ، أوىلسلمو عليهاهللاصلىالنيب

وهـذا طاعتـه يفمـصيبا لطاعتـه افـق املووكـان بـذلك تأذيـه يفخمطئناكانلطاعته
.)١(»ورسولهاهللاطاعةألجلالنفسهلغرضآذاهامنخبالف

:اجلواب

، وآلـه عليـه اهللاصـلى النيبيريبالزهراءيريبفما،  مفضوحةمغالطةهذه
األمـر يـدور أنميكـن والوالـسالم الصالةعليهالنيبيغضبالزهراءيغضبوما
وأشـباهه تيميـة ابـن يقـوم وإمنـا !أذيتـها وبـني وآلـه عليـه اهللاصـلى النيبأذيةبني

حــسبمابكــرأبــوأطاعـه وقــد(ختطــيءالالــيتالـنيب إرادةبــنيالتفكيــكمبحاولـة 
شـرعا جيـوز الارضبقطعـة تطالـب اليتالسالماعليهفاطمةإرادةوبني) يدعون
يثبـت ينمـا بعلـي ومعهاالدنيويلألمرفاطمةفتغضبيدعونحسبماهلاإعطائها

!!الشرعإطاعةعلىوعمربكرأبو

يفتيميـة ابـن دأبوهـو الـسالم عليهمالبيتأهلمناالنتقاصقمةوهذا
. الكتابهذا

، لروايتـها الـدواعي ولوجـود ألمهيتهاحلفظتحقيقةكانتلوالواقعةإنمث
، السالمعليهعليمنلالنتقاصفرصةيضيعونالالذينالنواصبمنخصوصا

جهـل ايببنـات مـن خطبـت الـيت هذههيمنتعينييفاضطربواقدرأيناهممافل
امسهــاقــالاحلــديثشــراحفـبعض ! اســنهايفيفكــرملللقــصةالواضــعأنعلمنـا 

راويانويكفــي!! تعـرف وملتـسم ملوقيـل جويريـة وقيـل لـة مجيوقيـل العـوراء 

.٢٤٤ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٤١٦

ابـن لـسان علـى وضـعوه مـا وأمـا ! بنتـه وإماالناصيبخمرمةبنمسورامااحلديث
يقالمافأفضلوآلهعليهاهللاصلىالنيبموتعندصبياكانعباسفابن،  عباس

عليـه اإلمـام سـبق مـن عهـد يفاحلـديث نـشروا الـذين السلطةفقهاءمنمسعهانه
يرضـيهم مبـا لألمـراء التقـرب علـى جبلـت البـشر أخالقفإن، السلطةيفالسالم

. بعدوهمنكايةذلكيفعلمنيقربونف، عدوهمقيمةمنوينتقص

الـصالة عليـه الـنيب اسـتأذن الـسالم عليهاإلمامأنالقصةالفاظبعضويف
اهـل ولكـن خطـب اإلمـام انبعضهاويف، اخلطبةعنفعدللهيأذنفلموالسالم

والـسالم الـصالة عليـه بـالنيب عالقتـهم علـى حرصـا بـالزواج يأذنواملاملرأةهذه
الكـذب حبلولكنهثابتنصوجودوعدمالقصةاضطرابترىوأنت، وفاطمة
. القصري
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٤١٧

منأقوىبكرأبيعلىالنصالسالمعليهعليعلىالنص

بكرأيبعلياخلفيأواجلليللنص) البكرية(أولئكودعوى«تيميةابنقال
لنـصوص الكثـرة عليعلىللنص) اإلمامية(هؤالءدعوىمنبكثريوأظهرأقوى
أنـه يعلـم مـا إالخالفتـه علـى يـدل ملعليـا وأنبكرأيبخالفةثبوتعلىالدالة
. )١(»فيهداللةالأنهيعلمأوكذب

:اجلواب

ذلـك عـن قيـل مـا أنيعلـم ألنـه خفـي وأجلينصبأيتيميةابنيأتمل
يفداحيكنومل،  حجتهاالشيعةبهتقيممابوجهليقفبهجيءجدامتأخربوقت

. !الشورىوشعارهمذلككيف، بكرأيبعلىبنصيتكلماألوىلالقرون

؟السقيفةيفللبيعةوعمرعبيدةأبوقدمعندماالنصعنبكرأبوكانوأين
كالمـه وأما،  عديدةمواضعيفطالبأيبابنعليادعاهكماالنصيدِعملوكيف

يفمنـها بعضاسنوردعديدةفهيالسالمعليهاملؤمننيبأمرياخلاصةالنصوصعن
. التاليةاألوراق

.٢٥٠ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٤١٨

فهـذا بـك أويبإالتـصلح الاملدينةإنلهقالأنهقولهوأما«تيميةابنقال
يـبني ومما،  املعتمدةالعلمكتبيفيعرفالسلمو عليهاهللاصلىالنيبعلىكذب
ولـيس علـي ومعـه مـرة غـري املدينـة منخرجسلمو عليهاهللاصلىالنيبأنكذبه

بدرفيوم،   بكأويبإالتصلحالاملدينةإن:يقولفكيفعليوالهوالباملدينة
وعلـى ،  ملدينـة بامنـهما واحـد ولـيس مراحلعدةواملدينةبدروبنيمعهعليكان
.)١(»العلماءباتفاقمعهمكةفتحيوموكانبالتواتربدريوممعهكان

:اجلواب

يفوردتقـد »بـك أويبإالتـصلح الاملدينـة إن«عبارةتكونأنإنكارإن
علـى مـشروط حـديث يفالعبـارة وردتفقـد ،  الكذبأعظممناملعتمدةالكتب
اهللاصـلى اهللارسـول إنعنهاهللارضيليععن«)٢(احلاكمقالالشيخنيموازين

املدينـة علـى يتخلّـف أنفـأمره جعفـرا فـدعا قـال لهغزاةيغزوأنأرادوآلهعليه
عليهاهللاصلىاهللارسولفدعاين:قال،  أبدااهللارسوليابعدكأختلفال:لفقا

اهللاصلىهللارسولفقال،  فبكيت:قال،  أتكلمأنقبلختلفتملاعليفعزموآله
تقول، واحدةغريخصاليبكييناهللارسولياقلت؟علييايبكيكما:وآلهعليه

كنـت أخـرى خـصلة ويبكيين،  وخذَلَهعمهابنعنختلفماأسرعماغداقريش
:يقولاهللاألناهللاسبيليفللجهادأتعرضأنأريد

دوٍّ مِــنينـاُلون والالْكُفَّــاريغِـيظُ موِطئــًايطَـُأون وال{ عـالإِّالنَــيُكِتــب
مٌلبِِهلَهمعاِلحصِإنالاللَّهِضيعيرَأجسِنِنيح١٢٠اآليةمن: توبةال(}اْلم(.

.٢٥١ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٣٣٧ص-٢ج-النيسابورياحلاكم-مستدرك)٢(
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منأقوىبكرأبيعلىالنص٤١٩................................................السالمعليهعليعلىالنص

:وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول فقال. اهللالفضلأتعرضأنأريدفكنت
، أسـوة يبلـك فانوخذَلَههعمابنعنختلّفماأسرعماقريشتقولقولكأما
مـن هـارون مبرتلـة منـي تكـون أنترضـى أمـا ،  وكـذاب وكـاهن ساحر:قالواقد

فلفـل مـن أـار فهـذه اهللالفـضل أتعرضلكقووما،  بعدينيبالانهإالّموسى
فـإن فـضله مـن اهللايـأتيكم حـىت وفاطمـة أنـت بـه واستمتعفبعهاليمنمنجاءنا
.»خيرجاهوملاإلسنادصحيححديثهذابكأويبلّاإتصلحالاملدينة

. )١(احلديثتصحيحفوائدهيفالعاقويلعناهلندياملتقينقلوقد

أنيعينالالسالمعليهاملؤمننيبأمريأوبالنيبإلّاتصلحالاملدينةكونإنمث
النيبوفاةعدبانهوالشاهد، سويةواإلمامالنيبيتركهاحينماباملدينةاألرضتسيخ
ولكـن ااألرضتسخملللعراقالسالمعليهاإلمامومغادرةوآلهعليهاهللاصلى
إذإطالقاعنهاخارجانوعليوالنيبيماملستقبوضعهاتكونأنميكنالأااملعىن

. خيتلفأمروهذا، معصوموجودبدونوالتسافلاالحنرافحيصل

.١٧٢ص-١٣ج-اهلندياملتقي-العمالكرت)١(
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٤٢٠

وعمربكروأبو...أسامةجيش

الـذين اجلـيش علـى عنـه اهللارضيأسامةأمرإنه(قولهوأما«تيميةابنقال
أبافإن،  يثباحلدمعرفةأدىنلهمنيعرفهالذيالكذبفمن) وعمربكرأبوفيهم
الصالةيفيستخلفهسلمو عليهاهللاصلىالنيبكانبلاجليشذلكيفيكنملبكر
ملّامثمرضهقبلالرايةلهعقدقدأنهرويقدوأسامة،  ماتأنإىلمرضحنييف

عليـه اهللاصـلى الـنيب مـات أنإىلمفصلّىبالناسيصلّيأنبكرأباأمرمرض
تلـك بالـصالة لهأمرهلكاناملرضقبلأسامةمعباخلروجمرأُأنهقُدرفلوسلمو

ملإذافكيفهعنأسامةإمرهلنسخموجبامرضهيفيسافرأنألسامةإذنهمعاملدة
يفعادتـه تكـن ملسـلم و عليـه اهللاصـلى الـنيب فإنوأيضا،  حبالأسامةعليهيؤمر

يندبولكنبأمسائهمالغزويفمعهخيرجمنكليعينأنمغازيهيفوالبلسراياه
ولكـن معـه بـاخلروج أحدكليأمرملأنهمنهيعلمونفتارةمطلقاعاماندباالناس
بـدر غـزوة يفأمـر كمابصفةأناسايأمروتارة،  الغابةغزوةيفكماذلكإىلندم

غـزوة يفأمـر وكمـا املـسلمني مـن كـثري معـه خيـرج فلـم ظهرهحضرمنخيرجأن
عامـا نفـريا يـستنفرهم وتـارة أحـدا شهدمنإالمعهخيرجالأنأحدبعدالسويق

. )١(»تبوكغزوةيفكماالتخلفيفألحديأذنوال

.٢٥١ص-٢ج-ميةتيابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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٤٢١..............................................................................وعمربكروأبو... أسامةجيش

:اجلواب

عادتهتكنملسلمو عليهاهللاصلىالنيبفإن«قالحنيتيميةابننطقوحقا
لكـن وبأمسـائهم الغـزو يفمعـه خيرجمنكليعنيأنمغازيهيفوالبلسراياهيف

لشأنبلعاديألمريكنملاملرةهذهالندبلكون»مطلقاعاماندباالناسيندب
. !السالمعليهاإلمامرضيمعامناملدينةإفراغوهواستثنائي

أبوفيهمالذيناجليشعلىعنهاهللارضيأسامةأمرإنهقولهوأما«قولهأما
.»باحلديثمعرفةأدىنلهمنيعرفهالذيالكذبفمنوعمربكر

كتابهمنثانمكانيفلعمرأثبتهبكروأيبعمرعنعناتيميةابننفاهماإن
الـنيب أنالعلـم أهـل مـن أحـد ينقـل ومل«تيميـة ابـن قال-قصريالكذبوحبل-

يفذلـك رويوإمنـا أسامةجيشيفعثمانأوبكرأباأرسلسلمو عليهاهللاصلى
.)١(»عمر

!الواضحالكذبمنوعمربكرأيبعلىالتأمريإنكارهإنمث

صـلى الـنيب بعثبابقوله«)٢(فقالفيهجازمااحلديثحجرابنروىفقد
هـذه املـصنف أخـر إمنـا ) فيـه تـويف الـذي مرضهيفزيدبنأسامةوسلمعليهاهللا

عليـه اهللاصـلى الـنيب مـوت قبـل الـسبت يومأسامةجتهيزكانأنهجاءملاالترمجة
فنـدب وسـلم عليـه اهللاصـلى الـنيب مـرض قبـل ذلـك ابتـداء انوكبيومنيوسلم
أبيـك مقتـل موضـع ىلإِسـر :فقـال أسامةودعا،  صفرآخريفالروملغزوالناس

، علـيهم وحرقأبىنأهلعلىصباحاوأِغراجليشهذاوليتكفقداخليلفأوطئهم

.١٩١ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.١١٥ص-٨ج-حجرابن-الباريفتح)٢(
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اهللابرسـول دأفبـ فـيهم الليـث فأقـل ـم اهللاظفـرك فإناخلربتسبقاملسريوأسرع
أسـامة فأخـذه بيدهلواءألسامةفعقدالثالثاليوميفوجعهوسلمعليهاهللاصلى
املهـاجرين كبـار أسـامة مـع انتـدب ممـن وكـان ،  بـاجلرف وعسكرةبريدإىلفدفعه

وسلمةالنعمانبنوقتادةوسعيدوسعدعبيدةوأبووعمربكرأبومنهمواألنصار
عمـر عليـه فـرد املخزومـي ربيعةأيببنعياشمنهمقومذلكيففتكلمأسلمبن

برسـول أشـتد مثاحلـديث هذايفذكرمبافخطبوسلمعليهاهللاصلىالنيبوأخرب
.»...أسامةبعثأنفذوافقالوجعهوسلمعليهاهللاصلىاهللا

كتـاب يفتيميـة ابـن أنكـر وقد«)١(فقالتيميةابنإنكارحجرابننقلوقد
مـا ذكـره ومستندأسامةبعثيفكاناوعمربكرأبويكونأنملطهراابنعلىالرد

بغـري النبويـة الترمجـة أواخـر سـعد ابنوذكرهاملغازييفبأسانيدهالواقديأخرجه
اهللاصـلى اهللابرسـول بـدأ :ولفظـه املـشهورة الـسرية يفإسحاقابنوذكرهإسناد
يفإغـزِ :فقـال ألسـامة فعقداخلميسيومفأصبحاألربعاءيوموجعهوسلمعليه

ملوفيهاالقصةفذكراجليشهذاوليتكفقدأبيكمقتلموضعإىلوِسراهللاسبيل
وملـا وعمـر بكرأبومنهمالغزوةتلكيفانتدبإالاألولنياملهاجرينمنأحديبق

ذكـر ...فـأذن باإلقامةلعمريأذنأنبكرأبوسألهاستخلفأنبعدبكرأبوجهزه
منعساكرابنوأخرجهالواقديوذكر،  بهجازمااملنتظميفاجلوزيبناكلهذلك

بـن وقتـادة أسـلم بـن وسـلمة وسـعيدا وسـعدا عبيدةأباوعمربكرأيبمعطريقه
ربيعـة أيببـن عيـاش إمارتهيفالطعنإليهمنسبممنالقولباشروالذيالنعمان

مـن سـبعمائة فـيهم آالفثالثـة كانـت اجلـيش ذلـك عدةأنأيضاالواقديوعند
.»سبعمائةاجليشعدةكانتهريرةأيبعنوفيهقريش

.١١٦–١١٥ص-٨ج-حجرابن-الباريفتح)١(
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٤٢٣..............................................................................وعمربكروأبو... أسامةجيش

فقهـه يفالرجـل جيلّـون لكـوم علـيهم حجـة حجـر ابـن مـن اجلـزم وهذا
. وسريتهوحديثه

أرسـل وتكـاملوا بـاجلرف معسكرهمإىلاجليشخرجملا«)١(األثريابنوقال
يرجــعأنيــستأذنهبكــرأيبإىلجيــشهيفمعـه وكــان-اخلطــاببــنعمــرأسـامة 
اهللارسـول خليفـة علـى آمـن والوجئتـهم النـاس وجوهمعيإن:وقال،  بالناس
مـن أسـامة مـع مـن وقـال . املـشركون يـتخطَّفَهم أنواملـسلمني اهللارسـول وحرم

منـضي أنإالأىبفـإن اهللارسـول خليفـة بكـر أبـا إن:اخلطـاب بـن لعمراألنصار
..»أسامةمنسناأقدمرجالأمرنايويلأنإليهواطلبعنافأبلغه

أسـامة جـيش يفبكـر ايبكـون لنفيمضطراكانتيميةابنأنيظهروالذي
قرنـا عـشر أربعةمنذحاللهجيدواملالذياحملرجاإلشكالحمذوريفسيقعلكونه

مـا علىبالناسصلّىفكيفأسامةجيشيفبكرابوكانلوانهوهو!جيدواولن
هـو الـسهل فـالطريق لـذا ! وآلـه؟ عليـه اهللاصـلى النيبوفاةمنليالقبليدعون

والقـول املدينـة خارجاملعسكراجليشيفكانبكرأيبكونمنالثابتاالمرإنكار
والـسالم الـصالة عليـه للنيبعاصياكانفهلاملصلذّيهوكانولواملدينةيفبإنه

تـضافرت «والـذي الـصالة خـرب يـصححوا حـىت ! أسـامة مـع بالرحيـل أمرهالذي
هـو انكـ وسـلم عليـه اهللاصلىالنيبأنعلىيدلمباباجلزمعائشةعنالروايات

مـن أيتـرجيح يفكغـريه حـار ) الفـتح (صـاحب لكـن )٢(»الصالةتلكيفاإلمام
ذلـك يفبالنـاس صـلى بكـر ابـا أنإحـدامها ترويوالتني) الصحيحتني(الروايتني

وتراجـع إمامـا الـنيب فصلىيصلّيفوجدهخرجالنيبنأاألخرىتذكربينمااليوم

.٣٣٥–٣٣٤ص-٢ج-األثريابن-التاريخيفالكامل)١(
.٢٩٧ص-٢ج-باركفوريامل-األحوذيحتفة)٢(
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:االخـتالف ذكرأنبعدقال«حجرابنعنيتكلموهواملباركفوريقالبكرأبو
مأمومـا كـان بكـر أبـا أنفيهـا الـيت الروايـة فقـدم الترجيحسلكمنالعلماءفمن

نـهم وم،  غـريه مـن األعمـش حـديث يفأحفظوهومعاويةأيبروايةيفاللجزم
اجلمـع سـلك مـن ومنـهم إمامـا كـان أنـه فيهـا الـيت الروايـة فقدمذلكعكسمن

روايـة نفـوا إنفهـم !االضـطراري خمـرجهم إمنـا وهذا»التعددعلىالقصةفحمل
أمـر مـن ادعـي مـا بنيربطوالكومالنيبمنباإلشارةالقولهلميثبتملالصالة

وسـلم عليـه اهللاصـلى النيبرضيهقد«وافقالتفضيلهوبنيبالصالةبكرأليبالنيب
يفكونـه خـرب ونفيالطريقاختصارميةتيابنفاختار)١(»لدنيانانرضاهأفاللديننا
مئـات مـن واحـدة وهـذه !جبلـده لينفـذ واحملـدثني املـؤرخني وخالفاسامةجيش

يفةسـخ وتأويالتأعذارإلجياداضطروالكومخمرجاهلاجيدواملاليتالتناقضات
. ثابتةلوقائع

}اْلبِلَـاِد فِيتَقَلُّبهميغْرركَفَلَاكََفرواالَِّذينإِّالاللَّهِآياِتفِييجادِلُما{
.)٤:غافر(

.٥٣ص-القاريعليمال-حنيفةأيبمسندشرح)١(
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٤٢٥

كذلكعليايكنومل..الفاروقهوعمر

عليـه عليـا يـسموا وملالفـاروق عمـر ومسـوا (الرافـضي قال«تيميةابنقال
هـذا ) علـي يفأي(فيـه قالسلمو عليهاهللاصلىاهللارسولأنمعبذلكالسالم
علىاملنافقنينعرفكناماعمرابنوقالوالباطلاحلقأهلبنييفرقأميتفاروق

أمـا أوالفيقـال ) الـسالم عليـه عليـا ببغـضهم إالسلمو عليهاهللاصلىالنيبعهد
موضــوعانحــديثانمــاأباحلــديثاملعرفــةأهــليــستريبفــالاحلــديثانهــذان

كتـب مـن شـيء يفمنهماواحديرووملسلمو عليهاهللاصلىالنيبعلىمكذوبان
.)١(»معروفإسنادمنهمالواحدوالاملعتمدةالعلم

:اجلواب

حـديثان إمـا تيميـة ابـن يقولفكيف!النيبإىلينسبملعمرابنكالمإن
إنكـان مهمـا خـرب أيتكذيبريضمكانإذاإلّا! النيبعلىمكذوبانموضوعان

. كتابهيففعلهماوهو، املؤمننيألمريكرامةفيهوردت

الشيعةعلماءرواهإذ،  حقوهوالطائفتنيعنمرويفهواألولاحلديثأما

.٢٥٥ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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أهـل علمـاء مـن مجعورواه-املثالسبيلعلى-)١(الكراجكيالفتحأبوومنهم
ومليكـذبوه ملحبـديث انفردإذاوكانوابشرنبإسحاقبانفراداعتلّوالكنهمالسنة
. )٢(حديثهيثبتوا

بـني الفارقةهيعثمانحمبةفجعلمعارضهذاعارضلو«تيميةابنقال
صـلى الـنيب عنروىمامععلييفذلكدعوىدوندعواهتكنملوالباطلاحلق
إذاوأمـا ) احلـق علـى وأصـحابه يومئذهذا(الفتنةذكرملاقولهمنسلمو عليهاهللا

.)٣(»ملقابلةايفأظهرأنهخيفىفالوعمربكرأيبيفذلكجعل

:اجلواب

عـن تـنم عثمـان يف»احلـق علـى وأصـحابه يومئـذ هـذا «حـديث دعوىإن
. لغريهونسبتهاعلييفاحلقدالئلإنكاريفواضحنصب

هللا بـن شـقيق     فعبـد ا  ،  إضافة لكوا مريبـة الـسند     ،  والرواية مزورة تزويراً قبيحاً   
ــار النواصــب العقيلــي ســئلت عائــشة أي «)٥(وهــو راوي حــديث)٤(الــراوي مــن كب

ــه  أصــحاب رســول اهللا ــه وســلم كــان أحــب إلي ــت؟صــلى اهللا علي ــو بكــر:قال ، أب
!)٦(»أبو عبيدة بن اجلراح:قالت؟فمن بعده:قلت، عمر:قالت؟فمن بعده:قلت

.١٠١ص-الكراجكيالفتحأبو-التعجب)١(
.١٧٤٤ص-٤ج-الربعبدابن-االستيعاب)٢(
.٢٥٧ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)٣(
.٣٨ص-٢ج-العجلي-الثقاتمعرفة)٤(
.٤٧٠ص-٢٥ج-عساكرابن-دمشقمدينةتاريخ)٥(
إذبقليـل الـسقيفة واقعـة بعـد اجلـراح بـن عبيدةبأيبالتثليثيفهذارأيهاقالتعائشةأنيظهر)٦(

وأبـا وعمـر بكـر ابـا تـذكر فكانتالسقيفةيفعنهومنافحتهبكرأيبأبيهاعلىالبيضاءيدهرأت
!
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ــة الــصحيحة أخرجهــا الطــرباين  ــ)١(والرواي حــدثنا «ه الكــبري فقــاليف معجم
إبراهيم بن متويه األصبهاين حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا صاحل بن بدل 
حدثنا عبد اهللا بن جعفر املدين عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجـرة عـن أبيـه     

فمـر  ، كنا جلوساً عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    :عن كعب بن عجرة قال    
يكـون بـني النـاس فُرقـة      :ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       فقا،  بنا رجل متقنع  

فنظـرت إليـه    ،  فأدركتـه :قـال كعـب   ،  واختالف فيكون هذا وأصحابه على احلـق      
فيأىب خيربنا حىت خرج كعب مع علي إىل    ؟وكنا نسأل كعباً من الرجل    ،  حىت عرفته 

..»عنـه فلم يزل حىت مات فكأنا أن عرفنا أن ذلك الرجل علي رضي اهللا ،  الكوفة
كـان ال يـصرح باالسـم    ) كعـب بـن عجـرة     (واألمر أوضح من أن يشرح فالراوي     

حىت اسـتطاع أن يثبـت بالعمـل مـن       ،  خوفا من السلطان وأجهزته األمنية واملنافقية     
وإذا كان أمر املُوايل كذلك ، هو املعين حبديثه الذي كان ال يعلن من هو املقصود به  

. !يه السالم الفرصة فنسبوا احلديث ظلما لعثمانفقد اغتنم أعداء أمري املؤمنني عل

وكيف ميكـن أن يـصرح كـذا حـديث وقـد كـان اسـم أمـري املـؤمنني عليـه                
ومن يوجـد مـن األطفـال باسـم     ! !السالم ممنوعاً على الناس أن يسموه مواليدهم   

وقـال  «)٢(قال ابن حجر يف ترمجة علـي بـن ربـاح         !! علي يقتل بأمر ملوك بين أمية     
وقـال  ، ال أجعل يف حل من مساين علَي فإن امسي علـي        :ث قال علي بن رباح    اللي

"
التربيعوأما!ويسكتبعثمانيثلّثفكانجتربتهاعمربناهللاعبداستلهموقد، وتسكتعبيدة
بكـون يقولـوا ملالعباسـيني ولـوال ، اهلجـري الرابـع اوالثالثالقرنيففكانالسالمعليهبعلي
!اصالراشديخليفةعلي

.١٤٧ص-١٩ج-الطرباين-الكبرياملعجم)١(
.٢٨١ص-٧ج-حجرابن-التهذيبذيب)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٤٢٨

هو :فبلغ ذلك رباحاً فقال،  كان بنو أمية إذا مسعوا مبولود امسه علي قتلوه         :املقري
...»يغضب من علَي وحيرج على من مساه به) علي(وكان، علَي

راء الـذين  لكن كعب بن عجرة مل يتـوان عـن التلـويح بـصفات هـؤالء األمـ         
العديـد مـن هـذه الروايـات        حدثّه عنهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فرويت له         

:منها، اليت تثري العقول لتبحث عن واقعها السياسي املزري
قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا «يف جممع الزوائد عنه)١(ما رواه اهليثمي

، يِعظون باحلكمة على منـابر   عليه وسلم فقال إا ستكون عليكم أمراء من بعدي          
.»فإذا نزلوا اختلست منهم وقلوم أننت من اجليف

:عـن كعـب بـن عجـرة قـال     «إذ قـال )٢(وما رواه النسائي يف السنن الكربى  
مخــسة وأربعــة أحــد ، خـرج إلينــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وحنــن تــسعة 

عتم أنه سيكون بعدي امسعوا هل مس:فقال، العددين من العرب واآلخر من العجم
أمراء من دخل عليهم فصدقَهم بكذم وأعام على ظلمهم فلـيس منـي ولـست      

ومن مل يدخل عليهم ومل يصدقهم بكذم ومل يعنهم      ،  منه وليس يرد على احلوض    
.»فهو مني وأنا منه وسريد على احلوض، على ظلمهم

ق والتحريف لتعليم   وحديثه املهم الذي وقف بوجه موجات التزوير والتزوي       
حدثين سـعيد بـن حيـىي    «)٣(إذ روى البخاري يف صحيحه    ،  النيب الصالة عليه ألمته   

حدثنا أيب حدثنا مسعر عن احلكم عن ابن أيب ليلى عن كعب بن عجرة رضي اهللا             
:قـال فكيـف الـصالة؟  ،أما السالم عليـك فقـد عرفنـاه     :قيل يا رسول اهللا   ،  عنه

.٢٣٨ص-٥ج-اهليثمي-الزوائدجممع)١(
.٤٣٥ص-٤ج-النسائي-الكربىالسنن)٢(
.٢٧ص-٦ج-البخاري-البخاريصحيح)٣(
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٤٢٩.............................................................كذلكعليايكنومل.. الفاروقهوعمر

كمـا صـليت علـى آل إبـراهيم انـك      ، ى آل حممد قولوا اللهم صل على حممد وعل     
كمـا باركـت علـى آل إبـراهيم     ، اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد  ،محيد جميد 

.»انك محيد جميد

وكانت رواية كعب بن عجرة هلذه الرواية من باب املعارضة الصامته لألمراء 
دخـل علـيهم   مـن «الذين قال النيب صلى اهللا عليه وآله إم سـيلون األمـور بعـده    

فصدقهم بكذم وأعام على ظلمهم فلـيس مـىن ولـست منـه ولـيس يـرد علـي                  
.»احلوض

فقـال  ؟ي عليكإم قالوا يا رسول اهللا كيف نصلّ      «) ١(فقد روى امحد بسنده   
يتـه  اللهم صل علـى حممـد وأزواجـه وذر         :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قولوا      

يته كما باركت علـى  ى حممد وأزواجه وذر وبارك عل ،  يت على آل إبراهيم   كما صلّ 
! !»آل إبراهيم انك محيد جميد
فكانت روايـة    !بني اسم النيب وبني آله األطهار     »أزواجه«الحظ إم ادخلوا  

هذا الصحايب اجلليل صـادحة بـاحلق مل يـستطع أغلـب احملـدثني جتاهلـها فأوردوهـا           
. !وحاولوا اجلمع بينها وبني الرواية املزورة

اىل احلبـشة  ر ما مر علينا من قلبهم مسألة الكالم مع وفد قـريش       التزوي ومن
.)٢(»عنهاهللارضيعفانبنعثمانالنجاشييكلمكانإمنا«وقوهلم

إمنـا كـذلك ولـيس «بقولـه الـشاذة الروايـة هذهعلىإسحاقابنعقبوقد
. )٣(»طالبايببنجعفريكلمهكان

.٤٢٤ص-٥ج-حنبلبنامحداإلمام-امحدمسند)١(
.١٩٥ص-١ج-الذهيب-اإلسالمتاريخ)٢(
.٢١٨ص-اسحاقابنسرية)٣(
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٤٣٠

!ثالثةطريقوال...عليوإماصحابتناإما

وقـد بـسيفيهما التقيـا قـد قاتلـه ومنعلياإن:قائلقالفلو«تيميةابنقال
. الوعيديلحقهمأنفيجباملسلمنيدماءاستحلّوا

تعاىلاهللافإنخمطئاكانوإناملتأولاتهديتناولالالوعيدأنجوابهلكان
:املؤمننيدعاءيفيقول

.)٢٨٦اآليةمن: البقرة(}أَخطَْأنَاأَوَنسِينانِإتُؤاخِْذنَاالربنا{

املخطـيء واتهـد واخلطـأ النـسيان عنللمؤمننيعفىفقد. فعلتقد:قال
مللكوـا لعائـشة فـاملغفرة املـؤمنني قتـال يفهؤالءخطأغفروإذاخطؤهلهمغفور

أوىلجمتهدةكانتإذبيتهايفتقر .

تنفـى املدينـة إنقـال سـلم و عليـه اهللاصـلى نيبالإن:قائلقالفلووأيضا
خـريا اهللاأبدهلاإالعنهارغبةاملدينةمنأحدخيرجال:وقال. طيبهاوينصعخبثها

اهللاصـلى الـنيب عـن ثابـت بـن زيـد عنالصحيحنييفكمااملوطأيفأخرجه. منه
خبـث النـار ىفـ تنكمـا الرجـال تنفـي وإـا املدينـة يعـين طيبةإاقالسلمو عليه

عنـها خـرج علياإنوقالالفضةخبثالنارتنفيكمااخلبثتنفيلفظويفاحلديد
أن:اجلـواب لكـان الكلمـة عليـه جتتمـع ملوهلـذا قبلهاخللفاءأقامكماايقمومل
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٤٣١....................................................................! ثالثةطريقوال... عليوإماصحابتناإما

ــد ــانإذااته ــيدونك ــهملعل ــديتناول ــيالوعي ــهالأنأوىلفعل ــديتناول الوعي
خمطئـا اتهـد كـان وإذاعنـها اهللارضـي عائشةخروجعنابجيوذا،  الجتهاده

.)١(»والسنةبالكتابمغفورفاخلطأ

:اجلواب

مبثـال مـرتبط عائـشة خـروج إنيقولأنيريدامللتويبأسلوبهتيميةابنإن
مـشمول عليـا بـأن حيكـم ،  وبغيهـا عائـشة خبطأحيكمفمناملدينةمنعليخروج

عائشةبانحيكمومن!وحاشاهخبثلكونهنفتهملدينةاوأناملدينةعناخلبثبنفي
!عليوكذلك:تيميةابنلهيقولخمطئةجمتهدة

!؟مرتبطاًاألمريكونأنجيبملأعلموال

االجتـهاد بـني الفـرق يقـل ملاألمـور يفاملعروفـة بتعميتـه تيميةابنأنعلى
ثابتـة ونبويـة ةقرآنيـ صانـصو خالفـت فعائـشة ،  النصيفواالجتهاد،  النصمقابل
تعاىلقالباملطلقالبيوتيفاإلقرارعلىتنص:

} نقَـرفِــيو وِتكُن يـــاب ةِ َتبــرجتَبـرجن ولَ اهِلِيـاْلــُأولَىالْج نأَِقمـولَاةالــص
آتِنيوكَاةالزنأَطِعواللَّهولَهسراألحزابسورة) ٣٣(}و.

