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 مقدمة
احلمد هلل الذى خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور مث الذين كفروا برهبم يعدلون       

، واحلمد هلل الذى ال يؤَّدى شكُر نعمة من نعمه إال بنعمة منه توجب على مؤد ِّى ماضي نعمه 
مته الذى هو كما وصف أبدائها : نعمة حادثة جيب عليه شكره هبا . وال يبلغ الواصفون كنه عظ

 نفسه وفوق ما يصفه به خلقه .
أمحده محدًا كما ينبغى لكرم وجهه وعز جالله ، وأستعينه استعانة من الحول له وال قوة إال بهه       

، وأستهديه هبداه الذى ال يضل من أنعم به عليه ، وأسهتغفره اها أفلفهأ وأخهرت . اسهتغفار مهن يقهر 
ر ذنبه وال ينجيه منه إال هو . وأشهد أن ال إله هللا وحهده ال شهريل لهه وأن بعبوديته ويعلم أنه ال يغف

 .([1]1)حممداً عبده ورسوله
 وبعد :      

  
فهذا هو اجلزء الثالث من كتابنها الهذى يبهق حقيقهة الشهيعة االثهي  عشهرية ، حيهث كهان اجلهزء األول 

اجلههزء الثههاا يف التفسههر ااقههارن وأصههوله ، دراسههة مقارنههة يف عقيههدة اومامههة والعقائههد التابعههة ، وكههان 
 وجاء هذا اجلزء ليتناول احلديث وعلومه وكتبه ، وقسمأ هذا اجلزء إىل قسمق :

  
 : يف احلديث وعلومه عند اجلمهورالقسهم األول 
 : يف احلديث وعلومه وكتبه عند الشيعة القسهم الثاا 

  
 والقسم األول يضم عشرة فصول :     

: وضهه أ فيههه مهها جههاء يف القههرين الكههرج بينهها ال  تههاج إىل بيههان ، ومهها جعههل  ولالفصههل األ
 " . بيان الكتاب والسنةصلى هللا عليه وسلم ، فكان الفصل حتأ عنوان " بيانه للرسول 

 " ، وقد أثبأ هذا . السنة وحىعنوانه "  الثااوالفصل 
ن األخبهار الصه ي ة مها " ، فهذكرت مه اعتصهام السهلف سلسهنةلبيهان "  الثالهثوالفصل 

 يبق هذا االعتصام .
" وبينأ فيه أن من السهنة ااشهرفة مها وصهلنا مهدو ً يف  تدوين السنةعن "  الرابعوالفصل 

                                                
 نقلت ما سبق من مقدمة اإلمام الشافعي لكتابه " الرسالة "  . ([1]1) 
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صلى هللا عليه وسلم ، ومنها ما دون يف عهد الص ابة رضهى هللا تعهاىل عهنهم والتهابعق عهد الرسول 
رضهى  –امس اخللفهاء الراشهدين عمهر بهن عبهدالعزيز ههلم إبحسان إىل أن بهدأ التهدوين الر هى أبمهر خه

هللا تعههاىل عنههه . مث جههاء عصههر التههدوين يف منتصههف القههرن الثههاا اهلجههرى ، ووصههلنا مههن كتههب القههرن 
الثاا بعض الكتب ، مث كان القرن الثالث العصر الهذه  لتهدوين السهنة ااةههرة ، وكثهر نها دون يف 

 نا جاء  عن طريق ما دون يف القرن الثالث .القرنق األول والثاا نا مل يصل
" ، فبينهأ األسهس  العلميهة الهم قهام  اجلهر  والتعهديلحتهدثأ عهن "  الفصل اخلامسوىف 

عليها اجلر  والتعهديل عنهد وههور ااسهلمق ، ونقلهأ يراء األئمهة األعهالم ، ومها جهاء يف أول كتهب 
 ق ااختلفة .ألفأ يف هذا ااوضوع ، وبينأ موقف اجلمهور من الفر 

" حيهث أنكهرت العمهل سلسهنة  حوار اومام الشهافعى لفرقهة ضهلأنقلأ "  السادسالفصل وىف     
ااةهههرة ، واالكتفههاء سلقههرين الكههرج ، وشههككأ يف حجيههة السههنة ، وانتهههى احلههوار إببةههال شههبهات 

 هذه الفرقة ، وتسليم من حاوره اومام الشافعى بص ة ما قاله اومام .
الذين جهاءوا " بعهد اومهام الشهافعي " ،  ضالل الةاعنق يف السنةأشرت إىل  السابعالفصل وىف     

 وعلى األخص يف القرنق الثالث والرابع .
ومل أرد استقصاء واستيعاب حركات التشكيل والتضليل يف كل العصور ، فههذا أمهر يةهول جهداً     

" ، حيههث  يف عصههر السههيوطىوجههد "  اهها الثههامن، ويكفههى فيههه النمههاذج ، ولههذلل جعلههأ الفصههل 
حتدث اومام السيوطى عن الةاعنق يف عصره من الز دقة والرافضة ، فألف كتابه " مفتها  اجلنهة يف 

 االحتجاج سلسنة " للرد على هؤالء الضالق ااضلق .
" فبينههأ أصهناؤ هههؤالء  الةهاعنون يف العصههر احلهديثحتهأ عنههوان "  التاسههعمث جعلهأ الفصهل      

 لضالق ، ومدى خةر كل طائفة .ا
، وأحفهههن مهههن روى  راويهههة اوسهههالم، أشهههرت فيهههه إىل  العاشهههروختمهههأ ههههذا القسهههم سلفصهههل       

احلديث يف دهره ، وهو " أبو هريرة " . رضى هللا تعاىل عنه ، حيث وجد  ااستشرقق ، وتالمهذمم 
أرادوا هدم اوسالم مهن أساسهه أخهذوا  من العلمانيق ، وكذلل الز دقة والرافضة ، كل هؤالء الذين
صهلى هللا عليهه وسهلم وتركهأ احلهديث يةعنون يف هذا الص اىب اجلليل الهذى حفهن لنها سهنة رسهولنا 

عنه للب ث اال ق هبذا اجلزء ، وهو حبث : السنة بيان هللا تعهاىل علهى لسهان رسهوله صهلى هللا عليهه 
 وسلم.
، ويضهههم سهههتة احلهههديث وعلومهههه وكتبهههه عنههد الشهههيعة نههاول الهههذى ت القسهههم الثهههاامث انتقلههأ إىل       

 فصول 
" ، فبينههأ انقسههام الشههيعة إىل عههدة فههرق  التههدوين عنههد الشههيعةحتههدثأ عههن "  األولالفصههل يف      
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عند موت كل إمام ، وكل فرقة كانأ تضع من األحاديث ما تؤيهد بهه عقيهدما ، ومها كانهأ أيهة فرقهة 
 يولد بعهد ، فهناها ال تعلهم الغيهب مهمها فعهم الزاعمهون مهن  هالة تستةيع أن تضع أحاديث يف إمام مل

ومل يعرؤ له ولهد ، وف دقة هذه الفرق . وعند موت اومام احلسن العسكرى ، وهو احلادى عشر ، 
، انقسههم الشههيعة عندئههذ إىل أكثههر مههن عشههر فههرق ، وكلههها وضههعأ  ومل يهه ع عقبهها ، وقسههمأ تركتههه

د لل سن العسكرى مها عهدا فرقهة واحهدة مهع فرقهة الشهيعة االثهي عقيدما على أساس عدم وجود ول
عشرية ، حيث فعمتا أن له عقبا ، وقالأ االثنا عشرية مقالتها يف اومام الثاا عشر ، وهو ما بينته 

 يف اجلزء األول من هذا الكتاب .
عشهر كلهها وضهعأ  ويع األخبار الم تذكر أ اء األئمة االثهيانتهيأ من هذا الفصل إىل أن       

، ووجدت أن الواقع العملى يؤيد ما انتهيأ إليه حىت سلنسهبة  واختلقأ بعد موت اومام العسكرى
اهها يعهههرؤ عنهههدهم سألصهههول األربعمائههة ، وههههى تسهههبق كتهههبهم األربعههة الهههم ألفهههأ يف القهههرنق الرابهههع 

 واخلامس .
" ، وأردت مهن  عند الشيعة والرافضهة اجلر  والتعديل، وعنوانه "  الفصل الثانىوانتقلأ إىل      

 هذا العنوان أن نفرق بق معتدىل الشيعة و الة   الرافضة .
فمههن أوائههل الكتههب كتههاب " علههوم احلههديث " لل ههاكم ااعههروؤ بتشههيعه ، وسلنظههر يف الكتههاب      

دالرب وجد  احلاكم يتفق مع وهور ااسلمق ، ومثله من الشيعة النسهائى صهاحب السهنن ، وابهن عبه
 ، و رهم .

أما الرافضة ، الذين رفضوا اومام فيهد بهن علهى بهن احلسهق لثنائهه علهى الشهيخق أىب بكهر وعمهر     
،واع افههه إبمامتهمههها ، هههؤالء الرافضهههة دثهههروا بعقيههدمم الباطلهههة يف اومامهههة فربةههوا اجلهههر  والتعهههديل 

بة الكهرام ، بهل وصهل األمههر إىل مبوقهف الهرواة مهن عقيهدمم ، ولهذلل جرحهوا وفسهقوا وههور الصه ا
تكفههر خههر البشههر بعههد رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههلم وهههم أبههو بكههر الصههديق وعمههر الفههاروق ، 
وتكفههر أمههة اوسههالم الههم اع فههأ إبمامتهمهها واقتههدت بسههنتهما بعههد سههنة رسههول هللا صههلى هللا عليههه 

يبهههق ضهههالهلم ، بهههل كفهههرهم وسهههلم ، وذكهههرت مهههن كتهههب اجلهههر  والتعهههديل عنهههد ههههؤالء الرافضهههة مههها 
 وفندقتهم.

  
" ، وهو خيتلف عما أوعأ عليهه األمهة ، حيهث  مفهوم السنة عندهمتناول "  والفصل الثالث      

إام أشركوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ره من أئمتهم ، وجعلوا أقهواهلم وأفعهاهلم كااعصهوم 
وام معصومق كالرسهول صهلى هللا عليهه وسهلم ، سهواء صلى هللا عليه وسلم دون أدا فرق ، فهم ير 

أكان من اعتربوه إماماً كبهراً أم صهغراً ، أم ال يهزال طفهال يف اخلهرق يلههو ويعبهث كمها يلههو األطفهال 
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ويعبثون ، فلهوه وعبثه سنة تشريعية ملزمهة ألمهة حممهد صهلى هللا عليهه وسهلم كهالقرين الكههرج      " 
 "     الكذبانظر كيف يف ون على هللا

" ، وهههى عنههدهم أربعههة : الصهه ي  واحلسههن  مراتههب احلههديثحتههدثأ فيههه عههن "  والفصههل الرابههع     
 وااوثق والضعيف ، وكلها مبنية على يرائهم الضالة يف اجلر  والتعديل .

" ، وهو يوض  أسباب ابتعاد هذه الفرقة  التعارض وال جي حتدثأ فيه عن "  والفصل اخلامس    
لة عن األمة اوسالمية ، حيث يرج ون ما خهالف األمهة وإن وافهق الكتهاب والسهنة ، ويعتهربون الضا

األخذ مبا خالف وهور ااسهلمق رشهداً ، بهل مهن عالمهات او هان   وبينهأ مهن قبهل مفههوم او هان 
يف هههذا  والكفههر عنههد هههؤالء الرافضههة أتبههاع عبههدهللا بههن سههبأ لعنههه هللا تعههاىل ، وسههيأتى هلههذا مزيههد بيههان

 اجلزء واجلزء الذى يليه .
" الكتب األربعة ، وهو الفصل األخر يف هذا القسم فت دثأ فيه عهن "  الفصل السادسأما     

الكهههاىف للكليهههي ، ومهههن ال  ضهههره الفقيهههه للصهههدوق ، والتههههذيب ، أى ااعتمهههدة عنهههدهم ، وههههى : 
 . واالستبصار للةوسى

ول عنههدهم أشههبه بصهه ي  البخههارى عنههد  ااسههلمق ، وهههو واهها كههان الكههاىف هههو الكتههاب األ      
يشههتمل علههى األصههول والفههروع ، ويقههع يف ءانيههة أجههزاء ، أمهها الكتههب الثالثههة األخههرى فتقتصههر علههى 
الفروع فقط دون األصول ، فلذلل رأيأ أن يكون احلديث أواًل عن اجلزء األول مهن أصهول الكهاىف 

كهاىف ، واثلثهاً عهن روضهة الكهاىف ، مث أخهراً يكهون احلهديث عهن ، واثنيًا عن اجلزء الثهاا مهن أصهول ال
 فروع الكاىف والكتب الثالثة األخرى .

وههذه الكتهب األربعهة كتبهأ بعهد عصهر األئمهة االثهي عشهر يف دلمهات عقيهدمم الباطلهة ، وقههد      
لل بينأ الدراسة مها يف ههذه الكتهب مهن سطهل وفيهغ وضهالل وعلهى األخهص كتهاهبم األول حيهث سه

الكليي مهنه  شهيخه علهى بهن إبهراهيم القمهى يف حتريهف القهرين الكهرج ، وتكفهر الصه ابة الكهرام ، 
وعلىههاألخص أبههو بكههر وعمههر خههر البشههر بعههد الرسههول صههلى هللا عليههه وسههلم ، ومههن توال هها ورضههى 

 خبالفتهما الراشدة.
الل والزندقة لفرقهة تنتمهى والقارئ هلذا القسم يعجب أشد العجب لوجود مثل هذا الزيغ والض      

 إىل اوسالم ، وتبذل أقصى ما تستةيع لنشر هذا الفساد بق ااسلمق .
وبقههراءة هههذا اجلههزء بقسههميه يبههدو واضهه اً جليههاً بينههاً الفههرق بههق ااههنه  العلمههي للجمههههور يف       

ة مههن  ههر احلههديث وعلومههه ومههنه   ههالة الرافضههة وف دقههتهم ، ويشهه ع مههع اجلمهههور معتههدلو الشههيع
 الرافضة .

 ويبقى بعد هذا أصول الفقه وهو ما نت دث عنه يف اجلزء الرابع إن شاء هللا تعاىل .      
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 "  سب ان ربل رب العزة عما يصفون . وسالم على اارسلق . واحلمد هلل رب العااق " .   
  

 الفصل األول

 بيان الكتاب والسنة
َوقُهْري ً  ثالث وعشرين سنة ، قال تعاىل يف سورة اوسراء :  نزل القرين الكرج مفرقاً يف        

َناُه لِّتَهْقَرَأُه َعَلى النَّاسِّ َعَلى ُمْكٍث َونَهزَّْلَناُه تَنزِّيال   ()ً  فَهَرقهْ
والرسول صلى هللا عليه وسلم عندما يقرأ القرين الكرج على الناس فهنمنها يقهرأ ويبهق مهراد هللا   تعهاىل 

لص ابة رضى هللا تعاىل عنهم كما قال ابن مسعود " كنها ال نتجهاوف عشهر يحت حهىت . وكان منه  ا
نعلم ما هبن ونعمل هبن فتعلمنا العلم والعمهل ويعهاً " ، وكهانوا وخهذون عهن الرسهول صهلى هللا عليهه 

 وسلم ما خيفى عليهم من هذا العلم .

تعهاىل يف اييهة التاسهعة والثمهانق مهن  وىف العهد ااكهى الهذى نزلهأ فيهه سهورة اوسهراء نهزل قولهه     
َياً  ل ُِّكل ِّ َشْيءٍ   سورة الن ل :   .    َونَهزَّْلَنا َعَلْيَل اْلكَِّتاَب تِّبهْ

َ وىف ايية الرابعة واألربعق من سورة الن ل أيضاً نزل قوله عز وجل :        أنَزْلَنا إَِّلْيهَل الهذ ِّْكَر لِّتُهبَهق ِّ
، فمها البيهان الهذى جهاء بهه القهرين الكهرجب و مها بيهان الرسهول صهلى هللا عليهه  لَهْيهِّمْ لِّلنَّاسِّ َما نُهز َِّل إِّ 

 وسلم ب وما العالقة بق البيانق ب
َتَّههَع  أواًل: مههن القههرين مهها جههاء البيههان نصهها ال  تههاج إىل بيههان يخههر : كقولههه تبههارع وتعههاىل :  ََ َفَمههن 

ْلُعْمههَرةِّ إِّىَل احْلَهه  ِّ َفَمهها اْستَهيْ  َعٍة إَِّذا رََجْعههُتْم سِّ ٍم يفِّ احْلَهه  ِّ َوَسههبهْ ههَياُم َثالثَههةِّ َأحَّ َِّ َفَمههن ملَّْ جيِّههْد َفصِّ ههَن اهْلَههْد َسههَر مِّ
دِّ احْلََرامِّ   رَِّ اْلَمْسجِّ ْ َيُكْن َأْهُلُه َحاضِّ َلٌة َذلَِّل لَِّمن ملَّ  .(3[3])تِّْلَل َعَشَرٌة َكامِّ

ي تمل أن يكون ااتمتهع ريهراً بهق صهيام ف رؤ الواو كما وتى للجمع قد وتى لإلسحة ، ف
ثالثة أحم يف احل  وسبعة إذا رجع ، فمنع هذا االحتمال مبزيهد مهن البيهان     " تلهل عشهرة كاملهة " 
ومثل هذه اييهة الكر هة مها يعهرؤ يف أصهول الفقهه : س كهم أو اافسهر إذا كهان التفسهر مهن القهرين 

 الداللة ال  تمل التأويل وهو أكثر . الكرج نفسه وهو كثر ، وما كان قةعى
اثنيًا : يف ايية الكر ة السابقة الذكر ذكر العمرة واحله  ، ولكهن كيهف نؤديهمها ب وىف قولهه 

بيان أن الصالة مفروضة ، وأن الزكاة مفروضهة ولكهن مها    َوَأقِّيُموا الصَّاَلَة َويُتوا الزََّكاةَ  عز وجل  
                                                

 . 106اآلية :  ([2]2) 

 : سورة البقرة . 196 ([3]3) 
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تؤدى ب وما مواقيتها ب إىل  ر ذلل نا يتعلق سلصهالة ، وكهذلل  عدد الصلوات اافروضة ب وكيف
ما يتعلق سلزكاة . كل هذا بينه هللا سب انه وتعاىل على لسان نبيهه صهلى هللا عليهه وسهلم ، فهأنزل هللا 

ه عهز وجهل ه الهذكر إبحكهام الفهرض وتهرع للرسهول صهلى هللا عليهه وسهلم بيهان مها أنهزل . وههذا أمهر –
 تاج إىل وقفة فال يستةيع أحد أن ينكره . واض  جلى ال  

ومثل هذا بيان ما كان دي الداللهة حمهتماًل للتأويهل : كمةلهق يقيهد وعهام خيصهص إىل  هر ذلهل      
 نا هو معلوم مشهور .

ثالثاً : جاءت السنة المطهرة بما ليس فيه نص من كتاب هللا تبارك وتعالى ، 

ما هو عن هللا تعالى ، فقد بيين القير ن الكير م وبيان الرسول صلى هللا عليه وسلم إن

وجوب طاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم " فكل من قبل عن هللا فرائضه فى كتابه 

: قبل عن رسيول هللا سيننه بفير  هللا طاعية رسيوله عليى  لقيه ، وون  نتهيوا إليى 

يجمي  حكمه . ومن قبيل عين رسيول هللا فعين هللا قبيل لميا افتير  هللا مين طاعتيه . ف

القبييول لمييا فيي  كتيياب هللا ولسيينة رسييول هللا القبييول لكييل واحييد منهمييا عيين هللا وإن 

 .()تفرقت فروع األسباب الت  قبل بها عنهما " 

وايحت الكر ة الم تبق وجوب طاعهة الرسهول صهلى هللا عليهه وسهلم ، وأاها مهن طاعهة هللا عهز      
 عليههه وسههلم هههذه ايحت كثههرة نكتفههى هنهها بههذكر وجههل ، وحتههذر مههن ريالفههة أمههر الرسههول صههلى هللا

 بعضها .
 القرين الكرج ومر بةاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم و ذر من معصيته .       

 قال هللا سب انه وتعاىل :   
     َوَما يََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َاَاُكْم َعْنُه َفانتَهُهوا    : 7" احلشر " 
     هنُكْم فَههنِّن تَهنَهافَْعُتْم يفِّ َشه ْيٍء فَههُردُّوُه َح أَيهَُّها الَّذِّيَن يَمُنوْا َأطِّيُعوْا اّلل َ َوَأطِّيُعوْا الرَّسوَل َوُأْوِلِّ اأَلْمرِّ مِّ

هرِّ َذلِّهَل َخهْرٌ َوَأْحَسهُن     دَْوِّ  ّلل ِّ َواْليَهْومِّ ايخِّ ُنوَن سِّ  59" النسهاء :  يهاًل إِّىَل اّلل ِّ َوالرَُّسولِّ إِّن ُكنُتْم تُهْؤمِّ
 " 

      ْهْن َأْمهرِّهِّم ُ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن هَلُُم اخلَِّرَُة مِّ َنٍة إَِّذا َقَضى اّللَّ  َوَمهن يَهْعهصِّ َوَما َكاَن لُِّمْؤمٍِّن َواَل ُمْؤمِّ
 "  36" األحزاب :   اّللََّ َوَرُسوَلُه فَهَقْد َضلَّ َضاَلاًل مُّبِّيًنا

       يُةِّعِّ الرَُّسوَل فَهَقْد َأطَاَع اّلل َ مَّْن    : 80" النساء " 
    َََّا يُهَبايُِّعوَن اّلل  "  10" الفت  :     إِّنَّ الذِّيَن يُهَبايُِّعوَنَل إِّمنَّ

      ِّنَهُهْم مثَّ اَل جيُِّدوْا يفِّ أَنُفس ُنوَن َحىتََّ ُ َك ُِّموَع فِّيَما َشَجَر بَهيهْ هِّْم َحَرًجها ن َِّّها َقَضهْيَأ َفاَل َورَب َِّل اَل يُهْؤمِّ
 "   65" النساء :    َوُيَسل ُِّموْا َتْسلِّيًما

                                                
 . 33الرسالة لإلمام الشافعى : ص  ([4]4) 
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       ْهنُكم ُ الَّذِّيَن يَهَتَسهلَُّلوَن مِّ ُكم بَهْعًضا َقْد يَهْعَلُم اّللَّ َنُكْم َكُدَعاء بَهْعضِّ لِّهَواًذا  اَل ََتَْعُلوا ُدَعاء الرَُّسولِّ بَهيهْ
يبَهُهْم َعَذاٌب أَلِّيمٌ فَهْلَيْ َذرِّ الَّذِّيَن خُيَالُِّفوَن  َنٌة َأْو ُيصِّ يبَهُهْم فِّتهْ  "  63" النور :       َعْن َأْمرِّهِّ َأن ُتصِّ

     َْعنَها َوأ هنَهُهْم َأن يَهُقولُهوا  ِّ نَِّق إَِّذا ُدُعهوا إِّىَل اّللَِّّ َوَرُسهولِّهِّ لِّهَيْ ُكَم بَهيهْ َا َكاَن قَهْوَل اْلُمْؤمِّ َطْعنَها َوُأْوَلِّهَل إِّمنَّ
ْقهههِّ َفُأْوَلِّههَل ُهههُم اْلَفههائُِّزونَ ُهههُم اْلمُ  ،  51" النههور :       ْفلُِّ ههوَن َوَمههن يُةِّههعِّ اّللََّ َوَرُسههوَلُه َوخَيْههَي اّللََّ َويَهتهَّ
52  " 

صههلى هللا عليههه وسههلم   : مقرونههة بةاعههة هللا عههز فهههذه ايحت الكر ههة فرضههأ طاعههة الرسههول        
مهر رسهول هللا وحكمهأ عليهه سلضهالل اابهق وبعهدم وجل ، ومذكورة وحدها ، وحذرت مهن يعصهى أ

 او ان ، فةاعة الرسول الكرج طاعة هللا تبارع وتعاىل . إذن بيان السنة من بيان كتاب هللا العزيز .

 السنة وحي
وال يكهون مثههل هههذا للرسههول صهلى هللا عليههه وسههلم  إال إذا كههان معصهوماً ال ينةههق عههن اهلههوى ،      

ههُق َعههنِّ اهْلَههَوى  إِّْن ُهههَو إِّالَّ َوْحههٌي يُههوَحى ين الكههرج حيههث قههال:وهههو مهها بينههه القههر   -  (3 َوَمهها يَنةِّ
َراطِّ اّللَِّّ  :النجم (.وقال: 4 َراٍط مُّْسَتقِّيٍم صِّ  :  الشورى   (52 - 53 . )  َوإِّنََّل َلتَهْهدَِّ إِّىَل صِّ

م   واألخههرى لاطههب ااههؤمنق وىف ييتههق كههر تق إحههدا ا لاطههب الرسههول صههلى هللا عليههه وسههل     
جاء البيان أبن هللا سب انه وتعاىل أنزل الكتاب واحلكمة ،وسيأتى يف كالم لإلمام الشافعى إثبات أن 

 احلكمة هي السنة ، واييتان  ا قوله تعاىل : 
   َُعَلْيههَل اْلكِّتَههاَب َواحلِّْكَمههَة َوَعلََّمههَل َمهها مَلْ َتُكههْن تَهْعلَههم ُ : النسههاء( ، وقولههه عههز  113)    َوأَنههَزَل اّلل 

هَن اْلكِّتَهابِّ َواحلِّْكَمهةِّ   وجل :  : البقهرة  (231  . ) َواذُْكهُروْا نِّْعَمهَأ اّلل ِّ َعلَهْيُكْم َوَمها أَنهَزَل َعلَهْيُكْم م ِّ
وإذا كهان القههرين الكهرج وحيههاً منههزال أمهر  ستباعههه والتعبهد بههه وتالوتههه فههنن السههنة ااةههرة مههن الههوحى 

 ل الذى أمر  ستباعه دون التعبد والتالوة .اانز 
 وروى عن الرسول صلى هللا عليه وسلم  ما يبق وجوب طاعته و ذر من معصيته .      
فقهههد روى أمحهههد وأبهههو داود وال مهههذى وابهههن ماجهههة واحلهههاكم أن الرسهههول صهههلى هللا عليهههه وسهههلم       

من أمرى نها أمههرت بهه أو ايهأ عنهه فيقههول ال  قال:" ال ألفق أحدكم متكِها على أريكته وتيه األمر
أدرى مهها وجدنههها يف كتههاب هللا اتبعنهههاه " وىف روايههة هلههم أيضهههاً " يوشهههل أن يقعهههد الرجههل منهههكم علههى 

 أريكته  دث حبديثهى فيقهول :
إن مها بيي وبينكم كتاب هللا فما وجد  فيه حالال است للناه وما وجهد  فيهه حرامهاً حرمنهاه . و       

 ( .[5]5حرم رسول هللا كما حرم هللا " )
                                                

 .  91:  89حة اإلسناد في الرسالة ص انظر الروايتين وبيان الشيخ أحمد شاكر لص ([5]5) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وىف خةبته الشريفة يف حجة الوداع حهث علهى التمسهل سلكتهاب والسهنة حيهث قهال : " وقهد       
 ( .[6]6تركأ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا أمرا بينا كتاب هللا وسنة نبيه )

قهال : " كهان جربيهل رضهي هللا عنهه ينهزل علهى وروى أبو داود يف مراسيله عن حسان بن عةية       
رسههول صههلى هللا عليههه وسههلم  سلسههنة كمهها ينههزل عليههه سلقههرين ، ويعلمههه إحههها كمهها يعلمههه القههرين " 

(7[7]. ) 
وروى الدارمى عن حممد بن كثر عن األوفاعى عن حسان قال : " كهان جربيهل ينهزل علهى النه       

( .ورواه اخلةيب البغدادى يف الكفايهة [8]8نزل عليه سلقرين  " )صلى هللا عليه وسلم  سلسنة كما ي
 ( بسنده عن حسان بن عةية أيضاً . 12) ص

 اعتصام السلف سلسنة
كان السهلف الصهام متمسهكاً بسهنة الرسهول صهلى هللا عليهه وسهلم   َسهكهم سلقهرين الكهرج ،       

 فالكل وحى واجب االتباع .
كتههاب االعتصههام سلكتههاب والسههنة ، ونهها جههاء يف هههذا الكتههاب : "   ففههى صهه ي  البخههارى  ههد     

يستشرون األمناء من أهل العلم يف األمهور ااباحهة  -وكانأ األئمة بعد الن  صلى هللا عليه وسلم  
ليأخههذوا أبسهههلها ، فهههنذا وضهه  الكتههاب أو السههنة مل يتعههدوه إىل  ههره اقتههداء سلنهه  صههلى هللا عليههه 

 وسلم  " .
ويوض  ما سبق ما رواه اومام الدارمى يف سب التورع عن اجلواب فيما ليس يف كتهاب وال سهنة      
: 

كهان إذا ورد عليهه اخلصهم نظهر   -رضهى هللا تعهاىل عنهه  -من هذه الرواحت أن أس بكر الصديق      
رسهول هللا يف كتاب هللا ، فهنن وجد فيه ما يقضى بينهم قضى به ، وإن مل يكن يف الكتهاب وعلهم مهن 

يف ذلل األمر سنة قضى به ، فأن أعيهاه خهرج فسهأل ااسهلمق وقهال : أَتا كهذا وكهذا فههل علمهتم 
أن رسول هللا صلى هللا عليهه وسهلم قضهى يف ذلهل بقضهاء ب فرمبها اجتمهع إليهه النفهر كلههم يهذكر مهن 

                                                
( ورواه  208/  2والحديث رواه اإلمام مالك   فكي المو كر مرسكص وواكله ابكن ربكدالبر نانظكر حنكوير الحوالك   604 – 603/  4راجع الخطبة في السيرة النبوية البن اسحاق التي جمعها ابن هشام  ([6]6) 

 ( . 93/  1الحديث ووافقه الذهبى نانظر المستدرك وحلخيصه الحاكم رن ابن عباس ورن أبى هريرة وبين احة 

 .  32،  25 – 24وراجع حكم مراسيل أبى داود في رسالته إلى أهل مكة في واف سننه ص  59ص  –انظر قوارد التحديث للقاسمى ما روى أن الحديث من الوحى  ([7]7) 

 . 117/  1سنن الدارمى  ([8]8) 

ن مكن ى       ن انظكر حهكذي  سيل رن حسان أيضًا ، وهو ثقة . قال خالد بن نزار : قلكت   لووااركى : حسكان بكن رطيكة ركن مكن قكال ى فقكال لكى : ماكل حسكان :نكا نقكول لكه : ركوهذه الروية من المرا     

 ( . 251/  2التهذي  

 البيهقى بسنده رن حسان بن رطية وأخرجه الدارمى .* وقال : أخرجه 31ص  –والحديث ذ:ره السيو ى في :تابه مفتاح الجنة في االحتجاج بالسنة      

 بر في الجامع وغيرهم . ثم قال : وإسناده احيح  .*وفى الحاشية أضاف المعلق : نعيم بن حماد في اوائده ، وابن نصر في السنة ، والخطي  في الفقيه والمتفقة ، وفى الكفاية ، وابن ربدال   
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بينها . فههنن أعيهاه رسول هللا فيه قضاء فيقول أبو   بكهر : احلمهد هلل الهذى جعهل فينها مهن  فهن عهن ن
أن جيد فيه سنة من رسول هللا وع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم ، فهنذا اجتمع رأيههم علهى أمهر 

 قضى به .
وموقف الصديق من مراث اجلدة معلوم مشهور حيهث توقهف " ال أجهد لهل يف كتهاب هللا شهيِاً      

 سدس ." إىل أن بلغه حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأعةاها ال
من رواحت سنن الدارمى أيضًا أن عمر بن اخلةاب رضى هللا عنه كتب إىل شهري  : إذا جهاءع       

شئ يف كتاب هللا فاقض به وال يلتفتهل عنه   الرجهال ، فهنن جاءع ما ليس يف كتهاب هللا فهانظر سهنة 
ول هللا فهانظر مهها رسهول هللا فهاقض هبهها ، فههنن جههاءع مها لههيس يف كتهاب هللا ومل يكههن فيهه سههنة مهن رسهه

 اجتمع عليه الناس فخذ به .
ومنها أن ابن عمر لقى جابر بن فيد فقال له : ح أس الشعثاء إنل من فقههاء البصهرة فهال تفهأ       

 إال بقرين  طق أو سنة ماضية ، فهننل إن فعلأ  ر ذلل هلكأ وأهلكأ .
نقضهى ولسهنا هنهاع ، وأن هللا قهد قهدر  ومنها أن عبدهللا بن مسعود قال : أتى علينها فمهان لسهنا     

مهن األمهر أن قههد بلغنها مهها تهرون ، فمههن عهرض لههه قضهاء بعههد اليهوم فلههيقض فيهه مبهها يف كتهاب هللا عههز 
وجل ، فهنن جاءه ما ليس يف كتاب هللا فليقض مبا قضى به رسول هللا ، فهنن جاءه ما لهيس ىف كتهاب 

 صاحلون .هللا ومل يقض به رسول هللا  فليقض مبا قضى به ال
ونا يبق ما جهاء يف كتهاب االعتصهام سلكتهاب والسهنة مهن صه ي  البخهارى مها رواه ههو ومسهلم     

وأمحد و رهم أن عمر بن اخلةاب رضى هللا عنه قال : أذكر هللا امهرأ  هع مهن النه  صهلى هللا عليهه 
هه يعهي ضهرتق ه – ىل وسلم يف اجلنق شيِا ب فقام محل بن مالل بهن النابغهة فقهال : كنهأ بهق جهارتق

فضربأ إحدا ا األخرى مبسة  ، فألقأ جنينا ميتا ، فقضى فيه رسول صلى هللا عليه وسلم بغهرة 
 ، فقال عمر : لو مل أ ع فيه لقضينا  بغره . وقال  ره : إن كد  أن نقضى يف مثل هذا برأينا .

بههن اخلةههاب قضههى يف اوهبههام  وروى اومههام الشههافعى بسههنده عههن سههعيد بههن ااسههيب : أن عمههر     
خبمس عشرة وإىل الم تليها بعشر ، وىف الوسةى بعشر ، وىف الم تلى اخلنصر بتسع ، وىف اخلنصر 

 بسأ .
عنهد عمهر أن النه  قضهى يف اليهد خبمسهق ،  -وهللا أعلهم  -مث قال الشافعى : اا كهان معروفهاً      

، نزهلها منافهلها ، ف كهم لكهل واحهد مهن األطهراؤ  وكانأ اليد مخسهة أطهراؤ ريتلفهة اجلمهال واانهافع
 بقدره من دية الكف ، فهذا قياس على اخلرب .

فلما وجد  كتاب يل عمرو بن حزم ، فيه : أن رسول هللا قهال : " وىف كهل إصهبع نها هنالهل        
 عشر من اوبل " صاروا إليه . 
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 حىت يثبأ هلم أنه كتاب رسول هللا . -وهللا أعلم  -ومل يقبلوا كتاب يل عمرو بن حزم        
 وىف احلديث داللتان :      
أحد ا : قبهول اخلهرب، وايخهر : أن يقبهل اخلهرب يف الوقهأ الهذى يثبهأ فيهه ، وإن مل  هض عمهل      

 من األئمة مبثل اخلربالذى قبلوا .
  صهلى هللا عليهه وداللة على أنه لو مضى أيضاً عمل من أحد من األئمة مث وجد خهرب عهن النه      

 وسلم خيالف عمله ل ع عمله خلرب رسول هللا .
 وداللة على أن حديث رسول هللا يثبأ بنفسه ال بعمل  ره بعده .     
ومل يقل ااسلمون قد عمل فينا عمر خبالؤ هذا بق ااههاجرين واألنصهار ، ومل تهذكروا أنهتم أن       

ا وجهب علهيهم مهن قبهول اخلهرب عهن رسهول هللا وتهرع كهل عندكم خالفهه وال  هركم ، بهل صهاروا إىل مه
 عمل خالفه .

ولو بلغ عمر هذا صار إليه ، إن شاء هللا كما صار إىل  هره فيمها بلغهه عهن رسهول هللا ، بتقهواه       
هلل ، ودديتة الواجب عليه ، يف اتباع أمر رسهول هللا وعلمهه ، وأبن لهيس ألحهد مهع رسهول هللا أمهر ، 

  ىف اتباع رسول هللا .وأن طاعة هللا
مث أيههد اومههام الشههافعى قولههه السههابق فههروى بسههنده أن عمههر بههن اخلةههاب كههان   يقههول : الديههة      

للعاقلة ، وال ترث اارأة من دية فوجهها شهيِا ، حهىت أخهربه الضه اع ابهن سهفيان أن رسهول هللا كتهب 
 ( .[9]9) إليه : أن يورث امرأة أشيم الضباىب من ديته ، فرجع إليه عمر

 واكانة السنة عند الص ابة الكرام وجد  منهم من يرحل لةلب حديث   واحد :      
روى البخههارى يف األدب اافههرد بسههنده عههن ابههن عقيههل ، أن جههابر بههن عبههدهللا حدثههه أنههه بلغههه       

حههديث عههن رجههل مههن أصهه اب النهه  صههلى هللا عليههه وسههلم ، فابتعههأ بعههرا ، فشههددت إليههه رحلههى 
ا حههىت قههدمأ الشههام ، فهههنذا عبههدهللا بههن أنههيس ، فبعههث إليههه أن جههابرا سلبههاب . فرجههع الرسههول شهههر 

فقال : جابر بن عبدهللا ب فقلأ : نعم . فخرج فاعتنقي . قلأ : حديث بلغي مل أ عهه ، خشهيأ 
 (.[10]10أن أموت أو َوت .. إخل )

بن أىب رس : خرج أبو أيوب إىل  ( وبسنده عن عةاء 189/  1وروى احلميدى يف مسنده )        
عقبة بن عامر وهو مبصر يسأله عن حديث  عه مهن رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم ، مل يبهق أحهد 
 عههه مههن رسههول صههلى هللا عليههه وسههلم  ههره و ههر عقبههة . فلمهها قههدم أتههى منههزل مسههلمة بههن ريلههد 

                                                
 ، واقرأ في الحاشية حعليق الشيخ أحمد شاكر وحخريجه للروايات .  426:  422انظر الرسالة ص  ([9]9) 

( ، وقكال : هككذا حكديث اكحيح اإلسكناد ولكم يخرجكاه ، ووافقكه الكذهبى رلككى  575 – 574/  4، بكا  المعانقكة . ورواه الحكاكم فكي المسكتدرك                   ن  433/  2انظكر ادد  المفكرد  ([10]10) 

 التصحيح . 
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، مث قههال : مهها جههاء بههل ح أس  األنصههارى وهههو أمههر مصههر ، فههأخرب بههه ، فعجههل وخههرج إليههه   فعانقههه
أيهوب ب فقهال : حههديث  عتهه مههن رسهول هللا صههلى هللا عليهه وسهلم مل يبههق أحهد  عههه مهن رسههول هللا 
صلى هللا عليه وسلم  رى و ر عقبة ، فابعث من يدلي علهى منزلهه . فقهال : فبعهث معهه مهن يدلهه 

وقال : ما جاء بل ح أس أيهوب ب فقهال على منزل عقبة ، فأخرب عقبة به ، فعجل فخرج إليه فعانقه 
 حديث  عته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يبق أحد  عه  رى و رع يف س  ااؤمن .

فقال عقبهة : نعهم ،  عهأ رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم يقهول : " مهن سه  مؤمنها يف الهدنيا علهى 
 خزيه س ه هللا يوم القيامة " .

ه أبو أيوب : صدقأ ، مث انصرؤ أبو أيوب إىل راحلتهه فركبهها راجعهاً إىل اادينهة فمها فقال ل        
 أدركته جايزة مسلمة بن ريلد إال بعريي مصر .

 هذان مثالن فيهما من الداللة ما يكفى ويغي ، والرحلة يف طلب احلديث معلومة مشهورة .        

 تدوين السنة
ى هللا عليهه وسهلم  اهى عهن كتابهة أحاديثهه الشهريفة ، وأنهه  كهذلل من ااعلوم أن الرسول ه صل       

أس  ، وأمر مبثل هذه الكتابة ، وسلةبهع ال  كهن أن جيتمهع النههى واوسحهة واألمهر مهع احتهاد الزمهان 
واألحوال . وااتتبع هلذا جيد أن النهى صدر يف أول األمر حىت ال خيتلط شىء بكتاب هللا تعاىل كمها 

 ألية حكمة أخرى . يبدو ، أو
والص ي  يف النهى ين صر يف حديث واحد رواه اومام مسلم يف كتاب الزهد مهن صه ي ه ،       

حتههأ سب التثبههأ يف احلهههديث وحكههم كتابهههة العلههم ، ورواه   بسههنده ، عهههن أىب سههعيد اخلهههدرى ، أن 
القههرين فليم ههه ،  رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههلم   قههال : " ال تكتبههوا عههي ، ومههن كتههب عههي  ههر

قههال  ههام : أحسههبه قههال متعمههداً : فليتبههوأ مقعههده مههن  -وحههدثوا عههي وال حههرج ، ومههن كههذب علههى 
 النار " .
 وقال اومام النووى يف شر  احلديث الشريف :      
قوله صلى هللا عليه وسلم  : " ال تكتبوا عي  ر القرين ومن كتب عي  ر القرين فليم ه "       
قاضى : كان بق السلف من الص ابة والتابعق اختالؤ كثر يف كتابة العلم : فكرهها كثرون قال ال

 منهم ، وأجافها أكثرهم .
مث أوع ااسلمون على جوافها ، وفال ذلل اخلالؤ . واختلفوا يف ااراد هبهذا احلهديث الهوارد يف     

لكتابهة إذا كتهب ، و مهل األحاديهث النهى ، فقيل هو يف حق من يوثق حبفظهه وخيهاؤ اتكالهه علهى ا
الههواردة سوسحههة علههى مههن اليوثههق حبفظههه ، ك ههديث " اكتبههوا ألىب شههاه " ، وحههديث صهه يفة علههى 
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رضى هللا عنه ، وحديث كتاب عمرو بن حزم الذى فيه الفرائض والسنن والدحت ، وحهديث كتهاب 
إليى رضهى هللا عنهه حهق وجههه  الصدقة ، ونصب الزكاة الذى بعث به أبهو بكهر رضهى هللا عنهه أنسها

البحر ن ، وحد ث وبو هر رة ون ابن عمرو بن العاص كان  كتيب و  وكتيب ، وريير 

النهى حق  ذلك من األحاد ث ، وقيل : إن حد ث النهى منسوخ بهذه األحاد ث ، وكان
يث مههع خيهف اختالطههه سلقهرين ، فلمهها أمهن ذلههل أذن يف الكتابههة . وقيهل : إمنهها اهى عههن كتابهة احلههد

 القههههرين يف صهههه يفة واحههههدة لههههِال خيههههتلط فيشههههتبه علههههى القههههارئ يف صهههه يفة واحههههدة وهللا أعلههههم "

(11[11] ). 
واألحاديث الم أشار إليها اومام النهووى جهاءت بعهد حهديث النههى عهن   الكتابهة ، ومهن هنها       

ب الشهيخ قيل سلنسخ ، ولذلل عنهدما ورد احلهديث يف ريتصهر صه ي  مسهلم لل هافن اانهذرى عقه
( . [12]12األلبههاا بقولههه : " هههذا منسههو  أبحاديههث كثههرة فيههها األمههر بكتابههة احلههديث النبهههوى " )

ههه ، حتهدث  360والرامهرمزى الذى ولد يف النصهف الثهاا مهن القهرن الثالهث اهلجهرى ، وتهوىف سهنة 
وان " سب ( حتأ عنه 402:  363عن التدوين يف كتابه ا دث الفاصل بق الراوى والواعى ) ص 

الكتاب "  وذكر إبسناده ستة أحاديث . أوهلا عن أىب هريرة رضى هللا عنه قال : اها فهت  رسهول هللا 
صلى هللا عليه وسلم مكة قام يف الناس ، ف مد هللا وأثي عليه ، مث قال : " إن هللا تعاىل حبس عهن 

قبلهى ، وإمنها أحلهأ ىل سهاعة مهن مكة الفيل وسلط عليها رسوله وااؤمنق ، وإاا مل حتهل ألحهد كهان 
اههار ، وأاهها ال حتههل ألحههد كههان بعههدى ، ال ينفههر صههيدها ، وال خيتلههى شههوكها ، وال حتههل سههاقةتها إال 
انشههد ، ومههن قتههل لههه قتيههل فهههو خبههر النظههرين ، إمهها أن يفتههدى ، وإمهها أن يقتههل فقههال العبههاس : إال 

رجهل  -نا ، فقهال : " إال األذخهر " . فقهام أبهو شهاه األذخر ح رسول هللا ، فهن   عله يف قبور  وبيوت
فقههال : اكتبههه ىل ح رسههول هللا ، فقههال رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههلم :" اكتبههوا  -مههن أهههل الههيمن 

ألىب شاه  " . قال ااديد : قلأ لألوفاعى : ما قوله اكتبوا ألىب شاه ب قال: هذه اخلةبة الهم  عهها 
 سلم .من رسول صلى هللا عليه و 

 رضى هللا تعاىل عنهما ، وهى : -أما سقى األحاديث فكلها عن عبدهللا بن عمرو بن العاص      
ههه قلههأ : ح رسههول هللا ، أقيههد العلههم ب قههال : " نعههم " ، قلههأ : ومهها تقييههده ب  قههال : "        1 1

 الكتاب " .
قلهههأ : يف الغضهههب  هههه قلهههأ : ح رسهههول هللا ، أكتهههب مههها أ عهههه منهههل ب قهههال " نعهههم "        2 2

 والرضا ب قال : " نعم ، فهنا ال أقول إال حقا " 

                                                
 ، وما بعدها .  76رظمى ، ص راجع بيان ردم احة باقي ادحاديث التي حنهى رن :تابة العلم في :تا  دراسات في الحديث النبوي وحاريخ حدوينه للد:تور محمد مصطفى اد ([11]11) 

 هد ، واختلف اسم البا  أيضًا .  ، وحعليق الشيخ ادلباني ، والحافظ المنذرى ذ:ره في :تا  العلم ال الز  1861حديث رقم  252/  2انظر  ([12]12) 
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ههه قلنهها : ح رسههول هللا ، إ  نسههمع منههل أشههياء ال نفظههها ، أفههال نكتبههها ب قههال: " بلههى        3 3
 فاكتبوها " .

 ه عن الن  صلى هللا عليه وسلم قال : " قيدوا العلم سلكتاب " .       4 4
 ، إا أ ع منل الشئ أفأكتبه ب قال : " نعم فاكتبه " قلهأ : إنهل ه قلأ : ح رسول هللا   5 5

 (.[13]13تغضب وترضى ب قال : " إا ال أقول يف الرضا والغضب إال حقا")
واحلديث األول ه حديث أىب هريرة ه أخرجهه اومهام البخهارى يف كتهاب العلهم ، سب كتابهة العلهم       

دها عن أىب ج فة قال : قلهأ لعلهى : ههل عنهدكم كتهاب ب ، وفيه أخرج ثالثة أحاديث أخرى ، أح
قال : ال إال كتاب هللا ، أو فهم أعةيهه رجهل مسهلم ، أو مها يف ههذه الصه يفة . قهال : قلهأ : فمها 

 ىف هذه الص يفة ب قال : العقل ، وفكاع األسر ، وال يقتل مسلم بكافر .
ن أصه اب النه  صهلى هللا عليهه وسهلم أحهد وأخرج عن أىب هريرة ه رضهى هللا عنهه قولهه : مها مه      

 أكثر حديثاً عنه مي ، إال ما كان من عبدهللا بن عمرو ، فهننه كان يكتب و ال أكتب .
قهال : اها اشهتد سلنه  صهلى  -رضى هللا عنهما -واحلديث الرابع يف الباب جاء عن ابن عباس      

 ال تضلوا بعده " .هللا عليه وسلم وجعه قال : " ائتوا أكتب لكم كتاس 
ومن ااعلوم ااشهور كتابة عبدهللا بن عمرو الم أشار إليها أبو هريرة ، وص يفته " الصادقة "       

 الم أخذها من يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .
وىف أحاديههث عبههدهللا بههن عمههرو مههن مسههند اومههام أمحههد  ههد أربههع رواحت صهه ي ة تثبههأ هههذه      

نها قوله : كنأ أكتب كل شئ أ عه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، أريهد حفظهه ، الكتابة ، م
فنهتي قريي ، فقالوا : إنل تكتب كل شىء تسمعه من رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم ، ورسهول 
هللا صههلى هللا عليههه وسههلم بشههر ، يههتكلم يف الغضههب والرضهها ، فأمسههكأ عههن   الكتههاب ، فههذكرت 

 صلى هللا عليه وسلم ، فقال : " اكتب ، فوالذى نفسى بيده ما خهرج مهي إال حهق ذلل لرسول هللا
("14[14]) 

 (.[15]15وىف رواية : " ما خرج منه إال حق " )     
 (.[16]16وىف رواية اثلثة : " فهننه ال ينبغى ىل أن أقول يف ذلل إال حقاً " )     
 ([17]17ا ال أقول فيهما إال حقا ")وىف األخرة من الرواحت الص ي ة : ".... فهن     

                                                
 . 365:  364، وحخريجها ص  319إلى  315انظر ادحاديث من رقم  ([13]13) 

 ، وفى الحاشية بيان احتها .  6510، رواية رقم  10المسند ك بشرح الشيخ شاكر جك  ([14]14) 
  

 الحاشية بين الشيخ شاكر احة هذه الروايات .  ، وفى 7020،  6930،  6802، وأرقام الروايات هي :  11حك ( 4) ، (3)،  (2) 
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وعقب الشهيخ أمحهد شهاكر علهى احلهديث األول ببيهان صه ته ، وذكهر مها يتصهل بتخرجيهه ، مث        
انتقل لل ديث عهن الكتابهة يف عههد الرسهول صهلى هللا عليهه وسهلم    ، فهاكتفى إبثبهات مها قالهه ابهن 

 -وهو ما وتى : القيم يف تعليقه على اختصار اانذرى لسنن أىب داود ،
" قههد صهه  عههن النهه  صههلى هللا عليههه وسههلم النهههى عههن الكتابههة واوذن فيههها . واوذن متههأخر ،      

فيكون  سخا حلديث النهى ، فهنن الن  صلى هللا عليه وسلم قهال يف  هزاة الفهت  : اكتبهوا ألىب شهاه 
يف الكتابهة ، وحديثهه متهأخر عهن ، يعي خةبته الم سأل أبهو شهاه كتابتهها ، وأذن لعبهدهللا بهن عمهرو 

النهى ، ألنه مل يهزل يكتهب ، ومهات وعنهده كتابتهه وههى الصه يفة الهم كهان يسهميها الصهادقة . ولهو  
كان النهى عهن الكتابهة متهأخرا  اهها عبهدهللا ، ألمهر النه  صهلى هللا عليهه وسهلم مب هو مها كتهب عنهه 

الكتابههة متهأخر عهن النههى عليهها ، ههذا واضهه    هر القهرين . فلمها مل   هها وأثبتهها دل أن اوذن يف
 واحلمد هلل .

وقههد صهه  عههن النهه  صههلى هللا عليههه وسههلم أنههه قههال هلههم يف مههرض موتههه : ائتههوا سللههو  والههدواة      
والكتههف ، ألكتههب لكههم كتههاس ال تضههلوا بعههده أبههدا . وهههذا إمنهها يكههون كتابههة كالمههه أبمههره ، وإذنههه . 

وسلم لعمرو بن حزم كتاس عظيما ، فيه الدحت وفهرائض الزكهاة و رهها . وكتب الن  صلى هللا عليه 
وكتبه يف الصدقات معروفة مثل كتاب عمهر بهن اخلةهاب ، وكتهاب أىب بكهر الصهديق الهذى دفعهه إىل 
أنس رضهى هللا عنهه . وقيهل لعلهى : ههل خصهكم رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم بشهئ ب فقهال : ال 

لنسمة ، إال ما يف هذه الص يفة ، وكان فيها العقول ، وفكهاع األسهر ، وأن والذى فلق احلبة وبرأ ا
ال يقتل مسلم بكافر . وإمنا اى الن  صلى هللا عليه وسلم عهن كتابهة  هر القهرين يف أول اوسهالم ، 
لِال خيهتلط القهرين بغهره ، فلمها علهم القهرين وَيهز ، وأفهرد سلضهبط واحلفهن ، وأمنهأ عليهه مفسهدة 

 تالط ، أذن يف الكتابة .االخ
وقههد قههال بعضهههم : إمنهها كههان النهههى عههن كتابههة ريصوصههة ، وهههى أن جيمههع بههق كتابههة احلههديث        

والقههرين يف صهه يفة واحههدة ، خشههية االلتبههاس . وكههان بعههض السههلف يكههره الكتابههة مةلقهها . وكههان 
واف الكتابهة وإبقائهها . بعضهم يرخص فيها حىت  فن ، فهنذا حفن حماها . وقد وقع االتفاق على جه

 ولوال الكتابة ما كان أبيدينا اليوم من السنة إال أقل القليل   ا . هه .
( جهاء عنهوان : " يف كتهاب احلهديث وكيفيهة ضهبط الكتهاب  87وىف مقدمة ابن الصال  ) ص       

 وتقييده " .
فمهنهم مهن كهره كتابهة  يف كتابهة احلهديث ، -رضى هللا عنهم  -وقال : " اختلف الصدر األول       

احلديث والعلم ، وأمروا حبفظه ، ومنهم من أجاف ذلل . ونن روينها عنهه كراههة ذلهل : عمهر ، وابهن 
مسعود ، وفيد بن اثبأ ، وأبو موسى ، وأبو سعيد اخلدرى يف واعة يخرين مهن الصه ابة والتهابعق 
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. " 
نه إسحهة ذلهل أو فعلهه : علهى ، وابنهه وذكر حديث أىب سعيد اخلدرى ، وقال : " ونن روينا ع      

احلسههن ، وأنههس ، وعبههدهللا بههن عمههر ، وعبههدهللا بههن عمههرو بههن العههاص يف وههع يخههرين مههن الصهه ابة 
والتابعق رضى هللا عنهم أوعق .  ومن ص ي  حديث رسول هللا صلى هللا عليهه وسهلم الهدال علهى 

 جواف ذلل حديث أىب شاه ... إخل " .
( : " مث إنه فال ذلل اخلالؤ ، وأوهع ااسهلمون علهى تسهويغ ذلهل وإسحتهه  88مث قال ) ص      

 . ([18]18)، ولوال تدوينه يف الكتب لدرس يف األعصر ايخرة وهللا   أعلم " 
( سههلل احلههافن ابههن كثههر مههنه  ابههن الصههالج ، وذكههر قولههه  132وىف الباعههث احلثيههث ) ص       

 عههنهم ، مث قههال : " وقههد حكههى إوههاع العلمههاء يف األعصههار فيمهها رواه عههن الصهه ابة رضههى هللا تعههاىل
 ااتأخرة على تسويغ كتابة احلديث وهذا مستفيض شائع ذائع ، من  ر نكر " .

وىف التعليق على ما ذكره احلفاظ بق الشيخ أمحد شاكر أن القول الص ي  ههو مها ذههب إليهه       
 سهعيد يف  النههى ، مث قهال : إن النههى منسهو  أكثر الص ابة مهن جهواف الكتابهة ، وذكهر حهديث أىب

 أبحاديث أخرى دلأ على اوسحة ، وذكر عددا من هذه األحاديث ، وقال : 
" وهههذه األحاديههث ، مههع اسههتقرار العمههل بههق أكثههر الصهه ابة والتههابعق ، مث اتفههاق األمههة بعههد       

وأنه كهان يف أول األمهر حيهث ذلل على جوافها : كل هذا يدل على أن حديث أىب سعيد منسو  ، 
خيف اشتغاهلم عن القرين ، وحق خيف اختالط  هر القهرين سلقهرين . وحهديث أىب شهاه يف أواخهر 
حياة الن  صهلى هللا عليهه وسهلم ، وكهذلل إخبهار أىب هريهرة ، وههو متهأخر اوسهالم ، أن عبهدهللا بهن 

كان يكتهب بعهد إسهالم أىب هريهرة ،   عمرو كان يكتب ، وأنه هو مل يكن يكتب يدل على أن عبدهللا 
ولو كان حديث أىب سعيد يف النهى متأخراً عن هذه األحاديث يف اوذن واجلواف ، لعرؤ ذلهل عنهد 
الص ابة يقينا صر ًا . مث جاء إواع األمة القةعى يعد قرينة قاطعة على أن اوذن هو األمر األخهر 

ائف األمة بعد الصدر األول رضى هللا عنهم أوعهق ، وهو إواع اثبأ سلتواتر العملى ، عن كل طو 
 " . ا . هه 

نهها سههبق نههرى أن تههدوين السههنة بههدأ يف حيههاة الرسههول نفسههه صههلى هللا عليههه وسههلم ، ومنههها مهها         
 كتب أبمره وبق يديه صلى هللا عليه وسلم .

 الدولهة اوسهالمية إمنها كهان يف ومن ااعلوم أن االَتاه العام إىل وع السنة ااشهرفة وتهدوينها يف       

                                                
شرحه السيو ى فى :تابه " حدري  الراوى فى شرح حقري   اختصر اإلمام النووى :تا  ابن الصصح فى :تابه " اإلرشاد " ثم اختصره فى " التقري  والتيسير لمعرفة سنن البشير والنذير " وهو الذى ([18]18)

( بكدأ الحككديث ركن :تابكة الحكديث وضكبطه ، وفكى شكرحه فصكل القكول فككى اخكتصف السكلف مكن الصكحابة والتكابعين ، والجمكع بكين حكديث النهككى  64اكانى مكن :تكا  السكيو ى ن ص النكواوى " . وفكى الجكزل ال

 ( .   68وادحاديث ادخرى . ن انظر :تابه إلى ص 
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عهد خامس اخللفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز رضى هللا تعاىل عنهم ، وكانهأ مبايعتهه سخلالفهة يف 
صفر سنة تسع وتسهعق ، ووفاتهه ىف رجهب سهنة إحهدى ومائهة ، وههذا يعهي أن اجلمهع كهان لكهل مهن 

بهه وانفهردت خهر أمهة أخرجهأ للنهاس . ااكتوب منها وا فوظ ، مهع مراعهاة اوسهناد الهذى شهرفأ 
فهاجلمع إذن مل يكههن للم فهوظ وحههده ، كمها مل يكههن هلهذا ا فههوظ قيمهة علميههة بغهر اوسههناد ااتصههل 

 اارفوع إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم .
 ( . 8:  7قال اجلزائرى يف توجيه النظر إىل أصول األثر ) ص       
اب العلم : " وكتب عمر بن عبهدالعزيز إىل أىب بكهر بهن حهزم : قال البخارى يف ص ي ه ىف كت      

انظر ما كان من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاكتبه ، فهنا خفأ دروس العلهم ، وذههاب 
العلماء " ، وابو بكر هذا كان  ئب عمر بهن عبهدالعزيز يف اومهرة والقضهاء علهى اادينهة . روى عهن 

ن َيم ، وعمرو بن سليم الزرقهى . وروى عهن خالتهه عمهرة ، وعهن خالهدة السائب بن يزيد ، وعباد ب
ابنة أنس ، وهلا صه بة . قهال مالهل : مل يكهن أحهد سادينهة عنهده مهن علهم القضهاء مها كهان عنهد أىب 
بكر ابن حزم .. وكتب إليه عمر بن عبدالعزيز أن يكتب له من العلم مها عنهد عمهرة والقاسهم فكتبهه 

ر ، واألوفاعههى ، والليههث ، ومالهل وابههن أىب   ذئههب ، وابههن إسهه ق ، و ههرهم . لهه . وأخههذ عنههه معمهه
وكانأ وفاته فيما قاله الواقدى وابن سعد وواعهة سهنة عشهرين ومائهة ،وأول مهن دون احلهديث أبمهر 
عمر بن عبدالعزيز حممد بن مسلم ابن عبيد هللا بن عبهدهللا بهن شههاب ااهدا ، أحهد األئمهة األعهالم 

هل احلجاف والشام . أخذ عن ابن عمر ، وسههل بهن سهعد ، وأنهس بهن مالهل ، وحممهود بهن  ، وعامل أ
الربيع ، وسهعيد بهن ااسهيب ،وأىب أمامهة ابهن سههل ، وطبقهتهم مهن صهغار الصه ابة وكبهار التهابعق ، 
وأخذ عنه معمهر ، واألوفاعهى ،والليهث ، ومالهل ، وابهن أىب ذئهب و هرهم . ولهد سهنة مخسهق وتهوىف 

بع وعشرين ومائة . قال عبد الرفاق :  عأ معمرا يقول : كنا نرى أ قهد أكثهر  عهن الزههرى سنة أر 
حىت قتل الوليد بن يزيد فهنذا الدفاتر قد محلأ على الدواب من خزائنه يقهول مهن علهم الزههرى ، مث 

 النهاس شاع التدوين يف الةبقة الم تلى طبقة الزهرى . ولوقوع ذلل يف كثر مهن الهبالد وشهيوعه بهق
اعتههربوه األول فقههالوا : كانههأ األحاديههث يف عصههر الصهه ابة وكبههار التههابعق  ههر مدونههة فلمهها انتشههر 

 العلماء يف األمصار وشاع االبتداع دونأ نزوجة أبقوال الص ابة وفتاوى التابعق .
  أو وأول من وع ذلهل ابهن جهري  مبكهة ، وابهن إسه ق أو مالهل سادينهة : والربيهع ابهن صهبي      

سهههعيد بهههن أىب عروبهههة أو محهههاد بهههن سهههلمة سلبصهههرة ، وسهههفيان الثهههورى سلكوفهههة واألوفاعهههى سلشهههام ، 
وهشيم بواسط ، ومعمر سليمن ، وجرير بن عبداحلميد  سلرى ، وابن اابارع خبراسان . وكان هؤالء 

سلنسهبة إىل يف عصر واحد ، وال يهدرى أيههم سهبق . قهال احلهافن ابهن حجهر : " إن مها ذكهر إمنها ههو 
اجلمهع يف   األبههواب ، وأمهها وههع حههديث إىل مثلههه يف سب واحهد فقههد سههبق إليههه الشههع  ، فهننههه روى 
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 عنه قال : هذا سب من الةالق جسيم ، وساق فيه أحاديث".
وتههال ااههذكورين كثههر مههن أهههل عصههرهم إىل أن رأى بعههض األئمههة إفههراد أحاديههث النهه  صههلى هللا      

ذلل علهى رأس ااهائتق ، فصهنف عبيهد هللا بهن موسهى العبسهى الكهوىف مسهندا ، عليه وسلم خاصة و 
وصهنف مسهدد البصهرى مسهندا ، وصههنف أسهد بهن موسهى مسهندا ، وصههنف نعهيم بهن محهاد اخلزاعههى 
مسندا ، مث اقتفى احلفاظ ياثرهم : فصنف اومام أمحد مسندا ، وكذلل إس اق بن راهويه وعثمهان 

 يههزل التههأليف يف احلههديث متتابعهها إىل أن دهههر اومههام البخههارى وبههرع يف بههن أىب شههيبة ، و ههرهم . ومل
علم احلديث وصار له فيه اانزلهة الهم لهيس فوقهها منزلهة ، فهأراد أن جيهرد الصه ي  وجيعلهه يف كتهاب 
علهى حهدة لهيخلص طالهب احلهديث مهن عنهاء الب هث والسهؤال ، فهألف كتابهه ااشههور وأورد فيهه مها 

نهأ الكتهب قبلهه نزوجها فيهها الصه ي  بغهره حبيهث ال يتبهق للنهادر فيهها درجهة تبق له صه ته . وكا
احلديث من الص ة إال بعد الب ث عن أحوال رواته و ر ذلل نا هو معروؤ عند أههل احلهديث ، 
فهنن مل يكن له وقوؤ على ذلل اضةر إىل أن يسأل أئمة احلديث عنه . فهنن مل يتيسهر لهه ذلهل بقهى 

احلال عنده ، واقتفى أثر اومام البخهارى يف ذلهل اومهام مسهلم ابهن احلجهاج .  ذلل احلديث جمهول
وكان من ايخذين عنه وااستفيدين منه ، فألف كتابه ااشهور ، ولقب ههذان الكتهاسن سلصه ي ق 
، فمعظم انتفاع الناس هبما ، ورجعوا عند االضةراب إليهما ، وألفأ بعد ا كتب ال حتصى ، فمهن 

  ث عنها فلرجع إىل مظان ذكرها .أراد الب
هذا وقد توهم أ س نا ذكر ينفا أنه مل يقيهد يف عصهر الصه ابة وأوائهل عصهر التهابعق سلكتابهة       

شىء  ر الكتاب العزيز ، وليس األمر كذلل ، فقد ذكر بعض احلفاظ أن فيد بهن اثبهأ ألهف كتهاس 
هللا بن عمرو كان يكتب احلهديث... إخل . ا . يف علم الفرائض ، وذكر البخارى يف ص ي ه أن عبد

 هه
والتوهم الذى أشار إليه صهاحب توجيهه النظهر أنهه لهيس لهه أسهاس علمهى ، وكهان ااهنه  العلمهي     

والواقع العملى يستلزمان إفالة هذا التوهم ، فلهم يقهف األمهر عنهد ثبهوت الكتابهة عهن طريهق األخبهار 
وطبهع وانتشهر : مثهال ههذا صه يفة  هام بهن منبهه الهم   الص ي ة ، بل وصهل إلينها بعهض مها كتهب ،

كتبها  اعا مهن راويهة اوسهالم األول أىب هريهرة رضهى هللا تعهاىل عنهه ، نقهال عهن رسهول هللا صهلى هللا 
عليه وسلم  ، فقد نشرها اجملمع العلمي العرىب بدمشق ، وطبعأ عدة مرات بت قيهق الهدكتور حممهد 

( ، وعنههدما قههام  318:  312ص  2ومههام أمحههد يف مسههنده ) حههه محيههد هللا ، وأخرجههها مههن قبههل ا
الشيخ أمحد شاكر رمحه هللا .. بت قيق وشر  ااسند طبع مخسة عشر جزءا ، وتوىف قبل طبع اجلهزء 

  ….السادس عشر ، وهو الذى يبدأ بص يفة  ام 
كمهها طبههع تفسههر وىف ااسههند أيضههاً أحاديههث كثههرة مههن صهه يفة عبههدهللا بههن عمههرو بههن العههاص ،       

This file was downloaded from QuranicThought.com



 جماهد بن جرب ، تلميذ ابن عباس رضى هللا عنهم ، وصلة التفسر سلسنة واض ة معلومة .
بههل إن كتههب النهه  صههلى هللا عليههه وسههلم وصههلنا كثههرمن نصوصههها ، وعثههر علههى بعههض النسههخ        

لهى سههبيل ع -األصهلية الهم كتبهأ يف حياتههه صهلى هللا عليهه وسههلم : ففهى كتهاب األمههوال ألىب عبيهد 
يوجههد " سب كتهههب العهههود الههم كتبهههها رسههول هللا صههلى هللا عليهههه وسههلم وأصهه ابه ألههههل    -ااثههال 

( ، ويههروى أبههو عبيههد إبسههناده حتههأ هههذا البههاب نصههوص سههبعة كتههب ، وىف   244الصههل  " ) ص 
وسهلم كتاب األموال البهن ف ويهة يوجهد " كتهاب العههود الهم كتبهها رسهول   هللا ... صهلى هللا عليهه 

 ( ، وهو قريب نا ذكره أبو  عبيد . 449/  2وأص ابه ألهل الصل  " ) 
ووههع الههدكتور حممهههد محيههد هللا مهها اسهههتةاع مههن كتهههب الرسههول صههلى هللا عليهههه وسههلم فأثبهههأ        

نصوصها ، وبق مصادرها ، وذكر ما يوجد من أصوهلا وعرض صوراً لكتبه صلى هللا عليهه وسهلم إىل  
 (.[19]19، وهرقل ، وااقوقس ، وكسرى ، و رهم) كل من : النجاشى

بعد هذا كله كيف يبقى أى توهم ، أو أدا شل يف ثبوت الكتابة يف عصر الرسهول صهلى هللا        
 عليه وسلم والص ابة الكرام من بعده ب  

كان الواجب إذن أن يزال هذا التهوهم ، وال يبقهى أى شهل أو لهبس ، ولكهن العجيهب الغريهب        
أن األمهههر فاد واستشهههرى ، طعنههها يف السهههنة ااشهههرفة ، وتشهههكيكا يف صههه تها ، والهههذين تولهههوا كهههربه 
ااستشرقون وتالمهذمم الهذين الهذوهم أرسس مهن دون هللا ، واجلهلهة مبكانهة السهنة ااةههرة وحجيتهها 

يث عهن وعلومها . وقد صنفأ كتب عديدة يف الرد على هؤالء الةهاعنق . وحهىت ال يةهول بنها احلهد
التههدوين أكتفههى سوشههارة إىل كتههاب واحههد وبعههض مهها جههاء فيههه ، وذلههل هههو " دراسههات يف احلههديث 
النبوى وَتريخ تدوينه " للدكتور حممهد مصهةفى األعظمهى ، جعهل ااؤلهف البهاب الثالهث حهول كتابهة 

أ ( ، وانتهى منه إىل نتيجة وهى أن ااسلمق كانأ قهد أصهب  83:  71األحاديث النبوية ) ص 
لهديهم إمكانيههات واسههعة َكههنهم مههن كتابههة األحاديههث  النبويههة ، ومل يكههن ءههة عههائق خههارجى يقههف يف 

 وجه تقييد العلم .
وجعل عنوان الباب الرابع " تقييد احلديث من عصهر النه  صهلى هللا عليهه وسهلم إىل منتصهف        

 84تق واثنتهق وأربعهق صهف ة ) القرن الثاا اهلجرى على وجه التقريب " ، وهذا الباب يقع يف مائ
 ( ، وقسمه إىل أربعة فصول : 325: 

 الفصل األول لكتابة الص ابة والكتابة عنهم :       
ذكر فيه اثنق ومخسق من الص ابة الذين كتبوا أو كتب عنهم األحاديث النبويهة ، ورد علهى         

                                                
  .  10  ،108  ،13  ،137  ،11  ،17  ،16   ،5. في الطبعة الخامسة ص  فة الراشدة " وانظر اور :ت  النبي انظر :تابه " مجمورة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخص ([19]19) 

 وانظر :ذل  : ما جمعه من :ت  في رهد الخلفال الراشدين رضى هللا حعالى رنهم .      
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كر أ اء عشرة كتهاب كتبهوا عهن أىب هريهرة الشبه الم تشكل فيما انتهى إليه ، وعلى سبيل ااثال ذ 
، ومنهم  ام بن منبه صهاحب الصه يفة الهم وصهلتنا كاملهة ، وأشهرت إليهها مهن قبهل ،وأربعهة عشهر  
كتبوا عن جابر بن عبد هللا ، وهو نفسه من ااؤلفق األوائل ، وتسعة كتبوا عن ابن عباس ، أما ههو 

 فكانأ كتبه محل بعر ، وهكذا .
ل الثههاا عنوانههه : " َتبعيههو القههرن األول وكتههاسمم والكتابههة عههنهم " ، وأثبههأ مههن هههؤالء والفصهه      

 ثالثة ومخسق .
والفصل الثالث جعله ااؤلف لكتابة صهغار التهابعق والكتابهة عهنهم ، وذكهر مهن ههؤالء التهابعق       

 تسعة وتسعق .
صهغار التهابعق وأتبهاع التهابعق والكتابهة أما الفصل األخر مهن ههذا البهاب فكهان لكتابهة بعهض        

 عنهم ، وبلغ عدد من ذكرهم هنا اثنق ومخسق ومائتق .
وهبههذا يتضهه  بههدء الكتابههة يف عصههر النبههوة ، واتصههاهلا واتسههاعها دون توقههف حههىت مهها جههاء مهها        

 عرؤ بعصر التدوين يف القرن الثاا اهلجرى .
( : " يف ضهوء دراسهتنا ههذه نسهتةيع أن نقهول أن كهل  76وقبل ههذا البهاب قهال ااؤلهف )ص       

من نقل عنه كراهية كتابة العلم فقد نقل عنه عكس ذلل أيضاً ، ما عدا شخصاً أو شخصق ، وقد 
 ثبأ كتابتهم أو الكتابة عنهم ، كما يتض  ذلل مبراجعة الباب الرابع من هذا الكتاب " 

حتهدث ااؤلهف عهنهم يف ههذا البهاب ، ليثبهأ كتهابتهم أو ونن نقهل عهنهم كراهيهة كتابهة العلهم ، و      
 الكتابة عنهم :

 .( [20]20)ه أبو سعيد اخلدرى  1
 .( [21]21)ه أبو موسى األشعرى  2

 .( [22]22)ه فيد بن اثبأ  3

 . ([23]23)ه عبدهللا بن مسعود  4

سىء فهمهما ، واستدل هبها علهى عهدم أخهذه سلسهنة النبويهة ، ه عمر بن اخلةاب : وقد أفاض يف احلديث عنه ، وذكر سبع قضاح نقلأ عن عمر وأ 5

 .([24]24)ورد ااؤلف على هذا كله ، وذكر من األدلة ما هو كاؤ شاؤ ، مث حتدث عن جهود عمر لنشر السنة ، وعن كتابته للسنة 

                                                
 . 6رقم  95انظر ص  ([20]20) 

 . 8رقم  96انظر ص  ([21]21) 

 . 22رقم  108ص  انظر ([22]22) 

 . 39رقم  125انظر ص  ([23]23) 

 . 139:  131راجع ما :تبه بالتفصل ص  ([24]24) 
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 اجلر  والتعديل

ب ألهف يف علهوم احلهديث ههو ا هدث الفاصهل بهق الهراوى والهواعى تكفلأ كتب علوم احلديث ببيان ما يتصل سجلر  والتعهديل ، ولعهل أول كتها      

ههه . ولكهن قبهل ههذا بكثهر كهان لهبعض األئمهة األعهالم مها يتصهل سجلهر  والتعهديل مهن أحكهام عامهة ، وبيهان اهن تقبهل  360للرامهرمزى ، ااتوىف سنة 

كهر ههذه األ هاء فيمها يعهرؤ بكتهب الرجهال ، ومهن أقهدمها وأنفعهها مها كتبهه روايتهم ومن ترد وذكر أل هاء كثهر مهن ههؤالء الهرواة . وتوسهع بعضههم يف ذ 

 هه .  327اومام البخارى يف َترخيه الكبر ، وىف الضعفاء ، وكان أثره واض اً  ، وكتاب اجلر  والتعديل البن أىب حامت ااتوىف سنة 

ولكن قبل أن ننظر يف هذه الكتب أريد أن أثبهأ هنها بعهض مها جهاء يف  رهها وكتب علوم احلديث حفظأ لنا يراء األئمة من اجلر  والتعديل ،        

 سابقا هلا ، وأكتفى ببعض ما كتبه ثالثة من األئمة :

ل أوهلم اومام الشافعى ، صاحب كتاب الرسالة ، الذى يعد أول ما صنف يف أصول الفقه ، وىف هذا الكتاب ، حتدث اومام عن خرب الواحد فقا      

: 

و  تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى  جم  ومورا منها : ون  كون من حدث به ثقة ف  د نيه ، معروفيا بالصيدي في  حد ثيه ،       

عاقال لما  حدث به ، عالما بما  حيل معانى الحد ث من اللفظ ، وون  كون ممن  ؤدى الحد ث بحروفيه كميا سيم  ،    حيدث بيه 

عنيى وهيو ريير عيالم بميا  حييل معنياه ليم  يدر لعليه  حييل الحيالل إليى الحيرام ، وإذا وداه على المعنى ، ألنه إذا حدث به على الم

بحروفه فلم   بق وجه  خاف فيه إحالته الحد ث ، حافظا إن حدث به من حفظه ، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه . إذ شرك وهل 

ن لقى ما لم  سم  منه ، و حدث عن النبى ميا  حيدث الحفظ ف  الحد ث وافق حد ثهم ، بر ا من ون  كـون مدلسا :  حدث عن م

عن النيب. ويكون هكذا من فوقه نن حدثه ، حىت ينتهى سحلديث موصوال إىل الن  أو إىل من انتهى به إليه دونه ، ألن كل واحد منهم الثقات  الفه 

 (. 372:  370. )ص  مثبأ ان حدثه ، ومثبأ على من حدث عنه ، فال يستغي يف كل واحد منهم عما وصفأ

صدق ، مث قال بعد هذا : ومن عرفناه دلس مرة فقد أسن لنا عورته يف روايته . وليسأ تلل العورة سلكذب فنرد هبا حديثه ، وال النصي ة يف ال       

 ( . 380:  379أو "  عأ " ) ص فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصي ة يف الصدق . فقلنا : ال نقبل من مدلس حديثاً حي يقول فيه " حدثي " 

ل وقال أيضًا : ومن كثر  لةه من ا هدثق ، ومل يكهن لهه أصهل كتهاب   صه ي  ، مل نقبهل حديثهه ، كمها يكهون مهن أكثهر الغلهط يف الشههادة مل نقبه      

 شهادته .

 وأهل احلديث متباينون :     

العم وذوى الرحم والصديق ، وطول جمالسة أهل التنافع فيه . ومن كان هكذا كان مقدما فمنهم ااعروؤ بعلم احلديث ، بةلبه و اعه من األب و       

 يف احلفن ، إن خالفه من يقصر عنه ، كان أوىل أن يقبل حديثه نن خالفه من أهل التقصر عنه .

ة أهل احلفن ، وعلى خالؤ حفظه خبالؤ حفن ويعترب أهل احلديث أبن إذا اش كوا يف احلديث عن الرجل أبن يستدل على حفن أحدهم مبوافق      

 أهل احلفن له .

(  383:  382وإذا اختلفأ الرواية استدللنا عن ا فوظ منها والغلط هبذا ، ووجوه سواه ، تدل على الصدق واحلفن والغلط . ) الرسالة : ص       

. 

صهه ي ه عههن حههال بعههض الههرواة وبههق طبقههامم . وبعههد أن بههق مههن تقبههل  وأنتههى بعههد اومههام الشههافعى إىل اومههام مسههلم ، حيههث حتههدث يف مقدمههة      

( : " فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل احلهديث متهمهون ، أو عنهد األكثهر مهنهم ، فلسهنا نتشها ل بتخهري  حهديثهم " .  45أحاديثهم قال ) ص 
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، وكهذلل مهن الغالهب علهى حديثهه اانكهر أو الغلهط ، أمسهكنا أيضها عهن و ى بعضهم وقهال : " وأشهباههم نهن امهم بوضهع األحاديهث وتوليهد األخبهار 

 حديثهم .

افقها وعالمة اانكر يف حديث ا دث إذا ما عرضأ روايته لل ديث على رواية  ره من أهل احلفن والرضا خالفأ روايته روايتهم ، أو مل تكد تو       

 ( . 46 ر مقبوله وال نستعمله " ) ص : . فهنذا كان األ لب من حديثه كذلل كان مهجور احلديث 

خذ إال ووتى بعد هذا سب النهى عن الرواية عن الضعفاء ، واالحتياط يف حتملها ، مث سب بيان أن اوسناد من الدين ، وبق فيه وجوب عدم األ      

مائة كلهم مأمون ، ما يؤخذ عنهم احلديث ، يقال : ليس من أهله عن الثقة الثبأ ، ونبه إىل أمر هام حيث روى عن أىب الز د قوله : " أدركأ سادينة 

( "
25[25]

.) 

وعن  ىي بهن سهعيد القةهان قهال : " مل نهر الصهاحلق يف شهئ أكهذب مهنهم يف احلهديث " ، وفسهر اومهام مسهلم ههذا بقولهه : جيهرى الكهذب علهى        

 لساام وال يتعمدون الكذب .

اه ما قاله مسلم أنه جيرى الكذب على ألسنتهم وال يتعمدون ذلل ، لكوام ال يعانون صهناعة أههل احلهديث ، فيقهع وقال النووى يف شرحه : معن      

ؤ ما هو اخلةأ يف رواحمم وال يعرفونه ، ويروون الكذب وال يعلمون أنه كذب . وقد قدمنا أن مذهب أهل احلق أن الكذب هو اوخبار عن الشئ خبال

 لةا ) : عمدا كان أو سهوا أو
26[26]

.) 

 وىف الكشف عن معايب رواة احلديث أورد مسلم بعض األخبار الم تذكر أ اء بعض الكذابق والوضاعق ، ومن هؤالء جابر بن يزيهد اجلعفهى ،      

عتقده بزعمها الباطل أن عليا ه كرم وروى عن  ر واحد أن جابرا كان يؤمن سلرجعة ، وفسرها النووى بقوله : معي إ انه سلرجعة هو ما تقوله الرافضة وت

يعي مهع مهن خيهرج مهن ولهده حهىت ينهادى مهن السهماء : أن اخرجهوا معهه ، وههذا نهوع مهن أسطهيلهم ، وعظهيم مهن  -هللا وجهه ه يف الس اب ، فال خنرج 

 ( . 85جهاالمم الالئقة أبذهاام السخيفة وعقوهلم الواهية ) ص : 

جابرا قال : إن عندى خلمسق ألف حديث ، ما حدثأ منها بشئ . مث حدث يوما حبديث فقال : هذا من اخلمسق ألفا ونا رواه مسلم أيضاً أن       

 ، وىف خرب فاد أاا عن الن  صلى هللا عليه وسلم .

 وىف خرب أيضاً قال جابر : عندى سبعون ألف حديث عن أىب جعفر عن الن  صلى هللا عليه وسلم كلها .      

 عز وجل : -روى عن اومام سفيان بن عيينه أنه قال :  عأ رجال سأل جابرا عن قوله و       

    َِل َوُههَو َخهْرُ احْلَهاكِّمِّق ُ ( ، فقهال جهابر : مل جيهئ دويهل ههذه اييهة . قهال سهفيان : وكهذب 27[27])  فَهَلْن َأبْههَرَ  اأَلْرَض َحهىتََّ وََْذَن ِلِّ َأ ِّ َأْو َ ُْكهَم اّلل 

يريهد  نا لسفيان : وما أراد هبذا ب فقال : ون الرافضة تقول أن عليا يف الس اب ، فال خنرج مع من خرج من ولده حىت ينادى منهاد مهن السهماء ،.فقل

 عليا أنه ينادى : اخرجوا مع فالن . يقول جابر : فذا دويل هذه ايية ، وكذب ، كانأ يف إخوة يوسف صلى هللا عليه وسلم .

                                                
 . وقال النووى : أبو الزناد اسمه ربدهللا بن ذ:وان ، و:ان الاورى يسميه : أمير المؤمنين في الحديث  . 72/  1احيح مسلم  ([25]25) 

 . 79انظر ص  ([26]26) 

 . 80آلية سورة يوسف : ا ([27]27) 
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عن سفيان أيضاً قال :  عأ جابرا  دث بن و من ثالثق ألف حديث ، ما أست ل أن أذكر منها شيِا وأن ىل كذا وكذا )وروى       
28[28]

.) 

مث ذكر اومام مسلم عدداً  ر قليل نن ال تقبل روايتهم )      
29[29]

(، مث قال:" وأشباه ما ذكر  من كالم أهل العلم يف متهمهى رواة احلهديث ، 

منها هم عن معايبهم ، كثر يةول الكتاب بذكره على استقصائه ، وفيما ذكر   اية ان تفهم وعقهل مهذهب القهوم فيمها قهالوا مهن ذلهل وبينهوا . وإوأخبار 

ين إمنا دتى لدألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة احلديث و قلى األخبار ، وأفتوا بذلل حق سِلوا ، اا فيه من عظيم اخلةر ، إذ األخبار يف أمر ا

بت ليل أو حترج ... إخل .)
30[30]

 ) 

 ولإلمام مسلم يف بيان علل احلديث كتاب التمييز :      

( .  127بق فيه الدواعى إىل اجلر  والتعديل ، مث أورد سب ما جاء يف ال قى يف محل احلديث وأدائه والت فن من الزحدة فيهه والنقصهان ) ص       

لل بعض األخبار والرواحت كاخلةهأ أو الهوهم يف اوسهناد أو ااهأ ، أو فيهمها معها ، وأشهار إىل شهىء مهن التصه يف ، ومها يدفعهه وبعد هذا أخذ يبق ع

 ( : 171األخبار الص ا  ، مث قال بعد هذا كله ) ص 

ث خاصهة ، ألاهم احلفهاظ لهرواحت النهاس ، " واعلم رمحل هللا ، أن صهناعة احلهديث ، ومعرفهة أسهبابه مهن الصه ي  والسهقيم إمنها ههي ألههل احلهدي     

لم إىل عصر  العارفق هبا دون  رهم ، إذ األصل الذى يعتمدون ألدحام السنن واياثر اانقولة ، من عصر إىل عصر من لدن الن  صلى هللا عليه وس

الرجهال مهن علمهاء األمصهار فيمها مضهى مهن األعصهار ، مهن  هذا ، فال سبيل ان  بذهم من الناس ، وخالفهم يف ااهذهب ، إىل معرفهة احلهديث ومعرفهة

 نقال األخبار ومحال اياثر .

هب أهل وأهل احلديث هم الذين يعرفوام و يزوام حىت ينزلوهم منافهلم يف التعديل والتجري  . وإمنا اقتصصنا هذا الكالم لكى ننبه من جهل مذ      

الرجال وتضعيفهم فيعرؤ ما الشواهد عندهم ، والدالئل الم هبا ثبتوا الناقل للخرب من نقله ، أو سقةوا من  احلديث نن يريد التعلم والتنبه على تثبيأ

 أسقةوا منهم . والكالم يف تفسر ذلل يكثر ، وقد شرحناه يف مواضع  ر هذا ، وسهلل التوفيق ، يف كل ما نؤم ونقصد " .

الثالث وهو ابن أىب حامت يف كتابه اجلر  والتعديل الذى أشرت إليه من قبهل ، حيهث جعهل لكتابهه مقدمهة وبعد اومامق الشافعى ومسلم أنتى إىل       

 ( 7:  5 بدأها ببيان مرتبة الن  صلى هللا عليه وسلم ، مث مبعرفة السنة وأئمتها ، مث حتدث عن التمييز بق الرواة وبيان طبقامم ، فقال ) ص

أبو حممد : فلما مل  د سبياًل إىل معرفة شئ من معاا كتاب هللا وال من سنن رسوله صلى هللا عليه وسلم إال من جهة النقل التمييز بق الرواة :  قال    

                                                
هجرية في رصر اإلمام الصادق ، وادخبار التي وضعها افترال رلى ادئمكة ال حكذ:ر أسكمال مكن يكرحى  128. ووفاحه :انت سنة  87 – 85/  1انظر ادخبار المتصلة بجابر في احيح مسلم  ([28]28) 

وضعوا الروايات بعد إمامهم الاانى رشر في النصف الاانى من القرن الاالث وما بعدها فإنهم ذ:روا* *خروجه . وللرجعة  بعده ، ولذل  ذ:ر رليا في السحا  ، ولم يذ:ر اسم من يخرج من ولده ، أما الذين

 معنى آخر أيضًا رند الشيعة :ما سبق بيانه في الفصل الخامس من الجزل ادول . 

 وبيان ألكاذيبه ، وبين ما يقوله الشيعة االثنا عشرية : ذكرت ما يتصل بجابر لنقارن بين ما قاله األئمة األعالم من طعن فيه ([29]29) 

 فهم يعتبرونه من اصحاب األصول األربعمائة التي نتحدث عنها في القسم الثانى ، وجاء في ترجمته عندهم ما يأتى:   

أتى ما يصلح جوابا عنه في زرارة ، وضعفه بعض علمائنا ، واألرجح توثيقه . وقال الشيخ : له وثقه بن الغضايرى وغيره ، وروى الكشى وغيره أحاديث كثيرة تدل على مدحه وتوثيقه وروى فيه ذم ي      

ولهم : ثر مما روى جابر ، فيكون عظيم المنزلة عندهم لقأصل ، وروى أنه روى سبعين ألف حديث عن الباقر ، وروى مائة وأربعين ألف حديث ، والظاهر أنه ما روى أحد بطريق المشافهة عن األئمة أك

 ( . 151/  20اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا ) وسائل الشيعة : 

مامية بعد تعين ،وكذا ما ورد في حق أمثاله من أجالء اإلوترجمة زرارة بن أعين التي أشار إليها صاحب الوسائل هنا جاء فيها ما يأتى : ... وروى أحاديث في ذمه ينبغى حملها على التقية ، بل ي      

( . جيابر بين يزييد الجعفيى مين أصيحاب اإلميامين البياقر والصياد  ، تيابعى روى عنهميا ، ميات أييام  338/  19( . وجياء فيي حاشيية الوسيائل )  196/  20تحقق المدح من األئمة ) وسائل الشييعة   

ان يصد  علينا ، وكان باب اإلمام الباقر ، وفيه أحاديث كثيرة رواها الكشى وغيره تدل على مدحه وعظييم شيأنه هجرية ، له كتب وأصل ، وروى أن الصاد  ترحم عليه ، وقال : إنه ك 128الصاد  سنة 

. 
 

 

 .  105انظر مقدمة احيح مسلم ص  ([30]30) 
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الكذب واخ اع والرواية ، وجب أن منيز بق عدول الناقلة والرواة وثقامم وأهل احلفن والثبأ واوتقان منهم ، وبق أهل الغفلة والوهم وسوء احلفن و 

 حاديث الكاذبة .األ

 واا كان الدين هو الذى جاء  عن هللا عز وجل وعن رسوله صلى هللا عليه وسهلم بنقهل الهرواة حهق علينها معهرفتهم ، ووجهب الف هص عهن الناقلهة      

ديث وروايته ، أبن يكونوا أمناء يف والب ث عن أحواهلم ، وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والثبأ يف الرواية نا يقتضيه حكم العدالة يف نقل احل

، وال  أنفسهم ، علماء بدينهم ، أهل ورع وتقوى وحفن لل ديث وإتقان به وتثبأ فيه ، وأن يكونوا أهل َييز وحتصهيل ال يشهوهبم كثهر مهن الغفهالت

 تغلب عليهم األوهام فيما قد حفظوه ووعوه ، وال يشبه عليهم سأل لوطات .

الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عورامم يف كذهبم وما كان يع يهم من  الب الغفلة وسوء احلفن وكثرة الغلط والسهو  وأن يعزل عنهم        

 ل سلذى رووه ،واالشتباه ، ليعرؤ به أدلة هذا الدين وأمناء هللا يف أرضه على كتابه وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وهم هؤالء أهل العدالة ، فيتمس

، إن كذب  ويعتمد عليه ،و كم به ، وأهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءة احلفن ، فيكشف عن حاهلم وينبأ عن الوجوه الم كان جمرى روايتهم عليها

 فكذب ، وإن وهم فوهم ، وإن  لط  فغلهط ، وههؤالء ههم أههل اجلهر  فيسهقط حهديث مهن وجهب مهنهم أن يسهقط حديثهه وال يعبهأ بهه وال يعمهل عليهه

يب ،ويكتب حديث من وجب كتب حديثه منهم على معي االعتبار ، ومن حديث بعضهم ايداب اجلميلة وااواعن  احلسنة والرقائق وال  يب وال ه

 هذا أو نوه.

االنتقهاد واجلهبهذة والتنقيهب طبقات الهرواة : مث احتهي  إىل تبيهق طبقهامم ومقهادير حهاالمم وتبهاين درجهامم ليعهرؤ مهن كهان مهنهم يف منزلهة               

 وهؤالء هم أهل التزكية والتعديل واجلر .  -والب ث عن الرجال وااعرفة هبم 

فههؤالء ههم أههل العدالهة . ومهنهم الصهدوق ىف روايتهه  -ويعرؤ من كان منهم عدال يف نفسه من أهل الثبأ يف احلديث واحلفن له واوتقان فيه        

 يهم أحيا ً وقد قبله اجلهابذة النقاد ه فهذا  ت  حبديثه أيضاً . الورع ىف دينه الثبأ الذى

فهذا يكتب من حديثه ال  يب وال هيب والزهد وايداب ، وال  ت   –ومنهم الصدوق الورع ااغفل الغالب عليه الوهم واخلةأ والسهو والغلط       

 حبديثه يف احلالل واحلرام .  

هبم ودلسها بينهم ه نن قد دههر للنقهاد العلمهاء سلرجهال مهنهم الكهذب ، فههذا يه ع حديثهه ويةهر  روايتهه ويسهقط وال  ومنهم من قد ألصق نفسه      

 يشتغل به .

 (  8:  7وبعد هذا حتدث ابن أىب حامت عن الص ابة الكرام فقال ) ص      

وا التفسهر والتأويهل . وههم الهذين اختهارهم هللا عهز وجهل لصه بة نبيهه الص ابة : فأما أص اب رسول هللا فهم الذين شههدوا الهوحى والتنزيهل وعرفه     

بلغهم عن  صلى هللا عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإدهار حقه ، فرضيهم له ص ابة وجعلهم لنا أعالما وقدوة ، ف فظوا عنه صلى هللا عليه وسلم ما

مبعاينهة  -، ووعهوه وأتقنهوه ، ففقههوا يف الهدين وعلمهوا أمهر هللا وايهه ومهراده  هللا عز وجل وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر واى وحظر وأدب

وأكهرمهم بهه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومشاهدمم منه تفسر الكتاب ودويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه ، فشرفهم هللا عز وجل مبا من عليهم 

وََكهَذلَِّل  كذب والغلط والريبة والغمز ، و هاهم عهدول األمهة فقهال عهز ذكهره يف حمكهم كتابهه : من وضعه إحهم موضع القدوة ، فنفى عنهم الشل وال

ففسر الن  صلى هللا عليه وسلم عن هللا عز ذكره قوله " وسةا " قال :   عدال . فكانوا عدول األمة  َعَلى النَّاسِّ   َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسةًا ل َِّتُكونُواْ ُشَهَداء

 ئمة اهلدى وحج  الدين ونقلة الكتاب والسنة .، وأ
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نَِّق نُهَول ِّهِّ َما تَهَوىلَّ  وندب هللا عز وجل إىل التمسل هبديهم واجلرى على منهاجهم والسلوع لسبيلهم واالقتداء هبم فقال :          َويَهتَّبِّْع َ ْرَ َسبِّيلِّ اْلُمْؤمِّ

  ( 31ايية13. ) 

ه وسلم  قد حض على التبليغ عنه يف أخبار كثرة ، ووجهد ه خياطهب أصه ابه فيهها ، منهها أن دعها هلهم فقهال : نضهر هللا ووجد  الن  صلى هللا علي    

ي ولهو ييهة امرأ  ع مقالىت ف فظها ووعاها حىت يبلغها  ره . وقال صلى هللا عليه وسلم يف خةبتهه : فليبلهغ الشهاهد مهنكم الغائهب . وقهال : بلغهوا عه

  حرج .وحدثوا عي وال

مهنهم مث تفرقأ الص ابة رضى هللا عنهم يف النواحى واألمصار والثغور ويف فتو  البلدان وااغافى واومارة والقضاء واألحكام ، فبث كل واحد        

ألمور على ما سن رسول هللا يف  حيته وسلبلد الذى هو به ما وعاه وحفظه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وحكموا حبكم هللا عز وجل ، وأمضوا ا

سههم مهع صلى هللا عليه وسلم ، وأفتوا فيما سِلوا عنه نا حضرهم من جواب رسول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم  عهن نظائرهها مهن ااسهائل ، وجهردوا أنف

 قبضههم هللا عهز وجهل رضهوان هللا ومغفرتهه تقدمة حسن النية والقربة إىل هللا تقدس ا ه لتعلهيم النهاس الفهرائض واألحكهام والسهنن واحلهالل واحلهرام حهىت

 ورمحته عليهم أوعق .

 ( . 9:  8وبعد الص ابة قال عن التابعق ) ص       

صلى التابعون : فخلف بعدهم التابعون الذين اختارهم هللا عز وجل وقامة دينه وخصهم حبفن فرائضه وحدوده وأمره وايه وأحكامه وسنن رسوله      

لم وياثره ، ف فظوا عن ص ابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما نشروه وبثوه من األحكام والسنن واياثر وسائر ما وصفنا الصه ابة بهه هللا عليه وس

إذ بهم لهه رضى هللا عنهم ، فأتقنوه وعلموه وفقهوا فيه فكانوا من اوسهالم والهدين ومراعهاة أمهر هللا عهز وجهل وايهه حبيهث وضهعهم هللا عهز وجهل ، ونصه

ُهْم َوَرُضوْا َعْنُه   يقول هللا عز وجل :   ُ َعنهْ َي اّلل  ُعوُهم إبِِّّْحَساٍن رَّضِّ يَن اتهَّبهَ  " ايية "  َوالَّذِّ

يَن اتهَّبهَ   حهدثنا عبههدالرمحن حممههد بههن  هىي ، أ  العبههاس بههن الوليههد ال سهى ،  يزيههد بههن فريههع ، ثنها سههعيد ، عههن قتههادة قولهه عههز وجههل :        ُعههوُهم َوالَّههذِّ

 التابعق .    إبِِّّْحَسانٍ 

حتهرفهم فصاروا برضوان هللا عز وجل هلم وويل ما أثي عليهم سانزلة الم نزههم هللا هبا عهن أن يل قههم مغمهز ، أو تهدركهم وصهمة ، لتهيقظهم و        

بله ، فلم يكن الشتغالنا سلتمييز بينهم معي ، إذ كنا ال  د مهنهم وتثبتهم ، وألام الربرة األتقياء الذين ندهبم هللا عز وجل وثبات دينه وإقامة سنته وس

إال ما كان نن أحلق نفسه هبم  -إال إماما مربفا مقدما يف الفضل والعلم ووعى السنن وإثباما ولزوم الةريقة واحتبائها ، رمحة هللا ومغفرته عليهم أوعق 

حاهلم : ال يف فقه وال علم وال حفن وال إتقهان ، وال ثبهأ نهن ذكهر  حهاهلم وأوصهافهم ومعهانيهم يف ودلسها بينهم نن ليس  يل قهم ، وال هو يف مثل 

 مواضع من كتابنا هذا ، فاكتفينا هبا وبشرحها يف األبواب مستغنية عن إعادة ذكرها جمملة أو مفسرة يف هذا ااكان.

 جاء احلديث عن أتباع التابعق ومراتبهم : 10،  9وىف ص      

وسهلم  أتباع التابعق : مث خلفههم َتبعهو التهابعق وههم خلهف األخيهار وأعهالم األمصهار يف ديهن هللا عهز وجهل ، ونقهل سهنن رسهول هللا صهلى هللا عليهه     

 وحفظه وإتقانه ، والعلماء سحلالل واحلرام ، والفقهاء يف أحكام هللا عز وجل وفروضه وأمره   وايه ،  فكانوا على مراتب أربع .

فهذا الذى ال خيتلهف فيهه ويعتمهد علهى جرحهه وتعديلهه ، و هت  حبديثهه  -مراتب الرواة : فمنهم الثبأ احلافن الورع ااتقن اجلهبذ الناقد لل ديث     

 وكالمه يف   الرجال .

                                                
سُوَل ِمن بَْعِد َما تَبَيََّن لَهُ اْلُهَدى َويَتَّبِْع َغْيَر َسبِيِل  التصوة  ([31]31)  ِه َما تََولَّى َونُْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيًراَوَمن يَُشاقِِق الرَّ  . 115النسال :   اْلُمْؤِمنيَن نَُول ِ
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تقن فيهه ، فهذلل العهدل الهذى  هت  حبديثهه ، ومنهم العدل يف نفسه ، الثبأ يف روايته ، الصدوق يف نقله ، الورع يف دينه  ، احلهافن  حلديثهه ااه       

 ويوثق يف نفسه .

 فهذا  ت  حبديثه . -ومنهم الصدوق الورع الثبأ الذى يهم أحيا  وقد قبله اجلهابذة النقاد       

هيهب والزههد وايداب و ال فههذا يكتهب مهن حديثهه ال  يهب وال   -ومنهم الصدوق الورع ااغفل ، الغالب عليهه الهوهم واخلةهأ والغلهط والسههو       

  ت  حبديثه يف احلالل واحلرام .

ذب وخامس قد ألصق نفسه هبم ودلسها بينهم نن ليس من أهل الصدق   واألمانة ، ومن قد دهر للنقاد العلماء سلرجال أوىل ااعرفة منهم الكه      

 امت .فهذا ي ع حديثه ويةر  روايته . انتهى اانقول من كالم ابن أىب ح –-

 وننتقل بعد هذا إىل كتب علوم احلديث :      

هه . ونا جاء يف موضوعنا ما أثبته حتأ عنوان : " القول فيمن يست ق األخذ عنهه " بهدأه مبها 360وأوهلا ا دث الفاصل للرامهرمزى ااتوىف سنة       

 يبق رأى اومام مالل حيث قال :

 القول فيمن يست ق األخذ عنه :      

قهال :  -وقهال مهرة حممهد بهن صهدقة الفهدكى أحهد ا أو كال ها  -حدثنا عبدهللا بن الصقر السكرى ، ثنا إبراهيم بن اانذر اجلزامى ، ثنا    معهن       

ه معلن  عأ مالل بن أنس يقول : ال يؤخذ العلم عن أربعة ، ويؤخذ نن سوى ذلل : ال يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إىل هواه ، وال من سفي

 من سلسفه وإن كان من أروى الناس ، وال من رجل يكذب يف أحاديث الناس وإن كنأ ال تتهمه أن يكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وال

ر أا أشههد رجل له فضل وصال  وعبادة إذا كان ال يعرؤ ما   دث . قال احلزامى  : فذكرت ذلل اةرؤ بن عبدهللا فقال : ما أدرى مها تقهول ،  ه

مشيخة هلم فضل وصال  وعبادة ،  دثون ، فما كتبأ عن أحد منهم حديثا قط . قلأ :  -يعي اادينة  -لسمعأ مالكا يقول : أدركأ ببلد  هذا 

 مل ح عبدهللا ب 

 ( . 404:  034قال : ألام مل يكونوا يعرفون ما  دثون . قال : وقال مالل : كنا نزدحم على سب ابن شهاب ) ص        

 وانتقل ااؤلف بعد هذا إىل اومام الشافعى ، حيث نقل عنه ما ذكرته من  قبل ، مث قال :       

 قال الشافعى : وكان ابن سرين والنخعى و ر واحد من التابعق يذهبون إىل أال يقبلوا احلديث إال عن من عرؤ .       

 ( .  405العلم خيالف هذا ااذهب  ) ص قال الشافعى : وما لقيأ أحدا من أهل        

 وجاء بعد هذا آبراء يخرين  ر مالل والشافعى .         

ث عن وبعد الرامهرمزى وتى كتاب علوم احلديث لل اكم ااعروؤ بتشيعه ، ولكنه مل يكن رافضيا ، ولذلل أترع النقل منه هنا وأبقيه عند احلدي        

 الثي عشرية ليتض  الفرق بق الشيعة والرافضة . اجلر  والتعديل عند الشيعة ا

وفههى سنة ومن الكتب ااتقدمة ىف علهوم احلديث الكفاية يف علم الروايهة ، ألىب بكر أمحد بن على بن اثبأ ، ااعهروؤ سخلةيب البغدادى ، واات        

 هه .  463

 ( : 125وحتدث عن الرواية عن أهل األهواء والبدع فقال ) ص         

مث  والذى يعتمد عليه يف َتويز االحتجاج أبخبارهم اشتهر من قبول الص ابة أخبار اخلوارج وشهادامم ومن جرى جمراهم من الفسهاق سلتأويهل ،       
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ت مههن األفعههال ، اسهتمرار عمههل التههابعق واخلههالفق بعههدهم علههى ذلههل اهها رأوا مههن حتهريهم الصههدق وتعظههيمهم الكههذب ، وحفظهههم أنفسهههم عههن ا ظههورا

وا بروايههة وإنكهارهم علههى أههل الريههب والةرائهق ااذمومههة ، ورواحمهم األحاديههث الههم لهالف يراءهههم ويتعلهق هبهها ريهالفوهم يف االحتجههاج علهيهم ، فههاحتج

أىب  ههي  وكههان معتزليهها ، عمههران بههن حةههان وهههو مههن اخلههوارج ، وعمههرو بههن دينههار ، وكههان نههن يههذهب إىل القههدر والتشههيع وكههان عكرمههة إسضههياً ، وابههن 

بهن  وعبدالوارث بن سعيد وشبل بن عياد ، وسيف بن  سليمان ، وهشام الدستوائى ، وسعيد بن أىب عروبة وسالم بن مسهكق ، وكهانوا قدريهة وعلقمهة

 هام وكهانوا يهذهبون إىل التشهيع ، يف مرثد ، وعمرو بن مرة ، ومسعر بن كدام ، وكانوا مرجِة ، وعبيد هللا بن موسى وخالد بن ريلد ، وعبد الرفاق بهن 

لبهاب وبهه خلق كثر يتسع ذكرهم ، دو ن أهل العلم قد ا وحديثاً رواحمم واحتجوا أبخبارهم فصهار ذلهل كاووهاع مهنهم ، وههو أكهرب احلجه  يف ههذا ا

 يقوى الظن يف مقاربة الصواب .

 ابب ذكر بعض املنقول

واية عن أهل األهواء والبدع قد اسلفنا احلكاية عن أىب عبد هللا الشافعى يف جواف قبول شهادة أهل األهواء عن أئمة أص اب احلديث يف جواف الر       

  ر صنف من الرافضة خاصة ، و كى نو ذلل عن أىب حنيفة إمام أص اب الرأى وأىب يوسف القاضى .

 وبعد هذا ذكر عدة رواحت منها :      

 ( . 126ال :  عأ الشافعى يقول : مل أر أحدا من أهل األهواء أشهد سلزور من الرافضة ) ص : بسنده عن حرملة بن  ىي ق      

 وعن أىب يوسف قال : أجيز شهادة أهل األهواء أهل الصدق منهم إال اخلةابية والقدرية الذين يقولون أن هللا ال يعلم الشئ حىت يكون .      

ة أس حنيفة : نن دمرا أن أ ع اياثر ب قال : من كل عدل يف هواه إال الشيعة ، فهنن أصل عقيدمم تضليل وعن ابن اابارع قال : سأل أبو عصم     

م حىت انقهادت أص اب حممد صلى هللا عليه وسلم  ، ومن أتى السلةان طائعا ، أما إا ال أقول إام يكذبوام أو ومروام مبا ال ينبغى ولكن وطأوا هل

 ( . 126ن ال ينبغى أن يكو  من أئمة ااسلمق ) ص : العامة هبم . فهذا

 ( . 127وعن عبدالرمحن بن مهدى قال : من رأى رأح ومل يدع إليه احتمل ، ومن رأى رأح ودعا إليه فقد است ق ال ع ) ص :      

 وقيل ألمحد بن حنبل : ح أس عبدهللا  عأ من أىب قةن القدرى ب      

 اعية ، ولو كان داعية مل ا ع منه .قال : مل أره د     

حكينا قلأ ه أى اخلةيب البغدادى : إمنا منعوا أن يكتب عن الدعاة خوفا أن حتملهم الدعوة إىل البدعة وال  يب فيها على وضع ما  سنها كما      

 ( . 128يف الباب الذى قبل هذا عن اخلارجى التائب قوله : كنا إذا هوينا أمرا صر ه حديثا ) ص : 

 ( .130وعن أىب داود قال : ليس يف أص اب األهواء أص  حديثا من اخلوارج ، مث ذكر عمران بن حةان ، وأس حسان األعرج ) ص :      

 حوار اومام الشافعي لفرقة ضلأ

، فهنن فرقة شهذت يف عصهر اومهام الشهافعى إذا كان السلف الصام متمسكاً بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   َسكهم بكتاب هللا العزيز        

ه الفرقهة ، فردت سنة رسول صهلى هللا عليهه وسهلم  ، ورأت أاها ال تقهوم علهى الكتهاب الهذى أنزلهه هللا تبيها ً لكهل شهئ . وأشهار اومهام الشهافعى إىل ههذ

 وذكر حواره مع واحد منها يف كتاب واع العلم يف اجلزء السابع من كتابة األم .

 قد بدأ اومام كتاب واع العلم بقوله :و        
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كمه ، مل أ ع أحداً نسبه الناس أو نسب نفسه إىل علم خيالف يف أن فرض هللا عز وجل اتباع أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ، والتسليم حل       

ب هللا أو سنة رسوله صلى هللا عليهه وسهلم ، وأن سهوا ا تبهع هلمها ، أبن هللا عز وجل مل جيعل ان بعده إال اتباعه ، وأنه ال يلزم قول بكل حال إال بكتا

جب قبول اخلرب وأن فرض هللا تعاىل علينا وعلى من بعد  وقبلنا يف قبول اخلرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واحد ، ال خيتلف يف أن الفرض والوا

 إن شاء هللا تعاىل .عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، إال فرقة سأصف قوهلا 

 مث قال رمحه هللا وجزاه خراً :      

 سب حكاية قول الةائفة الم ردت األخبار كلها

 قال الشافعى رمحه هللا تعاىل :       

 ..  …قال ىل قائل يُنسب إىل العلم مبذهب أص ابه      

 مبههق ، وأن األحاديههث تعتمههد علههى مههن جيههوف علههيهم الكههذب ، واخلةههأ ، وذكههر الشههافعى قولههه أبن القههرين نههزل تبيهها ً لكههل شههىء ، بلسههان عههرىب      

 والنسيان ، والغلط .

ال هبا . وأنه فبق اومام أن السنة وحى ، ال  كن االستغناء عنها ؛ فال يستقيم أمر الدين بغرها ، وال نعرؤ أحكام العبادات وااعامالت و رها إ      

تاط ىف قبول األقوال الىت تستبا  هبا الهدماء واألمهوال واألعهراض . واسهتمر اومهام ىف حهواره اامتهع ااقنهع حهىت اهتهدى ذاع  تهاط ىف قبوهلا أكثر نا  

 الضال . وهذا احلوار نقلته َتماً ىف حبث " السنة بيان هللا على لسان رسوله " وهو مل ق هبذا اجلزء ، ولذلل أكتفى به ، وأحيل عليه .

 عىبعد اومام الشاف

هذا هو حوار اومام الشافعى الذى هدى من حاوره بعهد ضهالل ، ولكهن هدايهة ههذا الرجهل ال تعهي عهدم ضهالل الةائفهة . ووتهى القهرن الثالهث ،      

أمحهههد ، الههذى تهههوىف اومههام الشهههافعى يف العههام الرابهههع مههن بدايتهههه ، ليكههون العصهههر الههذه  جلمهههع السههنة وتنقيتهههها وتههدوينها ، حيهههث دون مسههند اومهههام 

لد ، والص ي ان ، وكتب السنن األربعة ، و رها من الكتب ايخرى : كسنن سعيد بن منصور ، والدارمى ، ومسانيد إس اق بن راهويه ، وبقى بن ري

 والبزار ، وأىب يعلى .

  ر أن ذاع القرن ضم أيضاً من حاول هدم السنة ااةهرة .     

هههه . فنهراه جعهل كتابههه يف الهرد علههى أعهداء أههل احلههديث ، واجلمهع بههق  276حلههديث البهن قتيبههة ااتهوىف سهنة ننظهر مهثال إىل كتههاب دويهل ريتلهف ا     

 يكتفهى ابهن األخبار الم ادعوا عليها التناقض واالختالؤ ، واجلواب عما أوردوه من الشبه على بعض األخبار ااتشاهبة أو ااشهكلة سدئ الهرأى . وال

وبيان سوء فهم من أاثروا تلل الشبه ، وإمنا يت دث عن األشخاص أنفسهم الذين أاثروهها حهىت يعهرؤ القهارئ سهبب عهدائهم  قتيبة سلرد على الشبه ،

 ألهل احلديث .

، فيذكر منهم النظام ويقول : وجد  النظام شاطرا من الشةار ، يغدو على سكر ، ويرو  على سكر ، ويبيأ على جرائرها ، ويدخل يف األد س       

 يرتكب الفواحي والشائنات ... إخل و 

و وذكر أن النظام خرج على إواع األمهة ، وطعهن يف أىب بكهر وعمهر وعلهى وابهن مسهعود وأىب هريهرة ، مث عقهب ابهن قتيبهة بعهد ههذا بقولهه : ههذا هه     

م  بقيول هللا عيو وجيل في  ف  جلة وصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ورضى عنهم ، كأنه ليم  سي -النظام       أى  –قولههه
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يسمع بقول هللا عز وجهل يف كتابهه الكهرج " حممهد رسهول هللا والهذين كتابه الكر م " محمد رسول هللا والذ ن معه " إلى   ر السورة ، ولم 

نَِّق إِّْذ يُهَبايُِّعونَهلَ  معه " إىل يخهر السهورة ، ومل يسهمع بقولهه تعهاىل   ُ َعهنِّ اْلُمهْؤمِّ هَي اّللَّ مْ َلَقهْد َرضِّ هكِّيَنَة َعَلهْيهِّ هَجَرةِّ فَهَعلِّهَم َمها يفِّ قُهلُهوهبِِّّْم فَهَأنَزَل السَّ    ] حَتْهَأ الشَّ

(32[32]. ) 

 ابه .وبعد حديثه عن النظام ، ورده عليه يقول : مث نصر إىل قول أىب هذيل العالؤ فنجده كذاس أفاكا ... إخل وهكذا استمر ابن قتيبة يف كت      

را من هؤالء الذين حتدث عنهم الرافضة الذين الذوا ألنفسهم سنة خاصة لتلف عن مفهوم السنة عند األمة ، فأشهركوا مهع وكان أسوأ وأشد خة     

لماته أيضًا  الرسول صلى هللا عليه وسلم يف العصمة ووجوب االتباع أشخاصاً اعتربوهم أئمة طائفتهم ، ووضعوا األخبار يف دلمات هذا اافهوم ، وىف د

 اجلر  والتعديل .كتبوا يف 

هها وجهد  شهد القرن الثالث ثالثة من كتب التفسرهي تفاسر العسكرى والقمى والعياشى الم حتدثنا عنها من قبهل يف اجلهزء الثهاا ، وسلرجهوع إلي     

رين الكهرج حهرؤ نصها ومعهي ، وجهاء أاا تةعن يف خر الناس : ص ابة رسول هللا صلى هللا عليهه وسهلم ، رضهى هللا عهنهم ورضهوا عنهه ، وتهذكر أن القه

 الةعن والقول سلت ريف يف رواحت مف حت اعتربوها ص ي ة مبقياسهم .

ل وألف كتاب رابع وهو الكاىف للكليي تلميذ القمى ، واعترب هذا الكتاب الكتاب األول يف احلديث عندهم ، وعندما قرأته وجدت صاحبه قد ض     

 ف حت ما اليستةيع أن يتصوره أى مسلم ، وسيأتى احلديث عنه سلتفصيل .ضالاًل بعيداً ، ووضع من اا

وعندما رجعأ لكتب اجلر  والتعديل عندهم وجدت ياثر هذه الظلمات : فصاحب الكتاب الرابع ثقة اوسالم   وشيخه ليس ثقة ف سب ، بل       

ا كان الرواة كلهم ويعا من طائفتهم ، واجلر  عندهم سيئ للغاية ، وسيتض  كل من وثقهم وروى عنهم فهم ثقات ، وال يعترب احلديث ص ي ا إال إذ

 هذا جليا يف الفصول التالية .   
  

  

***** 

 يف عصر السيوطي

تهاس حتهأ وىف هذه العجالة الم المدؤ إىل احلصر واالستقصاء ، ننتقل من القرن الثالث إىل القرن التاسهع ، فنهرى اومهام السهيوطى يؤلهف ك           

أن مهن العلهم كهيِهة الهدواء ، ومهن األراء كهيِهة  -يهرمحكم هللا  -عنوان " مفتا  اجلنة يف االحتجاج سلسنة " ، وبق سبب دليهف كتابهه فقهال : اعلمهوا 

فمهان ، وههو أن قهائال رافضهيا فنهديقا منهذ أ -حبمهد هللا تعهاىل  -اخلالء ، ال تذكر إال عند داعية الضرورة ، وإن نا فا  ر ه يف هذا الزمان وكان دارسهاً 

ال  ت  هبا ، وأن احلجهة يف القهرين خاصهة ، وأورد علهى ذلهل حهديث "  -فادها هللا علواً وشرفاً  -أكثر يف كالمه أن السنة النبوية واألحاديث ااروية 

) وما جاءكم عي من حديث فاعرضوه على القرين ، فهنن وجدمت له أصاًل فخذوا به وإال فردوه "
33[33]

 ) 

                                                
 .   42:  17راجع حدياه رن النظام ، ومناقشته له في ص  ([32]32)  

قال : " ما جاءكم عنى  فاعضوى ع ع ى  ك ىا، ف ، فاىا  افنى  فتهىا ق  ى   مىا  وى النبي ذ:ر اإلمام الشافعى في رسالته ، ححت با  العلل في ادحاديث ، قول قائل : أفتجد : حجة رلى من ر   ([33]33)  

 خالف  ف م أق   " ؟

 ( .  5ـ   أجا، : " فن ت ل  : ما ر ى هذا أحد يثبت حديث  في شيء صغض  ال كبض ، فينال لنا : قد ثب م حديث من ر ى هذا ف  شئ " ) الضسالة :       

 سخا ى في تخضيج الحديث : قال الدار قطن  : إن أشعث تفضد ب  . اه ه  .  قال ال      

 ( . 36/  1 ه  شديد الضعف ،  الحديث منكض جداً ، اس نكضع العني    قال : إه  ليس ل  إسناد   يصح . ) الاناصد الحسنة       

 ( . 86/  1ض كشف الخفاء  ذكض العج  ه  ق ل السخا ى ،  قال : قال الصغائ  : ه  م و ع ) اهظ      
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  (33)   هكذا  عأ الكالم جبملته منه ، و عه منه خالئق  رى ، فمنهم من اليلقى لذلل ساًل ، ومنهم من اليعرؤ أصل هذا الكهالم ، وال

 من أين جاء ، فأردت أن أوض  للناس أصل ذلل ، وأبق بةالنه ، وأنه من أعظم ااهالل .

حجهة كفهر وخهرج  -قوال كان أو فعهاًل بشهرطه ااعهروؤ يف األصهول  -أنكر حديث الن  صلى هللا عليه وسلم  أن من  -رمحكم هللا  -فاعلموا       

 عن دائرة اوسالم وحشر مع اليهود والنصارى ، أو مع من يشاء هللا من فرق الكفرة .

ل : أتقهول بهه ح أس عبهدهللا ب فاضهةرب وقهال : ح ههذا   يوما حديثا ، وقال أنه صه ي  ، فقهال لهه قائه -رضى هللا عنه  -روى اومام الشافعى        

 أرأيتي خارجا من كنيسة ب أرأيأ يف وسةى ف را ب أروى حديثا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم          وال أقول به ب 

واالقتصار على القرين ، وهم يف ذلل ريتلفو ااقاصد  وأصل هذا الرأى الفاسد أن الز دقة وطائفة من الرافضة ذهبوا إىل إنكار االحتجاج سلسنة      

أخةهأ يف نزولهه إىل سهيد اارسهلق صهلى هللا عليهه وسهلم ، تعهاىل هللا عمها يقهول  -رضهي هللا عنهه  -، فمنهم من كان يعتقد أن النبوة لعلى ، وأن جربيهل 

 ، ولكن قال : إن اخلالفة كانأ حقا لعلى ... إخل .   الظااون علوا كبراً ، ومنهم من أقر للن  صلى هللا عليه وسلم سلنبوة 

مث قال السيوطى بعد ذلل : وهذه يراء ما كنأ است ل حكايتها ، لوال ما دعهأ إليهه الضهرورة مهن بيهان أصهل ههذا ااهذهب الفاسهد الهذى كهان        

 الناس يف راحة منه من أعصار .

ن األئمة األربعة فمن بعدهم ، وتصدى األئمة األربعة وأص اهبم يف دروسهم ومنادرامم للرد عليهم وقد كان أهل هذا الرأى موجودين بكثرة يف فم      

، وسأسوق إن شاء هللا ولة من ذلل وهللا ااوفق )
35[35]

. ) 

 والكتاب طبع يف ستق ومائة صف ة ، فارجع إليه .     

 تعقيب

 اج سلسنة وعندها أربعة كتب معتمدة يف السنة بقد يقال : كيف ذكر السيوطى أن الرافضة تنكر االحتج    

أ لتأييهد واجلواب أن الرافضة أرادوا هدم السهنة ااشهرفة الهم بهق أيهدى ااسهلمق حهىت ال يبقهى إال كتهبهم الهم يتهداولواا فيمها بيهنهم والهم وضهع      

 عقيدمم الباطلة كما سيتض  من دراستها ، وهللا تعاىل أعلم .

جعل عقله حكما لرفض أحاديث صه أ سهندا ومتنها ، بهل يف أرقهى مراتهب الصه ا  ، كاألحاديهث الثابتهة ااتعلقهة سلغيبيهات مثهل اجلنهة ومنهم من     

الشهاهد والنار ، وعالمات الساعة ، وااالئكة واجلن . ومن ااعلوم أن النقل الص ي  ال يتعارض مع العقل السليم ، ولكن كيهف نقهيس الغائهب علهى 

                                                                                                                                       
( .  ف  ر اية أخضى ر اها أشعث قال : أشعث بن بزار  50  قال ابن حزم في ر اية لحديث عضض السنة ع   النضآن : ر اع الحسين بن عبدف ،  ه  ساقط م هم بالزهدقة ) األحكام : الاج د األ ل ص       

 الاخ  فة ل حديث ،* (  ت بع الض ايات  5كذا، ساقط ال يؤخذ حديث  )
اُُوَُ َوَماا نََهااُمْم َ نْاهُ    بين سبب رفض  لها ، ثم قال : أ ل ما هعضض ع   النضآن الحديث الذى ذكضتا ع ، ف اا عضوناع  جدها النىضآن يخالفى  ، قىال ف تعىال  :*    ُُ ُساوُل َُ َوَماا تتَااُمُم الرَّ

ْن يُِطِع   وقال حعالى : ،   َُانتَُهوا   َ مَّ ُسوَل َُقَْد أََطاعَ للا  ِصيمـا  ،  قال تعال  :    الرَّ َُ آئِنِيَن  َُ لْ ُ َوالَ تَُمن ل ِ  . ِلتَْحُمَم بَيَْن النَّاِس بَِما أََراَك للا 

(  ، ثم قال ابن حزم "  ل  أن امضأ قال : ال هتخىذ إال مىا  جىدها فىي 53ـ  5إلخ ص ) ... هستل قائل هذا الن ل الفاسد : في أى قضآن  جد أن الظهض أربع ركعات ؟  أن الاغض، ثالث ركعات     

ك ما ينع ع ي  اسم صالة ،  ال حد لألكثض في ذلك ،  قائل هذا كافض مشضالنضآن لكان كافضاً بإجااع األمة ،  لكان ال ي زم  إال ركعة ما بين دل ك الشاس إل  غسق ال يل ،  أخضى عند الفجض ، ألن ذلك ه  أقل 

 من اإلحكام الاج د األ ل(. 5ـ  53حالل الدم  الاال ،  إهاا ذهب إل  هذا بعض غالية الضافضة مان قد اج اعت األمة ع   كفضهم " . ) ص 

ة في الضىعف ح ى  اليصى ح شىئ منهىا لالح جىاال أ  االس شىهاد . ثىم  قال الشيخ شاكض في تخضيج الحديث : هذا الاعن  لم يضد في  صحيح  ال حسن ، بل  ردت في  ألفاظ كثيضة ، ك ها م و ع أ  بالغ الغاي    

 من الضسالة .   - 5اهظض حاشية ص  -أفاض في بياه  

 . 12 – 11انظر الكتا  المذ:ور : ص   ([35]35)  
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فق كم العقل يف أمور ال نعرؤ شيِا عنها إال سلنقل الص ي  ب فمىت ثبأ النقل لزم التسليم . أحيا  ترى جاهال مغروراً يقف أمام حديث مت،وكيف ن

بغر   ً عليه ويقول : هذا مرفوض عقال   وكان عليه أن يسأل نفسه : أكان البخارى ومسلم وأمحد و رهم بال عقول ب بل أعاشأ األمة أربعة عشر قر 

 عقل حىت جاء بعقله ليستدرع عليها ب

فسهه كمها ومن أسوأ الةاعنق يف عصر  ااستشرقون ، وأشد منهم خةراً تالمذمم ااقلدون التابعون هلهم : وااستشهرقون طعنهوا يف القهرين الكهرج ن     

ه وسهلم ،وقهالوا أبن أقصهى اتصهال األسهانيد ينقةهع ويتوقهف أشرت من قبل ، أما السنة فقد أنكروا وجود سنة يتصل سندها إىل الرسول صهلى هللا عليه

 عند ااية القرن األول .

عليهه  ومعي ذلل أن السنة حبسب فعمهم تعتهرب اخ اعهاً مهن اخ اعهات ااسهلمق ااتهأخرين ، أرادوا أن يثبتهوا أحكامها فنسهبوها للرسهول صهلى هللا     

ر كبر يف السنة ، فمثال طعنوا يف أىب هريرة الص اىب اجلليهل رضهى هللا عنهه ، الهذى روى عنهه أكثهر مهن وسلم . مث مل ينسوا أن يةعنوا فيمن كان هلم دو 

الثبأ ، أول  ءامنائة من الص ابة والتابعق ، وهو كما قال الشافعى " أثبأ من روى احلديث ىف دهره " . وطعنوا يف ابن شهاب الزهرى ، اومام احلجة

 زيز يف وع السنة ... وهكذا .من استجاب لعمر بن عبدالع

 نفسه . مث دهر اَتاه يخر عندهم ، اعتربه بعضهم هدما للفكر االستشراقى ، ولذلل اثروا على القائلق به ، مع أنه يف النهاية يصل إىل البهتان      

ااسلمق سلتظاهر أبنه ال ينكر وجهود أصهل للسهنة ، ويقوم هذا االَتاه اخلبيث على االع اؤ أوال أبن السنة هلا أصل ، وذلل حىت يضلل جهلة       

 يعترب من أقوالهه ولكن بعد هذا االع اؤ دتى حماولة اهلدم ، فيقولون : إن اادارس اوسالمية األوىل مل تستةع أن حتدد ما يعترب من أقوال حممد وما ال

ول لدى وهور علماء   اادرسة ، مث نسبوا هذه األقوال ااقبولة لهدى اادرسهة ، ألن السند مل يكن معروفا عندهم ، فكانأ كلمة سنة تعي الرأى ااقب

إىل الص ابة حىت تكون أكثر قبوال ، مث نسبوها بعد ذلل إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم )
36[36]

  .) 

 ومعي هذا أام يريدون أن يصلوا يف النهاية إىل التشكيل يف السنة كلها.       

،  قوم ال يعرفون اوسناد ، فكتبهم ااقدسة ذاما بغر إسناد ، ولذلل فهى حمرفة مزورة ، ولكن ال شل أام قرءوا عن وع السنة وتنقيتهاهؤالء ال      

لهى وشروط رجال احلديث ، وعرفوا أن األمة اوسهالمية فاقهأ اخللهق ويعها هبهذا اوسهناد ، ولكهن مهاذا تنتظهر مهن مستشهرق يههودى أو صهلي  حاقهد ع

 اوسالم وأهله ، مريد هدمه ما استةاع إىل ذلل سبيال  ب

 ع حفهن فال تنتظر من أعهداء اوسهالم إال مثهل ههذه ا هاوالت . وإن كنها مةمِنهق َامها إىل أاهم لهن يصهلوا إىل مها يريهدون  ، فهاهلل عهز وجهل مل يه      

َنا َوَْعهُه  ، كما تعهد ببيانه    إِّ َّ َنُْن نَهزَّْلَنا الذ ِّْكَر َوإِّ َّ َلُه حَلَافِّظُونَ  حبفظه   القرين الكرج كما ترع  ره لألحبار والرهبان فضيعوه ، وإمنا تعهد  إِّنَّ َعَليهْ

َنا بَهَيانَُه   وهى اابينة له . ، ومن َام حفن القرين الكرج حفن السنة ااةهرة ،  َوقُهْرينَُه َفهنَِّذا قَهَرْأَ ُه َفاتَّبِّْع قُهْرينَُه مثَّ إِّنَّ َعَليهْ

 أبو هريرة رضى هللا تعههاِل عنه

 -يههرة يف عصهر  وجهد  ااستشهرقق مهن الصههليبيق والصههيونيق ، ومعههم العلمهانيون والرافضهة ، جيهه ءون علهى راويهة اوسهالم األول سهيد  أىب هر      

 رضى هللا تعاىل عنه وأرضاه .

ليل عداء خاص ، وإمنا العداء للسنة ااشرفة الىت كان الصه اىب اجلليهل أحفهن مهن رواهها يف دههره كمها وهؤالء ويعا ليس بينهم وبق الص اىب اجل     

                                                
 هك . 1405عية بدولة قطر لعام بين هذا االحجاه مفصص ادستاذ الد:تور محمد سليم العوا في إحدى محاضرات رئاسة المحاكم الشر  ( [36]36)  
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 قال اومام الشافعى ، والعداء لإلسالم نفسه ، فال يقوم بغر السنة ااةهرة 

وخصص للسنة ااةهرة ، ألقيأ حماضرة عهن منزلهة ،  1405وىف ااؤَر الثاا جلمعية إحياء ال اث اوسالمى الذى عقد سلكويأ يف شوال سنة       

 .السنة وشبهات حول احلديث ، وبعد ا اضرة دهر أثر محالت التشكيل يف أسِلة احلاضرين ، ودهرت احلرة فيما يتصل هبذا الص اىب اجلليل 

ثر ، ويكفى ذكر بعض احلقائق من سب الذكرى ، فهناا تنفع وال أستةيع هنا أن أقدم تروة له ، فسرته العةرة أفردها أكثر من عامل يف كتاب أو أك     

ال يفهمهون معهاا ااؤمنق ، حىت يعرؤ القارئ الكرج من قال فيهم اومام ابن خز ة " إمنا يهتكلم يف أىب هريهرة لهدفع أخبهاره مهن قهد أعمهى هللا قلهوهبم فه

 األخبار ".

ان هللا تعهاىل علهى لسهان رسهوله صهلى هللا عليهه وسهلم " . وههذا الب هث نشهر يف جملهة مركهز السهرة وما أريهد أن أثبتهه هنها كتبتهه يف حبهث " السهنة بيه     

 والسنة جبامعة قةر ، مث رأيأ أن أحلقه هبذا اجلزء الثالث ، وبذلل  كن الرجوع إليه ، وال حاجة للتكرار .

 التدوين عند الشيعة

نا أن التدوين بدأ يف حياة الرسول صلى هللا عليهه وسهلم ، مث تتهابع التهدوين بعهد ذلهل ودهل متصهال حتدثنا من قبل عن تدوين السنة ااةهرة ، وأثبت     

 دون توقف حىت جاء ما عرؤ بعصر التدوين يف القرن الثاا اهلجرى .

، أما القرن الثالث فيعترب العصر الذه   وكتب السنة الم بق أيدينا يرجع بعضها إىل القرن األول اهلجرى ، ووصلنا الكثر نا دون يف القرن الثاا     

 لتدوين السنة ااشرفة .

أمههر  والفهرق الهم دههرت يف َتريهخ اوسهالم ، وهلها عقائهد خاصهة هبها ، مل تظههر كتبهها إال بعهد اسهتقرار عقائهدها ، ووضهوحها لهدى معتنقيهها . وههذا      

 ا ، فالبد أن تسبق العقائد هذه الكتب .بدِّهى ، أن الكتب إمنا توضع لتأييد هذه العقائد ، والدعوة هل

 بل إن هناع مرحلة تلى العقائد وتسبق الكتب ، وهى وضع األخبار وتناقلها واالحتجاج هبا قبل أن َتمع يف كتاب ، وقبل أن يوضع كتاب مهرة       

 واحدة .

رقة حتت  أبخبار تؤيد ما انتهأ إليه يف تلل اارحلهة ، إىل أن فبالنسبة للشيعة مثال وجد  بعد موت كل إمام حدوث تفرق جديد ، فكانأ كل ف      

واقهع األمهر ، وإن تصل إىل اومام األخر الذى تستقر عنده يراؤها ، وما كانأ أى فرقة لتضع أخباراً يف إمام إال بعد والدته ، ألاا ال تعلهم الغيهب يف 

 فعم منها من فعم أنه يعلم مثل هذا العلم .

ثبأ بعض ما جاء يف كتاب من كتب الشيعة أنفسهم ، وهو كتاب فرق الشيعة لل سهن بهن موسهى النهوخبىت ، وسهعد بهن عبهدهللا القمهى ، وللبيان أ     

 واالثنان عاشا يف القرن الثالث ، وأدركا بداية القرن الرابع .

       

اا توىف أبو عبدهللا بن حممد ، اف قأ بعده شهيعته سهأ فهرق وكانهأ يبق الكتاب تفرق الشيعة بعد موت اومام جعفر الصادق ، ونا جاء فيه :       

فهن فيهه أبهوه وفاته سادينة يف شوال سنة ءان وأربعق ومائة ، وهو ابن مخس وستق سهنة ، وكهان مولهده يف سهنة ثهالث وءهانق ، ودفهن يف القهرب الهذى د

 ، وأمه أم فروة بنأ القاسم بن حممد بن أىب بكر بن ق افة . وجده يف البقيع ، وكانأ إمامته أربعا وثالثق سنة إال شهرين

ه قال : ففرقة منها قالأ : إن جعفر بن حممد حى  مل  أ ، وال  وت حىت يظهر ويلى أمر الناس ، وهو القائم ااهدى ، وفعموا أام رووا عنه أن      
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كم ، وأنه قال هلم : إن جاءكم من خيربكم عي أنه مرضي و سلي وكفني ودفني إن رأيتم رأسى قد أهوى عليكم من جبل فال تصدقوا فهنني أ  صاحب

فال تصدقوه ،فهنا صاحبكم ، صهاحب السهيف ، وههذه الفرقهة تسهمى الناووسهية ، و يهأ بهذلل لهرئيس هلهم مهن أههل البصهرة يقهال لهه فهالن بهن فهالن 

 الناووس .

عيل بن جعفر، وأنكرت موت إ اعيل يف حياة أبيه ، وقالوا : كان ذلل على جهة التلبيس من أبيه وفرقة  فعمأ : أن اومام بعد جعفر ابنه إ ا      

ار إليه سومامة على الناس ، ألنه خاؤ فغيبه عنهم ، وفعموا : أن إ اعيل ال  وت حىت  لل األرض ، ويقوم أبمور الناس ، وأنه هو القائم ألن أسه أش

ربهم أنه صاحبهم واومام ال يقول إال احلق ، فلما أدهر موته علمنا أنه قد صدق ، وأنه القائم مل  أ . وهذه الفرقة هي بعده ، وقلدهم ذلل له ، وأخ

أ عقيهل بهن او اعيلية اخلالصة . وأم إ اعيل وعبدهللا ابي جعفر بن حممد هي فاطمة بنأ احلسق بن احلسن بن على بن أىب طالب . وأمهها أ هاء بنه

 . أىب طالب

يهه ، فلمها وفرقة اثلثة فعمأ : أن اومام بعد جعفر هو ابنه حممد بن إ اعيل بن جعفر ، وأمه أم ولد ، وقالوا إن األمر كهان و اعيهل يف حيهاة أب      

أ  إىل أ  بعههد احلسههن تههوىف قبههل أبيههه جعههل جعفههر بههن حممههد األمههر  مههد بههن إ اعيههل ، وكههان احلههق لههه ، وال جيههوف  ههر ذلههل ألن اومامههة ال تنتقههل مههن 

ع علهى بهن واحلسق ، وال تكون إال يف األعقاب ، ومل يكن ألخوى إ اعيل عبدهللا وموسهى يف اومامهة حهق ، كمها مل يكهن  مهد بهن احلنفيهة فيهها حهق مه

 احلسق . وأص اب هذه ااقالة يسمون ااباركية ، برئيس هلم كان يسمى اابارع موىل إ اعيل بن جعفر .

فأمها او اعيليههة اخلالصههة فهههم اخلةابيهة أصهه اب أىب اخلةههاب حممههد بههن أىب فينهب األسههدى األجههدع . وقههد دخلههأ مهنهم فرقههة يف فرقههة حممههد بههن       

 حممهد بهن إ اعيل ، وأقروا مبوت إ اعيل بن جعفر يف حياة أبيه ، وهم الذين خرجوا يف حياة أىب عبدهللا جعفر بن حممهد ف هاربوا عيسهى بهن موسهى بهن

 مسجد الكوفهة عبدهللا بن العباس ، وكان عامال على الكوفة ، فبلغه عنهم أام أدهروا اوسحات ، ودعوا إىل نبوة " أىب اخلةاب " ، وأام جمتمعون يف

تنعوا عليهه وحهاربوه ، قد لزموا األساطق يرون الناس أام لزموها للعبادة ، فبعهث إلهيهم رجهال مهن أصه ابه يف خيهل ورجهال ليأخهذهم ووتيهه   هبهم ، فهام

يهنهم وكانوا سبعق رجهاًل ، فقهتلهم ويعهاً فلهم يفلهأ مهنهم إال رجهل واحهد أصهابته جراحهات فسهقط بهق القتلهى فعهد فهيهم ، فلمها جهن الليهل خهرج مهن ب

احلهديث ، ف هارب عيسهى  فتخلص ، وهو أبو سلمة سامل بن مكرم اجلمال االقب أبىب خدجية . وذكر بعد ذلهل أنهه قهد َتب ورجهع ، وكهان نهن يهروى

فههنن حماربة شهديدة سحلجهارة والقصهب والسهكاكق الهم كانهأ مهع أتباعهه ، وجعلهوا القصهب مكهان الرمها  ، وقهد كهان أبهو اخلةهاب قهال هلهم : قهاتلوهم 

فجعهل يقهدمهم عشهرة  قصبكم يعمل فيهم عمل الرما  والسيوؤ ، ورماحهم وسهيوفهم وسهالحهم اليضهركم وال يعمهل فهيكم ، وال  تهل يف أبهدانكم ،

وال يهؤثر ، وقهد عشرة للم اربة ، فلما قتل منهم نو ثالثق رجال  ، قالوا له حسيد  ، ما ترى ما  هل بنها  مهن القهوم ب ومها تهرى قصهبنا ال يعمهل فهيهم 

 كم فما ذن  بيكسر كله ، وقد عمل سالحهم فينا وقتل من ترى منا ب فذكر رواة العامة أنه قال هلم إن كان قد بدا هلل في

تكم وقال رواة الشيعة أنهه قهال هلهم : ح قهوم قهد بليهتم وامت نهتم ، وأذن يف قهتلكم وشههادتكم ، فقهاتلوا علهى ديهنكم واحسهابكم ، وال تعةهوا بلهد      

لصهابرون . فقهاتلوا حهىت قتلهوا عهن فتذلوا مع أنكم ال تتخلصون من القتل ، فموتهوا كرامها أعهزاء واصهربوا فقهد وعهد هللا الصهابرين أجهراً عظيمها ، وأنهتم ا

يخرهم ، وأسر أبو اخلةاب ، فأتى بهه عيسهى بهن موسهى ، فهأمر بقتلهه فضهربأ عنقهه يف دار الهرفق  علهى شهاطئ الفهرات وأمهر بصهلبه وصهلب أصه ابه 

 داد ثالثة أحم ، مث أحرقأ .فصلبوا ، مث أمر بعد مدة إبحراقهم فأحرقوا ، وبعث برءوسهم إىل اانصور ، فأمر هبا فصلبأ على سب مدينة بغ

مر أىب فلما فعل ذلل قال بعض أص ابه : إن أس اخلةاب مل يقتل ، وال قتل أحد من أص ابه ، وإمنا لبس على القوم وشبه عليهم ، وإمنا حاربوا أب      

وأقبهل القهوم يقتهل بعضههم بعضها علهى أاهم يقتلهون  عبدهللا جعفر ابن حممد ، وخرجوا متفرقق من أبواب ااسجد ومل يرهم أحد ، ومل جير  مهنهم أحهد ،
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أصه اب أص اب  أىب اخلةاب  ، وإمنا يقتلون أنفسهم ، حىت جن عليهم الليل ، فلما أصب وا نظروا يف القتلى فوجدوهم كلهم منهم ، ومل جيدوا من 

س اخلةاب كان نبياً مرساًل ، أرسله جعفر بن حممد ، مث إنه صره أىب طالب قتيال وال جر ا ، وال وجدوا منهم أحدا . وهذه الفرقة هي الم قالأ : إن أ

لعن هللا من يقول هذا . مث خرج بعد ذلل من قال مبقالته من أهل الكوفة و رهم إىل حممد بن إ اعيل  -بعد ذلل حق حدث هذا األمر من ااالئكة 

 بن جعفر بعد قتل أىب اخلةاب ، فقالوا إبمامته وأقاموا  عليها .