:تعاىلقالباملطلقراألمويلأإطاعةوعلى

واْ اللّـه أَطِيعوْاآمنوْاالَِّذينأَيهايا{ أَطِيعـوَل و سـِلـي الرأُورِ و األَمـ نكُم إِن مـِ فـَ
تُمــازَع ــيتَن ــىَفــردوهشــيٍءفِ ــوِلالّلــهِإِلَ سالرإِنوُكنــتُمــونِمنمِِبالّلــِهُتؤــو اْليو

.النساءسورة) ٥٩(}َتأْوِيالوأَحسنخيركذَِلاآلخِرِ

:تعاىلقالواالختالفاحلاجةعندالذكرأهلسؤالوعلى

٢٥٩ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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كُنتُمإِنالذِّكِْرَأهَلفَاسأَلُوْاإِلَيهِمنُّوِحيرِجاًالإِالَّقَبلَكأَرسْلناوما{
.األنبياءسورة) ٧(}تَعلَمونَال

اهللاصـلى الـنيب عنحنبلبنامحدروى:امرأةكهمتلمنفالحعدموعلى
.)١(امرأةملكتهمقوميفلحال:وآلهعليه

، العتـرة معـصومية وبالتـايل الـثقلني حـديث يفبـالعترة القرآنارتباطوعلى
نـا «وحـديث »بعـدي مـؤمن كلويلهو«السالمعليهعلييفالصحيحواحلديث

النـصوص كـل خـالفوا ورهطهـا ةفعائـش »سـاملكم ملـن وسـلم حاربكمملنحرب
!مأجورين؟متأولنيجمتهدينيكونونفكيفالسالمعليهعلييفالنبوية

لعلـي نفـساً تطيـب ال«اليتفعائشةإدراكومابالسوءاألمارةالنفسولكنها
!السالمعليهعلييتزعمهاحكومةيفتصربكيف) ٢(!»السالمعليه

-الـسنة أهـل منتيميةابنيعدهوالذي-املعتزيلاحلديدأيبابننقلوقد
أيبألسـتاذه ينـسبه عائـشة شخـصية حتليليفكالماعلينامركمااخللفاءمسألةيف

وبـني بينـها كـان الضغنبدءأول«)٣(فيهقالاللمعاينإمساعيلبنيوسفيعقوب
عقيـب تزوجهـا وآلـه هعلياهللاصلىاهللارسولالنوذلك،  السالمعليهمافاطمة

الرجلابنةأناملعلومومن، خدجيةابنةهيوفاطمة، مقامهافأقامها، خدجيةوتم
وهـذا وشـنآن كـدر املرأةوبنياالبنةبنيكان،  أخرىأبوهاوتزوج،  أمهاماتتإذا

امـرأة إىلأبيهـا ميـل تكـره والبنت،  األبميلعليهاتنفسالزوجةالن،  منهالبد

.صحيححديث:األرنؤوطشعيبقال-٤٣ص–٥ج-أمحدمسند)١(
تقـدر اللكنـها «آخـر لفـظ ويفعبـاس ابـن لسانعلىذلكجاء٢٢٨ص-٦ج-امحدمسند)٢(

.١٩٢ص-٥ج-العيينالقاريعمدة» خبريتذكرهأنعلى
.١٩٧–١٩٢ص-٩ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)٣(
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٤٣٣....................................................................! ثالثةطريقوال... عليوإماصحابتناإما

لـو وألنـا . ميتـة األمكانتوإن،  احلقيقةىعلضرةهيبل،  المهاكالضرة. غريبة
ابنتهاورثتماتتقدكانتفإذا، متسعرةمضطرمةالعداوةلكانتحيةاألمقدرنا
:الراجزوقال. "والكنةاحلماةعداوة":املثلوىف، العداوةتلك

   

عنـد مـا فـازداد وأحبـها إليهامالوآلهليهعاهللاصلىاهللارسولأناتفقمث
إكرامـا فاطمـة وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول وأكـرم ،  ميلهزيادةحبسبفاطمة
ـا خـرج حـىت ،  لبنامالرجالإكراممنوأكثريظنونهالناسكانمماأكثرعظيما

ىفو، واحدةمرةالمراراوالعاماخلاصحضرمبفقال، لألوالداآلباءحبحدعن
بنـت مـرمي عديلـة وإـا ،  العاملنينساءسيدةإا:واحدمقاميفالخمتلفةمقامات
، املوقـف أهـل يـا :العـرش جهـة منمنادنادىاملوقفيفمرتإذاوإا،  عمران
مـن ليسوالصحيحةاألحاديثمنوهذا. حممدبنتفاطمةلتعربأبصاركمغضوا

تعـاىل اهللاأنكحـه أنبعـد إالكـان مـا هـا إياعلياإنكاحهوإن،  املستضعفةاألخبار
مـا ويغـضبين ،  يؤذيهامايؤذيين" مرةالقالوكم. املالئكةبشهادةالسماءيفإياها

زيـادة يوجـب وأمثالـه هـذا فكـان " راـا مـا يريبين،  مىنبضعةإا" و،  "يغضبها
تغـيظ البـشرية والنفوس،  والتبجيلالتعظيمهذازيادةحسبجةالزوعندالضغن

-عنـدها حاصـل هـو مـا بعلهاعندحصلمث!هذافكيف،  هذادونهوماعلى
ال،  الرجـال قلـوب يفاألحقادجيعلنماكثرياالنساءفإن-السالمعليهعلياأعين
، عائـشة مـن الـشكوى تكثـر وكانت،  املثليفقيلكما،  الليلحمدثاتوهنسيما

إىليـذهنب مث،  عائـشة عـن كلماتإليهافينقلنبيتهاوجرياناملدينةنساءويغشاها
، بعلـها إىلتـشكو فاطمةكانتوكما،  فاطمةعنكلماتإليهافينقلنعائشةبيت

يففحـصل ،  ابنتـه علـى يـشكيها البعلهاأنلعلمها،  أبيهاإىلتشكوعائشةكانت
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لعلىوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولتقريظتزايدمث،  ماأثرذلكمنبكرأيبنفس
أيبنفـس يفوغبطـة لـه حـسدا ذلـك فأحـدث ،  واختصاصهوتقريبه،  السالمليهع

، إليهمـا جتلـس وهـي ،  عمهـا ابـن وهـو طلحـة نفـس وىف،  أبوهـا وهـو ،  عنهبكر
. أعـدما كمـا منهماهاإليفأعدي،  وحيادثااإليهاجيلسانومها،  كالمهماوتسمع

بكـر أيبعلـى ينفسنكافإنه،  ذلكمثلمنالسالمعليهعلياأبرئولست:قال
املزايـا ـذه هـو ينفردأنوحيب،  عليهوثناءهإليهوآلهعليهاهللاصلىالنيبسكون

أهلـه عـن احنـرف إنـسان عـن احنرفومن،  أمجعنيالناسودوندونهواخلصائص
ومل،  كـان ماالقذفأمرمنكانمث. الفريقنيهذينبنيالبغضةتفتأكد،  وأوالده

صلىاهللارسولعلىاملشريينمنكانولكنه، القاذفنيمنالسالمعليهعلييكن
ملـا لـه قـال . واملنـافقني الـشنأة أقـوال عـن لعرضـه ترتيهـا ،  بطالقهـا وآلـه عليهاهللا

علىأقامتوإنوخوفهااخلادملس:لهوقال،  نعلكشسعإالهيإن:استشاره
عـادة جـرت اممـ أضـعافه ومسعـت ،  كلهالكالمهذاعائشةوبلغ. فاضرااجلحود
علـي عـن كـثريا كالمـا إليهـا النساءونقل،  الواقعةهذهمثليفيتداولوهأنالناس

راألمفتفاقم، هلااحلادثةهذهبوقوعوسراجهاراالشماتةأظهراقدوأما، وفاطمة
القـرآن ونـزل ،  إليهـا ورجـع صـاحلها وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولإنمث. وغلظ
أنبعـد ويـستظهر ،  قهـر أنبعـد ينتـصر اإلنـسان مـن يكونماامنهفكان،  برباءا
عليـا كلـه ذلـك وبلغ،  القولوفلتات،  اللسانبسطمن،  أمأنبعدويربأ،  غلب
مـن كـل وطـوى ،  وغلظـت ،  احلـال فاشـتدت ،  السالمعليهاوفاطمةالسالمعليه

حيـاة يفالـسالم عليـه عليوبنيبينهاكانمث،  لصاحبهالشنآنعلىقلبهالفريقني
، النفـوس يفماييجتقتضيكلها،  وأقوالأحوالوآلهعليهاهللاصلىاهللارسول

:متالصـقان ومهـا وبينهابينهقعدحىتفجاء،  اهللارسولاستدناهوقدلهقوهلاحنو
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يوماسايرهأنهروىماوحنو!فخذيإال-عنهتكىنال-لكذامقعداوجدتأما
فـيم :وقالـت ،  بينـهما دخلـت حـىت خلفهماسائرةوهيفجاءت،  مناجاتهوأطال

. اليـوم ذلـك غـضب وآلـه عليهاهللاصلىاهللارسولإن:فيقال!أطلتمافقدأنتما
وحنـو ،  فأكفأاهلافوقفتاخلادمأمرتاليتلثريدامناجلفنةحديثمنروىوما

كثريةأوالداولدتفاطمةأناتفقمث. وأمحائهااملرأةوبنياألهلبنييكونمماذلك
بـىن يقـيم كـان وآلـه عليهاهللاصلىاهللارسولوأن،  ولداهيتلدومل،  وبناتبنني

تزرمـوا والابـين يلدعوا:ولويق" ابين" منهماالواحدويسمى،  بنيهمقامفاطمة
مث،  البعـل مـن الولـد حرمـت إذابالزوجـة ظنـك فما" ابينفعلما" و "ابينعلى
تكـون هـل !املـشفق الوالدحنوعليهموحينو،  غريهامنابنتهبىنيتبىنالبعلرأت
، واسـتمراره ذلـك دوامتودوهل!مبغضةأم،  وألبيهموألمهمالبننيألولئكحمبة

إىلأبيهـا بـاب سـد وآلـه عليهاهللاصلىاهللارسولأناتفقمث!وانقضائهزوالهأم
، بـصهره عنـها عزلـه مث، مكـة إىلبـرباءة أباهابعثمث،  صهرهبابوفتح،  املسجد
مـن إبـراهيم وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللالرسـول وولـد ،  نفـسها يفأيضاذلكفقدح
ويقـوم ،  ملاريـة يتعـصب وكان،  كثرياسرورالكبذالسالمعليهعليفأظهر،  مارية

نكبـة ملاريـة وجـرت ،  غريهـا علـى ميالوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولعندبأمرها
اهللاكـشفه أوبطالـا وكشف،  منهاالسالمعليهعليربأهاف،  عائشةلنكبةمناسبة
مافيهيقولواأننيللمنافقيتهيأال، بالبصرحمساكشفاذلكوكان، يدهعلىتعاىل
، عليـه عائـشة صـدر يـوغر كـان مماذلكوكل،  عائشةبرباءةاملرتلالقرآنيفقالوه

ووجم،  كآبةأظهرتوإن،  تهمشافأبطنتإبراهيمماتمث،  منهنفسهايفماويؤكد
ماريـة تتميزأنويريدان،  يؤثرانوكانا،  فاطمةوكذلكذلكمنالسالمعليهعلي

، عليـه هـي مـا علـى األمـور وبقيـت ،  ذلكملاريةوالهلمايقدرفلم،  ولدبالعليها
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توىفالذياملرضوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولمرضحىت،  فيهاماالنفوسوىف
، بيتـهما يفميرضاهأنيريدانالسالمعليهوعليالسالمعليهااطمةفوكانت،  فيه

كانـت الـيت القلبيـة احملبـة مبقتضىشةعائبيتإىلفمالكلهنأزواجهكانوكذلك
مـن عنـده يكـون فـال ،  بيتـهما يفوبعلـها فاطمـة يـزاحم أنوكـره ،  نسائهدونهلا

أنوعلـم ،  بطبعهإليهمييلمنبيتيفبنفسهخالإذايكونمالوجودمهااالنبساط
فكانـت ،  حـدث وخـروج وانكـشاف ويقظـة ونـوم مداراةفضلإىلحيتاجاملريض

استحيامنهحياءمهاتصورإذافإنه،  وبنتهصهرهبيتإىلمنهاأسكنبيتهإىلنفسه
يكـن ومل، والبنتالصهروحيتشم،  بنفسهخيلوأنحيبأحدوكل،  منهماأيضاهو
علـى فغبطـت بيتـها يففتمـرض ،  إليهـا امليـل ذلكمثلوجاتالزمنغريهاإىلله

، املـرض هـذا مثلاملدينةقدممنذلهوآعليهاهللاصلىاهللارسولميرضومل،  ذلك
وكـان ،  املـرض هـذا فتطـاول ،  يـربأ مثيـوم بعضأويوماالشقيقةمرضهكانوإمنا
وهلـذا ،  النـاس نمأحدفيهينازعهالوأنه،  لهاألمرأنيشكالالسالمعليهعلي
ولفيقـ ،  أبايعـك يدكامدد:وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولماتوقدعمهلهقال

اهللاصـلى اهللارسـول عـم ابـن بـايع :وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولعم:الناس
!غـريي طامعفيهايطمعوهل،  عميا:قال. اثنانعليكخيتلففال،  وسلمعليه
. بـه أصـحر أنوأحبرتاجوراءمناألمرهذاأحبالفإين:قال،  ستعلم:قال

جـيش أنفـذ ،  مرضـه يفوآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول ثقـل فلما،  عنهفسكت
عليـه علـي فكان،  واألنصاراملهاجرينأعالممنوغريهبكرأبافيهوجعل،  أسامة

وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللابرسـول حدثإن-األمرينإىلبوصولهحينئذالسالم
األمـر ينازعـه منـازع منخللتماتلواملدينةأنظنهعلىوتغلبأوثق-حدث
منازعتـه ضدراملوفسخهايتهيأفال،  البيعةلهوتتمعفواصفوافيأخذه،  يةبالكل
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رسولبأنوإعالمهإليهبإرساهلاأسامةجيشمنبكرأيبعودمن-فكان، عليها
عـرف مـا بالنـاس الـصالة حـديث ومـن كـان ما-ميوتوآلهعليهاهللاصلىاهللا

فليـصل يـأمره أنأبيهـا مـوىل بـالال أمـرت أـا عائـشة الـسالم عليهعليفنسب
وكانت،  يعنيومل" أحدهممليصل" :قال،  روىكمااهللارسولالن،  بالناس
بـني يتهادىرمقآخريفوهووآلهعليهاهللاصلىاهللارسولفخرجالصبحصالة
فمـات دخـل مث،  اخلـرب يفوردكمـا احملرابيفقامحىت،  سالعبابنوالفضلعلى

يطيـب أيكـم :وقال. إليهاألمرصرفيفحجةصالتهيومفجعلضحىالارتفاع
اهللارسـول خروجحيملواومل!الصالةيفاهللارسولقدمهماقدمنييتقدمأننفسا
مهمـا ةالـصال علـى حملافظتـه بـل ،  عنـها لـصرفه الـصالة إىلوآلـه عليـه اهللاصلى
. منهاابتدأتأاعلىلسالماعليهعليامهااليتالنكتةهذهعلىفبويع،  أمكن
يقـل ملإنـه :ويقـول ،  كثرياخلواتهيفألصحابههذايذكرالسالمعليهعليوكان
وغـضبا ،  احلـال هلـذه إنكاراإال" يوسفلصوحيباتإنكن" :وآلهعليهاهللاصلى
عـن وصـرفه خبروجـه استدركهاوأنه،  أبويهماتعينيإىلتبادرتاوحفصةألامنها
وميهـد بكرأيبإىليدعوكانالذيالداعيقوةمعأثروال،   ذلكجيدفلمراباحمل
أعيـان مـن ذلـك علـى اتبعـه ومـن النـاس نفـوس يفحالـه وتقـرر األمرقاعدةله

الذي،السمائيواألمرالفلكياحلظمنذلكعلىساعدوملاواألنصاراملهاجرين
، عظـيم كـل مـن أعظـم علىعنداحلالهذهفكانت،  واألهواءالقلوبعليهمجع
علـق والوحـدها عائشةإىلإالينسبهاومل،  العظمىواملصيبةالكربىالطامةوهي
، منـها اهللاإىلوتظلـم ،  خواصـه وبـني خلواتـه يفعليهافدعا،  اإالالواقعاألمر

عنـها وفاطمـة يبلغهوكان،  بايعحىت،  مشهورهوماالبيعةعنختلفهيفلهوجرى
، فاطمـة توفيـت أنإىلوآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسولماتمنذيكرهانهماكل
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وعظـم واسـتطالت ،   أبيهـا بواليـة واسـتظهرت ورمضمضضعلىصابرانومها
ذلـك يفجتادلفاطمةوخرجتفدكوأخذت،  وقهراوفاطمةعلىواخنذل،  شأا
عائـشة عنواخلارجاتتوالداخالالنساءتبلغهاذلكوىف،  شيءبتظفرفلممرارا
بـني مـا شـتان أنـه إالذلكمثلبعلهاوعنعنهاعائشةويبلغنيسوؤهاكالمكل

، مـأمورة وهـذه آمـرة وهذهمغلوبةوهذهغالبةهذهالفريقنيبنيماوبعد،  احلالني
، لهفقلت. العدوةمشاتمنومشقةمرارةأعظمشيءوال،  والشماتةالتشفيوظهر
عليهاهللاصلىاهللاورسولللصالةأباهاعينتعائشةإن:أنتأفتقول:اهللارمحه
غـري وتكليفـي ،  يقولـه كانعلياولكن،  ذلكأقولفالأناأما:فقال!يعينهملوآله

وهـي يباتـصلت اليتباألخبارحمجوجفأنا!حاضراأكنوملحاضراكان،  تكليفه
كـان مبـا حمجوجوهو،  الصالةيفبكريبألوآلهعليهاهللاصلىالنيبتعينيتتضمن

، فاطمـة ماتـت مث:قـال . حـضرها كاناليتاحلالمنظنهعلىيغلبأوعلمهقد
إالالعــزاءيفهاشــمبــينإىلكلــهنوآلــهعليــهاهللاصــلىاهللارســولنــساءفجــاء
يـدل كالمعنهاالسالمعليهعليإىلونقلمرضاوأظهرت،  تأتملفإا،  عائشة

بتمـام االستبـشار مـن وأظهـرت ،  بـذلك فـسرت أباهـا علىبايعمث. السرورلىع
، فـأكثروا النـاقلون نقلـه قـد مـا اخلـصم منازعـة وبطـالن اخلالفـة واسـتقرار البيعة

والقلـوب ،   وعثمـان عمـر وخالفـة أبيهـا خالفـة مـدة هذاعلىاألمورواستمرت
مهومـه تـضاعفت علـي علـى الزمـان طالوكلما،  احلجارةتذيبواألحقاد،  تغلي

الناسأشدفيهاعائشةكانتوقد، عثمانقتلأنإىل، نفسهيفمباوباح، وغمومه
يفاخلالفةتكونأنوأملتقتلهمسعتملا!اهللاأبعده:فقالت،  وحتريضاتأليباعليه

أيببـن علـي إىلعنـه النـاس فعـدل ،  أوالكانـت كمـا ،  تيميةاإلمرةفتعودطلحة
يفمـا وثـار مظلومـا عثمـان قُتـل " عثماناهوا:صرختذلكمسعتفلما،  بالط
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أيبالـشيخ كـالم خالصـة هذه. بعدهومااجلمليومذلكمنتولدحىت،  األنفس
التفـضيل يفأنـه إالاالعتـزال يفشـديدا وكان،  يتشيعيكنومل،  اهللارمحهيعقوب

.»بغدادياكان

باطـل وفاطمـة علـي يفقالـه ومـا حـق نـه مثريكـ وأبيهـا عائـشة يفنقلهوما
حقهمايفالرديةاألخالقهذهلتصورجمالفالالقاطعةباألدلةمعصومانلكوما

!!الكمل؟وهمماذاعلىغريهمحيسدونشعريوليت، شابهومااحلسدمن

مـن علـي مـع القتـال عـن ختلفـوا الـذين أناملعلـوم منبل«تيميةابنقال
علـي زمـن يفكـانوا النـاس فإن،  عثمانقتلعلىأمجعوالذيناأضعافاملسلمني

قـاتلوا والقـاتلوه الوصـنف قاتلوهوصنفمعهقاتلواصنفأصنافثالثةعلى
مـن إالعنـه ختلـف يكنملولوالصنفهذامنكانوااألولنيالسابقنيوأكثرمعه
الذينأضعافموهايعوهيبملمعهومنمعاويةفإنعنهاهللارضيمعاويةمعقاتل
مـع قـاتلوا الذينأضعافعثمانقتلأنكرواوالذينمضاعفةأضعافاعثمانقتلوا
إـم فقولـه بـاطال علـي قتـال علـى أمجعـوا النـاس إنالقائـل قولكانفإنعلي

قتـل علـى أمجعـوا إـم يقـال أنجـاز وإنوأبطـل أبطـل عثمانقتلعلىأمجعوا
علىقتالعلىأمجعواإمالقائلفقوليدفعوملاملالعيفوقعذلكلكونعثمان

.)١(»يدفعوملالعامليفوقعهذافإنوأجوزأجوزبيعتهعنوالتخلفأيضا

:اجلواب

علـي مـع القتـال عنختلفواالذينأناملعلوممنبل«يقولإذملغالطتهانتبه
.»عثمانقتلعلىأمجعواالذينأضعافاملسلمنيمن

.٢٦٨ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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التارخييـة العامةالصورةعلىيشوشأنإالّيريدالويامللتلوباألسفبهذا
:نقولأنجيببلكذلكليستفالقسمةوإلّاحدثللذي

.ضدهقاتلواوأناسالسالمعليهعليمعقاتلواأناسهنالكإن

ومـن معـه قاتلالذيمن:يسألانلسائللكانهكذاتيميةابنتكلمولو
، األذهـان يفبقدحـه يتـسبب أنمـن تيميـة بناهربماذاوه! ضده؟قاتلالذي

قـاتلوا والذين،  صحايبمثامنائةمنوأكثربدرياسبعنيمنأكثرمعهحاربوافالذين
بعـض وفـيهم الشامأهلطغامهم-باالسمخصهلكونهمعاويةحربيف-ضده

. الفتحمسلمة

هؤالء؟وبنيهؤالءبنيأصالقياسهنالكفهلوبالتايل

معاويـة مـع قاتلمنإالعنهختلفيكنملولو«ثانيةمغالطةيفيقولإنهمث
عثمـان قتلـوا الـذين أضـعاف وهـم يبايعوهملمعهومنمعاويةفإنعنهاهللارضي

.»عليمعقاتلواالذينأضعافعثمانقتلأنكرواوالذينمضاعفةأضعافا

مـع معاويـة اتـل قمنوبنيمعاويةعماإلمامقاتلمنبنياملقارنةفالواجب
. تارخييةبديهيةلكونهاليهيتطرقأناليريدالذيالشاسعالفرقوستجداإلمام

! عثمـان قتلـوا بالـذين ويقـارم االمـام قـاتلوا الذينعنيتحدثهوبينما
ربـط مـن حذرفهو!عليجيشيفكانواعثمانعلىثارواالذيناناملعلومومن

!دليلباليريدمايقولحىتمنطقيلبشكاملوضع

»عليمعقاتلواالذينأضعافعثمانقتلأنكرواوالذين«لقولهانتبهمث

يفاملنـاط لوحـدة عليـا قـاتلوا بالـذين عثمانقتلواالذينيقرنأنفالواجب
.األصوليونيقولكما، هوموازينهعلىاحلكم
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عليـه لعلـي معاويـة قتـال انكـروا بالـذين عثمـان قتلانكرواالذينيقرنمث
ــةالرجــلقرحيــةلكــن، املــستقيمةالقرحيــةحتكــمفهكــذاالــسالم وجــامع ــهوأن ل

. ونصبه؟بزندقتهوالشيعةاألشاعرةحكمقدوبالتفكرياالستقامة

:تعاىلقال

ــا{ فَأَمـــيالَّـــذِين ــوبِهِمفـِ ــٌغقُلُـ زَيـــون تَّبِعـــاَفي مـهابــش ــهتـَ تِمِنـابــاء ــةِغـَ آل(}اْلفِْتنـ
.)٧اآليةمن: رانعم

جيـب الـذين الصحابةجممعلكوااملدينةأهلعنتيميةابنكالمكانوان
يفكـانوا اليـه وسـاروا عثمـان قتـل علـى اجتمعـوا فالذينعنهمالكالميكونأن

يفوجـودهم بدعوىوصفنياجلملحربقامتإمنابل،  السالمعليهعليجيش
. زعموا، قصاصللالدملويلتسليمهمووجوبعليجيش

قـاتلوا صـنف أصـناف ثالثةعلىعليزمنيفكانواالناسفإن«قولهوأما
كـانوا األولنيالسابقنيوأكثرمعهقاتلواوالقاتلوهالوصنفقاتلوهوصنفمعه
.»الصنفهذامن

ولكنـه ! ؟همبعلوماتـ أتـى أينومنفئةلكلإحصاًءتيميةابنلناأجرىفهال
. أدراكوماالنصب

أفـراد بـضعة إلّـا منـهم التـاريخ يـذكر ملالنـاس أكثرإمعنهمقالوالذين
، عمـر بـن اهللاوعبـد مالـك بـن وسـعد السابقنيمنيكنوملزيدبنأسامةمنهم
فـيهم صـحايب مثامنائـة مـن يقـرب ملـا إضافةالسالمعليهعليمعالبدريونوكان

خليفـة قال. األخيارمنوغريهمومالكوعمارسعدبنوقيسخزميةمثلخريم
عبـد بـن يزيـد عـن حـرب بـن الـسالم عبدانباناقالغسانأبوحدثنا«خياطبن
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عنأبزيبنالرمحنعبدبناهللاعبدعن-املغريةأيبابنأظنه-جعفربنالرمحن
منـهم وستونثالثةنامقتلالرضوانبيعةبايعممنمائةمثانعليمعشهدنا:أبيه

.)١(»ياسربنعمار

إظهـار السالمعليهعليمعشاركمنعلىبتعميتهأرادإنتيميةابنإنمث
:تعاىليقولإذبالقرآنالطاعننياملنافقنيمنطقفهذاالشامأهلكثرة

}إِنوُتطِعأَكْثَرنضِفِيمضِلُّوَكاألَرينِبيِلعاللَّهِسإِنيونإِّالتَّبِع
الظَّنإِنومإِّالهونصخْر١١٦:األنعام(}ي(.

:تعاىلويقول

}َلكِنواِسأَكْثَرالالنونلَمع١٨٧اآليةمن: ألعراف(}ي(.

}َلكِنواِسأَكْثَرالالنونمِنؤ١٧اآليةمن: هود(}ي(.

}َلكِنواِسأَكْثَرالالنونكُرش٣٨اآليةمن: يوسف(}ي(.

) ١٠٣:يوسف(}بِمؤِمنِنيحرصتولَوالناِسأَكْثَروما{

}لَقَداوْفنراسِصذَافِيلِلنآنِهالْقُرثٍَلكُلِّمِنىمفََأباِسأَكْثَرإِّالالن
.)٨٩:االسراء(}كُُفورًا

١٩٦ص-خياطبنخليفةتاريخ)١(
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!أحدالوإما..واحلسنيعثمانإما

الـذين ألنالنـاس بإمجـاع قُتـل احلسنيإن:قائلقالفلو«) ١(تيميةابنقال
املـدعى كـذب مـن بـأظهر كذبـه يكـن مل،  ذلـك مـن أحديدفعهمملوقتلوهقاتلوه

لقتلـه األمـة إنكـار يعظـم ملعنـه اهللارضياحلسنيفإن،  عثمانقتلعلىلإلمجاع
انتـصرت الـذين كـاجليوش جيوشلهانتصرالو،  عثمانلقتلإنكارهمعظُمكما

وال،  أعدائـه مـن عثمـان أعـوان انـتقم كمـا أعدائـه منأعوانهانتِقموال،لعثمان
أعظـم قتلـه كانوال،  عثمانبقتلحصلماوالفسادوالشرالفتنةمنبقتلهحصل
.»عثمانقتلمناملؤمننيوعندرسولهوعنداهللاعندإنكارا

:اجلواب

الرضابشعارلّااالسلطةمنالعباسبنومتكنومااجليوشلهتنتصرملكيف
. الطفمبأساةعرفمامبثلأمرهميعرفملحممدوآل، حممدآلمن

:السفّاحخياطب)٢(شاعرهمقالحىت

   

   

.٢٦٩ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٣٥٩ص-٢ج-اليعقويب-اليعقويبتاريخ)٢(
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وال! ؟فعـل مـا بقتلتـه املختـار فعـل وقـد أعدائـه منأعوانهينتقمملوكيف
!احلسنيتلةقلقتلهإالالبغضهذاكلاملختاريبغضتيميةابناحسب

انكـ فإنعثمانبقتلاألمرهوكمااحلسنيبقتلوشرفتنةحصولعدمأما
ـذه جـاء منذلكعنفاملسؤولعثمانقتلتبعتاليتاحلروبالفتنةمنالقصد

. الظاملونوهموأضرامومعاويةوالزبريوطلحةعائشةوهم»الفتنة«

اختبـارا االمـة نـيب ابـن قتليكونالفكيفاالختبارمبعىنالفتنةكانتوإن
!؟ذريعاًفشالاالمةفيهفشلت

بكـت ومـن األرضوجـه علـى الوحيـد النيبابنقتلبشرحيصلملوكيف
!دماً؟السماءعليه

املـؤمنني وعنـد رسـوله وعنداهللاعندإنكاراأعظمقتلهكانوال«قولهوأما
»عثمانقتلمن

وحـصلت بعثمـان ذلـك تفعلوملدمالسماءاأمطرتوقدكيف: لهفنقول
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األمـة بإمجـاع وهذاغريه؟بقتلحيدثملماالفريقاننقلهااليتالعجيبةاآلياتمن
. واحدطرفمنوهوعثمانعنيروىمامثلال

مـن رجـل معنـا صـلى قـال األزدمـن رجـل ذكـر :)١(سريينابنحممدقال
:لهوقلنافأتيناه، أعمىوهوفأصبحبصرياصحيحااآلخرةالعشاءصالةعظمائنا

صـلى اهللارسـول إىليبفـذهب فأخـذت منامييفأتيتقالطرقكالذيهذاما
فـيمن كنـت إنـك :قـال دمـا مملوءطستيديهوبنيقاعدهووإذاوسلمعليهاهللا

يففغمسهماوالوسطىالسبابةيعىنهاتنيأصبعيفأخذنعم:قلت؟احلسنيقاتل
. شيئاأبصرالفأصبحتقالبأصبعيهوأومأعيينيفهكذاماقالمثالدم

:)٢(السالمعليهاحلسنياإلمامرمجةتيفتارخيهيفعساكرابنوقال

العـصر صـلّينا إذاأيـام سـبعة مكثنـا احلسنيقتلملاقالالكندياحلارثعن
إىلونظرنــااملعــصفرةاملالحــفكأــااحليطــانأطــرافعلــىالــشمسإىلفنظرنــا

. بعضابعضهايضربالكواكب

بـن دحممـ حـدثنا الدمـشقي عمـرو بـن الـرمحن عبـد زرعـة أبووحدثناقال
رجـل جـاء قـال أبيـه عـن الثـوري املنذربنالربيعحدثناالكويفاألسديالصلت

. يقادأعمىفرأيتهاحلسنيبقتلالناسيبشر

عليبناحلسنيقتلنأملا:قالتاألزديةنصرةعنبسندهعساكرابنوقال
. دماءمآلنلناشيءوكلفأصبحتدماالسماءمطرت

بـدت كـسفة الـشمس كـسفت علـي بـن احلـسني لقتـ ملاقالقبيلأيبوعن

.٢٩٣ص-١ج-سريينبنحممد-األحالمتفسرييفالكالممنتخب)١(
.٢٣٣–٢٢٧ص-١٤ج-عساكرابن-دمشقمدينةتاريخ)٢(
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. هيأاظنناحىتالنهارنصفالكواكب

مـن :فقـال ؟هـو مـم األفقيفاحلمرةهذهتعلمقالحممدعنهشاموعن
. عليبناحلسنيقتليوم

بناحلسنيقتلحىتالسماءيفاحلمرةترىتكنملقالسريينبنحممدوعن
. علي

بـن احلـسني قتـل ملـا قالـت سـامل أمخاليتحدثينقالسليمانبنجعفرعن
والـشام خبراسـان كـان أنهوبلغينقالواجلدرالبيوتعلىكالدممطرامطرناعلي

.والكوفة

احلسنيبرأسجيءملاأنهزيادبناهللاعبيدبوابحدثينقالغالبأبووقال
. دماتسايلاإلمارةدارحيطانرأيتيديهبنيفوضع

احلـسني قتـل يـوم قالـت حيـان أمحـدثتين قـال الكنـدي عمروبنزيدعن
احتـرق إالوجههعلىفجعلهشيئازعفراممنأحدميسوملثالثاعليناأظلمت

.عبيطدمحتتهأصبحإالاملقدسببيتحجريقلبومل

امللكعبدبنالوليدجملسيفتكلمانهالزهريعرفماأولقالمعمرعن
؟علـي بناحلسنيقتليوماملقدسبيتأحجارفعلتمايعلمأيكم:الوليدفقال
حجـر يقلـب ملأنهوقالوابلغين:السمرقنديوابنالكرميعبدزادالزهري:فقال

. عبيطدموحتتهإالبيهقيوقالحتتوجدالسمرقنديابنزادإال

ابـن إىلامللكعبدأرسلقالأبيهعنعليبنعمربنحممدبنعمروعن
مـا :اجلالوترأسابنقال؟عالمةاحلسنيقتليفكانهل:فقالاجلالوترأس

. عبيطدمحتتهوجدإالحجريومئذكشف
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وصـار قـال سـنة شرعـ أربعـة ويلاحلـسني فقالقالزيادأيببنيزيدعنو
يفناقـة وحنـروا الـسماء آفـاق وامحـرت رمـادا عـسكرهم يفكـان الـذي )١(الورس

. النريانحلمهايفيرونفكانواعسكرهم

رأيـت ولقـد رمـادا عـاد الورسرأيتلقدقالتجديتحدثتين:سفيانعن
. احلسنيقتلحنيالنارفيهكأناللحم

قتلفهوىورساحيملكانمحاالأنعيينةأمجديتحدثتينعيينةبنسفيان
. رماداورسهفصارعليبناحلسني

احلـسني تركـة منبشيءجاءوافخزاعةيفكنت:قالالطحانمحيدأيبعن
وضـعت فلمـا جفنةعلىفجعلقالاحنروا:قالوا؟فنقسمنبيعأوننحرهلمفقيل
. نارافارت

فنحروهـا قتـل يـوم حلـسني اعسكريفإبالأصابوا:قالمرةبنمجيلوعن
. شيئامنهايسيغواأناستطاعوافماالعلقممثلفصارتقالوطبخوها

بـالء لـه كـان مـن احلجـاج قالالنخعمنشيخنعاحلارثبنحسنوعن
بـالء :فقـال ،   حـسني قاتـل أنا:فقالأنسبنسنانوقاميذكرواقومفقامفليقم
. مكانهيفوحيدثيأكلفكانعقلهوذهبلسانهفاعتقلمرتلهإىلورجعحسن

اجلمـل يـوم ـن رميتهأسهمعلىهلفناياعلياتسبواالقالرجاءأبووعن
الكوفـة مـن جاءنـا بلهجيممنلناجاراإنقالعنههللاواحلمدقصرنلقدكذامع

اهللافرمـى قـال علـي بناحلسنييعيناهللاقتلهالفاسقبنالفاسقإىلترواأملفقال

-اآلفــاقاختــراقيفاملــشتاقنزهـة / الثيــاببــهتــصبغرانالزعفـ يــشبهأصــفرنبــاتالـورس )١(
.٥٣ص-١ج-االدريسيالشريف

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٤٤٨

. اهللالعنهبصرهفذهبعينيهيفوكبنيبك

مـا بالليـل نتحدثوحننبالنهرينضيعتنايفكناقالسالمةلبينموىلوعن
مـن رجـل ومعنـا بليـة يصيبهحىتالدنيامنخرجاحلسنيقتلعلىأعانممنأجد
وعشي:قالخريإالأصابينفمااحلسنيقتلعلىأعانممنفأناالطائيفقالطيء

فرمـى الفـرات حنويعدوفمرسباحتهيفالنارفعلقتيصلحهالطائيفقامالسراج
ظهـر فـإذا املـاء علـى النـار فرقـت ملـاء ايفانغمسإذافجعلفاتبعناهاملاءيفبنفسه
. قتلتهحىتأخذته

لنافعملا-الثيابمنضربوهو-البزأبيعكربالءأتيت:السديوقال
أحدقتلهيفشركمافقلتاحلسنيقتلفذكرناعندهفتعشيناطعاماطيءمنشيخ

فلم، ذلكيفشركفيمنفأناالعراقأهلياأكذبكمما:فقالميتةبأسوأماتإال
فأخـذت بإصـبعه الفتيلـة خيـرج فـذهب بـنفط يتقدوهواملصباحمندناحىتيربح
املـاء يفنفـسه فـألقى فغـدا حليتـه يفالنـار فأخـذت بريقـه يطفيهافذهبفيهاالنار

. حممةوكأنهفرأيته

الغريبـة احلـوادث مـن أضـعافه اإلماميـة وروى،  عـساكر ابـن رواههـذا كل
اإلمـام كرامـة فهـذا ، الـسالم عليهاحلسنيبقتلشركمناإلهلينتقامواالالكونية
!! ؟عثمانكرامةفمااهللاعنداجلنةأهلشبابسيدالسالمعليهاحلسني

مقتـل يفرووامثلماالسالمعليهعليمقتليفالسنةاهلثواحمدروىوقد
:قـال الزهـري شـهاب ابـن عنوروي«احلنفيالزرنديقالالسالمعليهاحلسني
:قـال عليـه ألسـلم مـروان بـن امللـك عبـد فأتيـت الغـزو أريـد واناالشامدخلت

مساطـان تـه حتوالنـاس القـامي تفـوق أوالقـامي منتقربفرشعلىقبةيففوجدته
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صباحاملقدسالبيتيفكانماأتعلمشهابابنيا:يلفقال،  جلستمثفسلمت
اتيـت حـىت النـاس وراءمنفقمت. لمه:قالنعم:قلتطالبأيببنعليقتل

مـن حجـر يرفـع مل:قلتكانما:فقالعليواحنىنوجههإيلفحولالقبةخلف
فـال وغـريك غـريي ـذا يعلـم أحـد يبـق مل:فقـال دمحتتـه وجداالاملقدسبيت

. تويفحىتبهحدثتفما:قالأحدمنكهذايسمعن

قتـل حنييعينبإيلياحجرفعرما:قالتاألنصاريةأمساءإنالزهريوعن
.)١(»عبيطدمحتتهوجداالطالبأيببنعلي

}ــيِإن ـكفِ ـنلَــِذكْرىذَلـِ لِمـكَــانــه ـبلَ ـىَأأَوقَلـْ ـوالــسمعلْقـَ هـو
هِيد٣٧:ق(}ش(.