الهرو  وصنوؤ الغالية اف قوا بعده على مقاالت كثرة ، واختلفوا يف رائسات أص اهبم ومهذاهبهم ، حهىت تراقهى بعضههم إىل القهول بربوبيتهه ، وأن       

 الم صارت يف يدم ومن بعده من أوىل العزم من الرسل صارت فيه .

يف أىب اخلةاب ، مث حتولأ بعد  يبة أىب اخلةاب يف حممد بن إ اعيل بن جعفر ، مث وقالأ فرقة منهم : إن رو  جعفر بن حممد حتولأ عن جعفر       

 ساقوا اومامة على هذه الصفة يف ولد حممد بن إ اعيل  .

كهان يلقهب   وتشعبأ مهنهم فرقهة مهن ااباركيهة نهن قهال هبهذه ااقالهة ، تسهمى القرامةهة ، وإمنها  يهأ هبهذا بهرئيس هلهم مهن أههل السهواد مهن األنبهاط      

بهن أىب طالهب  بقرمةويه ، وكانوا يف األصل على مقالة ااباركية مث خالفوهم وقالوا ال يكون بعد حممهد صهلى هللا عليهه وسهلم ويلهه إال سهبعة أئمهة : علهى

و اومام القائم ااهدى ، وهو إمام رسول ، واحلسن واحلسق ، وعلى بن احلسق ، وحممد بن على ، وجعفر بن حممد ، وحممد بن إ اعيل بن جعفر وه

ي هللا عنه وهو رسول . وفعموا  أن الن  صلى هللا عليه وسلم ويله انقةعأ عنه الرسالة يف حياته يف اليوم الذى أمر فيه بنصب على بن أىب طالب رض

لهوه ، وههو قهول رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم للناس بغدير خم ، فصارت الرسالة يف  ذلل اليوم إىل أمر ااؤمنق   وفيه ، واعتلوا يف ذلهل خبهرب دو 

، وأن الن   ويله : من كنأ مواله فعلى مواله ، وأن هذا القول منه خروج من الرسالة والنبوة ، وتسليم منه ذلل لعلى بن أىب طالب أبمر هللا عز وجل

لما مضى على رضي هللا عنه صارت اومامة يف احلسن ، مث صارت صلى هللا عليه وسلم ويله بعد ذلل صار مأموما لعلى بن أىب طالب ، حمجوجا به ، ف

ت يف من احلسن يف احلسق ، مث صارت يف على بن احلسق ، مث يف حممد بن على ، مث كانأ يف جعفر بن حممد ، مث انقةعأ عن جعفر يف حياته فصار 

ه . مث إن هللا عز وجل بدا له يف إمامة جعفر وإ اعيل فصرها يف حممد بن إ اعيل بن جعفر كما انقةعأ الرسالة عن حممد صلى هللا عليه ويله يف حيات

مل              إ اعيل ، واعتلوا يف ذلل خبرب رووه عن جعفر بن حممد أنه قال : ما رأيأ مثل بداء هلل يف إ اعيل ، وفعموا أن حممد بن إ اعيل حى  

ئم ااهدى ، ومعهي القهائم   عنهدهم أنهه عنهدهم أنهه يبعهث سلرسهالة ، وبشهريعة جديهدة ينسهخ هبها شهريعة  أ وأنه  ائب مست  يف بالد الروم ، وأنه القا

مد صلى هللا حممد صلى هللا عليه ويله ، وأن  حممد بن إ اعيل من أوىل العزم ، وأولو العزم عندهم سبعة : " نو  ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، وحم

ي هللا عنهه ، وحممهد بهن إ اعيهل " علهى معهي أن السهموات سهبع ، وأن األرضهق سهبع ، وأن اونسهان بدنهه سهبع : يهداه عليه ويله وعليهم ، وعلى رض

ه ، واألئمة سهبع  ورجاله ، ودهره ، وبةنه ، وقلبه ، وأن رأسه سبع : عيناه وأذ ه ، ومنخراه ، وفمه وفيه لسانه وفمه مبنزلة      صدره الذى فيه   قلب

حممد بن إ اعيل ، واعتلوا يف نسخ شريعة حممد صلى هللا عليه وسلم ويله وتبديلها ، أبخبار رووها عن أىب عبدهللا جعفهر بهن حممهد أنهه  كذلل وقلبهم

ر القهائم ، ن أخبهاقال : لو قام قائمنا علمتم القرين جديداً  " وأنه قال : إن اوسالم بدأ  ريبا وسيعود   ريبا كما بدأ فةهوىب للغهرسء " ، ونهو ذلهل مه

وَُكهاَل  عهز وجهل وفعموا أن هللا تبارع وتعاىل جعل  مد بن إ اعيل جنة يدم ، ومعناها عندهم اوسحة للم ارم وويع ما خلق يف الدنيا ،وهو قول هللا

ُتَما ِهْ َها َرَ داً َحْيُث شِّ نهْ َجَرةَ َواَل تَهْقرَ  ( يعي حممد بن إ اعيل وأسه إ اعيل ،  35)البقرة :     مِّ ( أى موسى بن جعفر بن  35)البقرة :     َس َههذِّهِّ الشَّ

الهدنيا اثنتها حممد ،وولده من بعده ، ومن ادعى منهم اومامة ، وفعموا أن حممد بهن إ اعيهل ههو خهامت النبيهق الهذى حكهاه هللا عهز وجهل يف كتابهه ، وأن 

جة داعية ، ولكل داعية يهد ، يعنهون بهذلل أن اليهد رجهل لهه دالئهل وبهراهق يقيمهها  عشرة جزيرة يف كل جزيرة حجة ، وأن احلج  اثنا عشر ، ولكل ح
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، وأمه مرج ،  كدالئل الرسل ، ويسمون احلجة األب ، والداعية األم ، واليد االبن يضاهِون قول النصارى يف اثلث ثالثة ، أن هللا األب وااسي  االبن

كذب العادلون سهلل وضلوا ضالال بعيداً  ، وخسروا  خسرا  مبينا .   -–ة هي األم ، واليد هو    االبن فاحلجة األكرب هو الرب ، وهو األب ، والداعي

ع ما استعبد هللا به وفعموا أن ويع األشياء الم فرضها هللا تعاىل على عباده ، وسنها نبيه صلى هللا عليه وسلم   ويله ، وأمر هبا داهر وسطن ، وأن وي

 هر من الكتاب والسنة ، أمثال مضروبة ، وحتتها معان هي بةواا ، وعليها العمل ، وفيها النجاة ، وأن ما دهر منها هي الم اهى عنهها ،العباد يف الظا

به ومل يؤمنوا  قومواوىف استعماهلا اهلالع والشقاء وهى جزء من العقاب األدا ، عذب هللا هبم قوما ، وأخذهم به ليشقوا بذلل ، إذ مل يعرفوا احلق ، ومل ي

. 

ومع ذلل است لوا استعراض الناس سلسيف وسفل دمائهم ، وأخهذ أمهواهلم ، والشههادة علهيهم  -وهذا أيضاً مذهب عامة أص اب أىب اخلةاب      

تلوا يف ذلل بقول هللا تعاىل سلكفر والشرع على مذهب البيهسية واألفارقة من اخلوارج ، يف قتل أهل القبلة وأخذ أمواهلم والشهادة عليهم سلكفر ، واع

ُوُهمْ   عز وجل  تُهُلواْ اْلُمْشرِّكَِّق َحْيُث َوَجدَُّ ( قالوا : إن قتلهم جيب أن يكون مبنزلة نر اهلدى وتعظيم شعائهر هللا ، ودولوا يف ذلل  5) التوبة :    َفاقهْ

ه قهول هللا    َها مِّ ( . ورأوا سه  النسهاء وقتهل األطفهال ، واعتلهوا يف ذلهل بقهول هللا تبهارع 32)احله  :  ن تَهْقهَوى اْلُقلُهوبَذلَِّل َوَمن يُهَعظ ِّْم َشَعائَِّر اّللَِّّ َفهنِّاَّ

رًا وتعاىل  ( ، وفعمهوا أنهه جيهب علهيهم أن يبهدأوا بقتهل مهن قهال سومامهة نهن لهيس علهى قهوهلم ،  26) نهو  :     اَل َتَذْر َعَلى اأْلَْرضِّ مَِّن اْلَكهافِّرِّيَن َدحَّ

ُدواْ فِّيُكْم  ِّْلظَةً خاصة من قال إبمامة " موسى بن جعفر " وولده من بعده ، ودولوا يف ذلل قول هللا تعاىل  و  يَن يَهُلوَنُكم م َِّن اْلُكفَّارِّ َولَِّيجِّ )    َقاتُِّلوْا الَّذِّ

هلهم وال قهوة ، وكهانوا كلههم بسهواد الكوفهة والهيمن أكثهر ، ( ، فالواجب أن يبدأوا هبؤالء مث بسائر الناس ، وعددهم كثر إال أنهه ال شهوكة 123التوبة : 

 ونواحى الب ر واليمامة وما واالها ، ودخل فيهم كثر من العرب فقووا هبم وأدهروا أمرهم ، ولعلهم أن يكونوا فهاء مائة ألف .

ه حممد ، وأمه أم ولد يقال هلا محيدة ، وهو موسى وإس ق وقالأ الفرقة الرابعة من أص اب أىب عبدهللا جعفر بن حممد : إن اومام بعد جعفر ابن      

ر ، بنو جعفر بن حممد ألم واحدة . ودولوا يف إمامته خربا ، وفعموا أن بعضهم روى هلم أن حممد بهن جعفهر دخهل ذات يهوم علهى أبيهه وههو صه  صهغ

، ومس  ال اب عن وجههه ، ووضهعه علهى صهدره ، وقهال :  عهأ أىب  فدعاه أبوه فعدا إليه فكبا يف قميصه ، ووقع حلر وجهه ، فقام إليه جعفر وقبله

يف حممهد يقول : إذا ولد لل ولد يشبهي ، فسمه س ى ، فهو شبيهى وشبيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويله وعلى سهنته ، فجعهل ههؤالء اومامهة 

ىل رئيسهم يقال له "  ىي بن أىب السميط " ، وقهال بعضههم ههم الشهميةية بن جعفر ، وىف ولده من بعده . وهذه الفرقة تسمى  السميةية ، وتنسب إ

 ألن رئيسهم كان يقال له  ىي بن أىب مشيط .

والفرقة اخلامسة منهم قالأ : اومامة بعد جعفر يف ابنه عبدهللا بن جعفر األفة  ، وذلل أنهه كهان عنهد مضهى جعفهر أكهرب ولهده سهنا ، وجلهس         

، وادعى اومامة بوصية أبيه ، واعتلوا أى األفة ية حبديث يروونه عن أبيه وعن جده أامها قهاال : اومامهة يف األكهرب مهن ولهد اومهام : جملس أبيه بعده 

والزكاة واحل   الصالةفمال إىل عبدهللا والقول إبمامته جل من قال إبمامة أبيه ،  ر نفر يسر عرفوا احلق وامت نوا عبدهللا ساسائل يف احلالل واحلرام و 

س ، وقهال و ر ذلل فلم جيدوا عنهده علمها ، وههذه الفرقهة القائلهة إبمامهة عبهدهللا بهن جعفهر ههي " الفة يهة"  و هوا بهذلل ألن عبهدهللا كهان أفةه  الهرأ

ال إىل هذه الفرقة عامهة مشهايخ بعضهم كان أفة  الرجلق ، وقال بعض الرواة أام نسبوا إىل رئيس هلم من أهل الكوفة يقال له عبدهللا بن فةي  . وم

 الشيعة وفقهائها ، ومل يشكوا يف أن اومامة يف عبدهللا بن جعفر وىف ولده من بعده .

ن أن فلما مات عبدهللا ومل خيلف ذكراً ، ارَتب القوم واضةربوا وأنكروا الرواحت الكثرة عن على بهن احلسهق وحممهد بهن علهى وجعفهر بهن حممهد مه     

كون يف أخوين بعد احلسنق ، وال تكون إال يف األعقاب وأعقاب األعقاب إىل انقضاء الدنيا ، فرجع عامة الفة ية عن القول إبمامته سوى اومامة ال ت
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ن ووهها عهقليل منهم ، إىل القول إبمامة موسى بن جعفهر . وقهد كانهأ واعتهه مهن شهيعة عبهدهللا قهد رجعهوا يف حياتهه عهن إمامتهه لهرواحت وقفهوا عليهها ر 

وال يصهل  مهن  جعفر أنه قال " إن اومامة بعدى يف ابهي موسهى ، وأنهه دل عليهه ، وأشهار إليهه ، وأعلمههم يف عبهدهللا أمهورا ال جيهوف أن تكهون يف اومهام 

فهننه أول أهلى كانأ فيه لإلمامة ، وروى بعضهم أن جعفر قال اوسى : حبي إن أخاع سيجلس جملسى ويدعى اومامة بعدى فال تنافعه وال تتكلمن 

 الذين حلقوا ىب .

يهه فلما توىف عبدهللا رجعهأ شهيعته عهن القهول بهه ، وثبتهأ طائفهة علهى القهول إبمامتهه مث إبمامهة موسهى بهن جعفهر مهن بعهده . وعها  عبهدهللا بعهد أب      

 سبعق يوما أو نوها .

، وانكروا إمامة عبدهللا ، و طأوه ف  فعله وجلوسه  وقالت الفرقة السادسة منهم : إن اإلمام هو موسى بن جعفر بعد وبيه       

 هذا هو التفرق الذى حدث بعد موت اومام جعفر الصادق . مجلس وبيه وادعائه اإلمامة .

 وأضيف هنا ما جاء يف الكتاب عن تفرق الشيعة بعد اومام احلادى عشر ، وهو احلسن العسكرى :       

 تفرق :قال ااؤلفان يف بيان هذا ال       

حديثا ،  وتوىف ومل ير له خلف ومل يعرؤ له ولد داهر ، فاقتسم ما دهر من مراثه أخوه جعفر وأمه ، وهى أم ولد يقال هلا عسفان ، مث  اها أبوه      

 فاف ق أص ابه من بعده فرقا :

 جيوف أن  وت اومام وال ولد له ، وال خلف معروؤ داهر ، ففرقة منها قالأ : إن احلسن بن على حى مل  أ ، وإمنا  اب ، وهو   القائم ، وال     

مث يغيهب  يبهة ألن األرض ال للو من إمام ، وقد ثبتأ إمامة احلسن بن على ، والرواية قائمة أن للقائم  يبتق فهذه الغيبة إحدا ا ، وسيظهر ويعرؤ 

وإذا قيههل هلههذه الفرقههة : مها الفههرق بيههنكم وبههق الواقفههة ب قههالوا إن الواقفههة أخهرى ، وذهبههوا يف ذلههل إىل بعههض مههذاهب الواقفههة علهى موسههى بههن جعفههر . 

بضهعة  أخةأت يف الوقوؤ على موسى اا دهرت وفاته ألنه توىف عن خلف قائم أوصى إليه وههو الرضها رضهي هللا عنهه ، وألنهه رمحهه هللا عليهه تهوىف عهن

لهف دهاهر معهروؤ فههو ميهأ ال حمالهة ، وإمنها القهائم ااههدى الهذى جيهوف الوقهوؤ علهى عشر ذكرا ، كل إمام دهرت وفاته كما دهرت وفاة يسئه وله خ

 .حياته من دهرت له وفاة عن  ر خلف ، فيضةر شيعته إىل الوقوؤ عليه إىل أن يظهر ، ألنه ال جيوف موت إمام بال خلف ، فقد ص  أنه   اب 

عد موته ، وهو القائم ااهدى ، واعتلوا يف ذلل برواية اعتلأ هبا فرقة من واقفة موسى بن وقالأ الفرقة الثانية : إن احلسن بن على مات وعا  ب      

خلف لهه ،  جعفر رووها عن جعفر بن حممد ، أنه قال : إمنا  ى القائم قائما ألنه يقوم بعدما  وت ، فاحلسن بن على قد مات وال شل يف موته ، وال

أنه حى بعد ااوت ، ألن األرض ال للو من حجة داهر ، فهو رضي هللا عنه  ائب مست  ، وسيظهر و هأل وال وصى موجود ، فال شل أنه القائم ، و 

رهها ، األرض عدال كما ملِأ جورا . وإمنا قالوا إنه حى بعد ااهوت ، وأنهه مسهت  خهائف ألنهه ال جيهوف عنهدهم أن للهو األرض مهن حجهة قهائم علهى ده

رب الذى روى عن على بن أىب طالب رضي هللا عنه أنه قال يف بعهض خةبهه : " اللههم إنهل ال للهى األرض مهن عدل حى داهر أو خائف مغمور ، للخ

أكثهر  حجة لل داهر أو مغمور ، لِال تبةل حججل وبيناتل " . فهذا دليل على أنه عا  بعد موته . وليس بق ههذه الفرقهة والفرقهة الهم قبلهها فهرق

ى رضي هللا عنه ، وأن األوىل قالأ إنه  اب وهو حى وأنكرت موتهه ، وههذه أيضهاً شهبيهة بفرقهة مهن الواقفهة من أن هذه ص  أ موت احلسن بن عل

 على موسى بن جعفر رضي هللا عنه . وإذا قيل هلم : من أين قلتم هذا ، وما دليلكم عليه ، رجعوا إىل دول الرواحت .

ال عقب له ، واومام بعده أخوه ، جعفهر ، وإليهه أوصهى احلسهن ، ومنهه قبهل جعفهر الوصهية وعنهه وقالأ الفرقة الثالثة : إن احلسن بن على توىف و       

لفى احلسن صارت إليه اومامة . فلما قيل هلم إن احلسن وجعفر ما فاال متهاجرين متصارعق متعاديق طول فمااما ، وقد وقفتم على صنايع جعفر وري
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عد وفاته يف اقتسام مواريثه ، قالوا : إمنا ذلل بينهما يف الظاهر ، فأما يف الباطن فكها  م اضهيق ، متصهافيق ، ، وسوء معاشرته له يف حياته، وهلم من ب

يهه ال خالؤ بينهما ، ومل يزل جعفر مةيعا له ، سامعا منه ، فهنذا دههر فيهه شهىء مهن خالفهه فعهن أمهر احلسهن ، فجعفهر وصهى احلسهن ، وعنهه أفضهأ إل

بعض قول الفة ية يف عبدهللا وموسى وفعموا أن موسى بن جعفر إمنا كان إماما بوصية أخيه عبدهللا إليه ، وعن عبدهللا صارت إليه  اومامة . ورجعوا إىل

.  بذلل مذهبهماومامة  ال عن أبيه ، وأقروا إبمامة عبدهللا بن جعفر وثبوما بعد إنكارهم هلا وج ودهم إحها ، وأوجبوا فرضها على أنفسهم ليص  وا 

وى إمامهة وكان رئيسهم والداعى هلم إىل ذلل رجل من أهل الكوفة من ااتكلمق يقال له على الةاحى اخلزار ، وكان مشهورا يف الفة ية ، وهو نن ق

امهة احلسهن بهن جعفر وأمال الناس إليه ، وكان متكلما حمجاجا ،وأعانته على ذلل أخأ الفارس بن حامت بهن ماهويهه القهزويي ،  هر أن ههذه أنكهرت إم

 على رضي هللا عنه ، وقالأ إن جعفرا أوصى أبوه إليه ال إىل احلسن .

. ومل  وقالأ الفرقة الرابعة : إن اومام بعد احلسن هو جعفر ، وأن اومامة صارت إليه من قبل أبيه ، ال مهن قبهل أخيهه حممهد وال مهن قبهل احلسهن      

مدا توىف يف حياة أبيه ، وتوىف احلسن وال عقب له ، وكان مدعيا مبةال ، والدليل على ذلل أن اومام ال يكن حممد  إماما ، وال احلسن أيضاً ، ألن حم

عروؤ  وت حىت يوصى ويكون له خلف ، واحلسن قد توىف وال وصى له ، وال ولد ، فادعاؤه اومامة سطل ، واومام ال يكون من ال خلف له داهر م

ن تكون اومامة يف احلسن وجعفر لقول أىب عبدهللا جعفر بن حممد و ره من يسئه صهلوات هللا علهيهم أن اومامهة ال تكهون مشار إليه ، وال جيوف أيضاً أ

 يف أخوين بعد احلسن واحلسق عليهما السالم ، فدلنا ذلل على أن اومامة جلعفر ، وأاا صارت إليه من قبل أبيه ال من قبل أخويه .

ة : فهناا رجعأ إىل القول إبمامة حممد بن على ااتوىف يف حياة أبيه ، وفعمأ أن احلسن وجعفر ادعيا ما مل يكن هلما ، وأن أس ا أما الفرقة اخلامس      

مل يشهر إليهمهها بشههىء مههن الوصههية واومامههة . وال روى عنههه يف ذلههل شههىء أصههال ، وال نههص عليهمهها بشههىء يوجههب إمامتهمهها ، وال  هها يف موضههع ذلههل 

ر : فهنن فيه خصاال مذمومة ، وهو هبا مشهور ، وال جيوف أن يكون مثلها يف إمام عدل . وأمها احلسهن فقهد تهوىف وال عقهب لهه ، فعلمنها أن وخاصة جعف

سن حياة احل حممدا كان اومام ، قد ص أ اوشارة من أبيه إليه ، واحلسن قد توىف وال عقب له ، وال جيوف أن  وت إمام بال خلف ، مث رأينا جعفر يف

هللا وبعد مضيه ، داهر الفسق ،  ر صائن لنفسه ، معلنا ساعاصى ، وليس هذا صفة من يصل  للشهادة على درهم ، فكيف يصل  اقام الن  صلى 

ا وحاجهة عليه وسلم ويله ، ألن هللا عز وجل مل  كم بقول شهادة من يظهر الفسق والفجور ، فكيف  كم له إبثبات اومامة مع عظم فضلها وخةرهه

يق سحلكيم اخللق إليها . وإذ هي السبب الذى يعرؤ به دينه ويدرع رضوانه ، فكيف َتوف يف مظهر الفسق ، وإدهار الفسق ال جيوف تقية ، هذا ما اليل

ه ، مل يبهق إال التعلهل عز وجل ، وال جيوف أن ينسب إليه تبارع وتعاىل ، فلما بةل عند  أن تكون اومامة تصل  اثل جعفر ، وبةلأ عمهن ال خلهف له

ارة سلقول نا ال إبمامة أىب جعفر حممد بن على أخيهما ، إذ مل يظهر منه إال الصال  والعفاؤ ، وإن له عقبا قائما معروفا ، مع ما كان من أبيه من اوش

 مامة أصال ، وهذا نا الجيوف.جيوف بةالن مثله ، فالبد من القول إبمامته وأنه القائم ااهدى ، أو الرجوع إىل القول ببةالن او

 وقالأ الفرقة السادسة : إن حلسن بن على ابنا  اه حممدا ، ودل      عليه ، ولهيس األمهر كمها فعهم مهن ادعهى أنهه تهوىف وال خلهف لهه ، وكيهف       

ال خلهف لهه ، ولكهن خلفهه قهائم وولهد قبهل يكون إمام قد ثبتأ إمامته ووصيته ، وجرت أموره على ذلل ، وهو مشهور عند اخلاص والعهام ، مث تهوىف و 

ف يف تقيهة مهن وفاته بسنق ، وقةعوا على إمامته وموت احلسن ، وأن ا ه حممد ، وفعموا أن أسه أمر سالستتار يف حياته ريافة عليه ، فهو مست  خهائ

يهاة أبيهه ونهص عليهه ، وال عقهب ألبيهه  هره ، فههو اومهام ال عمه جعفر و ره من أعدائه وأاا إحدى  يباته ، وأنه هو اومهام القهائم  ، وقهد عهرؤ يف ح

 شل فيه .

و كان وقالأ الفرقة السابعة : بل ولد لل سن ولد بعده بثمانية أشهر ، والذين ادعوا له ولدا يف حياته كاذبون مبةلون يف دعواهم ، ألن ذلل ل       
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وال جيوف أن يكابر يف مثل ذلل ويدفع العيان وااعقهول وااتعهارؤ . وقهد كهان احلبهل فيمها  ، مل خيف كما مل خيف  ره ، ولكنه مضى ومل يعرؤ له ولد ،

شهر ، وقد كان مضى قائماً داهراً اثبتا عند السلةان ، وعند سائر الناس ، وامتنع من قسمة مراثه من أجل ذلل ، فقد ولد له ابن بعد وفاته بثمانية أ

و مستور ال يرى . واعتلوا يف َتويز ذلل وتص ي ه خبرب يروى عن أىب احلسن الرضا رضي هللا عنه ، أنه قال : أمر أن يسمى حممداً . وأوصى بذلل وه

 ستبتلون سجلنق يف بةن أمه والرضيع ، فهذا   هو .

النية وحبثنا عن خربه يف حياة احلسن وقالأ الفرقة الثامنة : أنه ال ولد لل سن أصالً ، أل  قد امت نا ذلل وطلبناه بكل وجه وفتشنا عنه سرا وع       

وى يف  بكل سبب فلم  ده ولو جاف لنا أن نقول يف مثل احلسن بن على وقد توىف وال ولد له داهر معروؤ أن له ولدا مسهتوراً جلهافت مثهل ههذه الهدع

 ، وجلاف أن تدعى الفة ية أن عبدهللا بن جعفر كل ميأ عن  ر خلف ، وجلاف مثل ذلل يف الن  صلى هللا عليه ويله ، أن يقال خلف ابنا نبيا رسوال

فاة احلسن بال بن حممد خلف ولدا ذكرا إماما ، وأن أس احلسن الرضا رضي هللا عنه خلف ثالثة بنق  ر أىب جعفر ، أحدهم اومام ، ألن جمىء اخلرب بو 

وال خلف عبدهللا بن جعفر ابنا وال كان للرضا أربعة بنق ، فالوالد قد  عقب ، كمجىء اخلرب أبن الن  صلى هللا عليه وسلم ويله مل خيلف ذكرا من صلبه

 بةل ال حمالة . ومع ذلل فهناع حبل قائم ... فهننه ال جيوف أن  ضى اومام وال خلف له فتبةل اومامة وللو األرض من احلجة .

فى على الناس محله ووالدته ، وقالوا أنكرمت علينا أمرا وقلتم مبثله قلتم واحت  أص اب الولد على هؤالء سخلرب الذى روى عن جعفر أن القائم خي      

وه لذلل فقد طلبنا معرفة احلبل وتص ي ه أشد من طلبكم ، واجت هد  فيهه إن هناع حبال قائما . فهنن كنتم اجتهدمت يف طلب الولد فلم َتدوه فأنكَر

لم  ده ، فن ن يف الولد لذلل أصدق   منكم ، ألنه قد جيوف يف العقل والعادة والتعهارؤ أشد من اجتهادكم ، فاستقصينا  يف ذلل  اية االستقصاء ف

 أن يكون للرجل ولد مستور ال يعرؤ يف الظاهر مث يعرؤ بعد ذلل ويص  نسبه .

مهن كثهرة الهرواحت الصه ي ة عهن  وقال اانكرون : األمر الذى ادعيتموه منكر شنيع ينكره عقل كل عاقل ، ويدفعه التعارؤ والعهادة مهع مها فيهه      

 األئمة الصادقق ، أن احلبل ال يكون أكثر من تسعة أشهر ، وقد مضى لل بل الذى ادعيتموه سنون ، وأنكم على قولكم بال ص ة وال بينة .

وف تكذيب مثلها ، وكثرة ااشاهدين وقالأ الفرقة التاسعة : إن احلسن بن على قد ص أ وفاته كما ص أ وفاة يسئه بتواطؤ األخبار الم الجي       

ثبأ أنه ال اوته وتواتر ذلل عن الوىل له والعدو ، وهذا ما ال جيب االرتياب فيه ، وص  مبثل هذه األسباب أنه ال خلف له فلما ص  عند  الوجهان 

جاف أن تنقةع النبوة بعد حممد ، فال يكون بعد حممد  إمام بعد احلسن ابن على ، وأن اومامة انقةعأ وذلل جائز يف ااعقول والقياس والتعارؤ ، كما

لزم ، والعذر هبا صلى هللا عليه وسلم ويله ن  ، فكذلل جاف أن تنقةع اومامة ألن الرسالة والنبوة أعظم خةراً وأجل واخللق إليها أحوج ، واحلجة هبا أ

د انقةعهأ ، فكهذلل جيهوف أن تنقةهع اومامهة . واعتلهوا يف ذلهل خبهرب يهروى عهن أقةع ، ألن معها الرباهق الظهاهرة واألعهالم   البهاهرة ، ومهع ذلهل فقه

وهللا الصادق أن األرض ال للو من حجة ، إال أن يغضب هللا على أهل األرض مبعاصيهم ، فرفع عنهم احلجة إىل وقأ ، فهذا عند  ذلهل الوقهأ ، 

ضاً جائز من وجه يخر كما جاف أن ال يكون قبل الن  صلى هللا عليه وسلم ويله فيما بينه يفعل ما يشاء ، وليس يف قولنا هذا بةالن اومامة . وهذا أي

، ليس فيها ن  وال وبق عيسى رضي هللا عنه ن  ، وال وصى ، واا رويناه من األخبار أنه كانأ بق األنبياء ف ات ، ورووا ثالءِة سنة وروى مائتا سنة 

عنه : إن الف ة هي الزمان الذى ال يكون فيه رسول وال إمام ، واألرض اليوم بال حجة ، إال أن يشاء اللع فيبعث  وصى ، وقد قال الصادق رضي هللا

رسل ، فجدد القائم من يل حممد صلى هللا عليه وسلم ويله ، في ىي األرض بعد موما ، كما بعث حممداً صلى هللا عليه وسلم ويله على حق ف ة من ال

ودههوره :  -عيسى ودين األنبياء قبله صهلى هللا علهيهم ، فكهذلل يبعهث القهائم إذا شهاء عهز وجهل واحلجهة علينها إىل أن يبعهث القهائم ما درس من دين 

،  عنهه وايهه األمر والنهى ااتقدمان والعلم الذى يف أيدينا نا خرج عنهم إلينا ، والتمسل سااضى ، مع اوقرار مبوتهه ، كمها كهان أمهر عيسهى رضهي هللا
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لى هللا عليه وما خرج من علمه واعلم أوصيائه ، والتمسل سوقرار بنبوته ومبوته ، واوقرار مبن دهر من أوصيائه ، حجة على الناس قبل دهور نبينا ص

 وسلم ويله .

 وهذه الفرقة ال توجب قيام القائم ، وال خروج مهدى ، وتذهب يف ذلل إىل بعض معاا البداء .     

ف أن فرقة العاشرة : إن حممد بن على ، اايأ يف حياة أبيه ، كان اومام بوصية من أبيه ، وإشارته وداللته ونصه على ا ه وعينه ، وال جيو وقالأ ال     

يهه ، إذ بيشر إمام قد ثبتأ إمامته وص أ على  هر إمهام ، فلمها حضهرت الوفهاة حممهدا مل جيهز أن يوصهى وال يقهيم إمامها ، وال جيهوف لهه أن يوصهى إىل أ

فلمها مل جيهز إال أن  إمامة أبيه اثبتة عن جده وال جيوف أيضاً أن ومر مع أبيه وينهى ويقيم من ومر معه ويشاركه . وإمنا ثبتأ لهه اومامهة بعهد مضهى أبيهه ،

وصية ، وأمهره إذا حهدث بهه حهدث يوصى فقد أوصى إىل  الم ألبيه صغر كان يف خدمته يقال له نفيس ، وكان عنده ثقة أمينا ، ودفع إليه الكتب وال

ية وما كان ااوت أن يؤدى ذلل كله إىل أخيه جعفر ، ما فعل احلسق بن على بن أىب طالب رضي هللا عنه ، اا خرج إىل الكوفة ، فقد دفع كتبه والوص

ا أن تدفعه إىل على بن احلسق األصغر إذا رجع عنده من السال  و ره إىل أم سلمة فوج الن  صلى هللا عليه وسلم ويله واستودعها ذلل كله ، وأمره

بوصية " نفيس " إىل اادينة ، فلما انصرؤ على بن احلسق من الشام إليها ، دفعأ إليه ويع ذلل ، وسلمته له ، فهذا  بتلل اانزلة يف اومامة جلعفر 

حسهوا أبمهره وحسهدوه ، ونصهبوا لهه وبغهوه الغوائهل ، وخشهى أن تبةهل إليه عن حممد أخيه ، فهنن نفيسا اا خاؤ على نفسه اا علم أهل الدار قصته وأ

مهره ، وهكهذا اومامة وتذهب الوصية دعا جعفرا وأوصى إليه ، ودفع إليه ويع ما استودعه أخوه اايأ يف حياة أبيه ، ودفع إليه الوصية على نهو مها أ

 أبيه وهذه الفرقة تسمى النفيسية .ادعى جعفر أن اومامة صارت إليه من قبل حممد أخيه ، ال من قبل 

  ، وقالأ فرقة من النفيسية أنكروا إمامة احلسن رضي هللا عنه : مل يوص أبهوه إليهه ، وال  هر وصهيته إىل حممهد ابنهه ، وههذا عنهدهم جهائز صه ي       

علهى رضهي هللا عنهه تقهوال شهديداً ، وتكفهره وتكفهر مهن  فقالوا إبمامة جعفر من هذا الوجه و دروا عليها . وهذه الفرقة تتقول على أىب حممد احلسن بهن

حلسن واحلسق قال إبمامته ، وتغلو يف القول يف جعفر ، وتدعى أنه القائم ، وتفضله على أمر ااؤمنق على ابن أىب طالب رضي هللا عنه وتقدمه على ا

هللا عليه وسلم ويله . وأخذ نفيس ليال وألقى يف حوض كان يف الدار كبر وويع األئمة ، وتعتل يف ذلل : أن القائم أفضل اخللق بعد رسول هللا صلى 

 فيه ماء كثر ، فغرق فيه فمات وهذه الفرقة هي النفيسية اخلالصة .

نقول يف ذلل أهو وقالأ الفرقة احلادية عشرة منهم : اا سِلوا عن ذلل وقيل هلم ما تقولون يف اومام : أهو جعفر أم  ره ب قالوا : ال ندرى ما       

كثههر مههن ولههد احلسههن أم مههن إخوتههه فقههد اشههتبه علينهها األمههر ولسههنا نعلههم أن لل سههن بههن علههى ولههدا أم   ال ، أم اومامههة صهه أ جلعفههر أم  مههد ، وقههد  

، وأن األرض ال للو مهن االختالؤ ، إال أ  نقول إن احلسن بن على كان إماما مف ض الةاعة اثبأ اومامة ، وقد توىف رضي هللا عنه وص أ وفاته 

تمسهل حجة ، ونن نتوقف وال نقهدم علهى القهول إبمامهة أحهد بعهده إذ مل يصه  عنهد  أن لهه خلفها وخفهى علينها أمهره حهىت يصه  لنها األمهر  ويتبهق ، ون

هبهذا ونلزمهه ، وال ننكهر إمامهة أىب  سألول كما أمر  أنهه إذا هلهل اومهام ، ومل يعهرؤ الهذى بعهده فتمسهكوا سألول حهىت يتبهق لكهم ايخهر ، فهن ن أنخهذ

ويكشفه ويبينه لنا حممد ، وال ننكر موته ، وال نقول إنه رجع بعد موته ، وال نقةع على إمامة أحد من ولد  ره وال ننتميه حىت يظهر هللا األمر إذا شاء 

وه وال تثبأ إمامة إمام إال بوصية أبيه إليه ، ووصية داهرة ، ومل ، وهذه الفرقة ال تثبأ جلعفر بن على إمامة أحد من ولده وال من  ره ، بوجه من الوج

تثبههأ ، تثبههأ جلعفههر وصههية دههاهرة وال سطنههة ، وكههل إمههام اختلههف ااؤَههون بههه يف ريههرج إمامتههه نههن هههي ، ونههن أوصههى إليههه ، ومههن أقامههه فهههى سطلههة ال 

لهه بوصهية أبيهه إليهه وإقامتهه ، وبعضههم يهدعيها لهه مهن قبهل أخيهه حممهد اايهأ يف وأص اب جعفر خيتلفون يف إمامة جعفر وريرجها ، فبعضهم يقول إاها 

 حياة أبيه ، وبعضهم يدعيها له عن أخيه .
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ى بن وقالأ الفرقة الثانية عشرة : منهم وهم اومامية : ليس القول كما قال هؤالء كلهم ، بل هللا عز وجل يف األرض حجة من ولد احلسن بن عل      

ة يف على الرضا ، وأمر هللا سلغ ، وهو وصى ألبيه قائم سألمر بعده هاد لألمهة مههدى علهى اانههاج األول والسهنن اااضهية ، وال تكهون اومامهحممد ابن 

 وايهه األخوين بعد احلسن واحلسق عليهما السالم وال جيهوف ذلهل ، وال تكهون إال يف عقهب احلسهن بهن علهى بهن حممهد إىل فنهاء اخللهق وانقةهاع أمهر هللا

احلجهة ورفعه التكليف عن عباده متصال ذلل ما اتصلأ أمور هللا . ولو كان يف األرض رجالن ، لكان أحد ا احلجة ، ولو مات أحد ا لكان ايخهر 

مل تلهزم العبهاد بهه حجهة نهن ما اتصل أمر هللا ، ودام ايه يف عباده وتكليفه قائما يف خلقه . وال جيوف أن تكون اومامة يف عقب من مل تثبأ له إمامهة ، و 

ة ابنه مات يف حياة أبيه ، وال يف ولده وال يف وصى له من أ  وال  ره ، ولو جاف ذلل لص  مذهب أص اب إ اعيل بن جعفر ابن حممد ولثبتأ إمام

، وهذا الذى ذكر ه ههو ااهأثور عهن األئمهة حممد بن إ اعيل بعد مضى جعفر بن حممد ، وكان من قال هبا من ااباركية والقرامةة حمقا مصيبا يف مذهبه 

باهبا ، وجهودة الصادقق نا ال دفع له بق هذه العصابة من الشيعة اومامية ، وال شل فيه عندهم وال ارتياب لص ة ريرج األخبار اارويهة فيهه وقهوة أسه

رض ومن عليها وال جيوف شئ من مقاالت هذه الفرق كلهها ، أسانيدها وثقة  قليها . وال جيوف أن للو األرض من حجة ، ولو خلأ ساعة لساخأ األ

وجهل لهه  فن ن متمسكون إبمامة احلسن بن على ، مقرون بوفاته ، مع فون أبن له خلفا من صلبه ، وأن خلفه هو اومام من بعده ، حىت وذن هللا عهز

 تبارع وتعاىل  يفعل ما يشاء ، وومر مبا يريهد مهن دههور وخفهاء ، ونةهق فيظهر ويعلن أمره ، كما دهر وعلن أمر من مضى قبله من يسئه ، إذ األمر  هلل

النبوة الم وصموت ، كما أمر رسوله صلى هللا عليه وسلم ويله يف حال نبوته ب ع إدهار أمره ، والسكوت واوخفاء من أعدائه واالستتار وترع إدهار 

ىل أن أمهره إبعهالن ذلهل ، وعنهد الوقهأ الهذى قهدره تبهارع وتعهاىل ، فصهدع أبمهره وأدههر هي أجل وأعظم وأشهر من اومامهة ، فلهم يهزل كهذلل سهنق إ

اخللهق مهن عهرب الدعوة لقومه ، مث بعد اوعالن سلرسالة ، وإقامة الهدالئل ااعجهزة والرباههق الواضه ة الالفمهة هبها احلجهة وبعهد أن كذبتهه قهريي وسهائر 

اؤمنق ، أمرهم سهلجرة إىل احلبشة ، وأقام هو مع قومه حىت توىف أبو طالهب فخهاؤ علهى نفسهه وبقيهة وعجم ، وما لقى من الشدة ولقيه أص ابه من ا

حهىت أذن هللا لهه وأمهره  أص ابه ، فأمره هللا عند ذلل سهلجرة إىل اادينة ، وأمره سالختفاء يف الغار واالستتار من العدو ، فاست  أحما ، خائفا مةلوس ،

ال أمر ااؤمنق رضي هللا عنهه : اللههم إنهل ال للهى األرض مهن حجهة لهل علهى خلقهل دهاهراً معروفها ، أو خافيهاً مغمهوداً كهيال تبةهل سخلروج ، وكما ق

أثهر مها ال حجتل وبيناتل . وبذلل أمر  ، وبه جاءت األخبار الص ي ة ااشهورة عهن األئمهة اااضهق ، ولهيس للعبهاد أن يب ثهوا عهن أمهور هللا ويقفهوا 

( ،  36) اوسراء :          َواَل تَهْقُف َما َلْيَس َلَل بِّهِّ عِّْلٌم   م هلم به ، ويةلبوا إدهاره ، فس ه هللا عليهم و يبه عنهم وقال هللا عز وجل لرسوله  عل

هو رضي هللا عنه مغمود خائف مستور فليس جيوف اؤمن وال مؤمنة طلب ما س ه هللا ، وال جيوف ذكر ا ه وال السؤال عن مكانه حىت يؤمر بذلل ، إذ 

ه وإعهالن بس  هللا تعاىل ، وليس علينا الب ث عن أمره ، بل الب ث عن ذلل وطلبه حمرم وال  ل ، ألن يف طلب ذلل وإدهار ما س ه هللا عنا وكشهف

أعاذ هللا من ذلهل كهل مهؤمن ومؤمنهة برمحتهه وىف سه   أمره والتنويه س ه معصية هلل والعون على سفل دمه رضي هللا عنه ودماء شيعته وانتهاع حرمته ،

رضهاته مبنهه ورأفتهه ، ذلل والسكون عنه حقنها وصيانتها وسالمة ديننا واالنتهاء إىل أمر هللا وأمر وأئمتنا وطاعتهم . وفقنا هللا وويع ااهؤمنق بةاعتهه وم

واستدالله ، وكيف جيوف هذا وقد حظره هللا جل وتعاىل على رسله وأنبيائه وويع خلقه ، وال جيوف لنا وال ألحد من ااؤمنق أن خيتار إماما برأيه ومعقوله 

هْن أَ  فقال يف كتابه إذ مل جيعل االختيار إليهم يف شىء من ذلل   ُ َوَرُسهولُُه َأْمهًرا َأن َيُكهوَن هَلُهُم اخلِّهَرَُة مِّ َنهٍة إَِّذا َقَضهى اّللَّ ْم َوَما َكهاَن لُِّمهْؤمٍِّن َواَل ُمْؤمِّ )   ْمهرِّهِّ

( ، وإمنا اختيار احلج  واألئمة إىل هللا عز وجل وإقامتهم  68) القصص : َورَبَُّل خَيُْلُق َما َيَشاء َوخَيَْتاُر َما َكاَن هَلُُم اخلَِّرَُة   ( ، وقال   36األحزاب : 

هم إذا شههاء فههال يبهديهم ، ألنههه تبههارع وتعهاىل أعلههم بتههدبره يف خلقههه إليهه فهههو يقههيمهم وخيتهارهم وخيفههيهم إذا شههاء ويظههرهم ويعلههن أمههرهم إذا أراد ويسه  

األمهر ،  وأعرؤ مبصل تهم ، واومهام أعلهم أبمهور نفسهه وفمانهه وحهوادث أمهور هللا   منها . وقهد قهال أبهو عبهدهللا الصهادق رضهي هللا عنهه : " وههو دهاهر
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ر يف اخلاص والعام : من  اا سسم فعليه لعنة هللا " ولقد كان الرجل من شيعته يلقاه معروؤ ااكان ، ال ينكر نسبه وال لفى والدته وذكره شائع مشهو 

وسهلم عليهه  يف الةريق في يد عنه وال يسلم عليه تقية ، فهنذا لقيه أبو عبدهللا شكره على فعله وصوب له ما كان منه ومحده عليه ، وذم من تعهرؤ إليهه

وردت األخبار عن أىب إبراهيم موسى بن جعفر رضي هللا عنه من منهع تسهميته مثهل ذلهل ، وكهان أبهو احلسهن وأقدم عليه ساكروه من الكالم . وكذلل 

 مهن الرضا يقول : لو علمأ ما يريد القوم مي ألهلكأ نفسى عنهدى مبها اليوثهق ديهي ، بلعهب احلمهام والديكهة وأشهباه ذلهل ، ههذا كلهه لشهدة التسه 

فكيف جيوف يف فماننا هذا ترع استعمال هذا مع شدة الةلب وجور السلةان وقلة رعايته حلقوق أمثاهلم ، ومع  األعداء ولوجوب فرض استعمال التقية

ذى والتعنهأ ، ما لقى رضي هللا عنه من " صام بن وصيف " لعنه هللا ، وحبسه إحه وألهل بيته ، واألمر بقتله ، وطلب الشيعة ، وما  هلهم منهه مهن األ

خربه وال ا ه وخفيأ والدته . وقد رويأ أخبار كثرة : أن القائم لفى على الناس والدته وخيمهل ذكهره وال يعهرؤ ا هه وال يعلهم وتسميته من مل يظهر 

ن يعلهم أمهره مكانه وال يعرؤ إال أنه ال يقوم حىت يظهر ويعرؤ أنه إمام ابن إمام ، ووصى ابن وصى ، يؤمت به قبل أن يقوم ، ومع ذلل فهننهه البهد مهن أ

لهل شهاهدان قاته وثقات أبيه ، وإن قالوا ، ألن اوشارة سلوصية من إمام إىل إمام بعده ال تص  وال تثبأ إال بشهود عدول من خاصة األوليهاء أقهل ذث

. ومع هذا فهنن  فما فوقهما ، إال أن ال يكون لإلمام اااضى إال ولد واحد فيستغي بذلل عن اوشارة إليه على ما يروى عن أىب جعفر حممد بن الرضا

وإذ قد فعله أمر الرضا مل يدع اوشارة إليه ، والوصية واوشهاد على ذلل ألنه البد منه ، إذ السنة جارية من رسول هللا بذلل ، ومن األئمة من بعده ، 

مها اتصهلأ أمهور هللا وال ترجهع إىل أ  ،  ااؤمنق سحلسن وفعله احلسن سحلسق مع وصية رسول هللا وإشارته إليه أن اومامهة يف عقهب احلسهن بهن حممهد 

ولد . فههذه وال عم ، وال ابن عم ، وال ولد ولد مات أبوه يف حياة جده  ، وال يزول عن ولد الصلب ، وال يكون أن  وت إمام إال ولد له لصلبه وله 

ن الشيعة اومامية الص ي ة التشيع عليه ، وعلى ذلل كهان سبيل اومامة ، وهذا اانهاج الواض  والفرض الواجب الالفم الذى مل يزل عليه اوواع م

 إواعنا إىل يوم مضى احلسن بن على رضوان هللا عليه .

وا : أن وقالهأ الفرقهة الثالثهة عشهرة : مثهل مقالهة الفة يههة ، والفقههاء مهنهم أههل الهورع والعبهادة ، مثهل عبههدهللا بهن بكهر بهن أعهق ونظرائهه ، فزعمهه      

توىف ، وأنه كان اومام بعد أبيه بوصية أبيه إليه ، وأن جعفر بن على هو اومام بعده ، كما كهان موسهى بهن جعفهر إمامها بعهد عبهدهللا بهن احلسن بن على 

يف   تكهونجعفر ، للخرب الذى روى : أن اومامة ىف األكرب من ولد اومام إذا مضى ، وأن اخلرب الذى روى عن الصادق رضي هللا عنهه : أن اومامهة ال

ل تثبأ يف أخوين بعد احلسن واحلسق عليهما السالم ص ي  ال جيوف  ره ، وإمنا ذلل إذا كان للماضى خلف من صلبه فهناا ال لرج منه إىل أخيه ، ب

مام ال يغسله إال خلفه ، وإذا توىف وال خلف له رجعأ إىل أخيه ضرورة ، ألن هذا معي احلديث عندهم ، وكذلل قالوا يف احلديث الذى روى : أن او

اومام بعد  إمام ، وأن هذا عندهم ص ي  ال جيوف  ره ، وأقروا أن جعفر بن حممد رضي هللا عنه  سله موسى ، وادعوا أن عبدهللا أمره بذلل ألنه كان

وجه ، فهؤالء الفة ية اخللص الهذين عبدهللا ، فلذلل جاف أن يغسله موسى ، فهذه األخبار أبن اومام ال يغسله إال اومام ص ي ة جائزة على هذا ال

خبار وااعاا جييزون اومامة يف أخوين إذا مل يكن األكرب منهما خلف ولدا ، واومام عندهم " جعفر بن على " على هذا التأويل ضرورة ، وعلى هذه األ

 الم وصفناها ...

 -مما سبق نالحظ ما يأتى :      

1 1        
ومام الصادق ، واعتربته القائم ااهدى ، بدأت يف وضع األخبار الم تؤيد عقيدما ، ومل تستةع أن تقوم هبذا ه عندما وقفأ الناوسية عند ا

 قبل موته .

2 2         
 ه واو اعيلية اخلالصة قامأ مبثل هذا سلنسبة و اعيل بن جعفر .
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3 3      
تاريخ تفرقها بعد ذلل لعدة فرق ، ومنهم القرامةة الذين فعموا أن حممد بن ه وااباركية جعلأ اومامة  مد بن إ اعيل بن جعفر ، ويذكر ال

 إ اعيل هو خامت النبيق ، واستباحوا ا ارم وويع ما خلقه هللا    ومع وضو  كفرهم استدلوا مبا يؤيد عقيدمم .

4 4         
، وضعأ من األخبار ما يدل على إمامته ، ومل تستةع أن تضع مها ه والفرقة الرابعة الم قالأ إبمامة حممد بن جعفر ، وىف ولده من  بعده 

 ينص على أ اء من وتى بعده .

5 5      
ه والفرقة اخلامسة وضعأ أيضاً من األخبار ما يدل على إمامة عبدهللا بن جعفر ، ومل تستةع أن تضهع مها يهنص علهى أ هاء مهن وتهى بعهده . 

كور ، وأنكهر القهوم مها أنكهروا مهن الهرواحت ، ووضهعوا رواحت جديهدة تتفهق مهع العقيهدة اجلديهدة ، فلما مات ومل خيلهف ذكهرا حهدث التفهرق ااهذ 

 وانظر مثال إىل هذه الرواية:

سيج س مج س  ،  يدع  اإلمامة بعدى ، فال تنازع   ال ت ك ان ، فإه  أ ل أه   الذين  -ينصد عبدف  -قال جعفض لا س  :  " يا بن  إن أخاك      

 ا ب  " .لحن 

ه ا فهذع الض اية ال ي ذكضت لالس دالل ع   إمامة م س  بن جعفض لم ت وع قبل م ت عبدف بن جعفض ، ألن ال واعين من هؤالء الشيعة لم يك     

 يعضف ن من الذى سيا ت قبل اآلخض .  

6 6         
 اته مخس فرق .ه  والفرقة السادسة الم قالأ إبمامة موسى بن جعفر بعد أبيه صارت بعد وف

 ولعل يف هذا ما يكفى لبيان ما أردت بيانه .      

. فالشيعة االثنا عشرية الم نت دث عنها كانأ انبثاقا من إحدى الفرق اخلمس السابقة ، ومخس الفرق كلها كانأ إحدى الفرق السأ السابقة       

اومام احلادى عشر عند االثي  -ااسرة  د أن الشيعة اتباع احلسن العسكرى  وكل فرقة من الفرق اخلمسة اف قأ بعد ذلل عدة فرق . وإذا واصلنا

انقسمأ  بعد موته إىل ما يقرب من عشرين فرقة ، وكل فرقة تضع من األخبار ما يؤيد عقيدما اجلديدة ، وال  كن وضع هذه األخبهار قبهل  -عشرية 

 وفاة اومام .

  

 ن احلسن العسكرى ال خلف له ما عدا فرقة مع فرقة اومامية .ونل ن أن كل هذه الفرق أكدت أ      

  

اا مهن ومعي هذا أن الشيعة االثي عشرية مل تبدأ يف وضع األخبار الم تتصل سالثىت عشر إماما إال بعد احلسن العسكرى  ، أى  يف النصف الث      

 القرن الثالث . وبعد هذا تبدأ مرحلة الكتب .

 .لعملى يؤيد ما بينته هنا ، فكتب احلديث األربعة ااعتمدة عندهم أوهلا دهر يف القرن الرابع ، وهو الكاىف ، مث جاء بعده سقى الكتب والواقع ا       

 األصول األربعمائة 

 : 7قال مؤلف كتاب " دراسة حول األصول األربعمائة "  ص       

ؤ رجل ، وانصرفأ طائفة كبرة من هؤالء لضبط ما رووه عن اومهام  اعهاً يف كتهاب خهاص يف أربعة يال –أى اومام الصادق  –بلغ الرواة عنه       

ذا مها مواضيع الفقه والتفسر والعقائد و رها ، وقد اصةل  التاريخ الشيعى على تسمية هذه الكتب سألصهول ، كمها حصهرها يف أربعمائهة أصهل ، وهه

 نعنيه سألصول األربعمائة . ا . هه
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دث ااؤلف بعد هذا مباشرة عن االختالؤ حول حتديد مفهوم األصل ، مث ذكر أ اء أص اب األصول ، ولكن عددهم مل يبلغ الثمانق ، مث وحت       

 قدم دراسة حول األصول بصفة عامة ، مث تعريفاً مقتضباً لألصول ااوجودة كاملة ، أو ااوجود قسم منها ، وبلغ العدد ءانية وعشرين .

 -انتهى بعد ذلل إىل نتيجة الب ث فقال :و        

 " وقد توصلنا من هذا الب ث إىل النتائ  التالية " :       

 أواًل : أن األصل نا اصةل  عليه علماء الشيعة يف القرن اخلامس اهلجرى .

 صر  بذلل السيد حمسن األمق .اثنياً : أن ا دثق ذكروا يف حتديد مفهوم األصل أقوااًل كانأ يف الغالب جمرد حدس ولمق كما 

 وأن لكلمة األصل معنيق :     

: ااعي االصةالحي وهو عبهارة عهن احلهاوى لل هديث ااهروى  اعهاً مهن اومهام الصهادق ) ع (  البها ومهن دليهف رواتهه )ع ( وقهد األول 

صول هم من أص اب اومهام الصهادق ) ع ( ودراسهة استشهد  لذلل بنصوص ااتقدمق ، وأن أ لب من ذكرهم الةوسى والنجاشى يف أص اب األ

 األصول ااوجودة .

وذلههل حيههث تسههتعمل يف  ههر كتههب احلههديث مههن العلههوم ااختلفههة أو  –كمهها يف عصههر    –: ااعههي اللغههوى مبعههي ااصههدر واارجههع الثههاا 

 تستعمل قبل القرن اخلامس اهلجرى .

ق ) ع ( أى من روى عنه ) ع ( ويناىف ذلل أن يروى عن أبيه الباقر ) ع ( أو ابنه الكادم : حتديد فمن التأليف بعصر اومام الصاداثلثاً 

 ) ع ( .

 تقريباً . –: إن أريد من األصل مفهومه اللغوى فأصول أحاديث الشيعة عدداً ستة يالؤ وستمائة رابعاً 

 ور منها يف فهرسىت الةوسى والنجاشى ال تزيد على نيف وسبعق أصاًل .وإن أريد مفهومه االصةالحى ااذكور فال يزيد على ااائة عددا وااذك     

: أن أعيان األصول قد أ لأ نظراً الحتواء الكتب األربعة وجوامع احلديث هلذه األصهول و رهها مهن مصهادر أحاديهث الشهيعة ، خامسًا 

 – ههذه الكتهب ااتهأخر دليفهها فمنهاً عهن فمهن دليهف األصهول ومل أقهف وألجل ذلل استغي ا دثون عن األصول أبعيااا لوجهود مضهامينها ورواحمها يف

لألصول الم ذكرها الشيخ الةوسى على اكثر من ثالثة أصول موجودة اليهوم ، ومهن الكتهب الهم وصهفأ أباها أصهول علهى أكثهر مهن  –حسب تتبعي 

 سبعة وعشرين كتاسً ، وعساا أوفق لالطالع عليها يف ااستقبل .

ىل أن يقول الشهيد الثاا هبذا الصدد : كان قد استقر أمر اومامية على أربعمائة مصنف  وها أصواًل فكان عليها اعتمادهم ، وتداعأ احلال إو       

الفقيه ذهب معظم تلل األصول وخلصها واعة يف كتب خاصة تقريبا على ااتناول ، وأحسن ما وع منها الكاىف والتهذيب واالستبصار ومن ال  ضره 

 . انتهى كالم ااؤلف.

يهرون  ولو ص  كالمه فهننه يعي أن التدوين كان لآلراء واالجتهادات الفقهية و رها ، كما كان لألحاديث الم رواهها اومهام الصهادق ، والشهيعة       

ق التشريع ، ويندر أن يوجد يف عصره من يرى أن كل ما صدر عنه يعترب من السنة ، ولكن اومام الصادق نفسه ال  كن أن يرى العصمة لنفسه أو ح

 عصمته إال الغالة .

إال فما يص  نقله عن اومام الصادق ال خيتلف عما ثبأ عن األئمهة األربعهة : أىب حنيفهة ومالهل والشهافعى وأمحهد ، و هرهم مهن األئمهة األعهالم       

ما يدون يف عصر اومام الصادق اف اء عليهه فههنن االفه اء ال يتجهاوف عصهره والعصهور  فيما نراه من االختالؤ بق هؤالء األئمة اجملتهدين أنفسهم . أما
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، ولكهن السابقة ، وال  كن أن يتصل مبن وتى بعده نا يعد يف علهم الغيهب . ولسهنا هنها يف حاجهة إىل دراسهة ههذه األصهول ، أو الب هث عهن أصه اهبا 

 يظهر يف هذا العصر حىت  يدون ، ولهذا عجبهأ كهل العجهب مهن عنهوان أحهد ههذه األصهول ، وقهد الذى يعنينا هو أن ما خيص الشيعة االثي عشرية مل

 ، والعنوان :  47ذكره ااؤلف يف ص 

يف " مقتضب األثر يف األئمة االثي عشر "   ... ومن  ر اامكن على اوطالق أن يوضع هذا العنوان ىف عصر اومام الصهادق ، فمها كهان أحهد      

اة ؤ أ اء من وتى بعده ، حيث ال يعلم الغيب إال هللا ، ولكن  كن أن يوضع هذا العنوان بعد اومام احلهادى عشهر ، وتنسهب األقهوال اافه  وقته يعر 

ن واإىل الصادق أو  ره ، هذا هو الواقع الذى  كن أن يكون . فلو نسب هذا العنوان إىل من عها  يف عصهر الصهادق فههنن ههذا يعهي أن واضهع العنه

 يفَ  على من عا  يف عصر اومام .

 وعلى كل حال بعد قراءة العنوان جاء ما يلي :         

 هه " . 401" دليف أمحد بن حممد بن عيا  اجلوهرى ، ااتوىف سنة        

 ا سبق بيانه .إذن عا  ااؤلف بعد اومام احلادى عشر ، بل بق وفاة كل منهما قرن ونصف ، فهذا هو الذى يتفق مع م       
  

 اجلر  والتعديل عند الشيعة والرافضة

 رأينا من قبل اجلر  والتعديل عن اجلمهور ، وااوقف من الرواية عن أهل البدع ، وما يتصل سلعدالة والضبط .      

صههلى هللا عليههه وسههلم ، ومهها  -سههول والصه ابة الكههرام ، خههر أمههة أخرجههأ للنههاس ، شههد هلههم رهبههم عههز وجههل وكفههى سهلل شهههيدا ، وشههد هلههم الر       

د وههور أعظمها من شهادة    ولذلل فهم ليسوا يف حاجة إىل شهادة بعد هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليهه وسهلم ، وعهدالتهم أمهر معلهوم مسهلم بهه عنه

وتبعهاً للجهر  والتعهديل عنهد الفهرق  كهم علهى    ااسلمق . ومن طعن فيهم نن ينتسب إىل اوسالم كاد أن خيرج عن االة إن مل يكن قد خرج سلفعهل .

 األحاديث ، وتؤلف الكتب .

اكم وقبل أن أبق اجلر  والتعديل عند سلف عبداحلسق ، وأثر هذا يف كتبهم الم قال إاا مقدسة ، وص ا  متواترة ، أردت أن أوض  موقف احل      

  ر رافضى ، حىت ال خنلط بق موقف الشيعة وموقف الرافضة . ه كما جاء يف كتابه معرفة علوم احلديث ، وهو شيعى لكنه

 ( : 55حتدث احلاكم عن أص  األسانيد فقال ) ص       

 إن أص  أسانيد أهل البيأ : جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن على إذا كان الراوى عن جعفر ثقة .      

 بن أىب حافم عن أىب بكر .وأص  أسانيد الصديق : إ اعيل بن أىب خالد عن قيس      

 وأص  أسانيد عمر : الزهرى عن سامل عن أبيه عن جده .     

،  وأص  أسانيد ااكثرين من الص ابة ألىب هريرة : الزهرى عن سعيد بن ااسيب عن أىب هريرة ، ولعبدهللا بهن عمهر مالهل عهن  فهع عهن ابهن عمهر     

 عمر بن اخلةاب ، عن القاسم بن حممد ابن أىب بكر ، عن عائشة .     ولعائشة  عبيد هللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن

 عأ أس بكر أمحد بن سلمان الفقية يقول :  عأ جعفر بهن أىب عثمهان الةيالسهى يقهول :  عهأ  هىي بهن معهق يقهول : عبيهد هللا بهن عمهر عهن       

 القاسم عن عائشة تروة مشبكة سلذهب .
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 يضاً حممد بن مسلم بن عبيد هللا بن شهاب بن فهرة القرشى عن عروة بن الزبر بن العوام بن خويلد القرشى عن عائشة .ومن أص  األسانيد أ      

وأص  أسانيد عبدهللا بن مسعود : سفيان بن سعيد الثورى عن منصور بن ااعتمهر عهن إبهراهيم بهن يزيهد النخعهى عهن علقمهة بهن قهيس النخعهى عهن      

 عبدهللا بن مسعود .

 وأص  أسانيد أنس : مالل بن أنس عن الزهرى عن أنس .     

 وأص  أسانيد ااكيق : سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر .     

 وأص  أسانيد اليمانيق : معمر عن  ام بن منبه عن أىب هريرة .     

 ص ابة الكرام ، وىف التوثيق بصفة عامة على خالؤ ما نراه عند الرافضة . ونا ذكره احلاكم نرى أنه ال خيتلف عن وهور ااسلمق يف نظرته لل    

 : إن أوهى أسانيد أهل البيأ : عمرو بن مشر ، عن جابر اجلعفى ، عن احلارث األعور ، عن على .يقول  56وىف ص       

ياس والرأى واالستنباط واجلدل والنظر ، فمعروفون يف كل عن معرفة فقه احلديث فقال :  " فأما فقهاء اوسالم ، أص اب القحتدث  63وىف ص      

جيههل عصر وأهل كل بلد . ونن ذاكرون مبشيِة هللا يف هذا ااوضع فقه احلديث عن أهله ليستدل بذلل على أن أهل هذه الصهنعة مهن تب هر فيهها ال 

 فقه احلديث ، إذ هو نوع من أنواع هذا العلم .

حلديث حممد بن مسلم الزهرى " وذكر احلاكم إبسناده بعد هذا عن مك ول قال : " مها رأيهأ أحهداً أعلهم بسهنة ماضهية فمن أشر  إليه من أهل ا      

 من    الزهرى " .

نن بدأ احلديث عن النوع التاسع واألربعق فقال : " هذا النوع من هذه العلوم معرفة األئمة الثقات ااشهورين من التابعق وأتباعهم  240وىف ص      

 جيمع حديثهم لل فن وااذاكرة ، والتربع هبم وبذكرهم من الشرق إىل الغرب "  .

يةعنان يف هذا اومام اجلليل  –هلدؤ واحد خبيث  –وأول من ذكرهم من هؤالء األئمة اومام الزهرى . وىف عصر  وجد  الرافضة وااستشرقق       

 ( ، وسيأتى يف مناذج من اجلر  والتعديل ما قاله الرافضة يف هذا اومام .  245فيان الثورى ) ص . ومن األئمة األعالم الذين ذكرهم : اومام س

 ومستدرع احلاكم معروؤ مشهور ، وسبق اوشارة إليه ،  ر أنه وع الص ي  واحلسن والضعيف وااوضوع .      

ااعتمدة عند وهور ااسلمق ، و عبهدالرفاق صهاحب ااصهنف ، وابهن  ونن عرؤ سلتشيع كذلل النسائى ، صاحب السنن ، أحد الكتب الستة     

(  ، ومنه  هؤالء يف اجلر  والتعديل يعترب من منه   373،  13ص  7عبدالرب ، صاحب الكتب الكثرة النافعة . ) انظر منهاج السنة البن تيمية ج 

 اجلمهور .

 اومامة ، فكمها رفضهوا اخلالفهة الراشهدة للشهيخق وذى النهورين ، رفضهوا مها ثبهأ عهنهم مهن أما أسالؤ عبداحلسق فهنن منهجهم دثر بعقيدمم يف     

اصهةفى أخبار ، وطعنوا فيهم وفيمن مل يقل بقول عبدهللا بن سبأ يف الوصى بعد الن  ، ولذلل طعنوا وجرحهوا مهن شههد هلهم رهبهم عهز وجهل والرسهول ا

 ألفأ كتبهم . صلى هللا عليه وسلم . وىف دلمات هذه اجلهالة

 مناذج من اجلرح والتعديل 

لتأييد هذه العقيدة . وكتب  –كما سنرى   –يرتبط بعقيدمم الباطلة يف اومامة ، ووضعأ كتبهم  –كما رأينا   –اجلر  والتعديل عند هؤالء القوم         

سهلم ، ورضهى عهن الصه ابة الكهرام الهربرة . ومل يسهلم مهن صهلى هللا عليهه و الرجال عندهم طعنأ يف خر جيل عرفته البشرية وجرحأ ص ابة الرسهول 

هم مصهدرا الةعن إال من اشتهر يف التاريخ بوالئه لعلى ابن أىب طالب . وقهوهلم بعصهمة األئمهة جعلههم ال ينظهرون إلهيهم علهى أاهم رواة ثقهات بهل جعلهو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



دون أدا فهرق ، وأشهرت إىل ههذا مهن قبهل . وسهأكتفى هنها ببيهان بعهض  للتشريع ، فأقواهلم سنة واجبة االتباع كسنة رسول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم ،

رسته النماذج نا جاء يف كتب الرجال عندهم . وأصول هذه الكتب الرجالية مخسة هي : رجال الربقى ، ورجال الكشى ، ورجال الشيخ الةوسى ، وفه

 يف كتابه " تنقي  ااقال يف علم الرجال " . وااؤلف يلقبونه سلعالمة الثهاا ييهة ، ورجال النجاشى . وقد رجع إىل هذه األصول و رها عبدهللا اااماقاا

رب الكتهب هللا ، أما عالمتهم األول فهو ابن ااةهر احللى الذى رد عليه شهيخ اوسهالم ابهن تيميهة . كمها أشهرت مهن قبهل ، وكتهاب تنقهي  ااقهال مهن أكه

 حجماً ومكانة عندهم .

 ذج نا جاء يف هذا الكتاب .وإليل بعض النما      

1 1         
 ه على بن اىب طالب :

ب هر أمر ااؤمنق عليه أفضل الصالة والسالم ، مناقبه وفضائله ال يسع البشر عدها وإحصاءها ، قل لو كهان الب هر مهدادا لكلمهات رىب لنفهذ ال      

ار أقالماً وأوراق األشجار قرطاساً ، واجلن واونس كتاسً ، اا أحصوا مناقبه    ) قبل أن تنفذ كلمات رىب . وقد ورد أنه لو كان الب ر مداداً ، واألشج

 ( . 264ص  2جه 

2 2        
 ه حممد بن أىب بكر بن أىب ق افة:

. من أ ب النجباء جليل القدر عظيم اانزلة من خواص على رضي هللا عنه وحوارييه . أتته النجابة من قبل أمه أ اء بنأ عميس ال من قبل أبيه       

ىب يف النار ... إخل ، من أهل بيأ سوء . سيع أمر ااؤمنق على الرباءة من أبيه ، ومن اخلليفة الثاا ، وقال له : أشهد أنل إمام مف ض الةاعة ، وأن أ

 . 