.١٤٩–١٤٨ص-احلنفيالزرندي-السمطنيدررنظم)١(
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احدًاواليتهعلىقاتلوالسيفاةماأليفيشهرملعثمان

مـن املهـاجرين مـن األولـني الـسابقني أعيـان نمعثمانفإن«تيميةابنقال
يـشهر ملبـل ،  بيعتـه علىأمجعواللمسلمنيخليفةوهو،  والزبريوطلحةعليطبقة

بالـسيف الكفـار باملـسلمني يغـزو وكـان ،  أحداواليتهعلىقتلوالسيفااألمةيف
الكفـار علـى مـسلوال وعمـر بكـر أيبخالفةيفكانكماخالفتهيفالسيفوكان

عـن دفعـا يقاتـل وملفـصرب خليفـة وهـو قتلهطُلبإنهمث،  القبلةأهلعنكفوفام
متوليـا يكـن ملممـن إمثـا مأعظـ وقتلـه أجراأعظمهذاأنريبوالقُتلحىتنفسه

ريـب والقتـل حـىت نفسهعنفقاتل...ذلكمنيتمكنوملالواليةيطلبفخرج
غـريه مناألمريأخذألنالطالبقتالمنأقربوواليتهنفسهعنالدافعقتالأن

أشنعوقتلهاحلسنيحالمنأفضلحالهفكانواليتهعندفعاالقتالتركوعثمان
)١(»احلسنيقتلمن

:اجلواب

يفالـسيف وكـان «قولـه إنبـل جلينصبوهوبعليتعريضكلهالكالم

.٢٦٩ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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أمـري ذنـب فمـا سـخف بعدهماسخف»وعمربكرأيبخالفةيفكانكماخالفته
أنيستطعوملالنواصبمناألرضأطرافعليهانتقضتأنالسالمعليهاملؤمنني

الرومـي الكـافر مـع هدنـة عقد) ويةكمعا(قاتلهمنبعضإنبل،  الكفرداريفتح
تـسبب مـن املـسؤولية يتحمـل أنفـاملفترض ! )١(الـسالم عليهاإلمامحلربليتفرغ
. ذلكعلىاجربمنوليسبذلك

قُتلحىتنفسهعندفعايقاتلوملفصربخليفةوهوقتلهطُلبإنهمث«وقوله
يطلـب فخـرج توليـا ميكـن ملممـن إمثـا أعظـم وقتلهأجراأعظمهذاأنريبوال

الدافعقتالأنريبوالقتلحىتنفسهعنفقاتل....ذلكمنيتمكنوملالوالية
.»ريهغمناألمريأخذألنالطالبقتالمنأقربوواليتهنفسهعن

يزيـد لقتـل واضـح تـشريع وهـذا ،  الـسالم عليـه باحلـسني تعريضهذاويف
. عليهأعانومنقتلهمنعلىاهللاعنةفلاهللارسولرحيانةالسالمعليهللحسني

عـرب تـسلّط عثمانفإن، احلالنيالختالفالميكنالشكلذهالقياسإنمث
وامـا ، التـاريخ يفمعـروف هـو ممـا عمـر لـه األمـر فيهامهداليتالشكليةالشورى

اخلواصعلىالفتوحألموالعمروإغداق،  عمرزمانيفالفتوحرأوافلماالناس
العقيـق يفالقـصور بنوا، العبيدوأالفالواسعةاألراضيامتلكواحىت،  شقريمن

األمـر يفهمـون يكونواومل،  غريهااىلالشرعياتعنانشغلوا،  الوديانمنوغريها
مـن إالّباإلمامـة االوىلقـضية فنـسيت . واليتـه يفالـسالم عليهاإلمامفصلهكما
ولّـت ملـن تطيـع النـاس وصـار ، النصهبيعتقدونالذيناإلمامخواصمنعدد

عليـه كعلـي -املهـاجرين مـن الـسابقني علىعمليايقدمونهالسلفينيعندقدوةمعاويةكانملا)١(
وفرنـسيني وبريطـانيني امريكـيني مـن الكفـار مـع يتـآمرون فهـم بـه اقتـدوا اليومنراهم-السالم

.محاسوحركةاهللاكحزباإلسالميةاحلركاتضدوصهاينة
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ذروأبـو سلمانمنكانماإالّعارضمنيوجدفلملعثماناألمرفتمهد،  قريش
كـون يفحمفوظـة المالـس عليهعليواإلمامالعباسوكلمات،  اليمانبنوحذيفة
خلـط مـن سـلفه عليـه كـان ماغيرعثمانإنمث،  عادلةوغريشرعيةغريالشورى

النــاسرقــابعلــىأميــةبــينوولّــىاــنبطــنلقــريشفقلــب، طــلبالبااحلــق
واالنـصار املهـاجرون وأعاناألمصاريفالعربفانتفضت، شاءواكمايسوسوم

، هـذه أيامنـا يفالعـرب طغـاة يفعـل كـم -دنياالعلىانكبابانفسهخيلعفلمعليه
اهللارسـول نإالنـاس أيهـا «يقـول ممـن هـذا وأيـن -!الكراسـي علىوهمميوتون
اهللالعهـد ناكثااهللاحلرممستحالجائراسلطانارأىمنقالوسلمعليهاهللاصلى
فلمانوالعدوباإلمثاهللاعباديفيعملوسلمعليهاهللاصلىاهللارسوللسنةخمالفا

قـد هـؤالء وإنأالمدخلـه يدخلـه إناهللاعلـى حقاكانقولوالبفعلعليهيغري
احلــدودوعطلــواالفــسادوأظهــرواالــرمحنطاعــةوتركــوانالــشيطاطاعــةلزمــوا

.)١(»حاللهوحرموااهللاحراموأحلوابالفيءواستأثروا

لــىعاخلــروجحيــتمالــشرعيالواجــبرأىالــسالمعليــهاحلــسنيفاإلمــام
ليقـام يقاتـل ، بفتنتـه مفتـون فهـو فيقتـل للظاملدرعانفسهينصبمنوأما،  الظامل
. الباطلويزهقاحلق

للطلقـاء الذريعـة ويعطـي املـسلمني عـصا بشقيتسببمنبنياملقارنةوأين
اوحـدا زعيمـا يبقـى حـىت ذلكوكلاإلسالميةاإلمةأوصاليقطعواأناملنافقنيو

!؟اكماحلاحلزبحزبهويبقى

يـشرع أفهـل بسببهحروبمنجرىماجيرومليقتلملعثمانانولنفرض

.٣٠٤ص-٤ج-الطربي-الطربيتاريخ)١(
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قال! لعنهالسنةأهلمنمجعأحلالذيوهويزيدلىعاخلروجعنالتخاذلهذا
فــسقهعلـى اتفــاقهموبعـد «)١(الـسنة أهــلمـن وهـو يزيــديفاحلنفـي القنـدوزي 

عـن ونقلـه ،  اجلـوزي ابـن هممنـ قومفأجازهامسهخبصوصلعنهجوازيفاختلفوا
علـى الـرد " باملـسمى كتابـه يفقـال اجلـوزي ابـن فـان ،  وغـريه حنبـل بـن أمحد

فقلـت . معاويـة بـن يزيـد عنسائلسألين:"يزيدلعنمناملانعالعنيداملتعصب
منـهم ،  الورعـون العلمـاء أجـازه قـد : قلـت ؟لعنهأجيوز:فقال. بهمايكفيه:له

ابنروىمث. اللعنةعلىيزيدمااللعنةعليهيزيدحقيفكرذفإنه،  حنبلبنأمحد
إىلبإسنادهاألصوليفاملعتمدكتابهروىأنهالفراءىيعلأيبالقاضيعناجلوزي

تـويل إىلينـسبوننا قومـا إن:أليبقلـت :قالاهللارمحهماحنبلبنأمحدبنصاحل
اهللالعنـه مـن يلعـن الومل،  بـاهللا يـؤمن أحـد يزيـد يتوىلهلو بينيا:فقال!يزيد
:تعاىللهقويف: قال؟آيةأييف:فقلت. كتابهيفتعاىل

ــْل{ فَهتُميــس عإِنتُملَّيَتــوواأَنــيتُْفــسِد ــأَرضِفِ ــوااْل تُقَطِّعوكُمــامح٢٢(أَر (
أُوَلئِكالَِّذينمهنلَعاللَّه مهم ى فََأصـ مـأَعو هارص أَبـصحممـد سـورة (})٢٣(م

٢٣-٢٢.(

؟القتلهذامنأعظمفساديكونفهل

يـستحق منبيانفيهذكركتابايعلىأبوالقاضيوصنف:اجلوزيابنالق
اهللاأخافـه ظلمـا املدينـة أهـل أخـاف من" حديثذكرمث،  يزيدمنهموذكراللعن
املنـورة املدينةأغاريزيدنأخالفوال،  "أمجعنيوالناسواملالئكةاهللالعنةوعليه
.)انتهى(أهلهاوأخافجبيش

.٣٤–٣٣ص-٣ج-دوزيالقن-القرىبلذوياملودةينابيع)١(
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القتــلمــناجلــيشذلــكمــنوقــعأنــه، مــسلمرواهذكــرهالــذيديثواحلــ
، بكـر ثالمثائـة حنـو فـض حىتمشهورهومااملدينةوإباحةوالسيبالعظيموالفساد

دينةاملوأبيحت،  نفسسبعمائةحنوالقرآنقراءومن،  ذلكحنوالصحابةمنوقتل
، أيامـا املدينةأهلوأخيف،  أياماالنبوياملسجدمناجلماعةوبطلت،  أيامااملنورة

منربهعلىوبالتوالذئابالكالبدخلتهاحىتاملسجديدخلأنألحدميكنفلم
أمرييرضومل.وسلمعليهاهللاصلىالنيببهأخربملاتصديقاوسلمعليهاهللاصلى
، عتـق أشـاء وإنبـاع شـاء إنلـه عبيدأمعلىليزيديبايعوهبأنإالاجليشهذا

يفوذلـك ،  عنقـه فـضرب اهللارسـول وسنةاهللاكتابعلىالبيعةبعضهملهفذكر
املكرمـة الكعبـة فرمـوا الـزبري ابـن قتالإىلمكةحنوهذاجيشهسارمث. احلرةقصة

وقعـت الـيت القبـائح هذهمنأعظمشيءفأي" بالناركسواوأحرقوا،  باملنجنيق
.»عنهناشئةزمنهيف

الـصالة أفضلمشرفهاعلىاملنورةاملدينةيسميكانأنهيزيدكفرياتومن
ــسالم ــيتوال ــاوال ــنيبمساه ــلىال ــهاهللاص ــهعلي ــة(وآل ــان) طيب ــدك ــسميهايزي ي

!هذا؟منأكربالدينيفطعنفأي!! )١()خبيثة(
كـان إنعثمـان يفالقـدح مـن عائـشة عـن املنقـول هـذا إن«تيميةابنقال
، عائشةمساويءيفيذكرملصواباكانفإنخطأأوصوابايكوننأفإماصحيحا

باطلوعثمانعائشةنقصبنيواجلمع،  عثمانمساويءيفيذكرملخطأكانوإن
االنتقـام وطلـب لقتلتهوالذمعثمانلقتلالتأملمنمنهاظهرفعائشةوأيضاً،  قطعاً
إىلمـسريها علـى النـدم نـها مظهـر كمـا ذلـك ينايفماعلىالندميقتضيمامنهم

بـاحلق لـه واعترافهـا علـي فـضيلة علـى يـدلُّ ذلـك علـى نـدمها كـان فإن،  اجلمل

.٢٣٨–٢٣٧ص-٩ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
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.)١(»فالوإالباحلقلهواعترافهاعثمانفضيلةعلىيدلهذافكذلك

:اجلواب

ساويءمـ يفيذكرملصواباكانإنقوهلايكونفكيفباأللفاظتالعبهذا
تيميـة ابـن لكونعثمانيفخطرياحنرافعلىؤشريأنجيبهنابلوكفىعائشة

ورأيهـا نطقهـا يكـون أنميكـن فـال وعليهاملطهرينالبيتأهلمنعائشةجيعلون
اقتلـوا «بقوهلـا قتلـه أجازتمنحرفرجلحالتبيانعليهيتوقفحقاإلّأبعثمان

. !تيميةابنمذهبعلىجداهممفرأيهاوبالتايل)٢(»كفرفقدنعثالً

نقولمثعثمانوكفربقتلحكمتقدتكونأنميكنفالخطأكانإنماوأ
مـسلما كفّرفمنجرميةقوهلاسيكونبل!عثمانمساويءيفيذكرملخطاكانإن

!)٣(احدمهابهباءفقد

طبعـا النقيـضني حيتمـل العثمانمنعائشةموقفخصوصيفاجلمعنعم
يفاألولقوهلـا ولكن. باطالًكانعلييفوقوهلاحقاكانعثمانيفالرديءفقوهلا
موقفـا كـان بدمـه املطالـب الثـاين وموقفها،  ظلمهلكثرةشرعيبدافعكانعثمان

، مبكــةعائــشةوكانـت «اليعقــويبقـال . الــسالمعليـه لعلــيالكـره بــدافعأهوائيـا 
يفصارتفلما،  راجعةانصرفتحجهاقضتفلما،  عثمانيقتلأنقبلخرجت

:قالت!قتل:قال؟عثمانفعلما:لهفقالت،  كالبأمابنلقيهاالطريقبعض
مث. اإلصـبع ذوأيهـا :قالت. طلحة:قال؟الناسبايعفمن:قالت!وسحقابعدا

.٢٧١ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
/ ٤٧٧ص-٣ج-الطــربيتــاريخ/ ١٥٥ص-الــضبيعمــربــنســيف-اجلمــلووقعــةالفتنـة )٢(

.٢٠٦ص-٣ج-التاريخيفالكامل
.٩٧ص-٧ج-البخاريصحيح-نبويحديثمفاد)٣(
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أبـايل كنـت ماواهللا:قالت. عليابايعوا:قال؟الناسفعلما:فقالت،  آخرلقيها
)١(»مكةإىلعترجمث. هذهعلىهذهتقعأن

يتشابهالالثاينمقتلوبعداألولمنهزميتهابعدوعثمانعليمنوموقفها
كـان علـي مقتـل مـن وموقفهـا أكثـر اللعليبغضاكانعثمانمقتلمنفموقفها

ملكنونـات العنـان أعطـت بـل احلالنييفشرعياتكليفاتؤديتكنومل،  بعليتشفيا
عــشراتفيهــاقتــلأهليــةحربــافأشــعلتتفجــرتأنواحلقــدالــبغضمــننفــسها

:قالتعنهاهللارضيعليقتلعائشةإىلانتهىوملا«)٢(الطربيقال، األلوف

   

:فقالتمرادمنرجل:فقيل؟قتلهفمن

   

؟هذاتقولنيالعلٍيسلمةأيببنتزينبفقالت

علـى كمـا القـول هـذا قالـت »فـذكروين نسيتفإذا! !أنسىإين:فقالت
فبمـاذا علـي بقتـل أمشـت ملإذا: يقـول حاهلـا لـسان وكـأن !سـلمة أيببنتزينب
!؟أمشت

بـن مالـك عـن روواوقـد ،  الصحابةبغضجيوزالتيميةابنمذهبوعلى
أفـال »الكفـار ـم ليغـيظ «تعاىلقولهمنالصحابةأغاظتهمنكفرستنباطهاانس

!لقتله؟شكراسجدحىتعليحياةأغاظتهمنعلىقاعدمتنطبق

.١٨٠ص-٢ج-اليعقويب-اليعقويبتاريخ)١(
.١١٥ص-٤ج-الطربي-الطربيتاريخ)٢(
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٤٥٧

للشيعةينسبهاوأباطيلوترهات..تيميةابن

ناالبـ وأن،  بغيـا كانـت نـوح امرأةأنفيزعمون«الشيعةعنتيميةابنقال
أن) صاحلغريعملإنه(قولهمعىنوإن، منهاكانوإمنامنهيكنملنوحدعاهالذي
...ابنهايريدون) ابنهنوحونادى(يقولمنومنهم. صاحلغريعملمنالولدهذا

:تعاىلقولهويتأولون

}  ــثَالم اللَّــه بـر ـت        ضـَ ـا تَحـ ـوطٍ كَانَتـَ ـرأَة لـُ امــوحٍ و ـرأَة نـُ وا اِمــر لِلَّــذِين كَفـَ
باعمِن َفخَانََتاهيالِحادَِنا صِعب نِ مِنيد{.

ذلـك يفوضـاهوا )١(قحبـة كانـت وأـا فراشـه يفخانتهنوحامرأةأنعلى
، يتوبـوا وملوالفاحـشة باإلفـك عائـشة رمواالذيناإلفكأهلوالفاسقنياملنافقني
رجـل مـن يعـذرين منالناسأيها:فقالسلمو عليهاهللاصلىالنيبخطبوفيهم
مـا واهللارجـال ذكـروا ولقـد خرياإالأهليعلىلمتعماواهللاأهلييفأذاهبلغين

. خرياإالعليهعلمت

رجلامرأتهعلىيكذبأنلإلنساناألذىأنواعأعظممنأنهاملعلومومن

الـالزم كـان وإلّـا ، البـدن منـه يـشمئز لـشيء األنبياءحضراتامامتأدبهوعدمالرجلبذاءةإن)١(
. أخرىبألفاظعنهاوالتكنيةاأللفاظهذهذكرعدم
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النـاس بـه يـشتم مـا أعظممنهذافإن،  قحبةزوجالزوجوجيعلبغيإاويقول
فيـشتمه مبالغـة والقـاف بـالزاي شـتمه املبالغـة يفيقولـون أمحىتبعضابعضهم
الـذي األذىألنالقـذف حـد فيـه اهللاجعلاملعاصيسائردونبالفاحشةوالرمي
مباالراميتكذيبأمكنهبالكفررمىلوفإنهبغريهمثلهحيصلالللمرمىبهحيصل
يـضاد مبااملفتريكذيبتميكنهالفإنهبالفاحشةالرميخبالفاإلسالممنيظهره
.)١(»ذلكخبالفاإلنسانتظاهرمعوتكتمختفىشةالفاحفإنذلك

:اجلواب

عنـده يتوقـف أنولـوال ،  بـين وـريج وترهـات كـذب الرجـل هذاقالهما
األنبيـاء زوجـات أناإلماميـة عندفالرأيوإالّ،  عليهللرداحلاجةكانتملاالبعض

املفـسرون عامجـ وقـد ،  ذلـك عـن الـنيب فراشرتاهةلاملخصوصةالفاحشةيأتنيال
:ذلكعلىعندنا

تقـول ،   كـافرة نوحامرأةكانت:عباسابنقال«)٢(التبيانيفالطوسيقال
، هلمـا خيانتهماذلكفكان،  أضيافهعلىتدلُّلوطامرأةوكانت،  جمنونانهللناس

، بـه الوصـمة حلـاق وإالرسـول عـن التـنفري منذلكيفملا،  قطنيبامرأةزنتوما
»عظيماخطأأخطأفقد، الزناإىلالنيبزوجاتمنحداأنسبفمن

فـامرأة :الرسـولني علـى والتظـاهر بالنفاق) فخانتامها(«)٣(:الطربسيوقال
:الـضحاك وعـن ،  ضـيفانه علـى دلّـت لوطوامرأة،  جمنونإنه:لقومهقالتنوح

يــرادأنجيــوزوال، املــشركنيإىلأفــشتاهإليهمــااهللاأوحــىإذابالنميمــةخانتامهــا
.٢٧٥ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٥٢ص-١٠ج-الطوسيالشيخ-التبيان)٢(
.٥٩٦ص-٣ج-الطربسيالشيخ-اجلامعجوامعتفسري)٣(
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ألنالكفـر خبـالف ،  طبيعـة كليفمسج،  أحدكلعندنقيصةألنهالفجورباخليانة
.»يستسمجونهالالكفار

اهللامثـل . الرسـولني علـى والتظـاهر بالنفـاق ) خانتامهـا («)١(الكاشاينوقال
نـهم بيمبـا ابونحيـ وال،  ونفاقهمبكفرهميعاقبونأميف-واملنافقنيالكفارحال
وفيـه . لـوط وامـرأة نـوح امـرأة حبـال -والوصـلة النسبةمن،  واملؤمننيالنيبوبني

، سرهبإفشاء،  وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولخيانتهمايفوحفصةبعائشةتعريض
.»الرسولنيامرأتافعلتكما، عليهوتظاهرمها، إياهونفاقهما

كـافرتني كانتـا أمـا يفظـاهرا إاليسولـ ) فخانتامهـا («)٢(الطباطبـائي وقال
.»عليهماوتستنجدامبأسرارمهاإليهموتسرانزوجيهماأعداءتواليان

.»عليهموتظاهرمهابنفاقهما) فخانتامها(«)٣(شبروقال

. مفتركاذبعنهمغريهيقولومنالشيعةبنيعليهمتفقوهذا
أنـه بـدليل العظيمفتراءاالاذالشيعةتوانهالنسبةكذبيعلموالرجل

أهـل والفاسـقني املنـافقني ذلكيفوضاهوا«قولهاىلالشيعةعلىالفريةمنانتقل
صـلى الـنيب خطـب وفيهم،  يتوبواوملوالفاحشةباإلفكعائشةرمواالذيناإلفك

ماواهللاأهلييفأذاهبلغينرجلمنيعذرينمنالناسأيها:فقالسلمو  عليهاهللا
.»خرياإالعليهعلمتماواهللارجالذكرواولقدخرياإالأهليعلىعلمت

ابـن يـأيت الـشيعة كتـب يقـرأ ملبعـضهم لكونالفريةيفأحديشكالفحىت
مـدى علـى ترسـيخها جـرى كاذبـة مبعلومـة بربطهاالكاذبةاملعلومةلترسيختيمية

.١٣٢٥ص-٢ج-الكاشاينالفيض-األصفىالتفسري)١(
.٢٣٥ص-١٠ج-الطباطبائيالسيد-امليزانتفسري)٢(
.٥٢٤صشرح-شرباهللاعبدالسيد-شربتفسري)٣(
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فربط!االفكدثةاحبعائشةااموهو،  فيهمريةالحقاعندهمصارتحىتقرون
حادثـة يـربيء نـزل قرآنـا انوهيالعوامعندمعلومةبقضيةاالنبياءزوجاتاام

جيوزالفكذلك، للشيعةنسبتهاعدميفالتفكريميكنالاألفكحادثةفكمااألفك
. املريضاألسلوبهلذافانتبهاألنبياءلزوجاتالشيعةاامفكرةرفض

مـن تثبـت بدونتيميةابنأقوالينقلوناليومةابيوهأناألمورغريبومن
قـال نفـسها األمـور هذهيفشنيعةأقواالًهلمالسنةأهلبعضينسببينماصدقها
أناأللبـاين زعـم «)١(األردنيفالنـووي اإلمـام مركـز مـدير السقافحسنالسيد

والعياذناالزعليهنجيوزوالسالمالصالةعليهماألنبياءوزوجاتاملؤمننيأمهات
املـسألة هـذه إثارتـه مـن وتعجبنـا جـدا منهذلكصدوراستغربناوقد!!تعاىلباهللا

حنـو قبـل تعـاىل اهللاتوفـاهن والتـسليم الصالةأفضلعليهالنيبزوجاتإنحيث
بـنص مـربءات أـن مـع اآلناملوضـوع هـذا إثـارة فائـدة فماتقريباسنة) ١٤٠٠(

:ىلتعاقولهومنهالكرميالقرآن

ْذهِب اللَّـه يِريـد إِنَّما{ ِليـ كُمن عـ سجـَل الـرتِ َأه يـالْب كُمر َطهـيتَطِْهـرياً و{
.)٣٣اآليةمن: األحزاب(

أثـار وملـا . ريـب والشـك بـال زوجاتهوسلمعليهاهللاصلىبيتهأهلومن
الرفـاعي نـسيب حممـد الشيخلهتصدى) م١٩٦٧-هـ  ١٣٨٧(سنةاملسألةهذه
فرداملؤمننيوأمهاتاألنبياءزوجاتعنبدفاعهوناقشهاجلزاءخريتعاىلاهللاجزاه
يفاملـىن نـوال (مسـاه املـسألة هـذه يفعليهالرديفكتاباوصنففارقهمث. فيهاعليه

األدلـة أوردأنبعدآخرهيفيقول.)الزنامناألنبياءوأزواجأمهاتعصمةإثبات
األخأنألذكروإنين(:نصهماعلىالرديفالعلمأهلوالوأقوالسنةكتابالمن

.٦٥–٦٤ص-السقافعليبنحسن-واإلحتافالبشارة)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٦١..................................................................للشيعةينسبهاوأباطيلوترهات.. تيميةابن

يرىفلماذا،   حبتةشخصيةألسبابإخوانهبعضفارقاأللباينناصرالشيخالكبري
ومـن هـو مفارقتـه يفحمقايراينوالشخصيةألسبابإخوانهمفارقةيفحمقانفسه
اهللاصـلى اهللالرسـول وغـضبا لهوغضبااهللايفمفارقةأااهللايعلمألسبابمعه
علـى ولـو باحلقيقرمنفأين. ينكرهوالمتاماذلكليعلمالشيخوإن،وسلمعليه
.»!؟نفسه

.)٥٤:عمرانآل(}الْماكِِرينخيرواللَّهاللَّهومكَرومَكروا{
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٤٦٢

عائشةمعوالزبريطلحةفعلهمماأعظمعليفعلهما

طعنـا املقـام هذايفعائشةيعظمونأمتناقضهممناوأيض«تيميةابنقال
، أوجهبذلكعلييففالطعنمتوجهاكانإنهذاأنيعلمونوالوالزبريطلحةيف

مـن وهـي ومهـا بأمرهـا مؤمترينهلاموافقنيعائشةمعظِّمنيكاناوالزبريطلحةفإن
يقولفيهمايقدحأنلرافضيجازفإن،  عليهانةواملعاوالفواحشعنالناسأبعد
مـع حتـدث لومناالواحدأنمعسلمو عليهاهللاصلىاهللارسولتلقونوجهبأي

اليتامللكةمبرتلةجعلهاإمناذلكأنمعاوسافرمرتهلامنأخرجهاحىتغريهامرأة
بـأي يقـول أنصيبلناكانالفاحشةملظانِّإخراجهايكنوملويطيعهابأمرهايأمتر
أعوانـه عليهـا وسـلط امرأتـه قاتلمنسلمو عليهاهللاصلىاهللاسولريلقىوجه
كاملـسبية ـا يطوفونحوهلاوأعداؤهاهودجهامنوسقطتبعريهااعقرواحىت
الرجـل ألهـل اإلهانـة مظنـة يفهـذا أنومعلـوم ،   سبائهايقصدمنبهأحاطاليت

منأعظموامتهاايهاوسبوإذالهلاقهرهاعلىاألجانبطوتسليوسبائهاوهتكها
والبإذاإالأحدإليهايأتالاليتاملبجلةالعظيمةامللكةمبرتلةمرتهلامنإخراجها

مــنغريمهــاوالوالــزبريطلحــةيكـن وملخــدرهايفينظــروالســترهاأحــديهتـك 
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أختهاابنالزبريبناهللاعبدمثلحمارمهامنالعسكريفكانبلحيملوااألجانب
املـرأة سـفر وكذلك،  واإلمجاعوالسنةبالكتابجائزهلاومسهاالزبريابنوةوخل
منهاحمرمذيمعإالتسافرملوهيواإلمجاعوالسنةبالكتابجائزحمرمهاذيمع

إليهادهيمدبكرأيببنحممدالعسكريفكانأنهفلوالقاتلوهاالذينالعسكروأما
مـن علىعنهااهللارضيعائشةدعتوهلذا،األجانبإليهايدهملد إليهـا يـده مـد

اآلخـرة قبـل الـدنيا يفأخيـه أي:فقـال ،  بالنـار اهللاأحرقهـا هـذه منيد:وقالت
تقولـون أنـتم املـشنع قـال ولو،  مبصربالنارفأحرق،  اآلخرةقبلالدنيايف:فقالت

بعائـشة فُعـل مـا جـنس مـن إالـم يفعـل وملاحلـسني قتلملابواساحلسنيآلإن
اسـتوىل احلـسني آلوكـذلك ،  نفقهـا وأُعطيتبيتهاإىلوردتعليهااستوىلحيث

للحرمـة واسـتحالال سـببا هـذا كـان فـإن ،  نفقـة وأعطواأهليهمإىلوردواعليهم
.)١(»وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولحرمةواستحلتسبيتقدفعائشةالنبوية

:اجلواب

ــة ــركعــصتعائــشةإنتقــولاإلمامي ــرارالقــرآيناألمــربت ــتيفلإلق البي
اجلمــلعلــىختــرجالــيتمــنالــشديدوالتحــذيرالنبــويالتوجيــهبتــركوعــصت

اوال...األدبوعرسـه وحرمـه زوجهفهيالنيبمنمكانتهاحيترمونبليعظّمو
!)٢(»امرأةأمرهمولواقومافلحوما«بيتهايفباإلقرارأمرتوقد

بيعـة بعـد )٣(الـشرعي اإلمـام علـى خبروجهمعصواوعائشةزبريوالوطلحة

.٢٧٩ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.١٢٩ص-١٣ج-الباريفتح-حجرابنصححه)٢(
الثالثةقالأنهوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولعن«عبيدبنفضالةعنالنيسابورياحلاكمقال)٣(