رضى هللا تعاىل عنهمها  -قر والصادق ، وحاشا ا وينسب الرافضة هذه األقوال لإلمامق البا  58،  57) انظر تروته يف مل ق اجلزء الثاا ص      

 أن ينةقا مبثل هذا الكفر الذى ال يقوله إال عبدهللا بن سبأ وأمثاله وأتباعه (  -

3 3        
 ه عبدهللا بن عمر بن اخلةاب العدوى خليفة العامة :

 (  201 /2عتمد على خربه ... إخل  ) سلغأ العامة يف مدحه ، ومن الحن تروته ااتفرقة وأمعن النظر فيها مل ي      

4 4        
 ه عبدهللا بن عمرو بن العاص :

، وىف تروتهه أخهذ 200/  2كان كأبيه يف الرأى والنفاق ، والكذب على هللا ورسوله ، واخلروج مع معاوية بصفق ، وكفى بذلل جرحها ... إخل )       

 الرافضى يلعنه ويلعن أسه   ( .

5 5        
 ن بن عوؤ :ه عبدالرمح

رضهى هللا تعههاىل   عنهمها ، وىف اايهة ال وههة قهال : ال أعتمهد علههى روايتهه ، ألن مهن خههان يف  -يف تروتهه امهام لهه ولههذى النهورين عثمهان بههن عفهان      

 ( 147:  2/146األصول ال يوثق به يف الفروع ) 

6 6        
 ه خالد بن الوليد :

رضي هللا عنه ، مث ندم أبو بكهر خوفهاً مهن الفتنهة ،  هاه العامهة سهيف هللا ، واألحهق بتسهميته سهيف الشهيةان ... تعاقد مع أىب بكر على قتل على      

 َتد هذا الكفر والضالل وااف حت و رها ( . 394/  1فنديق ، أشهر من كفر إبليس يف العداوة ألهل البيأ .. إخل . ) اقرأ تروته 

7 7        
 ه أنس بن مالل :
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يكذب على جاء يف تروته أنه كان من اان رفق عن على رضي هللا عنه ، الكاَق اناقبه حباً للدنيا ، فدعا عليه سلعمى فكف بصره ، وأنه كان       

 ( . 155:  154/ 1رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   .   ) انظر أكاذيب وأسطيل هؤالء الرافضة يف تروته 

8 8        
 ر :ه النعمان بن بش

، وىف ال وههة  ههر هههذا مههن التكفههر واللعههن هلههذا  272/  3كهان من رفهها عههن علههى رضههي هللا عنههه ، وعههدواً لههه ، فزندقتههه ال شههل فيههها .. إخل  )        

 الص اىب اجلليل ولغره من الكرام الربرة ( .

9 9        
 ه معاذ بن جبل :

 هللا علههى بههن أىب  طالههب ، والبشههرى سلنههار لههه وألىب بكههر وعمههر وأىب عبيههدة وسههامل ، وأن يف تروتههه أنههه ماألعههدو هللا أس بكههر وعمههر ، علههى وىل  

إال أربعة .. إىل  ر ذلل نا ال يصدر إال عن الكفهار والضهالق . ) انظهر ههذا الضهالل يف  -الص ابة هلكوا بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 (. 221:  220/  3تروته 

10 10
    

 رى :ه سفيان الثو 

ديق إذا كان هؤالء القوم قهد طعنهوا وكفهروا خهر النهاس بعهد رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم ، وههم الصه ابة الكهرام ،وخهرهم ويعها الشهيخان الصه    

ة ااسلمق بعد الص ابة والفاروق ، رضى هللا تعاىل عنهم ويعاً ، إذا كان األمر قد انط إىل هذا الدرع األسفل ، فال نعجب بعد هذا إذا طعنوا يف أئم

. 

قبهون ففى تروهة اومهام سهفيان الثهورى يهذكرون أكاذيهب ينسهبواا إىل اومهام الصهادق افه اء علهى هللا تعهاىل وعلهى الصهادق رضهى هللا عنهه ، مث يع       

 عليها مبا وتى : 

 -يتبق أمران :        

 دى ، قد يثر دنياه على يخرته على علم منه بذلل بنص الصادق .أحد ا : أن سفيان الثورى كذاب خبيث مدلس معاند يهو     

هللا بيننا وبينهم وايخر : أن مذهب العامة ه أى وهور ااسلمق ه مبي على األكاذيب    من بدايته إىل اايته ، أعاذ  هللا تعاىل من ذلل ، وال وع     

 ( . 38:  2/37يف الدنيا وال ايخرة . ) انظر 

 عههههههد ....وب     

يه وسلم ، فلعل هذه ال اجم ه مع قلتها ه كافية لبيان منه  الرافضة يف اجلر  والتعديل ، واج ائهم على هللا عز وجل ، وعلى رسوله صلى هللا عل      

التةبيهق العملهى فههن  نهرى ههذا ااهنه   وعلى الص ابة الكرام ، وعلى أئمة ااسلمق سواء أكانوا من أهل البيهأ األطههار أم مهن  هرهم . وإذا جِنها إىل

رب عبهدهللا مةبقا يف كتبهم الم قال عنها الرافضى عبداحلسق إاا مقدسة ، متواترة ص ي ة ، وما هي إال هدم لإلسهالم أصهوله وفروعهه ، وامتهداد اه 

 بن سبأ .

أىب القاسهم اخلهوئى اارجهع األعلهى للشهيعة يف العهراق ، وعهن كتابهه وىف اجلزء الرابع يف خاَة الكتاب سنجد مثل هذه ال اجم عنهدما نت هدث عهن       

 معجم رجال احلديث ، نا يبق استمرار  لو الرافضة وفندقتهم حىت عصر  إال من عصم رىب من معتدىل الشيعة  ر الرافضة . 

 مفهوم السنة عندهم
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 -قال أحد علمائهم ااعاصرين :       

فلمها ثبهأ لهديهم أن ااعصهوم مهن يل  -قهاء : قول الن  أو فعله أو تقريهره " مث قهال : " أمها فقههاء اوماميهة سخلصهوص " السنة يف اصةال  الف      

فقهد توسهعوا يف اصههةال  السهنة إىل مها يشهمل قههول كهل واحهد مههن  -البيهأ جيهرى قولهه جمههرى قهول النه  ، مهن كونههه حجهة علهى العبهاد واجههب االتبهاع 

 قريره ، فكانأ السنة سصةالحهم : قول ااعصوم أو فعله أو تقريره .ااعصومق أو فعله أو ت

ليسوا هم من قبيل الرواة عن الن  وا دثق عنه ، ليكهون قهوهلم حجهة مهن جههة أاهم  -عليهم السالم  -والسر يف ذلل أن األئمة من يل البيأ      

لسان الن  لتبليغ األحكام الواقعيهة ، فهال  كهون إال عهن األحكهام الواقعيهة عنهد هللا تعهاىل  ثقات يف الرواية ، بل ألام هم اانصوبون من هللا تعاىل على 

ه : علمهي كما هي ، وذلل من طريق اوهلام كالن  من طريق الوحى أو مهن طريهق التلقهى مهن ااعصهوم قبلهه كمها قهال مهوال  أمهر ااهؤمنق رضهي هللا عنه

 (  [37]37سب من العلم ينفت  ىل من كل سب ألف سب .)صلى هللا عليه وسلم ألف  -رسول هللا 

    

سهههم وعليه فليس بياام لألحكهام مهن نهوع روايهة السهنة وحكايتهها ، وال مهن نهوع االجتههاد يف الهرأى واالستنبههاط مهن مصههادر التشريههع بهل ههم أنف      

لساام أحيا ً من رواحت وأحاديث عن نفس الن  صلى هللا عليه وسلم ، فهى مصهدر للتشريع ، فقوهلم ) سنة ( ال حكاية السنة . وأما ما جيىء على 

 إما ألجل نقل النص عنه كما يتفق يف نقلهم جلوامع كلمه ، وإما ألجل إقامة احلجة على الغر ، وإما لغر ذلل من الدواعى .

ه وسلم ، فهو حبث يتكفل به علم الكالم " )وأما إثبات إمامتهم ، وأن قوهلم جيرى جمرى قول الرسول صلى هللا علي      
38[38]

. ) 

، والسنة قول وما أدننا حباجة إىل بيان أثر اومامة هنا ، فهى أوض  من أن يةال فيها احلديث ، فجعلوا اومام كالن  اارسل : العصمة هلم ويعاً       

ل الكرج وأن يكون أحد أئمة اجلعفرية . ولذلل رأينا من قبل أام جعلوا لإلمهام ااعصوم أو فعله أو تقريره يستوى يف هذا أن يكون ااعصوم هو الرسو 

ألاههم ال  مها للنهه  ااصههةفى مههن بيهان القههرين الكههرج وتقييههد مةلقهة ، ولصههيص عامههة . ورأينهها كهذلل أن اوخبههاريق منعههوا العمههل بظهاهر القههرين الكههرج

كون اومام مصدراً للتشريع قائمهاً بذاتهه جعهل لهه اوهلهام مقهاباًل للهوحى سلنسهبة للرسهول ه صهلى هللا يستمدون شريعتهم إال نا ورد عن أئمتهم . وحىت ي

 عليه وسلم .

يد . وما وهذا العامل اجلعفرى ه مع شةةه ه  ثل جانب االعتدال النس  ، فقد رأينا  ره يذهب إىل بقاء الوحى مع األئمة وإن مل ينزل بقرين جد       

، وهو ما العامل ال يص  إال مبا أشار إليه يف الفقرة األخرة من إثبات إمامة األئمة ، وأن قوهلم  جيرى جمرى قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ذكره هذا 

 أثبتنا خالفه يف اجلزء األول . 

                                                
وما يحدث بالليل   …واقرأ في الرواية ذاحها : " إن رندنا رلم ما :ان ، ورلم ما هو :ائن إلى أن حقوم السارة  155،  154اقرأ هذا القول المنسو  دمير المؤمنين في الفصل السادس ص  ( [37]37)   

لم يختص بعلم دون سائر ادمة وال ادرى هذا لنفسه فضص رن أن يزرم  أنه يعلم ما ال يعلمه  –رضى هللا رنه  –ل إلى يوم القيامة " ومعلوم أن اإلمام رليًا والنهار ، ادمر من بعد ادمر ، والشىل بعد الشى

 إال هللا سبحانه وحعالى . ولكن إذا وجد من أله رليا ، فليس بمستغر  أن يوجد من ينس  هذا العلم له .  

،  47وما بعدها ، وراجع حجريد اداول ص    145، واقرأ فيه :ذل  : سنة أهل البيت ص  122. وانظر : اداول العامة للفقه المقارن ص  52– 51/ 3ل الفقه لمحمد رضا المظفر أاو   ([38]38) 

 . 14وضيال الدراية ص 
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 مراتب احلديث

، فهم يتلقون سلقبول كل ما ورد عن أئمتهم يف كتب احلديث ااعتمدة  اوخباريون من اجلعفرية ه وهم قلة قليلة ه ال علم هلم مبصةل    احلديث        

عندهم ، بل يرون تواتر " كل حديث وكلمه جبميع حركاما وسكناما اوعرابية والبنائية وترتيب الكلمات واحلروؤ " )
39[39]

( وكتب احلديث هذه 

 ثبتوا يف كتبهم .أربعة دهرت يف القرنق الرابع واخلامس ، وأص اهبا يرون ص ة ما أ

ديث واجلعفرية االثنا عشرية دلوا قرابة ثالثة قرون بعد دهور ههذه الكتهب ال يف قهون كثهراً عهن النزعهة اوخباريهة ، فهأول مهن وضهع مصهةل  احله       

هه ) 726وبق مراتبه عندهم هو احلسن بن ااةهر احللى االقب سلعالمة الذى توىف سنة 
40[40]

.) 

عند وههور اجلعفريهة ينقسهم إىل متهواتر وأخبهار يحهاد . وأثهر عقيهدمم الباطلهة يظههر يف ااتهواتر سشه اطهم " أن ال يكهون ذههن السهامع  واحلديث       

مشوًس بشهبهة أو تقليهد يوجهب نفهى اخلهرب ومدلولهه " )
41[41]

( ونهدرع األثهر هنها عنهدما نهراهم  يقولهون : " هبهذا الشهرط ينهدفع احتجهاج ريالفينها يف 

سومامهة " ) -ذهب على انتفاء النص على أمر ااؤمنق رضي هللا عنه اا
42[42]

( فههنذا مها نقهل سلتهواتر أن الرسهول صهلى هللا عليهه وسهلم  مل يهنص 

إىل  على إمامة أحد من بعده فاالمام يوجه إىل السامعق ، وبذلل يصهلون إىل ههدفهم بعهدم حجيهة ههذا النقهل . وعلهى العكهس مهن ههذا نهراهم يهذهبون

تواتر حديث الثقلق والغدير )
43[43]

   . ) 

 فعقيدة اومامة توجههم يف رفض األخذ سلتواتر أو رفع  ره إىل مرتبته ، ما دام اخلرب متعلقاً هبذه العقيدة .      

اتههب ههي : الصه ي  ، واحلسههن ، وأخبهار ايحهاد عنهدهم تنقسههم إىل أربهع مراتهب ، ههي أصههول األقسهام وإليهها يرجهع كههل تقسهيم يخهر ، وههذه اار      

دة " وااوثق ، والضعيف . فأما الص ي  عندهم فهو " ما اتصل سنده إىل ااعصوم بنقل العدل اومامى عن مثله يف ويع الةبقهات حيهث تكهون متعهد

(
44[44]

.) 

ي عهن ذلهل ، فمهن لهيس ضهابةا فلهيس بعهدل وفاد بعضهم يف التعريف أن يكون العدل ضابةاً ، ورأى صهاحب مقبهاس اهلدايهة أن قيهد العهدل يغه      

(
45[45]

 -( أى أام متفقون على أن شروط الص ة هي :

 . اتصال السند إل  الاعص م بد ن اهنطاع .1  

  0 . أن يك ن الض اة إماميين في جايع الطبنات 

  أن يك ه ا كذلك عد ال وابطين . 03  

يف اشه اط إماميهة الهراوى ، فاحلهديث ال يرقهى ارتبهة الصه ي  مها مل يكهن الهرواة مهن اجلعفريهة  -صهوم وأثر اومامة هنا يبهدو إىل جانهب حتديهد ااع       

                                                
 . 183حنقيح المقال في أحوال الرجال ص    ([39]39)   

 .   23ة : صانظر ضيال الدراي  ([40]40)  

 .  17المرجع السابق : ص    ([41]41)  

  انظر حاشية الصفحة السابقة من نفس المرجع .   ([42]42)  

 . 196انظر اداول العامة للفقه المقارن : ص   ([43]43)  

 .  21، وضيال الدراية ص  33مقباس الهداية في رلم الدراية ص   ([44]44)  

 من مقباس الهداية .انظر الموضع السابق   ([45]45)  
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 االثي عشرية يف ويع الةبقات .

وأول واضع ألقسام احلديث عندهم يوض  سبب هذا االش اط بقوله : " ال تقبل رواية الكافر ، وإن علم من دينه الت رف عن الكذب ، لوجوب       

خالفهاً ألىب احلسهن الندراجهه حتهأ اييهة ، وعهدم  -ثبأ عند الفاسق ، وااخهالف مهن ااسهلمق ، إن كفهر ه فكهذلل ، وإن علهم منهه حتهرج الكهذب الت

أبن  سهنعلمه ال خيرجه عن االسم ، وألن قبول الروايهة تنفيهذ احلكهم علهى ااسهلمق ، فهال يقبهل كالكهافر الهذى لهيس مهن أههل   القبلهة . احهت  أبهو احل

انع أص اب احلديث قبلوا أخبار السلف كاحلسن البصرى وقتادة وعمر بن عبيد ، مع علمهم مبذهبهم ، وإنكارهم على من يقول بقوهلم ، واجلواب ا

الفاسههق " مههن ااقههدمتق ، ومههع التسههليم فنمنههع اووههاع عليههه و ههره لههيس حبجههة . وااخههالف  ههر الكههافر ال تقبههل روايتههه أيضههاً الندراجههه حتههأ اسههم 

(
46[46]

. ) 

ويقول اااماقاا )      
47[47]

( : " ااوافق للت قيق هو أن العدالة ال َتامع فساد العقيدة وأن او هان شهرط يف الهراوى " . ويقهول أيضهاً : " وههو 

 -الذى اختاره العالمة يف كتبه األصولية وفاقاً لألكثر لقوله تعاىل :

  ََبٍأ فه ٌق بِّنهَ ُنواإِّن َجاءُكْم َفاسِّ يهَّ بهَ  وال فسق أعظم من عدم او ان ، واألخبار الصر ة يف فسقهم بل كفرهم ال حتصى كثرة " . ([48]48)] تهَ

ن يستفاد نا سبق : أن او ان شرط يف الهراوى ، وخهرب الفاسهق جيهب التأكهد مهن صه ته ، و هر اجلعفهرى كهافر أو فاسهق ، فخهربه ال  كهن حبهال أ      

  يبدو أثر اومامة ف سب بل يظهر التةرؤ والغلو والزندقة .يكون ص ي اً ، وهنا ال

لهى ووتى بعد الص ي  : احلسن : ، وهو " ما اتصل سنده إىل ااعصوم إبمامى ندو  مدحاً مقبوال معتداً به ،  ر معهارض بهذم ، مهن  هر نهص ع     

عدالته ، مع حتقق ذلل يف ويع مراتب رواة طريقة ، أو يف بعضها . )
499][4

  ) 

 ويستفاد من هذا النص أام يش طون لل سن :     

1. 1.       
 اتصال السند إىل ااعصوم بدون انقةاع .

2. 2.       
 أن يكون ويع الرواة إماميق .

3. 3.       
 وأن يكون ندوحق مدحاً مقبواًل معتداً به ، دون معارضة بذم ، وسلةبع الذم  ر ااقبول ال يعتد به .

4. 4.       
  ينص على عدالة الراوى ، فلو كان الرواة عدواًل ألصب  احلديث ص ي ا كما عرفنا من دراستنا للص ي  .أال

5. 5.     
حتقق ذلل يف ويع مراتب رواة طريقه ، أو يف بعضها . يفهم من هذا أن ويع الرواة  هر اثبهىت العدالهة ، أو بعضههم كهذلل وايخهرين 

 فلو فقد شرطا يخر  ر العدالة اا أصب  حسناً . -ى أدا مرتبة يف الرواة عدول ، فااعروؤ أن احلديث  مل عل

 ( : 24ويقول صاحب ضياء الدراية ) ص       

 " ألفاظ ااد  على ثالثة أقسام " :      

• ·         
 ما له دخل يف قوة السند ، مثل صام وخر .

• ·         
 يم وحافن .ما له دخل يف قوة ااأ ال يف السند ، مثل فه

                                                
 . 78 - 77حهذي  الواول إلى رلم اداول ص (  [46]46)   

 .  207، والنقل من :تابه ادول ص  هو ااح  :تا  حنقيح المقال في رلم الرجال ، و:تا  مقباس الهداية في رلم الدراية وله مكانته رند الجعفرية ورلى ادخص في هذا المجال(  [47]47)  

 الحجرات . :  6 ( [48]48)  

 . 23، ضيال الدراية : ص 34مقباس الهداية : ص   ([49]49)  
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• ·         
 ما ليس له دخل فيهما ، مثل شاعر وقارئ .

 فاألول يفيد يف كون السند حسنا أو قوح ، والثاا ينفع يف مقام ال جي  ، والثالث ال عربة له يف ااقامق ، بل هو من ااكمالت " .     

 ويقول عن اجلمع بق القد  وااد  ) الصف ة ذاما ( :  

 فساد ااذهب قد جيامع ااد  لعدم اانافاة بق كونه ندوحاً من   جهة ، ومقدوحاً من جهة أخرى " . " القد  بغر

 ووثر عقيدة اإلمامة ف  هذا النوع  بدو فيما  أتى :      

1. 1.       
 اش اط إمامية الراوى .

2. 2.       
 اً من كان ، وسلغاً ما بلغ من العدالة والتقوى والورع .قبول رواية اومامى  ر اثبأ العدالة ، ورفض رواية  ر اومامى كائن

3. 3.       
قبول رواية اومامى اامدو  ااقدو  أحيا ً بشرط أال يكون القهد  بفسهاد ااهذهب ، وفسهاد ااهذهب يعهي اخلهروج عهن اخلهط اجلعفهرى : 

فهذا قد  ال يغتفر )
50[50]

.) 

ل سهنده إىل ااعصهوم مبهن نهص األصه اب علهى توثيقهه ، مهع فسهاد عقيدتهه ، أبن كهان مهن أحهد الفهرق ووتى بعد احلسن ااوثق ، وهو : " مها اتصه     

ااخالفة  لإلمامية ، وإن كان من الشيعة ، مع حتقق ذلل يف ويع رواة طريقه أو بعضهم مع كون الباقق من رجال الص ي  " )
51[51]

.) 

 وهذا التعر ف  فيد اشتراط ما  أتى :      

1. 1.       
 اتصال السند إىل ااعصوم .

2. 2.       
 أن يكون الرواة  ر إماميق ، ولكنهم موثقون من اجلعفرية على وجه اخلصوص .

3. 3.       
 أو يكون بعضهم كذلل ، وايخرون من رجال الص ي  ، حىت ال يدخله ضعف يخر ، فيكفى أن دخل يف الةريق من ليس إبمامى .

 -دو فيما  أتى :ووثر عقيدة اإلمامة هنا  ب     

1. 1.       
 جعل ااوثق بعد الص ي  واحلسن لوجود  ر اجلعفرية يف السند .

2. 2.       
(  " توثيق ااخالف ال يكفينا ، بل ااوثهق [52]52التوثيق ال يكون إال من اجلعفرية أنفسهم ، ولذلل قال صاحب ضياء     الدراية : )

 هو توثيق أص ابنا " . عندهم ضعيف عند  ، واادار يف ااوثق إمنا

  ي وح الاامناه  ت ثيق أصحاب  بن ل  :     

أو نوها ، "  كن معرفة  ر اومامى ااوثق أبن يكون اومام قد اختاره لت مل الشهادة أو أدائها ، يف وصية ، أو وقف ، أو طالق ، أو حماكمة ،      

أو  ر خصمه ، أو واله على وقف أو على بلدة ، أو الذه وكياًل ، أو خادماً مالفماً ، أو كاتباً أو ترحم عليه أو ترضاه ، أو أرسله رسوالً إىل خصم له 

، أو أذن لهههه يف الفتيههها واحلكهههم أو أن يكهههون مهههن مشهههايخ اوجهههافة )
53[53]

( أو تشهههرؤ برؤيهههة اومهههام الثهههاا عشهههر احلجهههة اانتظهههر أو نهههو ههههذا " 

(
54[54]

. ) 

                                                

  (5005)   53:  50أنظر في ألفاظ الذم والقدح ، والمذاه  الفاسدة في نظر الجعفرية : ضيال الدراية :    ص . 

  (5115)   25- 24، وراجع ضيال الدراية :  35مقباس الهداية : ص . 

 . 24حاشية   ([52]52)  

له :تا  يروى وال رواية حنقل ، بل يجيز برواية قد جرى رلى ألسنة أهل الفن واف بعض الرجال بكونه شيخ اإلجااة وآخر برنه شيخ الرواية ، وفرق ااح  التكملة بينهما برن ادول من ليس   ([53]53)  

ادغل  ااح  :تا  بحيث يكون هو أحد من حستند إليه الرواية وهذا  فه . والاانى : هو من حؤخذ الرواية منه ويكون فيكتا  غيره ، ويذ:ر في السند لمجرد احصال السند قال : فلو :ان ضعيفًا لم يضر ضع

 .  59:  57حضر جهالته في الرواية وحشترط في قبولها ردالته ، وانظر :ذل  ضيال الدراية ص 

 . 211ك  210انظر : حنقيح المقال : ص   ([54]54)  
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 لنةاق اجلعفرى االثي عشرى . فالتوثيق إذن ال خيرج عن ا     

3. 3.       
 مع هذا النوع من التوثيق ال يدخل السند مع ااوثقق إال رجال الص ي  ، وعلى الر م من ذلل يبقى هذا القسم يف اارتبة الثالثة .

على جمرو  سلفسهق ونهوه ، أو علهى جمههول  وبعد ااوثق وتى : الضعيف ، وهو " ما مل جيتمع فيه شرط أحد األقسام السابقة ، أبن اشتمل طريقة     

احلال ، أو ما دون ذلل كالوضاع " )
55[55]

 . ) 

ال مهن  ل وىف احلديث عن الص ي  رأينا كيف أام اعتربوا  ر اجلعفرى كافراً أو فاسقاً فروايته ضعيفة  ر مقبولة . وال تقبل مهن  هر اجلعفهرى إ      

 توثيق اجلعفرية .

ساس يرفضون األحاديث الثابتة عن اخللفاء الراشدين الثالثة و رهم مهن أجهالء الصه ابة ، والتهابعق ، وأئمهة ا هدثق والفقههاء ، مها وعلى هذا األ     

عتههرب نههاء ، تدامههوا ال يؤمنههون بعقيههدة اوماميههة االثههي عشههرية . فههالرواحت الههم يههدخل يف سههندها أى مههن هههؤالء الصههديقق الصههاحلق األئمههة األعههالم األم

رواحت ضعيفة يف نظر هؤالء القوم الذين ال يكادون يفقهون حديثا )
56[56]

 . ) 

 التعارض وال جي 

 روى الكليي يف أصول الكاىف عن عمر بن حنظلة قال :       

، أ هل ذلهل ب قهال : مهن حتهاكم  " سألأ أس عبدهللا عن رجلق من أص ابنا بينهما منافعة يف ديهن أو مهراث فت اكمها إىل السهلةان ، وإىل القضهاة    

، وقهد أمهر هللا أن إليهم يف حق أو سطل فهنمنا حتاكم إىل الةا وت ، وما  كم له فهنمنا وخذ س تاً ، وإن كان حقاً اثبتاً له ، ألنه أخهذه حبكهم الةها وت 

( قلأ : فكيف يصنعان ب قال ينظران إىل ما كان منكم نن 57[57]) اْ َأن َيْكُفُرواْ بِّهِّ يُرِّيُدوَن َأن يَهَتَ اَكُمواْ إِّىَل الةَّاُ وتِّ َوَقْد أُمُِّرو  يكفر به قال تعاىل : 

منهه فهنمنها  قد روى حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا ، وعرؤ أحكامنا ، فلرضوا به حكماً فهنا قهد جعلتهه علهيكم حاكمهاً ، فههنذا حكهم حبكمنها فلهم يقبلهه

 لينا الراد على هللا وهو على حد الشرع سهلل .استخف حبكم هللا وعلينا رد ، والراد ع

 م بقلأ : فهنن كان كل رجل اختار رجاًل من أص ابنا ، فرضيا أن يكون النادرين يف حقهما ، واختلفا فيما حكما ، وكال ا : اختلفا يف حديثك     

 تفأ إىل ما  كم به ايخر .قال : احلكم ما حكم به أعدهلما وأفقههما وأصدقهما يف احلديث وأورعهما وال يل    

 قلأ فهناما عدالن مرضيان عند أص ابنا ، ال يفضل واحد منهما على ايخر ب -قال     

ر قال : ينظر إىل ما كان من روايتهم عنا يف ذلل الذى حكما به اجملمع عليه من أص ابل فيأخذ به من حكمنا . وي ع الشاذ الهذى لهيس مبشههو      

 عند أص ابل .

 قد روا ا الثقات عنكم ب  ( مشهورين[58]58قلأ : فهنن كان اخلربان عنكما )     

 قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة ، وخالف العامة فيؤخذ به وي ع ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة .     

والسنة ، ووجد  أحهد اخلهربين موافقهاً للعامهة وايخهر ريالفهاً هلهم أبى اخلهربين  قلأ : جعلأ فداع أرأيأ إن كان الفقيهان عرفاً حكمه من الكتاب     

                                                
 . 25، وراجع ضيال الدراية : ص  35الهداية :  مقباس  ([55]55)  

 ينفع اإلسصم والمسلمين . وجدنا من شيعة اليوم من يرى النظر إلى ذوات الرواة ال إلى مذاهبهم ولكنهم لما يغيروا شيئًا . نسرل هللا حعالى أن يوفقهم للعمل بما(  [56]56)  

 . : النسال 60 ([57]57)  

  صادق .يقصد الباقر وال ([58]58)   
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 يؤخذ ب

 قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد .     

 فن ت : جع ت فداك ، فإن  افنهاا الخبضان جايعاً ؟    

 . قال : ينظر إىل ما هم إليه أميل ، حكامهم وقضامم ، في ع ، ويؤخذ سيخر      

 قلأ : فهنن وافق حكامهم اخلربان ويعاً ب      

قال : إذا كان ذلل فأرجه حىت تلقى إمامل ، فهنن الوقوؤ عند الشبهات خر من االقت ام يف اهللكات )    
59[59]

  . ) 

قبولة الم قبلهها العلمهاء أبن راويهها هذه الرواية يسميها اجلعفرية الرافضة مقبولة ابن حنظلة ، وىف سب ال جي  عندهم هى " العمدة يف الباب ، اا     

صههفوان بههن  ههىي الههذى هههو مههن أصهه اب اووههاع ، أى الههذين أوههع العصههابة علههى تصهه ي  مهها يصهه  عههنهم : كمهها رواههها ااشههايخ الثالثههة يف كتههبهم " 

(
60[60]

. ) 

لكهن اها كهان احلكهم والفتهوى يف الصهدر األول يقعهان بهنص ويقول ااظفر : " من الواض  أن موردها التعهارض بهق احلهاكمق ، ال بهق الهراويق ، و       

وى ، الرتبهاط الروايهة األحاديث ، ال أاما يقعان بتعبر من ا اكم أو اافىت كالعصور ااتأخرة استنباطاً من األحاديث تعرضأ هذه ااقبولة للرواية والرا

)سحلكم . ومن هنا استدل هبا على ال جي  للرواية ااتعارضة " 
61[61]

 . ) 

هرة وموافقهة مث يقول بعد بيان انصار دليل ريالفة العامة يف هذه ااقبولة : والنتيجة أن ااستفاد من األخبهار أن اارج هات اانصوصهة ثالثهة : الشه     

الكتاب والسنة وريالفة العامة . وهذا ما استفاده الشيخ الكليي يف مقدمة الكاىف )
62[62]

.) 

بصفة خاصة ، أقول  –أى وهور ااسلمق ه–لة الم اعتربت العمدة يف سب ال جي   بصفة عامة ، والدليل الوحيد على ريالفة العامة هوهذه ااقبو       

 : هذه ااقبولة مرفوضة من وجهة نظر  اا وتى :

1. 1.      
 قرين الكرج .أاا اعتربت كل حاكم أو قاض  ر جعفرى اثي عشرى طا وَتً أمر  أن نكفر به بنص ال

2. 2.       
 أاا اعتربت أخذ احلق الثابأ س تاً ما دام أخذه عن طريق هؤالء احلكام والقضاة .

3. 3.       
 أاا جعلأ حكم احلكم اجلعفرى الرافضى ك كم هللا تعاىل ، ومن مل يقبله فكأمنا أشرع سهلل سب انه .

4. 4.       
 دهور موافقتهم للكتاب والسنة .أاا تدعو إىل ريالفة وهور ااسلمق حىت عند 

ألمهة  فاومام الصهادق أعمهق إ ها ً ، وأرفهع شهأ  مهن أن يصهدر منهه ههذه اجلهالهة ، وإمنها تصهدر ههذه الروايهة عهن  هال ، يفه ى علهى األئمهة ، يريهد      

 اوسالم أن تف ق وال تت د .

 رية يظهر فيما وتى :وبعد هذا نرى أثر عقيدة اومامة يف سب ال جي  عند اجلعف      

                                                
 . 68 - 67/  1الكافى   ([59]59)  

 ويعنى بالمشايخ الاصثة أاحا  :ت  الحديث رندهم  وهم : الكلينى والصدوق والطوسى  . 217/  3أاول الفقه للمظفر :   ([60]60)  

 . 219/  3المرجع السابق :    ([61]61)   

 . 223/ 3نفس المرجع  :    ([62]62)   

 لموسوى : لو فرضنا أن الحق :ان مع العامة في مسرلة ماذا يج  رلينا أن نرخذ بخصف قولهم ى وقال السيد حسين ا     

ة . " :شكف ، رلى افتراض وجود الحق رندهم في حل   المسكرل أجابني السيد محمد باقر الصدر مرة فقال : فنعم يج  ادخذ بخصف قولهم ، دن ادخذ بخصف قولهم . وإن :ان خطر فهو أهون من موافقتهم

 " .    92ادسرار ص 
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 ره . جعلوا ااشهور عندهم مقدما على  ره ، حىت قدموه على ما وافق الكتاب والسنة ، فااشهور اجلعفرى ااخالف للكتاب والسنة مقدم على 1 

 ااوافق للكتاب والسنة .

" ) مث " إاهم ال يزالههون يقههدمون ااشهههور علههى  ههره ولههو كههان راوى الغههر أعههدل وأصههدق      
63[63]

( وهههذا نهها جعههل  ههالة اجلعفريههة يسههرون إىل 

 أهدافهم من طريق نهد ، ولنضرب هلذا مثال لعله كاؤ اا أرد  توضي ه .

حتريف القرين الكرج :"  -على حد اف ائه  -صاحب كتاب " فصل اخلةاب يف حتريف كتاب رب األرسب " قال عن الرواحت الم يرى أاا تثبأ     

الدالة على ذلل تزيد على ألفى حديث ، وادعى استفاضتها واعة كاافيد، وا قق والداماد ، والعالمة اجمللسى و رهم " )األخبار 
64[64]

( فهذه 

معناه   حرفوا رواحت جعفرية مشهورة مستفيضة ، فلما تعارضأ مع كتاب هللا تعاىل : حيث أخرب سب انه أبنه احلافن لكتابه العزيز وال تبديل لكلماته ،

ون جانهب االعتهدال كما رأينا من قبل يف اجلزء الثاا ، فهؤالء القوم مل يناقضوا أنفسهم هنا ، فهم  الة يف اابدأ و هالة يف التةبيهق . ولكهن الهذين  ثله

بهدأ حهىت ال يناقضهوا أنفسههم عنهد النس  عند اجلعفرية أبوا أن يهدم اوسالم من أساسه فرفضوا األخهذ هبهذه الهرواحت ، وكهان علهيهم إذن أن يغهروا اا

 التةبيق . فهم يتفقون مع الغالة يف تقدج ااشهور ، واختلفوا معهم عندما جاء ااشهور اجلعفرى لتقويض البناء اوسالمى .

، استناداً إىل ااقبولة اارفوضة . جعلوا من اارج ات ريالفة العامة ، أى عامة ااسلمق ، فما خالف األمة اوسالمية أوىل سلقبول عندهم نا وافقهم 2

 فهى مستندهم الوحيد ، وهى الم تزعم أن اومام الصادق قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد .

فابتعهد اجلعفريهة كثهراً عهن اخلهط  –سه يقة عميقهة ه –ولعل ههذا مهن أخةهر اابهادئ الهم جعلهأ بهق اجلعفريهة الرافضهة وسهائر األمهة اوسهالمية ههوة ه     

كهان اخلهرب اوسالمى الص ي  ، ألام استقروا " على تقدج ريالف العامة على موافقهم ، من  ر مالحظة اارج ات السندية وجوداً وعدماً ، حىت لو  

مستفيضاً  ملونه على التقية عند التعارض " )
65[65]

 . ) 

ألام يقولون : " الذى يكون من الشرائط حلجيهة اخلهرب ههو أن ال يكهون يف اخلهرب  واحلمل على التقية هنا يعي أن اخلرب يف ذاته ال  مل قرائن التقية    

رب ااوافق قرائن  قرائن التقية حبيث يستفاد من نفس اخلرب أنه صدر تقية ، والذى يكون مرج اً ، جمرد ااخالفة وااوافقة للعامة من دون أن يكون يف اخل

التقية " )
66[66]

   . ) 

هبههذا اابههدأ اهلههدام إىل عصههر الصهه ابة الكههرام : فيقولههون : " أبن الرشههد يف خالفهههم ، وأن قههوهلم يف ااسههائل مبههي علههى ريالفههة أمههر وهههم يعههودون       

ااؤمنق  رضي هللا عنه فيما يسمعونه منه " )
67[67]

 . ) 

 مث يقولون : " التعليل أبن الرشد يف خالفهم حمتمل لوجوه :     

 صابة الواقع  الباً يف ريالفتهم ، فهم  الباً يف ضاللة وبعد عن الواقع .أن يكون إ -األول      

 أن يكون نفس ريالفتهم رشداً ، فااخالفة هلم حسن ذاَتً . -والثاا     

                                                
لشهرة التي دلت المقبولة وقال المظفر بعد حديث رن المفاضلة بين المرجحات :   " والنتيجة أنه ال قاردة هناك حقتضي  حقديم أحد المرجحات رلى اآلخر ، ما ردا ا 291/  4فوائد اداول :   ([63]63)   

 (  .  227/ 3رلى حقديمها  "   ن أاول الفقه 

 من الكتا  المذ:ور وهو ينقل هذا رن ضال ماله ثم أخذ يؤيده ، راجع ما ذ:رناه رن هذا الكتا  في الجزل السابق .  227ص   ([64]64)   

 .  203/  2الحاشية رلى الكفاية   ([65]65)  

 .  293/  4فوائد اداول  ([66]66)  

 . 190/  2الحاشية رلى الكفاية ( [67]67)  
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الؤ ااوافهق " أن يكون ذلل من جهة صدور اخلرب ااوافق تقيهة ، فيكهون األخهذ سخلهرب ااخهالف رشهداً مهن سب َاميهة وجهه صهدوره خبه -والثالث     

(
68[68]

. ) 

وال عند وبعد : فهن  ال نعجب عندما ينفث  الة اجلعفرية الرافضة وف دقتهم  ومهم مبثل هذه األقوال ، ولكن ال ندرى كيف يصب  هذا اابدأ مقب     

ع اعتهداهلم الظهاهرى ، ودعهومم للتقريهب بهق ااهذاهب اجلعفرية ويعًا ب وكنا ننتظر ، من معتدليهم نسبياً ودعاة التقريب منهم ، أن يقفوا موقفاً يتفهق مه

 اوسالمية .

يبق كيف َكن واضعو هذا اابدأ من توجيه ااذهب اجلعفرى وجهة بعيدة عن أمة اوسالم يف كثهر مهن  -واألمثلة جد كثرة  -ونضرب مثال هنا      

 كليي :األحكام ، وسلةبع على  ر أساس من احلق ، وااثل هو ما رواه ال

ر فأجابه " عن فرارة بن أعق ، عن أىب جعفر قال : سألته عن مسألة فأجابي ، مث جاءه رجل فسأله عنها فأجابه خبالؤ ما أجابي ، مث جاء رجل يخ  

فأجبهأ كهل واحهد  خبالؤ ما أجابي وأجاب صاح  ، فلما خرج الرجالن قلأ ح بن رسول هللا ، رجالن من أهل العراق من شهيعتكم قهدما يسهأالن ،

، ولكان أقل  منهما بغر ما أجبأ به صاحبه ، فقال : ح فرارة : إن هذا خر لنا ، وأبقى لنا ولكم ، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا

لبقائنا وبقائكم " )
69[69]

.) 

الخهتالؤ سهوى عهدم اجتمهاع الشهيعة علهى حكهم واحهد ، حهىت ال فهنا إذن ثالث فتهاوى تعةهى أحكامهاً ريتلفهة اسهألة واحهدة ، وال أسهاس هلهذا ا      

مهة يكشف أمرهم ، فيصب وا عرضة للقتل . ولكن هذه الفتاوى عنهد اجلعفريهة االثهي عشهرية سهنة ومصهدر تشهريع ، فعنهد ال جهي  يؤخهذ مبها خهالف األ

على أن هذا ما حضره فرارة و كن أن وتى يخرون ، فتكثر الرواحت ، اوسالمية ، وي ع ما   وافقها ، حىت إذا كان اا وع موافقاً للكتاب والسنة : 

 ولتلف األحكام بغر دليل شرعى ، وال جي  اا خالف وهور ااسلمق .
  

 الكتب األربعة

نا الكتب ااعتمدة لديهم ، صلى هللا عليه وسلم وكذلل عن أئمتهم ، ولكن الذى يعنينا ه-للجعفرية االثي عشرية كتب كثرة تروى عن الرسول       

 فغر ااعتد ليس حبجة هلم أو عليهم .

 وهذه الكتب ااعتمدة أربعة :      

 هه . 329أوهلا ) الكاىف ( ألىب جعفر حممد بن يعقوب الكليي ، االقب حبجة اوسالم وثقته ، ااتوىف سنة      

 هه . 381القمى ، االقب  سلصدوق ، ااتوىف سنة  والثاا ) فقيه من ال  ضره الفقيه (  مد بن سبويه    

 هه . 460وايخران  ا ) التهذيب ( و ) االستبصار ( ، وكال ا  مد بن احلسن الةوسى شيخ الةائفة ، ااتوىف سنة     

ا كان الب ث يدور حول كتابنا هذا ، فقد عرفأ والكاىف له ااقام األعلى عند اجلعفرية ، يقول عبداحلسق ااظفر يف مقدمته ألصول الكاىف : " وا    

ق ما سجله على صف اته مؤلفه من األحاديث الم يبلغ عددها فهاء سبعة عشر ألف حديث ، وهى أول موسوعة إسالمية  استةاع مؤلفها أن يرسم ب

                                                
 .  193/ 2ع السابق المرج ([68]68)  

المخالفة والتضليل فى أحكام هللا حعالى ، رلى أنا نرى ردم ادور هذا من سيدنا الباقر رضى هللا حعالى رنه ، فمتن الرواية يعنى أنه يفتى بغير دليل من :تا  أو سنة بل يتعمد  65/ 1الكافى  ([69]69)  

 : فهذه الرواية :رختها المقبولة المرفوضة . 
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ضاها يف رحالته متنقال من بلدة إىل أخرى ، ال يبلغه دفتيها مثل هذا العدد من األحاديث ، وقد كلفته هذه اجملموعة أن يض ى من عمره عشرين سنة ق

حاديهث عن أحد مؤلف ، أو يروى حديثا ، إال وشد الرحال إليه ، ومهما كلفه األمر فال يرب  حىت جيتمع به ، ووخهذ عنهه ، ولهذلل َكهن مهن وهع األ

 ( . [70]70ولذلل عرب عنها سلص ي ة " )الص ي ة . وهذه األحاديث الم جاءت يف الكاىف ويعها ذهب ااؤلف إىل ص تها ، 

  

ويقول : " ويعتقد بعض العلماء أنه عرض على القائم رضي هللا عنه ) يعي اومام الثاا عشر ( فاست سنه وقال : كاؤ لشيعتنا " )      
71[71]

 )

 . 

ة خبهربه ، واالكتفهاء أبحكامهه . وههم جممعهون علهى اوقهرار " وقد اتفق أهل اومامة ، ووههور الشهيعة علهى تفضهيل ههذا الكتهاب ، واألخهذ بهه والثقه     

ن ويهع سرتفاع درجته وعلو قدره ، على أنه القةب الذى عليهه مهدار رواحت الثقهات ااعهروفق سلضهبط واوتقهان إىل اليهوم ، وعنهدهم أجهل وأفضهل مه

أصول األحاديث " )
72[72]

 . ) 

لكاىف ، ولكنا ذكر  من قبل أن مراتب احلديث ااعروفة عند متأخرى اجلعفرية دهرت على يد عالمتهم فال خالؤ إذن بق اجلعفرية حول مكانة ا       

 احللى ، أى بعد الكليي بقرابة أربعة قرون ، والكليي يذهب إىل أن كل ما وعه يف الكاىف ص ي  ، فماذا يعي سلص ي  هنا ب

ند ااتقدمق هو الذى يصه  العمهل بهه واالعتمهاد عليهه ، ولهو مل يكهن مهن حيهث سهنده مسهتوفياً يوض  هذا أحد كتاهبم فيقول : " إن الص ي  ع      

للشروط الم ذكر ها ، والص ي  يف عرؤ ااتأخرين هو اجلامع لتلل الشروط " )
73[73]

 . ) 

اعتربوا ويع مروحته حجة عليهم فيما بينهم وبق مث يقول بعد حديث عن الكليي وكتابه : " اات صل من ذلل أن الذين اعتمدوا على الكاىف ، و       

مل يكهن مصهدره  هللا سب انه ، هؤالء مل يعتمدوا عليها إال من حيث الوثوق واالطمِنان سلكليي الذى اعتمد عليها ، وكما ذكر  فهنن وثهوق الكليهي هبها

تيسهر لهه الوقهوؤ عليهها نظهراً لقهرب عههده سألئمهة علهيهم السهالم ، ووجهود سلنسبة إىل ويعها عدالة الرواة ، بل كهان يف بعضهها مهن جههة القهرائن الهم 

 األصول ااختارة يف عصره .

ص ي  هذا سالضافة إىل عنصر االجتهاد والذى يرافق هذه الب وث يف الغالب . يؤيد ذلل أن الكليي نفسه مل يدع أبن مروحت كتابه كلها من ال     

لعدول ، فهننه قال يف جواب من سأله دليف كتاب جامع يصه  العمهل بهه ، واالعتمهاد عليهه ، قهال : وقهد يسهر ىل هللا ااتصل سنده ساعصوم بواسةة ا

قته بتلل دليف ما سألأ ، وأرجو أن يكون حبيث توخيأ . وهذا الكالم منه كالصري  يف أنه قد بذل جهده يف وعه وإتقانه ، معتمدا على اجتهاده وث

ربعمائة الم كانأ مرجعاً ألكثر ااتقدمق عليه ، ومصدراً ألكثر مروحت كتابه " )اجملاميع واألصول األ
74[74]

 . ) 

علهى مهرور الههزمن بسهبب بعهد ااسهافة بهق األئمهة علههيهم  -ويقهول احلسهي أيضها : " والشهئ الةبيعهى أن تتضهاءل تلههل الثقهة الهم كانهأ للكهاىف        

زمن مبجئ دور العالمة احللى :  انفت  سب التشكيل يف تلل الرواحت علهى مصهراعيه بعهد أن صهنف احلهديث السالم وبق الةبقات الم توالأ مع ال

                                                
 . 8ص   ([70]70)  

 . 19ص  ( [71]71)  

 . 20ص   ([72]72)  

 . 43دراسات في الكافى للكلينى والصحيح للبخاري لهاشم معروف الحسنى ص   ([73]73)  

تقدون :ذل  أن ما في هذا اداول قد جمع في الكت  واداول ادربعمائة يراد بها ما اشتمل رلى :صم ادئمة ، أو روى رنهم بص واسطة :ما يعتقد الجعفرية ، ويع 126المرجع السابق : ص  ([74]74)  

 ، وراجع الفصل ادول من هذا القسم (   . 86وما بعدها وص   71ادربعة المعتمدة رندهم . ن انظر ضيال الدراية البا  العاشر ص 
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وقواعهده ،  إىل األصناؤ األربعة ، فت رر العلماء من تقليد ااتقدمق فيما يعود إىل احلديث ، وعرضهوا مهروحت الكهاىف و هره علهى أصهول علهم الدرايهة

وط ااقررة أقروا العمل به واالعتماد عليه ، وردوا ما مل تتوفر فيه الشروط ااةلوبة . وعلى هذا األساس ، توفعأ أحاديث فما كان منها مستوفياً للشر 

 الكاىف الم بلغأ ستة عشر  ألف حديث ومائة وتسعة وتسعق حديثاً على الن و التاِل : 

ئهة وأربعههة وأربعهون حهديثاً ، ااوثهق ألهف ومائههة وءانيهة وعشهرون حهديثاً ، القههوى الصه ي  منهها مخسهة يالؤ واثنهان وسههبعون حهديثاً ، واحلسهن ما       

(
75[75]

( ثالءائة وحديثان والضعيف تسعة يالؤ وأربعمائة ومخسة وءانون حديثاً )
76[76]

      . ) 

لهها عهن درجهة االعتبهار ، وعهدم جهواف االعتمهاد ونا َتدر اوشارة إليه أن اتصهاؤ ههذا ااقهدار مهن رواحت الكهاىف سلضهعف ال يعهي سهقوطها بكام     

ألصهول عليها يف أمور الدين ، ذلل ألن وصف الرواية سلضعف من حيث سندها ، وبل اظ ذاما ال  نع من قومها مهن  حيهة اثنيهة كوجودهها يف أحهد ا

هبها عنهد العلمهاء وقهد نهص أكثهر الفقههاء أن الروايهة الضهعيفة إذا األربعمائة ، أو بعض الكتب ااعتربة ، أو موافقتها للكتاب والسنة ، أو لكواا معمواًل 

أشتهر العمل هبا واألعتماد عليها تصب  كغرها من الرواحت الص ي ة ورمبا ت ج  عليها يف مقام التعارض )
77[77]

 . ) 

تقع يف اجلزأين األول والثاا . والفروع يف الفقه تقهع يف والكاىف يقع يف ءانية أجزاء تضم األصول والفروع : فاألصول وهى الم تتصل سلعقائد ،       

 فصهوهلا ، مخسة أجزاء ، أما اجلزء األخر وهو الروضهة ، فيقهول عنهه الهدكتور حسهق علهى   حمفهوظ : اها أكمهل الكليهي كتابهه ههذا ، وأمت رد مهواده إىل

وطرائف احلكم وألوان العلم نا الينبغى تركه ،فألف هذا اجملموع األنهف ،  بقيأ فحدات كثرة من خةب أهل البيأ ، ورسائل األئمة ويداب الصاحلق

و اه ) الروضة ( ألن الروضة منبأ أنواع الثمر ، ومعدن ألوان الزهر . والروضة على كل حال مرجع قيم وأصل شريف ... إخل )
78[78]

 .  ) 

ثالثة األ رى فإنها تقتصر على الروا ات المتصلة باألحكام هذا هو الكافى ، الكتاب األول عند الجعفر ة ، وما الكتب ال     

الفقهية ، وى ونها تلتقى م  الفروع من الكافى . ولذلك عندما نبحث عن وثر عقيدة اإلمامة ف  الكتب األربعة سندرس وو ً 

الحد ث عنهم ف  الجوء  األصول م  الروضة ، ثم نجعل الفروع من الكافى م  بقية الكتب األربعة . ووصحاب هذه الكتب سبق

الثانى عندما عرضنا ما دار بين الجعفر ة حول تحر ف القر ن الكر م ونقصه ، فالغالة الضالون الذ ن ذهبوا إلى وقوع 

التحر ف والنقص استندوا إلى روا ات من الكافى كتلك الت  ذكرها زاعماً نسبتها إلى اإلمام الصادي وهى " إن القر ن الذى 

صلى هللا عليه وسلم سبعة عشر ولف   ة " ، وى ون وكثر من عشرة   ف   ة  -رض  هللا عنه إلى   محمد  جاء به جبرئيل

وسقطت من كتاب هللا تعالى : وكذلك ولصقت التحر ف بكثير من  ى القر ن الكر م ، كما استندوا إلى روا ات مشابهة جاءت ف  

الين الذ ن قاموا بحركة التشكيك ف  كتاب هللا تعالى وجدنا القول عندما ضاي رير الكافى كما بينا . وعندما بحثنا عن الغالة الض

انحصر ف  على بن إبراهيم القمى الذى تحدثنا عنه وعن تفسيره وفى تلميذه الكلينى ، وكلما اتس  وضيف إليهما ريرهما ، وى 

لعو و . وعندما بحثنا عمن تصدى لهذه الحركة الكلينى من ووائل الغالة الذ ن قادوا حركة التضليل والتشكيك ف  كتب هللا ا

( واإلشارة هنا إلى ما سبق الحد ث عنه تغنى 77الضالة وجدنا الصدوي والطوسى من األوائل الذ ن سبقوا إلى هذا الفضل )

لمضل ، عن الخو  ف  هذا الموضوع  وضا نجتنبه قدر اإلمكان إ  ما دعت الضرورة إليه ، فالكافى مملوء بهذا الضالل ا

نبدأ اين احلديث عنها ، وبيان ما هبا من ضالل وفيع دثراً بعقيدة الرفض    وعلى األ ص ف  األصول والروضة ، وهى األجواء الت  

                                                
مامقانى : وهو وإن :ان احيحًا لغة ولكنه خصف االاطصح . ونقل رن غيره أن القوى هوالمروى اإلمامي في ضيال الدراية : قد يقال للموثق نالقوى ( لقوة الظن بجانبه بسب  حوثيقه ، قال ال  ([75]75)  

 غير الممدوح وال المذموم . وررفه غير أحد من المترخرين ، برنه ما خرج رن ادقسام المذ:ورة ولم يدخل في الضعيف . ثم قال : 

 ( .25عضهم جعله أاًص مستقًص ن انظر ص و:يف ما :ان رده ادكار من أقسام الموثق ، وب 

 ويبقى ثمانية وستون بغير ذ:ر ى   ([76]76)  

  وراجع ما :ت  آنفًا رن الترجيح ورلى ادخص مخالفة العامة التي لم يشر لها هنا . 130 – 129دراسات في الكافى : ص  ([77]77)  

 .  9مقدمة الروضة ص  ( [78]78)  

 انى من هذا الكتا   .راجع الجز لالا ( [79]79)  
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 الباطلة ، ومبا  دى به ابن سبأ  اللعق .

 أوال : اجلزء األول من أصول الكاىف

أكثر من ثلثيه يقع حتأ عنوان   ) كتهاب احلجهة ( ، قهال الكليهي ىف خةبهة الكهاىف " ووسهعنا عندما ننظر ىف اجلزء األول من أصول الكاىف  د أن      

ن النية ، إن قليالً كتاب احلجة ، وإن مل نكمله على است قاقه أل  كرهنا أن نبخس حظوده كلها ، وأرجو أن يسهل هللا  ه جل وعز ه إمضاء ما قدمنا م

 ( .9منه ، نوفيه حقوقه كلها " ) ص دخر األجل صنفنا كتاسً أوسع وأكمل 

احلجة والكتاب كما يبدو من عنوانه يتعلق سحلجة أى اومام ، فالكتاب نفسه إذن أثر من ياثر عقيدة اومامة الباطلة   وننظر ىف أبواب كتاب         

 ( . 167هذا فنرى " سب الفرق بق الرسول والنيب وا دث " ) ص 

: عن فرارة قال : سألأ أس جعفر عن قول هللا عز وجل وكان " رسواًل نبياً " ما الرسول وما النيب ب قال النيب الذَ يرى يف منامه  والرواية األوىل       

                   لصهوت    ، ويسمع الصوت وال يعاين االل . والرسول الذَ يسمع الصوت ، ويرى يف اانام ويعهاين االهل . قلهأ " اومهام مها منزلتهه ب قهال : يسهمع ا

 . (8008)وال حمدث] َوَما َأْرَسْلَنا مِّن قَهْبلَِّل مِّن رَُّسوٍل َواَل َنيبِّ ٍ  [وال يرى ، وال يعاين االل ، مث تال هذه ايية  

 . (8118)وضم الباب ثالث رواحت أخرى      

 إال إبمام حىت يعرؤ " . وذكر الكليي بعد هذا ثالث رواحت أبن " احلجة ال تقوم هلل على خلقه     

 ( ذكر الكليي ثالث عشرة رواية منها :  179– 178وىف " سب أن األرض ال للو من حجة " ) ص      

 . (88)عن أىب عبدهللا : أن األرض ال للو إال وفيها إمام كيما إن فاد ااؤمنون شيِاً ردهم وإن نقصوا شيِاً أَه هلم     

 جل وأعظم من أن ي ع األرض بغر إمام عادل .وعنه : أن هللا أ    

 وعنه أيضاً : لو بقيأ األرض بغر إمام لساخأ .    

 وعن أىب جعفر : لو أن اومام رفع من األرض ساعة ااجأ أبهلها كما  وج الب ر أبهله .    

( ذكر مخس رواحت منهها :     " عهن أىب عبهدهللا : لهو  180-791وىف " سب أنه لو مل يبق ىف األرض إال رجالن لكان أحد ا احلجة "         )     

أنهه تركهه بغهر حجهة هلل عليهه ".    وذكهر  –كان الناس رجلق لكان أحد ا اومام وقال : إن يخر من  وت اومام لهِال  هت  أحهد علهى هللا عهز وجهل 

 ( منها : 185-180الكليي أربع عشرة رواية ىف " سب معرفة اومام والرد إليه " ) ص 

 " عن أىب محزة عن أىب جعفر قال : إمنا يعبد هللا من يعرؤ هللا فأما من اليعرؤ هللا فهنمنا يعبده هكذا ضالاًل .  

، وموا ة على وا ئتمام به ووئمية  صلى هللا عليه وسلمقلأ : جعلأ فداع فما معرفة هللا ب قال : تصديق هللا عز وجل ، وتصديق رسوله      

 . ([83]83)والبراءة إلى هللا عو وجل من عدوهم ، هكذا  عرف هللا عو وجل "  الهدى

                                                

اْيَطاُن ُِاِ أُْمنِيَّتِاهِ  اآلية الكريمة نصها :   ([80]80)   َل إاِلَّ إَُِا تََمنَّاى أَْلقَاى الشَّ  ِ ُساولَل َواَل نَبِا : الحك  ( وحرفهكا الكلينكى ليصكل إلكى أن  52ن    َوَما أَْرَسْلنَا ِمان قَْبِلاَك ِمان رَّ

       اإلمام مرسل يوحى إليه .

 . 177انظر ص   ([81]81)  

 ومعنى هذا أن إمامهم الاانى رشر يقوم بهذا الدور اآلن .    ([82]82)  

 . 180ص   ([83]83)   

This file was downloaded from QuranicThought.com



وعن وبى عبدهللا : " كان ومير المؤمنين إماماً ثم كان الحسن إماما ثم كان الحسين إماماً ، ثم كان على بن الحسين إماماً ثم      

 .  ([84]84)"  صلى هللا عليه وسلمبارك وتعالى : ومعرفة الرسول كان محمد بن على إماماً ، من ونكر ذلك كان كمن ونكر معرفة هللا ت

وترى الكليي بعد هذا  هرؤ معهاا بعهض يَ القهرين الكهرج ليؤيهد مها سهبق وليصهل إىل االفه اء أبن أصه اب الثالثهة ضهلوا أى أصه اب اخللفهاء       

 الراشدين الثالثة.

وا ة ، منها ما نسبه لإلمام الصادي : " نحن الذ ن فر  هللا طاعتنا ، وفى " باب فر  طاعة األئمة "  ذكر سب  عشرة ر    

   س  الناس إ  معرفتنا ، و   عذر الناس بجهالتنا من عرفنا كان مؤمناً ، ومن ونكرنا كان كافراً ومن لم  عرفنا ولم  نكرنا كان 

 ( .[85]85ضا ً " )

(  ذكر  مس روا ات و حيرف معيانى بعي  10 - 11ى  لقه " ) ص وفى " باب فى ون األئمة شهداء هللا عو وجل عل     

   ات القر ن الكر م ، ليجعل وئمة الجعفر ة الرافضة هم الشهداء على الناس . 

َها َأنهَأ ُمنه( يذكر أربع رواحت ، و رؤ معي ايية السابعة من سهورة الرعهد " 192 - 191وىف " سب أن األئمة هم اهلداة " )      ٌر َولُِّكهل ِّ قَههْوٍم إِّمنَّ ذِّ

 "   فيؤول كلمة هاد أباا اومام على ، مث أئمة الشيعة اجلعفرية من بعده . َهادٍ 

 ( يذكر سأ رواحت منها: 193-192وىف " سب أن األئمة والة أمر هللا وخزنة علمه " ) ص       

" استكمال حجتى على األشقياء من ومتك من تيرك  قال تبارك وتعالى : -صلى هللا عليه وسلم  -عن وبى جعفر عن الرسول      

و  ة على واألوصياء من بعدك ، فإن فيهم سنتك وسنة األنبياء من قبلك ، وهم  وانى على علمى من بعدك " . ثم قال الرسول 

 : " لقد ونبأنى جبر ل رض  هللا عنه بأسمائهم ووسماء  بائهم " .

عو وجل  لقنا فأحسن  لقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا  وانه فيى سيمائه وورضيه ، وفيها : " عن وبى عبدهللا إن هللا      

 ولنا نطقت الشجرة ، وبعبادتنا عبدهللا عو وجل ، ولو نا ما عبدهللا " .

(  يذكر الكلينيى ثيالث 13-1وفى " بياب ون األئمية  لفياء هللا عيو وجيل فيى ورضيه ووبوابيه التيى منهيا  يؤتى "   ) ص     

َاتِّ َلَيْسهَتْخلَِّفنهَُّهم يفِّ اأْلَْرضِّ َكَمها اْسهَتْخَلَف  [ت و ذكر ون األئمة المراد من قول هللا تعيالى : روا ا لُهوا الصَّهاحلِّ هنُكْم َوَعمِّ يَن يَمنُهوا مِّ ُ الَّهذِّ َوَعهَد اّللَّ

مْ  يَن مِّن قَهْبلِّهِّ  : النور ( .55)   ] الَّذِّ

 [(  ذكر هذه الروا ات : عن وبى  الد الكابلى ، عن وبى جعفر : 1-16 وفى " باب ون ا ئمة نور هللا عو وجل " ) ص     
ّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ َوالنُّورِّ الَّذَِّ َأنَزْلَنا  ُنوا سِّ  . ([86]86)  ]َف مِّ

 الذى ونيول ، قال :  ا وبا  الد ، النور وهللا نور األئمة من  ل محمد صلى هللا عليه وسلم إلى  وم القيامة ، وهم وهللا نور هللا     

وهم نور هللا فى السموات واألر  . وهللا  ا وبا  الد لنور اإلمام فى قلوب المؤمنين ونور من الشيمس المضيي ة بالنهيار ، وهيم 

وهللا  نورن قلوب المؤمنين ، و حجب هللا عو وجل نورهم عمن  شاء فتظلم قلوبهم ، وهللا  ا وبا  الد    حبنا عبد و تو نا حتى 

 قلبه ، و   طهر هللا قلب عبد حتى  سلم لنا و كون سلماً لنا ، فإذا كان سلماً لنا سيلمه هللا مين شيد د الحسياب ، و منيه  طهر هللا

 من فوع  وم القيامة  األكبر " .

 ة " . ( من األعراف " النور ف  هذا الموض  على ومير المؤمنين واألئم157وعن وبى عبدهللا فى تفسير النور فى ) اآل ة      

 (  عنى إماماً       تأتمون به. 8) الحد د :  ] نُورًا ََُْشوَن بِّهِّ  [وعن وبى جعفر فى      

ْشهَكاةٍ  [وعن صالح بن سهل الهمدانى قال : قال وبو عبدهللا فى قيول هللا      تعيالى :          هَماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َمثَهُل نُهورِّهِّ َكمِّ ُ نُهوُر السَّ . ]اّللَّ

                                                
 . 181ص   ([84]84)  

  .190: 185، وانظر البا  : ص  187ص   ([85]85)   

 . 8التغابن :  ([86]86)  
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ْصَباٌ   [عليها السالم     فاطمة  ْصَباُ  يفِّ فَُجاَجٍة   [الحسن ]فِّيَها مِّ َ   [الحسين ]اْلمِّ َا َكوَْكٌب ُدر ِّ فاطمة كوكب درى بين نساء  ] الزَُّجاَجُة َكَأاَّ

هيءُ        هود ية و  نصيرانية   بِّيَّهةٍ َشهْرقِّيٍَّة َواَل َ رْ الَّ    إبيراهيم رضي  هللا عنيه  يُوَقُد مِّن َشهَجَرٍة     مَُّبارََكهةٍ   [وهل الدنيا   َيَكهاُد فَيْهتُهَهها ُيضِّ

َََْسْسُه َ ٌر نُّوٌر َعَلى نُورٍ   [يكاد العلم ينفجر هبا ] ُ لِّنُهورِّهِّ َمهن َيَشهاء [إمهام منهها بعهد إمهام  ] َوَلْو مَلْ  ُ [يههدى هللا لألئمهة مهن يشهاء ] يَهْههدَِّ اّللَّ َوَيْضهرُِّب اّللَّ

 ( .[87]87) ] لنَّاسِّ اأْلَْمثَاَل لِّ 

هن فَهْوقِّههِّ َسهَ اٌب دُُلَمهاتٌ  [الثاليث    ] يَهْغَشاُه َمهْوجٌ  قال  : األول وصاحبه   ]َأْو َكظُُلَماتٍ  قلت :          ] بَهْعُضهَها فَههْوَق بَهْعهضٍ   الثيانى  ]  م ِّ

ُ لَهُه نُهورً  [المؤمن فى ظلمه فتنتهم  ]إَِّذا َأْخَرَج َيَدهُ  [معاو ة لعنه هللا وفتن بين ومية  ْ جَيَْعلِّ اّللَّ إمامياً مين وليد فاطمية  ]ا مَلْ َيَكْد يَهَراَها َوَمن ملَّ

 ( .[88]88إمام  وم القيامة) ]َفَما َلُه مِّن نُّورٍ [عليها السالم 

ْ َههااِِّّم [وقييال فييى قولييه تعييالى       ْم َوأبَِّ يهِّ لقياميية تسييعى بييين  ييدي المييؤمنين ( وئميية المييؤمنين  ييوم ا[89]89)] َيْسههَعى نُهورُُهم بَههْقَ َأيْههدِّ

 وبأ مانهم حتى  نولوهم منازل وهل الجنة . وعن على بن جعفر عن و يه موسى مثله .

مْ  [وعن وبى الحسن      َواهِّهِّ فهْ قال :  ر دون ليطف وا و  ة ومير الميؤمنين بيأفواههم ... " وهللا  ([90]90)،  ] يُرِّيُدوَن لُِّيْةفُِّؤوا نُوَر اّللَِّّ أبَِّ

ّللَِّّ َوَرُسهولِّهِّ َوالنُّهورِّ الَّهذَِّ َأنَزْلَنها [نوره : وهللا متم اإلمامة ، واإلمامة ه  النيور وذليك قوليه عيو وجيل :  متم ُنوا سِّ ( قيال : [91]91)]فَه مِّ

 النور هو اإلمام .

عليى   يذ بيه ، وميا (  روى الكا نى : عن وبى عبدهللا : ما جياء بيه 16-18وفى " باب ون األئمة هم وركان األر  " )      

 -صيلى هللا علييه وسيلم  -صيلى هللا علييه وسيلم ، ولمحميد  -نهى عنه ونتهى عنه ، جيرى ليه مين الفضيل مثيل ميا جيرى لمحميد 

الفضل على جمي  من  لق هللا عو وجل ، المتعقب عليه ف  شىء من وحكامه كالمتعقب على هللا وعلى  رسيوله ، واليراد علييه 

د الشرك باهلل . كان ومير المؤمنين باب هللا الذى    ؤتى إ  منه ، وسبيله الذى من سلك بغيره هليك ف  صغيرة وو كبيرة على ح

، وكذلك  جرى ألئمة الهدى واحداً بعد واحد ، جعلهم هللا وركان األر  ون تميد بأهلها ، وحجته البالغية عليى مين فيوي األر  

ول : ونيا قسييم هللا بيين الجنية والنيار ، وونيا الفياروي األكبير ، وونيا صياحب ومن تحت الثرى ، وكان ومير المؤمنين كثيراً ما  قي

العصا والميسم ، ولقد وقرت لى جمي  المالئكة والروح والرسل بمثل ما وقروا به لمحمدرض  هللا عنه ، ولقيد حمليت عليى مثيل 

ى فأكسيى ، و سيتنطق ووسيتنطق فيأنطق حمولته وهى حمولة الرب ، وون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  دعى فيكسى ، وودع

على حد منطقه ، ولقد وعطيت  صا ً ما سبقنى إليها وحد قبلى : علمت المنا ا والبال ا واألنساب ، وفصل الخطياب ، فليم  فتنيى 

        (.     ما سبقنى ، ولم  عوب عنى ما راب عنى ، وبشر بإذن هللا ووؤدى عنه ، كل ذلك من هللا مكننى فيه بعلمه )

وذكر الروا ة السابقة و ضاً بطر ق   ر ، وذكر مضيمونها بطر يق ثاليث ، وفيهيا ون األئمية " جعلهيم هللا وركيان األر  ون      

                                                
 . 35النور :  ([87]87)  

َل يَغَْشاَُ   " ، ولكنه ذ:ر أجزال منها ونصكها 40لاالث الخلفال الراشدين رضى هللا حعالى رنهم ، وفى اآلية التى ذ:رها من سورة النور " يقصد الكلينى بادول والااني وا ([88]88)    ِ أَْو َمظُلَُماتَل ُِِ بَْحرَل لُّج ِ

ن َُْوقِِه َسَحاٌب ظُلَُماٌت بَعُْضَها َُْوَق بَعْضَل إَُِا  ن َُْوقِِه َمْوٌج م ِ ُ لَهُ نُوًرا ََُما لَهُ ِمن نُّورَل َمْوٌج م ِ َرَج يََدَُ لَْم يََمْد يََراَها َوَمن لَّْم يَْجعَِل للاَّ ُْ ،  -، ومع ظهور اندقة الكلينى وموقفه من خير البشر بعد الرسول   أَ

 يطلق رليها الرافضة : حجة اإلسصم .    