فمـات سـيده مـن ابقعبدأووأمةعاصيافماتإمامهوعصىاجلماعةفارقرجلعنهمتسأل
!
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أخرجاهــاأمــاعائــشةيفوالــزبريطلحــةوذنــب، طوعيــةاختياريــةبيعــةاألولــين
بعائـشة خرجـا بينمـا ،  مكرمات،  معززات،  خدورهنيفنسائهماوصاناوخدعاها

تفريـق والتحملايتصدىأنهناالشرعياإلمامواجبومن،  القفاروالفيايفتقطع
اهللارسـول قاتـل قاتلـه مـن والـذي ،  احلـق إمـام علىاخلارجنيالطغاةمنالصف
الناكثنيبقتالموصىوهو،  اهللارسولسلموسلمهاهللارسولحربحربهلكون

أصــحابقتــلأندوبعــ، الــصحابةوأجلّـة البــدريونومعــهواملــارقنيوالقاسـطني 
الـرجلني معصيةربطوأما. عليهحقامقتاهلصارالبصرةيفاملسلمنيبعضعائشة

األغبيـاء علـى إالينطليوالمضحكفهوهلااإلماممبقاتلةالنيبزوجةبإخراجهم
وأي! والـسنة؟ للقـرآن مطيـع وهـو عـصاة وهـؤالء ! ؟بالطاعـة املعصيةعالقةفما

مـاء حـول كـذبا هلـا وحلفـوا خمدوعـة كانـت وقدذلكاهلتدعواحىتكانتملكة
قـيس طريـق ومـن «)١(البـاري فتحيفقال،  اخلروجمنالنيبحذرهاقدواحلوأب؟

الكالبعليهانبحتعامربينمياهبعضفرتلتعائشةأقبلتملاقالحازمأيببن
مثمهزةعدهابالواووسكوناملهملةاحلاءبفتح،  احلوأب:قالوا؟هذاماءأيفقال

فرياكتقدمنيبل:معهاكانمنبعضهلافقال،   راجعةإالأظنينماقالتموحدة
لنـا قـال وسـلم عليهاهللاصلىالنيبإن:فقالت،  بينهمذاتاهللافيصلحاملسلمون

يعلـى وأبـو أمحـد هـذا وأخرجاحلوأبكالبعليهاتنبحبإحداكنكيفيومذات
:أمحـد وعنـد ،   الـصحيح شـرط علـى وسندهاحلاكموحبانابنوصححهوالبزار

"
احلـاكم قـال » عنـهم تـسأل فـال بعـده فتربجـت الدنيامؤنةكفاهاوقدزوجهاعنهاغابوامرأة

لـه اعـرف والخيرجـاه وملرواتـه جبميـع احتجـا فقدالشيخنيشرطعلىصحيححديثهذا«
.١١٩ص-١ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك» علة

.٤٦–٤٥ص-١٣ج-حجرابن-الباريفتح)١(
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ابـن عـن عكرمـة عـن قدامـة بـن عصامطريقومن،  فذكرهتقدمنيالزبريهلافقال
اجلمــلصــاحبةأيـتكن لنــسائهقـال وســلمعليــهاهللاصـلى اهللارســولانعبـاس 
تنبحهـا حـىت خترجمفتوحةاألوىلموحدتنيمثساكنةودالمفتوحةمزةاألدبب
كـادت مـا بعـد مـن وتنجـو كـثرية قتلـى مشاهلاوعنميينهاعنيقتلحلوأباكالب
.»ثقاتورجالهالبزاررواهوهذا

يفجـاش ومرجـل لعلـي الـبغض أخرجهـا وإمنـا ،  باملعصيةعاملةكانتفهي
طريـق مـن البـزار وأخرج«حجرابنقال،  بطاعتهاأُمرتاليتاهلدىلرايةصدرها

بيـت أهـل خـرج وقـد أنتمكيف:قالإذحذيفةحولحننبيناقالوهببنزيد
نصنعفكيفاهللاعبدأباياقلنابالسيفبعضوجوهبعضكميضربفرقتنينبيكم

فإـا طالـب أيببنعليأمرإىلتدعواليتالفرقةإىلانظرواقال؟ذلكأدركناإذا
.)١(»اهلدىعلى

باملتناقـضات فـاتوا مقلويفالعجلأُشربملنتنفعملالنصوصهذهوكل
بقـوهلم النـاس علـى واوليموهـ اآلخربطاعةبعضهمعصيانلريبطواواملضحكات

!مطيعمجيعوإمامجيعهمعصاةإما

قتـل ملاسبوااحلسنيآلإنتقولونأنتماملشنعقالولو«تيميةابنقولوأما
إىلوردتليهـا عاسـتوىل حيثبعائشةفُعلماجنسمنإالميفعلوملاحلسني

وأعطـوا أهلـيهم إىلوردواعليهماستوىلاحلسنيالوكذلكنفقهاوأعطيتبيتها
واسـتحلت سـببت قـد فعائـشة النبويةللحرمةواستحالالسبباهذاكانفإننفقة

.»وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولحرمة

.٤٦ص-١٣ج-حجرابن-الباريفتح)١(
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الكوفـة اىلالطـف مـن قـسرا أُِخذناحلسنيفسبايااحلدثنيبنيمشاةفأي
بـشكل منـها الـدماء تتقـاطر مرفوعـة رجاهلنرؤوسوأمامهنوالتجريحبالتعنيف

اجلزيرةمبدنمروراالكوفةمنمكبالتاإلبلأقتابعلىأُِخذنمث،  وبشعمرعب
حتـت هـذا كـل ،  متـر كيلـو ألفيعنتقلالمسافةودمشقلبنانإىلبكرديارإىل

اهللاأمرهـا حيـث إىلوسـرحها معاملـة خريعائشةاإلمامعاملبينماواألسرالقهر
ذاك؟منهذافأينمكرمةمعززة

بـن اهللابعبـد عنـه اهللارضـي علـي دعا«) ١(فتوحهيفالكويفأعثمابنىرو
والجـاءت كمـا املدينـة إىلترحتـل أنهلـا فقـل عائشةإىلاذهب:لهفقالعباس

اهللاعبدفدخل،  لهتأذنأنفأبت،  عليهافاستأذنعائشةإىلفأقبل،  بالبصرةتقيم
جلـس مثوطرحهـا وسـادة منـها خذفأوسائدعليهاراحلةفإذاالتفتمث،  إذنبغري

فقـال ! إذينبغـري مـرتيل دخلتالسنةأخطأت!عباسبنيا:عائشةفقالت،  عليها
وسـلم عليـه اهللاصلىاهللارسولفيهخلَّفكالذيمرتلكيفكنتلو:عباسابن
، فيـه تقـري أنوجـل عزاهللاأمركالذياملرتلوذلك،  بإذنكإالعليكدخلتملا

وبعـد ،  وسـلم عليـه اهللاصـلى حممـد ولرسـوله وجلعزهللايةعاصمنهفخرجت
:عائـشة فقالت،  تعصيوالفارحتلياملدينةإىلباالرحتاليأمركاملؤمننيأمريفهذا
أمـري واهللاوهـذا :عبـاس ابـن فقـال !اخلطاببنعمرذاك!املؤمننيأمرياهللارحم

ذلـك أبيـت :عائـشة فقالـت !الوجـوه لهوأربدتاألنوفلهرغمتوإناملؤمنني
الشؤمظاهرةاملدةقصريةأيامككانتلقد:عباسابنفقال!عباسبنياعليكم

ومـا تأخـذين مـا صـرت حـىت شاةحلبكقدرإالأيامكيفكنتوما،  النكدبنية
:يقولحيثأسدبينأخوقالكماإالكنتوما، تنهنيوالتأمرينوالتعطني

.٤٨٧–٤٨٦ص-٢ج-الكويفأعثمبنأمحد-الفتوحكتاب)١(
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خلقفما!عنكمأرحلواهللانعم:قالتمثشديدابكاءعائشةفبكت:قال
؟ذلـك ومل:عبـاس ابـن فقال!هاشمبينيابهأنتمبلدمنإيلأبغضهوبلدااهللا

يـا عنـدي بالؤكموما:عائشةفقالت!بكرأيببنتياعندكبالؤناهذامافواهللا
، رومـان أمبنـت وأنـت املـؤمنني أمجعلنـاك أننـا عندكبالؤنا:فقال؟عباسبن

، وعـدي بتـيم الاملـؤمنني أمسميتوبنا،  قحافةأيبابنوهوصديقاأباكوجعلنا
؟وسـلم عليـه اهللاصـلى اهللابرسـول علـي أمتنـون !عبـاس بـن يا:عائشةفقالت
البصرةأهلنساءمنبنسوةعنهاهللارضيعليدعامث...عليكمننالومل:فقال

تلـك يفالبـصرة مـن عائـشة فرحلـت ،  املدينـة إىلعائـشة مـع خيرجنأنفأمرهن
، الرجـال بـزي يتـزيني أنوأمـرهن أوصاهنعنهاهللارضيعليكانوقد،  النسوة
وجـه مث، وفعـل لـي عيبفعـل :طريقهـا يفتقولعائشةفجعلت،  العمائمعليهن

حـىت بعريهـا فحركـت منـهن امـرأة فـسمعتها :قال!املدينةإىليردوينرجاالمعي
يفتقـولني اآلنانكحىتفعلتماكفاكأما!عائشةياوحيك:قالتمثمنهادنت

فاســترجعت، وجــوههنعــنوســفرنالنــسوةتقــدمتمث!تقــولنيمــااحلــسنأيب
عائـشة دخلـت مث. طالـب أيبابـن مـن يـت لقمـا هذا:وقالتواستغفرتعائشة
منـازهلن إىلالنـسوة وانـصرفت ،  منـها كانماعلىنادمةمرتهلاإىلوصارتاملدينة

مثشـديدا بكـاء لـذلك تبكـي اجلمـل يومذكرتإذاعائشةفكانت:قال. بالبصرة
قالـت مث!سـنة بعشرينهذاقبلمتليتينيا!املشهدذلكأشهدملليتينيا:تقول

صـلى اهللارسـول منيليكونأنمنإيلأحبلكاناجلملأشهدملولو:شةعائ
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ذكـور أوالدعـشرة لـه كانفإنه،  احلارثبنالرمحنعبدولدمثلوسلمعليهاهللا
.»يركبكل

الـنيب عـن رويإذاملـؤمنني أميفاهللارسـول أمـر أنفـذ الـسالم عليـه وعلي
لعلـي قـال وسـلم عليهاهللاصلىاهللارسولأنرافعأيبعن«وآلهعليهاهللاصلى

:قـال ؟اهللارسـول يـا أنـا :قـال ،  أمـر عائشةوبنيبينكسيكونإنهطالبأيببن
إىلفارددهـا ذلـك كـان إذاولكن،  ال:قال؟اهللارسولياأشقاهمأنا:قال،  نعم

.»مأمنها

.)١(»ثقاتورجالهوالطرباينوالبزارأمحدرواه«اهليثميقال

ضـعنه يف،  ويقظتهنومهيفورسولههللاطاعةحياتهعاشلسالماعليهفعلي
بالـسوء أمـارة نفـس نـوازع متلكـه ومل،  نفـسه خيونـه مل،وسلمهحربهيف،  وترحاله

!حقرية؟دنياعلىسابقتهمباعواممنهذاوأينالزالّتمنمطهرلكونه

والـزبري طلحـة يفالقـدح مـن يذكرونـه مـا أنهنـا واملقصود«تيميةابنقال
جمتهـدا كانعليابأن:ذلكعنأجابوافإن،  عليحقيفمنهأعظمهومباينقلب

جمتهـدين كاناوالزبريوطلحةنعم:قيلوالزبريطلحةمنباحلقأوىلوأنهفعلفيما
بلـغ مـا عنـها اهللارضـي بعائـشة فعلهمايبلغمللكنمنهماأفضلكانوإنوعلي
ذنبـا معهـا والـزبري طلحـة فعـل كـان إنولكنمامنهقدراأعظمفعلي،  عليفعل

عليـا أخرجـا مهـا قالوافإنالذنبموعظالقدركربفتقاوم،  ذنباأعظمعليففعل
وهكـذا :قيـل ،  علـي إىلالإليهمـا مـضاف علـي فعلـه فمااأتياألماذلكإىل

الفئـة تقتلـك :سلمو عليهاهللاصلىالنيبقالوقدعمارقتلقدلهقيلملامعاوية

.٢٣٤ص-٧ج-اهليثمي-الزوائدجممع)١(
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، يوفناسـ حتـت جعلـوه حـىت بهجاءواالذينقتلهإمنا! ؟قتلناهحننأو:قالالباغية
بعائـشة فعـال مهاوالزبريطلحةبأناحتجمنفحجةمردودةاحلجةهذهكانتفإن
قبلتوإنأيضامردودةعليهاواستيالئهمهلاعليعسكرإهانةمنعليهاجرىما

.)١(»عنهاهللارضيةمعاويحجةقبلتاحلجةهذه

:اجلواب

بوصـايا يعملهوبلجيتهدالعلياانوقلنا،  وفصلناهواضحالفرقإنقلنا
بـل ، قاصـرة عقـول علـى يتوقفـان الوالسنةوالقرآن،  والسنةالقرآنففعله،  النيب
. السالمعليهعليفهذاوالزللاخلطأمنمعصومةنصوصعلى

حتميـل حـول ادعاهماوبنيلعمارعليبقتلويةمعامدعىبنياملقارنةوأما
بالنـصوص عمـل فعمـار لـصاحبه فاضـح ربـط فهـو عائشةإخراجملسؤوليةعلي

، لإلسـالم والكيـد الـدنيا مهّهـم أنـاس ضـبط حياولوهوهدىإماممعواستشهد
هـي النـصوص خالفـت وعائـشة ، منـافق جمـرم بـاغٍ -معاويـة -وقاتلـه فاستشهد

!ذه؟هذهبطترفكيفوصاحباها

»عليهايالئهمواستهلاعليعسكرإهانةمن«بقولهترهاتمنقالهماوأما

عليـه لعلـي األباطيـل نـسب تيميـة ابـن هـم وإمنـا ! وأيـن؟ ذلـك روىفمن
اجنـالء بعـد حـدث ماواحملدثوناملؤرخونأوردوقد!لهواملنتسبنيوجيشهالسالم

، والـبغض احلقـد السالمعليهاإلمامبههواجكرميخلقعنوكشفوااملعركةغبار
تغلبنـا الواهللا:أزدمـن رجللهقالعائشةعندمنعليخرجوملا«كثريابنقال
امـرأة ـيجن وال،  داراتدخلنوال،  ستراتكنالمه:وقالفغضب،  املرأةهذه

.٢٨٠ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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ضـعيفات النـساء فـإن ،  وصـلحاءكم أمراءكموسفّهنأعراضكمشتمنوإنبأذى
ليعومضى؟مسلماتهنإذافكيفمشركاتوهنعنهنبالكفنؤمركناقدول

امضهومنفتناوالالبابعلىرجالنقاماملؤمننيأمرييا:لهفقالرجلفلحقه
جزيـت :أحـدمها قـال ،  نعـم :قال!عائشةلعلهاوحيكقال. صفيةمنلكشتيمة

عمـرو بـن القعقاعبعثف. أخطأتفقدتويبأمييا: اآلخروقال،  عقوقاأمناعنا
عجـالن وهـم الكوفـة أزدمنرجلنيعلىحالوافأعليهكانمبنفأقبلالبابإىل

.)١(»ثيامامنوأخرجهماسوطمائةفضرمااهللاعبدابناوسعد

وإمـا ! ؟موجـود واإلمـام تيميـة ابـن يقـول كمـا اجلنـد عليهااستوىلفكيف
علـى جيلـب مـن وإما،  ساحتهيربيءماأهاامبنفعلقدفعليثبتتفإنإهانتها
املـسلمني وقتـل العـصيان علـى والتحريضوسبه،   اإلمامعلىغيهبباإلهانةنفسه
إنإهانتـه وزريتحمـل مـن فهـو ،  أطفاهلموأيتمنسائهمورملتاأللوفقتلحىت
. غريهال، أُهني

٢٥٧ص-٣ج-األثريابن-التاريخيفالكامل)١(
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٤٧١

!مظلومةفاطمةإنقالمنكلهماملسلمنييفليس

رضيفاطمةإنقالمنفيهمليسكلهماملسلمونكانفإذا«تيميةابنقال
أمـا وال،  عنـهما اهللارضـي وعمربكرأيبعندحقاهلاأنوال،  مظلومةعنهااهللا

يعلمونكانواالقومأنعلىذلكدلّواحدةبكلمةهذايفأحدتكلموالظلماها
عـن عجـزا إمـا نـصرا لتركهملكانمظلومةأاعلموالوإذمظلومةليستأا

عليـه يقـدر الـذي الفعـل إذفيهـا بغـضا وإمـا ،  قهـا حلوإضـاعة إمهاالوإمانصرا
إلرادتـه املقتـضى قيـام مـع يردهملفإذاحمالةالفعلهجازمةإرادةأرادهإذااإلنسان

مـع مظلومـة كانـت فلـو إرادتـه مـن مينعـه معـارض لهأوبهجاهاليكونأنفإما
وهــمتــهأمإىلوأحبــهماخللــقأفــضلأباهــاوأنوأقارــاهاقبيلــوشــرفشــرفها
معـارض هلـم يكـون أنوإمانصرماعنعاجزينإمالكانوامظلومةأايعلمون
.)١(»باطلاألمرينوكالبغضهامنالنصرإرادةعارض

:اجلواب

عنـدما احلـسني اإلمـام إنلكقلنالوأرأيت،  هكذاتفهمالاألمورهذهإن
مـستقيم كـالم هـذا هـل !راضـيتان أمـا يعـين وهـذا ومكـة املدينةتنتفضملقتل

.٢٨١ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٤٧٢

تلقـى الأنمبجموعهـا قـضت عديـدة بالقـضية حتـيط الـيت فالظروفهناوكذلك
والنـاس ،  الـسلطة لـدى صـاغية آذانـا الـسالم عليهمـا املؤمننيوأمريفاطمةمطالبة

يفاإلسـالم يـشرب وملاإلسـالمية باألنظمـة عهدقريبةفالناسملوكهمدينعلى
عــادةعلــى، األمــورهــذهحــسميفقــريشإىلظــرونينفكــانوابتفاصــيلهقلوــا
ميثلهالنيبأنيظنونكانواالذينفسهالنظامأياخلليفةهوقريشورأس،  القبائل

وبنيـة بكـر أبـو أرادولـو . النـاس سكتاألرضيعطملقريشرأسأنرأوافلما
أيببفـداء الـنيب عمـل كمـا عمـل لكـان البيـت أهـل مـع اخلالفيدفنأنصادقة
قـال ،  تفديـه أنزوجـه تـستطع ململّـا املـسلمني مناستوهبهفقدالربيعبنالعاص

يفزينببعثتأسراهمفداءيفمكةأهلبعثملا:قالتعائشةعن«)١(الشوكاين
أيبعلـى ـا أدخلتهاخدجيةعندهلاكانتبقالدةفيهوبعثتمبالالعاصأيبفداء

شـديدة رقّةهلارقوسلموآلهعليهاهللالىصاهللارسولرآهافلما:قالتالعاص
.»نعم:قالوا، هلاالذيهلاوتردواأسريهاهلاتطلقواأنرأيتمإن:فقال

فبفــدك، والــسياسياالقتــصاديببعــدهلألمــروعمــرانتبــهبكــرأبــاولكــن
مطالبـة قبـل لـو بكـر أبـا أنواألخطـر ،  باخلالفـة مطالبتـه يدعمأناإلماميستطيع

بنـو ومعهـا وشـهدت جلاءتاألرضووهبهااليومأمينأمشهادةمعبفدكطمةفا
؟عندهاسيقولفماذاالسالمعليهلعليباخلالفةهاشم

هـو والمنـهم أحـد كـالم مسـاع مـن ممتنعـا يكنملبكروأبو«تيميةابنقال
بغـض علـى دواعـيهم تـوفر مـع كلـهم هـؤالء واتفـاق ،   واجلربوتبالظلممعروفا

.)٢(»امتناعهبالضرورةيعلممماحملبتهااملوجبةاألسبابقياممعمةفاط

.١٤٤ص-٨ج-الشوكاين-األوطارنيل)١(
.٢٨١ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)٢(
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٤٧٣.........................................................!مظلومةفاطمةإنقالمنكلهماملسلمنييفليس

:اجلواب

مـا يريدلكنهآلخرمبغضااإلنسانيكونالفقدشيءوالظلمشيءالبغض
واجلـاه فاملـال فـدك يفحـصل مـا وهذا! فيظلمهيدهيفماعلىخيشاهوقديدهيف

يفاملاليةومواردهافدكاجتماعنموعمربكرأبوفخاف،  للسلطةيقالطريعبدان
واملاديـة املعنويةوسلطتهاملالحتترمالناسوإنسيماالوفاطمةعليمواقفدعم

. آجالأمعاجالالسلطةفيهددمواقفهوتثبتالسلطةإطارضمنيفاإلمامفيكون

فيقومـون ،  شـرعية غـري ـا اتعلـم الـيت األنظمـة يفعيانـا نـشاهده مـا وهذا
ومعنويــاماليــاإضــعافهممث، وحماصــرمملنافــسيهماالقتــصاديةاملنــابعبتجفيــف

املعارضـون كـان إنلكـن ،  منـهم وختلّـصوا قتلـوهم ذلـك يفدملوإن، واجتماعيا
، بـاطالً ويـدفعوا حقـاً يقيمـوا أنإالبعوضـة جناحتستحقالالسلطةانيفهمون

تفعـل كمـا ال،  مفـسدة لواألقـ األصلحلتفعلبتمعناحةالستقرأمعارضةهكذا
سـبيل يفاأللـوف فيقتلـون -ومعاويةوطلحةكالزبري-للسلطةاملتعطّشةاملعارضة

. دنيةدنيانيل
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٤٧٤

!أحدًاقريشمنيقتلملعلي

ــهاهللارضــيعلــيوكــذلك«تيميــةابــنقــال قــريشومجهــورســيماالعن
ــةيفالإســاءةمنــهمأحــدإىللعلــييكــنملواملــسلمنيواألنــصار يفوالاجلاهلي

القبائلأكربمنيكونواملعليقتلهمالذينفإنأقارممنأحداقتلوالاإلسالم
.)١(»أيضاقَتلوقدإالالصحابةمنأحدمنوما

:اجلواب

، واضـح تـاريخ علـى واضـحة تعميـة واملـسلمني األنـصار مـع قريشاخلطه
معهـا لعلـي حـرب فـال راألنـصا أماواحدبدريفناديدهاصقريشمنقتلفعلي
!منهمعلييقتلفكيفاملسلمونأما!منهايقتلحىت

أكـرب مـن يكونـوا ملعليقتلهمالذينفإنأقارممنأحداقتلوال«وقوله
جنـدل الـسالم عليـه فعلينصبهعنوإمابالتاريخجهلهعنيكشفإما»القبائل
! بدريفقريشأبطال

روايـة علـى ببـدر علـي قتلـهم مـن أمسـاء هـذه «)٢(األمـني حمسنالسيدقال

.٢٨١ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٣٨٥–٣٨٤ص-١ج-األمنيحمسنالسيد-الشيعةأعيان)٢(
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٤٧٥.................................................................................!أحداًقريشمنيقتلملعلي

:الواقدي

:مشسعبدبينفمن

سفيانأيببنحنظلة

العاصبنسعيدبنالعاص

عتبةبنالوليد

قتلهيفشركربيعةبنشيبة

لـذلك ولعلهمعاذبنسعدقتلهوقيلأمنارمنهلمحليفاهللاعبدبنعامر
. عليهاتفقواماإاليذكرالألنهاملفيدرهيذكمل

:منافعبدبننوفلبينومن

ومحـزة إسـحاق ابـن روايـة علىعليقتلهالريانأباويكىنعديبنطعيمة
.العزىعبدبنأسدبينومنالواقديروايةعلى

األسودبنزمعةبناحلارث

علـي قتلـه قـال شرمعأبوحدثينالواقديقالاملطلببناألسودبنعقيل
املفيديذكرهوملاملازينداودأبوقتلهوقيلومحزةعليقتلهيفشركوقيلوحده

عبـد بـين ومـن . العدويـة ابـن وهوالعزىعبدبنأسدبنخويلدبننوفل
قصيبنالدار

عليهاهللاصلىالنيببأمربالسيفصرباعليقتلهكلدةبناحلارثبنالنضر
وسلم

قتلهوقيلالدارعبدمنمنافعبدبناشمهبنعمروموىلليصمبنزيد
مرةبنتيمبينومن. لهعليقتليفخالفااملفيديذكروملبالل
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مرةبنتيمبنسعدبنكعببنعمروبنعثمانبنعمري

املغريةبنالوليدبينومن. ياسربنعمارقتلهوقيلخمزوملبينحليف

املغريةبنأميةبينومن، الوليدبنخالدأخوليدالوبنقيسأبو

رفاعةبينومن. أميةأيببنمسعود

خمزومبنعمرانبينومن. رفاعةأيببناهللاعبد

عائذبنعوميربنالسائببنحاجز

يذكرهوملالبالذريروايةعلىعليقتلهعوميربنالسائببنعوميراخوه
املفيد

:جمحبينومن

. مظعونبنوعثمانعليفيهشركلوذانبنغريةاملبنأوس

سهمبينومن

أنـه يفخالفـا املفيـد يذكروملالساعديأسيدأبوقتلهوقيلاحلجاجبنمنبه
عليقتله

املفيديذكرهوملاحلجاجبننبيه

احلجاجبنمنبهبنالعاص

أيبعـن اقـدي الوروى،   سـهم بـن سعدبنعديبنقيسبنالعاصأبو
. خالفـا فيـه املفيـد يذكروملدجانةأبوقتلهوقيلعليقتلهأنهأصحابهعنمعشر

، علـي قتلـه املطلـب بـن األسـود بنزمعةانالشيعةروايةيف:احلديدأيبابنقال
. دجانةأبوقتلهزمعةوانزمعةبناحلارثقتلانهالروايةيفواألشهر

وابـن الغابةأسديفاألثريوابناملفيدقال. معااقتلهمعلياأناملفيدعنومر
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٤٧٧.................................................................................!أحداًقريشمنيقتلملعلي

أيببـن أسـيد قـال ببـدر الـسالم عليهاملؤمننيأمريصنعهوفيما:اإلصابةيفحجر
:بهويعريهمعليهقريشمشركيحيرضوثيمبنإياس

   
   

   
   

   
   

الـسالم عليـه املـؤمنني أمـري افتخـر طاملـا والذينقريشقبائلمجهورفهؤالء
حـرب اىلسـار عنـدما يقـول الـسالم عليـه فتـراه ورسولههللاطاعةكفارهمبقتل

ضعفتماحبذافريهاتولتحىتساقتهالفيكنتإنواهللاأما«والقاسطنيالناكثني
مـايل جنبـه مـن احلقخيرجحىتالباطلفألنقنب،   ملثلهاذاهمسرييوإنجبنتوال

بـاألمس لـصاحبهم وإين. مفتـونني وألقاتلنـهم كافرينقاتلتهملقدواهللا. ولقريش
ــا ــاكم ــومصــاحبهمأن ــاواهللالي ــنقمم ــات ــريشمن ــااهللاأنإالق ــيهماختارن عل

:األولقالكمافكانواحيزنايففأدخلناهم

   
  )١( 

.»أيضاقَتلوقدإالالصحابةمنأحدمنوما«تيميةابنقولوأما

قتـل انـه املؤرخونينقلإذ!عمرمثلواحداشخصاقتلمنبنيفرقهناك

.٨٢–٨٠ص-١ج-عليه السالم علياإلمامخطب-بالغةالج)١(
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مـن وثالثـني مخـسة دهاوحـ بـدر يفقتـل الـذي علـي وبنيفقطشامهبنالعاص
! !املشركنيمنواحداقتلانهاملؤرخونينقلفلمبكرأبووأما!! املشركني

مكتـوف وهـو صـربا قتلـه يـسهل مبنيتربصكانعمرأنذكرهيخِجلومما
!!فالناقتلتإينليقولاليدين

)١(سلولبنأيببناهللاعبديفقاهلا

)٢(التميمياخلويصرةذيويف

)٣(بلتعةايببنحاطبويف

)٤(ربيعةبنعتبةبنحذيفةأيبويف

قتيـل غـري املؤرخـون لـه يـذكر وملالـوغى سـاحات يفشجاعتهكانتوأين
!!واحد؟

اخلطبــةيفوهــي»لــضغنهرجــلفــصغا«الــسالمعليــهاملــؤمننيأمــريوقــول
أميـة بـن سـفيان ابنةهيأمهالنوقاصأيببنسعداملقصوديكونقدالشقشقية

انهعنهقالوامنحىتأنيفيدوهذا. بدريومعليكبارهمقتلوقدمشسعبدبن
بنيالاملؤمننيبنيفالنسبوإال!جاهليأمربسببعليايبغضاملبشرةالعشرةمن

. واملسلمالكافر

وملالكفّـار قتـل لكونـه الـسالم عليـه علـي علىوحتاملهتيميةابنكذبفظهر
!قتيللعثمانيذكروملبكرالأيب- فقطواحدالهنسبوا- عمرالالكفارمنيقتل

.١٤٥ص-٢٨ج-الطربي-الطربيتفسري)١(
.٢٣٤ص-الربعبدابن-الدرر)٢(
.٦٩ص-١٤ج-العمالكرت)٣(
.١٦٩ص-١ج-حبانابن-الثقات)٤(
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٤٧٩

!لهالكفّاروعداوةعمر

هلـم عداوةوأكثرالكفارعلىأشدعنهاهللارضيعمروكان«تيميةابنقال
. »معروفةلهوعداومفيهفكالمهمعليمن

، باألباطيـل يـأيت الرجـل هـذا ! ؟معروفـة اومعـد كانـت ومـىت أين:قلت
حـصل وهـذا ،   أكربلهبغضهميكونوالكافريناملشركنييضرالذيإنعروفوامل
الكـافرين علـى امسـه وقعيكوناإلسالمانتشارسيفهبسببكانوالذيعليمع
وهـذا أكثـر يبغـضونه وزعمـاءهم كبارهمقتلوالذي، عليبسببكانوهذاأكرب

. السالمعليهعليعمحاصل
يفاملـسلمني علـى األقسىاملعركةيفالنيبامراليتالظروفاشديفوحىت

عمرومعهالقتالبكرأبوتركبينمايقاتلوهولواءهحامالبقربهعليكان، حياته
للمـشركني دبرهمولّياالبحرإىلعفانبنعثمانهرببينما)١(قتلالنيبإنلظنهم
!!»عريضةاذهب«يبالنعنهوقال

ومـن الـشيعة     )٤(وأمحـد بـن حنبـل      )٣(الطربيوكذلك   )٢(إذ روى ابن عساكر   

.٣٣٢ص-إسحاقابنسرية)١(
.٧٦ص-٤٢ج-عساكرابن-دمشقمدينةتاريخ)٢(
.١٩٧ص-٢ج-الطربيجريرابن-الطربيتاريخ)٣(
.٦٥٦ص-٢ج-حنبلبنامحد-الصحابةفضائل)٤(
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أخربنا أبو احلسن السلمي «وغريهم واللفظ البن عساكر)٢(والطوسي)١(رواها املفيد
أنبأنا عبد العزيز بن أمحد قاال أنبأنا أبو عبد اهللا احلسني بن عبـد اهللا بـن حممـد بـن              

يم الزهـري أنبأنـا     إسحاق األطرابلسي أنبأنا خيثمة بن سليمان أنبأنا حيىي بن إبـراه          
علي بن حكيم أنبأنا حبان بن علي عن حممد بن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أبيه عن 

إىل نفـر مـن قـريش    أيب رافع قال ملا كان يوم أحد نظر النيب صلى اهللا عليه وسـلم        
إمحل عليهم فحمـل علـيهم فقَتـل هاشـم بـن أميـة املخزومـي وفـرق           :فقال لعلي 

:إىل مجاعة من قريش فقال لعليصلى اهللا عليه وآله وسلممث نظر النيب، مجاعتهم
مث نظر إىل نفر من ، فقتل فالناً اجلمحي، إمحل عليهم فحمل عليهم ففرق مجاعتهم

وقتل أحد بين عامر ، إمحل عليهم فحمل عليهم ففرق مجاعتهم:قريش فقال لعلي
:)ى اهللا عليه وسلمصل(بن لؤي فقال له جربيل عليه السالم إن هذه املؤاساة فقال

.»وأنا منكم يا رسول اهللا:فقال جربيل، إنه مين وأنا منه

، عـن ابـن إسـحاق    ،  حدثنا سـلمة   :قال،  حدثنا ابن محيد  «) ٣(وروى الطربي 
رجـالن مـن     -وسـعد بـن عثمـان       ،  وعقبة بـن عثمـان    ،  عثمان بن عفان   فر :قال

فأقـاموا بـه   . ي األعـوص جبل بناحية املدينة ممـا يلـ  ، حىت بلغوا اجللعب  -األنصار  
لقـد ذهبـتم   :فقال هلم، صلى اهللا عليه وآله وسلم    مث رجعوا إىل رسول اهللا    ،  ثالثا

:بنفسههربومنيقاتلوحدهالنيبتركمنيعاتبقرآننزلوقد.»فيها عريضة

حـدثين  :قـال ،  حـدثين أيب  :قـال ،  حـدثين حممـد بـن سـعد       «)٤(قال الطـربي  

.٨٩ص-١ج-املفيد-اإلرشاد)١(
.١٤٣ص-الطوسي-األمايل)٢(
.١٩٤ص-٤ج-الطربيجريرإبن-البيانجامع)٣(
.١٦١ص-٤ج-الطربيجريرإبن-البيانجامع)٤(
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:وأما قوله..:عن ابن عباس قوله، عن أبيه، حدثين أيب:قال، عمي

.١٤٧اآليةمن-عمرانآلسورة}وَثبت أَْقدامنا{

وال جتعلنـا ممـن ينـهزم     ،  اجعلنا ممن يثبت حلرب عـدوك وقتـاهلم       :فإنه يقول 
.وال يثبت قدمه يف مكان واحد حلرم، فيفر منهم

}مِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا عرانْص١٤٧اآليةمن-رانعمآلسورة}و.

وإمنا هذا تأنيب   . وانصرنا على الذين جحدوا وحدانيتك ونبوة نبيك      :يقول
وتأديـب  ، من اهللا عز وجل عباده الذين فروا عن العـدو يـوم أحـد وتركـوا قتـاهلم          

كمـا فعـل هـؤالء      ،  قُِتل نبـيكم  :هال فعلتم إذ قيل لكم    :يقول اهللا عز وجل   ،  هلم
فصربمت لعـدوكم  ، إذ قتلت أنبياؤهم،  ن أتباع األنبياء  الذين كانوا قبلكم م   ،  الربيون
كما مل ، فتحاولوا االرتداد على أعقابكم، ومل تضعفوا وتستكينوا لعدوكم، صربهم

ا وسـألتم ربكـم النـصر والظفـر كمـ     ، يضعف هؤالء الربيون ومل يستكينوا لعدوهم  
وعلى جهاد فإن اهللا حيب من صرب ألمره ،  اهللا عليهم كما نصروا    فينصركم،  سألوا
.»فيعطيه النصر والظفر على عدوه، عدوه

:!الكفاروبعضالصحابةبعضبنياحلميمةبالعالقةالتاريخكتبحفلتبل

كـان خالـد بـن الوليـد حيـدث وهـو       «) ١(وقد روى ابن أيب احلديـد يف شـرحه    
لقد رأيتين ورأيت عمر بن اخلطاب ، هللا الذي هداين لإلسالماحلمد:بالشام فيقول

فمـا  ، وإين لفي كتيبة خـشناء ، حني جال املسلمون وازموا يوم أحد وما معه أحد      
فنظـرت  ، وخشيت إن أغريت به من معي أن يـصمدوا لـه     ،  عرفه منهم أحد غريي   

..»إليه وهو متوجه إىل الِشعب

.٢٣–٢٢ص-١٥ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
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فهمـا قـد    ) املـسلم (ومن الغريب هذه العالقة احلميمة بني هذا الكافر وهـذا         
ار ليتحاربا فما الذي حصل حىت ال يقوم خالد بقتل عمر وقـد      قطعا البوادي والقف  

! ؟رآه مولّيا

ومن غريب هـؤالء املـسلمني أن بعـضهم ظـن بـأن اإلسـالم انتـهى فـذهب                 
االـزام حـىت انتـهى إىل    وأمعـن بعـضهم يف    «)١(قـال السرخـسي   !مهروالً اىل مكة  

لـسالم فمـا وجـه    فالذي يف مكة مشركون جاءوا لقتل النيب عليه الـصالة وا   »!مكة
!اللجوء اليهم بعد االزام؟

والقصة اليت نقلها الطربي وان كانت تثبت هروب الصحابة ولكنـها مـشوهة            
إن انس بـن النـضر   :وقيل«نفس القصة بألفاظ أخرى وفيها     )٢(فقد نقل ابن األثري   

ليـت :مسع نفراً من املسلمني يقولون ملا مسعوا أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قتـل         
. لنا من يأيت عبد اهللا بن أيب بن سلول ليأخذ لنا أماناً من أيب سفيان قبل أن يقتلونا   

فقـاتلوا علـى   ، يا قوم إن كان حممد قد قُتل فإن رب حممد مل يقتل    :فقال هلم أنس  
وأبرأ إليك مما جـاء بـه    ،  اللهم إين أعتذر إليك مما يقول هؤالء      ،  ما قاتل عليه حممد   

.»لمث قاتل حىت قت، هؤالء

وأنت ترى أن مقارنة النصني نص ترك القتـال مـن عمـر وبعـض الـصحابة            
وهذا النص تؤدي للقول بـأن الـذين أرادوا اخـذ األمـان مـن سـيد املـشركني هـم                   

. !رجال فيهم عمر وطلحه

صـلى  أن رسـول اهللا :عن ابن عبـاس   «)٣(وطلب األمان ذكره الطربي فقال    
.١١٨ص-١ج-السرخسي-الكبريالسريشرح)١(
.١٥٧–١٥٦ص-٢ج-األثريابن-التاريخيفالكامل)٢(
.١٥١ص-٤ج-الطربيجريرإبن-البيانجامع)٣(
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، والنـاس يفـرون  ، مـة ة معه يومئـذ علـى أكَ  اعتزل هو وعصاباهللا عليه وآله وسلم  
؟صلى اهللا عليه وآله وسلم    ما فعل رسول اهللا    :ورجل قائم على الطريق يسأهلم    

والـذي  :فقـال !واهللا ما ندري ما فعـل   :فيقولون،  وجعل كلما مروا عليه يسأهلم    
إـم  ، قتـل لنعطينـهم بأيـدينا   صلى اهللا عليه وآله وسـلم  نفسي بيده لئن كان النيب    

..»!عشائرنا وإخواننال

:يقولواهللا! !االختالففعالم»وإخوامعشائرهم«إذنفهم

ــا{ ــاي هَأيــواالَّــِذين نــذُواالآم ــاءكُمتَتَّخِ آبانَكُمــو إِخوــاء ِليواإِِنأَوبــتَح اس
لَىاْلكُفْرعانِاألِمينموملَّهتَويكُممِن فَُأولَِئـك م هـ ونلْ ) ٢٣(الظَّـالِم قـُ

إِنَكانكُماؤآبكُماؤنأَبوانُكُموإِخو م شِريتُكُم وأَْزواجكـُ عـو
ساكِن كَـسادها تَخْشونوتِجارةاقَْترفُْتموهاوأَمواٌل مـا وَنهضَـوـ تَرأَحب

كُمإِلَيولِهِاللَّهِمِنسراٍدوِجهِبيلِِهيِفوواسصبتَّىفََترحْأتِييرِِهاللَّهبَِأم اللَّـهو
.٢٤-٢٣التوبةسورة}الْفَاسِقِنيالْقَوميهدِيال

بـرباءة عليـاً أرسـل وآلـه عليـه اهللاصـلى النيبإنوغريهتيميةابنوباعتراف
أوإليـه أهلـه اقـرب الرجلعنواإلبرامبالعقديقوممنأنتعارفتالعربنلكو
علـي هـو النـاس عنـد الـنيب منالناساقرببأناعتراففهذا،  أهلهمنكانمن

النقـيض لكونـه والسالمالصالةعليهالنيبيبغضونالكافرينولكونالسالمعليه
دونالرجـل ذاكعلـي فكانرينالكافمنابغضهمالنيبمنالناساقربكانهلم

!غريه
أنوآلـه عليـه اهللاصلىالنيبمقتليفالشكندوعاحديفحاولفعمروإالّ

فعلملااملشركنيمععداوةلههذهاحلالكانتولوليستأمنهماملشركنيإىليذهب
. ذلك
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والدمــاءهمســفكواحــىتلعثمــانالقــومينتــصرفكيــف«تيميــةابــنقــال
سـلم و عليـه اهللاصـلى اهللارسـول وهـو عثمـان منإليهمأحبهونملينتصرون

عليـه اختلـف وقدمعهدماؤهمسفكتحىتمعاويةمعيقاتلونوكيفبيتهلوأه
املطلـب عبدبنفالعباسمعهمنافعبدوبنوعليمعيقاتلونوالمنافعبدبنو
فلمعليإىلمييالناكانوكالمهاأميةبينأكربحرببنسفيانوأبوهاشمبينأكرب
.)١(»أولهيفواألمرذاكإذمعهالناسقاتالال

:اجلواب

كـان فبعـضهم ،  ألنفـسهم النـاكثون انتـصر إمنـا لعثمـان ينتصرواملالقومإن
علـي حيكمهـم والالـشيطان حيكمهـم أنيتمنـى كـان وبعـضهم لنفسهاألمريريد
الـنيب عـم فهـو العبـاس أمـا و،  للخالفـة يـسعون كـانوا والقاسطون،  السالمعليه

الــوهنعليــهيــدخلمــنأولونيكــأنيريــدفــالاإلســالمقــامأكتــافهموعلــى
ذلـك أرادفقـد سـفيان أبـو وأمـا املـسلمني علـى انتقـضت قدوالعربباالختالف

خـيال الـوادي ألمـألن واهللاتيمـي عليكميليأنمنافعبدبينياأرضيتم«بقوله
.)٢(»ورجل

واجلـاه والتملـك الـسلطة شهوةغلبتهممنمتاثلأنأبتعليحكمةولكن
أمثالعندقليلمتاعهيوإمنا. ألهلهاالدنيافترك،  اإلسالممصلحةحسابعلى
.السالمعليهعلي

.٢٨١ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٥٩٦ص-٣ج-اإلجيي-املواقف)٢(
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بكرأبيبنحممدمنخريمعاوية

ومرتلةورياسةجاهاأعظمكانفمعاوية«بكرأيببنحممديفتيميةابنقال
روىعنهاهللارضيمعاويةفإنوأكرموأحلموأدينوأعلممنهخريمعاويةبلمنه

وغريهاواملساندالصحاحيفحديثهاحلديثأهلروىوقدالفقهيفوتكلماحلديث
العلمـاء بعضوذكروغريهاواملساندالصحاحيفحديثهبعضالعلماءبعضوذكر
يفاملعتمـدة الكتـب يفذكـر لـه فليسبكرأيببنحممدوأماوأقضيتهفتاويهبعض

.)١(»والفقهاحلديث

:اجلواب

الـسالم عليـه علـي ربيـب مـن وأدينوأعلمفقيهاراويايةمعاويكونكيف
)٢(املـالكي حـسن الـدكتور حـسن طـرق بعـدة وردحبـديث بقتلهالنيبأوصىوقد

.٢٨٦ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
واألمـر معاويـة بـتكفري فـالقول ) الرافـضة (اىليكرهونـه مـا كـل ينـسبوا بانمغرمونالسلفيون)٢(

نـزال الفإننـا «األلبـاين يقـول ! !»الكـايف «يفروتـه الشيعةأننويدعومنهينسلّونبقتلهالنبوي
تكفـري علـى ـا وحيتجـون ،  األحاديـث هـذه مثـل يـروون احلاضـر العصريفالشيعةبعضنرى

املـسمى ،   اهللالغـري املتعبدللكليين" الكايفأصول" كتابعلىاملعلقمثلعنهاهللارضيمعاوية
الـنيب وأن،  وتكفـريه معاويـة لعـن يفكاملتنيصفحتنيسودبل؛كتبفإنه،  املظفراحلسنيبعبد

!
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معاويـة رأيـتم إذا: سـعيد أيبحديث: األولاحلديث«فقالأساسهاعلىاحلديث
. فاقتلوهمنربيعلى

معإسنادلهعرفيالاًموضوعحديثاًالعلمطلبةأكثريظنهقداحلديثهذا
، الرجـل فضليفحوايصحاليتالضعيفةاألحاديثكلمنأقوىأنهسيتبنيأنه

أهـل قواعـد وخالفنـا تناقضناوإالحسنحديثأنهعنهيقالماأقلحديثوهو
رويوقـد ، آحـاد حـديث يبقىلكنهاآلتيةطرقهوعممبجصحيحهوبل،  احلديث
عنـد احلـسن رتبـة عـن األسانيدذهاحلديثيرتلواللذاتهحسنبعضهابأسانيد

وابـن حنيـف بنوسهلاخلدريسعيدأيبعنمرويوهو،  احملدثنيمناملتشددين
:مرسالًالبصريواحلسنبدرأهلمنومجاعةاهللاعبدابنوجابرمسعود

الطـريقني أحـد ،  طـريقني مـن عنـه وروي،  اخلدريسعيدأيبحديث: أوالً
:أخرىأحاديثيفلكنمنفرداًتيميةابنبهيصحح

علـي عـن الثقاتمنمجاعةرواه:سعيدأيبعننضرةأبو: األولالطريق
طريـق مـن متابعـة وهلـذا . اخلدريسعيدأيبعننضرةأيبعنجدعانبنزيدبن

. سعيدأيبعنأبيهعننضرةأيبعنامللكعبدعنجبلةبنعثمان
"

لـه شـاء مـا ذلكتأييديفساق،  بقتلهأمروأنه،  السنةغريعلىمبوتهأخربوسلمعليهاهللاصلى
إىلبادرتولذلك،  الباطالناحلديثانهذانمنها،  الباطلةواألحاديثاملوضوعةاآلثارمنهواه
علـم ولـئن ،  إسنادمهاحاليعلمالهذااحلسنيعبدأنالظنوغالب،  لناسنصحاحاهلمابيان
لعـن والغاية،   الوسيلةتربرأمثالهعندالغايةألنبطالمامعمااالحتجاجمنذلكمينعهفما

ــة ــووتكفــريهمعاوي ــادول ــىباالعتم ــضعيفةاالحاديــثسلــسلة» املوضــوعةاألحاديــثعل -ال
وهـو مـا نوعـا املنصفنيشيوخهمأحداملالكيحسنبأنترىوأنت. ١٩٦ص-٣ج-األلباين

.!ونفاقهمعاويةبكفروحيكماحلديثحسنيؤكد
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الـوداك أيبعنجمالدطريقمنفروي:سعيديبأعن...الثانيةالطريقأما
بـن زيـد بـن علـي طريق:األسانيدهذهعلىاحلكمتفصيلوهذا. سعيدأيبعن

بنزيدبنعليلوجودضعيفاإلسنادهذا:سعيدأيبعننضرةأيبعنجدعان
قـال كمـا ــ ضـعيف أنـه إالمـسلم رجـال مـن كـان وإنالبصريالتيميجدعان
ولـو احلقيقـة طلـب يفإالاهلـوى يأخذهممناهللاشاءإنولسناـيبالتقريفاحلافظ

فرجالـه مسلمشرطعلىاإلسنادهذاأنلقلنااحلقيقةحسابعلىجياملممنكنا
مـع ــ تيميـة وابـن بكـثري هـذا دونهـو مـا يـصحح مناحملدثنيومنمسلمرجال

يـضاف مث. عليـه ةحجـ فهذا،  هذازيدبنلعليحيصحممنـمعاويةعنمنافحته
. نضرةأيببنامللكعبدبروايةنضرةأيبعنزيدبنعليتوبعقدانههلذا

عـن وعمـه أبيـه عـن الفقيهحممدبنأمحدعناروحنييفحبانابنفرواه
أبيـه عننضرةأيببنامللكعبدعنجبلةبنعثمانعنعثمانبنحيىيعنجده
بـن حممـد بـن أمحـد حبـان ابـن فشيخ،جداًضعيفاإلسنادوهذا،  سعيدأيبعن

وقلببالوضعمتهمالفقيهبشرأبوراشدبنعبداهللابنفضالةبنبشربنمصعب
. الشواهدوالاملتابعاتيفاليقبلالومثلهاألسانيد

الكثريةاحلديثوبشواهدالثاينالطريقمعسيمااللغريهحسناإلسنادلكن
جمالـد عـن مجـع احلـديث روىفقـد :سعيدأيبعنةمتابعوللحديث:ستأيتاليت
فمجالد،  جداًضعيفاإلسنادوهذا: قلت. اخلدريسعيدأيبعنالوداكأيبعن
كنـت لـو : قلـت .)بـالقوي لـيس (:حجـر ابـن عنـه وقالالذهيبفيهتوقفهذا

ورأيجـداً ضـعيف جمالـد أنعنـدي والـصواب ،  لقويتـه بالتقليـد األسانيداًمقوي
بـن جـرب (الـوداك أبـو أمـا . متابعاتـه يقبـل ممنفهوهذامنلأفضجمالديفالشيخ
يفحجـر ابـن عنـه قال،  السننوأصحابمسلمرجالمنصدوقثقةفهو) نوف
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. مطلقاًصدوقأوثقةأنهوالصواب) يهمرمباصدوق(التقريب

فهـذا ) بـالقوي لـيس (حجـر ابنيقولكماجمالدكانإنهذاوعلى: أقول
يفعنـدي الـصواب لكـن لغريهاحلسنإىلاإلسنادهذابهيرتقيشديدغريضعف

والــ كذبـه أقـل ملإنــ الـشديد ضعفهيلوظهرحبثتهوقدجداًضعيفأنهجمالد
كـثرية أخطـاء عليـه جربـت فقـد الشواهديفوالاملتابعاتيفالجمالدحديثأقبل
ــ اقتنـاع والحجـة بـال ــ التـصحيح جمـرد أريدلووكنت،   يكذببأنهأجزمأكاد

: أقـول أناالعتمـاد ـذا والسـتطعت حجـر ابنواحلافظالذهيبعلىالعتمدت
لذاتـه ضـعيف األولأنالـصواب لكـن لغـريه حـسن والثاينحسناألولاإلسناد
واحلـديث ،  جـداً ضـعيف فهوجمالدإسناداإلسنادهذاأماـسيأيتمماـلغريهحسن
. ستأيتأخرىبطرققوي

فـــاقتلوهمنـــربيعلـــىمعاويـــةرأيـــتمإذا: مـــسعودابـــنحـــديث: يـــاًثان
علىمعاويةرأيتمإذا(:احلديثعنهرويوقد:قويـمسعودابنإىلـواإلسناد

بـن عبداهللاعنحبيشبنزرعنالنجودأيبابنعاصمطريقمن) فاقتلوهمنربي
:طرقأربعمنعاصمعنوروي، مسعود

حممـد عـن الطربيأخربنا: قالاروحنييفحبانابنرواه: األولالطريق
. عبـداهللا عـن زرعـن عاصـم عـن شريكعنالرواجينيعقوبعبادثناصاحلبن

شـيعي ثقـة وهـو البخـاري رجـال منيعقوببنفعبادحسناإلسنادهذا: أقول
) توبـع وقـد -نفـسه الـسعد الـشيخ قـرر كمـا -جرحاًليسالصدقمعوالتشيع(

جليلثقةفحبيشبنزرأماصدوقعاصموكذلكـتوبعوقدـصدوقوشريك
. كبريصحايبمسعودوابن
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عنالنجودأيببنعاصمعنظهريبناحلكمرواها: والثالثالثاينالطريق
. فذكرهمسعودبنعبداهللاعنحبيشابنزر

) بالرفضورميمتروك(ظهريبناحلكملوجودجداًضعيفاإلسناد: أقول
. كبريصحايبمسعودوابنثقةحبيشبنوزرفصدوقصمعاأما

) الثالـث الطريقوهو(املنذرأيبوسالمشريكمنتوبعقدهذااحلكملكن
. جـداً ضعيفاًاإلسنادلكاناحلكميتابعملولو،  الطريقذاحسناًاحلديثفأصبح

األوائـل الـشيعة حلقـت الـيت التـضعيفات مـن كثرياًأنإىلالتنبيهينبغي: مهمتنبيه
العلمـاء عنـد غريبـة أصـبحت الـيت الثابتـة األحاديـث هـذه روايتـهم بسببكانت

عهـد يفأمـا ،  والعباسـية األمويـة الـدولتني عهـد يفالـسلطات مـن عنـهم املرضي
العباسيةالدولةعهديفوأماديثاألحاهذهمثلمنعسببفواضحاألمويةالدولة

علــىالثــوراتيفعلــيآلأنــصارمــنكونــونيغالبــاًاألحاديــثهــذهرواةفــإن
خلفـه تزحـف قـدوة هـؤالء مـن خيـرج أالالعباسـية الدولةيهمفلذلكالعباسيني
. عليآلمنالثائرينمعباخلروجأفىتإذافتواهيفتثقأو، اجلماهري

بنمنصورعنالفزاريحممدبنسفيانروىعبداهللابنجابرحديث: ثالثاً
وهـو (حممـد بـن جعفـر عن) ثقة(باللبنسليمانعن) مبنصوربأسوال(سلمة

. فالنـاً رأيـتم إذا(مرفوعـاً عنـه اهللارضيعبداهللابنجابرعن) ثقة(أبيهعن) ثقة
. حممدبنسفيانلوجودجداًضعيفاإلسنادهذا: قلت

حـدثنا : قـال عديابنرواه:حسنوسندهحنيفبنسهلحديث: رابعاً
حـدثنا الفـضل بـن سـلمة حـدثنا الـرازي عيسىابناحلسنياحدثنسعيدبنعلي
حنيـف بـن سـهل بـن أمامةأيبعنالتيميإبراهيمبنحممدعنإسحاقبنحممد
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علـى فالنـاً رأيـتم إذا«:وسـلم وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولقال: قالأبيهعن
.»فاقتلوهاملنرب

كبـار مـن وهـو دوقصإسحاقابنإالثقاترجالهحسن؛اإلسناد: أقول
إبـراهيم بـن حممـد شـيخه أمـا . األربعـة والـسنن مسلمرجالومناملغازيعلماء
فمعـدود حنيـف بنسهلابنأمامةأبووشيخهاجلماعةرجالمنثقةفهوالتيمي

لكـن إسـحاق ابنعنعنةعليهيعكروقد،  احلسنأحوالهأقلفاإلسنادالصحابةيف
راويتـه فهـو إسـحاق ابـن تلميـذ أما. صحيحهيفإسحاقابنعنعناتقبلمسلم
عـن روايتـه قبلـوا العلماءلكن) اخلطأكثريصدوق(فهواألبرشالفضلبنسلمة
مــنفهــوإســحاقابـن شــيخهعــنرواهـا الــيتالــسريةكتـب ومنــهاإســحاقابـن 

تبلـغ أنإىلبغـداد لـدن مـن لـيس (:احلميدعبدبنجريرقالحىت،  بهاملختصني
فهـو كـثرياً خيطـئ كانفإنإذنالفضلبنسلمةمنإسحاقابنيفأثبتخراسان

بـن عيـسى بـن احلـسني فهـو األبـرش تلميـذ أمـا . إسحاقابنعنأحاديثهغرييف
كـان إنعـدي ابـن شيخسعيدبنعليوتلميذه،  صدوق(احلارثيالرازيميسرة

فظاحلـا (الـذهيب فيـه قـال وقـد ضـعف ففيـه الرملـي كـان وإنثقةفهوالعسكري
. األخذيفاملتثبتنيمنوهوعديابنهوعنهواآلخذسيماال، )البارع

اإلسـناد ـذا لغريهصحيحاًاحلديثويصبحاإلسنادحسنفاحلديث: أقول
ابـن حديثيفكمالذاتهاإلسنادحسنبعضهاشواهدلهوأنخاصة،  اهللاشاءإن

)١(.»عمريةأيبابنحديثمنأقوىوهو. مسعود

ولكنـهم معاويـة لـك زمانهيفوأمثالهاحلديثهذاحيفظونالناسكانوقد
!والقتلالتعذيبخوفبهالبوحخيافونكانوا

.املالكيفرحانبنحسن-والصحابةالصحبةيفالسعداهللاعبدالشيخمع)١(
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صـحيح اهللارسـول منـرب ارتقىإذامعاويةبقتلالنبويةالوصيةفحديثإذن
.)الصحةدرجاتمنواحلُسن(حسنأو

يفتـروى كانـت لـه وتفخـيمهم معاويـة تفـضح الـيت األحاديثهذهوأمثال
صــحيحهيفحبــانابــنروى، وقتلــهمعاويــةتعــذيبمــنخوفــاًاملظلمــةالزوايــا

بـن اهللاعبيـد حـدثنا ،   جماشـع بـن موسىبنعمرانأخربنا«لهواللفظ)١(واهليثمي
عـن ،  الـسمط بـن عـامر عـن ،  مـد حمبـن عاصمحدثنا،  أيبحدثنا،  معاذبنمعاذ

عـاش مـا بـه أحـدث أنتميناسـتك مثحـدثين قـال طلحـة بـن إسـحاق بنمعاوية
قاضـي وهـو يـسار بنعطاءحدثين:يقولوهومسعته:قالعامرفذكر-معاوية
عليـه اهللاصـلى -اهللارسـول قـال :يقـول وهـو مـسعود ابـن مسعت:قالاملدينة

المــاويفعلــون، يفعلــونالمــايقولــونبعــديمــنأمــراءســيكون":-وســلم
ومـن ،  مـؤمن فهوبلسانهجاهدهمومن،مؤمنفهوبيدهجاهدهمفمن،  يؤمرون

منـه احلـديث مسعـت فحني:عطاءقال. "بعدهإميانال،  مؤمنفهوبقلبهجاهدهم
؟ذاهكيقولمسعودابنمسعتائت:فقال، فأخربتهعمربناهللاعبدإىلانطلقت
؟تعـوده أنمينعـك فمـا ،  مريضهو:فقلت:عطاءقال. حديثهيفعليهكاملدخل

عـن سألهمث،  شكواهعنفسأله،  معهوانطلقتفانطلققال. إليهنابفانطلق:قال
عبـد أمابـن كـان مـا :يقولوهو،  كفهيقلبوهوعمرابنفخرج:قالاحلديث
.»وسلمليهعاهللاصلى-اهللارسولعلىيكذب

ألنمعاويـة حكـم طـوال عنـه بـاخلرب حيـدث الأنالسامعاستكتمفالراوي
واللـسان باليـد مبجاهـدم وآلـه عليـه اهللاصلىالنيبمرأالذينهؤالءمنمعاوية

!والقلب

.١٣٤–١٣٣ص-٥ج-اهليثمي-الظمآنموارد)١(
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وإمامتهالسالمعليهعليإميانعلىدليلللشيعةليس

أنتموأماالبابهذايفمطّردممستقيفأصلهمالسنةأهلأما«تيميةابنقال
أوعليـا يكفـرون الـذين وغريهـم اخلـوارج مـن النواصـب أنوذلـك ،  فمتناقضون

مـا :لكـم قـالوا لـو وغريهـم واملروانيـة املعتزلـة منعدالتهيفيشكونأوسقونهيف
مبـا احتججتمإنفإنكمحجةلكميكنمل؟وعدلهوإمامتهعليإميانعلىالدليل
والتــابعنيالـصحابة عـن متـواتر وهـذا :لكــمقـالوا ، وعبادتـه سـالمه إمـن تـواتر 

وأنــتموغريهــمامللــكوعبــدزيــدويكمعاويــةأميــةبــينوخلفــاءالثالثــةواخللفــاء
هـؤالء إميانيفحكموقدإالوغريهعليإميانيفقدحنافليسإمياميفتقدحون

.)١(»فيهمنحننقدحالذينمنأعظمفيهمأنتمتقدحونوالذينأعظم

:اجلواب

:تعاىلوبقوله، األمةبإمجاعحتتجونانتم

} ـن مـاقِقِوــش ـوَل يـ سـالرــن ـدِ مـِ عـــب امـ نـي َتبـــه ـدى لـَ الْهـتَّبِـــعيو ـر ــبِيلِغَيـ سـ
مِنِنيؤلِِّهالْمانُولَّىملِِهتَونُصومنهجتاءسِصريًاو١١٥:النساء(}م(.

.٢٩١ص-٢ج-تيميةابن-لقدريةواالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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لكـم تقرالاإلماميةوهماألمةمنعظيمفشطربكرأيبعلىخمتلفةةفاألم
معاويـة زمـان يفرويـت خمتلقةبارأخوهيفضائلأمسيتموهمماالصحفسودمتمبا

واملعتزلة(معتزلةومنهمأماميةمنهماألمةمنعظيمفشطرمعاويةوأما،  أميةوبين
وأمـا )٢(معاويـة بنفـاق يقولـون )١()تيميـة ابناقركماالسنةأهلمنالبابهذايف

يفمعروفـا فاشـيا كانبعضهميفالزندقةبلوالنفاقفالنصبأميةبينخلفاءباقي
علـي كـون علـى اإلمجاعقامبينما. وآلهعليهاهللاصلىالنيبإخباريفواردااألمة

واملاتريديـة األشـاعرة أنّاملقـصود «الـشيخ آلصـاحل قـال الزمانهذاوهابيةمنتيميةابنوغري)١(
األثـر اتبـاع يفيـدخلون وال،  زعمـوا وإنْواجلماعـة الـسنة يفيـدخلون والالـسنة أهلخالف

أهلمنوهماملعتزلةعلىبالنظرحلديثوا،  األثرأهلمنهماملعتزلةإىلبالنظرلكنواحلديث
.الشيخآلصاحل-الواسطيةالعقيدةعناجلليةاألجوبة» الرافضةإىلبالنظرالسنة

مـع دخلـت :شـعبة بـن املغـرية بناملطرفقال«بكاربنالزبريموفقياتعناحلديدايبابننقل)٢(
ويعجـب ،  وعقلـه معاويةفيذكرإيلينصرفمث،  معهفيتحدث،  يأتيهأىبفكان،  معاويةعلىأيب
أنـه وظننـت ،  سـاعة فانتظرتـه مغتمـا ورأيته،  العشاءعنفأمسكليلةذاتجاءإذ،  منهيرىمبا

النـاس أكفرعندمنجئت، بينيا:فقال؟الليلةمنذمغتماأراكيلما:فقلت،  فيناحدثألمر
، املـؤمنني أمـري يـا سـنا بلغتدقإنك. بهخلوتوقدلهقلت:قال؟ذاكوما:قلت،  وأخبثهم

، هاشـم بـين مـن إخوتـك إىلنظـرت ولـو ،  كـربت قـد فإنـك خرياوبسطت،  عدالأظهرتفلو
، وثوابـه ذكـره لـك يبقـى ممـا ذلـك وإن،  ختافـه شـيء اليومعندهممافواهللاأرحامهمفوصلت

أناعـد فمـا ،  فعـل مـا وفعلفعدلتيمأخوملك!بقاءهأرجوذكرأي!هيهاتهيهات:فقال
عـشر ومشـر فاجتهـد ، عـدى أخـو ملـك مث، بكرأبو:قائليقولأنإال،  ذكرههلكحىتهلك
ليـصاح كبـشة أيبابـن وإن،  عمر:قائليقولأنإال،  ذكرههلكحىتهلكأنعدافما،  سنني

بعـد يـدوم ذكـر وأي،  يبقىعمليفأي،  )اهللارسولحممداأنأشهد: (مراتمخسيومكلبه
١٢٩ص-٥ج-احلديـد أيبابـن -البالغةجشرح. »دفنادفناإالواهللاال!لكأباالهذا

–١٣٠.
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١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٤٩٤

خـري هبأنـ املعتزلـة منوقسماألماميةوهمبعضهموقالالسابقنيمنالسالمعليه
الـسالم عليـه علـي أما«)١(املعتزلةقالقدبلوآلهعليهاهللاصلىالنيببعدالناس

، بفعلهواالحتجاج،  قولهتصويبيفوآلهعليهاهللاصلىلالرسومبرتلةعندنافإنه
كائنـا منـه برئنـا النـاس مـن أحدمنبريءقدإنهعنهصحومىت،  طاعتهووجوب

.»كانمن

. حجةاألمةوإمجاع

هـؤالء إميـان يفحكـم وقـد إالوغريهعليإميانيفقدحنافليس«قولهوأما
حماولـة فهـي »فـيهم حنـن نقدحالذيننمأعظمفيهمأنتمتقدحونوالذينأعظم

وواضحةباطلةبأخرىثابتةقضيةربطسوىيسعفهدليلأيجيدملالذياملفلس
. القلوبانتكاسلوالالشمسوضوح

:لكمقالوا، وعبادتهإسالمهمنتواترمبااحتججتمإنفإنكمحجة«وقوله
ويزيدكمعاويةأميةبينخلفاءوالثالثةواخللفاءوالتابعنيالصحابةعنمتواتروهذا
.»وغريهمامللكوعبد

وسـينكر ، الـشيعة علـى وارداكـان عنعليهواردهناتيميةابنيقولهماإن
كـل كـان إنلكونـه !للشيعةاثبتهكونهيفنفسهناقضيلوبالتاعليهواردانهطبعا
مقابـل صارىالنـ قولكانباطالنوإماثابتانإمابكوماحكمناقواليقابلقول
قـول مقابـل األشـاعرة وقـول ! املـسلمني قـول مقابلاليهودوقول!املسلمنيقول

!حجرعلىحجريبقىولنمطّردبابوهذاالسلفية

،والتأويلالفتنةابتغاءاملتشابهاتبعمنيوحيأنيريدكمايسلإذنفاملسألة

.٣٥ص-٢٠ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
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٤٩٥........................................................وإمامتهالسالمعليهعليإميانعلىدليلللشيعةليس

منـه املـراد يفاختلفتلكنهااألمةعليهاتفقتالدليلوهذادليللهقولهناكبل
حـصل الـذي التبـديل وأدلـة السالمعليهعليإمامةأدلةمعالشيعةحالهوكما
الـسنية الكتـب أمهـات يفودهوجـ علىمتفقفهذاوالسالمالصالةعليهالنيببعد

مـن نقلـه مـا لكـن ، منـه املـراد بعـض يفواختلـف جزئياتـه يفواختلـف والشيعية
وشرطتيميةابنزمانميتةكانتاآلراءهذهكونمع-وناصبيهخارجيةإيرادات

أمـام تثبـت لـن -املـصدوق الصادقأخربكماالقيامةيوماىلتبقىأناحملقةالفرقة
يتنـاقض فهـذا اآلراءهذهقوةيرىتيميةابنكانفإنعلييفالسنةوالشيعةقول
نقلـه مـا كانوإن،  اخلالفةشرعيرابعإمامكونهمن-ظاهرا–اليهيذهبمامع
!علينا؟بهحيتجفكيف!بطالناأظهرعندنافهوعندهباطالتيميةابن

حنـن نقـدح ذينالـ منأعظمفيهمأنتمتقدحونوالذين«بقولهيعينماذامث
النـصب هـو هـذا ألـيس الـسالم عليـه املؤمننيأمريعليبشأنهناوالكالم»فيهم
!؟اجللي
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٤٩٦

النصوصأعوزتهكلمااتللمغالطيعودتيميةابن

آيـات :قـالوا واملـدح الثنـاء مـن القرانيفمبااحتججتموإن«تيميةابنقال
أعظـم أوعليـا تتنـاول مـا مثـل وغريهموعثمانوعمربكرأباتتناولعامةالقران