 .  12الحديد :  ([89]89)  

 . 8الصف :  ([90]90)  

 . 8التغابن :  ([91]91)  

 مما جال في الحاشية . ([92]92)  

 صاحب العصا : أى عصا موسى التي صارت إليه من شعيب ، وإلى شعيب من آدم ، يعنى هي عندى أقدر بها على ما قدر عليه موسى .     

المنيافق بكيى النفيا  . المناييا والبالييا : آجيال النياب ومصيائبهم فليم يفتنيى ميا سيبقنى : أى عليم ميا  الميسم : المكواة ، لما كان بحبه وبغضه يتميز المؤمن من المنافق ، فكأنه كيان يسيم عليى جبيين    

 مضى . ما غاب عنى : أى علم ما يأتى .
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 تميد بهم ، والحجة البالغة على من فوي األر  ومن تحت الثرى " .

ودولية اليدول ، وإنيى  ([93]93)ى لصياحب الكيرات ثم ذكر روا ة مماثلة عن وبى جعفر ، وفيها ون اإلمام علياً قال : " وإن      

 لصاحب العصا والميسم ، والدابة الت  تكلم الناس " .

(  ذكر الكلينى فيميا  رو يه : إن اإلمامية  يص هللا عيو 18-05وفى  " باب نادر جام  ف  فضل اإلمام وصفاته "  ) ص     

تهزل يف ذريتهه يرثهها بعهض عهن بعهض قهر  فقهر  حهىت ورثهها هللا تعهاىل النه  صهلى هللا عليهه  رضي هللا عنه بعد النبوة ... فلهموجل بها إبراهيم الخليل 

ُّ اْلُمهؤْ  [وسلم فقال جل وتعاىل  ُ َوِلِّ يَن يَمنُهوْا َواّلل  ُّ َوالَّهذِّ ُعوُه َوَههَذا النَّيبِّ يَن اتهَّبهَ يَم َللَّذِّ نِّقَ إِّنَّ َأْوىَل النَّاسِّ إبِِّّبْهَراهِّ  اصية فقليدها  فكانيت ليه ([94]94) ]مِّ

يَن  [تعهاىل  صلى هللا عليه وسلم علياً أبمر هللا تعاىل على رسم نا فرض هللا . فصارت يف ذريته األصفياء الذين يَتههم هللا العلهم واو هان بقولهه َوقَهاَل الَّهذِّ

ْعهثِّ  ْعهثِّ ُأوتُوا اْلعِّْلَم َواْوِّ َاَن َلَقْد َلبِّثْههُتْم يفِّ كَِّتهابِّ اّللَِّّ إِّىَل يَههْومِّ اْلبهَ (  فههى يف ولهد علهى خاصهة إىل يهوم القيامهة ، إذ ال نه  بعهد [95]95)] فَهَههَذا يَههْوُم اْلبهَ

وعز ااسلمق ، حممد ، فمن أين خيتار هؤالء اجلهال اومام ااةهر من الذنوب ، وااربأ من العيوب ، ااخصوص سلعلم ااوسوم سحللم ، نظام الدين ، 

فرين . اومام واحد دهره ، ال يدانيه أحد ، وال يعادله عهامل ، وال يوجهد منهه بهدل وال لهه مثهل وال نظهر ، ريصهوص سلفضهل  و ين اانافقق ، وبوار الكا

اومهام كله من  ر طلب منه وال اكتساب ، بل اختصهاص مهن اافضهل الوههاب ، فمهن ذا الهذى يبلهغ معرفهة اومهام ، أو  كنهه اختيهاره .. رامهوا إقامهة 

 ، ووقعهوا  قصة ، ويراء  مضلة ، فلم يزدادوا منه إال بعداً ، قاتلهم هللا أا يؤفكون ، ولقد راموا صعباً ، وقالوا إفكاً وضلوا ضالاًل بعيهداً بعقول حائرة 

 يف احلرة ، إذ تركوا اومام عن بصرة ، وفين هلم الشيةان أعماهلم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين .

َورَبَُّل خَيُْلُق َما َيَشاء َوخَيَْتاُر َما َكاَن هَلُُم  [هللا واختيار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ، وأهل بيته إىل اختيارهم ، والقرين يناديهم ر بوا عن اختيار       

ا ُيْشرُِّكونَ  هْن َوَما َكاَن لُِّمْؤمٍِّن  [(  وقال عز وجل : [96]96) ]اخلَِّرَُة ُسْبَ اَن اّللَِّّ َوتَهَعاىَل َعمَّ ُ َوَرُسهولُُه َأْمهًرا َأن َيُكهوَن هَلُهُم اخلِّهَرَُة مِّ َنهٍة إَِّذا َقَضهى اّللَّ َواَل ُمْؤمِّ

مْ   ( .[98]98)] إِّن َكانُوا َصادِّقِّقَ  [إىل ]َما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُموَن َأْم َلُكْم كَِّتاٌب فِّيهِّ َتْدُرُسوَن  [( وقال : [97]97) ] َأْمرِّهِّ

ره هللا عز وجل ألمور عباده شر  صدر لذلل ، وأودع قلبه ينابيع احلكمهة ، وأهلمهه العلهم إهلامهاً ، فلهم يعهى بعهده جبهواب ، وال وأن العبد إذا اختا      

  ر فيه عن الصواب ، فهو معصوم مؤيد موفق مسدد ، قد أمن من اخلةاح والزلل والعثار .

 ( يذكر الكليي مخس رواحت منها : 206 - 205الذين ذكرهم هللا عز وجل " ) ص وىف " سب أن األئمة والة األمر وهم الناس ا سودون      

هنُكْم  [إن اومام الباقر سِل عن قهول هللا تعهاىل :       يَن ُأوتُهوْا  [فكهان جوابهه :  ([99]99) ]َأطِّيُعهوْا اّلل َ َوَأطِّيُعهوْا الرَُّسهوَل َوُأْوِلِّ اأَلْمهرِّ مِّ َأمَلْ تَههَر إِّىَل الَّهذِّ

يَن َنصِّ  يَن َكَفُروْا َهُؤالء َأْهَدى مَِّن الَّذِّ جلِّْبأِّ َوالةَّاُ وتِّ َويَهُقوُلوَن لِّلَّذِّ ُنوَن سِّ ، يقولهون ألئمهة الضهاللة والهدعاة إىل النهار :  ] يَمُنوْا َسهبِّيالً يًبا م َِّن اْلكَِّتابِّ يُهْؤمِّ

يَن َلَعنهَُهمُ  [هؤالء أهدى من يل حممد سبيال         يٌب م َِّن اْلُمْللِّ ُأْولَهَِّل الَّذِّ رًا . َأْم هَلُْم َنصِّ ُ فَهَلن َتَِّد َلُه َنصِّ ُ َوَمن يَهْلَعنِّ اّلل  يعي اومامة واخلالفة .  ]  اّلل 

ُ مِّن َفْضه …[نن الناس الذين عي هللا.   ] َفهنًِّذا الَّ يُهْؤتُوَن النَّاَس نَقِّرًا[ نهن النهاس ا سهودون  ([100]100) ] لِّهِّ َأْم َ ُْسُدوَن النَّاَس َعَلى َم  يََتُهُم اّلل 

                                                
 في الحاشية فسرها بقوله : أى الرجعات إلى الدنيا .   ([93]93)  

 . 68آل رمران :  ([94]94)  

 . 56الروم :  ([95]95)   

 . 68 القصص : ([96]96)  

 . 36ادحزا  :  ([97]97)   

 . 41ك  36القلم :  ([98]98)   

 . 59النسال :  ([99]99)   

 . 54ك  51النسال :  ([100]100)   
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 على ما يَت  هللا من اومامة دون خلق هللا أوعق .

 ( يذكر ثالث رواحت . 207 -– 206وىف " سب أن األئمة هم العالمات الم ذكرها هللا عز وجل يف كتابه " ) ص       

( يهذكر ثهالث رواحت ،  هرؤ هبها معهاا بعهض يى القهرين  207ههم األئمهة " ) ص  وىف " سب أن ايحت الم ذكرهها هللا عهز وجهل يف كتابهه          

 الكرج كما فعل يف الباب السابق .

( ، يهذكر سهبع رواحت ، 210 - 208صلى هللا عليه وسهلم . مهن الكهون مهع األئمهة"   ) ص  -عز وجل ، ورسوله  -وىف " سب ما فرض هللا       

 . ([101]101) ]اتهَُّقوْا اّلل َ وَُكونُوْا َمَع الصَّادِّقِّقَ  [هللا تعاىل من قوله : روايتق أن األئمة هم مراد 

صلى هللا عليه وسلم ، فيهزعم أنهه قهال : مهن سهره أن  يها حيهاتى ، و هوت ميتهىت ، ويهدخل اجلنهة . فليتهول -وينسب مخساً من الرواحت للرسول       

 ضها : لقد أَتا جربائيل أب ائهم ، وأ اء يسئهم ، وأحبائهم وااسلمق لفضلهم .على بن أىب طالب وأوصياءه من بعده . وىف بع

 ىت .وىف رواية أخرى : إىل هللا أشكو أمر أمىت ، اانكرين لفضلهم ، القاطعق فيهم صلىت ، وأج هللا ليقتلن ابي ، ال أ  هلم هللا شفاع      

-210لقهرين اجمليهد يف األبهواب التاليهة " سب أن الهذكر الهذين أمهر هللا اخللهق بسهؤاهلم ههم األئمهة " )ص و د حتريف الكليي اعاا بعهض يحت ا     

 ( ثالث رواحت .212

 ، روايتان ( . 212" سب أن من وصفه هللا تعاىل يف كتابه سلعلم هو األئمة " ) ص      

 رواحت ( .، ثالث  213" سب أن الراسخق يف العلم هم األئمة " ) ص      

 مخس رواحت ( .214 - 213" سب أن األئمة قد أوتوا العلم وأثبأ يف صدورهم " ) ص      

 ، أربع رواحت ( .  215- 214" سب يف أن من اصةفاه هللا من عباده ، وأورثهم كتابه هم األئمة " ) ص      

 ، روايتان ( . 216" سب أن القرين يهدى لإلمام " ) ص      

 ، أربع رواحت ( .217" سب أن النعمة الم ذكرها هللا عز وجل يف كتابه األئمة " )ص      

 ، مخس رواحت ( .219-218" سب أن ااتو ق الذين ذكرهم هللا تعاىل يف كتابه هم األئمة والسبيل فيهم مقيم " ) ص     

( وأوىل الهروايتق 216-215مان : إمام يدعو إىل هللا ، وإمهام يهدعو إىل النهار " ) ص ويذكر الكليي روايتق يف " سب أن األئمة يف كتاب هللا إما     

 هي : 

مْ  [عن أىب حعفر : اا نزلأ هذه ايية "       ( قال ااسلمون : ح رسول هللا ، ألسأ إمام الناس كلهم أوعق ب [102]102) ] يَهْوَم َنْدُعو كلَّ ُأَ ٍس إبَِِّّمامِّهِّ

هللا صلى هللا عليه وسلم : أ  رسول هللا إىل الناس أوعق ، ولكن سيكون من بعدى أئمة على الناس من هللا من أهل بيىت ، يقدمون قال : فقال رسول 

م ىف الناس فيكذبون ، ويظلمهم أئمهة الكفهر والضهالل وأشهياعهم ، فمهن واالههم واتهبعهم وصهدقهم فههو مهي ومعهى وسهيلقاا ، أال ومهن دلمههم وكهذهب

 ي وال معى ، وأ  منه برىء .فليس م

 ( يذكر سأ رواحت منها :220 -219وىف"  سب عرض األعمال على الن  صلى هللا عليه وسلم واألئمة " ) ص      

أعمههالكم  عههن عبههدهللا بههن أسن الههزحت ، وكههان مكينهها عنههد الرضهها قههال : قلههأ للرضهها : ادع هللا ىل وألهههل بيههىت ، فقههال : أو لسههأ أفعههل ب وهللا إن    

                                                
 . 119التوبة :  ([101]101)  

 . 71اإلسرال :  ([102]102)  
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نُهونَ  [لتعرض على يف كل يوم وليلة قال : فاستعظمأ ذلل ، فقال ىل : أما تقرأ كتاب هللا عز وجل  ُ َعَمَلُكهْم َوَرُسهولُُه َواْلُمْؤمِّ  ] َوُقلِّ اْعَملُهوْا َفَسهَرَى اّلل 

 ( .[104]104( قال : هو وهللا على بن أىب طالب )[103]103)

 ( ، يذكر روايتق .220لى االستقامة عليها والية على " ) ص وىف " سب أن الةريقة الم حث ع    

 ( يذكر ثالث رواحت . 221وىف " سب أن األئمة معدن العلم ، وشجرة النبوة وريتلف ااالئكة " ) ص      

 ( يذكر ءاا رواحت . 223ه  221وىف " سب أن األئمة ورثة العلم ، يرث بعضهم بعضاً العلم "  ) ص      

 ( يذكر سبع رواحت ، منها :226 -223وىف " سب أن األئمة ورثوا علم الن  وويع األنبياء واألوصياء ، الذين  قبلهم " ) ص      

كهان أمهق هللا يف خلقهه ، فلمها قهبض صهلى هللا عليهه وسهلم كنها أههل البيهأ ورثتهه ،   -صهلى هللا عليهه وسهلم  -كتب الرضا : أما بعد ، فهنن حممهداً       

( ، وإ  لنعهرؤ الرجهل إذا رأينهاه حبقيقهة او ههان ، [105]105ن ن أمنهاء هللا يف أرضهه عنهد  علهم الههبالح واانهاح وأنسهاب العهرب ، ومولهد اوسههالم )فه

، ليس على ملة اوسالم وحقيقة النفاق . وإن شيعتنا اكتوبون أب ائهم وأ اء يسئهم ، أخذ هللا علينا وعليهم اايثاق ، يردون مورد  ويدخلون مدخلنا 

 ]َويَهْهدَِّ إَِّلْيهِّ َمن يُنِّيبُ  [) من والية على ( إن هللا ) ح حممد (  ] َما َتْدُعوُهْم إَِّلْيهِّ   [) من أشرع بوالية على (  ] َكرُبَ َعَلى اْلُمْشرِّكِّقَ   [ ر  و رهم ... 

 ( . من جييبل إىل والية على . [106]106)

ههَماء َواأْلَْرضِّ إِّالَّ يفِّ كَِّتهاٍب مُّبِّههقٍ  [( أن هللا يقههول : 10][1077عهن أىب احلسههن األول ) ههْن َ ائَِّبههٍة يفِّ السَّ مثَّ َأْورَثْهَنهها  [( ، مث قههال :[108]108) ] َوَمها مِّ

َنا مِّْن عَِّبادِّ َ  يَن اْصةََفيهْ  ( . [110]110كل شىء )  ( فن ن الذين اصةفا  هللا عز وجل ، أورثنا هذا الذى فيه تبيان[109]109) ] اْلكَِّتاَب الَّذِّ

( يهذكر روايتههق 228 - 227وىف " سب أن األئمهة عنهدهم ويههع الكتهب الهم نزلههأ مهن عنهد هللا وأاههم يعرفواها علهى اخههتالؤ ألسهنتها " ) ص      

 تفيدان معي الباب .

( . واجلزء األول من الباب 229-228لمه كله " ) ص ويذكر الكليي سأ رواحت يف " سب أنه مل جيمع القرين كله إال األئمة ، وأام يعلمون ع     

يتفق مع ما ذكر ه من ذهاب الكليي إىل وقوع النقص يف كتاب هللا تعاىل ، واجلزء األخر يذكر  مبا قلنا عن القرين الناطق )
111[111]

. ) 

د أن الذى أحضر عر  بلقيس كان عنده حرؤ واحد من ( يذكر ثالث رواحت تفي230وىف " سب ما أعةى األئمة من اسم هللا األعظم " ) ص       

 اسم هللا األعظم ، وهو ثالثة وسبعون حرفا ، على حق أن أئمة اجلعفرية عندهم اثنان وسبعون ، واستأثر هللا سب انه حبرؤ واحد .

عفر : كانأ عصا موسى يدم فصارت إىل ( يذكر مخس رواحت هي : عن أىب ج232-231وىف " سب ما عند األئمة من يحت األنبياء " )ص       

استنةقأ شعيب ، مث صارت إىل موسى بن عمران ، وإاا لعند  ، وإن عهدى هبا ينفا وهى خضراء كهيِتها حق انتزعأ من شجرما ، وإاا لتنةق إذا 

                                                
 . 105التوبة :  ([103]103)  

 رلى الرواية : يعنى رليًا وأوالده ادئمة " وانما خص رليًا بالذ:ر دنه :ان خااة الموجود في امان المرمورين بالعمل مشافهة .  في الحاشية لم يرفض هذا االفترال البين ، وإنما رلق  ([104]104)  

 ، وقيل موضع حولده ومحل ظهوره .   أى يعلمون كل من يولد هل يموت على اإلسالم أو على الكفرفي الحاشية : مولد اإلسصم :  ([105]105)  

ُ يَْجتَبِِ إِلَْيِه َمن يََشاء َويَْهِدي إِلَْيِه َمن يُنِيُب   ، واآلية محرفة ، فنصها 13الشورى :  (106][106)    .  َمبَُر َ لَى اْلُمْشِرِميَن َما تَْد ُوهُْم إِلَْيِه للاَّ

 هو إمامهم السابع موسى بن جعفر  . ( [107]107)  

 .  75النمل :  ([108]108)  

 . 23فا ر :  ([109]109)  

 العالمين .  ومعنى هذا أنه ما من غائبة في السماء واألرض إال يعلمها أئمة الجعفرية ، فالكلينى هنا يجعل علمهم فو  مستوى المخلوقات ويسويهم برب ([110]110)  

 راجع الجزل الاانى من هذا الكتا  .  ([111]111)  
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ه ، إاها حيهث أقبلهأ تلقهف مها وفكهون . يفهت  هلها ، أعدت لقائمنا يصنع هبا ما كان يصنع موسى ، وإاا ل وع وتلقف ما وفكون ، وتصنع مها تهؤمر به

 شعبتان : إحدا ا يف األرض واألخرى يف السقف وبينهما أربعون ذراعا ، تلقف ما وفكون بلسااا .

 وعن أىب عبدهللا : ألوا  موسى عند  ، وعصا موسى عند  ، ونن ورثة النبيق .       

: إن القهائم إذا قهام مبكهة وأراد أن يتوجهه إىل الكوفهة  دى مناديهه : أال ال  مهل أحهد مهنكم طعامها وال شهراس ، وعن أىب عبدهللا : قال أبهو جعفهر        

ىت ينزلوا  و مل حجر موسى بن عمران وهو وقر بعر ، فال ينزل منزال إال انبعث عق منه ، فمن كان جائعا شبع ، ومن كان دامِا روى ، فهو فادهم ح

 كوفة.النجف  من دهر ال

 وعن أىب جعفر : خرج أمر ااؤمنق ذات ليلة بعد عتمة وهو يقول :  همهة  همهة وليلهة مظلمهة ، خهرج علهيكم اومهام وعليهه قمهيص يدم ، وىف      

 يده خامت سليمان ، وعصا موسى .

 القميص عندهم من الرسول صلى هللا عليه وسلم .والرواية األخرة تبق أن قميص يوسف جاء إبراهيم من اجلنة ، ف ماه من النار ، وأن هذا      

( يذكر تسع رواحت تفيد أن األئمة عندهم كل ما 237-232وىف " سب ما عند األئمة من سال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومتاعه " ) ص     

وىف رواية عن أمهر ااهؤمنق أن رسهول صهلى هللا عليهه وسهلم  ترع الرسول صلى هللا عليه وسلم. وىف بعض الرواحت أن من هذا ااتاع ما هو من اجلنة ، 

س  على كفله ، كلمه محاره قائاًل : " أبىب أنأ وأمى : إن أىب  حدثي ، عن أبيه عن جده ، عن أبيه ، أنه كان مع نو  يف السفينة ، فقام إليه نو  فم

. فاحلمد هلل الذى جعلي ذلل احلمار " )مث قال : خيرج من صلب هذا احلمار محار يركبه سيد النبيق وخاَهم 
112[112]

 . ) 

( ذكهر أربهع رواحت ، وههى تفيهد أن أى أههل بيهأ وجهد التهابوت 238وىف " سب أن مثل سال  رسول هللا مثل التابوت يف بي إسهرائيل "  ) ص      

 على سهبم أوتوا النبوة ، ومثلهم من صار إليه السال  ، فهننه يؤتى اومامة .

 ( ذكر الكليي ءاا رواحت هي : 242ه  238وىف " سب فيه ذكر الص يفة واجلفر واجلامعة ومص ف فاطمة " ) ص      

عن أىب بصر قال : دخلأ على أىب عبدهللا رضي هللا عنه فقلأ له : جعلهأ فهداع إنهي أسهألل عهن مسهألة ، ههنها أحهد يسهمع كالمهى ب قهال :  -1 

ه س ا بينهه وبهق بيهأ يخهر فهاطلع فيهه مث قهال : ح أس حممهد سهل عمها بهدا لهل . قهال : قلهأ : جعلهأ فهداع إن شهيعتل فرفع أبو عبدهللا رضي هللا عن

لى هللا عليهه يت دثون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علم عليا رضي هللا عنه سسً يفت  له منه ألف سب ب قال : فقال ح أس حممهد ، علهم رسهول صه

 عنه ألف سب يفت  من كل سب ألف سب . قال : قلأ هذا وهللا العلم . قال : فنكهث سهاعة يف األرض مث قهال : إنهه لعلهم ومها وسلم عليا رضي هللا

                                                
 :            قال العالم الشيعى المعتدل السيد حسين الموسوى  ( [112]112)  

 تطعُن بأهل البيت عليهم السالم ، وتطعن بالنبى صلى هللا عليه وآله وإليك  البيان :  –وعندما نقرأ في كتبنا المعتبرة نجد فيها عجبًا عجابًا ، قد ال يصد  أحدنا إذا قلنا : إنَّ كتبنا معاشر الشيعة      

 بما يأتى :وذكر هذه الرواية ثم قال : هذه الرواية تفيدنا    

1- 1-        
  الحمار يتكلم 

2- 2-        
 مع أّن المسلمين هم الذين يفدون رسول هللا صلوات هللا عليه بآبائهم وأمهاتهم ال الحمير . الحمار يخاطب رسول هللا صلى هللا عليه وآله بقوله : فدا  أبى وأمى

3- 3-        
مع أن بين نوح ومحمد ألوف السنين ، بينما يقول الحمار إّن جده الرابع كان مع نوح في السفينة . كنا نقرأ " أصول الكيافى "  " الحمار يقول : " حدثنى أبى عن جدى إلى جده الرابع 

 مرة مع بعض طلبة الحوزة في النجف على اإلمام الخوئى ، فرد اإلمام الخوئى قائاًل :

 وبنبوتّه قبل و دته بألوف السنين . دانظروا إلى هذه المعجزة ، نوح سالم هللا عليه يخبر بمحم    

 بقيت كلمات اإلمام الخوئى تتردد ف  مسمعى مدة وونا وقول ف  نفسى :       

  مثل هذه الروا ة ؟ وكيف  مكن ألمير المؤمنين سالم هللا عليه ون  نقل  كيف  مكن ون تكون هذه معجوة وفيها حماُر  قول لرسول هللا صلى هللا عليه و له : بأبى ونت وومى ؟      

 لكنى سكت كما سكت ريرى من السامعين ا . هـ .       
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 هو بذاع .

ا سهبعون قال : مث قال : ح أس حممد ، وإن عند  اجلامعة ، وما يدريهم ما اجلامعة ب قال : قلأ : جعلأ فداع وما اجلامعة ب قهال : صه يفة طوهله     

 األر  يف ذراعا بذراع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإمالئه من فلق فيه ، وخط على بيمينه ، فيها كل حالل وحرام وكل شىء  تاج الناس إليه حىت

 العلهم ، قهال : إنهه اخلد  . وضرب بيده إىل فقال : دذن ىل ح أس حممد ب قال : قلأ : جعلأ فداع إمنا أ  لهل فاصهنع مها شهِأ ، قهال : ههذا وهللا

 لعلم وليس بذاع .

صهيق ، مث سكأ ساعة مث قال : وإن عند  اجلفر ، وما يدريهم ما اجلفر ب قال :  قلأ : ومال اجلفر ب قال وعاء من أدم ، فيه علم النبيهق والو       

لعلم وليس بذاع . مث سكأ ساعة مث قال : وإن عند  اص ف وعلم العلماء الذين مضوا من بي إسرائيل ، قال : قلأ إن هذا هو العلم ، قال : إنه 

م فاطمة عليها السالم ، وما يدريهم ما مص ف فاطمة رضي هللا عنه ب قال : قلأ : وما مص ف فاطمة عليها السالم ب قال مص ف فيه مثل قرينك

 ، قال : إنه لعلم وما هو بذاع .هذا ثالث مرات ، وهللا ما فيه من قرينكم حرؤ واحد، قال : قلأ هذا وهللا العلم 

ه مث سكأ ساعة مث قال : إن عند  علم ما كان وعلم ما هو كائن إىل أن تقوم الساعة ، قهال : قلهأ : جعلهأ فهداع ههذا وهللا أعلهم . قهال : إنه      

 لعلم وليس بذاع .

 مر من عبداألسر ، والشىء بعد الشىء إىل يوم القيامة .قال : قلأ : جعلأ فداع فأى شئ العلم ب قال : ما  دث سلليل والنهار ، األ     

عن محاد بهن عثمهان قهال :  عهأ أس عبهدهللا رضهي هللا عنهه يقهول : تظههر الز دقهة يف سهنة ءهان وعشهرين ومائهة ، ذلهل أنهي نظهرت يف مصه ف  -2  

نبيه عليه الصهالة والسهالم دخهل علهى فاطمهة عليهها السهالم مهن  فاطمة عليها السالم قال : قلأ : وما مص ف فاطمة ب قال : إن هللا تعاىل اا قبض

فقههال : إذ  وفاتهه مهن احلهزن مها اليعلمهه إال هللا عهز وجهل ، فأرسهل هللا إليهها ملكهها يسهلى  مهها و هدثها ، فشهكأ ذلهل إىل أمهر ااهؤمنق رضهي هللا عنهه

ؤمنق رضي هللا عنه يكتب كلما  ع حىت أثبأ من ذلل مص فا . قال أحسسأ بذلل و عأ الصوت ، فقوىل ىل . فأعلمته بذلل ، فجعل أمر اا

 : مث قال : أما إنه ليس فيه شىء من احلالل واحلرام ، ولكن فيه علم ما يكون .

ر داود،وتوراة عن احلسن بن أ  العالء قال:  عأ أس عبد هللا رضي هللا عنه يقول : إن عندَ اجلفر األبيض:  قلأ : فأَ شىء فيه بقال: فبو -3   

وال نتهاج موسى ، وإ يل عيسى، ومص ف إبراهيم رضي هللا عنه، واحلالل واحلرام، ومص ف فاطمة ما أفعم أن فيه قري ، وفيه ما  تهاج النهاس إلينها 

 إِل أحد، حىت فيه اجللدة، ونصف اجللدة ، وربع اجللدة، وأر  اخلد  .

يف اجلفر األمحرب قال السال ، وبذلل إمنا يفت  للدم يفت هه صهاحب السهيف للقتهل . فقهال لهه عبهد  وعندى اجلفراألمحر، قال: قلأ: وأَ شئ       

م احلسهد علههى هللا بهن أ  يعفهور : أصهل ل هللا أيعهرؤ ههذا بنهو احلسههنب فقهال : أَ وهللا كمها يعرفهون الليهل أنهه ليههل ، والنهارأنهه اهار ، ولكهنهم  ملهه

 ق سحلق لكان خراً هلم .اجل ود واونكار ، ولو طلبوا احل

والحكق فيكه، فليخرجكوا قضكايا  ([113]113)رن سليمان بن خالد قال: قال أبوربدهللا : إن في الجفرالذين يذ:رونه لما يسكوههم، دنهكم ال يقولكون الحكق -4

يه واية فا مة رليها السصم ، ومعه رلى وفرائضه إن :انوا اادقين، وسلوهم رن الخاالت والعمات ، وليخرجوا مصحف فا مة رليها السصم، فإن ف

ص   ف ع ي   س م  سصح رسول هللا
ْن ِ ْلمَل إِن مُنتُْم َصاِدقِينَ    فرحوا وإن هللا رز وجل يقول:   ن قَْبِل َهَُا أَْو أَثَاَرةَل م ِ  .  (114[114])  بِِمتَابَل م ِ

                                                
 . ما فيه من ذل  ن الحاشية( أى فى المسائل إذا سئلوا رنها ، وقوله: والحق فيه يعنى في الجفر وهو خصف ما يقولون. وقوله فليخرجوا إلخ يعنى ليس رندهم وال يدرون ( [113]113)  

  .  اِئْتُونِِ بِِمتَابَل   اف ، واآلية هكذا : : ادحق 4  ([114]114)  
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امعة ب قال: تلل ص يفة طوهلا سبعون ذراعا يف عرض األدج مثل فخذ الفاجل عن أىب عبد هللا :هو)يَ اجلفر( جلد ثور نلوء علما، قال له فاجل-5

 فيها كل ما  تاج الناس إليه ، وليس من قضية إال وهى فيها ، حىت أر  اخلد  .

ل عليهه السهالم وتيهها إن فاطمة مكثأ بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخسة وسبعق يوما ، وكان داخلها حزن شهديد علهى أبيهها ، وكهان جربئيه   

 في سهن عزاءههها علههى أبيههها ويةيهب نفسههها ، وخيربههها عههن أبيهها ومكانههه ، وخيربههها مبهها يكهون بعههدها يف ذريتههها ، وكههان علهى يكتههب ذلل،فهههذا مصهه ف

 فاطمة.

 رام.صلى هللا عليه وسلموخط على ص يفة فيها كل حالل وح عن أىب عبدهللا قال : إن عند  كتاس إمالء رسول هللا -6

ق فيهمهها عبهداالل بهن أعههق قهال ألىب عبههدهللا : إن الزيديهة وااعتزلهة قههد أطهافوا مب مههد بهن عبههدهللا فههل لهه سههلةان ب فقهال : وهللا إن عنههدى لكتهاب-7

 تسمية كل ن  وكل ملل  لل األرض ، ال وهللا ماحممد بن عبدهللا يف واحد منهما.

  وهو مكتوب فيه س ه واسم أبيه، وما وجدت لولد احلسن فيه شيِا .كتاب فاطمة : ليس من ملل  لل األرض إال-8

 ( يذكر ثالث رواحت عن أىب عبدهللا منها : 254-253ويف" سب يف أن األئمة يزدادون يف ليلة يوم اجلمعة " )ص     

ووافينا معهم ، فال تهرد أرواحنها إىل أبهداننا إال بعلهم مسهتفاد، العر  ووايف األئمة معه  -  صلى هللا عليه وسلمإذا كان ليلة اجلمعة وايف رسول هللا      

 ولوال ذلل ألفقد  .

( يههذكرأربع رواحت . ويههذكر أربهع رواحت كههذلل حتههأ " سب أن األئمههة 255- 254ويف " سب لهوال أن األئمههة يههزدادون لنفههد مها عنههدهم " ) ص    

 ( 256-255اء والرسل " )ص يعلمون ويع العلوم الىت خرجأ إىل ااالئكة واألنبي

 ( يذكر أربع رواحت ، منها رواية تعجب لوجودها يف هذا الكاىف ، وهى :257– 256وىف  "سب  در فيه ذكر الغيب " )      

نهة فهربهأ مهي ، فمها عن أىب عبدهللا : " ح عجبا ألقوام يزعمون أ  نعلم الغيب ، ما يعلم الغيب إال هللا عز وجل . لقهد  مهأ بضهرب جهاريىت فال    

 علمأ يف أى بيوت الدار هي " .

مام يعلم كلمة حق جرى هبا قلم ال يعرؤ احلق ، لذا كان عجيبا ، ولكن سرعان ما فال هذا العجب ، فالراوية التالية عن نفس اومام أنه سِل " او     

 الغيب ب فقال : ال ولكن إذا أراد أن يعلم الشئ أعلمه هللا ذلل " 

إال إبرادمهم  لكليي إذن مل يذكر الراوية األوىل لألخذ هبا ، ولكن ليهدم ههذا ااعهي ااسهتقر يف أخهالد ااهؤمنق ببيهان أن األئمهة ال يعلمهون الغيهبفا     

 عن طريق هللا سب انه ، فما أهون أن يعلم مكان اجلارية إذا أراد   واألبواب التالية توض  ما أراده الكليي :

 ( فيه ثالث   رواحت .158األئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا " ) ص  " سب أن     

 ( فيه ءاا رواحت .260– 258" سب أن األئمة يعلمون مىت  وتون ، وأام ال  وتون إال سختيار منهم "    ) ص      

 ( فيه سأ رواحت .262-260ص  " سب أن األئمة يعلمون علم ما كان وما يكون ، وأنه ال خيفى عليهم الشىء "  )     

 ( فيه ثالث رواحت تفيد أن هذه اجلهات هي الوارثة واوهلام .264" سب جهات علوم األئمة " ) ص     

 ( فيه روايتان .265-264" سب أن األئمة لو س  عليهم ألخربوا كل امرئ مبا له وعليه " ) ص      

 ( يذكر ثالث رواحت .362ه علما إال أمره أن يعلمه أمر ااؤمنق وأنه كان شريكه يف العلم " ) صوىف " سب أن هللا عز وجل مل يعلم نبي     
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 ( يذكر عشر رواحت .268-265صلى هللا عليه وسلم ، وإىل األئمة يف أمر الدين ) ص وىف " سب التفويض إىل رسول هللا      

كراهية القول فيهم سلنبوة " )وىف " سب يف أن األئمة مبن يشبهون نن مضى ، و      
115[115]

 ( ، يذكر سبع رواحت .270-268( )ص 

 ( يذكر مخس رواحت .271-270وىف " سب أن األئمة حمدثون مفهمون " ) ص      

ورو  القههوة ،  ( يههذكر ثههالث رواحت تفيههد أن هههذه األروا  مخههس : رو  او ههان272 -271وىف " سب فيههه ذكههر األروا  الههم يف األئمههة " )ص      

انتقل رو  القدس فصار إىل اومام  -صلى هللا عليه وسلم ورو  الشهوة ، ورو  احلياة ، واخلامسة رو  القدس وهى خاصة سألنبياء " فهنذا قبض الن  

 ( .[116]116رى به " )، ورو  القدس ال ينام وال يغفل وال يلهو وال يزهو ، واألربعة األروا  تنام وتغفل وتزهو وتلهو ورو  القدس كان ي

وََكههَذلَِّل  ( يههذكر سههأ رواحت ، منههها أن اومههام الصههادق قههال عههن قولههه تعههاىل 274-273وىف " سب الههرو  الههم يسههدد هللا هبهها األئمههة " ) ص      

َنا إَِّلْيَل ُروًحا م ِّْن َأْمرَِّ  َما ُكنَأ َتْدرَِّ َما اْلكَِّتاُب َواَل اْوِّ َانُ    ([117]117) ] َأْوَحيهْ

أعظم من جربئيل وميكائيل ، كان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيربه ويسدده ، وهو مع األئمة من  -عز وجل  -قال : " خلق من خلق هللا      

 بعده "

وأنه كذلل قال : منذ  ([118]118)  ] ْمرِّ َر  ِّ َوَيْسَأُلوَنَل َعنِّ الرُّو ِّ ُقلِّ الرُّوُ  مِّْن أَ [ومنها أن اومام الصادق قال : ما سبق أيضاً عن قوله تعاىل      

 ما صعد إىل السماء وأنه لفينا . صلى هللا عليه وسلم أنزل هللا عز وجل ذلل الرو  على حممد 

 ( يذكهههر ثالث رواحت .  275-274ويف " سب وقأ ما يعلم اومام ويع علم اومام الذَ كان قبله " )ص     

 ( يذكر ثالث رواحت و رؤ معي يية كر ة  .275يف العلم والشجاعة والةاعة سواء")ص ويف " سب أن األئمة     

( فههيهم [119]119) ] إِّنَّ اّلل َ وَُْمههرُُكْم َأن تُههؤدُّوْا اأَلَمهاَ تِّ إِّىَل َأْهلَِّههها [ويف " سب أن اومهام يعههرؤ اومهام الههذَ يكههون مهن بعههده، وأن قههول هللا تعهاىل  

 ( يذكر سبع رواحت ، و رؤ معي يحت أخرحت : 277ه  276م   نزلأ " ) ص عليهم الصالة والسال

 ( ، يذكر أربع رواحت منها : 279ه  277وىف " سب أن اومامة عهد من هللا عزوجل معهود من واحد إىل واحد " ) ص       

ال :الوهللا ح أس حممد ، ما ذاع إلينا ، وما هو إال إِل هللا عز وجل ، عن أ  بصر قال: كنأ عند أ  عبد هللا فذكر األوصياء وذكرت إ اعيل فق     

 ( .[120]120ينزل واحد بعد واحد)

( يذكر أربع رواحت مةولة ، 284-279ويف " سب أن األئمة مل يفعلوا شيِا وال يفعلون إال بعهد من هللا عز وجل ، وأمر منه ال  يتجاوفونه ")ص     

صهلى هللا عليهه  -نهزل علهى حممهد -رضهي هللا عنهه  –ا بةريقة جديهدة يف االفه اء علهى هللا عهز وجهل ، فهالرواحت تفيهد أن جربئيهل والكليي هنا خيرج لن

 بكتاب كل إمام يفل خاَا ، وينفذ ما سجلزء الذى خيصه من الكتاب . - وسلم

 ومن هذه الروايات  :

                                                
 معنى هذا جواا القول بنبوة أئمة الجعفرية . فالقول ال يتعدى حكم الكراهة !  ([115]115)  

 .  ما تحت الثرى " ما غاب عنه في أقطار األرض وما في  عنان السماء وبالجملة ما دون العرش إلىفي الحاشية فسر الجزل ادخير  بقوله " يعنى  ([116]116)  

 . 52الشورى :  ([117]117)  

 . 85اإلسرال :  ([118]118)  

 : النسال . 58 ([119]119)  

 أراد الكلينى من هذه الرواية إبطال ما ذهبت إلية الطائفة ادخرى من ادمامية وهى  ائفة اإلسماريلية .  ([120]120)  
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( مل ينهزل علهى حممهد كتهاب ريتهوم إال الوصهية ، فقهال جربئيهل : ح [121]121لهى حممهد كتهاس)عن أ  عبد هللا : أن الوصية نزلهأ مهن السهماء ع      

: أى أهل بيىت ح جربئيل ب قال :  يب هللا منهم وذريته ، لرثل علم  صلى هللا عليه وسلمحممد هذه وصيتل يف أمتل عند أهل بيتل فقال رسول هللا 

مراثه لعلى وذريتل من صلبه . قال : وكان عليها خواتيم ، قهال ففهت  علهى اخلهامت األول ومضهى اها فيهها ، مث النبوة كما ورثه إبراهيم رضي هللا عنه ، و 

قوام للشهادة ،ال فت  احلسن اخلامت الثاين ومضى اا أمر به فيها ، فلما تويف احلسن فت  احلسق اخلامت الثالث فوجد فيها أن قاتل فاقتل وتقتل واخرج أب

 إخل  .… معل ، قال : ففعل  شهادة هلم إال

وأن احلسق قرأ ص يفته الىت أعةيها ، وفسر له ما وتى بنعى وبقى فيها أشياء مل تقض ، فخرج للقتال ..وكانأ تلل األمور الىت بقيأ  …ومنها      

لأ وقد انقضأ مدته وقتل ، فقالأ ااالئكة : أن ااالئكة سألأ هللا تعاىل يف نصرته فأذن هلا، ومكثأ تستعد للقتال وتتأهب لذلل حىت   قتل ، فنز 

، وابكهوا عليهه  حرب أذنأ لنا يف االندار وأذنأ لنا يف نصرته ، فاندر  وقد قبضته ، فأوحى هللا إليهم : أن الزموا قربه حهىت تهروه قهد خهرج فانصهروه

كهة تعهزح وحهز  علهى مها فهامم مهن نصهرته ، فههنذا خهرج يكونهون وعلى ما فهاتكم مهن نصهرته ، فههننكم قهد خصصهتم بنصهرته وسلبكهاء عليهه ، فبكهأ ااالئ

 أنصاره .

( يذكر سأ رواحت تفيد أن األمور هي : الفضل ، والوصية والسال  وأن يكون 285-284ويف " سب األمور الىت توجب حجة اومام )ص     

واحت : اومام ال خيفى عليه كالم أحد من الناس ، وال طر وال هبيمة ،وال اومام أكرب ولد أبيه ما مل يكن فيه عاهة كهن اعيل بن جعفر . ومن هذه الر 

ر ا من شئ فيه الرو  ، فمن مل يكن هذه اخلصال فيه فليس هو إبمام  . ويف " سب ثبات األمانة يف األعقاب ، وأاا التعود يف أ  وال عم وال  

  من عدم العودة يف األ  .( يذكر مخس رواحت ، ويستثي احلسق286-285القراست )ص

( يهذكر سهبع رواحت ويف إحهداها 292-286علهى األئمهة واحهدا فواحهدا "   )ص  صلى هللا عليه وسهلمويف " سب ما نص هللا عز وجل ورسوله      

 إبةال إمامة حممد بن احلنفية .

، وفيهها حتريهف لهبعض يى القهرين الكهرج نصها ومعهي ، وفيهها ( يذكر تسع رواحت 297-292ويف " سب اوشارة والنص على أمر ااؤمنق ")ص    

 لةِة وإنكار لنص ييه كر ة ، وتعريض سلشيخق : الصديق والفاروق رضى هللا تعاىل عنهما ، وأباما ارتدا.. إخل .

ي إلى أن يصل إلي اإلمام الثاني عشر في ويعقد الكليني بعد هذا أحد عشر بابا كل باب لإلشارة والنص على أحد األئمة بحسب الترتيب الزمن     

 ( ويضمن هذه األبواب ثالثة وتسعين رواية  ؟ !329باب اإلشارة والنص إلي صاحب الدار في)ص

 ( يذكر مخس عشرة رواية لتسمية من رأى إمامهم األخر  .332-329وبعد الباب األخر ويت " سب يف تسمية من ريه " )ص     

 ( يذكر أربع رواحت وفيها : ال يرى جسمه وال يسمى ا ه .333-332االسم )ص وسب يف النهى عن    

 ( فيه ثالث رواحت  .335-333" وسب  در يف حال الغيبة " )ص    

اس وال ( يذكر الكليه  فيهه إحهدى وثالثهق روايهة يسهتفاد منهها أن إمهامهم الثهاين عشهر يشههد ااواسهم ويهرى النه343-335" وسب يف الغيبة ")ص    

إخل . ويف بعض الرواحت حتريف اعاين يحت من القرين الكهرج ، ويف بعهض الت ريهف حتديهد لهزمن الغيبهة ، ففهي قولهه تعهاىل " …يرونه . وأن له  يبتق 

 ( .[123]123( يروى روايتق أن ااراد هو " إمام خينس سنة ستق      ومائتق " )[122]122فال أقسم سخلنس اجلوار الكنس" )

                                                
 :ان ينزل رليه في اورة آدمي مشاهد من هناك ن هذا حفسير الحاشية ( . :ما أن جبرئيل أي مكتوبا بخط إلهي مشاهد من رالم ادمر   ([121]121)  

 : التكوير .  15-16 ([122]122)  
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 ( يذكر تسع عشرة رواية منها  : 367 – 343ويف" سب ما يفصل به بق دعوى ا ق واابةل يف أمر اومامة " )ص    

مامة ألنه رواية بةريقق عن أ  جعفر : أن حممد بن على ااسمى سبن احلنفية طلب من على بن احلسق بعد استشهاد أبيه احلسق أال ينافعه يف او     

كن عليا خوؤ عمه من عقاب هللا تعاىل ، وطلب االحتكام لل جر األسود ، فسأل ابن احلنفية احلجر فلم جيبه ، فقال على بن احلسق لو  أحق هبا. ول

كنههأ إمامهها ألجابههل ، مث سههأل علههى احلجههر فت ههرع حههىت كههاد أن يههزول عههن موضههعه ، مث أنةقههه هللا عههز وجههل بلسههان عههر  مبههق ، وشهههد أبن الوصههية 

 ( .124][124لعلى)

ار ويف رواية عن موسى بن جعفر أنه أثبأ إمامته ان طلب اوثبات أبن أمر شجرة لتأتيه ، فجاءت لد األرض خدا حىت وقفأ بق يديه ، مث أش      

 ( .[125]125إليها فرجعأ )

 (.[126]126وعن حممد بن على الرضا : أن عصا يف يده نةقأ وقالأ : إن موالَ إمام هذا الزمان وهو احلجة )      

 -( يذكر سبع رواحت ، األوىل هي :369-368ويف " سب كراهية التوقيأ " ) ص       

ه إىل عن أ  جعفر: إن هللا تبارع وتعاىل قد كان وقأ هذا األمر يف السبعق ، فلما أن قتل احلسق اشتد  ضب هللا تعاىل على أهل األرض فأخر       

 ديث ، فكشفتم قناع الس  ، ومل جيعل هللا له بعد ذلل وقتاً عند ، و  و هللا ما يشاء ويثبأ وعنده أم الكتاب .أربعق ومائة ، ف دثناكم فأذعتم احل

ويف رواية : إذا حهدثناكم احلهديث فجهاء علهى مها حهدثناكم بهه فقولهوا : صهدق هللا ، وإذا حهد ثنهاكم احلهديث فجهاء علهى خهالؤ مها حهدثناكم بهه        

 ( .[127]127ؤجروا مرتق )فقولوا : صدق هللا ت

 ( يذكر سأ رواحت . 371-369ويف " سب التم يص واالمت ان " )ص       

( يذكر سبع رواحت ويف" سب من ادعى اومامة وليس هلا 372-371ويف " سب من عرؤ إمامه مل يضره تقدم هذا األمر أو دخر"         )ص       

( يذكر اثنم عشرة رواية ، وهذه الرواحت يستفاد منها 374-372أثبأ اومامة ان ليس هلا أبهل " )ص أبهل ، ومن ج د األئمة أو بعضهم ، ومن

وتكفهر لفهالن  أن  ر أئمة اجلعفرية الرافضة كفار وإن كانوا فاطميق علويق ، ومن تبعهم كان مشركا سهلل. ويف الرواحت حتريهف اعهاا يحت ذكهرت ،

ومن واال ا ، وقاعهدة عامهة لظهاهر القهرين وسطنهه " وأن القهرين لهه دههر وبةهن ، فجميهع مها حهرم هللا يف القهرين ههو  –روق وفالن ، أَ الصديق والفا

 الظاهر ، والباطن من ذلل أئمة اجلور، وويع ما أحل هللا تعاىل يف الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلل أئمة احلق " .

 ( يذكر أربع رواحت تهفيد أنه  وت ميتة جاهلية .377-376ن أئمة اهلدى " )صويف " سب من مات وليس له إمام م     

 ( يذكر أربع رواحت منهها   : 378-377ويف " سب فيمن عرؤ احلق من أهل البيأ ومن أنكر " )ص     

 عن الرضا: اجلاحد منا له ذنبان، وا سن له حسنتان .      

 ( يذكر ثالث رواحت  . 380-378ند مضى اومام ) ص ويف " سب ما جيب على الناس ع       

 ( يذكر سأ رواحت  .382-380ويف " سب أن اومام مىت يعلم أن األمر قد صار إليه " )ص      

                                                                                                                                       
 . 341ص  ([123]123)  

 .  348أنظر ص  ([124]124)  

 .  353أنظر ص  ([125]125)  

 .  353أنظر ص  ([126]126)  

 البدال ( .في الحاشية : ن مرة للتصديق وأخرى للقول ب ([127]127)  
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 ( يذكر ءاين رواحت .384-382ويف " سب حاالت األئمة يف السن ")ص     

 ( يذكر ثالث  رواحت  .385-384( )ص[128]128) ويف " سب أن اومام ال يغسله إال إمام من األئمة "    

( يهذكر ءهاين رواحت منهها : عهن أ  عبهد هللا : إن هللا تبهارع وتعهاىل إذا أحهب أن خيلهق اومهام أمهر ملكهها 389-385ويف " سب مواليهد األئمهة )ص    

ما وليله يف بةن أمه ال يسمع الصوت . مث يسهمع بعهد ذلهل فأخذ شربة من ماء حتأ العر  فيسقيها أسه ، فمن ذلل خيلق اومام ، فيمكث أربعق يو 

: األنعهام ( 115الكالم ، فهنذا ولد بعث ذلل االل فيكتب بق عينيه : " وَأ كلمة ربل صدقا وعهدال ال مبهدل لكلماتهه وههو السهميع العلهيم  " ) 

 ( [129]129ئق فبهذا  ت  هللا على خلقه )فهنذا مضى اومام الذَ كان قبله رفع هلذا منار من نور ينظر به إىل أعمال اخلال

 ويف الباب أكثر من راوية تفيد هذا ااعي سختالؤ يف مكان الكتابة .       

 ( يذكر أربع رواحت منها  :390-389ويف " سب خلق أبدان األئمة وأرواحهم وقلوهبم ")ص      

وب شيعتنا  نا خلقنا ، وخلق أبداام من دون ذلل ، فقلوهبم موى إلينا ألاا خلقأ نا عن أ  جعفر : إن هللا خلقنا من أعلى عليق ، وخلق قل      

عهدو  مهن  ( وخلهق[130]130) ] ونَ َكالَّ إِّنَّ كَِّتهاَب اأْلَبْههَرارِّ َلفِّهي عِّل ِّي ِّهَق َوَمها َأْدرَاَع َمها عِّل ِّيُّهوَن كَِّتهاٌب مَّْرقُهوٌم َيْشهَهُدُه اْلُمَقرَّبُه  [خلقنا ، مث تال هذه ايية :

َكهالَّ إِّنَّ   [سجق ، وخلق قلوب شيعتهم نا خلقهم منه، وأبهداام مهن دون ذلهل ، فقلهوهبم مهوى إلهيهم ألاها خلقهأ نها خلقهوا منهه ، مث تهال ههذه اييهة 

ٌق كَِّتاٌب مَّْرُقومٌ  ج ِّ ٍق َوَما َأْدرَاَع َما سِّ ج ِّ  ( .[131]131) ] كَِّتاَب الُفجَّارِّ َلفِّي سِّ

 ( ، يذكر ءاين رواحت  .392-390ب التسليم وفضل ااسلمق " أى لألئمة )صويف " س     

دمم له " ويف " سب أن الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم ، أن وتوا اومام         فيسألون   عن معامل دينهم ، ويعلمونه وال يتهم ومو      

 ( يذكر ثالث رواحت منها  :393-392)ص

وال يهتهم أبو جعفر إىل الناس يةوفون حول الكعبة فقال : هكذا كانوا يةوفون يف اجلاهلية ، إمنها أمهروا أن يةوفهوا هبها مث ينفهروا إلينها يعلمهو   نظر      

 ومودمم ، ويعرضوا علينا نصرمم  .

ؤالء الصادون عن دين هللا بال هدى من هللا وال كتهاب ومنها أنه نظر إىل أ  حنيفة وسفيان الثوَر يف ذلل الزمان وهم حلق يف ااسجد فقال : ه     

حهىت  صهلى هللا عليهه وسهلممبق ، إن هؤالء  األخابث لو جلسوا يف بيومم ، فجال الناس فلم جيهدوا أحهدا خيهربهم عهن هللا تبهارع وتعهاىل ، وعهن رسهوله 

 .  عليه وسلمصلى هللاوتو  فنخربهم عن هللا تبارع وتعاىل ،                وعن رسوله  

 ( ، يذكر أربع رواحت  .394-393ويف " سب أن األئمة تدخل ااالئكة بيومم ، وتةأ بسةهم ودتيهم سألخبار " )ص      

( ييذكر سيبع رواييات تفييد معنيى البياب ، 397-394وفي " باب أن الجن يأتيهم : فيسألونهم عن معالم دينهم ويتوجهون فيي أميورهم " )ص      

ض الناب رأوا الجن يخرجون من عند األئمة ، وفي رواية : إن ثعبانا جاء وأمير المؤمنين يخطب ، فأمر بعدم قتليه ، وصيعد الثعبيان إلييه وأن بع

 .فقال أمير المؤمنين من أنت ؟ فقال الثعبان : عمرو بن عثمان خليفتك على الجن ، وإن أبي مات ، وأوصاني أن آتيك فأستطلع رأيك ..إلخ  

                                                
 !…ولذل  فهم يرون أن اإلمام الااني رشر رندما يموت يكون الحسين قد رجع إلي الحياة فيقوم بغسله   ([128]128)  

 .  387ص   ([129]129)  

 المطففين .   21- 18  ([130]130)  

 المطففين .  9 -7  ([131]131)  
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( يههذكر مخههس 398-397( وال يسههألون البينههة " ص )[132]132ويف " سب يف األئمههة أاههم إذا دهههر أمههرهم حكمههوا حبكههم داود ويل داود)       

 رواحت  .

 ( يذكر روايتق  .399-398" )ص صلى هللا عليه وسلمويف " سب أن مستقى العلم من بيأ يل حممد       

 ( . 400-399 يد ا لناس إال ما خرج من عند األئمة وأن كل شىء مل خيرج من عندهم فهو سطل " )صويف " سب أنه ليس شىء من احلق يف      

 يذكر سأ رواحت .

 ( يذكر مخس رواحت . 402-401ويف " سب فيما جاء أن حديثهم صعب مستعصب " )ص     

( يهذكر مخهس رواحت 405-403و اللزوم جلماعتهم ومن ههم ب " )ص سلنصي ة ألئمة ااسلمق ،  صلى هللا عليه وسلمويف " سب ما أمر النيب     

 تؤيد فرقته الرافضة  .

 ( يذكر سبع رواحت  .407-405ويف " سب ما جيب من حق اومام على الرعيه وحق الرعيه على اومام " )ص    

اب ، وأن هللا تعهاىل أورث أئمهة اجلعفريهة األرض كلهها ، فهأداء            ( يذكر ءاين رواحت تفيد معي البه410-407ويف " سب أن األرض كلها لإلمام " )    

 اخلراج جيب أن يكون هلم  .

 ( : عن جابر عن أ  جعفر قال : قلأ له : مل  ى أمر ااؤمنق ب قال : هللا  اه وهكذا أنزل يف كتابه :412-411ونا جاء يف " سب  در" )ص    

ْم َأَلْسُأ بَِّرب ُِّكمْ َوإِّْذ َأَخَذ رَبَُّل  [ هِّ ْم ُذر ِّيهَّتهَُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنُفسِّ  ( .[133]133وأن حممداً رسوىل وأن علياً أمر ااؤمنق ب ) ]مِّن َب ِّ يَدَم مِّن دُُهورِّهِّ

ويبيدو مين العنيوان أن الكلينيى  ( ، يذكر الكلينيى اثنتيين وتسيعين روايية :436-412وفي " باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الوالية " )ص      

ريية . ولكين أراد هنا أن يخضع كتاب هللا لهواه ، فيحرف معناه ليؤيد عقيدته في اإلمامة ، أراد إذا أن يجعل آيات هللا تعالى تتحدث عن أئمة الجعف

نا عنيه ، وليذا تيرى الكلينيى هنيا يحيرف الكلينى لم يكتف بهذا فسلك مسلك شيخه على بن إبراهيم القمي صاحب التفسير الضال المضل الذي تحيدث

اصة نصوص آيات قرآنية ، ويطعن في الصحابة الكرام بصفة عامه ، فيصمهم بالكفروالردة والنفا  ، ويطعن في الخلفاء الراشدين الثالثة بصفة خ

 اغتصبوا الوالية من أمير المؤمنين ، ويطعن في الشيخين بصفة أخص. -كما يفتري  –باعتبار أنهم 

، 59، 58، 48، 47، 43، 32، 31، 28، 27، 26، 25، 23، 8والرواحت الىت حتمل حتريف نصوص ايحت الكر ة هي الرواحت  أرقام       

60 ،62 ،63 ،64 ،91 . 

 . 83، 73، 42، 17م :والطعن في الصحابة الكرام البررة في أكثر الروايات ، أما الروايات التي تطعن في الخلفاء الراشدين الثالثة فهي أرقا      

 . 79، 43، 14،  3هي :–والرواحت الىت تةعن يف أ  بكر وعمر رضى هللا تعاىل عنهما 

 ( وهي :435-442)ص 91ونكتفى هنا بذكر رواية واحدة من رواحت الباب ، وهي الرواية  رقم        

 عن حممد بن الفضيل عن إمامهم احلادى عشر :        

مْ  [هللا عز وجل  قال : سألته عن قول هَواهِّهِّ فهْ ُ ُمهتِّمُّ نُهورِّهِّ   [قهال : يريهدون ليةفِهوا واليهة أمهر ااهؤمنق أبفهواههم . قلهأ  ] يُرِّيُدوَن لُِّيْةفُِّؤوا نُوَر اّللَِّّ أبَِّ  َواّللَّ

ّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ َوالنُّورِّ الَّذَِّ َأنَزْلنَ  [: وهللا متم اومامه لقوله عز وجل  قال] ُنوا سِّ هْلَُدى َودِّينِّ احْلَق ِّ  [فالنور هو اومام : قلأ  ]ا َف مِّ  ]ُهَو الَّذَِّ َأْرَسَل َرُسوَلُه سِّ

                                                
 بد هللا بن سبأ ، اليهودى أول من قال بفكرة الوصى بعد النبى !!!! الحنين إلى ع وليس بشريعة محمد  ([132]132)  

 ( والجزل ادخير " وأن محمدا رسولي وأن رليا أمير المؤمنين " ايادة من الكلينى ليابت ضصله " هللا سماه وهكذا أنزل في :تابه " .172اآلية الكريمة في سورة ادرراف ن  ([133]133)   
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َرُه َعَلى الد ِّينِّ ُكل ِّهِّ  [: هو الذَ أمر رسوله سلوالية لوصيه والوالية هي دين احلق ، قلأ:  قال قال: يظههر علهى ويهع األدحن عنهد قيهام القهائم ،  ] لُِّيْظهِّ

ُ ُمتِّمُّ نُورِّهِّ  [ قال    هللا :  ، قلأ : هذا تنزيل ب قال : نعم أما هذا احلرؤ فتنزيل وأما  ره فتأويل  . بوالية على]َوَلْو َكرَِّه اْلَكافُِّرونَ   [والية القائم ] َواّللَّ

ُْم يَمُنوا مثَّ َكَفُروا [قلأ :         اَّ رسهوله يف واليهة وصهيه منهافقق ، وجعهل مهن ج هد وصهية إمامتهه   قال : إن هللا تبارع وتعاىل  ى من مل يتبهع ] َذلَِّل أبَِّ

) بواليهة وصهيل ( قهالوا نشههد إنهل لرسهول هللا وهللا يعلهم إنهل لرسهوله وهللا  ] إَِّذا َجاءَع اْلُمَنافُِّقونَ  [ح حممد  كمن ج د حممدا ، وأنزل بذلل قري  :

جنة فصدوا عن سبيل هللا ) والسبيل هو الوصي( إام ساء ما كانوا يعملون . ذلل أبام يمنوا يشهد إن اانافقق ) بوالية على( لكافرون الذوا أ اام 

إذا قيهل هلهم ) برسالتل( وكفروا ) بواليهة وصهيل (   فةبهع) هللا ( علهى قلهوهبم فههم ال يفقههون " وإذا قيهل هلهم تعهالوا يسهتغفر لكهم رسهول هللا " قهال: و 

لنيب من ذنوبكم " لووا رءوسهم " قال هللا " ورأيتهم يصدون : )عن والية على ( وهم مستكربون " عليه . مث عةف ارجعوا إىل والية على يستغفر لكم ا

 القول من هللا مبعرفته هبم فقال .

ُ هَلُْم إِّنَّ اّللََّ اَل يهَ  [ ْغفِّْر هَلُْم َلن يَهْغفَِّر اّللَّ ْغَفْرَت هَلُْم َأْم مَلْ َتْستهَ ْم َأْستهَ قِّقَ َسَواء َعَلْيهِّ  يقول الظااق لوصيل . ] ْهدَِّ اْلَقْوَم اْلَفاسِّ

هَراٍط مُّْسهَتقِّيمٍ  [قلأ :      ي َسوِّحًّ َعَلى صِّ هِّ َأْهَدى َأمَّن َ ْشِّ ي ُمكِّبًّا َعَلى َوْجهِّ قهال : إن هللا ضهرب مثهل مهن حهاد عهن واليهة علهى كمهن  شهي  ]َأَفَمن َ ْشِّ

 ح على صراط مستقيم ، والصراط ااستقيم  أمر ااؤمنق .على وجهه ال يهتدى ألمره وجعل من تبعه سو 

ُنونَ  [قال يعي جربئيل عن هللا يف والية على قال : قلأ :   ]إِّنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكرِّجٍ  [قال : قلأ :      قال : قالوا :  ] َوَما ُهَو بَِّقْولِّ َشاعٍِّر َقلِّياًل َما تُهْؤمِّ

ره هللا هبذا يف على فأنزل هللا بذلل قري  فقال )إن والية على ( تنزيهل مهن رب العهااق . ولهو تقهول علينا)حممهد( بعهض إن حممدا كذاب على ربه وما أم

أن مهنكم مكهذبق .  األقاويل ألخذ  منه سليمق مث لقةعنا منه الوتق " مث عةف القول فقال : إن) والية على ( لتذكرة للمتقهق ) العهااق ( وإ  لهنعلم

الفضل  ن )عليا( حلسرة على الكافرين . وإن) واليته( حلق اليقق . فسب  ) ح حممد( سسم ربل العظيم " يقول اشكر ربل العظيم الذَ أعةاع هذاوإ

. 

ْعَنا اهْلَُدى يَمنَّا بِّهِّ   [قلأ : قوله :       قلأ : تنزيل قال :  ]  خَيَاُؤ خَبًْسا َواَل َرَهًقاَفاَل  [قال اهلدى الوالية ، يمنا مبوال  فمن أمن بوالية مواله  ] َلمَّا  ِّ

قال إن رسول هللا دعا الناس إىل والية على فاجتمعأ إليه قريي فقالوا : ح حممد اعفنا من هذا  ] اَل َأْملُِّل لُكْم َضرًّا َواَل َرَشًدا [ال دويل قلأ : قوله  

 :صلى هللا عليه وسلم، فقال هلم رسول هللا 

هَن اّللَِّّ  [إىل هللا ليس إىل ، فامموه ، وخرجوا من عنده فأنزل هللا  هذا       َأَحهٌد  ) إن عصهيته ( ُقْل إِّين ِّ اَل َأْملُِّل َلُكْم َضرًّا َواَل َرَشًدا ُقْل إِّين ِّ لَهن جيِّهرينِّ مِّ

َد مِّن ُدونِّهِّ ُمْلَتَ ًدا إِّالَّ َباَلً ا م َِّن اّللَِّّ َورَِّسااَلتِّهِّ  ) يف واليهة   َوَمن يَهْعصِّ اّللََّ َوَرُسهوَلهُ   [) يف على ( قلأ : هذا تنزيل قال : نعم مث قال توكيدا :  ] َوَلْن َأجِّ

يَن فِّيَها َأَبًدا على ( قلأ " حىت إذا رأوا ما يوعهدون فسهيعلمون مهن أضهعف  صهرا وأقهل عهددا " يعهي بهذلل القهائم وأنصهاره ،  ]َفهنِّنَّ َلُه َ َر َجَهنََّم َخالِّدِّ

 أ " واصرب على ما يقولون" قال: يقولون فيل قل

هههياًل   [ ْلُههههْم َقلِّهههياًل  ) بوصهههيل ( َواْلُمكهههذ ِّبِّقَ   ) ح حممهههد ( َوَذْرينِّ  [ ]َواْهُجهههْرُهْم َهْجهههًرا وِّ ْعَمهههةِّ َوَمه ِّ قلهههأ :إن ههههذا تنزيهههل ب قهههال : نعهههم .. إخل  ]ُأوِلِّ النهَّ

(134[134] . ) 

( ، يهذكر تسهع رواحت يسهتفاد منهها أن واليهة أئمهة اجلعفريهة اوماميهة الرافضهة 438ه  436الرواية يف الوالية " ) ويف " سب فيه نتف وجوامع من      

مهن الهذ معههم والية هللا تعاىل جاء هبا كل األنبياء ، وكتبأ ىف ويع ص فهم ، ويؤمن هبا ما ال  صى من ااالئكة ، منكرها كهافر ، وجاهلهها ضهال ، و 

                                                
 (  .10،11( ، والمزمل ن21،24( والجن ن52،  48،  43،46( والحاقة ن1،3،5،6( ، والمنافقين ن8راجع سورة : التغابن نلترى التحريف  ([134]134)  
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 مشركاً ، ومن جاء هبذه الوالية دخل اجلنة . أئمة يخرين كان

 ( ، يذكر ثالث رواحت هى : 439ه  438وىف " سب ىف معالفتهم أولياءهم والتفويض إليهم " ) ص       

أ كما قلأ ، إن هللا عن أ  عبد هللا : إن رجال جاء إىل أمر ااؤمنق وقال له : إين أحبل وأتوالع ، فكذبه . فكرر ثالاث فقال له : كذبأ ما أن-1 

  خلق األروا  قبل األبدان أبلفي عام ، مث عرض علينا ا ب لنا ، فوهللا ما رأيأ روحل فيمن عرض ، فأين كنأ ب فسكأ الرجل عند ذلل ومل

 يراجعه".

 ويف رواية أخرى قال ابو عبد هللا : كان يف النار .     

عن عبد هللا بن سليمان عن أ  عبد هللا قال سألته عن اومام -3عن أ  حعفر : إ  لنعرؤ الرجل إذا رأيناه حبقيقة او ان وحقيقة  النفاق .  -2

ة فأجابه بغر فوض هللا  إليه كما فوض إىل سليمان بن داود ب فقال نعم . وذلل أن رجال سأله عن مسألة  فأجابه فيها ، وسأله يخر عن تلل ااسأل

َساٍب    جواب األول ، مث سأله يخر فأجابه بغر جواب األولق مث قال : (135[135] )َهَذا َعةَاُؤَ  َفاْمُنْن أَْو ) أعط (  بَِّغْرِّ                 حِّ

 وهكذا هي ىف قراءة على .. إخل . 

ا لبعضها وطعنا يف سندها ، ولكن أثهر اومامهه يبهدو كهذلل فيمها مل يةعهن ، فيهه ، ويف أبواب التاريخ " يذكر الكليي رواحت نرى يف احلاشية رفض      

الثهرى ، أ   مثال هذا ما رواه أن أس جعفر اانصور أمر إبحراق دار اومام جعفر الصادق ، فخرج يتخةى النار، و شهى فيهها ، ويقهول : أ  ابهن أعهراق

 ( .[136]136ابن إبراهيم خليل هللا )

 ( يذكر الكليي عشرين رواية ، نذكر هنا نص إحدى الرواحت  :535-252ب ما جاء يف االثي عشر والنص عليهم )صويف " س    

ا ب فقهال عن أ  بصر ، عن أ  عبد هللا ، قال : قال أ  جلابر بن عبد هللا األنصاَر :إن ِل إليل حاجة فمىت خيف عليل أن أخلو بل فأسهألل عنهه

ت أحببته ، فخال به يف بعض األحم فقال له : ح جابر أخربا عن اللو  الذى رأيته يف يد أمي فاطمة عليها السالم بنأ رسول هللا له جابر : أى األوقا

، وما أخربتل به أمي أنه يف ذلل اللو  ااكتوب ب فقال جابر : أشههد سهلل أا دخلهأ علهى أمهل فاطمهة عليهها السهالم يف حيهاة  صلى هللا عليه وسلم

فهنيتههها بههوالدة احلسههن ورأيههأ يف يههديها لوحهها أخضههر ، دننههأ أنههه مههن فمههرد ، ورأيههأ فيههه كتههاس أبههيض ، شههبه لههون   صههلى هللا عليههه وسههلم -ول هللا رسهه

 ما هذا اللو  ب صلى هللا عليه وسلمالشمس ، فقلأ هلا : أب  وأمي ح بنأ رسول هللا 

فيهه اسههم أ  واسهم بعلههى واسهم ابههي واسهم األوصههياء مهن ولههدى ، وأعةانيههه أ   -  عليهه وسههلمصههلى هللا -فقالهأ هههذا لهو  أهههداه هللا إىل رسهوله      

: نعهم ليبشرا بذلل . قال جابر : فأعةتنيهه أمهل فاطمهة عليهها السهالم فقرأتهه واستنسهخته . فقهال لهه أ  : فههل لهل حجهابر أن تعرضهه علهى ب فقهال 

فقال : ح جابر انظر يف كتابل ألقهرأ أ  عليهل . فنظهر جهابر يف نسهخته فقهرأه فمها خهالف حهرؤ حرفها فمشى معه أ  إىل منزله فأخرج ص يفة من رق 

     فقال جابر : فأشهد سهلل أا هكذا رأيته يف اللو  مكتوس .

 ونص الكتاب هو  :

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

                                                
 سورة ص ، ولكنه حرفها فجعل ن أرط ( بدال من ن أمس  ( . 39 ([135]135)  

 .  473أنظر ص   ([136]136)  

This file was downloaded from QuranicThought.com



بههه ودليلهه نههزل بهه الههرو  األمهق مههن عنهد رب العههااق ، عظهم ح حممههد أ ههائى ، ههذا كتههاب مهن هللا العزيههز احلكهيم  مههد نبيهه ونههوره وسهفره وحجا       

ال أ  فمن رجا  ر فضلي واشكر نعمائي وال َت د يالئي ، إين أ  هللا ال إله إال أ  ، قاصم اجلبارين ومديل ااظلومق ودحن الدين ، إين أ  هللا ال إله إ

أعذبه أحدا من العااق . فهنحى فاعبد وعلى  فتوكل ، إا مل أبعث نبياً فأكملأ أحمه وانقضأ مدته إال جعلأ ، أو خاؤ  ر عدِل ، عذبته عذاس ال 

له وصيا . وإا فضلتل على األنبياء وفضلأ وصيل على األوصياء وأكرمتل بشبليل وسبةيل حسهن وحسهق ، فجعلهأ حسهنا معهدن علمهى بعهد 

حيي ، وأكرمتهه سلشههادة وختمهأ لهه سلسهعادة ، فههو أفضهل مهن استشههد وأرفهع الشههداء درجهة . جعلهأ  انقضاء مدة أبيه ، وجعلأ حسينا خافن و 

مهود : حممهد كلمىت التامة معه وحجم البالغة عنهده ، بع تهه أثيهب   وأعاقهب ، أوهلهم علهى سهيد العابهدين ، وفيهن أوليهائي اااضهق ، وابنهه شهبه جهده ا 

يهلل اارَتبهون يف جعفهر الهراد عليهه كهالراد علهى ، حهق القهول مهي ألكهرمن مثهوى جعفهر وألسهرنه يف أشهياعه وأنصهاره الباقر علمى وااعدن حلكمىت ، س

احداً وأوليائه ، أتي أ بعد موسى فتنة عمياء حندس ألن خيط فرضى   الينقةع ، وحجم ال لفي ، وأن أوليائي يسقون سلكأس األويف ، من ج د و 

من  ر يية من كتا  فقد اف ى على ، ويل للمف ين اجلاحدين عند انقضهاء مهدة موسهى عبهدى وحبيهيب ، وخهريت يف علهى ، منهم فقد ج د نعمم ، و 

إىل جنهب شهر وليي و صَر ، ومن أضع عليه أعباء النبوة ، وأمت نه سالضةالع هبا ، يقتله عفريأ مستكرب يدفن يف اادينهة الهم بناهها العبهد الصهام 

قول مي ألسرنه مب مد ابنه وخليفته من بعده ووارث علمه ، فهو معدن علمي وموضع سَر ، وحجم علي خلقي . ال يؤمن عبد به إال خلقي ه حق ال

وأميي على جعلأ اجلنة مثواه ، وشفعته يف سبعق من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار ، وأختم سلسعادة البنه على وليي و صَر والشاهد يف خلقي 

 ي ، أخرج منه الداعي إىل سبيلي ، واخلافن لعلمهي احلسهن وأكمهل ذلهل سبنهه " م   م د " رمحهة للعهااق ، عليهه كمهال موسهى وهبهاء عيسهى وصهربوحي

 تصههبغأيهوب فيههذل أوليههائي يف فمانههه ، وتتهههادى رؤوسهههم كمهها تتهههادى رؤوس اله ع والههديلم ، فيقتلههون و رقههون ، ويكونههون خههائفق مرعههوبق ، وجلههق 

صههار األرض بهدمائهم ، ويفشهو الويهل والرنههة يف نسهائهم ، أولِهل أوليهائي  حقهها ، هبهم أدفهع كهل فتنههة عميهاء حنهدس ، وهبهم أكشههف الهزالفل و أدفهع اي

 واأل الل ، أولِل عليهم صلوات من رهبم ورمحة وأولِل هم ااهتدون . 

 (.[137]137دهرع إال هذا احلديث لكفاع فصنه إال عن أهله )قال عبد الرمحن بن سامل : قال أبو بصر : لو مل تسمع يف       

                                                
بكتا  مختوم ، :ل إمام  –رليهما السصم  –ريقة جديدة في االفترال رلى هللا رز وجل . رندما ذ:ر روايات حفيد أن جبريل نزل رلى محمد ذ:رنا من قبل في هذا الفصل أن الكلينى خرج بط  ([137]137)  

 :آلحية يف  خاحما ، وينفذ ما بالجزل الذي يخصه من الكتا  ، وهنا يعود الكلينى مرة أخرى إلى هذا النوع من االفترال وأرى إبدال المصحظات ا

يزرم أن حعيين أئمة الجعفرية االثنى رشرية نزل مكتوبا بخط إلهي ، فتضييع ادمر   –وقد أرظم الفرية   -ك هذا االفترال اليقل ضصال رن القول بتحريف القرآن الكريم ، فالقرآن الكريم نزل مشافهة، والكلينى 1

ير المكتو  ، وادمة التي حضيع أمرا مكتوبا غير أمينه رلى نقل أمكر غيكر مكتكو  ، ومكن هنكا يتضكح هكدف الكلينكى وهكو حقكويض البنكال اإللهي المكتو  بخط هللا حعالي ال يقل رن حضييع ادمر اإللهي غ

 اإلسصمى من أساسه ولكن هيهات .

فترال الكلينى الذي ال يقل خطورة رن القول بالتحريف والنقصان من القرآن المجيد . ولعل ك وقف بعض الجعفرية من القول بتحريف القرآن الكريم موقفا محمودا :ما رأينا ، ولكنهم لم يقفوا نفس الموقف من ا 2

قون رلى قبول رواية هللا حعالى   بهذا " ، ومعنى هذا أن الجعفرية متف بعضهم وقف نفس الموقف ولم أ لع  رليه ، وذ:رت رواية الكلينى المفتراة لصديقنا العالم الجعفرى السيد  ال  الرفارى فقال " إننا ندين

 الكلينى الضالة المضلة .

فهو أبعد من الدروى  ادولى ، دن اإلسصم قد انتشكر فكى  بعد أن بين الخوئى المرجع ادرلى بالعراق أن احتمال وقوع التحريف من الشيخين مقطوع بعدمه قال : وأما احتمال وقوع التحريف من رامان -3

 حمس ارامة سلفه بشىل ، فهو رامان أن ينقص من القرآن شيئا ، وال فى إمكان من هو أكبر شرنًا من رامان ، ودن ححريفه إن :ان لآليات التى ال حرجع إلى الوالية وال امان رامان رلى نحو ليس فى إمكان

( 237ن ذل  وانتشر بين الناس لما والت الخصفة إلى رامان ...      ن البيان ص بغير سب  موج  ، وإن :ان لآليات التى حرجع إلى شىل من ذل  فهو مقطوع بعدمه ،دن القرآن لو اشتمل رلى شىل م

. 

مة اإلسصمية ة رن أئمة الجعفرية ، ولما استطاع أحد أن يمنع ادونقول إلخواننا الجعفرية : أال ينطبق :صم السيد أبى القاسم الخوئى رلى رواية الكلينى         المفتراة ى فلو احت لما خرجت اإلمام      

 من حنفيذ أمر مكتو  بخط إلهى ، و:ان يكفى اإلمام رليا إظهار الكتا  والمطالبة بتنفيذه.*
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 ( يذكر سبع رواحت منها : 538-537وىف " سب صلة اومام " ) ص   

ىف  هللا يقول  عن أىب عبدهللا :ما من شئ أحب إىل هللا من إخراج الدراهم إىل اومام وأن هللا ليجعل له الدرهم ىف اجلنة مثل جبل أحد ، مث قال : إن     

 . ([138]138)]   مَّن َذا الَّذَِّ يُهْقرُِّض اّلل َ قَهْرًضا َحَسًنا فَهُيَضاعَِّفُه َلُه َأْضَعاًفا َكثِّرَةً    [ كتابه :      

 قال : هو وهللا ىف صلة اومام خاصة .     

 وعنه : درهم يوصل به اومام أفضل من ألفى درهم فيما سواه من وجوه الرب .    

( يكتب الكليي صف ة عن الباب ، مث يذكر ءانيًا 549-538ىء واألنفال وتفسر اخلمس وحدوده وما جيب فيه "               ) وىف " سب الف    

 وعشرين رواية منها :

 .  ([139]139)عن اومام الصادق " نن قوم فرض هللا طاعتنا ، لنا األنفال ، ولنا صفو   ااال "    

ه كمها يهزعم الكليهي ه  صهفو ااهال بقولهه : " لإلمهام صهفو ااهال : أن وخهذ مهن ههذه األمهوال صهفوها ، اجلاريهة الفارههة ، ويفسر ابنه موسى الكادم     

 .([140]140)والدابة   الفارهة ، والثوب وااتاع مبا  ب أو يشتهى ، فذاع له قبل القسمة وقبل إخراج اخلمس " 

لههى النههاس الههزا ب.. مههن قبههل مخسههنا أهههل البيههأ إال شههيعتنا األطيبههق ، فهننههه حملههل هلههم اههيالدهم " وعههن اومههام الصههادق أيضههاً : " مههن أيههن دخههل ع    

(141[141]) . 

 وسنتهاء هذا الباب ينتهى كتاب احلجة .     

 وإذا نظر  ىف بقية اجلزء األول فهن  نراه ال خيلو من التأثر بعقيدة اومامة . مثال هذا :    

                                                                                                                                       

َن السَّاَماء َُقَاْد َساأَلُواْ ُموَساى أَْمبَارَ ( 153ك  قال حعالى فى سورة النسال ناديكة   4*   َل َ لَْيِهْم ِمتَابًا م ِ اَُتُْهُم  يَْسأَلَُك أَْهُل اْلِمتَاِب أَن تُنَز ِ َُ َ ِ َجْهاَرةً َُأ ِمان َُِلاَك َُقَاالُواْ أَِرنَاا للا 

اِ قَةُ بِظُْلِمِهمْ  يَن َمفَُرواْ إِْن َهـَُا إِ   قال عز  جل ف  األية السابعة من س رة األهعام:   الصَّ ُِ ْلنَا َ لَْيَك ِمتَابًا ُِِ قِْرَطاسَل َُلََمسُوَُ بِأَْيِديِهْم لَقَاَل الَّ بِاينٌ َولَْو نَزَّ وقكال  الَّ ِسْحٌر مُّ

يلَل َوِ نَبَل ( 93-90سبحانه فى سورة اإلسرال ن  ُِ ن نَّ اللََها تَْفِجياًرا أَْو تُْساِقَط َوقَالُواْ لَن نُّْؤِمَن لََك َحتَّى تَْفُجَر لَنَا ِمَن األَْرِض يَنبُوً ا أَْو تَمُوَن لََك َجنَّةٌ م ِ ُِ َر األَْنَهاَر  َُتُفَج ِ

َماء مَ  ُرفَل أَْو تَ السَّ ُْ ن ُز ِ َواْلَمآلئَِمِة قَبِيالً أَْو يَمُوَن لََك بَْيٌت م ِ َِ بِاّلل  َل َ لَْينَاا ِمتَابًاا نَّْقاَرُؤَُ َما َزَ ْمَت َ لَْينَا ِمَسفًا أَْو تَأْتِ َماء َولَن نُّْؤِمَن ِلُرقِي َِك َحتَّى تُنَاز ِ ْرقَى ُِِ السَّ

سُوالً قُْل سُْبَحاَن َرب ِِ َهْل مُنُت إَ   .  الَّ بََشًرا رَّ

فالذين ط ب ا من الضس ل    

  ل  ف  تفسيض آية األهعام : إهزال صحيفة مك  بة من السااءهم أهل الك ا،  الكفار ،  لم يجاب ا لهذا الاط ب ،  ي وح شيخ طائف هم الط س  سبب عدم إهزال الك ا، بن 

ف  قضطاس ح   ي اس ع بتيدهم  يدرك ع بح اسهم ، ألههم ستل ا النب   -يعن  صحيفة مك  بة  -بي  ك اباً " أخبض ف تعال  ف  هذع اآلية أه  ل  هزل ع   ه 

أن يتتيهم بك ا، ينضء ه  من ف إل  فالن بن فالن  

يؤمن ا ع   كل   حال ،  عضف  أن ال اساهم هذع اآليات وض، من العنت ،  م   فع  ا أن آمن باحاد  أه  ل  أجابهم إل  ذلك لاا آمن ا ،  هسب ع إل  السحض لعظم عنادهم  قسا ة ق  بهم ،  عزمهم ع   أن ال

زل ( . ف   هى /8 أن فيهم من يؤمن فياا بعد " . ) ال بيان ذلك اصط اهم  اس تص هم ،  ليس تن ض  الاص حة ذلك لاا ع م ف  بنائهم من مص حة الاؤمنين ،  ع ا  بان يخضال من أصالبهم من الاؤمنين ، 

ْلنَا     مثل هذا الك ا، لاا كان ال عبيضبن ل  تعال   راد  لكان هذا كافياً ألهل الك ا،  الكفار فضال عن الاس اين  داعياً الصطالم الاكذبين  اس ئصىالهم ،  لكىن شىيئا مىن هىذا لىم يحىدث ، إهاىا أ َولَْو نَزَّ

 اً  تكذيباً من أهل الك ا،  الكفار ح   أن أمضاً إلهياً مك  باً هزل  كذب   .الك ين  بفضي   أن يص ر خيض أمة أخضجت ل ناس بتهها أكثض كفض

لم يشض لهذا  ،  قال الجعفضية بالبداء هنا ، فه  لم يحكم الفضية حيثفات الك ين  أن اإلمامة بعد الصادق كاهت البن  إسااعيل ف اا مات ف  حياة أبي  اه ن ت إل  م س  ،  ظل اإلسااعي ية ع   الضأى األ ل   -5

ص ة ح   ال يذكض اسا  حسب ما يذهب إلي  الجعفضية. ) اهظض الكاف   إهاا جع ها لا س  مباشضة ،  لكن لم يف   أن يجعل بعض األلنا، كالباقض* *ب ساية من ف تعال  ،  أن يجعل اإلمام األخيض بحض ف منف

1/33 ، من شاء ف ينظض ف  الك ا، الاف ضى  ف  ك ا، ف العزيز الاعجزة الكبضى .            با، ف  النه  عن االسم(  يبن  من الاالحظات الكثيض  

َ قَْرًضا َحَسنًا َُيَُضاِ فَهُ لَهُ َولَهُ أَْجٌر َمِريمٌ  : البقرة ، واآلية الحادية رشرة من سورة الحديد  245 ([138]138)   ي يُْقِرُض للاَّ ُِ َمن َُا الَّ
 

  أهها هزلىت فى  صى ة اإلمىام يض ى الك ين  كذلك

  خاصة .  ما ي صل ب  اإلمام ي صل ب  ع ااء الجعفضية بعد عصض األئاة . 

 . 546ص  ([139]139)  

 .  540ص  ([140]140)  

 .  546ص  ([141]141)  
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، وىف كتههاب فضهل العلههم " يغهدو النههاس علهى ثالثههة  ([142]142)الكتهاب " دعههوا مها وافههق القهوم فهههنن الرشهد ىف خالفههم " مها يةالعنها ىف خةبههة    

 ، والرواية عن اومام الصادق . ([143]143)أصناؤ : عامل ومتعلم و ثاء ، فن ن العلماء وشيعتنا ااتعلمون وسائر الناس  ثاء " 

، وعهن اومهام علهى : " ذلهل القهرين فاسهتنةقوه .. ولهن  ([144]144)ة ، وكان يقهول : قهال علهى ، وقلهأ " وعن ابنه موسى " لعن هللا أس حنيف   

 . ([145]145)ينةق لكم ،                  أخربكم عنه .. إخل " 

لقهرين وأحاديهث عهن نه  هللا صهلى وعن سليم بن قيس اهلالىل قال : قلأ ألمرااؤمنق : إا  عأ من سلمان وااقداد وأىب ذر شيِاً من تفسر ا     

حاديهث هللا عليه وسلم  ر ما ىف أيدى الناس ، مث  عأ منل تصديق ما  عأ منهم ، ورأيأ ىف أيدى الناس أشهياء كثهرة مهن تفسهر القهرين ومهن األ

بون علههى رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههلم عههن نهه  هللا صههلى هللا عليههه وسههلم أنههتم لههالفوام فيههها ، وتزعمههون أن ذلههل كلههه سطههل ، أفهه ى النههاس يكههذ

، و سهخاً متعمدين ، ويفسرون القرين آبرائهم ، قال فأقبهل علهى فقهال : قهد سهألأ فهافهم اجلهواب ، إن ىف أيهدى النهاس حقهاً وسطهاًل ، وصهدقاً وكهذسً 

عليه وسلم على عهده حىت قام خةيباً فقال : أيها الناس قد   ومنسوخاً ، وعاماً وخاصاً ، وحمكماً ومتشاهباً وو اً ، وقد كذب على رسول هللا صلى هللا

س :       كثرت على الكذابة ، كمن كذب على متعمهداً فليتبهوأ مقعهده مهن النهار ، مث كهذب عليهه مهن بعهده ، وإمنها يَتكهم احلهديث مهن أربعهة لهيس هلهم خهام

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متعمداً ، فلو علم الناس أنه منافق كذاب رجل منافق يظهر او ان متصنع سوسالم ال يتأثر وال يت رج أن يكذب 

، وقد أخهربه مل يقبلوا منه ومل  يصدقوه ، ولكنهم قالوا هذا قد ص ب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وريه و ع منه وأخذوا عنه وهم ال يعرفون حاله 

بُههَل َأْجَسههاُمُهْم َوإِّن يَهُقولُههوا َتْسههَمْع           لَِّقههْوهلِِّّْم  [، فقههال عههز وجههل : هللا عههن اانههافقق مبهها أخههربه ، ووصههفهم مبهها وصههفهم  :  4)  ] َوإَِّذا رََأيْهههتهَُهْم تُهْعجِّ

كلوا هبم الناس ، وأاانافقون ( ، مث بقوا بعده فتقربوا إىل أئمة الضاللة والدعاة إىل النار سلزور والكذب والبهتان فولوهم األعمال ومحلوهم على رقاب 

 الدنيا ، وإمنا الناس مع االوع والدنيا إال من عصم هللا ، فهذا أحد األربعة .

 ورجل  ع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيِا مل  مله على وجهه ووهم فيه ومل يتعمد كذسً .    

أو  عهه ينههى عهن شهئ ، مث أمهر بهه وههو ال يعلهم ،  -وههو ال يعلهم ورجل اثلث  ع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيِا أمر به ، مث اى عنه ،    

 ف فن منسوخه ومل  فن الناسخ.

ه ، بهل ويخر رابع مل يكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، مبغض للكذب خوفهاً مهن هللا وتعظيمهاً لرسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم ، مل ينسه   

ع ، مل يزد فيه ومل ينقص منه ، وعلم الناسهخ مهن اانسهو  .. وقهد كنهأ أدخهل علهى رسهول هللا صهلى هللا عليهه حفن ما  ع على وجهه فجاء به كما  

أبحد  وسلم كل يوم دخلة ، وكل ليلة دخلة ، فيخليي فيها أدور معه حيث دار ، وقد علم أص اب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه مل يصنع ذلل

 . ([146]146)من الناس  رى 

( َتد          ما وتى : عن احلارث بن ااغرة النصرى قال : سِل أبو عبدهللا عن 146-143وتنظر مثال ىف سب النوادر من كتاب التوحيد )ص      

                                                
 ، راجع المقبولة التى نقلناها من هذا الجزل وناقشناها فى الحديث رن الترجيح .  8ص  ([142]142)  

 .  43ص  ([143]143)  

 .  56ص  ([144]144)  

 ، وراجع ما :تبناه رن القرآن النا ق .  61انظر ص   ([145]145)  

لفيياء ( " أى أئميية الضيالل بسيبب وضييع األخبيار أعطيوا هييؤالء المنيافقين الوالييات ، وسييلطوهم عليى النياب " فييالكلينى هنيا يرييد بافترائييه اتهيام الخ63، وفيى الحاشيية ) ص 64:  62ص  ([146]146)  

فشجعهم الخلفاء على هذا الكيذب بجعلهيم عمياال  ب على رسول هللا  راشدين الثالثة بأنهم أئمة ضالل والذين تولوا اإلمارة فى عهدهم من الصحابة الكرام ، كانوا منافقين ، وصلوا إلى اإلمارة بتعمد الكذال

 اإلسالمية بإسناد الرواية لإلمام على كرم هللا وجهه وبرأه مما قال زنادقة الرافضة .    لهم .وأراد الكلينى إيجاد سند يؤيد غالة الجعفرية الذين انفصلوا عن األمة
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شهىء إال وجهه هللا ، فقهال : : القصص ( فقال : ما يقولون فيه ب قلأ يقولون يهلل كهل  88) ]ُكلُّ َشْيٍء َهالٌِّل إِّالَّ َوْجَهُه      [قول هللا  تبارع وتعاىل 

 سب ان هللا   لقد قالوا قواًل عظيماً ، إمنا عي بذلل وجه هللا الذى يؤتى منه .

عهق هللا ىف  وعن أىب جعفر : " نن ااثاا الذى أعةاه هللا نبينا حممداً صلى هللا عليه وسلم ، ونن وجهه هللا نتقلهب ىف األرض بهق أدههركم ، ونهن     

 ه اابسوطة سلرمحة على عباده ،عرفنا من عرفنا ، وجهلنا من جهلنا وإمامة ااتقق " .خلقه ، ويد

َا[وعن أىب عبدهللا ىف قول هللا عز وجل :       : األعراؤ ( قال : نن وهللا األ اء احلسي الىت ال يقبل 180) ]   َوّللِّ ِّ اأَلْ َاء احْلُْسَي َفاْدُعوهُ         هبِّ

 باد عماًل إال مبعرفتنا .هللا من الع

سلرأفهة         وعنه : إن هللا خلقنا فأحسن خلقنا وصور  فأحسن صور  ، وجعلنا عينه ىف عباده ، ولسهانه النهاطق ىف خلقهه ، ويهده اابسهوطة علهى عبهاده     

األشجار، وأينعأ الثمار ، وجهرت األاهار ،وبنها نهزل  يهث والرمحة ، ووجهه الذى يؤتى منه وسبه الذى يدل عليه وخزانه ىف  ائه   وأرضه ، بنا أءرت 

 السماء وينبأ عشب األرض ، وبعبادتنا عبدهللا ، ولوال نن ما عبدهللا .

 ، ونهن وعن أسود بن سعيد قال : كنأ عند أىب جعفر فأنشأ يقول ابتداء منه من  ر أن أسأله : نن حجة هللا ، ونن سب هللا ، ونهن لسهان هللا    

 وجه هللا  ونن عق هللا ىف خلقه ، ونن والة هللا ىف عباده .

 وعن أمر ااؤمنق : أ  عق هللا وأ  يد هللا ، وأ  جنب هللا وأ  سب هللا .    

أمر ااؤمنق ، وكذلل ما كان بعهده مهن  ( قال : جنب هللا56)الزمر :         ]َح َحْسَرَتى عَلى َما فَهرَّطُأ يفِّ َجنبِّ اّللَِّّ  [وعن أىب احلسن موسى :      

 األوصياء ساكان الرفيع إىل أن ينتهى األمر إىل يخرهم .

 وعن أىب جعفر : بنا عبدهللا وبنا عرؤ هللا وبنا وحد هللا تبارع وتعاىل وحممد حجاب هللا تبارع وتعاىل .   

: األعراؤ ( قال : إن هللا تعاىل أعظم وأعز وأجل وأمنع من أن 160: البقرة ،  57)] َسُهْم َيْظلُِّمونَ َوَما دََلُموَ  َولَهكِّن َكانُواْ َأنفُ  [وعن أىب جعفر :      

يَن يَمُنوْا [يظلم ولكن خلةنا بنفسه فجعل دلمنا دلمه وواليتنا واليته حيث يقول :  ُ َوَرُسولُُه َوالَّذِّ َا َولِّيُُّكُم اّلل   ة منا . : ااائدة ( يعي األئم 55)  ]  إِّمنَّ

  

 اثنياً : اجلزء الثاا من أصول الكاىف

والكفر  بعد عرضنا للجزء األول أعتقد أننا لسنا يف حاجة إىل أن نةيل احلديث عن اجلزء الثاا ، ذلل أن هذا اجلزء يت دث يف ولته عن او ان      

ة الفرقهة الضهالة وف دقهتهم . كمها رأينها يف كثهر مهن رواحتهه ، فقهد ربهط او هان ، واجلزء السابق بق مفهوم او ان والكفر عند الكليي ، وأمثاله مهن  هال

لجزء األول ، فيكفى أن والكفر إبمامة اجلعفرية اومامية فااؤمن هبا هو ااؤمن ، ومنكرها كافر ، إىل  ر ذلل نا رأينا . فهذا اجلزء إذن يعترب امتدادا ل

 ل سائرا يف نفس الةريق الذى ر ه لنفسه دثراً بعقيدته يف اومامة .نورد بعض األمثلة لنرى أن الكليي د

 األرض من هذه األمثلة ما رواه عن أىب جعفر قال : " إن هللا تبارع وتعاىل حيث خلق ماء عذس وماء أجاجا فامتزج اااءان ، فأخذ طينا من أدج       

بون : إىل اجلنة بسالم ، وقال ألص اب الشمال : إىل النار وال أسىل ، مث قال : ألسأ بربكم فعركه عركا شديداً ، فقال ألص اب اليمق وهم كالذريد

حممد رسوىل ، وأن ب قالوا : بلى   شهد  ، أن تقولوا يوم القيامة إ  كنا عن هذا  افلق ، مث أخذ اايثاق على النبيق ، فقال : ألسأ بربكم وأن هذا 

وا : بلى فثبأ هلم النبوة . وأخذ اايثاق على أوىل العزم أني ربكم ، وحممد رسوىل ، وعلى أمر ااؤمنق وأوصياؤه من بعده هذا على أمر ااؤمنق ب قال

، وأن ااهدى أنتصر به لديي ، وأدههر بهه دولهىت ، وانهتقم بهه مهن   أعهدائى ، وأعبهد بهه طوعها وكرهها .  -عليهم    السالم  –والة أمرى وخزان علمى 
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ه عز وجل :   : أقرر  حرب وشهد  . ومل جي د يدم ومل يقر ، فثبتأ العز ة هلؤالء اخلمسة ىف ااهدى ، ومل يكن يدم عزم على اوقرار به وهو قول قالوا

   َي َومَلْ  ِّْد َلُه َعْزًما ْدَ  إِّىَل يَدَم مِّن قَهْبُل فَهَنسِّ ر نارا فأججت ، فقال ألصحاب الشمال ثم وم .([147]147)قال : إنما هو فترك  َوَلَقْد َعهِّ

: اد لوها ، فهابوها . وقال ألصحاب اليمين : اد لوها فد لوها فكانت عليهم بردا وسالما . فقال وصحاب الشمال :  يارب وقلنيا 

 .([148]148)فقال قد وقلتكم اذهبوا فاد لوها   فهابوها ، ثم ثبتت الطاعة والو  ة والمعصية 

: " إن هللا عو وجل  لق الخلق فخلق من وحب مما وحب ، وكان ما وحب ون  لقه من طينة الجنية ، و ليق وعنه و ضاً قال      

من وبغ  مما وبغ  وكان ما وبغ  ون  لقه من طينة النار . ثم بعثهم ف  الظالل . فقلت . ووى شئ الظالل ؟ فقال : ولم تر إلى 

ُ  فدعوهم إلى اإلقرار باهلل عو وجل :  ظلك ف  الشمس شي ا وليس بشئ . ثم بعث منهم النبيين ُقوُلنَّ اّللَّ  َوَلِّن َسَأْلتهَُهم مَّْن َخَلَقُهْم َليهَ

 ثم دعوهم إلى اإلقرار بالنبيين فأقر بعضهم وونكر بع  . ([149]149)

ههن قَهْبههُل َفَمهها َكههانُوْا لِّيُهؤْ ثييم دعييوهم إلييى و  تنييا ، فييأقر بهييا وهللا ميين وحييب وونكيير ميين وبغيي  وهييو قولييه :       بُوْا بِّهههِّ مِّ َهها َكههذَّ نُههوْا مبِّ   مِّ

(150[150])  . 

 . ([151]151)ثم قال وبو جعفر رض  هللا عنه  : كان التكذ ب ثم     

وعنه كذلك قال : " بنى اإلسالم على  مس : على الصالة والوكاة والصوم والحج والو  ة ولم  ناد بشئ كما نودى بالو  ة     

 "(152[152]) . 

 . ([153]153)روا ة و رى زاد : فأ ذ الناس بأرب  وتركوا هذه ،  عنى الو  ة وفى      

    

وعن عجالن وبى صالح قال : " قلت ألبى عبدهللا رض  هللا عنه : ووقفنيى عليى حيدود اإل ميان . فقيال الخميس ووداء الوكياة ،   

 .([154]154)الصادقين " وصوم رمضان ، وحج البيت ، وو  ة   ولينا ، وعداوة عدونا ، والد ول م  

وعن زرارة عن وبى جعفر قال : " بنى اإلسالم على  مسة وشياء : على الصالة والوكياة والحيج والصيوم والو  ية . قيال       

 زرارة : قلت ووى شئ من ذلك وفضل ؟ فقال : الو  ة وفضل ، ألنها مفتاحهن ، والوالى هو الدليل عليهن .

له ، وصام نهاره ، وتصدي بجمي  ماله وحج جمي  دهره ، ولم  عرف و  ة ولى هللا فيواليه ، و كون وما لو ون رجال قام لي     

 (.[155]155)جمي  وعماله بد لته إليه ، ما كان له على هللا جل وعو حق ف  ثوابه ، و  كان من وهل اإل مان " 

ا كذلك بمبادئ الجعفر ية ، اسيتم  إلييه ميثال وهيو  يروى عين والكلينى    كتفى بربط اإل مان والكفر باإلمامة ولكن  ربطهم     

اإلمام الصادي : " إن تسعة وعشار الد ن في  التقيية ، و  د ين لمين   تقيية ليه " " التقيية مين د ين هللا " ، " وهللا ميا عبيدهللا 

و  إ ميان لمين   تقيية ليه "  بشئ وحب إليه من الخبء . قليت : وميا الخيبء ؟ قيال التقيية " ، " التقيية مين د نيى ود ين  بيائى

                                                
زم آدم فترك مكان فنسى ، ولعل السر في ردم رجال في الحاشية : أى معنى النسيان هنا الترك ، دن النسيان غير مجوا رلى ادنبيال رليهم السصم . أو :ان في قرالحهم رليهم السصم  ([147]147)  

 . 115رلى اإلقرار بالمهدى استبعاده أن يكون لهذا النوع اإلنسانى احفاق رلى أمر واحد " واآلية الكريمة في سورة  ه : 

 . 8ص   ([148]148)  

 . 87الزخرف :  ([149]149)  

 . 74يونس :  ([150]150)  

 . 10ص ([151]151)  

 . 18ص  ([152]152)  

 . 18ص  ([153]153)  

 . 18ص ([154]154)  

 . 19-18ص  ([155]155)  
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(156[156]) .  

، وباقى الجيوء  160، وعدد روا اته  6وكتاب اإل مان والكفر ف  وصول الكافى  بدو من وول الجوء الثانى إلى صفحة       

هذا الكتاب  صفحة و تناول ثالثة كتب ، منها كتاب فضل القر ن ، ونورد هنا بع  الروا ات الت  ذكرها الكافى ف  10 ق  ف  

. 

روى عن سعد الخفاف قال : قلت " جعلت فداك  ا وبا جعفر ، وهل  تكلم القير ن ؟ فتبسيم ثيم قيال : رحيم هللا الضيعفاء مين        

شيعتنا ، إنهم وهل تسليم ثم قال لهم :  ا سعد والصالة تتكلم ولها صورة و لق تأمر وتنهى . قال سعد : فتغير لذلك لونى وقلت 

 وستطي  ونا وتكلم به ف  الناس . فقال وبو جعفر : وهل الناس إ  شيعتنا ؟ فمن لم  عرف الصالة فقد ونكر حقنا . ثيم : هذا شئ  

قال  ا سعد وسمعك كالم القر ن ؟ قال سعد : فقلت : بلى صلى هللا عليك فقال : إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر وليذكر هللا 

 ( .[157]157)ء والمنكر رجال ونحن ذكر هللا ، ونحن وكبر " وكبر " فالنهى كالم ، والفحشا

  
وعن وبى عبدهللا قال : "   وهللا    رج  األمر والخالفة إلى  ل وبى بكر وعمير وبيدا ، و  إليى بنيى وميية وبيدا ، و  في  وليد      

ميا عيدل وحيد عين القير ن إ  إليى النيار " طلحة والوبير وبيدا ، وذليك ونهيم نبيذوا القير ن ووبطليوا السينن ، وعطليوا األحكيام . و

(158[158]). 

و روى الكلينى عن وبى عبدهللا و ضاً : " إن القر ن نول وربعة وربياع : ربي  حيالل ، وربي  حيرام ، وربي  سينن ووحكيام ،        

 .([159]159)ورب   بر ما كان قبلكم ونبأ ما  كون بعدكم وفصل ما بينكم " 

  

عفر : " نول القر ن وربعة ورباع : رب  فينا ، ورب  ف  عدونا ، ورب  سنن وومثيال ، وربي  فيرائ  إ  ونه  روى عن وبى ج    

 . ([160]160)ووحكام " 

و روى عن ومير المؤمنين : " نول القير ن وثالثيا : ثليث فينيا وفيى عيدونا ، وثليث سينن وومثيال ، وثليث فيرائ  ووحكيام "     

(161[161]) . 

     

بن  سار قيال : قليت ألبيى عبيدهللا رضي  هللا عنيه : " إن النياس  قوليون : إن القير ن نيول عليى سيبعة وروى عن الفضيل       

 . ([162]162)وحرف . فقال : كذبوا وعداء هللا ولكنه نول على حرف واحد من عند الواحد " 

 . (1][16363)وروى الكلينى ون وبا عبدهللا قال : " نول القر ن بإ اك وعنى واسمعى  ا   جارة "      

وعن وحمد بن محمد بن وبى نصر قال : " دف  إلى وبو الحسن رض  هللا عنه مصحفا   وقال :   تنظر فيه ، ففتحته وقروت      

فيه " لم  كن الذ ن كفروا " فوجدت فيه اسم سبعين رجال من قر ش بأسمائهم ووسيماء  بيائهم . قيال : فبعيث إليى : ابعيث إليى 

 .  ([164]164)بالمصحف " 

وعن سالم بن سلمة قال : " قرو رجل على وبى عبدهللا رض  هللا عنه وونا وستم  حروفيا مين القير ن لييس عليى ميا  قرؤهيا     

                                                
 . 219-217انظر هذه الروايات في ص  ([156]156)  

 . 596وانظر الخبر من بدايته ص  598ص  ([157]157)  

 . 601- 600ص  ([158]158)  

 . 627ص  ([159]159)  

 . 628ص  ([160]160)  

 . 627ص  ([161]161)  

 . 630ص  ([162]162)  

 . 631ص  ([163]163)  

 . 631ص  ([164]164)  

This file was downloaded from QuranicThought.com



الناس ، فقال وبو عبدهللا رض  هللا عنه : كف عن هذه القراءة ، اقرو كما  قرو الناس حتى  قوم القائم ، فإذا قام القائم رض  هللا 

على حده ، وو رج المصحف الذى كتبه على رض  هللا عنه وقال : و رجه على رضي  هللا عنيه إليى  عنه قرو كتاب هللا عو وجل

الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم : هذا كتاب هللا عو وجل كما ونوله هللا على محمد صلى هللا عليه وسيلم و ليه ، وقيد جمعتيه 

  حاجة لنا فيه ، فقال : وما وهللا ميا ترونيه بعيد  يومكم هيذا وبيدا ، من اللوحين . فقالوا : هو ذا عندنا مصحف جام  فيه القر ن 

  (.[165]165)وإنما كان على ون و بركم حين جمعته لتقرؤوه " 

و ختم الكلينى كتاب فضل القر ن بروا ة عن وبى عبدهللا جعفر الصادي ونه قال : " إن القر ن الذى جاء به جبرئييل رضي        

 . ([166]166)هللا عليه وسلم و له سبعة عشر  لف   ة "  هللا عنه إلى محمد صلى

 بعد هذا وعتقد ون هذه األمثلة ـ على قلتها ـ تكفى لبيان ما وردنا إ ضاحه .      

  

 اثلثاً : روضة الكاىف

الكلينيى  بعد ا نتهاء من األصول  جىء دور الجوء الثامن من الكافى وهو الروضة وننظر ف  هذه المسماة بالروضة فنرى     

 مواصال السير  خبط ف  ظلمات جهالته وضالله ،  دفعه رلوه ف  عقيدته ف  اإلمامة .

فيالكلينى  ظيل مصييرا عليى قوليه بتحر ييف القير ن ، ونيراه هنييا ، وهيو  يوعم نسييبة هيذا ا فتيراء ل ئميية الكيرام ،  تخيذ ميين      

خالف ما بين اليدفتين ، فييأتى اليراوى الميذكور في  السيند ليقيول :    األساليب ما  ؤ د فر ته ، فمثال  صور وحد األئمة قارئا آل ة ت

 " جعلت فداك ، إنا نقرؤها هكذا " فيجيب اإلمام على حد زعمه قائالً :

 ( .[167]167)" هكذا وهللا نول به جبرئيل على محمد صلى هللا عليه وسلم ولكنه فيما حرف من كتاب      هللا "      

ذا وهللا نول بها جبرئيل على محميد صيلى هللا علييه وسيلم ، وهكيذا وهللا مثبيت في  مصيحف فاطمية عليهميا وو قائال : " هك      

 . ([168]168)السالم " 

 . ([169]169)وو  وعم ونه قال : " هذا مما و طأت فيه الكتاب "       

 .([170]170)وو قال " هكذا نقرؤها وهكذا تنو لها "       

 . ([172]172)وو  ؤ د ون كلمة موجودة ف  اآل ة وهى رير موجودة  ([171]171)ليثبت التحر ف ووحياناً  ذكر تعليال       

نب وأحياً  وتى سف اء ليثبأ الت ريف بصفة عامة ، استمع إليه وهو ينسب حديثا ألحد األئمة قال: ال تلتمس دين من ليس مهن شهيعتل وال حته      

ورسوله ، وخانوا أما مم . وتدرى ما خانوا أما مم ب ائتمنوا على كتاب هللا ف رفوه ، وبدلوه ، ودلوا على والة دينهم ، فهنام اخلائنون الذين خانوا هللا 

 (.[173]173)األمر منهم فانصرفوا عنهم ، فأذاقهم هللا لباس اجلوع واخلوؤ مبا كانوا يصنعون 

اعي فهن  ال نكاد  د يية تعرض هلا الكليي إال حرؤ معناهها ، ولهذلل فههو يضهع هذا سلنسبة للت ريف يف نص القرين الكرج ، أما الت ريف يف ا     

                                                
 أن للشيعة مصحفا آخر ، أشرنا إلى ضصله المبين رند الحديث رن القرآن الكريم والتحريف في الجزل الاانى .  –بحس  فرية الكلينى  –، ومعنى هذا  633ص  (16][1655)  

 ، والمعروف أن القرآن الكريم ال يصل إلى سبعة اآلف آية ، فرين الباقى أيها الكلينى ى!  634ص  ([166]166)  

 . 50ص  ([167]167)  

 . 58ص  ([168]168)  

 .  205ص  ([169]169)  

 . 387ص  ([170]170)  

 . 316انظر ص  ([171]171)  

 . 205انظر ص  ([172]172)  

 والحظ هذا الربط بين التحريف وحرك الوالية  . 125-124ص  ([173]173)  
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 قاعدة عامة تؤيد هذا الت ريف ، فينسب ألحد األئمة أنه قال :

إلى النار ، إ   " ما من   ة نولت تقود إلى الجنة ، وتذكر وهلها بخير ، إ  وهى فينا وفى شيعتنا ، وما من   ة نولت تذكر وهلها بشر ، وتسوي      

 وهى ف  عدونا ومن  الفنا .. 

 (.[174]174)ليس على مالة إبراهيم إال نن وشيعتنا ، وسائر الناس من ذلل براء "       

هُدنَّ يفِّ اأَلْرضِّ َمهرََّتْقِّ  عن وبى عبدهللا ف  قوليه تعيالى :        َنا إِّىَل بَه ِّ إِّْسهَرائِّيَل يفِّ اْلكَِّتهابِّ َلتُهْفسِّ قهال : قتهل علهى بهن أىب طالهب وطعهن   َوَقَضهيهْ

ْعُلنَّ احلسن  ا َكبِّرًا َوَلتهَ يٍد  : فإذا جاء نصر دم الحسين  َفهنَِّذا َجاء َوْعُد ُأوالُ َا قال : قتل الحسين   ُعُلوًّ بَهَعثْهَنها َعَلهْيُكْم عَِّبهاًدا لََّنها ُأْوِلِّ أبٍَْس َشهدِّ

اَلَل الد َِّحرِّ  مثَّ رََدْدَ  َلُكهُم   روج القيائم ،   وََكاَن َوْعًدا مَّْفُعهوالً   قبل خروج القائم ، فال يدعون وترا يل حممد إال قتلوه قوم يبعثهم هللا َفَجاُسوْا خِّ

مْ  حهىت ال  خروج احلسق يف سبعق من أص ابه ، علهيهم البهيض ااهذهب ، لكهل بيضهة وجههان ، ااهؤدون إىل النهاس أن احلسهق قهد خهرج   اْلَكرََّة َعَلْيهِّ

احلجة ااوت ، يشل ااؤمنون فيه ، وأنه ليس بدجال وال شيةان ، واحلجة القائم بق أدهرهم ، فهنذا استقرت ااعرفة يف قلوب ااؤمنق أنه احلسق جاء 

 (.[175]175)فيكون الذى يغسله ويكفنه و نةه ويل ده ىف حضرته احلسق بن على ، وال يلى الوصى إال الوصى 

ُ َمها يفِّ  دهللا بن النجاش قال : سمعت وبا عبدهللا رض  هللا عنه  قول ف  قيول هللا    عيو وجيل :وعن عب       يَن يَهْعَلهُم اّلل  ُأولَههَِّل الَّهذِّ

ْم قَهْوالً بَلِّيًغا هِّ ُْم يفِّ َأنُفسِّ ُهْم َوعِّْظُهْم َوُقل هلَّ ا َأْرَسْلَنا مِّن رَُّسوٍل إِّالَّ لُِّيةَاَع إبِِّّْذنِّ اّلل ِّ َوَلْو َومَ .([176]176) عنى هللا فالنا وفالنا   قُهُلوهبِِّّْم َفَأْعرِّْض َعنهْ

ْغَفَر هَلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوْا اّلل َ تَهوَّ  ْغَفُروْا اّلل َ َواْستهَ ُْم إِّذ دََّلُموْا َأنُفَسُهْم َج ُؤوَع َفاْستهَ يًمهاَأاَّ   عنى وهللا النبى صلى هللا عليه وسلم و له وعليا  اًس رَّحِّ

وى لو جاءوك بها  ا على فاسيتغفروا هللا مميا صينعوا ، واسيتغفر لهيم الرسيول ،  ([177]177)رض  هللا عنه " مما صنعوا " 

نهَُهمْ  لوجدوا هللا توابا رحيما  ُنوَن َحىتََّ  َُك ُِّموَع فِّيَما َشَجَر بَهيهْ مثَّ اَل جيُِّدوْا يفِّ   فقال وبو   عبدهللا : هو وهللا على بعينه    َفالَ َورَب َِّل اَل يُهْؤمِّ

َّهها َقَضههْيَأ  ْم َحَرًجهها ن ِّ هههِّ لعلييى    َوُيَسههل ُِّموْا َتْسههلِّيًما  ،  عنييى بييه ميين و  يية علييى      ([178]178)علييى لسييانك  ييا رسييول هللا   َأنُفسِّ

(179[179]) . 

 . و نسب الكلينى لإلمام على  طبا  برو منها اإلمام ، و برو ممن وضعها افتراء عليه       

، تجد رلوا ف  األئمة وتكفيرا لمن ونكر إمامتهم ، واتهاما للصد ق والفاروي  ([180]180)انظر إلى "  طبة الوسيلة "        

ولصحابة رسول هللا  صلى هللا علييه وسيلم ، وبييان ون إمهيال هللا لهيم كإمهاليه سيبحانه لعياد وثميود ووضيرابهم ، وون المصيير 

 واحد .

تجد اتهاما للصحابة الكرام الذ ن سينول بهم على حد زعمه ما نيول بياألمم  ([181]181)بة الطالوتية " وانظر إلى "  ط      

من قبلهم ، لصدهم عن الحق ، وتركهم الوصى الذى به ومروا . وتجد قوله : " وما وهللا لو كان لى عدة وصحاب طالوت وو عدة 

                                                
 . 36ص  ([174]174)  

 ( . 6-4، واآليات المذ:ورة من سورة اإلسرال ن 206ص  ([175]175)  

 " فصنا وفصنا  " يقصد هذا الكلينى الشيخين : الصديق والفاروق .  ([176]176)  

 " مما انعوا " ايادة ليست من اآلية الكريمة .  ([177]177)  

رليهم السصم رلى ايغة المتكلم ويحتمل أن يكون بيانا هذه ايادة أيضًا وجعل " قضيت " للمتكلم ال للمخا   لتناس  هذا التحريف وجال في الحاشية : " الظاهر أنه :ان في مصحفهم  ([178]178)  

 لحاال المعنى ، أى المراد بقضال الرسول ما يقضى هللا رلى لسانه " . 

-023-224-200-184-179-160-128-107-58-57-51-50-36-35: من سورة النسكال وانظكر ماكل هكذا التحريكف فكي اكفحات  65-63واآليات المذ:ورة هي  336ص  ([179]179)  

286-302-304-313-330-334-338 . 

 . 30: 18ص  ([180]180)  

 . 33: 31ص   ([181]181)  
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 . ([182]182)الحق "  لضربتكم بالسيف حتى ت ولوا إلى -وهل بدر وهم وعداؤكم 

وتجد بعد هذا : " ثم  رج من المسجد فمر بصيرة فيها نحو ثالثين شاه فقال : وهللا لو ون لى رجا   نصيحون هلل عيو وجيل     

 . ([183]183)ولرسوله بعدد هذه الشياه ألزلت ابن وكلة الذبان عن ملكه " 

ألوردت المخالفين  لييج المنيية وألرسيلت علييهم  -هللا عليه وسلم صلى  -وتجد كذلك : " لو  عهد عهده إلى النبى األمى       

 . ([184]184)شآبيب صواعق الموت ، وعن قليل  علمون " 

وتجد القول : قام  ( [185]185)وانظر إلى  طبته بعد مقتل ذى النور ن تجد حد ثا عن الجبابرة وهامان وفرعون وعثمان     

 له لو قص جناحاه وقطي  روسيه كيان  ييرا ليه : شيغل عين الجنية ، والنيار وماميه كالغراب ، همه بطنه ، و([186]186)الثالث 

(187[187]) . 

ولكنا نرى أثرا للغلو كذلل يف احلديث عن اومام على  -رضى هللا تعاىل عنه  -والكليي ال يقتصر على خةب وأقوال تف ى على سيد  على        

 ، مثال هذا : 

 .([188]188)الرسول الكرج بشر أبو طالب فوجته بقوله : أما إنل ستلدين  الما يكون وصى هذا ااولود  إنه كان يف يوم ميالد        

 . ([189]189)وأن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال " إن عليا  ملكم على احلق ، فهنن أطعتموه ذللتم ، وإن عصيتموه كفرمت سهلل "      

 .([190]190) عليه وسلم وأن حرب على شر من حرب الرسول صلى هللا    

، وأنه أشار  ([192]192)وأن عليا كتم وسيع مكرها ([191]191)وأن من يشهد لألنبياء جعفر ومحزة ، أما على فهو أعظم منزلة من ذلل      

ل ألجهابتي ولكهن ليسههأ إىل األرض عنهدما اضهةربأ وقهال هلها : اسهكي مالهل، مث التفهأ إىل أصه ابه وقهال : أمها إاها لهو كانهأ الهم قهال هللا عهز وجه

 . ([194]194) ، وأنه أعتق ألف نلوع ([193]193)بتلل

يه وسلم وىف احلديث عن إمامهم الثاا عشر يروى الكليي عن اومام الباقر أنه قال : إن اجلاحد لصاحب الزمان كاجلاحد لرسول هللا صلى هللا عل      

 (.[195]195)يف أحمه 

                                                
 .  32ص  ([182]182)  

الصديق خير من  وقت( : " الذبان : جمع ذبا  ، و:نى بابن أكلتها رن سلطان الوقت فإنهم :انوا في الجاهلية يركلون من :ل خبيث نالوه " والمراد بسلطان ال33جال في الحاشية ن ص  ([183]183)  

 .  خلف الرسول  

(  27ان يعلم ما سيكون ن انظر ص وهذا القول : إلى جان  ما فيه من الضصل يحمل التناقض البين . وفى الخطبة السابقة :ذل  حناقض حاول في الحاشية إاالته برن اإلمام : 33ص  ([184]184)  

. 

 . 67انظر ص  ([185]185)  

 الث الذى بشره الصادق ادمين بالجنة . يقصد الخليفة الا ([186]186)  

 . 68ص  ([187]187)  

 .  302ص  ([188]188)  

 . 66ص  ([189]189)  

 . 252انظر ص  ([190]190)  

 .  267انظر ص  ([191]191)  

 . 295انظر ص  ([192]192)  

 . 255ص  ([193]193)  

 مجال االرتاق وأن الدور الكبير :ان دبى بكر في مكة ، ومن هنا جال اختصق هذا الخبر .  ، وواضح أن أبا الحسن لم يكن له دور في 364، 165،  163انظر ص  ([194]194)  

 . 18ص  ([195]195)  
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قائم عرض او ان على كل  صب فهنن دخل فيه حبقيقة وإال ضرب عنقه ، أو يؤدى اجلزية كما يؤديها اليوم أهل الذمة ، وعنه أيضاً : " إذا قام ال      

 .([196]196)ويشد على وسةه اهلميان وخيرجهم من األمصار إىل السواد " 

وأبصهارهم حهىت اليكهون بيهنهم وبهق القهائم يريهد أن يكلمههم وعن أىب عبهدهللا الصهادق ، " إن قائمنها إذا قهام مهد هللا عهز وجهل لشهيعتنا يف أ هاعهم      

 . ([197]197)فيسمعون وينظرون إليه وهو يف مكانه " 

وعنه و ضاً عندما س ل : متى فرج شيعتكم ؟ فقال : إذا ا تلف ولدا العبياس ، ووهيى سيلطانهم ، وطمي  فييهم مين ليم  كين       

صيصية صيصيته ، وظهير الشيامى ووقبيل اليميانى وتحيرك الحسينى و يرج  طم  فيهم ، و لعت العرب وعنتها ، ورف  كل ذى 

 .   ([198]198)صاحب هذا األمر من المد نة إلى مكة بتراث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " 

  

د عضفنا أه  ربط اإلياان بال الية  الك ين  يكثض من الحديث عن الجعفضية اإلمامية  مخالفيهم  هس طيع أن هعضف الطابع العام لهذا الحديث ما دمنا ق      

. 

، وهيم وحيدهم دون رييرهم المغفيور لهيم  ([199]199)فاإلمامية الرافضة كلهم  د لون الجنة و   يد ل النيار مينهم وحيد       

والناصب شر ممن  نتهك المحارم كلها  ([202]202)و  توبة بغير  الو  ة  ([201]201)ورير الجعفرى كافر  ([200]200)

 . ([205]205)ووبو حنيفة ناصب  ([204]204)  بالى صلى وم زنى   ([203]203)

وحضور مساجد ريير الجعفر ية ا ثنيى عشير ة والمشيى إليهيا كفير بياهلل العظييم إ  مين مشيى إليهيا وهيو عيارف بضياللهم      

(206[206]) . 

لهم من ذنب بيينهم وبيين هللا عيو وجيل  و روى الكلينى عن اإلمام الكاظم : " إلينا إ اب هذا الخلق وعلينا حسابهم فما كان      

حتمنا على هللا ف  تركه لنا فأجبنا إلى ذلك ، وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم ، ووجابوا إلى ذلك ، وعوضهم هللا عيو 

  ([207]207)وجل " 

                                                
 والهميان : شداد السراويل والمنطقة و:يس للنفقة يشد في الوسط  . 227ص  ([196]196)  

 . 240ص  ([197]197)  

شر بعد ضعف الدولة العباسية التي راش أثنال حكمها ، وقد مضى رلى سقو ها ال ضعفها أكار من سبعة قرون حتى وقتنا هذا ، والكلينى هنا يجعل ظهور إمامهم الاانى ر 224ص  ([198]198)  

 والكلينى :ان يدرك أن أكذوبته ال ينكشف أمرها إال بعد موحه ، إذن فليكذ  وال حرج !!

 يعة :هبو  الرياح والحر والبرد .ومن أكاذيبه التي :شفت :ذل  : رواياحه رن ادرض ، ومظاهر الطب    

 وراجع مال هذه الروايات التي نقلناها رن شيخه القمى في الجزل السابق . 306، 271،  89راجع ص      

ذا الحديث رموا إنما يحلها من :ان من أهلها . وذل  ( حجد حعليقا رلى رواية أن ادرض رلى حوت والحوت رلى المال والمال رلى اخرة ... إلخ والتعليق هو : " في ه89وانظر حفسير القمى ن ص      

 دن حدياهم اع  مستعص  " .

ع األق ال بدال ل هذبين ما هزل إلينا ، أما أئاة الجعفضية فحديثهم صعب مس عصب ! فإذا اف ضى ع يهم من األق ال ما يناقض ال اقع أ  العنل أ  الشضع ف  نب فاهلل سبحانه وحعالى يسر القرآن للذ:ر والرسول      

 من أن يضض، بها  بضا يها عضض الحائط ،  لن شكك هحن في عن لنا  فهانا ألن حديثهم صعب مس عصب !!   

 . 366، 141، 78، 36راجع ص :  ([199]199)  

 . 34-33راجع ص  ([200]200)  

 . 333،  285،  244،  237، 236،  224،  212، 146حات : وراجع ماص حدياه رن الشيعة ومخالفيهم في اف 337،  270،  254،  107انظر ص  ([201]201)  

 . 128انظر ص  ([202]202)  

 . 101ص  ([203]203)  

 . 160ص ( [204]204)  

 . 292ص  ([205]205)  

 ولذل  فالجعفرية لهم مساجدهم الخااة نتيجة للدور الذى قام به الكلينى وأمااله.  389ص ( [206]206)  

 . 162ص  ([207]207)  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ل أههههل النهههار النهههار ، وأبهههواب اجلنهههة والنهههار إليهههه ويهههروى عهههن أىب جعفهههر أبن علهههى بهههن أىب طالهههب ينهههزل أههههل اجلنهههة منهههافهلم ويهههزوجهم ، ويهههدخ           

(208[208]). 

 ومبثل هاتق الروايتق يريد الكليي أن يؤكد ما ذهب إليه من حديثه عن اجلعفرية وريالفيهم .       

نراه هنا يعود مرة أخرى للةعهن والكليي الذى سلل مسلل شيخه القمى ىف حماولة التشكيل ىف كتاب هللا تعاىل ، والةعن ىف الص ابة الكرام ،       

الكهاىف  ىف نقلة الشريعة ، ومحلة رسالة اوسالم بعد الرسول  صلى هللا عليه وسلم ، وقد مر شىء منه ىف الصهف ات السهابقة ، ولكهن ااتصهف  لروضهة

 جيد الكثر من هذا الةعن ، مثال هذا : 

عليه وسلم إال ثالثة هم : ااقداد وأبو ذر وسلمان ، وأام أصب وا أهل جاهلية ، ومبثابة من ما رواه من أن ااسلمق ارتدوا بعد الرسول صلى هللا       

 (.[209]209)عبد العجل ، وكل حاكم قبل القائم فهو طا وت يعبد من دون هللا 

نهههون وأامههها صهههنما ههههذه األمهههة ومههها رواه مهههن أن الشهههيخق كهههافران منافقهههان سهههخرا مهههن الرسهههول صهههلى هللا عليهههه وسهههلم واسهههتهزءا بهههه ورميهههاه سجل      

(210[210]) . 

دت وما رواه كذلل هذا ااف ى الضال الزنديق : من أن أس بكر أضمر وهو ىف الغار أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ساحر ، وأن أول عداوة ب      

م كان بقبا ىف اهلجرة ، وأول من سيعه إبليس حيث جاء منه للرسول صلى هللا عليه وسلم ىف على ، وأول خالؤ منه على رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 . ([211]211)على هيِة شيخ كبر 

احلهديث عهن  وإىل جانب ما سبق نرى الكليي متأثراً بعقيدته الباطلة ىف اومامة عندما وتى برواحت هلا صلتها ساوضوعات التارخيية ، فهنىل جانهب      

 ا نرى موضوعات أخرى فمثاًل : البيعة أو النص على األئمة كما رأين

 (.[213]213)و د هنا ذكراً له ىف عدد من الرواحت  ([212]212)ذكر  ىف اجلزء السابق شيِاً عن خرافة السفياا       

 . (215][215)ولكن الكليي يروى أن هللا تعاىل  اهم هبذا االسم  ([214]214)والشيعة اومامية يسمون الرافضة لسبب َترخيى معروؤ       

قصهر ، ىف  واسم اجلعفرية نسبة إىل اومام جعفر ، فنرى الكليي هنا يرى أن اجلنة فيها ار يقال له جعفر على شاطِه األ ن درة بيضاء فيهها ألهف       

 . ([216]216)كل قصر ألف قصر  مد ويل حممد صلى هللا عليه وسلم 

 ثراً بعقيدة اومامة . وهكذا نرى روضة الكاىف ال تكاد تقل عن أصوله د      

                                                                                                                                       
  .  إِنَّ إِلَْينَا إِ َابَُهْم ثُمَّ إِنَّ َعلَْينَا ِحَسابَُهمْ  لى قول الكلينى وإلى قول هللا رز وجل في نهاية سورة الغاشية وانظر إ   

 .  159انظر ص  ([208]208)  

 .   296،  295،  253،  245،  125انظر ص  ([209]209)  

 .   387،  336،  334،  318،  452،  216،  189،  124،  103،  102،  28انظر ص ( [210]210)  

 .  344،  343،  340،  263راجع ص :  ([211]211)   

 راجع حديانا رن حفسير القمى .  ([212]212)  

 .  331،  310،  274،  264،  209راجع ص  ([213]213)  

ما إال خيرًا ، وما سمعت أبى يقول فيهما إال خيرًا ، وإنما خرجت رلى بنى أمية الذين قاحلوا جدى :ان اإلمام ايد بن رلى بن الحسين يانى رلى أبى بكر ورمر ، وقال : إنى ال أقول فيه ([214]214)  

 .  155/  1، والملل والنحل  25الفرق ص الحسين " فعندما سمع شيعة الكوفة قوله فارقوه ورفضوا مقالته حتى قال لهم : رفضتمونى ، ومن يومئذ سموا " رافضة " . انظر الفرق بين 

 .  34انظر ص  ([215]215)  

 .  152انظر ص  ([216]216)  
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 وبعد هذا العرض ألصول الكافى وروضته نستطيع أن نقول :        

ن ما ه إن الكليي الذ من السنة مبفهومها عنده وسيلة وثبات عقيدته ىف اومامة ورأيه ىف األئمة وما يتصفون به . ووسيلة كذلل لبيان بةال 1      

ذوا بعقيدته ىف اومامة ، وأام مهما تعبدوا فهم ىف النار ، فعبادمم  ر مقبولة ىف فعم الكليي ، على حق أن ذهب إليه  ر اجلعفرية الذين مل وخ

اىل أو ىف حق عباده اجلعفرية ويعاً بغر استثناء سيدخلون اجلنة وال َسهم النار مهما ارتكبوا من ااوبقات   واياثم ، ومهما كان خةؤهم ىف حق هللا تع

 . 

 والكليي من أجل هذا كله نراه يف ى يالؤ الرواحت وينسبها للرسول صلى هللا عليه وسلم ويل بيته األطهار .       

ت وفى بحثنا لإلمامة فى الجزء األول عندما وصلنا إلى داللة السنة اعتمدنا على ثمانية كتب لم نضم إليها كتاب الكيافى ، وأنننيى ا ن لسي      

 جهة نظرى . فى حاجة لتأييد و 

ه والكليي الذ من السهنة كهذلل وسهيلة لت ريهف كتهاب هللا تعهاىل نصهاً ومعهي ، وقهد اه  هنها مهنه  شهيخه علهى بهن إبهراهيم القمهى ، صهاحب  2      

لهة رسهالة اوسهالم بعهد التفسر الضال ااضل الذى حتدثنا عنه ىف اجلزء السابق ، وا  منهجه كذلل ىف الةعن ىف الص ابة الكهرام : نقلهة الشهريعة ومح

أوعق وأرضاهم الرسول صلى هللا عليه وسلم . وخص مبزيد من الةعن الذين تولوا اخلالفة الراشدة قبل اخلليفة الرابع اومام على رضى هللا تعاىل عنهم 

 . 

افترى على هللا الكذب فزعم أنه جل شأنه أنزل  ي والكلينى أقدم على ما ال يقل خطورة وضالاًل عن القول بتحريف القرآن الكريم ونقصه حيث 3      

 كتبًا من السماء بخط إلهى تؤيد فرقته الجعفرية . 

 ه والكليي يضمن كتابه بعض األحداث التارخيية ، ويذكرها حبسب  هواه ، ويفسرها مبا يشتهى ، ومبا يشبع  يه وضالله .  4      

  

 رابعاً ه فروع الكاىف وبقية الكتب

اىب إن الفروع من الكاىف تشتمل على الرواحت ااتصلة سألحكام الفقهية وهى هبذا تلتقى مع كتاب الصدوق " فقيه من ال  ضره الفقيه " وكت قلنا      

 الةوسى   " التهذيب واالستبصار " .

التوسهع ىف بيهان أثهر اومامهة ىف الفهروع والكتهب وبعد أن انتهينا من احلهديث عهن أثهر عقيهدة اومامهة ىف أصهول الكهاىف وروضهته لسهنا ىف حاجهة إىل       

ىف هذه الكتهب .  الثالثة ما دامأ هذه كلها متعلقة سلفقه ، فالفقه خصصناه سجلزء الرابع ، وايراء الىت دثرت سومامة تعتمد بصفة عامة على ما جاء

 فروع الكاىف والكتب الثالثة األخرى .  إذن  كن القول أبن أثر اومامة ىف الفقه يبق إىل حد كبر أثر اومامة ىف

 ولنأخذ مثاًل أثر اومامة ىف " كتاب احل  " كما نراه ىف الفقه وىف كتب احلديث األربعة عند اجلعفرية .      

أن ينوب ىف احل  عن  فأما الفقه فنجد أام يرون أن  ر اجلعفرى اومامى إذا ح  مث صار جعفرحً فيست ب أن يعيد احل  . وال يص  للجعفرى      

، إىل  هر ذلهل نها  ر  اجلعفرى إال إذا كان أسه ، وىف الزحرة يست ب است باسً مؤكداً فحرة األئمة ، وىف الدعاء يسهت ب أن يكهون سألدعيهة ااهأثورة 

 سيظهر من دراستنا لل   ىف اجلزء الالحق . 

 تب األربعة ىف كتاب احل  من كتبهم فنراهم يذكرون ما يدل على هذه األحكام: وننظر إىل ما كتبه ا مدون الثالثة ه أص اب الك      
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م ب فروى الثالثة عن اومام الصادق : عهن رجهل حه  وال يهدرى ، وال يعهرؤ ههذا األمهر مث مهن هللا عليهه مبعرفتهه والدينونهة بهه أعليهه حجهة اوسهال      

 .   ( ][217217)فقال : قد قضى فريضة هللا عزوجل واحل  أحب إِل 

  

يروى الكليي عن وهب قال : قلأ ألىب عبد هللا : " أ   الرجل عن الناصهب ب فقهال : ال ،  ([218]218)وىف " سب احل  عن ااخالف "       

 فقلأ : فهنن كان أىب ب قال : فهنن كان أسع فنعم " . 

 ويروى أن اومام اهلادى كتب " ال    عن الناصب وال    به " .       

أسع أو فار  وىف فضل الزحرة وثواهبا يروى الكليي والقمى أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال   لل سن : ح بي من فارا حياً أو ميتاً ، أو فار      

 . ([219]219)أخاع أو فارع كان حقاً  علي أن أفوره يوم القيامة فأخلصه من ذنوبه 

 . ([220]220)" من َام احل  لقاء اومام " ويروحن عن أىب جعفر أنه قال :       

ق ب ويروى الكليي والةوسى عن يونس بن أىب وهب قال : " دخلأ اادينة فأتيأ أس عبد هللا فقلأ : جعلأ فداع ، أتيتل ومل أفر أمر ااؤمن      

 . ([221]221" )ااالئكة ، ويزوره األنبياء ويزوره ااؤمنون قال : بِس ما صنعأ ، لوال أنل من شيعتنا ما نظرت إليل ، أال تزور من يزوره هللا مع 

لهه :  ويروى القمى والةوسى عن اومام الصادق قال : " إن هللا تبارع وتعاىل يبدأ إىل فوار قرب احلسق بن على بهن أىب طالهب عشهية عرفهة ، قيهل      

 .  ([222]222)أولِل أوالد فا وليس ىف هؤالء أوالد فا "  قبل نظره إىل أهل ااوقف ب قال نعم ، قيل وكيف ذلل ب قال : ألن ىف

جعفر ويروى القمى  عن البيزنةى قال : قرأت كتاب أىب احلسن الرضا : أبلغ شيعىت أن فحرتى تعدل عند هللا تعاىل ألف حجة . قال : قلأ ألىب       

 ( .[223]223)اً حبقه ه يعي ابنه ه ألف حجة ب قال : إى وهللا وألف ألف حجة ان فاره عارف

 كل ويروى الثالثة عن اومام الصادق : ح سدير تزور قرب احلسق ىف كل يوم ب قلأ : جعلأ فداع ال . قال : فما أجفاكم   قال : فتزورونه ىف      

ح سدير ما أجفاكم لل سق   أمها وعة ب قلأ : ال قال : فتزورونه ىف كل شهر ب قلأ ال : قال فتزورونه ىف كل سنة : قلأ قد يكون ذلل . قال : 

كل   علمأ أن هلل عزوجل ألفى ألف ملل شعث  رب يبكون ويزورونه ال يف ون ب وما عليل ح سدير أن تزور قرب احلسق ىف كل وعة مخس مرات وىف

 يوم مرة ب 

نهة ويسهرة مث ترفهع رأسهل إىل السهماء مث تن هو نهو قلأ : جعلأ فداع إن بيننا وبينه فراسخ كثرة . فقال ىل : اصعد فوق سهة ل مث تلتفهأ        

 .([224]224)القرب وتقول : السالم عليل ح أس عبد هللا السالم عليل ورمحة هللا وبركاته . تكتب لل فورة ، والزورة حجة وعمرة 

                                                
 .  145/  2واالستبصار  263/  2انظر فقيه من ال يحضره الفقيه  ([217]217)  

 .  209/  4راجع الكافى  ([218]218)  

 .  354/  2انظر الفقيه  ([219]219)  

 .  580/  4انظر الكافى  ([220]220)  

 .  347/  2الفقيه  ([221]221)  

 .  349/  2المرجع السابق  (22][2222)  

 . 362ك  361/  2والفقيه  589/  4انظر الكافى  ([223]223)  

 .  362ك  361/  2والفقيه  589/  4انظر الكافى  ([224]224)  
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عند قرب احلسق فقال : أحسنأ ح بشر ، ([225]225)وروى الكليي عن بشر الدهان قال : قلأ ألىب عبد هللا : " رمبا فاتي احل  فأعرؤ       

  مرسل أ ا مؤمن أتى قرب احلسق عارفاً حبقه ىف  ر يوم عيد كتب هللا له عشرين حجة وعشرين عمرة مربورات مقبوالت ، وعشرين حجة وعمرة مع ن

قال : قلأ له : كيف  ([226]226)أو إمام عدل .  أو إمام عدل ، ومن أَته ىف يوم عيد كتب هللا مائة حجة ومائة عمرة ومائة  زوة مع ن  مرسل

إليه كتهب هللا  ىل مبثل ااوقف ب قال : فنظر إىل شبه ااغضب مث قال ىل : ح بشر إن ااؤمن إذا أتى قرب احلسق يوم عرفة وا تسل من الفرات مث توجه

 (.[227]227)له بكل خةوة حجة مبناسكها ، وال أعلمه إال قال : و زوة 

الكليي بعد هذا عشر رواحت مل يقل فضل فحرة قرب احلسق ىف إحداها عن عشرين حجة ، وىف أكثر من رواية قال : من أتى قرب أىب عبهد  وذكر      

 ( .[228]228)هللا عارفاً حبقه ،  فر هللا له ما تقدم من ذنبه وما دخر 

 رب أمر  ااؤمنق : وسلنسبة لألدعية ااأثورة روى الثالثة فيما يقال عند فحرة ق      

السالم عليل ح وىل هللا ، أنأ أول مظلوم ، وأول من  صب حقه .. جِتل عارفهاً حبقهل ، مستبصهراً بشهأنل معهادحً ألعهدائل ومهن دلمهل ..       

  إىل هللا منهم برىء . لعن هللا لعن هللا من خالفل ، ولعن هللا من اف ى عليل ودلمل ، ولعن هللا من  صبل ، ولعن هللا من بلغه بذلل فرضى به ، أ

أمة خالفتل وأمة ج دتل وج دت واليتل ، وأمة تظاهرت عليل ، وأمة قتلتل ، وأمة حادت عنل وخذلتل . احلمد هلل الذى جعهل النهار مثهواهم 

أنبيائل جبميع لعناتل ، وأصلهم حر  رع ،  وبِس الورد ااورود ، وبِس ورد الواردين ، وبِس الدرع اادرع . اللهم ألعن قتلة أنبيائل ، وقتلة أوصياء

عهم وأولياءهم اللهم العن اجلوابيأ والةوا يأ والفراعنة والالت والعزى واجلبأ وكل ند يدعى من دون هللا ، وكل مف  . اللهم العنهم وأشياعهم وأتبا

 وأعواام وحمبيهم لعناً كثراً . 