قلتموإن،  أيسرعليافإخراجناوالثناءاملدحمنهؤالءأخرجتمقدوأنتمذلكمن
روـا الفـضائل هـذه :قـالوا ،  فـضائله يفسـلم و عليـه اهللاصلىالنيبعنجاءمبا

كـانوا وإناجلميـع فـاقبلوا عـدوال كـانوا فـإن أولئكفضائلروواالذينالصحابة
إنإـم الـشهود يفيقـول أنألحـد ولـيس فتبينـوا بنبـأ فاسـق جـاءكم فإنفساقا

أحببتهمنمبدحواشهدإنأوفساقاكانواعليشهدواوإنعدوالكانوايلشهدوا
.»فساقاكانواأبغضتهمنمبدحشهدواوإنعدوالكانوا

:اجلواب

وهـذه ،  نقولمالىعدليلاكربغريهعلىواالختالفعليعلىاإلمجاعإن
متفـق حبقـه النازلـة فاآليـات !تيميـة ابنبالعنتغبملجزماوهياإللزامقاعدة
مـن شـذ مـا إالعليهـا متفـق حبقـه لنبويـة اوالروايات،  اآلراءمنشذماإالعليها
مـن وعمـر بكـر أيبإىلنـسب مـا علىعظيمااختالفااألمةاختلفتبينما،  اآلراء
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٤٩٧............................................................النصوصأعوزتهكلماللمغالطاتيعودتيميةابن

يفواختلفـوا األمـة مـن كـبري مجـع فرفضهااملختلقةوالرواياتياتاآلنزولموارد
ذكرهعلىتساملوامماهذاوأين. واختالفكبريبتناقضبعضهابعضهمواثبتآخر

. املؤمننيأمرييف

نـروي إننـا فنقـول الـرواة نفسيفالرتولوموارداألحاديثإثباتربطوأما
موجــودةاآليـات نــزولومـوارد روايــاتالفهـذه وإال، اإللــزامسـبيل علــىذلـك 

مثلـها رويـتم ملـا وإمنـا ،  طرقنـا غـري عـن بهنستغينمباطريقناعنصحيحةبأسانيد
. معليكااحتججناوطابقتمونا

فإنوغريهمهمإمامتهيفينازعونكمفهؤالءعليإمامةوأما«تيميةابنقال
يـدعوا الـيت بالنـصوص هماحتجـاج كانتدعونهالذيبالنصعليهماحتججتم

تلـك أناحلديثيعرفمنكلعندريبواللذلكمعارضاالعباسبلبكرأليب
منيعملهاكثريةبدالالتقهاتصديعلىيستدلوكذلك،  والتصديقبالقبولأوىل
أناملعلوممن:قالوالهالناسمببايعةاحتججتموإناحلديثأهلعلماءمنليس

حتتجـون فـال أيـسر هذهيففالقدحالبيعةتلكيفقدحتمقدنتموأاجتمعواالناس
هـو مـا واإلمجـاع الـنص مـن أولئـك معكانإالإمجاعوالبنصعليإمامةعلى

إثبـات مـن أوىلخالفتـه يفقـدحتم مـن خالفـة إثبـات فيكونكمحجتمنأقوى
اخللفـاء فـة خاليثبتـون فإمالسنةأهلعلىيردالوهذاخالفتهأثبتممنخالفة
إــاويقولــونعليــهالدالــةبالنــصوصخالفتــهمصــحةعلــىويــستدلونكلــهم

جيتمعـوا ملكـانوا وإنالـشوكة أهـل مبايعهوعلىهلمالشوكةأهلمببايعةانعقدت
. )١(»قبلهمنعلىاجتمعواكماعليه

.٢٩١ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٤٩٨

:اجلواب

أمـا يهمبانعلىوأسرفتكلّمتيميةفابن،  أصالًإلينايتطرقالاإلشكالإن
فـالن ونقـض فـالن مببايعـة التـشكيك لـه يتطـرق فـال اإلهلـي بـالنص القولعلى

. غريهوامتناع

والمفهومهـا يفنةالسمعخنتلفعلييفعليهاخنتلفاليتالنصوصإنمث
أـم مـع (اخلـوارج حـىت ذلـك علـى جممـع الكـل بـل فيـه قيلـت كوايفخنتلف

) الفريقنيقبلمنمروقهمروايةةبشهاداإلسالممنإمجاعاًخارجون

اآلياتومعاينالرواياتمعىنتفسريجهةمنعلييفاالختالفحصلوإمنا
هكـذا بوجـود أصـالً نقـر الفـنحن صداقواملـ املفهومففيالباقنييفاختالفناأما

. اإلشكاليلزمناوالوواضحفالفرق، ونصوصوفضائلروايات

بـالقبول أوىلتلـك أناحلـديث يعـرف نمـ كـل عنـد ريـب وال«قولـه وأما
ــصديق ــن»والت ــاوأي ــةيفادعــيم ــاسإمام ــاباليكــونحــىتالعب ــامق يفرويمل
وحـديث املرتلـة وحـديث وغريهـا الثقلنيحديثأوالتطهريحديثمنصحاحكم

. النصبهووإمنا! الغدير؟وبيعةالدار

كلـهم اخللفـاء الفـة خيثبتـون فـإم الـسنة أهلعلىيردالوهذا«قولهأما
انعقـدت إـا ويقولـون عليـه الدالـة بالنـصوص خالفتـهم صـحة علىويستدلون

كمـا عليـه جيتمعواملكانواوإنالشوكةأهلمبايعهوعلىهلمالشوكةأهلمببايعة
»قبلهمنعلىاجتمعوا

:فأقول

مبانيـه هـدمت اإلسـالم يفبدعـة الـشوكة أهـل بإمجاعاخلالفةتصحيحإن
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٤٩٩............................................................النصوصأعوزتهكلماللمغالطاتيعودتيميةابن

عـسكرية انقالبـات طريـق عـن ،  هذايومناحىتاستمرتجديدةجلاهليةأسستو
بعـضهم مـن البيعـة نكـث كـان فلووإال،  هناك) عقيد(و،  هنا) شاويش(ايقوم

بـن سـعد عصيانيفاكربضرهالكان،  اخلالفةصحةيفيضراآلخرالبعضوظلم
بـايع حـىت أشـهر سـتة مـن أكثرإىلربكأيببيعةيفاملسلمنيمنكبريوشطرعبادة

حىتلإلمامملكاقضيةليستالبيعةأنيعلموهواإلسالمعلىخوفااملؤمننيأمري
قـصد وإمنـا ، يشاءملناهللايعطيهأهليصبمنفاخلالفةبايعلوبكرأيبخالفةتصح

اإلســالميالبيــتيفخالفــاأنالقبائــلتعتقــدالحــىتاخلــارجيمظهرهــابالبيعــة
سـتة بعـد مـا إىلبكـر أيببيعـة انعقـاد بعـدم تقولـون فهـل ، الـدوائر موتتربص

؟أشهر

عليـه علـي بيعـة هيالقوممباينعلىشرعامتتاليتالوحيدةالبيعةأنمع
راعـين فمـا «بقولـه السالمعليهاملؤمننيأمريوصفهاعامةبيعةكانتفقد!لسالما

وطــيءلقــدحــىت. جانــبكــلمــنعلــيينثــالونإيلالــضبعكعــرفوالنــاسإال
.)١(»الغنمكربيضةحويلجمتمعنيعطفايوشق. احلسنان

.٣٦–٣٥ص-١ج-عليه السالم علياإلمامخطب-البالغةج)١(
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٥٠٠

عليخالفةعلىيدلماالصحاحيفليس: تيميةابن

منأظهرذلكيففعذرهممبايعتهعنختلّفمنختلّفأماو«تيميةابنقال
أحدختلفيستقرملنكاوإنبكرأيببيعةعنختلفواملاوغريهعبادةبنسعدعذر
قيـل لكـن النـاس بـني خالفبالالصديقفبايعواوغريهعليوإماوحدهسعدإال

أنإمـا علـي :يعةللـش يقولـون وهـم بايعوهمثأشهرستةمبايعتهعنتأخرواإم
طائفـة ذلـك تقـول كمـا أشهرستةبعدبايعهمثبكرأيببيعةعنأوالختلفيكون

طائفـة ذلـك يقـول كمـا يـوم أولبايعـه يكـون أنوإمـا يعةالشمعالسنةأهلمن
مـن كـان أنـه وثبـت بيعتـه عـن ختلفإنهالشيعةقولبطلالثاينكانفإن،  أخرى

مـن أظهـر علـى بيعـة عـن ختلفمنفعذراألولنكاوإنبيعتهإىلالسابقنيأول
لـيس بكـر أيبخلالفـة املثبتنيواإلمجاعالنصألنبكرأيببيعةعنختلفمنعذر

ذلكروىوإمناخالفتهعلىيدلماالصحيحنييفليسفإنهمثلهاعليخالفةيف
فختلَّفقداإلمجاعوأماسفينةحديثيفاحلديثأهلبعضطعنوقدالسننأهل
الـنيب عـن الثابتـه والنـصوص . أكثـر أوأقـل أواألمةنصفمعهوالقتالبيعتهعن

عـن القعـود وأنللطـائفتني خـريا كانالقتالكترأنتقتضيسلمو عليهاهللاصلى
إىلوأقربمعاويةمنباحلقأوىلكونهمععلياوأنفيهالقياممنخرياكانالقتال
يترمحـون الـسنة وأهـل وخـريا وأصلحأفضلنلكاالقتالتركلومعاويةعناحلق
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٥٠١...........................................................عليخالفةعلىيدلماالصحاحيفليس: تيميةابن

:بقولهتعاىلاهللاأمرهمكماهلمويستغفروناجلميععلى

}الَِّذينواواءج مـِن دِهِم عـب قُولُـونـا ينبر ر بقُونَا الَّـِذين خوانِنـا وإلِلَنـا اغْفـِ سـ
ــلْوالبِاْلأِميــاِن عــيتَج ــافِ ُقلُوِبنــال ــواينلِلَّــذِغِ نــاآم نبرإِنَّــكوفؤرِحــيمر{

.)١()»١٠:احلشر(

:اجلواب

جهــارانــصبهميعلنــونالفهــم، لتقيــةبااملتــسترينالنواصــبأمــرغريــب
قـالوه إلّـا بيتـه وأهـل عليعلىكانأيصوتإلعالءمناسبةيدعونالولكنهم

نـصت مـن عـذر يكـون فكيـف وإلّـا . أخـرى تـارة ومباشـرة ،  تـارة ملتويـة بطرق
علـى الـنيب نـص اتبـاع رأىمـن عـذر مـن اظهروناكثنيبغاةأمعلىالنصوص

! علي؟

فهـذا ذنـب عـن تابـت فـإن خروجهـا عـن عائـشة بتوبـة يقـول ميةتيوابن
عبـادة بـن سعدحجةعلىحجتهاظهورعنفضالأصالهلاعذرالبأااعتراف

. يدعيكما

؟بتتابأاقالفلمتتبملوان

اإلمـام علـى وخرجـوا بيعتـهم ونكثـوا شـرعية بيعـة بـايعوا فقـد غريهاوأما
عثمـان قتلةمنالقصاصأرادوانهصحيحاكالمهنكافلومعاويةوأما،  الشرعي

االمـة قاتـل الـذين مـن احداحياسبملفلما؟األمرلهاستتممابعدحاسبهمفهال
. والطغيانللسلطةقاتلأنهعلمناعثمانبدماملطالبةحبجة) يزعمكما(بسببهم

تأمـل ولـ :قلـت «) اخلالفـة مبـسألة الـسنة أهلمنوهو(احلديدأيبابنقال

.٢٩٢ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٥٠٢

أمـري خالفـة صـحة علـى الـصريح النصفيهلوجدا،  التأملحقالكتاباحلكمان
ملومعاويـة ،  حجـة اإلمجـاع أنعلىالصريحالنصفيهالن،  السالمعليهاملؤمنني

وقـع فقـد ،  حجـة اإلمجـاع كـان وإذا،  الـشام أهـل والاملقدمـة هذهيفخمالفايكن
صـلحاء منمخسةاختيارأنعلى،  وآلهعليهاهللاىصلاهللارسولتويفملااإلمجاع

أمـري بـايع وقـد ،  خالفتـه وصـحة طاعتهلزومتوجبوبيعتهمنهملواحداملسلمني
تـصح أن،  فوجـب مخـسون بـل الـصحابة صـلحاء منمخسةالسالمعليهاملؤمنني
إال،  بعثمـان يقيـد أنعليـه جيبومل،  أحكامهنفذتخالفتهصحتوإذا،  خالفته

ذلــكبعــدمث، ألحكامــهملتــزمني، مبــايعنيلــهطــائعني، عنــدهأوليــاؤهحــضرإن
أنثبـت فقـد ،  املقتـول دمعلـيهم ،  يـدعون بأعيـام أقـوام منالقصاصيطلبون
مـن الشامألهليكنومل،  العراقأهلمعقاحللكانالتأملحقتؤمللوالكتاب
.)١(»املذكوراستنباطهميفيقدحماالشبهة

املعتزلـة أصـحابنا قـال «الـسالم عليـه املـؤمنني ألمـري كالمعلىمعقباوقال
اإلمـام يبـايعوا أنجيـب الـدم أوليـاء الن،  وصـواب حقالكالمهذا:اهللارمحهم

، إمامتهاستدميتباحلقحكمفان، إليهخصومهميرفعوامث،  طاعتهحتتويدخلوا
عليـا يبـايعوا ملبنـوه همالذينعثمانلياءوأو،  خالفتهانقضتاحلقعنحادوإن
يبـايع ملعثمـان عـم ابنمعاويةوكذلك،  مثطاعتهحتتدخلواوال،  السالمعليه
وطاعتهمإياهبيعتهمقبلعثمانقاتليمنهلميقتصبأنلهفمطالبتهم،  أطاعوال
)٢(.»وعدوانمنهمظلمله

مــننكثــاكــانالعــاصبــنواومعاويــةوالــزبريوطلحــةعائــشةفعلتــهومــا

.١٠٦–١٠٥ص-٨ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
.٣٧ص-١٤ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)٢(
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٥٠٣...........................................................عليخالفةعلىيدلماالصحاحيفليس: تيميةابن

ولـو وطاغيتـهم الـشام طغـام مـن للملـك وطلباونفاقا،  اآلخرمنوبغيا،  بعضهم
منومهاالدموويلوطلحةعائشةشأنفماللعدالةعثمانقتلةجلبهدفهمكان
أبناءبوجودلهدخلفالمعاويةأما! ؟زهرةبينمنوهوالزبريدخلوما! ؟تيمبين

مثالنــاسكـل يبـايع أنفوجـب ، منـاف عبـد بـين مـن وعلـي انعثمـ ألنعثمـان 
. بهفيقضيلإلمامالدميفحيتكمون

ـن { مـاقِقِوــش ـوَل يـ ســـنالر ـدِ مـِ عـــاب مـ نـي َتبـــه ـدى لـَ الْهـتَّبِـــعيو ـر ــبِيلِغَيـ سـ
مِنِنيؤلِِّهُنالْماولَّىملِِهتَونُصومنهجاءتساوِصريالنساءسورة) ١١٥(}م.
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٥٠٤

!عليالكمونرتكمعاويةلناأتركوا

كـان بأنـه عنـه اهللارضـي معاويـة يفقدحفإذاالرافضيوأما«تيميةابنقال
علـى سلمنياملـ قاتـل ملـا ظاملـا باغيـا كـان أيضاوعلي:الناصيبلهقالظاملاباغيا

دينـهم يفالهلمفائدةبغرياألمةدماءوسفكعليهموصالبالقتالوبدأهمإمارته
عــنمكفوفــاامللَّــةأهــلعلـى مــسلوالخالفتــهيفالــسيفوكــان، دنيـاهم يفوال

وطائفـة مجيعـا قاتلـه وفـيمن فيـه تقدحطائفةطوائفعلييفوالقادحون،  الكفار
شـيوخ مـن وغـريه عبيـد بـن عمـرو ذلـك قـول يكمـا بعينـه الأحدمهافسقتقول

يفـسقون وهـؤالء بعينـها الالطائفتنيإحدىفسقاجلملأهليفنويقولواملعتزلة
تقـول وطائفـة املروانيـة ذلكيقولكمامعاويةدونالظاملهوتقولوطائفةمعاوية

ومـات اإلسـالم عـن وارتـد كفـر احلكمـني حكـم فلمـا مـصيبا األمـر أوليفكان
.)١(»كافرا

:اجلواب

عليـه خرجـوا فقداجلملأصحابفأما،  إمارتهعلىاملسلمنييقاتلملعلي
. منهماقتصاصافقاتلهممونكلواعمالهوقتلوابيعتهونكثوا

.٢٩٢ص-٢ج-تيميةبنا-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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٥٠٥.......................................................................!عليالكمونرتكمعاويةلناأتركوا

فـابن وتانـا كـذبا إال»علـيهم وصـال بالقتالوبدأهم«تيميةابنقالهوما
علـى أصـال ساقطةلناصيباحجةكانتفإذاالناصيبحجةنقلحياولالذيتيمية

خالفـة تسقطإذنفهيقائمةكانتوان!؟يوردهامفلوالشيعةالسنةأهلمذهب
فبأيهـا مبـانيهم علـى حجـة املـسلمني إمجـاع بينمـا والـشيعة الـسنة رأيعلىعلي

!يقول؟
يفاختلـف ممـن ،  الأمالـنيب بعـد املـؤمنني أولبـه النـاس اختلـف منوأين

اهللاصلىالنيبعنصحممنالأمالنيببعدخالفتهيفاختلفمنأينبل، إسالمه
!؟املنربعلىبقتلهالوصيةوآلهعليه

وفـيمن فيـه تقـدح طائفـة طوائـف علييفوالقادحون«قولهكالمهواغرب
عبيـد بـن عمـرو ذلـك يقـول كمـا بعينـه الأحدمهافسقتقولوطائفةمجيعاقاتله
هابعينـ الالطـائفتني إحـدى فسقاجلملأهليفنويقولواملعتزلةشيوخمنوغريه

ذلـك يقـول كمـا معاويـة دونالظـامل هـو تقـول وطائفـة معاويـة يفـسقون وهؤالء
عـن وارتدكفراحلكمنيحكمفلمامصيبااألمرأوليفكانتقولوطائفةاملروانية
»كافراوماتاإلسالم

يفكالمـا مرةوالينقلوملاإلمامقدحيفكالماتيميةابنينسقترىيافلم
كـل كانتإذاعندكممرتلتهفأينعليمنبكمأوىلحننونيقولهماليسمدحه
؟الشيعةمناظهرالنواصبحجج

مـن كـل وحرببنفاقيقولمنمنهمطوائفلعليواملادحون:يقلملومل
حمقهويقولمنومنهماألشاعرةوبعضواملعتزلةالشيعةوهماإلمامعلىخرج

!خمطئونمتأولونبغاةالباقيو

!؟اإلمامتولّييدعيمبنأليقهذاأليس
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٥٠٦

!!خليفةأيضاعليًالكن، فقطثالثةاخللفاء

بكـر أبـو ثالثـة اخللفاء:قالواأموغريهالشافعيعنوروي«تيميةابنقال
يتالالتامةفاخلالفةكلهحقالصحيحةالنبويةاألخباربهجاءتوماوعثمانوعمر
بكـر أيبخالفـة كانتالديناوظهرلكافرونااوقوتل،   املسلمونعليهاأمجع

قـوة زيـادة فيهـا يكـن وملالقبلـة أهـل فيهـا اختلـف عليوخالفة،  وعثمانوعمر
خليفـة كـان عليـا أنيفيقـدح الهـذا ولكنللكافرينونقصقهروالللمسلمني

غـريه أطاعـت كمـا األمـة أطاعتهالوغريهمتكنكمايتمكنملولكنمهدياراشدا
مـن أنـه مـع الثالثـة زمنيفحصلماالعامةالتامةاخلالفةمنزمنهيفحيصلفلم

.)١(»املهدينيالراشديناخللفاء

:اجلواب

كـالم قيمـة ومـا الكـالم مـصدر فـأين وإالّفكذبالشافعيعننقلهماإما
!!قرون؟مخسةالشافعيوبنيوبينهمصدرباليقوله

الـسالم عليـه عليأفضليةيرىهوفذلكخالفالشافعيعناحملفوظلكن
يفـضل وملوالعبـد احلـر بـني فسوىاهللالقىحىتبكرأبووقسم«يقولإذعدلهيف

مثوالـسابقة بالنـسب وفـضل العبيدفألغىعمرقسممثنسبوالبسابقةأحدبني

.٢٩٩ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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٥٠٧..................................................................!!خليفةأيضاعليًالكنفقط، ثالثة اخللفاء

وأعمـه اخللفـاء يلـي مـا أعظـم وهـذا النـاس بـني وسـوى العبيدفألغىعلىقسم
.)١(»فيهتلفواخيالأنوأواله

!الشافعيعندقبلهمنجوروعلىعليعدلعمومعلىقاطعنصوهذا
أهـل عنـد عنيـف جلـدل خاضـع افـضل هومبنالقوليفالتفصيلأنعلى

لكونوذلكاألولالقرنمنذ) وسلفيةوراونديةوماتريديةومعتزلةاشاعرة(السنة
عمـر لبيـت مـصاهرا اخلليفةكانفإذااخللفاءيشتهيحسبمايفتونعندهمالفقهاء

لـه رووابكـر أيببيتصاهروإن! وعدلهعمرفضائلمنغليلهيشفيمالهرووا
أميـة بـين مـن اخلليفـة كـان وإن! والـسالم الـصالة عليهللنيبنصرتهمنيكتفيما

مللكونـه ذلـك قـالوا مأـ يظهـر -املثـل بهيضربوحياءهاحلييفعثمانبهفأنعم
!!غريهوالبعدلسابقةلهوليسسلمنياملحروبحيضر

أنالـشيعة علـى غبـار وال«الـسنة أهـل مـن وهـو داوودحفـين حامديقول
عـرف للـذي النبوةبيتمنورثهومنعلياإلمامعناملرويةلألحاديثيتعصبوا

بـني املفاضـلة وإنبل. ملقاماهذايفباحلديثإلفرادهاجمالالكثريةفضائلمنبه
. الـسياسة قهـرم مناستثنيناإذااألمةعلماءبنيجدالموضعتزالالشدينالرا
يـرى الكـان أنـه أي،  بينـهم للمفاضـلة جمـاال يـرى الكـان مالكـا أنمسعنـاه ومما

ترتيبهوإمنااإلسالمياحلكميفالواردترتيبهموأن، اآلخرعلىأحدهمتفضيل
أنيــرىكــانفقـد الــشافعيعــنعمسـ مــاهـذا مــنوقريــب. فقـط مــينزتـارخيي 

الـواردة فاملفاضـلة . الراشـدين منغريهمنأكثرعليفضائليفالواردةاألحاديث
)٢(.»السنةعندامقطوعغريالتارخييالترتيبأساسعلى

.٥٠٧ص-الشافعياإلمام-احلديثاختالف)١(
.١٢٤ص-داودحفينحامد-اخلالدةالكتبيفنظرات)٢(
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١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٥٠٨

فلـيس فتوحـا يـسموا مـا إكمـال يـستطع ملالـسالم عليـه علـي كونوأما
أينعـت وبـسيفه اإلسـالم قـام كتفـه وعلـى احلروبصاحبوهوكيففيهلنقص

أوراقه؟

وإخـراجهم لبيعتـهم وطلحـة الـزبري نكـث بـسبب توقفتالفتوحكانتوإن
معاويةوبغيوعدوانابغياللباطلوتشجيعهموآلهعليهاهللاصلىاهللارسولزوج

. !النصبلوال! علي؟علىاللوميكونفلمالطليقاللصيق

مثللثالثـة اخلالفـة كـون يفصـادقة ويـة النباألخبـار تكـون كيـف علـم اوال
!مهديا؟راشداًخليفةعليبكونيقدحالهذايكون

بيعـة روايـات حـول حبثـه يف)١(املـالكي فرحانبنحسنالدكتورأجادوقد
:فقال!)٢(التثليثختالفلكوايهملواعندهموجودهامعاليتعلي

ضعيفةرواياتفكلهاعلياعيبايملالصحابةبعضأنفيهااليتالرواياتأما
:كالتايلوهياستثناءبال

. الطربيروامهاروايتانله:الزهريرواية

. الطربي:عمربنلسيفروايتان

. الطربيرواها:املليحأيبرواية

. الطربيرواها:احلسنبناهللاعبدرواية

.١٢٦–١٢٥ص-املالكيفرحانبنحسن-اإلسالميالتاريخإنقاذحنو)١(
تكـون وقـد والنـصارى والبـوذيني اهلنـدوس عنـد فهـي التاريخيفاجلذورضاربةعقيدةالتثليث)٢(

الـداري كتمـيم اإلسـالم يفالنـصارى بعـض دخولمعالسنةاملسلمنيأذهانبعضاىلدخلت
. وغريه
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٥٠٩..................................................................!!خليفةأيضاعليًالكنفقط، ثالثة اخللفاء

بـال ضـعيفة كلـها الرواياتوهذهيالطربرواها:وقاصأيببنسعدرواية
شـاء مـن إليهـا لريجـع لكـن ومتواأسانيدهاحبثيفاإلطالةأستطيعوالاستثناء

. مشكوراافليتحفناالبابهذايفصحيحةروايةوجدومن

روايـات وهـي مكـرهني والـزبري طلحـة بيعةيفضعيفةرواياتهناكأنكما
روايـة أمـا -حياجلمسالمبنمصعبيقطرمناليت-اجلرميكليببنعاصم
والـزبري طلحـة بيعـة (فيهـا ولـيس صـحيحة فهـي أسـامة أيبطريقمناليتعاصم

عـوف بـن الـرمحن عبـد بـن إبـراهيم وروايةنضرةأيبروايةوكذلك!!) مكرهني
البـن واملصنفالطربييفالرواياتهذهمصادرانظر(امللكعبدبنالوليدورواية

.»شيبةأيب
لـذلك اضـطروا لكنـهم !رابـع إضـافة بـال الثالثـة إبقـاء أرادواثلَّثوافالذين

واالختفاءاألفولتأىبصحيحةكثريةكانتالسالمعليهاإلمام) فضائل(فروايات
!رابعاإلضافتهفاضطروا
-موضـوعة كوـا مـع -الثالثةخالفةرواياتكونمنتيميةابنقالهوما

نقـول كنـا «عمـر ابـن روايـة مـثال جـد فت، موازينـهم علـى صـحيحة جتدهافأنت
.)١(»وعثمانوعمربكرأبوحيوسلمعليهاهللاصلىاهللاورسول

أمـيت ارحـم «والـسالم الـصالة عليهالنيبعنصحيحهيفحبانابنورواية
لكتـاب واقرؤوهـا عثمـان حيـاء وأصدقهمعمراهللاأمريفوأشدهمبكرأبوبأميت

معـاذ واحلـرام بـاحلالل واعلمهمثابتبنزيدائضبالفرأعلمهاوكعببنأيباهللا
.)٢(»اجلراحبنعبيدةأبواألمةهذهامنيواناالأميناأمةلكلوانأالجبلبن

.٢٩٢ص-٥ج-الترمذي-الترمذيسنن)١(
.٢٣٨ص-١٦ج-حبانابن-حبانابنصحيح)٢(
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بكـر أبوثالثةاألمةهذهمنأخالئي«والسالمالصالةعليهالنيبعنورووا
.)١(»اجلراحبنعبيدةوأبووعمر

هلذاضممنافإذا!السالمعليهليلعمكانهناكيسلالرواياتهذهكلويف
تـدوم خالفـة عـن يـتكلم والـذي -سـفينة حبـديث الطعـن عـن تيميـة ابنقالهما

اإلسـالم أمصاربأنالذكرسالفتيميةابنقوللذلكضممناوإذا-عامالثالثني
، كغــريهاحلــروبيفمــشاركتهكــونوكــذلك، علــيعــنالعلــمتأخــذملاخلمــسة
تقولـون كماكانلوالرابعاخلليفةكانعلياأنقلتممل: وهومهمسؤالفسيطرح

!؟الرجالكباقيرجال

.٣٧١ص-عبيدبناجلعدبنعلي-اجلعدابنمسند)١(
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٥١١

اإلسالمقبلالنيبيؤذِملمعاوية

عليهاهللاصلىللنيبأذىاإلسالمقبلعنهيعرفملومعاوية«تيميةابنقال
سـلم و عليههللاصلىللنيبمعاداةأعظمهومنكانفإذابلسانوالبيدالسلمو

فمـا ورسـوله اهللاوحيبـه ورسولهاهللاحيبممنوصارإسالمهحسنقدمعاويةمن
.»كذلكعنهاهللارضيمعاويةيكونأناملانع

:اجلواب

قلبـه اسـلم قـد غـريه يكـون فقـد ،  أصـال ذلـك حـصول عـدم هـو املانعإن
عـن تـنيبء أخبـارا الـنيب فيـه قالفقدمعاويةوأمالهالناسانقيادرأىملالإلسالم

الـسنة أهـل وبعـض املعتزلـة وبعـض الشيعةصححهااألخباروهذهيسلمملكونه
باللعنيقنتكانالذيالسالمعليهكعليالصحابةبعضملعتقدإضافة. نقلناكما
ملهـم :العـاص بـن وعمـرو معاويةعنيقولكانالذيوكعمارالصالةيفعليه

!استسلمواولكنيسلموا

املعتزلـة وأمـا ،  سـفيان أبـا أبيـه ديـن علىوهويسلمملمنافقاجتعلهعةفالشي
، النفـاق علـى وكونـه معاويةيفالسييءاعتقادهمفمعروف) السنةأهلمنوهم(

موالوبنيبالنفاقعليهوحاكمشائنوبنيعنهساكتبنيفمااملسلمنيباقيوأما
!فيهاملسلمنيحالوهذا، له
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حـسن ممـن وهـو واليتـه يفسـرية النـاس أحـسن مـن نوكـا «تيميةابنقال
كمـا خبـري إالأحديذكرهملامللكوتوليهعنهاهللارضيلعليحماربتهولوالإسالمه

الـنيب مـع شـهدوا قـد وحنـوه معاويـة الفـتح مـسلمة وهؤالءخبرياالأمثالهيذكرمل
اإلميـان مـن فلـه وتبـوك والطـائف حننيكغزاةغزواتعدةسلمو عليهاهللاصلى
.)١(»ألمثالهماسبيلهيفواجلهادورسولهباهللا

:قلت

ملـك وأسـس الوصـاية نظامابتدعوقدواليتهيفالناسأحسنيكونكيف
. الفاسدةحالهبهتعرفماالنصوصمنوسيأتيك، اجلبابرة

.٣٠٨ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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٥١٣

معاويةقتالبدأمنهوعلي:تيميةابن

وأشـدها األقـوال أفـسد منالرافضةقولفيقالهذاتبنيإذا«تيميةابنقال
أنمـع عثمـان قتـل منوميدحونعلياقاتلمنعلىاألمريعظّمونفإمتناقضا

كـان عثمـان فـإن عليـا قاتـل ملنواإلمثالذممنأعظمعثمانقتلملنواإلمثالذم
فكـان ألمـر امـن لينخلـع قـاتلوه وقـد مـسلما يقتـل وملعليهالناساجتمعخليفة
وصـرب لـه لطاعتـهم طلبـه يفعلـي عذرمنأعظمواليتهعلىيستمرأنيفعذره

بالقتـال بـدأ وعلـي نفـسه عـن يـدفع أنغـري مـن شـهيدا مظلوماقتلحىتعثمان
مـن قتـال جـاز فـإن بيعتـه مـن امتنعواولكنيقاتلونهيكونواوملمعاويةأصحاب

منفقتالذلكوحنأوأكثرهمأولمنياملسنصفبايعهالذياإلمامبيعةعنامتنع
.)١(»باجلوازأوىلبيعتهعلىاملسلمونأمجعالذياإلماموقتلقاتل

:اجلواب

الرعيـة مـع كـان عثمـان علـى الثورةيفواحلقاحلقمدارتدورالشرعيةإن
احلكـم عـن يتنـازل أنفـأرادوه بظلمـه ذرعـا فـذاقوا حبقهـم عثمـان استأثرالذين

. فقتلوهيقبللمفمنهعندهماإلمامةشروطالخنرام

.٣١٨ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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.»عليهالناساجتمعخليفةكانعثمانفإن«قولهوأما

جلـهم وهـم املدينةأهلكانولو! قتله؟الذيفمنعليهالناساجتمعفلو
وواجـب املنكـر مـن قتلـه انواملفـروض نـصرته عـن قعـدوا فكيـف الصحابةمن

-تيميـة ابـن ليقـو مـا على-منهملديناتتعلموالناس! املنكرعنالنهيعليهم
:القرآنيةاآليةعليهمفتنطبقوإالّ

}رقْتًاَكبمداللَّهِِعناتَُقولُواأَنالملُون٣:الصف(}تَفْع(.