 أنل وجه هللا الذى يؤتى منه ، وأنل سبيل هللا . أشهد أنل جنب هللا ، وأنل سب هللا ، و       

 . ([229]229)أشهد أن من قاتلكم وحاربكم مشركون ، ومن رد عليكم ىف أسفل درع من اجل يم       

 ونا رواه القمى عند فحرة قرب احلسق :       

قةرها ، وبكم يكشف هللا الكرب ، وبكم ينزل هللا الغيث ، وبكم " بكم تنبأ األرض أشجارها وبكم لرج األشجار أءارها ، وبكم تنزل السماء       

، تسب  األرض الىت حتمل أبدانكم . لعنأ أمة قتلتكم ، وأمة خهالفتكم ، وأمهة ج هدت  واليهتكم ، وأمهة دهاهرت علهيكم ، وأمهة شههدت ومل تنصهركم 

 . ([230]230)احلمد هلل الذى جعل النار مأواهم وبِس الورد ااورود " 

ت أخرى هذه بعض رواحت كتاب احل  الىت بدا فيها أثر الغلو ىف عقيدة اومامة . وكان هلذه الرواحت صداها ىف الفقه اجلعفرى ، ولكن  د رواح      

 يبدو فيها هذا األثر ، أثر الغلو ىف العقيدة ، وال أثر هلا ىف الفقه . مثال هذا ما رواه الكليي عن احلارث عن أىب جعفر قال : 

ه " كنأ دخلأ مع أىب الكعبهة ، فصهلى علهى الرخامهة احلمهراء بهق العمهودين فقهال : هبهذا ااوضهع تعاقهد القهوم إن مهات رسهول هللا صهلى هللا عليه      

                                                
 ررف : أى وقف بعرفات ولكنه هنا جعله رند قبر الحسين .  ([225]225)  

 ، وسيرحى أنه يمكن أن حسقط فريضة الح  بزيارة قبر الحسين . فى هذا حث رلى حرك الح  وايارة قبر الحسين  ([226]226)  

 .  580/  4الكافى  ([227]227)  

 .  583:  580/  4انظر الكافى  ([228]228)  

 .  252/  2والفقيه  569/  4انظر الكافى  ([229]229)  

 .  359/  2الفقيه  ([230]230)  
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 وسلم أو قتل أال يردوا هذا األمر ىف أحد من أهل بيته أبدا . 

 . ([231]231)اجلرا  وسامل بن احلبيبة  قال : قلأ : ومن كان ب قال : كان األول والثاا وأبو عبيدة بن      

فقهال : وما رواه أيضًا عن حسان اجلمال قال : محلأ أس عبد هللا من اادينة إىل مكهة ، فلمها انتهينها إىل مسهجد الغهدير نظهر إىل ميسهرة ااسهجد       

ظر إىل اجلانب ايخر فقال : ذلل موضهع فسهةاط أىب ذلل موضع قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث قال : من كنأ مواله فعلى مواله . مث ن

 فالن وفالن وسامل موىل أىب حذيفة وأىب عبيدة اجلرا  . 

يَن َكَفههُروا َليُهْزلُِّقونَههلَ  فلمهها رأوه رافعههاً يديههه قههال بعضهههم : انظههروا إىل عينيههه تههدور كأامهها عينهها جمنههون ، فنههزل جربئيههل هبههذه اييههة :         َوإِّن َيَكههاُد الَّههذِّ

ُعوا الذ ِّْكَر َويَهُقوُلوَن إِّنَُّه َلَمْجُنوٌن َوَما ُهَو إِّالَّ ذِّْكٌر ل ِّْلَعاَلمَِّق  ْم َلمَّا  ِّ ْبَصارِّهِّ   (232[232].)أبَِّ

الجعفرى أقل مما وبعد : فهذه األمثلة القليلة توضح االتجاه العام لتأليف هذه الكتب تأثرًا بعقيدة اإلمامة ؛ وما يقال عن أثر اإلمامة فى الفقه       

 يقال عن أثرها فى هذه الكتب األربعة ، ففى الكتب مزيد من التأثر بالغلو فى عقيدة   اإلمامة ، ومزيد من الكفر والضالل والزندقة . 

ح البيين أنهيم اتخيذوا وإذا كان هؤالء أعداء اإلسالم الذين أرادوا هدمه من الداخل كما يتضح بجالء من كتبهم وآرائهم ومعتقداتهم فمن الواض      

ت األطهار ، شعار حب آل البيت األطهار ستارًا لهدفهم وعدائهم ، ومن الالزم الذى ال ينفك أبدًا أن عداءهم لإلسالم وأهله يستتبع عداءهم  ل البي

 وهذا العداء يظهر من وقت  خر من حيث أرادوا كتمانه :

بن أبى طالب رضى هللا تعالى عنهم ، وما سبق من قولهم " ذا  فرج غصبناه " ، وقولهم بأن  انظر مثالً إلى زواج عمر بن الخطاب ابنة على     

 عليًا وافق خوفًا من تهديد عمر!

ان بن ظر إىل عثمإن أمة اوسالم تعرؤ علياً الشجاع ااقدام الذى ال خيشى أحداً إال هللا عزوجل ، والرافضة يصورونه هنا جبا ً ذلياًل مها ً    وان      

 عليه وسلم عفان ذى النورين ، وهو من يل البيأ ، وفواجه من ابنىت الرسول ه صلى هللا عليه وسلم ، فلم يراع الرافضة مكانتهما من أبيهما صلى هللا

 ، وأخذوا يت دثون عنهما بعبارات   ساقةة ، بل شكوا ىف نسبهما كما بينا ىف اجلزء األول . 

 يت األطهار للخلفاء الراشدين الثالثة رضى هللا تعالى عنهم :ثم انظر إلى حب آل الب      

 فهذا على بن أبى طالب يختار أسماء الثالثة لثالثة من أبنائه ، وهم أبو بكر الذى قتل بين يدى أخيه الحسين ، وعمر ، وعثمان الذى قتل      

 أيضًا مع أخيه  الحسين . 

 ومن أحفاد على بن أبى طالب :       

 أبو بكر بن الحسن الذى قتل بين يدى عمه الحسين ، وعمر بن الحسن الذى قتل كذلك مع أخيه وعمه الحسين .      

 وعمر بن الحسين الذى قتل بين يدى أبيه .      

 ) انظر معجم رجال الحديث للخوئى ، ففيه ترجمة هؤالء جميعًا ( .       

اء هؤالء الثالثة ؟ أم أنهم  ي لعنهم هللا تعالى ي ال يذكرون أى اسم من األسماء الثالثة إال مع أفترى رافضة األمس أو اليوم يسمون أحد أسم      

 اللعن  والتكفير ؟!   
  

                                                
 الخليفتان الصديق والفاروق .  . والمراد بادول والاانى 454/  4الكافى  ([231]231)  

 واآليتان آخر سورة القلم .  567ك  566/  4الكافى  ([232]232)  
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 كسر الصنم

  أو

 ححطيم الصنم

  

 العالم الشيعى المعروف آية هللا العظمى البرقعى هاله موقف إخوانه الشيعة من كتاب الكافى ، على الرغم مما فيه .      

ن سيبأ وقد بينت أنه قائم على هدم اإلسالم كله ، بكتابه الكريم ، وسنته المشرفة المطهرة ، وحماته الصحابة الكرام البررة ، متخيذًا مينها ابي      

 اللعين .

 فآية هللا العظمى البرقعى هاله تقديس إخوانه الشيعة لهذا   الكتاب ، فألف كتابًا كبيرًا أسماه :      

  

 م ، أو ححطيم الصنمكسر الصن

  

نم ، فكمها وااقصود سلصنم هنا كتاب الكاىف ، ولقد أحسن كثراً ىف اختيار العنوان ؛ فالرافضة سلنسبة هلذا الكتاب كعبدة األصنام سلنسبة للصه      

 ([233]233حةمأ األصنام جيب أن  ةم هذا الكتاب الصنم   )

بهون إلى هذا الخطر بعد أن نبههم عالم من أكبر علمائهم ، نسيأل هللا جليت قدرتيه أن يتيوب علييهم فلعل الشيعة يثوبون إلى رشدهم ، ويتن      

 ليتوبوا .

       

 مقدمة

 احلمد هلل الذَ خلق السموات واألرض ، وجعل الظلمات والنور، مث الذين كفروا برهبم يعدلون .         

ال بنعمة منه ، توجب على مؤدى ماضى نعمه أبدائها : نعمة حادثة جيب عليه شكره هبا . وال واحلمد هلل الذى ال يؤدى شكر نعمة من نعمه إ      

تعانة من يبلغ الواصفون كنه عظمته . الذى هوكما وصف نفسه ، وفوق ما يصفه به خلقه .أمحده محداً كما ينبغى لكرم وجهه وعز جالله . وأستعينه اس

 ال حول وال قوة إال به .

 هبداه الذى ال يضل من أنعم به عليه . وأستهديه      

 وأستغفره اا أفلفأ وأخرت ، استغفار من يقر بعبوديته ، ويعلم أنه ال يغفر ذنبه وال ينجيه منه إال هو .      

                                                
ن . وعنيدما لقيب " آيية هللا " ، وعيددهم أربعيوأكبر لقب عند الشيعة هو " آية هللا العظمى " ، والذين يحملون هذا اللقب خمسة فقط ، فمن مات مينهم يختيارون بيدال منيه أحيدا ممين يلقيب ب ([233]233)  

 يسمح بسجن من يحمل لقب " آية هللا العظمى "، ولكن يمكن سجن الخمينى في أيام الشاه ، ومات أحد الخمسة ، رأى األربعة ي ومنهم البرقعى ي اختيار* *الخمينى حتى يخرج من سجنه ؛ ألن القانون ال

 أن تحدد إقامته .

بطيل الباطيل بن عبد الوهاب وغيرهما ممن يهاجمهم الشيعة ، فشرح هللا ي عزوجل ي صدره ، وبدأ يصرح بهذا إلخوانه . ويظهر ما اقتنع بأنيه  الحيق ، وي البرقعى رأى أن يقرأ ما كتبه ابن تيمية ومحمد     

 يسجن حددت إقامتيه حتيى ميات .  وقيد حيدثنى بهيذا أحيد اإلخيوة الكيرام الذى نشأ عليه ، ومن هنا جاء تأليف كتابه كسر الصنم ، وترجم بعض ما كتبه ابن تيمية إلى الفارسية . وألنه آية هللا العظمى فال

 الذين عاشوا فى إيران .     
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 ( .[234]234وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريل له ، وأن حممدا عبده ورسوله )      

ْقههَرَأُه َعَلهى النَّههاسِّ َعَلهى ُمْكههٍث  لكهرج مفرقههاً ىف ثهالث وعشهرين سههنة ، قهال تعههاىل ىف سهورة اوسههراء: أمها بعهد : فقههد نهزل القههرين ا       َنهاُه لِّتهَ َوقُههْري ً فَهَرقهْ

 (235[235].)َونَهزَّْلَناُه تَنزِّياًل  

 د هللا تعاىل .والرسول ه صلى هللا عليه وسلم . عندما يقرأ القرين الكرج على الناس فهنمنا يقرأ ، ويبق مرا    

العلهم وكان منه  الص ابة . رضى هللا تعاىل عنهم ه كما قال ابن مسعود : " كنا ال نتجاوف عشر يحت حىت نعلم مها هبهن ، ونعمهل هبهن ، فتعلمنها       

كهى الهذى نزلهأ فيهه سهورة اوسهراء ، والعمل   ويعاً . " وكانوا وخذون عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ما خيفى عليهم من هذا العلهم .وىف العههد اا

َيهاً  ل ُِّكهل ِّ َشهْيٍء    نزل قوله تعاىل ىف ايية التاسعة والثمانق من سورة الن ل : .وىف اييهة الرابعهة واألربعهق مهن سهورة الن هل  َونَهزَّْلَنها َعَلْيهَل اْلكَِّتهاَب تِّبهْ

ْم َوَأنَزْلَنا إَِّلْيَل الذ ِّْكَر  أيضًا نزل قوله عز وجل :  َ لِّلنَّاسِّ َما نُهز َِّل إَِّلْيهِّ . فما البيان الذى جاء به القرين الكرج ب وما بيان الرسول صلى هللا عليه  لِّتُهَبق ِّ

 وسلم ب وما العالقة بق البيانق ب

 بيان الكتاب والسنة
  

 رع وتعاىل :: من القرين الكرج ما جاء البيان نصاً ال  تاج إىل بيان يخر : كقوله تباأواًل       

       ٍم َياُم َثالثَةِّ َأحَّ ْ جيِّْد َفصِّ َِّ َفمهن ملَّ ْيَسَر مَِّن اهْلَْد ْلُعْمَرةِّ إِّىَل احلَْ  ِّ َفَما اْستهَ َتََّع سِّ ْ َيُكهْن َفَمن ََ َلهٌة َذلِّهَل لَِّمهن ملَّ َعٍة إَِّذا َرَجْعهُتْم تِّْلهَل َعَشهَرٌة َكامِّ يفِّ احلَْ  ِّ َوَسبهْ

رَِّ ا دِّ احْلََرامِّ  َأْهُلُه َحاضِّ   (236[236]. )ْلَمْسجِّ

ا ف ههرؤ الههواو كمهها وتههى للجمههع قههد وتههى لإلسحههة ، في تمههل أن يكههون ااتمتههع ريههراً بههق صههيام ثالثههة أحم ىف احلهه  وسههبعة إذا رجههع ، فمنههع هههذ      

َلٌة    االحتمال مبزيد البيان   . تِّْلَل َعَشَرٌة َكامِّ

يعرؤ ىف أصول الفقه : س كم ، أو اافسر . إذا كان التفسر من القهرين الكهرج نفسهه ، وههو كثهر . ومها كهان قةعهى  ومثل هذه ايية الكر ة ما      

 الداللة ال  تمل التأويل ، وهو أكثر .

  

 : ىف ايية الكر ة السابقة ذكر العمرة واحل  ، ولكن كيف نؤديهما ب اثنياً       

بيان أن الصالة مفروضة، وأن الزكهاة مفروضهة ولكهن مها عهدد الصهلوات اافروضهة ب وكيهف    قِّيُموْا الصَّاَلَة َويتُوْا الزََّكاَة  َوأَ  ىف قوله عز وجل :       

 تؤدىب وما مواقيتها ب إىل  ر ذلل نا يتعلق سلصالة ، وكذلل ما يتعلق   سلزكاة.

هللا عليه وسلم ، فأنزل هللا عزوجل ه الهذكر إبحكهام الفهرض ، وتهرع للرسهول صهلى هللا عليهه كل هذا بينه هللا سب انه وتعاىل على لسان نبيه صلى        

 وسلم  بيان ما أنزل . وهذا أمر واض  جلى ال  تاج إىل وقفة ؛ فال يستةيع أحد أن ينكره . 

  ر ذلل نا هو معلوم مشهور .  ومثل هذا بيان ما كان دي الداللة ، حمتماًل للتأويل ، كمةلق يقيد ، وعام خيصص ، إىل      

                                                
 نقلت هذا من مقدمة اإلمام الشافعى لرسالته فى أاول الفقه .   ([234]234)  

 .  106اآلية :   ([235]235)  

 : سورة البقرة . 196اآلية  ([236]236)  
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ق : جاءت السنة ااةهرة مبا ليس فيه نص مهن كتهاب هللا تبهارع وتعهاىل ، وبيهان الرسهول صهلى هللا عليهه وسهلم إمنها ههو عهن هللا تعهاىل ؛ فقهد به اثلثاً       

 القرين الكرج وجوب طاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم . 

ائضه ىف كتابه ، قبل عن رسول هللا سننه ، بفرض هللا طاعهة رسهوله علهى خلقهه ، وأن ينتههوا إىل حكمهه . ومهن قبهل عهن " فكل من َقبِّل عن هللا فر       

هللا ، وإن تفرقهأ  رسول هللا فعن هللا قبل ، اا اف ض هللا من طاعته . فيجمع القبوُل اا ىف كتاب هللا ولسنة رسول هللا ، القبوَل لكهل واحهد منهمها عهن

 (.[237]237سباب الىت قبل هبا عنهما " )فروع األ

 عليهه وايحت الكر ة الىت تبق وجوب طاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم ، وأاا من طاعة هللا عزوجل ، وحتذر من ريالفة أمهر الرسهول صهلى هللا      

 وسلم ، هذه ايحت كثرة ، نكتفى هنا بذكر بعضها .

  

 صلى هللا عليه وسلم وحيذر من معصيته القرآن الكرمي أيمر بطاعة الرسول

 : احلشر   (  .7  . )َوَما يََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َاَاُكْم َعْنُه َفانتهَُهوا    قال هللا سب انه وتعاىل :   

يَن يَمُنوْا َأطِّيُعوْا اّلل َ َوَأطِّيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلِّ األَ   وقال :   هوْ َح َأيهَُّها الَّذِّ ّلل ِّ َواْليهَ ُنوَن سِّ نُكْم َفهنِّن تَهَناَفْعُتْم يفِّ َشْيٍء فَهُردُّوُه إِّىَل اّلل ِّ َوالرَُّسولِّ إِّن ُكنُتْم تُهْؤمِّ مِّ ْمرِّ مِّ

رِّ َذلَِّل َخْرٌ َوَأْحَسُن َدْوِّيال     النساء    (59  . )ايخِّ

َنهٍة إَِّذا َقَضهى اّللَُّ  وقال: ْم َوَمهن يَهْعهصِّ اّللََّ َوَرُسهوَلُه فَهَقهْد َضهلَّ َضهاَلاًل َوَما َكهاَن لُِّمهْؤمٍِّن َواَل ُمْؤمِّ هْن َأْمهرِّهِّ :       (36مُّبِّيًنها  َوَرُسهولُُه َأْمهًرا َأن َيُكهوَن هَلُهُم اخلِّهَرَُة مِّ

 األحزاب ( .  

 : النساء   (80 . )مَّْن ُيةِّعِّ الرَُّسوَل فَهَقْد َأطَاَع اّلل َ     وقال :   

َا يُهَبايُِّعوَن اّللََّ  إِّنَّ   وقال :    يَن يُهَبايُِّعوَنَل إِّمنَّ  : الفت    (10 . ) الَّذِّ

َّ   وقال :    ْم َحَرًجا ن ِّ هِّ نهَُهْم مثَّ اَل جيُِّدوْا يفِّ َأنُفسِّ ُنوَن َحىتََّ  َُك ُِّموَع فِّيَما َشَجَر بَهيهْ  : النساء   (65  . ) ا َقَضْيَأ َوُيَسل ُِّموْا َتْسلِّيًما  َفاَل َورَب َِّل اَل يُهْؤمِّ

نُكمْ   وقال :    يَن يَهَتَسلَُّلوَن مِّ ُ الَّذِّ ُكم بَهْعًضا َقْد يَهْعَلُم اّللَّ َنُكْم َكُدَعاء بَهْعضِّ يبهَُهْم  اَل ََتَْعُلوا ُدَعاء الرَُّسولِّ بَهيهْ يَن خُيَالُِّفوَن َعْن َأْمرِّهِّ َأن ُتصِّ لَِّواًذا فَهْلَيْ َذرِّ الَّذِّ

يبهَ  َنٌة َأْو ُيصِّ  : النور   (63  . )ُهْم َعَذاٌب    َألِّيٌم   فِّتهْ

ْعَنها َوأَ    وقال :         نهَُهْم َأن يَهُقوُلوا  ِّ نَِّق إَِّذا ُدُعوا إِّىَل اّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ لَِّيْ ُكَم بَهيهْ َا َكاَن قَهْوَل اْلُمْؤمِّ ُسهوَلُه طَْعَنها َوُأْوَلِّهَل ُههُم اْلُمْفلُِّ هوَن َوَمهن ُيةِّهعِّ اّللََّ َورَ إِّمنَّ

ْقهِّ َفُأْوَلَِّل ُهُم اْلَفائُِّزوَن    : النور (  52ه  51)  َوخَيَْي اّللََّ َويَهتهَّ

فهذه ايحت الكر ة فرضأ طاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم مقرونة بةاعة هللا   عزوجل ، ومذكورة وحدها ، وحذرت مهن يعصهى أمهر رسهول       

 وبعدم او ان ، فةاعة الرسول الكرج طاعة هللا تبارع وتعاىل . إذن بيان لسنة من بيان كتاب هللا العزيز. هللا ، وحكمأ عليه سلضالل اابق ،

  

 السنة وحى

 َوَما يَنةِّقُ   وال يكون مثل هذا للرسول صلى هللا عليه وسلم إال إذا كان معصوماً ال ينةق عن اهلوى ، وهو ما بينه القرين الكرج حيث قال :         

                                                
 .  33فعى ص الرسالة لإلمام الشا  ([237]237)  
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 : النجم   (3  ،4  . )َعنِّ اهْلََوى إِّْن ُهَو إِّالَّ َوْحٌي يُوَحى   

َراطِّ اّللَِّّ    وقال :          َراٍط مُّْسَتقِّيٍم صِّ  : الشورى   (52  ،53  . )َوإِّنََّل َلتهَْهدَِّ إِّىَل صِّ

اؤمنق ، جاء البيان أبن هللا سب انه وتعاىل أنزل الكتاب واحلكمة وىف ييتق كر تق : إحدا ا لاطب الرسول صلى هللا عليه وسلم ، واألخرى لاطب ا

 ، وسيأتى ىف كالم لإلمام الشافعى إثبات أن احلكمة هى السنة . 

ُ َعَلْيَل اْلكَِّتاَب َواحلِّْكَمَة َوَعلََّمَل َما مَلْ َتُكْن تَهْعَلُم  [واييتان  ا قوله تعاىل :   (.  : النساء 113)  َوَأنَزَل اّلل 

 : البقرة   (231  . )َواذُْكُروْا نِّْعَمَأ اّلل ِّ َعَلْيُكْم َوَما َأنَزَل َعَلْيُكْم م َِّن اْلكَِّتابِّ َواحلِّْكَمةِّ      وقوله عزوجل: 

ر  ستباعهه دون التعبهد والهتالوة . وإذا كان القرين الكرج وحياً منزاًل أمر  ستباعهه ، والتعبهد بهه وتالوتهه ، فههنن السهنة ااةههرة مهن الهوحى اانهزل الهذى أمه

 وروى عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ما يبق وجوب طاعته ، و ذر من معصيته .

ه األمهر فقد روى أمحد وأبو داود وال مذى وابن ماجه واحلاكم أن الرسول صلى هللا عليه وسلم   قال: " ال ألفق أحهدكم متكِهاً علهى أريكتهه وتيه      

 نا أمرت به أو ايأ عنه ، فيقول : ال أدرى ، ما وجد  ىف كتاب هللا اتبعناه " . من أمرى ، 

 وىف روايههة هلههم أيضههاً : " يوشههل أن يقعههد الرجههل مههنكم علههى أريكتههه ،  ههدث حبههديثى ، فيقههول : بيههي وبيههنكم كتههاب هللا ، فمهها وجههد  فيههه حههالالً       

 ( .[238]238إن ما حرم رسول هللا كما حرم هللا " )است للناه ، وما وجد  فيه حراماً حرمناه ، و 

ًا وىف خةبته الشريفة ىف حجة الوداع حث على التمسل سلكتاب والسنة حيث قال : " وقد تركأ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً ، أمر       

 (.[239]239بيناً ، كتاب هللا وسنة نبيه " )

ان بن عةية قال : " كان جربيل عليه السالم ينزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سلسنة كما ينزل عليه وروى أبو داود ىف مراسيله عن حس      

 (.[240]240سلقرين ، ويعلمه إحها كما يعلمه القرين " )

ه وسهلم سلسهنة كمها ينهزل عليهه وروى الدارمى عن حممد بن كثر ، عن األوفاعى ، عن حسان قهال : " كهان جربيهل ينهزل علهى النه  صهلى هللا عليه      

 ( بسنده عن حسان بن عةية أيضاً .  12( ورواه اخلةيب البغدادى ىف الكفاية ) ص [241]241القرين " )

 اعتصام السلف سلسنة

 كان السلف الصام متمسكاً بسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم َسكهم سلقرين الكرج ، فالكل وحى واجب االتباع .       

ففههى صهه ي  البخههارى  ههد " كتههاب االعتصههام سلكتههاب والسههنة " ونهها جههاء ىف هههذا الكتههاب : " وكانههأ األئمههة بعههد النهه  صههلى هللا عليههه وسههلم       

 عليهه  صهلى هللايستشرون األمناء من  أهل العلم ىف األمور ااباحة ليأخذوا أبسهلها ، فههنذا وضه  الكتهاب أو السهنة مل يتعهدوه إىل  هره ، اقتهداء سلنه 

                                                
 .  91:  89انظر الروايتين ، وبيان الشيخ أحمد شاكر لصحة اإلسناد ، فى الرسالة ص   ([238]238)  

(  208/  2ن انظر حنوير الحوال  ، والحديث رواه اإلمام مال  فى المو ر مرسًص ، وواله ابن ربد البر ك  604ك  603/  4راجع الخطبة فى السيرة النبوية البن إسحاق التى جمعها ابن هشام  ( [239]239)  

 ( . 93/  1. ورواه الحاكم رن ابن عباس ، ورن أبى هريرة ، وبين احة الحديث ووافقه الذهبى .    ن انظر المستدرك وحلخيصه 

 . 32،  25ك  24ه إلى أهل مكة فى واف سننه ك ص ، وراجع حكم مراسيل أبى داود فى رسالت 59انظر قوارد التحديث للقاسمى ك ما روى أن الحديث من الوحى ك ص   ([240]240)  

حسان :نا نقول له :  . وهذه الرواية من المراسيل رن حسان أيضًا ، وهو ثقة . قال خالد بن نزار : قلت لوواارى : حسان بن رطيه رن من قال ى فقال لى : مال 117/  1سنن الدارمى   ([241]241)  

" وقال : أخرجه البيهقى بسنده رن حسان بن رطيه ، وأخرجه الدارمى ك  31( . والحديث ذ:ره السيو ى فى :تابه " مفتاح الجنة فى االحتجاج بالسنة ك ص  251/  2 رن من ى !     ن انظر حهذي  التهذي 

 ية ، وابن ربد البر فى الجامع ، وغيرهم ، ثم قال : وإسناده احيح .وفى الحاشية أضاف المعلق : نعيم بن حماد فى اوائده ، وابن نصر فى السنة ، والخطي  فى الفقيه والمتفقه ، وفى الكفا
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 وسلم " .

 ويوض  ما سبق ما رواه اومام الدارمى ىف سب التورع من اجلواب فيما ليس فيه كتاب وال سنة .      

قضى به ، من هذه الرواحت أن أس بكر الصديق ه رضى هللا تعاىل عنه ه كان إذا ورد عليه اخلصم نظر ىف كتاب هللا ، فهنن وجد فيه ما يقضى بينهم       

 مل يكن ىف الكتاب وعلم من رسهول هللا ىف ذلهل األمهر سهنة قضهى بهه ، فههنن أعيهاه خهرج فسهأل ااسهلمق وقهال : أَتا كهذا وكهذا ، فههل علمهتم أنوإن 

الهذى  د هللرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى ىف ذلل بقضاء ب فرمبا اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول هللا فيه قضاء ، فيقهول أبهو بكهر : احلمه

 قضى به .جعل فينا من  فن عن نبينا .فهنن أعياه أن جيد فيه سنة من رسول هللا وع رءوس الناس وخيارهم فاستشارهم ، فهنذا اجتمع رأيهم على أمر 

صهلى هللا عليهه وموقف الصديق من مهراث اجلهدة معلهوم مشههور ، حيهث توقهف " ال أجهد لهل ىف كتهاب هللا شهيِاً " إىل أن بلغهه حكهم رسهول هللا       

 وسلم ، فأعةاها السدس .

ومن رواحت سنن الدارمى أيضاً أن عمر بن اخلةاب رضهى هللا عنهه ، كتهب إىل شهري  " إذا جهاءع شهىء ىف كتهاب هللا فهاقض بهه وال يلتفتهل عنهه       

كتاب هللا ومل يكهن فيهه سهنة مهن رسهول هللا فهانظر مها الرجال ، فهنن جاءع ما ليس ىف كتاب هللا فانظر سنة رسول هللا فاقض هبا ، فهنن جاءع ما ليس ىف  

 اجتمع عليه الناس فخذ به ".

إن ومنهها أن ابهن عمهر لقهى جهابر بهن فيهد فقهال لهه : " ح أس الشهعثاء إنههل مهن فقههاء البصهرة ، فهال تفهأ إال بقهرين  طهق أو سهنة ماضهية ، فهننههل       

 فعلأ  ر ذلل هلكأ وأهلكأ " .

هللا بن مسعود قال : " أتى علينا فمان لسنا نقضى ولسنا  هنالل ، وإن هللا قد قدر من األمر أن قد بلغنا ما ترون ، فمن عرض له  ومنها أن عبد      

 ىف كتاب هللا قضاء بعد اليوم فليقض فيه مبا ىف كتاب هللا عز وجل ، فهنن جاءه ما ليس ىف كتاب هللا فليقض  مبا قضى به رسول هللا ، فهنن جاءه ما ليس

 ومل يقض به رسول هللا فليقض مبا قضى به الصاحلون " .

ه ونا يبق ما جاء ىف كتاب االعتصام سلكتاب والسنة من ص ي  البخارى ما رواه هو ومسلم وأمحد و رهم ، أن عمر بن اخلةاب رضى هللا عن      

فقهام محهل بههن مالهل بههن النابغهة ، فقهال : كنههأ بهق جههارتق ىل ، يعهي ضههرتق ، قهال : أذكهر هللا امههرأ  هع النهه  صهلى هللا عليهه وسههلم ىف اجلنهق شههيِاً ب 

نا بغهره . فضربأ إحدا ا األخرى مبسة  ، فألقأ جنيناً ميتاً ، فقضى فيه رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم بغهرة ، فقهال عمهر : لهو مل أ هع فيهه لقضهي

 وقال  ره : إن كد  أن نقضى ىف مثل هذا برأينا .

وروى اومام الشافعى بسنده عن سعيد بن ااسيب : " أن عمر بن اخلةاب قضى ىف اوهبام خبمس عشرة ، وىف الىت تليها بعشهر ، وىف الوسهةى       

 بعشر ، وىف الىت تلى اخلنصر بتسع ، وىف اخلنصر بسأ " .

ىف اليد خبمسق ، وكانأ اليد مخسة أطراؤ ريتلفة اجلمال واانافع ، نزهلا  مث قال الشافعى : اا كان معروفاً ه وهللا أعلم ه عند عمر أن الن  قضى      

 منافهلا ، ف كم لكل واحد من األطراؤ بقدره من دية الكف ، فهذا قياس على اخلرب.

ا إليهه ومل يقبلهوا كتهاب يل فلما وجد  كتاب يل عمرو بن حزم ، فيه : أن رسول هللا قال : " وىف كل إصبع نا هنالل عشر مهن اوبهل " ، صهارو       

 عمرو بن حزم ه وهللا أعلم ه حىت يثبأ هلم أنه كتاب رسول هللا .

 وىف احلديث داللتان :       

     أحد ا : قبول اخلرب وايخر : أن يقبل اخلرب ىف الوقأ الذى يثبأ فيه ، وإن مل  ض عمل من األئمة مبثل اخلرب الذى قبلوا.          
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 ة على أنه لو مضى أيضاً عمل من أحد من األئمة ، مث وجد خرب عن الن  صلى هللا عليه وسلم خيالف عمله ، ل ع عمله خلرب رسول هللا .ودالل      

 وداللة على أن حديث رسول هللا يثبأ بنفسه ، ال بعمل  ره بعده .       

واألنصار ، ومل تذكروا أنتم أن عندكم خالفه وال  ركم ، بل صاروا إىل مها وجهب  ومل يقل ااسلمون قد عمل فينا عمر خبالؤ هذا بق ااهاجرين      

 عليهم من قبول اخلرب عن رسول هللا ، وترع كل عمل خالفه .

تباع أمر رسهول هللا ولو بلغ عمر هذا صار إليه ، إن شاء هللا ، كما صار إىل  ره فيما بلغه عن رسول هللا ، بتقواه هلل ، ودديته الواجب عليه ىف ا      

 ، وعلمه ، وأبن ليس ألحد مع رسول هللا أمر ، وأن طاعة هللا ىف اتباع أمر رسول هللا .

" ، حىت  مث أيد اومام الشافعى قوله السابق ، فروى بسنده أن عمر بن اخلةاب كان يقول : " الدية للعاقلة ، وال ترث اارأة من دية فوجها شيِا      

(.واكانهة السهنة عنهد [242]242سفيان أن رسول هللا كتب إليه : " أن يورث امرأة أشيم الضهباىب مهن ديتهه ، فرجهع إليهه عمهر "  ) أخربه الض اع بن

 الص ابة الكرام ، وجد  منهم من يرحل لةلب حديث واحد .

غه حديث عن رجل من أص اب الن  صلى هللا عليه روى البخارى ىف األدب اافرد بسنده عن ابن عقيل ، " أن جابر بن عبد هللا حدثه ، أنه بل      

لرسول فقهال : وسلم . فابتعأ بعراً ، فشددت إليه رحلى شهراً  ، حىت قدمأ الشام . فهنذا عبد هللا بن أنيس ، فبعثأ إليه أن جابراً سلباب . فرجع ا

 (.[243]243إخل " )… ، خشيأ أن أموت أو َوت جابر بن عبد هللا ب فقلأ : نعم . فخرج فاعتنقي . قلأ : حديث بلغي مل أ عه 

( ، وبسنده عهن عةهاء بهن أىب رس  قهال : خهرج أبهو أيهوب إىل عقبهة بهن عهامر ، وههو مبصهر ، يسهأله عهن  189/  1وروى احلميدى ىف مسنده )       

سلم  ره و ر عقبة ، فلما قدم أتى منزل مسلمة بن حديث  عه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، مل يبق أحد  عه من رسول هللا صلى هللا عليه و 

 ريلد األنصارى ، وهو أمر مصر ، فأخرب به ، فجعل  فخرج إليه فعانقه ، مث قال : ما جاء بل ح أس أيوب ب 

ر عقبهة ، فابعهث مهن يهدلي فقال : حديث  عته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، مل يبق أحد  عهه مهن رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم  هرى و ه

: حهديث على منزله . قال : فبعث معه من يدله على منزل عقبة ، فأخرب عقبة به فعجل فخرج إليه فعانقهه ، وقهال : مها جهاء بهل ح أس أيهوب ب فقهال 

 عهأ رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم   عته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، مل يبهق أحهد  عهه  هرى و هرع ىف سه  ااهؤمن . قهال عقبهة : نعهم ،

 يقول : " من س  مؤمناً ىف الدنيا على خزية س ه هللا يوم القيامة " .

 صر .فقال له أبو أيوب : صدقأ . مث انصرؤ أبو أيوب إىل راحلته فركبها راجعاً إىل اادينة ، فما أدركته جايزة مسلمة بن ريلد إال بعريي م      

 ، فيهما من الداللة ما يكفى ويغي ، والرحلة ىف طلب احلديث معلومة مشهورة .هذان مثالن       

  

 حوار اومام الشافعى لفرقة ضلأ

إذن كههان السههلف الصههام متمسههكاً بسههنة رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههلم ، َسههكهم بكتههاب هللا العزيههز ،  ههر أن فرقههة شههذت ىف عصههر اومههام       

هللا  صلى هللا عليه وسلم   ، ورأت أاا ال تقدم مع الكتاب الذى أنزله هللا تبيا ً لكل شهىء . وأشهار اومهام الشهافعى إىل  الشافعى ، فردت سنة رسول

                                                
 ، واقرأ فى الحاشية حعليق الشيخ أحمد شاكر وحخريجه للروايات .  426:  422انظر الرسالة ص  ( [242]242)  

 ( وقال: هذا حديث احيح اإلسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبى رلى التصحيح .  575ك 574/ 4ك با  المعانقة . و رواه الحاكم فى المستدرك ن 433/  2انظر ادد  المفرد  ( [243]243)  
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  ( . 250هذه الفرقة ، وذكر حواره مع واحد منها ىف كتاب واع العلم ، ىف اجلزء السابع من كتابه األم ) ص 

 قوله : وقد بدأ اومام كتاب واع العلم ب      

حلكمه ، أبن  مل أ ع أحداً نسبه الناس ، أونسب نفسه إىل علم ، خيالف ىف أن فرض هللا عز وجل اتباع أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، والتسليم

لم ، وأن ما سوا ا تبع هلما ، وأن هللا عز وجل مل جيعل ان بعده إال اتباعه . وأنه ال يلزم قول بكل حال إال كتاب هللا أو سنة رسوله صلى هللا عليه وس

قبهول اخلهرب  فرض هللا تعاىل علينا ، وعلى من بعد  وقبلنا ، ىف قبول اخلرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واحهد ال خيتلهف ىف أن الفهرض والواجهب

 هللا وجزاه خراً :عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، إال فرقة سأصف قوهلا إن شاء هللا تعاىل .مث قال رمحه 

  

 سب حكاية قول الةائفة الىت ردت األخبار كلها

فظه ، وفيه قال الشافعى رمحه هللا تعاىل : قال ىل قائل ينسب إىل العلم مبذهب أص ابه : أنأ عرىب ، والقرين نزل بلسان من أنأ منه ، وأنأ أدرى حب

َيهاً  ل ُِّكهل ِّ   ؤ منها ه استتبته ، فهنن َتب وإال قتلته .وقهد قهال هللا عهز وجهل ىف القهرين :  هلل فرائض أنزهلا ، لو شل شاع ه قد تلبس عليه القرين حبر  تِّبهْ

. فكيف جاف عند نفسل ، أو ألحد ىف شىء فرض هللا ه أن يقول مرة : الفرض فيه عام ، ومرة : الفرض فيه خاص، ومرة : األمر فيه فرض ،  َشْيٍء  

 شاء : ذو إسحة ب ومرة : األمر فيه داللة ، وإن

م . وأكثر ما فرقأ بينه من هذا عندع حديث ترويه عن رجل عن يخر عن يخهر ، أو حهديثان أو ثالثهة ، حهىت تبلهغ بهه رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل

يغلهط وينسهى وخيةهئ ىف  وقد وجدتل ومن ذهب مذهبل ال تربءون أحداً لقيتموه وقدمتموه ىف الصدق واحلفن ، وال أحداً لقيأ نن لقيتم ه : من أن

م به حديثه . بل وجدتكم تقولون بغر واحد منهم : أخةأ فالن ىف حديث كذا ، وفالن ىف حديث كذا . ووجدتكم تقولون ، لو قال رجل حلديث أحللت

دثكم ه : مل تستتيبوه ، ومل تزيدوا : وحرمتم من علم اخلاصة : مل يقل هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، إمنا أخةأمت أو من حدثكم ، وكذبتم أو من ح

 على أن تقولوا : بِس ما قلأ . 

 ، أفيجوف أن يفرق بق شىء من أحكام القرين ، وداهره واحد عند من   عه ه : خيرب من هو كما وصفتم فيه ب وتقيمون أخبارهم مقام كتاب هللا      

 وإنكم تعةون هبا وَنعون هبا ب 

نعةى من وجه اوحاطه  ، أو من جهة اخلرب الصادق ، وجههة القيهاس . وأسهباهبا عنهد  ريتلفهة ، وإن أعةينها هبها كلهها فبعضهها  قال : فقلأ : إمنا      

 أثبأ من بعض . 

 قال : ومثل ماذا ب       

والبينة أقوى من إسء اليمق و ق صاحبه . قلأ : إعةائى من الرجل إبقراره ، وسلبينه ، وإسئه اليمق وحلف صاحبه . واوقرار أقوى من البينة ،       

 ونن وإن أعةينا عةاء هبا واحداً فأسباهبا ريتلفة . 

 قال : وإذا قمتم على أن تقبلوا أخبارهم ، وفيهم ما ذكرت من أمركم بقبول أخبارهم ، وما حجتكم فيه على من ردها ب       

الوهم ، وال أقبل إال ما أشهد به  على هللا ، كما أشهد بكتابه ، الذى ال يسع أحداً الشل ىف حرؤ فقال : ال أقبل منها شيِاً إذا كان  كن فيه       

 منه . أو جيوف أن يقوم شئ مقام اوحاطة وليس هبا ب 
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لى هللا عليهه وسهلم ، فقلأ له : من علم اللسان الذى بهه كتهاب هللا وأحكهام هللا ، دلهه علمهه هبمها علهى قبهول أخبهار الصهادقق عهن رسهول هللا صه      

كنهأ مل   والفرق بق ما دل رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم علهى الفهرق بينهه مهن أحكهام هللا . وعلهم بهذلل مكهان رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم . إذ

 تشاهده خرب اخلاصة وخرب العامة . 

 قال : نعم .       

 قلأ : فقد رددما إذ كنأ تدين مبا تقول         

قال : أفتوجدا مثل هذا ، نا تقوم بذلل احلجة ىف قبول اخلرب ب فهنن أوجدته كانأ أفيد ىف إيضا  حجتل ، وأثبأ لل جة على مهن خالفهل ،       

 وأطيب لنفس من رجع من قوله لقولل . 

يل االنتقال عنه . وأنأ تعلم أن قد ه فقلأ : إن سلكأ سبيل النصفة ، كان ىف بعض ما قلأ دليل على أنل مقيم من قولل على ما جيب عل      

 طالأ  فلتل فيه عما ال ينبغى أن تغفل من أمر دينل . 

 قال : فاذكر شيِاً إن حضرع ب       

ْم َويهُ  قلأ : قال هللا عزوجل :        ْم يَحتِّهِّ َويُهزَك ِّيهِّ ُلو َعَلْيهِّ ُهْم يَهتهْ نهْ ي َِّق َرُسواًل م ِّ  . َعل ُِّمُهُم اْلكَِّتاَب َواحلِّْكَمَة  ُهَو الَّذَِّ بَهَعَث يفِّ اأْلُم ِّ

 قال : فقد علمنا أن الكتاب كتاب هللا ، فما احلكمة ب       

 قلأ : سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .      

 قال : أفي تمل أن يكون يعلمهم الكتاب ولة ، واحلكمة خاصة ، وهى   أحكامه ب       

عن هللا عزوعال مثل مها بهق هلهم ىف ولهة  الفهرائض ، مهن الصهالة والزكهاة واحله  و رهها ، فيكهون قهد أحكهم فهرائض مهن  قلأ : تعي أبن يبق هلم      

 فرائضه بكتابه ، وبق كيف هى لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم .

 قال : إنه لي تمل ذلل .       

 ال تصل إليه إال خبرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .  قلأ : فهنن ذهبأ هذا ااذهب فهى ىف معي األول قبله ، الذى      

 قال : فهنن ذهبأ مذهب تكرير الكالم ب       

 قلأ : وأيهم أوىل به إذا ذكر الكتاب واحلكمة : أن يكو  شيِق أو شيِاً واحداً ب       

 ل أن يكو  شيِاً واحداً .قال :  تمل أن يكو  كما وصفأ ، كتاسً وسنة ، فيكو  شيِق ، و تم      

 قلأ : فأدهر ا أوال ا ىف القرين داللة على ما قلنا ، وخالؤ ما ذهبأ إليه .      

 قال : وأين هى ب       

َلى يفِّ بُهُيوتُِّكنَّ مِّْن يَحتِّ اّللَِّّ َواحلِّْكَمةِّ إِّنَّ اّللََّ َكاَن لَ  قلأ : قول هللا عزوجل :         فأخرب أنه يتلى ىف بيومن شيِان .  ةِّيًفا َخبِّرًا َواذُْكْرَن َما يُهتهْ

 قال : فهذا القرين يتلى ، فكيف تتلى احلكمة ب       

 قلأ : إمنا معي التالوة أن ينةق سلقرين والسنة ، كما ينةق هبا .       

 قال : فهذه أبق ىف أن احلكمة  ر القرين من األوىل .       

  علينا اتباع نبيه صلى هللا عليه وسلم . وقلأ : اف ض هللا      
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 قال : وأين ى       

َّ  قلأ : قال هللا عزوجل :        ْم َحَرًجا ن ِّ هِّ نهَُهْم مثَّ اَل جيُِّدوْا يفِّ َأنُفسِّ ُنوَن َحىتََّ  َُك ُِّموَع فِّيَما َشَجَر بَهيهْ  .   ا َقَضْيَأ َوُيَسل ُِّموْا َتْسلِّيًماَفاَل َورَب َِّل اَل يُهْؤمِّ

 .  مَّْن ُيةِّعِّ الرَُّسوَل فَهَقْد َأطَاَع اّلل َ   وقال عزوجل :       

يبهَُهْم َعَذاٌب َألِّيٌم    وقال :        َنٌة َأْو ُيصِّ يبهَُهْم فِّتهْ يَن خُيَالُِّفوَن َعْن َأْمرِّهِّ َأن ُتصِّ  .  فَهْلَيْ َذرِّ الَّذِّ

ة : من أاها سهنة رسهول هللا   صهلى هللا عليهه وسهلم  ، ولهو كهان بعهض مها قهال أصه ابنا : أن هللا أمهر قال : ما من شئ أوىل بنا أن نقوله ىف احلكم      

 صلى هللا عليه سلتسليم حبكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وحكمته إمنا هو نا أنزله ه لكان من مل يسلم ، له أن ينسب إىل التسليم حلكم رسول هللا

 وسلم . 

 .  َوَما يََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َاَاُكْم َعْنُه َفانتهَُهوا     د فرض هللا عزوجل علينا اتباع أمره فقال : قلأ : لق       

 قال : إنه لبق ىف التنزيل أن علينا فرضاً أن أنخذ الذى أمر  به ، وننتهى عما اا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .        

 أ : والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا ومن بعد  واحد ب قال : قل      

 قال : نعم .       

ى يؤخذ به قلأ : فهنن كان ذلل علينا فرضاً ىف اتباع أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أنيط أنه إذا فرض علينا شيِاً فقد دلنا على األمر الذ      

 فرضه ب 

 قال : نعم .       

ل َتد السبيل إىل ددية فرض هللا عزوجل ىف اتباع أوامر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، أو أحد قبلل أو بعدع ، نن مل يشاهد رسول قلأ : فه      

 هللا صلى هللا عليه وسلم إال سخلرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ب 

 ب على أن أقبل عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . وإن ىف أن ال يخذ ذلل إال سخلرب اا دلي على أن هللا أوج      

***** 

 قال : وقلأ له أيضاً : يلزمل هذا ىف  سخ القرين ومنسوخه .       

 قال : فاذكر منه شيِاً ب       

يَّ   قلأ ه قال تعاىل :        َربَِّق ُكتَِّب َعَلْيُكْم إَِّذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت إِّن تَهَرَع َخْرًا اْلَوصِّ  . ُة لِّْلَوالَِّدْينِّ َواألقهْ

ْ َيُكن لَُّه َوَلٌد َوَورِّثَ    وقال ىف الفرائض :        َّا تَهَرَع إِّن َكاَن َلُه َوَلٌد َفهنِّن ملَّ ُدُس نِّ ُهَما السُّ نهْ ٍد م ِّ هِّ الثهُّلُهُث فَههنِّن َكهاَن لَهُه إِّْخهَوٌة َوأَلبَهَوْيهِّ لُِّكل ِّ َواحِّ ُه َأبَهَواُه َفألُم ِّ

ُدُس  َفألُ   . م ِّهِّ السُّ

قائهل : فزعمنا سخلرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يية الفهرائض نسهخأ الوصهية للوالهدين واألقهربق . فلهو كنها نهن ال يقبهل اخلهرب فقهال       

 الوصية نسخأ الفرائض ، هل  د احلجة عليه إال خبرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ب   

لزم : هذا شبيه سلكتاب واحلكمة ، واحلجة لل اثبتة أبن علينا قبول اخلرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . وقد صرت إىل : قبول اخلرب  قال      

فيهه ، بهل  ةللمسلمق ، اا ذكرت وما ىف مثل معانيه من كتاب هللا . وليسأ تدخلي أنفة من إدهار االنتقال عما كنهأ أرى إىل  هره ، إذا سنهأ احلجه

 أتدين أبن على الرجوع عما كنأ أرى إىل ما رأيأ احلق . 
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 ولكن أرأيأ العام ىف القرين ، كيف جعلته عاماً مرة ، وخاصاً أخرى ب       

. وكهذلل أنهزل  قلأ له : لسان العرب واسع . وقد تنةق سلشىء عاماً تريد به اخلاص فيبق ىف لفظها . ولسأ أصر ىف ذلل خبهرب إال خبهرب الفم      

 ىف القرين ، فبق ىف القرين مرة ، وىف السنة أخرى . 

 قال : فاذكر منها شيِاً ب       

ُ َخالُِّق ُكل ِّ َشْيٍء   قلأ : قال هللا عزوجل :         . فكان ريرجاً سلقول عاماً يراد به العام .  اّللَّ

َعارَُفوا إِّنَّ َأْكَرَمُكْم عِّنَد اّللَِّّ َأتْهَقاُكْم  إِّ َّ َخَلْقَناُكم م ِّن ذََكٍر َوأُ   وقال :        . فكل نفس ريلوقهه مهن ذكهر وأنثهى فههذا  نَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًس َوقَهَبائَِّل لِّتهَ

 عام يراد      به العام .

 ها ال تكون إال للبالغق  ر ااغلوبق على عقوهلم . . فالتقوى وخالف إِّنَّ َأْكَرَمُكْم عِّنَد اّللَِّّ َأتْهَقاُكْم   وفيه اخلصوص : وقال :       

يَن َتْدُعوَن مِّن ُدونِّ اّللَِّّ َلن خَيُْلُقوا ُذَسًس وَ  وقال :        ُعوا َلُه إِّنَّ الَّذِّ . وقد أحاط العلم أن كل الناس  َلوِّ اْجَتَمُعوا َلُه  َح َأيهَُّها النَّاُس ُضرَِّب َمَثٌل َفاْسَتمِّ

 ول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يكونوا يدعون من دونه شيِاً ، ألن فيهم ااؤمن . وريرج الكالم عاماً فهنمنا أريد من كان هكذا . ىف فمان رس

َرَة اْلَبْ رِّ إِّْذ يَعُدوَن يفِّ السَّْبأِّ   وقال :        ه أهلها دواا .دل على أن العادين في   وَاْسَأهْلُْم َعنِّ اْلَقْريَةِّ الَّمِّ َكاَنْأ َحاضِّ

 ( .[244]244وذكرت له أشياء نا كتبأ ىف ) كتاىب ( )       

 فقال : هو كما قلأ كله . ولكن بق ىل العام الذى ال يوجد ىف كتاب هللا أنه أريد به خاص ب      

 قلأ فرض هللا الصالة . ألسأ َتدها على الناس عاماً ب      

 قال : بلى .      

 حليض ريرجات منه بقلأ : وَتد ا      

 قال : نعم .      

 وقلأ : وَتد الزكاة على األموال عامة ، وَتد بعض األموال ريرجاً منها ب       

 قال : بلى .      

 قلأ : وَتد الوصية للوالدين منسوخة سلفرائض ب      

 قال : نعم .      

 ومل يورث ااسلمون كافراً من مسلم ، وال عبداً من حر ، وال قاتاًل نن قتل : سلسنة بقلأ : وفرض ااواريث لآلسء ولألمهات والولد عاماً ،       

 قال : نعم . ونن نقول ببعض هذا .      

 قلأ : فما دلل على هذا ب       

 قال : السنة . ألنه ليس فيه نص قرين .      

طاعة رسوله ، وااوضع الذى وضعه هللا عز وجل به ، من اوسنة عنه : ما أنزل خاصهاً  قلأ : فقد سن لل ىف أحكام هللا تعاىل ىف كتابه فرض هللا      

                                                
ُْ يَْعُدوَن ُِاِ السَّاْبتِ   : " فابتدأ جل ثناهه ذ:ر ادمر  بمسرلتهم  رن القرية الحاضرة البحر ، فلما قكال :  62مراد اإلمام الشافعى بكتابه : الرسالة . قال فى ص   ([244]244)   :دل ذلك  اآليكة ك    إِ

 قرية الذين بصهم بما :انوا يفسقون " .رلى أنه إنما أراد أهل القرية ، دن القرية ال حكون رادية وال فاسقة بالعدوان فى السبت وال غيره ، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل ال
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 و سخاً ومنسوخاً ب

 ، قال : نعم . وما فلأ أقول خبالؤ هذا ، حىت سن ىل خةأ  من ذهب هذا ااذهب . ولقد ذهب فيه أ س مذهبق : أحد الفريقق ال يقبل خرباً       

 وىف كتاب هللا البيان .

 قلأ : فما لزمه ب      

ال  قال : أفضى به ذلل إىل عظيم من األمر ، فقال : من جاء مبا يقع عليه اسم " صالة " وأقل مها يقهع عليهه اسهم " فكهاة " فقهد أدى مها عليهه ،      

 على أحد فيه فرض   وقأ ىف ذلل ، ولو صلى ركعتق ىف كل يوم ، أو قال : ىف كل أحم   وقال : ما مل يكن فيه كتاب هللا فليس

يهه وقال  ره : ما كان فيه قرين يقبل فيه اخلرب  فقال بقريب من قوله فيما ليس فيه قرين . فدخل عليه ما دخل علهى أو قريهب منهه . ودخهل عل      

 أن صار إىل قبول اخلرب بعد رده . وصار إىل أن ال يعرؤ  سخاً وال منسوخاً ، وال خاصاً وال عاماً.

 ةأ ومذهب الضالل ىف هذين ااذهبق واض  ، لسأ أقول بواحد منهما.واخل      

 ولكن هل من حجة ىف أن تبي  ا رم إبحاطة بغر إحاطة ب      

 قلأ : نعم .      

 قال : ما هو ب      

 قلأ : ما تقول ىف هذا ، لرجل إىل جن  ، أحمرم الدم وااال ب      

 قال : نعم .      

 هنن شهد عليه شاهدان أبنه قتل رجاًل وأخذ ماله ، فهو هذا الذى ىف يديه بقلأ : ف      

 قال : أقتله قوداً ، وأدفع ماله الذى ىف يديه إىل ورثة ااشهود له .      

 قال : قلأ : أو  كن ىف الشاهدين أن يشهدا سلكذب والغلط ب       

 قال : نعم .       

 ل ، ا رمق إبحاطة ه : بشاهدين ، وليسا إبحاطة بقلأ : فكيف أحبأ الدم وااا      

 قال : أمرت بقبول الشهادة .      

 قلأ : أفتجد ىف كتاب هللا تعاىل نصاً أن تقبل الشهادة على القتل ب      

 قال : ال . ولكن استدالاًل أا ال أؤمر هبا إال مبعي .      

  ر القتل ، ما كان القتل  تمل القود والدية بقلأ : أفي تمل ذلل ااعي أن يكون حلكم       

تهم معي  قال : فهنن احلجة ىف هذا : أن ااسلمق إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا : الكتاب حمتمل اعي ما أوعوا عليه ، وأن ال لةئ عام      

 كتاب هللا ، وإن أخةأ بعضهم .

 رب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، واوواع دونه ب  فقلأ له : أراع قد رجعأ إىل قبول اخل      

 قال : ذلل الواجب على .      

 وقلأ له : أَتدع إذا أحبأ الدم وااال ا رمق إبحاطة ه : بشهادة ، وهى  ر إحاطة ب      
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 قال : كذلل أمرت .      

قبلتهما على الظاهر ، وال يعلم الغيهب إال هللا ، وإ  لنةلهب ىف ا هدث أكثهر قلأ : فهنن كنأ أمرت بذلل على صدق الشاهدين ىف الظاهر ، ف      

 نا نةلب ىف الشاهد ، فنجيز شهادة بشر ال نقبل حديث واحد منهم .

 .و د الداللة على صدق ا دث و لةه نن شركه من احلفاظ ، وسلكتاب والسنة . ففى هذا دالالت . وال  كن هذا ىف الشهادات       

الؤ قال : فأقام على ما وصفأ من التفريق ىف رد اخلرب ، وقبول بعضه مرة ورد مثله أخرى ، مع ما وصفأ ىف بيان اخلةأ فيه ، وما يلزمهم اخهت      

 أقاويلهم.

 وفيما وصفنا ههنا ، وىف الكتاب قبل هذا ه دليل على احلجة عليهم وعلى  رهم .      

ن أقبهل اخلهرب عهن رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم ، وعلمهأ أن الداللهة علهى معهي مها أراد مبها وصهفأ مهن فهرض هللا فقال ىل : قد قبلأ منل أ      

ن إال على حق وطاعته ، فأ  إذا قبلأ خربه فعن هللا قبلأ ما أوع عليه ااسلمون فلم خيتلفوا فيه ، وعلمأ ما ذكرت من أام ال جيتمعون وال خيتلفو 

 إخل .… اىل ، إن شاء هللا تع

  

***** 

  

 بعد اومام الشافعى

 هذا هو حوار اومام الشافعى الذى هدى من حاوره بعد ضالل ، ولكن هداية هذا الرجل ال تعي عدم ضالل الةائفة .      

لسهنة وتنقيتهها وتهدوينها ، حيهث دون ووتى القرن الثالث ، الذى توىف اومهام الشهافعى ىف العهام الرابهع مهن بدايتهه ، ليكهون العصهر الهذه  جلمهع ا      

 مسند اومام أمحد ، والص ي ان ، وكتب السنن األربعهة ، و رهها مهن الكتهب األخهرى : كسهنن سهعيد بهن منصهور ، والهدارمى ، ومسهانيد إسه اق بهن

 . راهويه ، وبقى بن ريلد ، والبزار ، وأىب يعلى .  ر أن ذاع القرن ضم أيضاً من حاول هدم السنة ااةهرة

ههه، فنهراه جعهل كتابههه ىف الهرد علهى أعهداء أههل احلهديث ، واجلمهع بههق   276ننظهر مهثاًل إىل كتهاب دويهل ريتلهف احلهديث البههن قتيبهة ااتهوىف سهنة       

أى . وال يكتفهى ابهن األخبار الىت ادعوا عليها التناقض واالختالؤ ، واجلواب عما أوردوه من الشبه على بعض األخبار ااتشاهبة أو ااشهكلة سدئ الهر 

دائهم قتيبة سلرد على الشبه ، وبيان سوء فهم من أاثروا تلل الشبه ، وإمنا يت دث عن األشخاص أنفسهم الذين أاثروهها حهىت يعهرؤ القهارئ سهبب عه

 ألهل احلديث .

، ويبيأ على جرائرها ، ويدخل ىف األد س ،  فيذكر منهم النظام ويقول : وجد  النظام شاطراً من الشةار ، يغدو على سكر ، ويرو  على سكر      

 إخل . …ويرتكب الفواحي والشائنات 

و وذكر أن النظام خرج على إواع األمة ، وطعن ىف أىب بكر وعمر وعلهى وابهن مسهعود وأىب هريهرة ، مث عقهب ابهن قتيبهة بعهد ههذا بقولهه : ههذا هه      

هٌد رَُّسهوُل   عليه وسلم ، ورضى عنهم ، كأنه مل يسمع بقول هللا عز وجهل ىف كتابهه الكهرج : قوله ه أى النظام ه ىف جلة أص اب رسول هللا صلى هللا حمَُّمَّ

يَن َمَعهُ   َجَرةِّ فَهَعلِّ  إىل يخر السورة ، ومل يسمع بقوله تعاىل :  اّللَِّّ َوالَّذِّ نَِّق إِّْذ يُهَبايُِّعوَنَل حَتَْأ الشَّ ُ َعنِّ اْلُمْؤمِّ َي اّللَّ َم َما يفِّ قُهُلوهبِِّّْم َفَأنَزَل السَّكِّيَنَة َلَقْد َرضِّ
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ْم     (245[245]. )َعَلْيهِّ

 إخل .… وبعد حديثه عن النظام ، ورده عليه يقول : مث نصر إىل قول أىب هذيل العالؤ فنجده كذاسً أفاكاً       

 وهكذا استمر ابن قتيبة ىف كتابه .      

حتدث عنهم ، قوم الذوا ألنفسهم سنة خاصة لتلف عن مفهوم السنة عند األمة ، فأشركوا مع الرسول  وكان أسوأ وأشد خةراً من هؤالء الذين      

يضهاً كتبهوا  صلى هللا عليه وسلم ىف العصمة ووجوب االتباع أشخاصاً اعتربوهم أئمة طائفتهم ، ووضعوا األخبار ىف دلمات هذا اافههوم ، وىف دلماتهه أ

 ىف اجلر  والتعديل .

 عنهم هد القرن الثالث ثالثة من كتب هؤالء ، وسلرجوع إليها  د أاا تةعن ىف خر الناس : ص ابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، رضى هللاش      

 ورضوا عنه ، وتذكر أن القرين الكرج حرؤ نصاً ومعي ، وجاء الةعن والقول سلت ريف ىف رواحت مف اه ، اعتربوها ص ي ة مبقياسهم .

وألف كتاب رابع لتلميذ ألحد أص اب الكتب الثالثة ، واعترب هذا الكتاب الكتاب األول ىف احلديث عندهم ، وعندما قرأته وجدت صاحبه قد       

مات ضل ضالالً بعيداً ، ووضع من ااف حت ما ال يستةيع أن يتصوره أى مسلم .وعندما رجعأ لكتب اجلر  والتعديل عندهم وجدت ياثر هذه الظل

كان : فصاحب الكتاب الرابع ثقة اوسالم   وشيخه ليس ثقة ف سب ، بل كل من وثقهم وروى عنهم فهم ثقات   وال يعترب احلديث ص ي اً إال إذا  

 الرواة كلهم ويعاً من طائفتهم .

 واجلر  عندهم سيئ للغاية ، ولذلل أكتفى سوشارة السريعة . فأذكر هذه النماذج :      

 مان بن عفان األموى خليفة العامة : ضعيف .عث      

 عبد هللا بن عمر بن اخلةاب : اخلبيث ، ضعيف .      

 عبد الرمحن بن عوؤ : من أضعف الضعفاء .      

 ااغرة بن شعبة : ص اىب ىف  اية الضعف .      

 حممد بن أىب بكر بن أىب ق افة : من أجالء الثقات ، وترىب ىف بيأ سوء .      

 معاوية بن أىب سفيان : فندقته أشهر من كفر إبليس .      

 هذه مناذج قليلة ،  د منها أكثر من عشرة يالؤ ىف كتاب واحد ، وهى مع قلتها تكشف ضالل هؤالء ىف جرحهم وتعديلهم .      

، فاعتمهدوا عليهه ىف طعهنهم ىف القهرين الكهرج ، وهكهذا وأذكر هنا أن أحد هذه الكتب الثالثة الىت رفئ هبا القرن الثالث وصل إليه ااستشهرقون       

 أخذ أعداء هللا سالحهم ىف الةعن ىف اوسالم من قوم انتسبوا لإلسالم .

 ن الشهيعةوأذكر أيضًا أن معاوية بن أىب سفيان ، وهو من األمناء ، أحد كتاب الوحى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، قهام ابهن الهوفير اليمهاا مه      

مها مل الزيدية ، بتتبع أحاديثه ، فوجد أن ما ص  عنه من أحاديهث األحكهام ثالثهون حهديثاً كلهها صه ي ة مرويهة  مهن طهرق أخهرى لهيس فيهها معاويهة ، ك

 يص  أى حديث عنه ، فيه طعن ىف على بن أىب طالب ه رضى هللا تعاىل عنهم ويعاً . ولعل ىف هذا ما يدمغ أولِل الةاعنق .

  

***** 

                                                
 . 42:  17راجع حدياه رن النظام ، ومناقشته له فى ص  ([245]245)  
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 عصر السيوطىىف 

حتأ عنوان وىف هذه العجالة الىت ال مدؤ إىل احلصر واالستقصاء ، ننتقل من القرن الثالث إىل القرن التاسع ، فنرى اومام السيوطى يؤلف كتاسً       

 " مفتا  اجلنة ىف االحتجاج سلسنة " . وبق سبب دليف كتابه فقال :

لم كهيِة الدواء ، ومهن ايراء كهيِهة اخلهالء ، ال تهذكر إال عنهد داعيهة الضهرورة ، وإن نها فها  ر هه ىف ههذا الزمهان اعلموا ه يرمحكم هللا ه أن من الع      

ال  ت  دها هللا علواً وشرفاً ه وكان دارساً ه حبمد هللا تعاىل ه منذ أفمان وهو أن قائاًل رافضياً فنديقاً أكثر ىف كالمه أن السنة النبوية واألحاديث ااروية ه فا

وإال  هبا ، وأن احلجة ىف القرين خاصة ، وأورد على ذلل حديث : " ما جاءكم عي من حديث فاعرضوه على القرين , فهنن وجدمت له أصاًل فخذوا به

 ([246]246فردوه . " )

ال يعهرؤ أصهل ههذا الكهالم ، وال مهن أيهن هكذا  عأ الكالم جبملته منه ، و عه منه خالئق  رى ، فمنهم من ال يلقى لذلل ساًل ، ومنهم مهن       

 جاء .

 فأردت أن أوض  للناس أصل ذلل ، وأبق بةالنه ، وأنه من أعظم ااهالل .      

عهن  فاعلموا ه رمحكم هللا ه أن من أنكر كون حديث الن  صلى هللا عليه وسلم قواًل كان أو فعاًل بشرطه ااعروؤ ىف األصول حجة ، كفهر وخهرج      

 اوسالم وحشر مع اليهود والنصارى ، أو مع من شاء هللا من فرق الكفرة . دائرة

هذا   أرأيتي  روى اومام الشافعى ه رضى هللا عنه ه يوماً حديثاً ، وقال إنه ص ي  ، فقال له قائل : أتقول به ح أس عبد هللا ب فاضةرب وقال : ح      

 أروى حديثاً عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال أقول به بخارجاً من كنيسة ب أرأيأ ىف وسةى ف راً ب 

ااقاصد وأصل هذا الرأى الفاسد أن الز دقة وطائفة من الرافضة ذهبوا إىل إنكار االحتجاج سلسنة واالقتصار على القرين ، وهم ىف ذلل ريتلفو       

ه أخةأ ىف نزوله إىل سيد اارسلق صلى هللا عليه وسلم ، تعاىل هللا عما يقهول الظهااون  ، فمنهم من كان يعتقد أن النبوة لعلى وأن جربيل ه عليه السالم

 إخل . …علواً كبراً ، ومنهم من أقر للن  صلى هللا عليه وسلم سلنبوة ، ولكن قال : إن اخلالفة كانأ حقاً لعلى 

 مث قال السيوطى بعد ذلل :      

                                                
قال : " ما جالكم رنى فاررضوه رلكى :تكا  هللا ، فمكا وافقكه فرنكا   قلتكه ،  شافعى فى رسالته ، ححت با  العلل فى ادحاديث ، قول قائل : أفتجد حجة رلى من روى أن النبى ذ:ر اإلمام ال ([246]246)  

(. وقكال السكخاوى فكى حخكري   225ك  224قكد ثبكتم حكديث مكن روى هكذا فكى شكىل . ن الرسكالة  وما خالفه فلم أقله " ى وأجا  : فقلت له : ما روى هذا أحد يابكت حدياكه فكى شكر اكغر وال :بكر ، فيقكال لنكا :

 الحديث : قال الدارقطنى : إن أشعث حفرد به . انتهى 

جلونى قول السخاوى ، وقال: قكال الصكغائى: هكو موضكوع  ن ( . وذ:ر الع 36/  1وهو شديد الضعف ، والحديث منكر جدًا . استنكره العقيلى وقال : إنه ليس له إسناد   يصح . ن المقااد الحسنة       

(  وفى رواية أخكرى رواهكا  250ول ص ( . وقال ابن حزم فى رواية لحديث ررض السنة رلى القرآن : رواه الحسين بن ربد هللا ، وهوساقط متهم بالزندقة . ن اإلحكام المجلد اد 86/  1انظر :شف الخفال 

( وحتبع الروايات المختلفه للحديث ، وبين سب  رفضه لها ، ثم قال : أول ما نعرض رلى القرآن الحديث الذى ذ:رحموه ، فلما ررضناه  252:ذا  ساقط ال يؤخذ حدياه . ن ص أشعث قال : أشعث بن بزار 

ُُوَُ َوَما نََهاُمْم َ ْنهُ َُ  َوَما وجدنا القرآن يخالفه ، قال هللا حعالى :  ُُ ُسوُل َُ َ  . وقال حعالى :    انتَُهواتتَاُمُم الرَّ سُوَل َُقَاْد أََطااَع للا  ْن يُِطعِ الرَّ ِلاتَْحمَُم بَاْيَن    . وقكال حعكالى :    مَّ

 ُ ل ابن حزم : ولو أن امرأ قال : ال نرخذ إال ما وجدنا ( ثم قا 253ك  252إلخ ن ص … . ونسرل قائل هذا القول الفاسد : فى أى قرآن وجد أن الظهر اربع ر:عات ى وأن المغر     النَّاِس بَِما أََراَك للا 

ل ما يقع رليه اسم اصة ، وال حد لوكار فى ذل  ، وقائل هذا :افر فى القرآن لكان :افرًا بإجماع ادمة ، ولكن ال يلزمه إال ر:عه ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ، وأخرى رند الفجر ؛ دن ذل  هو أق

مكن اإلحككام المجلكد ادول ( . *وقكال الشكيخ شكاكر فكى حخكري  الحكديث : هكذا  254ك  253لمال ، وإنما ذه  إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت ادمة رلى :فرهم " . ن ص مشرك حصل الدم وا

، حتى ال يصلح شىل منها لصحتجاج أو االستشهاد . ثم أفاض فى بيانه ك انظر حاشية ص  المعنى لم يرد فيه حديث احيح وال حسن ، بل وردت فيه ألفاظ :ايرة ، :لها موضوع أو بالغ الغاية فى الضعف

 من الرسالة .  225،  224
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 تها ، لوال ما دعأ إليه الضرورة من بيان أصل هذا ااذهب الفاسد الذى كان الناس ىف راحة منه من أعصار .وهذه يراء ما كنأ أست ل حكاي      

عليهم  وقد كان أهل هذا الرأى موجودين بكثرة ىف فمن األئمة األربعة فمن بعدهم ، وتصدى األئمة األربعة وأص اهبم ىف دروسهم ومنادرامم للرد      

 ( .[247]247ولة من ذلل ، وهللا ااوفق ) ،وسأسوق إن شاء هللا

 والكتاب طبع ىف ستق ومائة صف ة ، فارجع إليه .      