إذاظهـرانيهم بـني قتـل فكيف،  القتليفشركاءلصاروابقتلهرضواقدولو
رضـي نعثمـا عنـده ذكررجالأنشعيبالعن«الرازيقال،قتلهيريدونالكانوا

:الشعيبقرأمث، دمهيفشريكاصرت:الشعيبفقال، قتلهوحسنعنهاهللا

آل(}َقتَلُْتموهمفَلِمقُْلتُموبِالَّذِيبِالْبيناِتَقبلِيمِنرسٌلجاءكُمقَدقُْل{
.»١٨٣اآليةمن: عمران

.)١(»سنةسبعمائةمنقريبابينهموكانقتلهمهلؤالءفنسب

وبـضوء آخـر بعـض مـن بتحـريض لكـن الـبعض بيدكانقتلهأنيظهرذال
ابـن قـال ،  أميـة بـين بأشعاراملعىنهذاجاءوقد،  املدينةوأهلالصحابةمنأخضر
بـن عثمـان أخـا سـعد بـن اهللاعبدكان«سرحأيببنسعدبناهللاعبديفعساكر

الـنيب وكانفريقيةأفتحالذيوهومصرعلىعثمانواستعملهالرضاعةمنعفان
حـصار يفوقـال فأمنـه عثمـان لـه فاسـتأمن بقتلـه أمـر قـد وسـلم عليهاهللاصلى

:عثمان

   

.١١٩ص-٩ج-الرازي-الرازيتفسري)١(
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  )١( 

!بأخرىاوبطريقةمنهخلّصالتأرادوأغلبهمالناسليهعأمجعفكيف

جـرم بـال زمـام إمـام علـى خرجـوا الـذين الـدنيا أصـحاب منهذاوأين
النفـوس ألوفأزهقواذلكومع،  هوواحلقاحلقانهيعلمونهمبل،  فعلهوذنب

مـا ذاوهـ . الفساداألرضيفواظهروابدأوهحىتاإلماميقاتلهموملالدنياطلبيف
الفـرج أيبكتـاب يفقـرأت «)٢(عساكرابنقال،  الشيعةبلقالسنةاملؤرخونتناقله
أبـو حـدثنا عمـار بـن اهللاعبيـد بـن أمحدأخربينالقرشيحممدبناحلسنيبنعلي

اخلـرب يفعمـار ابنقالهكذاشامياإسنادالهوذكرالربعيمنصوربنحممدجعفر
فـذكرت مالكابنوكعببشريبنوالنعمانابتثبنحلسانطولفيهحديثاوذكر

:قالفيهلكعبكانما

مالـك بـن وكعـب ثابـت بـن حـسان عـن بلغـه طالبأيببنعليبويعملا
ويقولـون هاشـم بـين علـى أميةبينيقدمونأمعثمانيةوكانوابشريبنوالنعمان

بـن كعـب لهقالفعليهفدخلوابلغهقدذلكأنمواتصلاملدينةمنخريالشام
مظلومـا قتـل أوبقولـك فنقولظاملاأقتلعثمانعنأخربناؤمننياملأمرييا:مالك
العـرب زعمـت وقـد وشـكك ثبتنامنوالعجبالشبهةإىلونكلكبقولكفنقول

: قالمثلنعرففهاتهفيهاختلفناماعلمعندكأن

   

   

٢٥ص-٢٩ج-عساكرابن-دمشقمدينةتاريخ)١(
١٧٨-١٧٧ص-٥٠ج-عساكرابن-دمشقمدينةتاريخ)٢(
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، األثـرة وأسـاء عثمـان اسـتأثر :أشـياء ثالثـة عنـدي لكـم :علـي هلمفقال
ترضىال:فقالوا،  القيامةيومإىلفيهختتلفونمااهللاوعنداجلزعوأسأمتزعتموج
نيـة بـال املـسلمني ظهـراين بـني علـي أتـرد :عليفقال،  بهتعذرناوالالعربذا

مـن فخرجـوا ،  أبـدا فيهأنابلديفجتاوروينفالاخرجواواضحةحجةوالصادقة
بنحسانفأعطىالواليةأوالكفايةلكمهلمفقالمعاويةأتواحىتفساروايومهم

نقلـه مثمحـص بـشري بنالنعمانووىلدينارألفمالكبنوكعبدينارألفابتث
.»!بعدالكوفةإىل

ولـو ،  وواليـة كفايـة !قـصاعهم يلحـس ومناألموينيعندالدينهووهذا
اخلليفـة نـرى حـىت املـال بيـت علـى مـؤمتن أمـري انـا :لقـال ورعلديـه معاويةكان

. واحداًدرمهايعطومل، الشرعي

قاتلملنواإلمثالذممنأعظمعثمانقتلملنواإلمثالذمأنمع«قولهوأما
لينخلعقاتلوهوقدمسلمايقتلوملعليهالناساجتمعخليفةكانعثمانفإنعليا
طلبـه يفعلـي عـذر مـن أعظـم واليتـه علـى يـستمر أنيفعـذره فكاناألمرمن

.»لهلطاعتهم

أمـرت «)١(عثمـان أمريفمعهواحلقاحلقمعهومنيقول،  باطلكالمفهو
يقـول أنيـستطيع النـصره مـن أنغريناصرالكنتعنهيتأو. قاتاللكنتبه

وأنـا مـين خـري هومننصرهيقولأنيستطيعالخذلهومن. منهخريأنامنخذله

.٧٦–٧٥ص-١ج-عليه السالم علياإلمامخطب-البالغةج)١(
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يفواقـع حكـم وهللاجلزعفأسأمتوجزعتم. األثرةساءفأاستأثر:أمرهلكمجامع
.»واجلازعاملستأثر

عليـه الثـورة عنينهمللكونهينصرهوملبذلكيأمرمللكونهيقتلهملفاإلمام
!نصرهالذيمنخريخذلهالذيلكن

عنيدفعأنغريمنشهيدامظلوماقتلحىتعثمانوصرب«تيميةابنوقول
الـسوء بطانـة وهـم عثمانأصحابمنالقتالابتدأوقدكيف،  كذبالمن»نفسه
حـصل مـا يـروي وهواالثريابنقال،  وأصحابهالزرقاءابنمروان،  بهأودتاليت
قـصدهم يريـدون املوسـم أهـل أناملـصريون رأىوملا«دارهيفعثمانحصارايام
خيرجنـا القـالوا راألمصاأهلمسريمنبلغهممامعحجهمإىلذلكجيمعواوأن
، بـذلك عنـا النـاس فيـشتغل الرجـل هـذا قتـل إالفيـه وقعنـا الذياألمرهذامن

بـن وسـعيد ومـروان طلحـة بـن وحممـد الـزبري وابـن احلـسن فمنعهمالبابفراموا
حـل يفأنتموقالعثمانفزجرهمواجتلدواالصحابةأبناءمنمعهمومنالعاص

فركبـهم رجعـوا املـصريون ورآهخـرج فلمـا نعهمملـ البابففتح،  فأبوانصريتمن
، املـصريني دونالبـاب فأغلقفدخلواليدخلنابهأصحعلىعثمانوأقسمهؤالء

فبيناعثمانفنادىالصحابةمنوكانعياضبننيارلهيقالأسلممنرجلفقام
مـان لعثفقالوا. فقتلهبسهمالكنديالصلتبنكثريرماهإذيعتزهلمأنيناشدههو

تريـدون أنـتم ونـصرين رجـال ألقتلأكنملقالبهلنقتلهقاتلهإليناادفعذلكعند
.)١(»منهأحدمينعهمفلمالبابإىلثارواذلكرأوافلماقتلي

، الثـائرين مـن صحابياًيقتل)٢()الصلتبنكثري(عثمانأصحابأحدفهذا

.١٧٥–١٧٤ص-٣ج-األثريابن-التاريخيفالكامل)١(
كـان الرجـل أنويظهر!التابعنيمنمعاويةمناملقربنييفدةكالعاتابعيأمصحايبفيهاختلفوا)٢(

!

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٥١٨

. !للقصاصرمجمتسليممنعلكونهفقتلوهعثمانعلىالناسثاروبسببه

فتـارة الـسالم ليـه علعلـي املخـالفني لـسان علـى تيميةابنيوردهملاانتبهمث
أصحابلكمقالتقلتمفإن: يقولوتارة!النواصبلكمقالتقلتمفإن:يقول

تيميـة ابـن يعلـم حـىت ذلـك يفتأليفـا تـضع ملالنواصـب انوجدتـه ومـا ،  معاوية
هـم بالنواصـب حنـن نـسميهم مـا انبل! تعرفخاصةفرقةهلمتكنوملمقالتهم

لبنـات مـن احلجـج فهـذه بالتـايل ،  كلـها كتبـه يفمعاويةميدحهمالذينالشامأهل
املـؤمنني أمـري قـال وحقـا أميةبينحببالنابضقلبهوسوساتومن،  املريضفكره
:السالمعليه

ولـو . أبغـضين مـا يبغـضين أنعلـى هـذا بـسيفي املؤمنخيشومضربتلو«
نقـضى فاقضىأنهوذلك. أحبينماحيبينأنعلىاملنافقعلىجبمااالدنياصببت

مـؤمن يبغـضك العلـي يـا " :قالأنهوآلهعليهاهللاصلىاألميالنيبلسانعلى
. )١(»منافقحيبكوال

"
وعمـر بكـر أيبعـن إلّـا يـروي الفهـو الـسلطات زبانيـة ومـن اخلطاببنعمريديبنيجلّادا

ــدوعثمــان ــنوزي ــتب ــتذكار/ ثاب ــن-االس ــداب ــربعب ــتيعاب/ ٢٠٩ص-٧ج-ال -٣ج-االس
.١٣٠٨ص

.١٣ص-٤ج-م عليه السالعلياإلمامخطب-البالغةج)١(
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عثمانعلىقمُنمماأكربعليعلىُنقمما:تيميةابن

ملاألشـياء تلـك قيـل أنكروهاأشياءفعلعثمانإنقيلوإن«تيميةابنقال
يبـيح أنأوىلعليعلىنقموهماكانقتلهوخلعهأباحتوإنقتلهوالخلعهتبح
علـى ادعـوا فقدأميةلبيناحملاباةمننوعاعثمانعلىادعواإنفإممبايعتهترك
ليـستحق يكـن ملومعاويـة بعـزل بـادر وأنـه إلنـصافهم وتركـا علـيهم حتامالعلي

رسولوماتجنرانعلىسفيانأباأباهولّىسلمو عليهاهللاصلىالنيبفإنالعزل
عليـه اهللاصـلى النيبأمراءمنكثريوكانعليهاأمريوهوسلمو عليهاهللاصلىاهللا
أيببـن أسـيد بـن عتـاب مكةعلىاستعملفإنهأميةبينمناألعمالعلىسلمو

مذحجصدقاتعلىأميةبنالعاصبنسعيدبنخالدستعملواأميةبنالعاص
واسـتعمل سـلم و عليـه اهللاصـلى لـنيب امـات حـىت عليهـا يـزل وملاليمنوصنعاء

أيـضا اسـتعمله العـاص بـن سـعيد بـن وأبانعرينةوقرىوخيربتيماءعلىعمرو
حـىت عليهـا يـزل فلـم احلـضرمي بـن العـالء عزلحنيوحبرهابرهاالبحرينعلى
إىلسـرية منـها سراياعلىأمرياذلكقبلوأرسلهسلمو عليهاهللاصلىالنيبمات
يفثبـت وقـد سياسـته يفوالدينـه يفاليـتهم والعنـه اهللارضـي عمروولّاهجند

حتبـوم الـذين أئمـتكم خيـار (قـال أنـه سـلم و عليهاهللاصلىالنيبعنالصحيح
تبغــضومالــذينأئمــتكموشــرارعلــيكمويــصلونعلــيهموتــصلونوحيبــونكم

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٥٢٠

حيبـهم هـو وحتبـه رعيتـه كانـت ومعاويةقالوا) ويلعنونكموتلعنومويبغضونكم
عليـه اهللاصـلى الـنيب عنالصحيحيفثبتوقدعليهميصليوهوعليهويصلون

خـالفهم مـن يضرهمالاحلقعلىظاهرينأميتمنطائفةتزالال(قالأنهسلمو
وهـؤالء قـالوا بالـشام وهـم يقولمعاذامسعتخيامربنمالكلقاخذهلممنوال

.)١(»معاويةعسكركانوا

:اجلواب

مـا إمجاعـا باطـل علـي علىادعوهوماخلعهيستحقعثمانعلىوهنقمما
إنبقتلـه الـنيب مـن صـحيحة نصوصحبقهوردفقدتمعاويةأما،النواصبعدا

الـصحيح يفثبتوقد. الشرعيةغريامللوكيةوسريتهوظلمهونفاقهاملنربعلىرؤي
وحيبـونكم بـوم حتالـذين أئمـتكم خيـار «قـال أنهسلمو عليهاهللاصلىالنيبعن

ويبغـضونكم تبغـضوم الـذين أئمـتكم وشـرار علـيكم ويصلونعليهموتصلون
عليـه خـرج فالـذي عثمـان علىيثبتأنأوىلواحلديث)٢(»ويلعنونكموتلعنوم

الثوارومناصرماملدينةأهلومساندةومصرالكوفةأهلمنهماملسلمنيعامةهم
أعيـام يكـرم ظاملةسريةميسريلكونهالشامهلأغريحيبهالمعاويةبينماعليه

أناحلـق مقيـاس ولـيس بعينـه الظلـم وهي. جاهليةسريةوهذهجهاهلماليهفينقاد
لكـان اهللاطاعـة يفوأنـت الناسأبغضكلوبلاهللاعصيانيفوأنتالناسحيبك

. اخلريهو
والبغـاة بالقاسـطني مسـاهم الـنيب فإن!احلقعلىالظاهرين»معاويةعسكر«أما

. العظيمالعليباهللاإالقوةوالحولفال!! احلقعلىظاهرينيسميهمتيميةوابن

.٣١٨ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٢٤ص-٦ج-مسلمصحيح)٢(
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معاويةوقتالعليقتالبنيفرقال

) الـصحابة خيـار مـن كـثريا مجعـا قتـل معاويـة نإ(قولهوأما«تيميةابنقال
هـؤالء مـن وهـؤالء الءهـؤ مـن هـؤالء قَتلالطائفتنيمنقتلواقتلواالذينفيقال
والعليـا اليطيعـون يكونـوا ملالطـائفتني مـن القتـال خيتـارون كانواالذينوأكثر

ملقتـتلني اأكثـر منالدماءلكفأطلبعنهمااهللارضيومعاويةعليوكانمعاوية
يفوكـان نارهـا إطفـاء عـن احلكمـاء عجـز ثـارت إذاوالفتنـة وقـع فيماغُلبالكن

بـن خالـد بنالرمحنوعبداملرقالعتبةبنوهاشمالنخعيشتراألمثلالعسكرين
ينتـصرون قـوم القتـال علـى احملرضـني مـن وحنـوهم الـسلمي األعـور وأيبالوليد

مثعنـه ينفرونوقوملعليينتصرونوقومنهعينفرونوقوماالنتصارغايةلعثمان
وقتـال أخرىألسبابكانبلمعاويةخلصوصيكنملمعهمعاويةأصحابقتال
وقعـت (الزهـري قـال كمـا واعتقادامأهلهمقاصدتنضبطالاجلاهليةقتالمثل

أودمكـل أنفأمجعوامتوافرونسلمو عليهاهللاصلىاهللارسولوأصحابالفتنة
.)١(»اجلاهليةمرتلةأنزلوهمهدرفإنهالقرانبتأويلأصيبفرجأومال

.٣٢٢ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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:اجلواب
معاويـة قتـل وبنيالقتالوبدأهبوجههالسالحشهرملنعليقتلبنيالفرق

الـشيعة رأيعلـى اهللامـن معـصوم إمـام أنـه ،  األمـة عـن البغـي ليـصد خرجملن
بـايع ممـن شرعيةبيعةبفصاحالسنةأهلرأيوعلى، بالنصوصاملؤيدالصحيح

اهللارسـول وصـفهم ممنفقوتلاألمنليعيدخرج،الناسو وعثمانوعمربكرأبا
للمـسلمني معاويـة قتـل أمـا ،  املنـرب علـى بقتلـه اهللارسـول حكـم وممنبالقاسطني

. لهاألمراستتمامبعدعثمانقتلةمناقتصاصهعدمبدليلالدنيافألجل

بـن عمـرو عـن األعمشعنمعاويةأبوحدثنا«)١(ويفالكشيبةأيبابنقال
مثالـضحى يفبالنخيلـة اجلمعـة معاويـة بنـا صـلى :قـال سويدبنسعيدعنمرة

وقــد، لتزكـوا واللتحجــواواللتـصوموا واللتــصلواقـاتلتكم مــا:فقـال خطبنـا 
ذلكاهللاأعطاينوقد،  عليكمألتأمرقاتلتكمإمناولكن،  ذلكتفعلونأنكمأعرف
.»كارهونلهوأنتم

إمـام ، ثقـة :االعمشو متقن، ثقةكويف: الضريرمعاويةابو: عنواحلديث
، الثقـات يفحبـان ابـن وذكـره سعيدبنوسويد،  ثبت، ثقة:مرةبنوعمروزمانه

قتـل وكونـه ،  معاويـة عنـد الـدنيا ـم ويثبت! مغمزبالصحيحفاحلديثوبالتايل
حىتوالواهللاال! ؟السالمعليهبعليمقروناهذاأيكونتسلّطالأجلمناأللوف

. بنعله
الفضليفوهاشممالكفأينمعاويةوزبانيةعليصحابةبنيمقارنتهوعلى

يقـول الفكيـف !الزهـري قـول أما! والغدر؟اخلتليفوالسلميالرمحنعبدمن
. اجللدالناصيبوهوذلك

.٢٥١ص-٧ج-الكويفشيبةأيبابن-املصنف)١(
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!الطائفتنيمنحصلفهواللعنمسؤوليةمعاويةحتملواال: تيميةابن

الطـائفتني مـن وقـع التالعنفإنعليلعنمنذكرهماوأما«تيميةابنقال
يلعنـون وهـؤالء دعـائهم يفهؤالءرؤوسيلعنونهؤالءوكاناحملاربةعتوقكما

والقتـال األخـرى علـى تقنـت كانتطائفةكلإنوقيلدعائهميفهؤالءرؤوس
أوخمطئـا اجتـهادا أوذنبـا كـان سـواء كلـه وهـذا باللسانالتالعنمنأعظمباليد

واملـصائب املاحيـة سناتواحلـ بالتوبـة ذلـك تتنـاول ورمحتـه اهللامغفـرة فـإن مصيبا
.)١(»ذلكوغرياملكفرة

:اجلواب
أمـر ممـن بـسبه سبهوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولربطالذيعليلعنأين

!املنرب؟علىولوبقتلهوآلهعليهاهللاصلىاهللارسول

أهـل اختلـف الـذين وهـم الـصالة يفالنابغـة وابـن هندابنيلعنمنوأين
املـؤمنني أمـري ومنـهم اجلنـة أهـل سادةيلعنمنوبني،  ونفاقهمإسالمهميفالقبلة

.٣٢٢ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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مناملسلمنيأفضلرابعرأيهموعلى، والسالمالصالةعليهالنيببعدالناسوخري
أهـل شـباب سيداومعهفضائلهتعدالومنلإلسالموالسابقنياألولنياجرينامله

!؟سواءوهذاهذايكونكيف، اجلنة

يغفـر فاهللا،  هذاومنهذامناللعنوقع:أتقولسلفياًشيعيلعنلوأتراك
ينـصر الاملـؤمنني أمـري بـال فمـا مظلوماأوظاملاالسلفيستنصربلواهللاال!لكم
، عندكمشرعيإماموهونصاااىلاألموروإرجاع،  االعوجاجلتقوميخرجوقد
علـي بناحلسنيقتلهيفليزيداألعذارجتدونفأنتم!! يزيدمرتلةترتلونهالحىتبل

وشـربه بـالقرود ولعبـه ، الـصلحاء وقتلـه ،  احلـرة وقعةيفوتشككون،  السالمعليه
التـورع أنأم! املزعـوم ورعكـم منشيءالسالمعليهاملؤمننيأمرينالإال!اخلمر

. فقطلألموينيتعرضمنعلىمقصور
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غريهمثلالكفّاربعضقتلعلي

إاليقتـل ملأنـه ريـب فالالكفار) بسيفهقتلعلياإن(قولهو«تيميةابنقال
زةومحـ والـزبري كعمـر الـصحابة مـن بالقتالاملشهورينسائروكذلكالكفاربعض

إالأحـد منمنهمماعنهماهللارضيوغريهممالكبنوالرباءطلحةوأيبواملقداد
شـرك منغريمبارزةرجلمائةقتلمالكبنوالرباء،  الكفارمنطائفةبسيفهقتل
.)١(»دمهيف

:اجلواب

لـه يـورد ملفعمـر !معروفـا صارتيميةابنأسلوبأنعلى! ؟بكرأبووأين
هلـم والـزبري والـرباء وطلحـة واملقدادومحزة! !واحداشخصاقتلانهغرياملؤرخون

!!اجلهاديفعليفضلمنأينولكنفضلهم

احلصارطالوقدرامهرمزمعركةيفانكرجلملئةفقتِلهمالكبنالرباءوأما
وثالثـني مخـسة واحدةساعةيفقتلممنذلكوأين!يوميايتبارزونوكانواألشهر

:عنهااهللاقالاليتاملعركةيف!الكفر؟رؤوسمن

.٣٢٧ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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}موقَانِيالْفُرموانِاْلتَقَىيعم٤١اآليةمن: ألنفال(}الْج(.

عليـه اهللاصـلى الـنيب بـسيف املـسلمني وبـني املشركنيبنياليومذلكففرق
. واملسلمني، السالمعليهعليوسيفوآله

يفطلحـة أيبصـوت (سـلم و عليـه هللاصـلى النيبقالوقد«تيميةابنقال
احلـديثني وكـال ) الزبريحواريوإنحوارينيبلكلإن(وقال) فئةمنخرياجليش

اغـسليه السيفعنلفاطمةقالملاحدأيوملعليقالانهاملغازيويفالصحيحيف
.»وفالنفالنأحسنفقدأحسنتتكنإنذميمغري

:اجلواب

وعندما!زعمهعلى،  فضائلهمبتعدادفيقومللصحابةيأيتعندماانهالحظ
منقـصة انـه يفهـم ممـا األمويـون وضـعه مابإيراديقومفهوالسالمعليهلعلييأيت

قـول بـني الـربط فمـا وإالموضـوع انهريباليثاحلدوهذا،   السالمعليهلعلي
الردمنهيفهمالذيوالسالمالصالةعليهالنيبقولوبنيعبارتهالسالمعليهعلي
-والـسالم الـصالة عليـه الـنيب أي-وهـو ! ؟عبارتهعلىرضاهوعدمعليعلى
. مرتبتهوعلوعليفضللتبينيدوماالسباقكان

:تيميةابنقال

وسهماهللاسيفعليسلمو عليهاهللاصلىاهللارسولفيهوقال(ولهقوأما
ومعناهمعروفإسنادلهوالاحلديثتبكمنشيءيفيعرفالاحلديثفهذا) اهللا

ظاهرهـا يقتـضي العبـارة وهـذه وسـهمه اهللاسيفوحدههوليسعليافإنباطل
.)١(»احلصر

.٣٢٧ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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٥٢٧..............................................................................غريهمثلالكفّاربعضقتلعلي

:اجلواب

بوضـعه احـد حيكموملالقومثيحمدمنعدةرواه»اهللاسيفعلي«حديث
البـن البيـت أهلفضليفأنللسمهودياملدينةتاريخيف:فائدة«)١(املناويقال

حيطـان بعـض يفوسـلم عليـه اهللاصـلى النيبمعكنت:جابرعناحلموياملؤيد
وهـذا األنبيـاء سـيد حممدهذا:النخلفصاحبنخلفمررنايدهيفعليويداملدينة
رسـول حممـد هـذا :فصاحبنخلمررنامث،  الطاهريناألئمةأبوولياءاألسيدعلي
وآلـه عليـه اهللاصـلى الـنيب فقـال ،  اهللاسـيف عليوهذاوسلمعليهاهللاصلىاهللا

أقـره وهـذا :أقـول . اهتـسميته سببفهذابهفسمى،   الصيحاينمسه:لعليوسلم
.»الوضعمنهويشمالسمهودي

ابـن ونقـل لهالسمهوديإقرارمعدليلبالحتكم»الوضعمنهيشم«وقوله
تــشمالأنـوفهم أنوالظـاهر . )٢(فــياحلنوالقنـدوزي الـشافعي بكــروأبـو عـساكر 
. !السالمعليهعليمرتلةتذكرعندماإالّالوضع

انـه العبـارة وظـاهر املـسلول اهللابـسيف خالدتسميةمنيتحرجونالوهم
. !بهانفرادهجيوزفالعلييفذلكالنيبقالولإمنالذلكرادوالبذلكانفرد

.٢٩٣ص-٥ج-املناوي-الصغرياجلامعشرحالقديرفيض)١(
.١٢٥–١٢٢ص-احلنفيالزرندي-السمطنيدررنظم)٢(
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٥٢٨

املسلمنيدماءستحلاعلي!

قـد علـي :النواصـب لكـم قالـت لوالرافضةهلؤالءيقالمث«تيميةابنقال
الـنيب قـال وقـد رياسـته علـى ورسـوله اهللاأمربغريوقاتلهماملسلمنيدماءاستحل

بعـدي ترجعواوال(وقال) كفرالهوقتفسوقاملسلمسباب(سلمو عليهاهللاصلى
حجـتكم تكـن مللكلـذ كـافرا علـي فيكـون ) بعـض رقاببعضكميضربكفارا
:فيقولـون وأيـضا ،  صـحيحة ـا احتجـوا اليتاألحاديثألن،  حجتهممنأقوى

األرضيفللعلـو مريـدا كـان طاعتـه علـى النفـوس قتـل فمـن فسادالنفوسقتل
الللـذين جنعلهااآلخرةالدارتلك(:يقولىلتعاواهللافرعونحالوهذاوالفساد
األرضيفالعلـو أرادفمـن ) للمـتقني والعاقبـة فساداوالاألرضيفعلوايريدون
للمرتـدين الصديقكقتالهذاوليس،  االخرةيفالسعادةأهلمنيكنملوالفساد
فـإن طاعتـه علىالورسولهاهللاطاعةعلىقاتلهمإمناالصديقفإنالزكاةوملانعي
قاتـل مـن خبـالف ،  أدائهـا وعلـى ـا اإلقـرار علـى فقاتلـهم علـيهم فرضالزكاة
والالزكـاة أؤديأناقالمنوغريمهاحنيفةوأبوامحدلإلمامقالوهلذاهو،  ليطاع

القتالجيوزفمنالفقهاءبنينزاعفيهوهذايقاتلهأنلإلماميكنمللإلمامأعطيها
وحيكـى الفقهـاء مـن طائفـة قـول وهوهؤالءقتالجوزمراألويلطاعةتركعلى
الورسـوله اهللاطاعةتركعلىإالالقتالجيوزملومناهللارمحهالشافعيعنهذا
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٥٢٩....................................................................................! املسلمنيدماءاستحلعلي

. هؤالءقتالجيوزملمعنيشخصطاعةتركعلى

طاعـة عـن ممتـنعني كـانوا عنـه اهللارضيالصديققاتلهمفالذيناجلملةويف
خبـالف مرتـدين كـانوا فلهـذا بهجاءمباواإلقرارسلمو يهعلاهللاصلىاهللارسول

فـإن الـشام وأهـل كمعاويـة معـين شـخص طاعـة عـن امتنعنولكبذلكأقرمن
الصالةيقيمونسلمو عليهاهللاصلىالرسولبهجاءماجبميعمقرينكانواهؤالء

اهللارضييعلطاعةيفدخولغريمنبالواجباتنقومحننوقالواالزكاةويؤتون
.)١(»هؤالءمنهؤالءفأينالضررمنذلكيفعليناملاعنه

:واباجل

الـيت األحاديـث ألن«لقولـه فانتبـه شـك أيبالجماهرناصيبهناالرجلإن
النواصبعن) مانقله(أما!النواصباحتجاجإىليشريوهو»صحيحةااحتجوا

بـل البـاغني بقتالوالرسولهللااخمالفيكنملفعليومذهبنامذهبهعلىباطلفهو
النواصـب قوليكونفكيفعجرةبنبكعحديثيفذلكمروقدقاتلهمبأمره

!والسنة؟الشيعةمنلعلياملوايللقولندا

كـان طاعتـه علـى النفـوس قتلفمنفسادالنفوسقتلفيقولون«قولهوأما
الـدار تلـك يقـول ىلتعـا واهللافرعـون حـال وهذاوالفساداألرضيفللعلومريدا

فمـن للمـتقني والعاقبةفساداوالاألرضيفعلوايريدونالللذينجنعلهااآلخرة
كقتالهذاوليساآلخرةيفالسعادةأهلمنيكنملوالفساداألرضيفالعلوأراد

ورسـوله اهللاطاعـة علىقاتلهمإمناالصديقفإنالزكاةوملانعيللمرتدينالصديق
أدائهـا وعلـى ـا اإلقـرار علـال فقاتلـهم علـيهم فـرض الزكاةفإنطاعتهعلىال

.٣٣٤ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٥٣٠

.»هوليطاعقاتلمنخبالف

بـدليل رسـوله والاهللامـن نـص بـال قاتـل وقـد حمقـا بكـر أبـو يكونكيف
مـشهورة ونبويـة ربانيـه بنصوصالسالمعليهعليقاتلبينما!عمر؟معاختالفه

املريــضةالقلــوبســوىلــذلكرأيأييتوجــهالوبالتــايلوصــحيحةومعروفــة
. والنصببالنفاق

املفتـرض املزعـوم القـول نقـل أنهاىلفانتبهمالهاعشريفسقطقدوالرجل
ذلـك رسـخ مث! املفترضـة ) النواصـب (قالتـه مابتصحيحأردفهمث،   النواصبعن

بكـر أيببفعـل والناكثنيالبغاةمعالسالمعليهاإلمامفعلمقارنةعندخلبدفع
مث،  روايـات الهلـم صـحح مث،  الناصـيب املفتـرض القـول نقلفهو!) املرتدين(مع

عـن ) ينقلـه (مـا تبنىفالرجلوذا،  بكرأيببفعلاملفترضالشيعيالدخلنقض
. !بساطةبكلآراؤهفهي،معروفوالسر!واضحبشكلالنواصب
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٥٣١

!رسولهوامنأمرفيهليسفتنةقتالوصّفنياجلمليفالقتال

ــال ــنق ــةاب ــم«تيمي ــاءمــنطائفــةأنوأعل ــةأيبأصــحابمــنالفقه حنيف
البغـاة قتـال مـن مجيعـا اخلـوارج وقتالالزكاةمانعيقتالجعلواوأمحدوالشافعي

األئمـة لقولخمالفخطأالقولوهذا،  البابهذامنوصفِّنياجلملقتالوجعلوا
وخمالفالسلفأئمةمنغريهموحنيفةوأيبوأمحدمالكنصخالفوهوالكبار
عليـه اهللاصـلى النيبأمراخلوارجفإنسلمو عليهاهللاصلىيبالنعنالثابتةللسنة

قتـال فهـو وصـفني باجلمـل القتـال وأمـا ،  الصحابةذلكعلىواتفقبقتاهلمسلمو
الزكاةمانعيقتالوأماالصحابةمنإمجاعوالورسولهاهللامنأمرفيهوليسفتنة
قتــالمــنأعظــمفهــوــاراإلقــراعــنأوبالكليــةأدائهــاعــنممتــنعنيكــانواإذا

.)١(»اخلوارج

:اجلواب

النواصـب عنـد فهـو املـؤمنني أمرييفعلهماإلّا!عندهمحجةالصحايبفعل
إلّـا قـوة والحـول والأرجـح فقـوهلم خـالفوه قدالتابعونكانفإذا! نظرموضع

. باهللا

.٣٣٥ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٥٣٢

هللامـن أمـر فيـه ولـيس فتنـة قتـال فهـو وصفنيملباجلالقتالوأما«وقوله
.»الصحابةمنإمجاعوالورسوله

هـذا أنبالفتنـة قـصد وإن،  حـق فهـو واالختبـار االبـتالء بالفتنـة قصدفإن
للـصحابة وشـتم البيـت ألهـل ونـصب باطـل فهوباطلهمنحقهيعرفالالقتال

. موغريهالشجرةبيعةوأصحابالبدريونومنهم، األجالء

كـون مـر وقد! ؟والنبويةالقرآنيةصالنصوبوجودالصحابةإمجاعقيمةوما
بـاغ وهوصحيحبنصاملسلمنيعلىللتمليكبلغريهوالبتأويليقاتلملمعاوية
. القوممباينعلىبذلك

عـن أوبالكليـة أدائهـا عـن ممتـنعني كانواإذاالزكاةمانعيقتالوأما«وقوله
.»اخلوارجقتالمنأعظمفهوااإلقرار

اإلتيـان عـن عجـز تيميـة ابـن إن؟عليـه الـدليل فمـا بكرأبوهرآرأيفهذا
. فيهدليلالالذيالباطلالقياسغرييبقفلمروائيبدليل

للكفـر يقـود الزكـاة وجوبفإنكار»ااإلقرارعنأو«بقولهلتلبيسهوانتبه
! ؟ينالثـا مـن األولوأيـن للفـسق يقـود إخراجهـا بعدموالعصيانااإلقراروأما
قتـاهلم بكـر أليبفيجوزكافراالزكاةمانعيمنالفاسقيكونحىتاخللطأرادوإمنا

رسولقالقدأليس:عنهمااهللارضيبكرأليبعمروقول«)١(املزينقال. !كفارا
فـإذا هللاإالإلـه اليقولواحىتالناسأقاتلأنأمرت("وسلمعليهاهللاصلىاهللا

وقـول ) "؟اهللاعلـى وحـسام حبقهـا إالوأمواهلمدماءهممىنعصموافقدقالوها
وسـلم عليـه اهللاصـلى الـنيب أعطـوه ممـا عناقـا منعوينلوحقهامنهذا:بكرأيب

.٢٥٦ص-املزينإمساعيل-املزينخمتصر)١(
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٥٣٣.................................................! ورسولهامنأمرفيهليسفتنةقتالوصفّنياجلمليفالقتال

متسكمن-املرتدينأمسوهمممن-قاتلواممنأنمعامنهمامعرفة. عليهالقاتلتهم
إالإلـه التركـوا قـد :بكـر أبوولقالقتاهلميفعمرشكملاذلكولوالباإلسالم

قـال مـن وأشـعار بكـر أيبجيـوش خماطبتـهم يفبـين وذلـك مشركنيفصاروااهللا
:شاعرهمفقالمنهمالشعر

   

   

   

   

علـى شـححنا ولكنـا إمياننـا بعـد كفرنـا مـا :عنهاهللارضيبكرأليبوقالوا
.»أموالنا

الرئاسـة حـب سـوى لدليـ بـال مـسلمني قومـا قاتـل بكـر أباأندليلوهذا
. األرضيفالعلوهووهذاوالتسلّط

الوغـريه حنيفـة وأبـو بالقتـال عليـا يبـدأوا ملصـفِّني وأهـل «تيميـة ابنقال
الومالكحنيفةوأبوأمحدوكذلكبالقتالاإلماميبدأواأنإالالبغاةقتالجيوزون
إىلزكاتنـا نـؤدي القالـت ممتنعـة طائفـة كانتإذاببالواجقاممنقتالجيوزون

البغـاة قتـال وأمـا ،  املـارقني اخلـوارج وقتـال املرتـدين قتـال بنيالفرقفيجبفالن
البغـاة بقتـال يـأمر ملتعـاىل اهللافـإن وهذاهذاغريثالثفنوعالقرانيفاملذكورين

حكـم هـذا ولـيس بينـهما باإلصالحاملؤمننيمنطائفتاناقتتلتإذاأمربلابتداء
. اخلوارجحكموالاملرتدين

يفبهاملأمورالبغاةقتالبابمنهوهلنزاعفيهوصفنياجلمليوموالقتال

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / تيميةابنمنهاجعلىالرديفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٥٣٤

ومجهـور الصحابةمنفالقاعدونالقائممنخريفيهالقاعدفتنةقتالهوأوالقران
قتـال هـو لـيس ،  فتنةقتالهو:يقولونبعدهمالفقهاءوأئمةوالسنةاحلديثأهل

بغـيهم ـرد ابتـداء البغتةاملؤمننيبقتاليأمرملاهللافإن،  القرانيفبهاملأمورالبغاة
علـى إحـدامها بغـت فـإن وقولـه بينـهم باإلصـالح املؤمنـون اقتتـل إذاأمرإمنابل

طائفـة إىليعـود الاملـؤمنني مـن املقتتلتنيالطائفتنيإىلفيهالضمريويعوداألخرى
األخرىعلىاملقتتلتنياملؤمنتنيالطائفتنيىأحدبغتفإنبالتقديرتقاتلملنةمؤم

يفيكـن ملتقاتـل وملباغيـة طائفةكانتفمىتاهللاأمرإىلتفيءحىتالباغيةفقاتلوا
.)١(»بقتاهلاأمراآلية

:اجلواب
الانـه األئمـة رأيبينمـا القتـال بداالسالمعليهعلياأناىليشريكالمهإن

مبائةبعدهجاؤواالذينأمحجةالسالمعليهيعلالصحايبعملفهلذلك!جيوز
؟خالفهورأواسنة

عمـل الناتباعـه الواجـب لكانالقتالبدأعلياأنتيميةابنلدىثبتفلو
خالفـه ولـو ! الصحابة؟دونمنحجةيصريالعليعملبالفماحجةالصحايب

الـسالم عليـه نياملؤمنأمريفعلعلىحنيفةأيبرأيفعطوجبوغريهحنيفةأبو
. !العكسال

القتـال بـدأ منهومعاويةذيلالسلمياألعورأباإناملؤرخوننقلهوالذي
بـن وشـريح الكنـاين النـضر بنلزيادعليإرسالوذَكَر)٢(الطربيقالمعاويةبأمر

الربقبلمنالفراتشاطيءعلىأخذاالكوفةمنسرحهماحيثكاناوقد«هاينء

.٣٣٥ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٥٦٥–٥٦٤ص-٣ج-الطربي-الطربيتاريخ)٢(
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٥٣٥.................................................! ورسولهامنأمرفيهليسفتنةقتالوصفّنياجلمليفالقتال

أنوبلغهمـا اجلزيـرة طريقعلىعليأخذفبلغهماعاناتبلغاحىتالكوفةيليمما
مـا واهللاال:فقـال علـي السـتقبال الشامأهلجنوديفدمشقمنأقبلقدمعاوية

يفخـري لنـا ومـا البحرهذااملؤمننيوأمرياملسلمنيوبنيوبيننانسريأنبرأيلناهذا
ليعـربوا فـذهبوا واملـدد العـدد مننيمنقطعمعنامنبقلّةالشامأهلجنودنلقىأن
عـربوا حىتراجعنيفأقبلواالسفنعنهموحبسوا،  عاناتأهلفمنعهمعاناتمن
فتحـصنوا عانـات أهـل أرادواوقـد قرقيـسياء دونبقريـة عليـا حلقوامث،  هيتمن

بنزيادإليهفتقدم. !؟ورائيمنأتيينتمقدميت:قالعليااملقدمةحلقتوملاوفروا
مـا األمـر مـن بلغهمـا حـني رأيـا بالـذي فـأخرباه هـاينء بنوشريحاحلارثيلنضرا

معاويـة حنـو أمامـه قـدمهما الفـرات عـرب فلماعليمضىمثسددمتا:فقالبلغهما
مـن جنديفسفيانبنعمروالسلمياألعورأبولقيهماالرومسورإىلانتهيافلما
الـشام أهلمنجنديفالسلمياألعورأبالقيناقدإناعليإىلفأرسالالشامأهل
يـا :فقالاألشترإىلعليفأرسل؟بأمركفمرناأحدمنهمجيبنافلمدعوناهموقد

مـن مجعيفالسلمياألعورأبالقياأمايعلماينإيلأرسالوشرحيازياداإنمالك
فـإذا جـاء النأصـحابك إىلفالنجاءمتواقفنيتركهمأنهلالرسووأنبأينالشأمأهل

تلقـاهم حـىت يبـدأوك أناالبقتالالقومتبدأأنوإياكعليهمفأنتعليهمقدمت
مرةإليهمواإلعذاردعائهمقبلقتاهلمعلىشنآمجيرمنكوالوتسمعفتدعوهم

حابكأصـ مـن وقـف شـرحيا ميـسرتك وعلـى زياداميمنتكعلىواجعلمرةبعد
مـن بعـد منـهم تباعـد وال،  احلـرب ينـشب أنيريـد مـن دنومنهمتدنوالوسطا
وكـان قـال اهللاشـاء إنأثـرك يفالـسري حثيـث فإينعليكأقدمحىت،  البأسيهاب

قـد فـإين بعـد أمـا وشريحزيادإىلعليفكتباجلعفيمجهانبناحلارثالرسول
بطؤهوالسقاطهوالرهقهخيافالممنفإنهوأطيعالهفامسعامالكاعليكماأمرت
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الـذي مبثـل أمرتهوقدأمثلعنهالبطاءماإىلاإلسراعوالأحزمإليهراعاإلسعما
األشـتر وخرجإليهمويعذرفيدعوهميلقاهمحىتالقوميبدأأالبهأمرتكماكنت
حـىت متواقفنييزالوافلمالقتالعنوكفعليأمرهمافاتبعالقومعلىقدمحىت
.»..ساعةواضطربوالهفثبتواالسلمياألعورأبوعليهممحلاملساءعندكانإذا

سريتهوهذهيبدأوهمحىتالقتالبدِءعدمعلىيؤكدكانعلياًأنإىلفانظر
وطلحـة عائـشة عـن الـسالم عليهاملؤمننيأمرييقول،  اجلمليفعليهاخلارجنيمع

قبـل البـصرة يفالسالمعليهاملؤمننيأمريأصحابلواقتوالذينوأصحاموالزبري
املـسلمني مـال بيـت وخـزان ـا عـاملي علىفقدموا«السالمعليهعلييصلان

مـن يـصيبوا مللـو فـواهللا . غـدرا وطائفـة ،  صـربا طائفـة فقتلـوا . أهلهامنوغريهم
اجلـيش ذلـك قتـل يلحلل،  جرهجرمباللقتلهمعتمدينواحدارجالإالاملسلمني

مـن قتلواقدأممادع. يدوالبلسانعنهيدفعواوملينكروافلمحضروهإذكله
.)١(»عليهمادخلوااليتالعدةمثلاملسلمني

بـسنده )٢(الطـربي روى،  القـوم عندالدمإراقةفتوىيفاليسرمنهذاوأين
إىلعثمـان نبـ أبـان أرسـلوا حنيـف بنعثمانأخذواملا«قالسعدبنسهلعن

أميـا بـاهللا نـشدتك :امـرأة هلـا لـت فقا،  اقتلوه:قالت،  أمرهيفيستشريواعائشة
، أبانـا ردوا:قالـت !وسلمعليهاهللاصلىاهللالرسولوصحبتهعثمانيفاملؤمنني
، أرجـع ملهلـذا تـدعينين أنـك علمـت لـو :قال،  تقتلوهوالاحبسوهفقالتفردوه
سـوطا أربعـني فـضربوه حليتـه شـعر وانتفـوا اضـربوه :مسعودبنشعجماهلمفقال

.»وحبسوهعينيهوأشفاروحاجبيهورأسهحليتهرشعونتفوا

.٨٦–٨٥ص-٢ج-عليه السالم علياإلمامخطب-البالغةج)١(
.٤٨٥ص-٣ج-الطربي-الطربيتاريخ)٢(
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!؟)١(ءاألجالّبالصحابةيفعلهكذافهل

بغــيينقـل املــؤرخنيإمـام الطــربيفهـذا تيميـة ابــنكـذب يتــبنيهنـا ومـن 
. )٢(»بهقتلالبغيسيفسلّومن«السالمعليهعليعلىاخلارجني

صـلى اهللارسـول أصـحاب مـن أحداانتقصومن«حنبلبنألمحدالسنةأصولكتابيفجاء)١(
» مجيعـا علـيهم يترحمحىتمبتدعاكانمساوئهذكرأومنهكانحبدثابغضهاووسلمعليهاهللا
خيـوض الذي:اخلامسالسؤال«منهاافتراضيةبأسئلةاملدخليربيعوهوالشارحعقّب٦٨ص
خمـالف :ضـال مبتـدع : اجلواب؟اإلسـالم يفحكمـه مـا الصحابةعهديفحدثتاليتالفتنةيف

أمـردا وجعلـه صـحايب حليـة نتـف عمـن يقولونماذااعرفوال. »واجلماعةالسنةأهلألصول
فـال علـي أصحابمنالصحايبكانفإنسيفصلونأموأظن؟عنهيقولونماذاشاببعدما

السنةأهلتقديرمنهناومن«هذااملدخليقال! وكفرضاللففيهغريهممنكانوإنمشكلة
والطعـن بالـسب كيـف فقـط انتقاصـا ،  زنـديق فهـو واحـدا صـحابيا منانتقصمن:قالواهلم

أعــراضومحايـة حـق إخواننـا يـا هـذا ، خبيـث رافـضي فهـو صـحابيا انـتقص ومـن ؟والـتكفري 
وعـدهم وقـد كيف،  عنهماهللارضيوقدكيفصلى اهللا عليه وآله وسلم       اهللارسولأصحاب

واجلهلـة الغثـاء ويبقـى املرتلـة هـذا عرفـوا ،  العظيمةاملرتلةهذهوأنزهلمزكاهموقدكيف،  جلنةبا
.٦٩ص-املدخليربيع-السنةأصولشرح. »هؤالءيعادونوالزنادقةوالظالل

انـتقص إذاالرافـضة غـري مـن وأمـا الرافـضة علـى مقتـصر عنـدهم الصحابةانتقاصأنترىوأنت
!هحمالّيفحزمابنقالكماجمتهدفهوملجمابنفعلكماقتلهحىتاوصحابيا

.٨١ص-٤ج-عليه السالم علياإلمامخطب-البالغةج)٢(
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احلسنيقاتلمنإمثاأعظمعثمانقاتل: تيميةابن

الزائـد الغلـو فهذا،  احلسنيقاتلمنإمثاأعظمعثمانوقاتل«تيميةابنقال
قتلـه جيـوز كـان وأنـه ،   خارجياكاناحلسنيأنيزعمونالذينالناصبةبغلويقابل
أنيريـد واحـد رجـل علـى وأمـركم أتـاكم من(سلمو عليهاهللاصلىالنيبلقول
الـسنة وأهـل ،  مـسلم رواه) كـان مـن كائنابالسيفعنقهفاضربوامجاعتكميفرق

وإنشـهيدا مظلومـا قتلاحلسنيإن:ويقولونوهؤالءهؤالءغلويردونواجلماعة
ريـأم الـيت سـلم و عليهاهللاصلىالنيبوأحاديث،  معتدينظاملنيكانواقتلوهالذين

تـل يقوملاجلماعةيفرقملعنهاهللارضيفإنهتتناولهملللجماعةاملفارقبقتالفيها
معرضااجلماعةيفداخاليزيدإىلأوالثغرإىلأوبلدهإىلللرجوعطالبوهوإال
.)١(»األمةتفريقعن

:اجلواب

.»احلسنيقاتلمنإمثاأعظمعثمانوقاتل«قوله

أهـل شـباب وسـيد وابنـه الـنيب رحيانـة قتلاحلسنيقتلومنعليهالدليلما
!مقتلهقبلملقتلهالنيببكىومناجلنة

.٣٣٧ص-٢ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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عليـه اهللاصلىالنيبوأحاديثمعتدينظاملنيكانواقتلوهالذينوإن«وقوله
يفـرق ملعنـه اهللارضـي فإنهتتناولهملللجماعةاملفارقبقتالفيهايأمراليتسلمو

داخـال يزيـد إىلأوالثغـر إىلأوبلدهإىلللرجوعطالبوهوإاليقتلوملاجلماعة
يقابـل الزائـد الغلـو فهذا«قبلهقالهمبامرتبط»ألمةاتفريقعنمعرضااجلماعةيف

النيبلقولقتلهجيوزكانوأنهخارجياكاناحلسنيأنيزعمونالذينالناصبةبغلو
مجـاعتكم يفرقأنيريدواحدجلرعلىوأمركمأتاكممنسلمو عليهاهللاصلى

العسلبعضيفالسميدسفهو»مسلمرواهكانمنكائنابالسيفعنقهفاضربوا
آراءإنللقـاريء ليـوحي صـحتها ويثبـت الناصـبة تتبعهااليتاألحاديثيلقيفهو

مفهـوم لـه اجلماعـة مفارقـة حولنصهمث..سنيأصلهلابلشاذةليستالناصبة
عليـه فتنطبـق »أميـة وبنـو يزيـد ميثلهااليت(للجماعةمفارقااحلسنينكاإن:وهو

عليـه احلـسني اإلمامأنمنالشيعةتقولماعلىأي!مسلمرواهااليتاألحاديث
خارجـا احلسنيكانفإذااملنكرعنوناهياباملعروفآمراليزيدمقاتالخرجالسالم

!!مسلمصحيحةبشهادحقفيهالناصبةفقولالرأيهذاعلى

مرتزقتـهم طريـق عـن أميـة بنـو رواياـا دسالـيت املنحرفـة اجلماعةوطاعة
:تعاىليقول، آنبالقرمعارضة

اللَّهِدوِنمِنَلكُموماالنارَفتَمسكُمظَلَمواالَِّذينإِلَىتَرَكنواوال{
مِناءلِيأَوالثُمونرص١١٣:هود(}ُتن(.
:تعاىلقالالكثرةوليساحلقمجاعةواجلماعة
}ِإن اِهيمر ِإبـــةًَكــانِنيفـًا لِلَّــهِقَاِنتــاًأُمحلَــموــكيمِــنرِكِنيــشالْم{

.)١٢٠:النحل(
. زمنهيفالوحيداملوحدلكونهأمةإبراهيمفكان
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!بالثالثةالقادحنيخبالفينمرتدغريعلييفالقادحون

وظاملـا كـافرا وجعلـوه عنهاهللارضيعلييفقدحواوالذين«تيميةابنقال
يفويقدحونميدحونهالذينخبالف،  اإلسالمعندةبالرمعروفةطائفةفيهمليس

املالحـدة وكاإلمساعيليةوغريهمالنصرييةمنإالهيتهيدعونالذينكالغاليةالثالثة
مرتـدون كفارهؤالءفإننبوتهيدعونالذينوكالغاليةرييهالنصمنشرهمالذين

بـشر يفاعتقـد فمـن سـالم اإلبدينعاملعلىخيفىالظاهرورسولهباهللاكفرهم
عليكانبلنبيايكنملأنهأونبياسلمو عليهاهللاصلىحممدبعداعتقدأواإلهلية

ملـن أهلـها كفـر يظهـر ممـا وهـا وحناملقـاالت فهـذه جربيلغلطوإمنادونهالنيبهو
قاتلـه وممـن اخلـوارج منويلعنهعليايكفِّرمنخبالف،  معرفةأدىناإلسالميعرف
باإلسـالم مقـرين كـانوا هؤالءفإنوغريهممروانوبينمعاويةأصحابمنولعنه

العتيـق البيتوحيجونرمضانويصومونالزكاةويؤتونالصالةيقيمونوشرائعه
وشـرائعه اإلسالمشعائربلظاهركفرفيهموليسورسولهاهللاحرممانوحيرمو
فكيـف اإلسالمأحوالعرفنمكليعرفهأمروهذاعندهممعظمةفيهمظاهرة
.)١(»الثالثةدوننزهوهاملخالفنيمجيعأنهذامعيدعي

.٤ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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:اجلواب
فيهمسليوظاملاكافراوجعلوهعنهاهللارضيعلييفقدحواوالذين«قوله

الـدين مـن مارقـة لعلياملكفرةواخلوارجكيف»اإلسالمعنبالردةمعروفةطائفة
؟وآله وسلمصلى اهللا عليهالنيبلسانعلى

أيبعـن نعـم أيبابـن عـن أبيهعنسفيانبنكثريابنقال«)١(البخاريقال
فقسمهابذهيبةوسلمعليهاهللاصلىالنيبإىلعليبعثقالعنهاهللارضيسعيد

وزيـد الفـزاري بـدر بـن وعيينةااشعيمثاحلنظليحابسبنرعاألقاألربعةبني
فغـضبت كـالب بـىن أحـد مثالعـامري عالثةبنةوعلقمنبهانبىنأحدمثالطائي
فأقبـل ،  أتـألّفهم إمنـا :قالويدعناجندأهلصناديديعطي:قالواواألنصارقريش
يااهللاتقفقالحملوقيةاللحكثاجلبنينايتءالوجنتنيمشرفالعيننيغائررجل
فسألهمنوينتأفالاألرضأهلعلىاهللاأيأمنينعصيتإذااهللايطعمنفقالحممد
يفأوهـذا ضئـضيء مـن إنقالوىلفلمافمنعهالوليدبنخالداحسبهقتلهرجل
الـسهم مـروق الدينمنميرقونحناجرهمجياوزالالقرآنيقرأونقومهذاعقب

.»األوثانأهلويدعونالسالمأهللونيقتالرميةمن

سـعيد روايةيف) الدينمنميرقونقوله(«)٢(احلديثشرحيفحجرابنقال
املـراد أن:وقـال بالطاعةهناالدينأولمنعلىردوفيهاإلسالممنمسروقبن

اخلـوارج صـفة وهـذه الرميـة مـن السهمخيرجكمااإلمامطاعةمنخيرجونأم
فـسرته كمـا اإلسالمبالديناملرادأنيظهروالذي،  اخللفاءيطيعونالاكانوالذين

مـن خيرجـون ذلـك بفعلـهم وأـم الزجـر خمـرج مالكـال وخـرج األخـرى الرواية

.١٠٨ص-٤ج-البخاري-البخاريصحيح)١(
.٥٥ص-٨ج-حجرابن-الباريفتح)٢(
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ويـدعون اإلسـالم أهليقتلونروايتهيفمسروقبنسعيدوزاد،  الكاملاإلسالم
.»قالكمافوقعملغيباتامنوسلمعليهاهللاصلىبهأخربمماوهواألوثانأهل

أيبعـن الترمـذي ويف«)١(الكـربى الفتاوىيفقولهتيميةابنتناقضاتومن
) النارأهلكالبأم(:اخلوارجيفوسلمعليهاهللاصلىالنيبعنالباهليامةأم

:اآليةهذهوقرأ

}مويضيَتبوهجودوتَسووهج١٠٦:عمرانآل(}و(.
وقـد ،  أوجـه عـشرة مـن اخلوارجيفاحلديثصححنبلبنأمحداإلمامقال

عليـه اهللاصـلى الـنيب قالمنهاطائفةخاريالبوخرج،  صحيحهيفمسلمخرجها
مـع وقراءتـه صـيامهم مـع وصـيامه صـالم مـع صـالته أحـدكم حيقِّر(:وسلم

الـسهم ميـرق كمـا ماإلسـال منميرقونحناجرهمجياوزالالقرآنيقرأونقراءم
همرجواخلوا. )األوثانأهلويدعوناإلسالمأهليقتلون(روايةويف) الرميةمن
، بدعتـهم يفخـالفهم مـن ويكفـرون ،  بالـذنوب يكفـرون ،  املـسلمني كَفّرمنأول

مــنويكفــرونبدعــةيبتــدعونالبــدعأهـل حــالوهــذه، ومالــهدمــهويـستحلون 
.»فيهاخالفهم

بنعلياملؤمننيأمريحديثمنوغريهاالصحاحيفاستفاضكما«)٢(وقال
ـوسلمآلهوعلىعليهاهللاصلىـلنيباعنوغريمهااخلدريسعيدوأيبطالبأيب
صـيامهم مـع وصـيامه ،  صالممعصالتهأحدكمحيقِّر(:فقالاخلوارجذكرأنه

كمـا اإلسـالم منميرقون،  حناجرهمجياوزالالقرآنيقرأون،  قراءممعوقراءته
ملناللّهندعأجراقتلهميففإن،  فاقتلوهملقيتموهمأينما،  الرِميةمنالسهمميرق

.٣٣٤ص-٤ج-تيميةابن-الكربىالفتاوى)١(
.٢٦٢ص-٤ج-تيميةابن-الكربىالفتاوى)٢(
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. )عادقتلألقتلنهمأدركتهملئن، القيامةيومقتلهم
املـؤمنني أمـري مـع وسلمعليهاهللاصلىاللّهرسولأصحابقاتلهموهؤالء

عليـه اهللاصـلى الـنيب وقـال . وسـلم عليـه اهللاصلىالنيببأمرطالبأيببنعلي
املـسلمني مـن فرقـة حـني لـى عمارقـة متـرق (:الـصحيح احلـديث يففـيهم وسلم
».)احلقإىلالطائفتنيأدىنيقتلهم

!؟بردةيعرفواملفكيفالنارأهلكالبأمحبديثهنايقرفهو
هـو الـثالث للطوائـف علـي قتـال نبأكتابهيفدعواهتناقضاتهغريبومن

ملعليـا بـان الكتـاب يفودعـواه !النيببأمراخلوارجقتالإنهنايقربينمارآهرأي
اهللاصـلى اللّـه رسـول أصحابقاتلهموهؤالء«هنايقولبينماصحابةمعهيكن
. قصريالكذبوحبل!»طالبأيببنعلىاملؤمننيأمريمعوسلمعليه

يـدعون الـذين كالغاليـة الثالثـة يفويقدحونميدحونهالذينالفخب«وقوله
النـصرييه مـن شـر هـم الـذين الحدةاملوكاإلمساعيليةوغريهمالنصرييةمنإالهيته

ظـاهر ورسولهباهللاكفرهممرتدونكفارهؤالءفإننبوتهيدعونالذينوكالغالية
حممـد بعـد اعتقـد أوإلهليـة ابـشر يفاعتقـد فمناإلسالمبدينعاملعلىخيفىال

غلـط وإمنـا دونهالنيبهوعليكانبلنبيايكنملأنهأونبياسلمو عليهاهللاصلى
.»معرفةأدىناإلسالميعرفملنأهلهاكفريظهرمماوحنوهااملقاالتفهذهربيلج

:قلت
قبـل صـفوفهم مـن الـشيعة أخـرجهم ممـن والغاليـة بالنـصريية جاءالذيما

انه: واضحاجلوابالسنةوأهلعشريةاالثينبنيالسجالأنالفرضينمابغريهم
فـيهم جيـد الألنـه عـشرية االثينلىعهؤالءعنداليتالغلوصفةيسحبأنيريد

!هنامطعنا
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وبـني بينهمفرقمثمرتدينغريوكوماخلوارجعناوالتكلّملكونهفانتبه
إن:ليقـول النـصريية علـى بالثالثـة القـادحني مـصطلح طبـق مثبالثالثـة قدحمن

!اإلسالمعنوخروجهمبالردةمعروفونبالثالثةالقادحني

مـن ولعنـه قاتلـه وممـن اخلـوارج مـن ويلعنهعليايكفرمنخبالف«قولهأما
، وشـرائعه باإلسـالم مقرينكانواهؤالءفإنوغريهممروانوبينمعاويةأصحاب
وحيرمـون العتيقالبيتوحيجونرمضانويصومونةالزكاويؤتونالصالةيقيمون

ظـاهرة ائعهوشـر اإلسـالم شـعائر بـل ظاهركفرفيهموليسورسولهاهللاحرمما
يـدعي فكيـف اإلسالمأحوالعرفمنكليعرفهأمروهذاعندهممعظَّمةفيهم

.»الثالثةدوننزهوهاملخالفنيمجيعأنهذامع

:قلت

!؟بينهممكاناجيدونالفلمهؤالءبهاقرمابكلونمقرعشريةاالثينفإن

وإلّـا ،  دعونيـ ماخيالفوعملهمباإلسالمظاهراكانهؤالءإقرارأنعلى
الـشبهة علـى يقتلـون وأمـراؤهم هـم كـانوا وقـد اهللاحـرم اليتالنفسحرمةفأين

اهللارسـول صـحابة ختمواحىت،  خوالاهللاوعباددوالاهللامالويتخذون؟والظنة
صـلى اهللارسـول مدينةوأباحوا،  احلرةواقعةيفالعبيدخبتموالسالمالصالةعليه
وقـد العفيفاتاملسلماتويغتصبونوينهبوايسلبوالشامالعسكروآلهعليهاهللا
كـذا إىل) عـري (كـذا مـن حـرم املدينـة «املدينـة عنوالسالمالصالةعليهالنيبقال

اهللالعنةفعليهحدثافيهاأحدثمنحدثفيهاحيدثوالرهاشجيقطعال) ثور(
.)١(»أمجعنيوالناسواملالئكة

٢٢٠ص-٢ج-البخاري-البخاريصحيح)١(
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صلىالنيبحرمبكواعلمهممعاملدينةيفداثاإلحيفاميةبنوأمعنوقد
عليـه بـالنيب كيـدا ) خبيثـة (يـسميها كـان يزيـدا أنعلينـا مـر قـد بلوآلهعليهاهللا

!)طيبة(مساهاالذيوالسالمالصالة

بينمـا أميةبنوبهاقرمباويقرونويصومونحيجوناملارقةاخلوارج...ولكن
سبفمن،  نعم! ؟النيبيسبملناألمورهذهيمةقفمااملسلمنيعندملعونونهم

عليـه عليـا يـسبون أميـة وينـسي واخلـوارج ،  الـسالم عليهمـا الـنيب سـب فقدعلياً
وآلهعليهاهللاصلىالنيبقولالصحيحةاألحاديثلسلةسيفاأللبايننقل، السالم

عليـا أبغـض مـن و وجـل عزاهللاأحبفقدأحبينمنو أحبينفقدعلياأحبمن«
علياًيسبمعاويةكانوقد)١(.»وجلعزاهللاأبغضفقدأبغضينمنو أبغضينفقد

. للملوكايتقرب)٢(امويةسنةأصبحتحىتكذلكوأمراؤهالسالمعليه

إنـه مـر علـى      رضـي اهللا عنـه    روي عن ابن عباس   :)٣(قال الزرندي احلنفي  
بعـض أوالده يقـوده فـسمعهم يـسبون     جملس من جمالس قريش بعدما كُف بصره و    

سـبوا عليـا  :قـال ، لقائده ما مسعتـهم يـا بـين يقولـون؟          :فقالرضي اهللا عنه  علياً
أيكم الساب هللا :فرده فلما وقف به عليهم قال، ردين إليهم:قال، رضي اهللا عنه 

فـأيكم الـساب رسـول    :سبحان اهللا من سب اهللا فقد كفر قـال   :عز وجل؟ قالوا  
صلى اهللا سبحان اهللا ومن سب رسول اهللا     :قالوا؟صلى اهللا عليه وآله وسلم    هللا

أما هذا :فأيكم الساب علي بن أيب طالب؟ قالوا:قال، فقد كفرعليه وآله وسلم

.٢٨٨ص-٣ج-األلباين-الصحيحةاالحاديثسلسلة)١(
الروايــاتعـشرات مـن منـاذج علـى لتطلـع للمؤلــف) احملـدثني نواصـب معجـم (كتـاب راجـع )٢(

.أميةبينملوكقبلمنالسالمعليهعليسبيفالصحيحة
.١٠٦–١٠٥ص -الزرندي احلنفي -نظم درر السمطني )٣(
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صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      فأنا أشهد باهللا إين مسعت رسول اهللا       :قال، فقد كان 
ومـن سـب   ، ن سبني فقد سب اهللا عـز وجـل  وم،  من سب علياً فقد سبين     :يقول

لولده مـا مسعتـهم يقولـون    :مث ولّى عنهم فقال، اهللا أكبه اهللا على منخريه يف النار 
:فكيف رأيت وجوههم حني قلت هلم ما قلت قال:ما قالوا شيئا قال:فقال

   

:فداك أبوك فقالفقال له زدين

   

:ما عندي مزيد فقال لكن عندي:قال زدين فداك أبوك قال

   

:يف صحيحه)١(مسلم القشريييرويإذالطليقمعاويةالسببابفتحوقد
عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيـه قـال أمـر معاويـة بـن أيب سـفيان سـعداً        عن  
أما ما ذكرت ثالثا قاهلن له رسول اهللا :فقال؟ما منعك أن تسب أبا التراب     :فقال

       ه ألن تكـون يل واحـدة منـهن أحـب إىل مـن محـر        صلى اهللا عليه وسلم فلـن أسـب
ل له وقد خلّفه يف بعض مغازيه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقو،  النعم

فقال له رسول اهللا صلى ، يا رسول اهللا خلَّفتين مع النساء والصبيان: فقال له علي
ه ال نبـوة  اهللا عليه وسلم أما ترضى أن تكون مين مبرتلة هـارون مـن موسـى إال أنـ               

ومسعته يقول يوم خيرب ألعطني الرايـة رجـالً حيـب اهللا ورسـوله وحيبـه اهللا               ،  بعدي
ودفـع  ، فبصق يف عينـه ، سوله قال فتطاولنا هلا فقال ادعوا يل علياً فأُتى به أرمد         ور

»فقل تعالوا نـدع أبناءنـا وأبنـاءكم   «وملا نزلت هذه اآلية  ،  الراية إليه ففتح اهللا عليه    

.١٢١–١٢٠ص -٧ج -مسلم النيسابوري -صحيح مسلم )١(
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ول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم عليـاً وفاطمـة وحـسناً وحـسيناً فقـال اللـهم            دعا رس 
..»هؤالء أهلي

حجــرابــنأقــروقــدالنــارأهــلكــالباملارقــةاخلــوارجأننــاعليمــروقــد
ومروقهماخلوارجكفريفالشوكاينقالوآلهعليهاهللاصلىالنيبحبديثبتكفريهم

ملولـو كفـرهم تقتـضي هـؤالء حـق يفواردةالـ األخبـار وهـذه :قلنـا «الـدين من
والعمـل إمجـاالً ماإلسالاعتقادينجيهموال،  قطعياعلماكفروهمنتزكيةيعتقدوا

.)١(»ذلكللصنمالساجدينجيالكما، بكفرهماحلكمعنبالواجبات

شــرحيفالعـريب بـن بكــرأبـو القاضـي بـالكفر صــرحوقـد «)٢(أيـضاً وقـال 
مـن ميرقون:وسلموآلهعليهاهللاصلىلقولهكفارأمحالصحي:فقالالترمذي

. بـالكفر هلـك إمنـا منـهما وكلودمث:لفظويف. عادقتلألقتلنهم:ولقولهالدين
اخللـق أبغـض إم:ولقوله. الكفارإالبذلكيوصفوالاخللقشرهم:ولقوله

النـار يفوالتخليـد بـالكفر معتقـدهم خـالف مـن كلعلىوحلكمهمتعاىلاهللاإىل
.»منهمباالسمأحقهمفكانوا

تـشأ ملالـيت ةالناصـبي األمويـة لـوال السنةأهلعندالراجحالقولهووهذا
مـن تدعيـه مـا بـسبب الشيعةتكفّرلكنهاالسالمعليهعلياسبهمبسببتكفريهم

!الصحابةسبهم
الصالةعليهالنيبانلوجدالسالمعليهاملؤمننيأمريخصائصيفتدبرومن

ويف، أبغضينعلياأبغضمن: حديثويف، سبينفقدعلياسبمنيكرروالسالم
ويف: سلميوسلمهحريبحربه: حديثويف:توالينفقدياعلتوىلمن:حديث

.٣٥٢ص-٧ج-الشوكاين-األوطارنيل)١(
.٣٥١ص-٧ج-الشوكاين-األوطارنيل)٢(
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مـن : حـديث ويف، دمـي ودمهحلميحلمه:حديثويف،  بعديوليكمهوحديث
تشريالالسالمعليهعلياانفرداليتألحاديثاهذهفكل،  وليهفعليوليهكنت

فـة خال،  العظمـى باإلمامـة عالقـة هلـا مقامـات اىلبـل يـدعون كمـا ) فضائل(اىل
يكـون أنجيبوالسالمالصالةعليهالنيبفخليفة، وآلهعليهاهللاصلىاهللارسول

مـن إيـصاله سالموالـ الصالةعليهالنيبأرادماوهذا،  وعلماخلُقابهالناسأشبه
ــذهخــالل ــثه ــشريفةاألحادي ــيتال ــاال ــةرووامث، فــضائل: مسوه ــريهملعاوي وغ

. !الفضائلاهللافحيى! فضائلهلديكلهم:ليقولواأيضا) فضائالً(
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