 الةاعنون ىف العصر احلديث

 وننتقل بعد هذا إىل عصر  احلديث ، حيث فادت الةامة ، وكثر الةاعنون ، وهم أصناؤ :      

ال يكتفون مبا ىف كتبهم من ضالل . ولكنهم من وقأ يخر يثرون ما يريدون به هدم السنة  فمنهم بقاح الفرق ، وأشرت إىل بعضهم ينفاً . وهم       

 إخل  …: كالةعن ىف ص اىب جليل راوية ، أو راو أوعأ األمة على توثيقه . أو كتاب ص ي  تلقته األمة سلقبول 

ال يدرى أن البشرية كلها ىف َترخيهها الةويهل مل تعهرؤ علمهاً نقهل مهن  ومنهم من يةعن جلهله ما يتصل سلسنة ، فيتشكل ويشكل ىف ثبوما.وهو       

الس ا  جيل إىل جيل سلدقة الىت نقل هبا حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . ولو رجع إىل كتب مصةل  احلديث ، وعلم الرجال ، وشرو  السنة 

 وأرا  .

َياً  ل ُِّكل ِّ َشْيٍء    الكرج وحده يكفى ، مستدالً بقوله تعاىل : ومنهم من دفعه هذا اجلهل إىل القول أبن القرين        ، وقوله   َونَهزَّْلَنا َعَلْيَل اْلكَِّتاَب تِّبهْ

 :    مَّا فَهرَّْطَنا يفِّ الكَِّتابِّ مِّن َشْيٍء . 

وسهلم ، وردة إىل قهول الةائفهة الهىت ذكرهها اومهام  وهذا جهل سلكتاب والسنة معاً ، ووقوع فيمها حهذر منهه هللا عهز وجهل ، ورسهوله صهلى هللا عليهه     

ء السبيل . الشافعى . ولو أن هؤالء قرأوا حوار الشافعى ، وتدبروا ما ذكر  من يحت كر ة ، وأحاديث شريفة ، ألدركوا مدى ضالهلم وبعدهم عن سوا

 واهم .والعجيب أن هؤالء أ وا أنفسهم سلقرينيق ، والقرين نفسه يشهد على بةالن دع

نهة، ومنهم من جعل عقله حكماً لرفض أحاديث ص أ سنداً ومتناً ، بل ىف أرقى مراتب الص ا  ، كاألحاديث الثابتة ااتعلقة سلغيبيات مثهل اجل      

س الغائب على الشاهد والنار ، وعالمات الساعة ، وااالئكة ، واجلن . ومن ااعلوم أن النقل الص ي  ال يتعارض مع العقل السليم ، ولكن كيف نقي

أمهام حهديث  ، وكيف نكم العقل ىف أمور ال نعرؤ شيِاً عنها ، إال سلنقل الص ي  ، فمىت ثبهأ النقهل لهزم التسهليم . أحيها  تهرى جهاهاًل مغهروراً يقهف

عقول ب بل أعاشأ األمة أربعة عشر متفق عليه ويقول : هذا مرفوض   عقال   وكان عليه أن يسأل نفسه : أكان البخارى ومسلم وأمحد و رهم بال   

 قر ً بغر عقل حىت جاء بعقله ليستدرع عليها ب  

 ومن أسوأ الةاعنق ىف عصر  ااستشرقون ، وأشد منهم خةراً تالمذمم ااقلدون التابعون هلم .       

روا وجود سنة يتصل سندها إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم وااستشرقون طعنوا ىف القرين الكرج نفسه كما أشرت من قبل ، أما السنة فقد أنك      

ت ااسلمق ، وقالوا أبن أقصى اتصال األسانيد ينقةع ويتوقف عند ااية القرن األول . ومعي ذلل أن السنة حبسب فعمهم تعترب اخ اعاً من اخ اعا

سلم . مث مل ينسوا أن يةعنوا فيمن كان هلم دور كبر ىف السنة ، فمثال طعنوا ىف أىب ااتأخرين ، أرادو أن يثبتوا أحكاماً فنسبوها للرسول صلى هللا عليه و 

ثبهأ مهن روى هريرة الص اىب اجلليل رضى هللا تعاىل عنه ، الذى روى عنه أكثر مهن ءامنائهة مهن الصه ابة والتهابعق ، وههو كمها قهال اومهام الشهافعى " أ

                                                
 .  12ك  11انظر الكتا  المذ:ور ص   ([247]247)  
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 وهكذا .…. زهرى ، اومام احلجة الثبأ ، أول من استجاب لعمر بن عبد العزيز ىف وع السنة احلديث ىف دهره " ، وطعنوا ىف ابن شهاب ال

 ن نفسه .مث دهر اَتاه يخر عندهم ، اعتربه بعضهم هدماً للفكر االستشراقى ، ولذلل اثروا على القائلق به ، مع أنه ىف النهاية يصل إىل البهتا      

على االع اؤ أواًل أبن السنة هلا أصل ، وذلل حىت يضلل جهلة ااسلمق سلتظاهر أبنه ال ينكر وجهود أصهل للسهنة ، ويقوم هذا االَتاه اخلبيث       

 يعترب من أقوالهه ولكن بعد هذا االع اؤ دتى حماولة اهلدم ، فيقولون : إن اادارس اوسالمية األوىل مل تستةع أن حتدد ما يعترب من أقوال حممد وما ال

ادرسهة لسند مل يكن معروفاً عندهم ، فكانأ كلمة سنة تعي الرأى ااقبول لدى وهور علماء   اادرسة ، مث نسبوا هذه األقوال ااقبولة لهدى ا، ألن ا

 ( .[248]248إىل الص ابة حىت تكون أكثر قبواًل ، مث نسبوها بعد ذلل إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم )

 يصلوا ىف النهاية إىل التشكيل ىف السنة كلها. ومعي هذا أام يريدون أن      

وتنقيتها ، هؤالء القوم ال يعرفون اوسناد ، فكتبهم ااقدسة ذاما بغر إسناد ، ولذلل فهى حمرفة مزورة ، ولكن ال شل أام قرأوا عن وع السنة       

اوسهناد ، ولكهن مهاذا ننتظهر مهن مستشهرق يههودى أو صهلي  حاقهد علهى وشروط رجال احلديث ، وعرفوا أن األمة اوسهالمية فاقهأ اخللهق ويعهاً هبهذا 

 اوسالم وأهله ، مريد هدمه ما استةاع إىل ذلل سبيال ب

 ع حفهن القهرين فال ننتظر من أعداء اوسالم إال مثل ههذه ا هاوالت ، وإن كنها مةمِنهق َامهاً إىل أاهم لهن يصهلوا إىل مها يريهدون ، فهاهلل عهز وجهل مل يه

َنها َوَْعهُه َوقُهْرينَهُه .  كمها تعههد ببيانهه    إِّ َّ َنُْن نَهزَّْلَنا الذ ِّْكَر َوإِّ َّ َلُه حَلَافِّظُوَن  ج كما ترع  ره لألحبار والرهبان فضيعوه ، وإمنا تعهد حبفظهالكر  إِّنَّ َعَليهْ

َنا بَهَيانَهُ   ، ومن َام حفن القرين الكرج حفن السنة ااةهرة وهى اابينة له .   َفهنَِّذا قَهَرْأَ ُه َفاتَّبِّْع قُهْرينَُه . مثَّ إِّنَّ َعَليهْ
  

 أهذا مفكر إسالمى ب  

يهم ، األمر العجيب الغريب حقاً أن  د من ااسلمق من يردد قول ااستشرقق ، ومن يصب  هلم تبعاً ، ومن يعجب أبقواهلم فيذكرها منسهوبة إله      

 أو يذكرها وينسبها لنفسه  

 ذكر اارحوم الدكتور مصةفى السهباعى أن الهدكتور علهى حسهن عبهد القهادر عنهدما ألهف كتهاسً ، وذكهر فيهه شهبه ااستشهرقق ، وطعهنهم ىف اومهام      

باً مههن أقههوال سههالزهههرى ، فثههار عليههه األفهههر ، قههال لههه األسههتاذ أمحههد أمههق : " إن األفهههر ال يقبههل ايراء العلميههة  احلههرة ، فخههر طريقههة لبههث مهها تههراه منا

علهأ أ  ىف فجهر ااستشرقق أال تنسبها إليهم بصراحة ، ولكن ادفعها إىل األفهريق على أاا حبث منل ، وألبسها ثوسً رقيقاً ال يزعجهم مسها ، كمها ف

 اوسالم وض ى اوسالم "  

هلم ىف كتابه " السنة ومكانتها ىف التشريع اوسالمى " ،  ر أنه والشيخ السباعى رمحه هللا  قي ااستشرقق وأتباعهم ، وبق مافأ وسخف أقوا      

ائ  أدههى مل يعي لرى ءرة  رس أمحد أمق ، فقد رىب أبناءه ىف هذه البيِة الىت تتض  مهن نصهي ته الهدكتور عبهد القهادر ، وال شهل أنهه نصه  ابنهه نصه

أبيه أمحد أمق ىف سرقة كالم ااستشرقق ، لكنه مل خي  مها يهراه مناسهباً بهل مل يه دد وأمر ، ولذلل جاء االبن أسوأ بكثر من أبيه . أخذ حسق بنصي ة 

 ىف أخذ أى شىء عندهم ، وال مانع من أن يزيد : ولذلل نراه يةعن ىف القرين الكرج وىف عقائد ااسلمق ، وهذا ما مل يفعله أبوه .

 يف إضافات تدل على جهله التام ، واف ائه  إىل  ر حد .وىف السنة يقول ما قاله ااستشرقون َاماً   ويض      

                                                
 هك ( بدولة قطر . 1405لعام بين هذا االحجاه مفصًص ادستاذ الد:تور محمد سليم العوا فى إحدى محاضرات رئاسة المحاكم الشرعية ن   ([248]248)  
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 ولنذكر شيِاً قلياًل نا قاله :      

 أوال  : زعمه أن الشريعة قاصرة وأن الرسول غري معصوم !!

ءته ، وتصربت ومل تقف للكاتب مقاالت منشورة ىف جمالت هلا اَتاهات معلومة ، ووع أكثر هذه ااقاالت ىف كتاب ، إذا محلأ نفسل على قرا      

 عند ااقدمات اخلادعة ، أدركأ يقيناً أنل أمام مؤامرة خبيثة لِيمة هلدم اوسالم :

كتاب وإن كنأ نن رفئ بقراءة هذا الكتاب ،  ر أني سأقتصر على ذكر مناذج منه تكفى لكشف ااؤامرة ، وبيان حقيقة الت مر . وما جاء ىف ال      

 ؛ فهو بعيد عن اانه  العلمى ، والكاتب ينسب نفسه لإلسالم مث ينكر ما هو معلوم من الدين سلضرورة ، فكيف يناقي بال  تاج إىل مناقشة 

مع  ر ااسلمق طالأ ااناقشات الىت أثبتأ حقائق اوسالم ، ودمغأ أسطيل خصومه ، ودحضأ شبههم ، ولكن كيف تكون مثل هذه ااناقشات 

 ون " اافكر اوسالمى ، والكاتب اوسالمى"ب مع من أطلق عليه اازيف

 أيمكن أن نتصور مسلمًا يقول : إن القرآن الكريم جاء بشريعة قاصرة ال تصلح لكل زمان ومكان ، وأرسل بها رسول غير معصوم ؟

األوىل ، وأن يههنظم شههِونه الدينيههة : قههد كههان هههذا القههرين وحههده كافيههاً ألن  كههم أوضههاع اجملتمههع اوسههالمى ىف صههورته  43قههال الكاتههب ىف ص       

وستهوا  كمهون شهعوسً شهديدة … واالجتماعية والسياسية ، بيد أنه ما انقضهأ فه ة وجيهزة علهى وفهاة النه  حهىت كهان العهرب قهد انةلقهوا مهن بيهدائهم 

كنوا مهد ً قائمهة تزخهر بسهكان ههم اين ىف حاجهة إىل التباين ىف عاداما وأخالقها وبيِاما وحضارما عن أهل شبه اجلزيرة ، وأسسوا مد ً جديدة ، أو س

 شريعة أكثر تعقيداً ، وأوىف تفصياًل من تلل الىت كانأ صاحلة ألن حتكم جمتمعاً ىف بساطة جمتمع مكة واادينة 

 : 44وعن اختاذ السنة مصدرا  اثنيا  للشريعة قال ىف ص       

ضهغط الظهروؤ التارخييهة اجلديهدة دائبهة التغهر ، واخهتالؤ ااكهان والزمهان ، تلمهس ااسهلمون وفقههاؤهم إفاء هذا التوسهع اجلغهراىف اهلائهل ، وإفاء       

 …الدليل    اهلادى 

ض أنصار ومع أن الرسول مل يدع قط أنه معصوم من اخلةأ إال حق  لى أو يتلو يحت ربه ، بل ونبهه القرين ذاته إىل أخةاء بدرت منه ، فقد اف        

مث فقهد رأوا ام سلسنة أن العناية اوهلية إمنا كانأ توجه كل عمل أتى به ، وكل كلمة صدرت عنه منذ بعثه هللا رسواًل إىل قومهه إىل أن مهات . ومهن االلتز 

 أن أحكام السنة ملزمة ىف احلاالت الىت مل يرد بصددها حكم قريا .

 ونا ذكره الكاتب هنا تظهر يراؤه ايتية :      

 .إنكار صالحية الشريعة اوسالمية لكل فمان ومكان ، فالقرين الكرج جاء بشريعة قاصرة ، ال تصل  لغر اجملتمع األول ىف مكة واادينة  ه 1      

 ه الرسول صلى هللا عليه وسلم أرسل إىل قومه ، أى أنه مل يرسل إىل الناس كافة . 2      

 م ، فال جيب اتباعه .ه الرسول صلى هللا عليه وسلم  ر معصو  3      

 ه الذين رأوا وجوب اتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم هم طائفة فقط من ااسلمق أ اهم الكاتب " أنصار االلتزام سلسنة " . 4      

 رة  .وهذه ايراء تعارض الكتاب والسنة ، وتنكر ما أوعأ عليه خر أمة أخرجأ للناس ، وما هو معلوم من الدين سلضرو       

أن والدراسة ااوجزة السابقة فيها ما يكفى لبيان هذا ، ومناقشة علمهاء األمهة ألعهدائنا أبةلهأ مثهل ههذه اافه حت ، ولكهن العجهب كهل العجهب       

 تصدر هذه ايراء نن ينسب نفسه أو ينسبه أحد إىل اوسالم  
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 اثنيا  : التشكيك ىف كتاب هللا اجمليد 

: ص ي  أننا نعلهم أن الصه اىب عبهد هللا بهن مسهعود ه وكهان يعتهرب نفسهه أحهد الثقهات الكبهار ىف القهرين ه ذههب إىل أن  38ص يقول الكاتب ىف       

األمهويق ،  هر نسخة القرين الىت أقرها اخلليفة عثمان بن عفان حمرفة  ر كاملة ، وامم فيد بن اثبأ وأص ابه نن وعوا القرين سسهتبعاد يحت تلعهن 

بهن االمام  ر مقبول ، فقد كان على بن أىب طالب والكثرون  ره من الص ابة أحياء وقأ قيام فيد مبهمته ، ومل نسمع أن أحدهم أيد فعهم ا أن هذا

 مسعود ، واحت  على استبعاد يحت .

مصه فه مخسهمائة كلمهة أوردمها مصهاحف  :وقد اممه ه أى عثمان بن عفان رضى هللا عنه ه هؤالء اخلصوم أبنه قد حذؤ من 48مث يقول ىف ص       

 أخرى كمص ف الص اىب اجلليل عبد هللا بن مسعود .

:وقد حكى عن عبد هللا بن مسعود أنه كان شديد اخلشية من أن يغر من نص كلمات الرسول ، فكان ال  دث عنه إال  وىف الصف ة ذاما يقول      

 ن ذلل ، وإما دون ذلل ."أضاؤ قوله : " واحلديث إما فوق ذلل وإما قريب م

:وقهد أىب بعهض مفكهرى اليهو ن ورومها األقهدمق ه مثهل فيثها ورث ونومهابومبيليوس ه أن خيلفهوا نصوصهاً تكبهل فكهر التههابعق ،  83مث يقهول ىف ص       

 بفكر يناسب عصره وبيِته . فأحرقوا قبيل وفامم ما كتبوا أو أوصوا أبن تدفن كتاسمم معهم ، حىت يتي وا لكل جيل ىف كل قةر أن خيرج

ر إنههه وقههد يقههال إن نهه  اوسههالم أيضههاً مل ومههر جبمههع القههرين ، بههدليل أن اخلليفههة أس بكههر تههردد حههق عههرض ابههن اخلةههاب عليههه الفكههرة ، قههائاًل لعمهه      

الدين ه أى دين ه هو أن تعاليمه الواردة يف النص  اليستةيع أن يقدم علي ما مل يقدم عليه الن  ، وال أوصى به قبل وفاته. ر أن االف اض األساسى ىف

 ااقدس صاحلة للكافة يف كل فمان ومكان.

:كان الشكل الغالب للملكيهة ىف شهبه جزيهرة العهرب ىف اجلاهليهة وىف فمهن رسهول هللا عليهه السهالم ههو االكيهة  133إىل  131ويقول فىالصف ات من

ن  مل راحلته كل مها  لكهه وينتقهل بهه مهن مهوطن إىل مهوطن سهعياً وراء ااهاء   والكهأل . وسلتهاىل فقهد كهان اانقولة دون العقارية . وكان  كن للبدوى أ

ر الشريعة االعتداء على السارى ىف الص راء بسرقة  قته مبا حتمل من ماء و ذاء وخيمة وسال  ، ىف مصاؤ قتله . لذلل كان من ااهم للغاية أن تقر 

الشدة جلر ة السرقة ىف مثل هذا اجملتمع . أما وقد دخل اوسالم  جمتمعات تعرؤ شكاًل من االكية أهم من االكية اانقولة ،  عقوبة حافمة رادعة سلغة

لعقوبة ون اختياره لوأصب  سلب الرجل قربة مائة ال يعي أمراً جلاًل ، فقد جيد اجملتمع عقوبة جلر ة السرقة  ر العقوبة ىف اجملتمع البدوى ، دون أن يك

تمهع  هر البهدوى ه الثانية خروجًا على اوسالم وروحه . سلعكس ، فهنن االلتزام برو  اوسالم يقتضى منا اختيار هذه العقوبة الثانية ، حيث إاا ه ىف اجمل

 حتقق نفس النتائ  اارجوة الىت توخاها اوسالم ىف اجملتمع البدوى .

 إن الشاعر يقول :      

 مت الكريم ملكته                   وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا إذا أنت أكر       

متباينهة  مبعي أن ااعاملة الواحهدة ىف حهالتق ريتلفتهق ستسهفر حتمهاً عهن نتيجتهق متنهافرتق . ىف حهق يعلهم أى معلهم صهبيان مهثاًل أن هنهاع وسهائل      

 واحدة ، وهى التلقى احلسن للعلم . اعاملة صبية ريتلفى الةباع وااستوى ، للوصول إىل نتيجة

وكذلل سلنسبة لل جاب الذى فرض ىف اادينة حيث كان النساء يلقق من ااتسكعق من شبان اادينة كل مضايقة وعبث كلما خرجن وحدهن       

َل َوبَهَناتَِّل َونَِّسا إىل اخلالء ، فنزلأ يية   َْفَواجِّ ُّ ُقل أل ِّ هن َجاَلبِّيهبِّهِّنَّ َذلِّهَل َأْدَا َأن يُهْعهَرْفَن فَهاَل يُههْؤَذْيَن  َح َأيُّههها النَّيبِّ نَِّق يُهْدنَِّق َعَلهْيهِّنَّ مِّ ) سهورة  ء اْلُمهْؤمِّ

 ( ، وذلل حىت  يز الشبان بق ا صنات و ر ا صنات . 59األحزاب 
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يهة ، حهق تغهرت أوضهاع ااسهلمق سهلجهرة وانتشهار اوسهالم والفهت  ، وقد يعزف من رأىي هذا :أن أحكامهاً قرينيهة معينهة نسهختها أحكهام قرينيهة َتل      

 و ر ذلل من التةورات الىت حدثأ خالل أقل من ربع قرن ، واستلزمأ مع ذلل نسخاً لبعض األحكام .

افاة مقتضيات العصر والتةورات التارخيية إن تسليمنا أبن رو  اوسالم هى الىت ينبغى أن تكون اهلادى للسلوع ، لن يدع جمااًل المام اوسالم مبن      

، و هض الىت حدثأ بعد القهرن السهابع ااهيالدى . كهذلل لهن تكهون احلكومهات والفقههاء حينِهذ ىف حاجهة إىل النفهاق وااهداراة ، وااللتهواء والسفسهةة 

أو يستبدلون عقوبة احلبس بعقوبة قةع يد السارق الىت الةرؤ عن تفسر ما يقعون فيه من تناقض حق يقررون مثاًل إلغاء الرق الذى أسحه اوسالم ، 

 نصأ عليها أحكام الشريعة .

اليهد إمنها كذلل سيؤدى األخذ هبذا اان ى من التفكر إىل احلد من عدد ااتخلق من أبنائنا ااثقفق عن اوسالم أبسره بهدعوى أن الهدح ت والتق       

العصر ، وسيكون من األسهل إقناعهم أبن هذه الدح ت والتقاليهد ليسهأ عقبهة ىف سهبيل التقهدم ، وإمنها هى للمتاحف والسيا  ال اواجهة احتياجات 

  كن أن تكون وسيلته" أ.هه  .

 هذه أقوال الكاتب منقولة بنصها ، ومنها نل ن ما وتى :      

 ه أنه جلأ إىل التشكيل ىف كتاب هللا العزيز بةريقة خبيثة خادعة : 1      

ه مهن فهو ىف الصف ة الثامنة والثالثق ينسب البن مسعود القول سلت ريف ، ونسبة هذا البن مسعود من ااف حت الهىت ال أصهل هلها ، فههو كغهر       

ي قولهه الص ابة _ رضى هللا تعالىعنهم وأرضاهم ه يعرؤ كيف كتب الوحى بعد نزولهه مباشهرة أبمهر الرسهول صهلى هللا عليهه وسهلم وإمالئهه ، ويعهرؤ معه

يَل لَِّكلَِّماتِّ اّلل ِّ     : احلجر(  ، وقوله عزوجل :  9)  إِّ َّ َنُْن نَهزَّْلَنا الذ ِّْكَر َوإِّ َّ َلُه حَلَافِّظُوَن  تعاىل :   :  يونس   (64 . )اَل تَهْبدِّ

يٍد َوإِّنَُّه َلكَِّتاٌب َعزِّيٌز . اَل وَْتِّيهِّ اْلَباطُِّل مِّن َبْقِّ    وقوله تبارع وتعاىل :   : فصلأ ( . 42ه  41)   َيَدْيهِّ َواَل مِّْن َخْلفِّهِّ تَنزِّيٌل م ِّْن َحكِّيٍم محِّ

َنا َوَْعُه َوقُهْرينَُه . َفهنَِّذا قَهَرْأَ ُه َفاتَّبِّْع قُهْرينَهُ  وقوله جلأ قدرته :  ْعَجَل بِّهِّ . إِّنَّ َعَليهْ نَ اَل حُتَر ِّْع بِّهِّ لَِّساَنَل لِّتهَ  القيامة ( . 19ه  16)  ا بَهَيانَُه   . مثَّ إِّنَّ َعَليهْ

 ويعرؤ ابن مسعود كغره كيف وع القرين الكرج بعد الرسولصلى هللا عليه وسلم من السةور والصدور ليكون بق دفتق ىف مص ف واحد.      

هللا عليهه وسهلم ، دون تغيهر أو حتريهف أو تبهديل ، ومن ااعلوم من الدين سلضرورة أن القرين الكرج وصلنا متواتراً كمها أنهزل علهى الرسهول صهلى       

 أوإسقاط أو فحدة .من أنكر هذا فقد كذب كتاب هللا العزيز نفسه.

 إخل " .… ولكن الكاتب يورد الكذب على ابن مسعود كأنه شىء اثبأ مسلم حيث يقول " ص ي  أننا نعلم

 تعاىل رافض) لزعم ( ابن مسعود . مث بعد هذه الفرية يظهر نفسه كأنه مدافع عن كتاب هللا      

وبعد عشر صف ات يذكر أن مص ف الص اىب اجلليل عبد هللا بن مسعود فيه مخسمائة كلمة ليسأ ىف مص ف عثمان ، وهو الهذى نقهل منهه       

 هللا عليه وسلم .مصاحف ااسلمق اليوم ، مث يضيف أن هذا الص اىب اجلليل كان شديد اخلشية من أن يغر من نص كلمات الرسولصلى 

وهكههذا  ههاول أن يصههل إىل هدفهههه ، فههابن مسههعود بهههال شههل لههه مكانتهههه عنههد ااسههلمق قاطبهههة . وهههو إذا كههان يت هههرى الدقههة سلنسههبة لكلمهههات       

 ليوم .الرسولصلى هللا عليه وسلم فمن سب أوىل أن يكون موقفه من القرين الكرج ، ولذلل فعنده مخسمائة كلمة ليسأ عند ااسلمق ا

شككاً ىف  ودهور الكاتب كاادافع ىف اارة األوىل يساعده ىف الوصول اىل هدفه ، فهو أواًل  اول أن يبعد عن نفسه ممة الكفر والردة إذا دهر م      

س عليهه مهن حهرج أن يكهون  كتاب هللا تعاىل  ر مؤمن به فألصق التهمة سلص اىب اجلليل ، ممة التشكيل ، فهنذا أخذ أى مسلم برواحت الكاتب فلي

 " كالص اىب اجلليل ابن مسعود الذى يعرؤ من قوله " كنا ال نتجاوف عشر يحت حىت نعلم ما هبن , ونعمل هبن ، فتعلمنا العلم والعمل ويعا
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نهه، ولهيس هلهم أن يكفهروا وإذا قال أحد : القرين حمرؤ أو سقط منه ما سقط فعلى مسلمى العصهر أن يقبلهوا قولهه ، فههو منسهوب لصه اىب جيلو       

 القائل ، أو أن  كموا بردته ، وإال كان حكماً بكفر وردة الص اىب اجلليل 

ه ماذكره ىف الصف ة الثالثة والثمانق يكشف عن خبيِة نفسه َتاه النصوص : فالنصوص تكبل فكر التابعق ، لذلل أحسهن أولِهل اافكهرون  2      

 حىت يتي وا لكل جيل ىف كل قةر أن خيرج بفكر يناسب عصره وبيِته .صنعاً إبحراق الكتاست أو دفنها 

ال  وإذا كان اليستةيع أن يصر  بوجوب إحراق أو دفن القرين الكرج حىت النتكبل سلنص ، ونشرع ألنفسنا ما يناسب عصر  وبيِتنا ، إذا كهان      

إخل ، فهذا موقف …لتوية اخلبيثة : وقد يقال إن ن  اوسالم أيضاً مل ومر جبمع القرين يستةيع هذا ) ااسلم ( أن يصر  هبذا ، فهننه يقوله بةريقته اا

أن خنتهار مها اافكرين ، ومثله موقف الرسول صلى هللا عليه وسلم ، فاالعتصام سلكتاب العزيز ، فضاًل عهن السهنة ااةههرة ، السهبب ىف أننها مل نسهتةع 

 صوص .يناسب جيلنا وبيِتنا ، حيث كبلتنا الن

ههذا  ومن قبل ذكر أن القرين الكرج جاء بشريعة  قصة  ر عامة ، فلم تستةع أن تسر اجملتمهع خهارج مكهة واادينهة ، وهنها يقهول قولتهه ، وبعهد      

قف تبدو عند " هذه ااوا 143يصر  بوجوب ترع أحكام شرعية نص عليها القرين الكرج ، وهكذا  اول أن يصل إىل اهلدؤ ولكن كما جاء ىف ص 

دم رجهاًل تسةرها للنشر وقهد تقنعهأ أبلهف قنهاع ، وإذا ههذه ايراء وقهد أقهدمأ علهى إيصهاهلا إىل وههور ااهؤمنق تظههر مقمةهة ىف قمهاط ااوميهاء ، تقه

 وتؤخر أخرى ، وكأمنا هى تسعى ىف ين واحد إىل أن تكشف عن نفسها وتست  ، وتسفر عن وجهها وحتتجب " 

ن يهدم إ ان ااسلمق أبن اوسالم الذى جاء خبر كتاب أنزل صام لكل فمان ومكان ، فيقول "  ر أن االف اض األساسى ىف الدين ه مث  اول أ      

م ، فكهل أى  دين ه هو أن تعاليمه الواردة ىف النص ااقدس  صاحلة للكافة ىف كل فمان ومكان " ومعلوم أن ههذا االفه اض  هر صه ي  إال ىف اوسهال

 الدح ت  .ن  جاء إىل قومه خاصة وجاء خامت النبيق إىل الناس عامة ، والكاتب يسوى بق اوسالم و ره ، وجيعل الصالحية جمرد اف اض ىف ويع 

ولكن ال يريد أن يعلن  ه ىف الصف ات الثالث األخرة بعد أن مهد أبسطيله السابقة ، يصل إىل ما يرمى إليه وهو ترع العمل بكتاب هللا تعاىل ، 3      

نهدما وتهى إىل أنه خرج عن اوسالم كلية . وإمنا هو مصل  ديي اثئر ، ولذلل يظل حريصاً على اللجوء إىل اخلداع واألساليب االتوية اخلبيثهة ، فههو ع

متأول ، نراه يت دث عن البهدوى واالكيهة اانقولهة حد السرقة ، وأمرهللا تعاىل القةعى الثبوت القةعى الداللة ، فال جمال فيه الجتهاد جمتهد وال دويل 

تمههع دون العقاريهة ويهه ع جمتمهع مكههة واادينهة الههذى حتهدث عنههه مهن قبههل . وكهأن اوسههالم جهاء هبههذا احلكهم للسههرقات الهىت هههى ىف مصهاؤ القتههل ىف اجمل

  .البدوى ، وأما  ره ف كم هللا ال يصل  وال يتناسب . تعاىل هللا عن ذلل علواً كبراً 

ن وااكان  ولو أن الكاتب مل ينسب نفسه لإلسالم لنبهناه إىل منه  القرين الكرج حيث ينص على مبادئ عامة كلية ال جزئية فيما يتغر تبعاً للزما      

، واحلدود والقصاص و هر  كاابادئ الىت تتصل سحلكم ، ويفصل فيما هو اثبأ ال يتغر كأحكام ااراث وبعض ما يتصل سلزواج والفرقة بق الزوجق

 ذلل نا يعرفه ااسلمون .

ه فالسارق هو السارق ىف أى فمان وأى مكان ، وقةع الرسول صلى هللا عليه وسلم ىف جمن ال تصهل قيمتهه إىل دينهار واحهد ، ولهيس اجملهن ىف ذاته      

 تسرق مثل ما حتدث عنه وأراد أن يربر به إبةهال حكهم هللا تعهاىل . ونها أمرًا جلاًل ولكن ذات السرقة هى األمر اجللل ، واارأة ااخزومية الىت سرقأ مل

ااخزومية . يؤكد عموم احلكم ااعلوم قول الرسول صلى هللا عليه وسلم  " واج هللا لو أن فاطمة بنأ حممد سرقأ لقةع حممد يدها " مث أمر بقةع يد 

ولهو أن حكهم السهرقة   َأاَل يَهْعَلهُم َمهْن خهههَلَق َوُههَو اللَّةِّيهُف اخْلَبِّهُر  ، فهو اخلالق سب انه وتعاىل وتنفيذ حكم هللا تعاىل يعي صال  الناس ودرء اافاسد 

لهم مهدى انتشهار كان جملتمع حمدود ىف فمن حمدود اا جاء هبذا العموم والتأكيد ، فاهلل عزوجل الذى أرسل خامت رسله كافهة للنهاس بشهراً ونهذيراً كهان يع
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 سالم إىل يوم القيامة ، والبيِات الىت سيدخلها هذا الدين .او

علهى  ولو أن الكاتب مل ينسب نفسه لإلسالم لبينا له الفرق بق احلد والتعزير , وكيف أن احلدود وضعأ هلهذا العهدد القليهل مهن اجلهرائم لل فهاظ      

ماعدا هذه اجلرائم فقد شرع اوسالم هلا العقوبة التعزيرية ، وهذه العقوبة الىت شرعها  الضرورات الىت كفلها اوسالم وال تقوم حياة والتصل  بغرها ، أما

لتلف تبعاً الختالؤ القرين الكرج وبينتها السنة النبوية ااةهرة ، وطبقها سلفنا الصام ، ومن تبعهم إبحسان ، هذه العقوبة التعزيرية هى الىت  كن أن 

  األحوال والزمان   وااكان  .

رع وحده وقول الكاتب " فقد جيد اجملتمع عقوبة جلر ة السرقة  ر العقوبة ىف اجملتمع البدوى " يبق أن احلكم ليس هلل عز وجل ، فليس هو ااش      

فمان ومكان . ومع أن  ، وإمنا اجملتمع هو الذى يصنع األحكام لنفسه ، وأن هذا احلكم للمجتمع البدوى   فقط ، وليس حكماً إهليًا لكل الناس ىف كل

الم وروحه هذا كفر   صري  ، حاول الكاتب أن يوهم ااسلمق أبن هذا هو اوسالم ، فأضاؤ " دون أن يكون اختياره للعقوبة الثانية خروجاً عن اوس

 ، وسلعكس فهنن االلتزام برو  اوسالم يقتضى منا اختيار هذه العقوبة الثانية " .

 عترب نفسه من ااسلمق فهن  نسأله : ما ضوابط اوسالم ب وعلى أى أساس لتار العقوبة الثانية ب ومن الذى خيتارها ب وإذا كان الكاتب ي      

 وااذا جعل هللا عز وجل لعقوبة السرقة حداً ومل جيعلها من العقوست التعزيرية مثل معظم العقوست ب      

َا َكَسَبا َنَكااًل م َِّن اّلل ِّ   وإذا قال ربنا عز وجل :       يَهُهَما َجَزاء مبِّ وقال أحد : ال ، ال نقةع ، فهل يكون مؤمناً سهلل   َوالسَّارُِّق َوالسَّارَِّقُة َفاْقةَُعوْا َأْيدِّ

أحكام هللا ال تنفذ فما الفرق بيننا وبهق الكفهار  خاضعًا   حلكمه ب ولو جاف هذا ىف السرقة ، أفليس من اجلائز أن يقال ىف أى حكم يخر ب وإذا كانأ

 وااشركق الذين ال يتلقون حكماً من هللا تعاىل وإمنا يضعون األحكام ألنفسهم ب 

األحزاب ه ىف حديثه عن احلجاب يؤكد ما أراده ينفاً ، وهو ترع العمل بكتاب هللا اجمليد ، فيذكر سبب نزول ايية التاسعة واخلمسق من سورة  4      

عهل حكهم ، وكأا به ال يدرى أن العربة بعموم اللفهن ال خبصهوص السهبب ، سهواء أجههل ههذا أم َتاهلهه فقهد أراد إبةهال العمهل بكتهاب هللا العزيهز : فج

ى ذكره من قبهل ليضهل السرقة ال يتعدى اجملتمع البدوى ىف فمن قصر حمدود ، واحلجاب ال يتعدى جمتمع اادينة ىف فمن حمدود أيضاً ، فاالف اض الذ

 به ، وهو اف اض الصالحية لكل فمان ومكان ، وتى هنا ليؤكد بةالن هذا االف اض .

هللا نسهاء وايية الكر ة الىت ذكرها تت دث عن التغةية سجللباب ، وهو الرداء فوق اخلمار ، وفسرها ابن عبهاس ه رضهى هللا عنهمها ه بقولهه : أمهر       

 من بيومن ىف حاجة أن يغةق وجوههن من فوق رءوسهن سجلالبيب ، ويبدين عيناً واحدة .ااؤمنق إذا خرجن 

ُُمرِّهِّنَّ َعَلى ُجُيوهبِِّّنَّ    ومل يشر الكاتب إىل ايية الكر ة الىت ذكرت اخلمار        ، وأدنه قرأ تفسرها وعرؤ ما فعلته الص ابيات ه رضى  َوْلَيْضرِّْبَن خبِّ

مْ  ه من االستجابة الفوريهة ألمهر هللا عهز وجهل  هللا تعاىل عنهن هْن َأْمهرِّهِّ ُ َوَرُسهولُُه َأْمهًرا َأن َيُكهوَن هَلُهُم اخلِّهَرَُة مِّ َنهٍة إَِّذا َقَضهى اّللَّ  َوَمهن َوَمها َكهاَن لُِّمهْؤمٍِّن َواَل ُمْؤمِّ

 تعهاىل عهنهن ، خهر جيهل عرفتهه  البشهرية ، وضهعن اخلمهر علهى رءوسههن ونهورهن .والصه ابيات ه رضهى هللايَهْعصِّ اّللََّ َوَرُسهوَلُه فَهَقهْد َضهلَّ َضهاَلاًل مُّبِّيًنها 

ء اوحرام ، عندما نزل األمر اوهلى ، و ةق الوجوه من فوق رءوسهن سجلالبيب . وااهن الرسول صلى هللا عليه وسلم عن لبس النقاب والقفافين أثنا

لنقهاب والقفهافين.وروى أبهو داود حتهأ سب ىف ا رمهة تغةهى وجههها عهن أم ااهؤمنق عائشهة فكهن يلبسهن ههذا وههن  هر حمرمهات ، فههنذا أحهرمن خلعهن ا

 رضى هللا عنها قالأ :

 " كان الركبان  رون بنا ونن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حمرمات ، فهنذا جاوف  كشفناه " .      

نزوله ، وأوعأ عليه أمة اوسالم خالل أربعة عشهر قهر ً مهن الزمهان ، ووقهع اخلهالؤ واألمر سحلجاب واض  وصري  ، وطبقته الص ابيات فور       
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َها  فقط ىف اجلزء ااعفو عنه  نهْ تهَُهنَّ إِّالَّ َما دََهَر مِّ يَن فِّينهَ  ولكن اخلالؤ ال يتعدى الوجه والكفق ىف هذا االستثناء . َواَل يُهْبدِّ

" وقد اختلف اافسرون حول يحت احلجاب وما  131ألمر ااستقر نصاً وإواعاً فقال ىف حاشية ص ومع هذا أراد الكاتب أن يشكل ىف هذا ا      

الىت ذكرها  إذا كانأ لاطب نساء الن  وحده ، أم تلزم ااسلمات طرا " وال أدرى من أين اختلق هذا   االختالق ب وهل عمى عن قراءة ايية الكر ة

نَِّق   ب وفيهها هو نفسه عند احلديث هنا عن احلجا هَل َوبَهَناتِّهَل َونَِّسهاء اْلُمهْؤمِّ َْفَواجِّ ُّ قُهل أل ِّ َها اَل تَهْعَمهى اأْلَْبَصهاُر َوَلكِّهن تَهْعَمهى     نعهم َح َأيهَُّهها النَّهيبِّ َفهنِّاَّ

من سكينة بنأ احلسق بن على وعائشة . مث يضيف فرية أخرى حيث يقول ىف حاشيته " وعلى أى األحوال فقد كانأ كل اْلُقُلوُب الَّمِّ يفِّ الصُُّدورِّ 

ههذا اوفهل بنأ طل ة بن عبيد هللا من السافرات " ، هكذا يقول هذا اافه ى ، ولهو كهان مسهلماً حقهاً وقهرأ خهرباً سهاقةاً مثهل ههذا لكهان عليهه أن يهرد 

ههم الهذين فرضهوا علهى كهل نسهاء ااسهلمق مها فرضهه لكنه وتى به كشىء مؤكد لينتقهل منهه إىل إفهل جديهد ، فيههاجم اافسهرين  األولهق ، ويهذكر أاهم 

نَِّق [القرين على نساء الن  وبناته ، ومرة أخرى أعمى هذا ااف ى الكذاب عن قراءة    َل َوبَهَناتَِّل  بعد قوله تعاىل  َونَِّساء اْلُمْؤمِّ َْفَواجِّ  ب  ُقل أل ِّ

التزمأ حبجاب فرضه عليها ه حبسب إفكه ه اافسرون ، وليس الوحى اانزل ، فما الذى يريده وإذا كان هذا ) ااسلم ( حزيناً ألن اارأة ااسلمة       

 حىت يذهب حزنه ب 

 نرى اوجابة على هذا السؤال ىف بداية حديثه عن ااوضوع الذى ذكر فيه احلجاب ، وهو حتأ عنوان" فرص  احنا ىف إقامة جمتمعنا على أسس      

 إسالمية ".

 : " كان تةوير احلضارة األوربية ، بصفة عامة تةوراً متصاًل متجانساً " . 124ص  قال ىف      

: " لقههد جههاء حتريههر ااههرأة ىف الغههرب ه حريتههها اجلنسههية ) أى وهللا هكههذا قههال : اجلنسههية   ( وحقوقههها السياسههية واسههتقالهلا  126مث قههال ىف ص       

 إخل .…… ا  ، وجاء ىف جمتمعاتنا اوسالمية ال نتيجة لفكر أصيل عميق اجلذور االقتصادى ه ءرة لقرون طويلة من التةور والكف

مث يضرب مثاًل حلرية اارأة العربية الىت وصلأ إليها دون تةهور متصهل متجهانس ودون فكهر أصهيل عميهق اجلهذور ، ولهذلل فههى حريهة بعيهدة عهن       

اارتدية البكيي على شاطىء الب ر    هكذا تتض  إجابة السؤال . وااسلمون يعرفون أن اارأة رو  احلضارة الغربية ، يضرب هذا ااثل سلفتاة العربية 

وق السياسية ىف اوسالم شرع هلا رهبا كل ما يناسبها من احلقوق ، فأخذت من االستقالل االقتصادى ما مل تصل إليه اارأة ىف الغرب ، وأخذت من احلق

 يعهتا ،  ر أاا مل دخذ ه ال هى وال الرجل ه احلرية اجلنسية الىت أخذها سادة الكاتب الغربيون بل أرسبه .ما يتناسب معها وال خيرجها عن طب

، فااتزوجة  واوسالم أوصل عقوبة الزا إىل حد الرجم ، واا ترع الناس شرع هللا عز وجل ووضعوا ألنفسهم القوانق ، مل يروا الزا جر ة ىف ذاته      

بس ا فنأ فهناا ال تعاقب أبى عقوبة فضالً عن الرجم ما دام الزوج رضى مبعاشرما ، أما إذا مل يرض ور ب ىف عقوبتها ، فأقصى حكم هو أن حتمثالً إذ

 سنتق ، و ر ااتزوجة إذا فنأ فهى مل تعتد على حقوق أحد ، ومل ترتكب  جر ة ، وإمنا هلا حريتها اجلنسية    

ما يناسب عصرهم ، وال  كن أن يكون هذا سسم اوسالم إال إذا أحرقأ النصوص ودفنأ حىت ال تكبل مثل ههذا ) اافكهر  هكذا اختار الناس      

ا فلنا نذكر القول اوسالمى وااصل  الديي    ( فيعيدها جاهلية سسم رو  اوسالم ، بل كان أهل اجلاهلية أقل فجوراً ، وفسقاً من سادته الغربيق ، وم

 ور : أو تزا احلرة ب  ااشه

 وصدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ يقول " تركأ فيكم ما إن َسكتم به فلن تضلوا  أبداً ، كتاب هللا وسنة نبيه " .       

 هد مهن جيعهل ههذا مهن  ليس عجيبًا أن  د من ينادى سحلرية اجلنسية ، فقد وجد  من ينادى حبرية الشذوذ اجلنسى ، ولكن العجيهب الغريهب أن      

، فما سلل إذا األسس اوسالمية الىت يريد أن يقوم عليها جمتمعنا احلديث ، واألشد  رابة ونكراً أن ينسب القائل نفسه أو أن ينسبه أحد إىل اوسالم 
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 بته وإفساد اجملتمع ااسلم .قيل أبنه مفكر إسالمى ب  إال إذا كانأ ااعاا اضةربأ ، فأريد سللقب أنه مفكر ىف هدم اوسالم وحمار 

 معلوم أن النسخ ال يكون إال أبمر هللا عزوجل ، وال نسخ بعد انقةاع الوحى . - 5      

ن والكاتب بعد حديثه عن حرق النصوص أو دفنها وتى إىل نسخها ، والنتيجة واحدة ، وهى ترع العمل بكتاب هللا العزيز ما دام النسخ ليس م      

. و هاول أن يهزين ههذا الضهالل ، ضهالل تهرع العمهل بكتهاب هللا العزيهز بقولهه " إن تسهليمنا أبن رو  اوسهالم ههى الهىت ينبغهى أن تكهون حهق هللا وحهده 

 اهلادى للسلوع لن يدع جمااًل المام اوسالم مبنافاة مقتضيات العصر والتةورات التارخيية الىت حدثأ بعد القرن السابع اايالدى " . 

  هذا أن نصوص القرين ال تصل  بعد ذلل القرن فقد فقدت صالحيتها منذ ثالثة عشر قر ً ، وعلينا أن نل مكااا ما أ اه برو  اوسالمومعي      

 ، وحينِذ يكون حكماً إسالمياً شرعياً استبدال عقوبة احلبس بعقوبة قةع يد السارق الىت نصأ عليها أحكام الشريعة . 

ا كتبهه بعهض أعهالم ااسهلمق عهن صهالحية اوسهالم للتةبيهق ىف كهل فمهان ومكهان ، وعهن احلهدود وأثهر تةبيقهها ىف اجملتمهع ، وعهن ال خيفى علينها مه      

عهداء حقائق اوسالم وأسطيل خصومه ، ورد الشبهات الىت أاثرها أعداء اوسالم ، ولكهن ههذا الكاتهب ال يسهلل مسهلل ااسهلمق ، بهل يهردد أقهوال أ

بل أكثر نا قاله األعداء   وانظر إىل إشارته إىل الرق ، وإىل إشارته األخره من أن اوسالم الهذى اسهتمدت أحكامهه مهن النصهوص ،  اوسالم وخصومه

 إمنا هو للمتاحف والسيا  ال اواجهة احتياجات العصر ، نا جعل الكثر من ااسلمق ااثقفق يتخلون عن اوسالم أبسره . 

والرد سالم الذى ارتضاه هللا لنا ديناً ، وإمنا يريد إسالماً عصرحً ، يبي  مثاًل احلرية اجلنسية ال االستعفاؤ ، والبكيي ال احلجاب . فهو ال يريد او      

 عليه يةول جداً ، وهو مسةور ىف كتب كثرة ، ولكن الذى أريده هنا أن أبق موقفه من القرين الكرج . 

نتساءل : أمسلم هو ب أم أنه حزين ألن هللا عزوجل قد حفن القرين وحفهن دينهه ب ولنها أيضهاً أن نتسهاءل : اصهل ة مهن وبعد هذا البيان لنا أن       

 النفخ فيمن  اول أن يهدم اوسالم ب وكيف مبجالت تصدر ىف بالد اوسالم تفس  صدورها وصف اما اثله وتلقبه سافكر اوسالمى ب    

 اةهرة : اثلثاً : موقفه من السنة ا

ما بق هذا أوامر هللا تبارع وتعاىل جاءتنا ىف كتابه الكرج ، وعلى لسان رسوله   األمق ، والسنة وحى ، وهى كالقرين ىف وجوب االتباع ، وذكرت       

 من قبل . 

يههدكوا صهر  اوسههالم سلةعهن ىف الههوحى مههن  وااستشهرقون مههن اليههود والصههليبيق وااالحهدة ، واحلاقههدون علهى اوسههالم وااسههلمق ، حهاولوا أن      

الكتاب    والسنة ، وأهداؤ هؤالء واض ة معلومة فهال عجهب مهن مسهلكهم ،ولكهن إن تعجهب فعجهب أن َتهد نهن ينتسهبون إىل اوسهالم مهن مهدهم 

 مبعاول اهلدم ، ومن أصب  هلم َتبعاً وبوقاً يردد أقواهم على أاا العلم الص ي  ال البهتان العظيم .

هه ، وهو من الفرق اوسالمية ، له كتهاب ىف التفسهر ، بينهأ مها بهه مهن ضهالل وفيهغ ىف البهاب  307فذلل على بن إبراهيم القمى ، ااتوىف سنة       

اتبنا يهردد السابق ، وعندما طعن ااستشرقون ىف كتاب هللا العزيز اعتمدوا على تفسر القمى كما صر  هبذا ااستشرق اليهودى جول تسيهر . وهذا ك

 أقوال سادته ، ولكن ألن األمر يتعلق بكتاب هللا اجمليد جلأ إىل طريقته الىت أشرت إليها ينفاً .

 ته وأمحههد أمههق مل وخههذ أبقههوال ااستشههرقق ىف القههرين الكههرج ، ولكههن أخههذ شههيِاً مههن أقههواهلم ىف السههنة ااةهههرة ونسههبه لنفسههه كمهها صههر  ىف نصههي     

 القادر . للدكتور على حسن عبد

ؤ مهن أما شجرته اخلبيثة ، ابنه حسق ، فقد كان أسوأ من ااستشرقق وأشد خةراً . ومل يتورع أن وخذ عنهم أى شىء قالوه ىف السنة ، بهل أضها     

 األكاذيب وااف حت ما ال يليق بذى بقية من دين ، أو مسكة من عقل .
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اصرة ، والرسول  ر معصوم ، وهذا القول بداية حديثه عن السنة ، ولو ص  فال سنة إذن عند ااسلمق  وقد رأينا فريته أبن الشريعة اوسالمية ق      

   

الكرج ، وال حاجة لكتبها ، وال وفن للص ي ق وال لكتب السنن األربعة وال لغرها ، فاحلديث إذا ثبأ ثبوت التواتر ، وقةعنا أبنه قول الرسول       

 إذا كان لرجل  ر معصوم ب فما قيمة هذا احلديث

 وإذا كان الكفار ال يرونه معصوماً ألام ال يرونه رسواًل ، فكيف ينةق هبذا الكفر من ينسب نفسه أو ينسبه أحد إىل اوسالم ب     

وتعاىل من  فن سنة رسوله ااصةفى ، وهللا عزوجل تعهد حبفن كتابه اجمليد نصاً وبيا ً ، وكان من َام حفن الكتاب حفن السنة ، وهلذا هيأ هللا تبارع 

( وههو   171صفلم تعرؤ البشرية ىف َترخيها علماً نقل من جيل إىل جيل سلدقة الىت نقلأ هبا السنة  ااةهرة . قال اومام مسهلم ىف كتهاب التمييهز ) 

 كتابه ىف العلل :

  والسقيم ، إمنا هى ألهل احلديث خاصهة ، ألاهم احلفهاظ لهرواحت النهاس " واعلم ، رمحل هللا ، أن صناعة احلديث ، ومعرفة أسبابه من الص ي      

ىل عصر  هذا العارفق دون  رهم . إذ األصل الذى يعتمدون ألدحام السنن واياثر اانقولة ، من عصر إىل عصر من لدن الن  صلى هللا عليه وسلم إ

إىل معرفة احلديث ومعرفة الرجهال مهن علمهاء األمصهار فيمها مضهى مهن األعصهار ، مهن نقهال  . فال سبيل ان  بذهم من الناس ، وخالفهم ىف ااذهب ،

 األخبار ومحال اياثر .

مهذهب أههل وأهل احلديث هم الذين يعرفوام و يزوام حىت ينزلوهم منافهلم ىف التعديل والتجري  . وإمنا اقتصصهنا ههذا الكهالم ، لكهى ننبهه مهن جههل 

لم والتنبهه ، علههى تثبيهأ الرجهال وتضههعيفهم ، فيعهرؤ مها الشههواهد عنهدهم ، والهدالئل الههىت هبها ثبتهوا الناقههل للخهرب مهن نقلههه ، أو احلهديث نهن يريههد الهتع

 سقةوا من أسقةوا   منهم ، والكالم ىف تفسر ذلل يكثر " ا . هه . 

كتب احلديث منهم من مل يلتزم سلوقهوؤ عنهد الصه ي  ، وإمنها   مبثل هذا نقل إلينا الكثر من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . وأص اب      

 نقل الص ي  و ر الص ي  ، وىف بعض الكتب  د أحاديث موضوعة ، ولكن اجلهابذة من األئمة األعالم وضعوا من الشروط وألفهوا مهن الكتهب مها

ه احلقهائق مهىت عهرؤ كيهف دونهأ السهنة مهن قبهل عصهر جيعل علماء أى عصر يستةيعون معرفة درجة كهل حهديث ، وأى مسهلم يسهتةيع أن يهدرع ههذ

يفها وبةالاا التدوين إىل ما بعده ، وسالطالع على ما كتب ىف علوم احلديث ، واجلر  والتعديل . والذين أاثروا الشبه حول السنة تصدى هلم من بق ف 

 ه بعد الضالل .، ورأينا كالم اومام الشافعى اامتع ااقنع الذى هدى هللا تعاىل به من حاور 

قهواهلم وىف عصر  بق كثر من العلماء أسطيل ااستشرقق ، أمها الكاتهب فنهراه وخهذ هبهذه األسطيهل ، ووخهذ أيضهاً بنصهي ة أبيهه ، فيسهةو علهى أ      

 وينسبها لنفسه  . بل سةا على أبيه )    ( فيما أخذه عنه عن ااستشرقق ، فلم يرده ألبيه وال للمستشرقق .

النه  وأقوال ااستشرقق الىت أشرت إليها من قبل يرددها حيث يقول : " وقد شرع اجليل التاىل للصه ابة ، جيهل التهابعق ، جيمهع رواحت أقهوال       

مهن أجهل رفهع أحكهام  وأفعاله . نا كان شائعاً ىف عصره ، والذ من هذه السنة مصدراً اثنياً للشريعة " ويقول بعد هذا :" مث بذلأ ا هاوالت بعهد ذلهل

يحت الهذكر " ه مث  السنة إىل مصاؤ األحكام القرينية فيما يتصل سلتشريع ، وقيل إن الن  إمنا استنها أبمر من هللا تعاىل ، وأاا نزلأ عليه كمها أنزلهأ

إىل سههنة متهواترة ، أو يههزعم أن لهه أصههاًل ىف  يقهول : "أدرع الفقههاء أنههه مها مههن فرصهة أمههام الهرأى ألن يصههادؤ القبهول لهدى وهههور ااهؤمنق مهها مل يسهتند

 احلديث ، ومن مث فقد جلأ الفقهاء والعلماء إىل دييد كل رأى يرونه صاحلاً ومر وسً فيه حبديث يرفعونه إىل الن  " .

موقهف الصه ابة الكهرام مهن السهنة  هكذا ردد الكاتب أسطيلهم فرحاً بنسهبتها لنفسهه ، منفهذاً حبمهق وجههل وصهية  أبيهه ، وههذا ااسهلم أمها عهرؤ      
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 ااةهرة ، وكيف أن أس بكر الصديق توقف ىف أحكام حىت وجدها ىف السنة كمسألة اجلدة .

،  والفاروق عدل من أحكام عندما بلغته السنة ب و ر الشيخق من الص ابة رضى هللا عنهم ورضوا عنه ، الذين اعتصهموا سلكتهاب والسهنة معهاً       

دواما ، وال حكم إال هلما ، فكيف إذن يقول مسلم أبن السنة ليسهأ مصهدراً مهن مصهادر التشهريع وإمنها جلهأ إىل ههذا التهابعون ، والفقههاء فال إسالم ب

 . نفسه والعلماء هم الذين كذبوا على هللا ورسوله فاختلقوا السنة ب  كيف يقول هذا مسلم ب ولكن ال  رابة بعد أن عرفنا رأيه ىف القرين الكرج

ولوضع األحاديث واستباحة الكذب على رسول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم أسهباب كثهرة حتهدث عنهها العلمهاء. وكهان مهن نتهائ  ههذا مها رأينهاه مهن       

ما كانوا يسألون جهود األئمة األعالم حلفن السنة ااةهرة ، وتنقيتها من هذا الزيف . ومنذ وقأ مبكر بدأ النظر ىف اوسناد ، فكما قال ابن سرين : 

 عن اوسناد ، فلما وقعأ الفتنة قالوا :  وا لنا رجالكم .

اء أو أى أن اوسناد بدأوا ينظرون فيه ىف عهد اخلليفهة الثالهث ذى النهورين رضهى هللا عنهه عنهدما وقعهأ الفتنهة ، فههنذا كهان الهراوى مهن ذوى األههو       

 يضاً : لوال اوسناد لقال من شاء ما شاء .اجملروحق مل يؤخذ عنه احلديث . وقال ابن سرين أ

 فليس األمر كما قال ااستشرقون وأبواقهم من أن السنة وضعأ ىف القرن الثاا ، فالواقع العملى وكتب السنة ، تشهد بكذهبم ، ومن فضل هللا      

ت الوضع ىف السند ، وعالماته ىف ااهأ ، وذكهروا لنها كثهراً مهن سب انه وتعاىل على ااسلمق أن وفق هؤالء األئمة ، فكشفوا الوض اعق ، وبينوا عالما

 هذه األحاديث ااوضوعة أفردت هلا مؤلفات للت ذير منها ، ونبه على بعضها ىف مؤلفات أخرى وعأ بق ااوضوع و ره .

ن األسباب احلقيقية وخيلةه بكالم ااستشرقق ، فيةعن والكاتب ال يسلل اانه  العلمى ىف كالمه عن أسباب الوضع ، وإمنا وخذ شيِاً قلياًل م      

خهرى ىف أئمة أثبات أعالم ، بل ىف ص ابة كرام بررة ، ويبدو مضةرسً كاللص وهو وخذ من هنا وهناع ، فيضهرب أمثلهة للوضهع أبحاديهث موضهوعة وأ

ع يةعن ىف اوسناد ويقول : كان االهتمام ساأ ، وىف موضع ص ي ة ، قد تصل إىل أعلى مراتب الص ي  ، بعضها وصل إىل مرتبة التواتر ، وىف موض

ذا ، وهو  يخر يةعن ىف ااأ ، ويقول : كان االهتمام سوسناد دون ااأ . ويت دث عن تزييف األسانيد الص ي ة ، وأن أى أحد يستةيع أن يقوم هب

 لى العظيم .كالم يدل على جهل َتم بعلم اوسناد ، وال حول وال قوة إال سهلل الع

والهرد علههى مها بثههه الكاتههب مهن  ههوم وأكاذيهب ومفهه حت ،  تههاج إىل سهفر ضههخم ، ولكهن حبسههبنا أن نكشههف حقيقتهه ، ونبههق موقفهه مههن السههنة       

 الشريفة عند هللا وعند ااؤمنق ، كما بينا موقفه ااخزى من كتاب هللا اجمليد .

الم ىف السهنة ااةههرة ، وأقههوال ااعاصهرين مهنهم ىف الهرد علهى ااستشهرقق الهذين سهرق الكاتهب أكههاذيبهم و كهن أن يهذكر هنها أقهوال علمهاء اوسه      

ريع وشبههم ، وواض  أن هذا يةول جهداً ، ولهذلل نكتفهى بهذكر بعهض األمثلهة ، ونكتفهى أيضهاً أبخهذ ههذه األمثلهة مهن كتهاب السهنة ومكانتهها ىف التشه

 اعى رمحه هللا ، فقد أبةل سطل ااستشرقق وأمحد أمق أىب الكاتب و ص ه األمق .اوسالمى للشيخ الدكتور مصةفى السب

بدأ الدكتور السباعى حديثه عن السنة مع ااستشرقق بعرض َترخيى أل راض ااستشرقق ، وبق مدى خةر هؤالء وأثرهم السيئ على مهن خهدع       

 هبم من ااثقفق ااسلمق .

 :ننتقههل مهن ههذه ااقدمههة الضهرورية إىل بيهان موقههف ااستشهرقق مهن السههنة وشهبههم الهىت أاثروههها حوهلها ، والهىت دثههر هبها كثهر مههن مث قهال رمحهه هللا      

" ههودى اجملهرى الكتاب ااسلمق كما رأيأ ، ولعل أشد ااستشرقق خةراً وأوسعهم سعاً ، وأكثرهم خبثاً وإفساداً ىف هذا  اايدان ، هو ااستشهرق الي

 جولد تسيهر " .

ضيق وذكر خالصة قوله ىف السنة وتشكيكه هبا ، مث أخذ يفصل اجلواب هلذه اخلالصة ، دون تتبع لكل فقرة من الفقرات . فهنن كتابه كما قال ه ي      
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 عن الرد التفصيلى ، وللعلم فهنن الكتاب اق ب من مخسمائة صف ة .

 هل كان احلديث نتيجة لتطور املسلمني ؟ 

ليس قال الدكتور السباعى رمحه هللا حتأ عنوان : هل كان احلديث نتيجة لتةور ااسلمق : " يقول جولد تسيهر : إن القسم األكرب من احلديث       

نقول الثابتهة لإال نتيجة للتةور الديي والسياسى واالجتماعى لإلسالم ىف القرنق األول والثاا   وال ندرى كيف جيرؤ على مثل هذه الدعوى ، مع أن ا

 تكذبه " وأخذ يثبأ كذب هذا ااف ى احلاقد .أما ابن أمحد أمق فقد أخذ الفرية وصا ها أبسلوبه كأنه صاحبها .

 األمويون وعلماء املدينة :

اديث ، وأن العلماء األتقياء وانتقل الدكتور السباعى بعد هذا للرد على اف اءات اليهودى احلاقد حول دور األمويق وعلماء اادينة ىف وضع األح      

 استجافوا الكذب دفاعاً عن الدين .

 وااف حت الذى ذكرها الدكتور السباعى وبق بةالاا ومافتها أخذها ) اافكر اوسالمى ( كأاا من بنات أفكاره .      

 اومام الزهرى :

 لتاريخ ، ليدفع الباطل قال رمحه هللا : ه قبل أن يت دث الدكتور السباعى عن اومام الزهرى ومكانته ىف ا      

ن وهنا  د من حقنا وواجبنا أن نزي  الستار عن مؤامرة هذا اليهودى ااستشرق على أكهرب إمهام مهن أئمهة السهنة ىف عصهرة ، بهل علهى أول مهن دو      

استشرق أن يهاجم أركان السنة واحهداً بعهد ايخهر ، فلقهد السنة من التابعق ، لنرى ما فيها من لؤم وخبث ودس وحتريف ، وإاا خلةة مبيتة من هذا ا

 هاجم أكرب ص اىب روى احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو أبو هريرة رضى هللا عنه . 

 وجهه هللا تعهاىل ، حهىت إذا وس ى كيف  قشنا هذه االمامات الىت أوردها األستاذ أمحد أمق ىف فجر اوسالم وَتبع فيها ااستشهرق احتسهاسً لغهر      

مهن  حيتهق ، فرغ من مدج أىب هريرة على فعمه جاء هنها هلهدم ركهن السهنة ىف عصهر التهابعق ، حهىت إذا مت لهه ااهارت السهنة بعهد أن وجهه إليهها ااعهاول 

والبد لل ق مهن هز هة الباطهل مهمها أوى الباطهل إىل   حية رواما وأئمتها ، و حية الشل هبا ولة ، كما ترى صنيعه هنا ، ولكن هللا  الب على أمره ،

 ( .  206دل دليل وركن متق " ) ص 

 يعلم ااصل  وااؤامرة الىت دبرها ااستشرق وَتبعه أمحد أمق ىف جزء منها ، أعادها كاملة  ر منقوصة ) ااصل  الديي   ( ابن أمحد أمق " وهللا      

 من اافسد " . 

حال : ااثل الذى أراد الكاتب أن يصل به إىل هدفه السيئ ىف الةعن ىف اومام الزهرى ، العلم الثبأ احلجة العدل الضابط الذى مل حديث ال تشد الر 

وقال : حق أراد اخلليفة عبد االل بهن مهروان بهن … " يةعن فيه أحد قبل اليهودى ااستشرق ، وهو حديث " ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد 

 م صهد النههاس عهن احله  إىل مكههة خشهية أن جيهرب عههدوه عبهد هللا بهن الههزبر احلجهاج الوافهدين مههن الشهام علهى مبايعتههه خليفهة للمسهلمق ، أسههند إىلاحلكه

 إذا الزهرى ه وهو الفقيه التقى الصام ه مهمهة الب هث عهن حهديث ) أو اخهتالق حهديث ( يضهع احله  إىل بيهأ ااقهدس ، مبثابهة احله  إىل مكهة ، فكهان

تشهد اشتكى الناس من خةر احل  إىل مكهة أجهاهبم عبهد االهل بقولهه : ههذا ابهن شههاب الزههرى  هدثكم أن رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم قهال : ال 

 الرحال .. إخل . 

ر السباعى هذه الفرية وقهال واختالق أن اومام ابن شهاب الزهرى ه وحاشاه ه اختلق هذا احلديث هو من كالم اليهودى اخلبيث ااف ى ، وذكر الدكتو 

، وأن : " فههذا لعمهرى عجههب مهن أعاجيههب االفه اء والت ريههف والتالعهب حبقههائق التهاريخ " مث أخههذ يفنهد هههذا االفه اء أبدلههة منهها سههن الزههرى ينههذاع 
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ه كتب السنة كلها ، وهو مروى عن طرق نصوص التاريخ قاطعة أبنه ىف عهد الزبر مل يكن يعرؤ عبد االل وال ريه بعد ، وأهم من هذا أن احلديث روت

رى ، ريتلفة  ر طريق الزهرى : فقد أخرجه البخارى عن أىب سعيد اخلدرى من  ر طريق الزهرى ، ورواه مسلم من ثالث طرق إحداها من طريهق الزهه

ميهد بهن جعفهر ابهن عمهران بهن أىب أنهس عهن واثنيتها من طريق جرير عن ابن عمهر عهن قزعهه عهن أىب سهعيد ، واثلثتهها عهن طريهق ابهن وههب عهن عبهد احل

 سلمان األ ر عن أىب هريرة ، أى أن اومام الزهرى مل ينفرد برواية احلديث كما فعم ااستشرقون . 

ون ومهع أن ههذه األدلهة و رهها تثبههأ سهخف ههذا االفه اء الهذى اختلقههه اليههودى ، إال أن ههذا ااسهلم ابهن أمحههد يهذكر الفريهة ك قيقهة مسههلمة د      

مامتهه وعلمهه نسبتها اف يهها األول ، ودون نظهر إىل األدلهة الواضه ة البينهة ، ودون أن يعبهأ بعقهول ااسهلمق ومشهاعرهم َتهاه إمهام أوعهأ األمهة علهى إ

 وفضله . 

 حديث الاذ الكلب للزرع : ه 

قتهي كلبهاً إال كلهب صهيد أو ماشهية انهتقص مهن أجهره كهل يهوم روى ابن عمر رضى هللا عنهما عن رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم أنهه قهال : مهن ا      

. اعتهرب جولهد قهول قراطان ، فقيل البن عمر : إن أس هريرة رضى هللا عنهه يزيد ىف الرواية ) أو كلب فرع ( ، فقال ابن عمر : " إن ألىب هريهرة فرعهاً " 

 عمر لةيف ىف الباعث النفسى " . ابن عمر نقداً ألىب هريرة ، وقال أمحد أمق : " وهذا نقد من ابن

: قد وذكر الدكتور السباعى حديث أىب هريرة الذى ذكر فيه الاذ الكلب   للزرع ، وأشار إىل الكتب الىت أخرجته كالص ي ق و رها ، مث قال        

ريهرة . قهال احلهافن ابهن حجهر ىف " فهت  البهارى " بعهد أن تعرض الشرا  لزحدة أىب هريرة ومن وافقه فيها ، وبينوا مراد ابن عمر من مقالته تلل ىف أىب ه

 . " بق أن مراد ابن عمر تثبيأ رواية أىب هريرة : " وقد وافق أس هريرة على ذكر الزرع سفيان بن فهر وعبد هللا بن مغفل ، وهو عند مسلم

لروايهة أىب هريهرة وال شهكا فيهها ، بهل معنهاه أنهه اها كهان صهاحب فرع وقال النووى عند قهول ابهن عمهر ، إن ألىب هريهرة فرعها : " لهيس ههذا توهينهاً       

دة وههى وحرث اعتي بذلل وحفظه وأتقنه ، والعادة أن اابتلى بشىء يتقنه عن  ره ويتعرؤ من أحكامه ما ال يعرؤ  ره ، وقد ذكر مسلم هذه الهزح

ها أيضا من رواية ابن احلكم وا ه عبهد الهرمحن بهن أىب نعهيم البجلهى عهن ابهن عمهر . الاذه للزرع من رواية ابن مغفل ومن رواية سفيان بن فهر . وذكر 

يهه بهدواا ، في تمل أن ابن عمر اا  عها من أىب هريرة وحتققها عن الن  صلى هللا عليه وسلم رواهها عنهه بعهد ذلهل ، وفادهها ىف حديثهه الهذى كهان يرو 

لى هللا عليه وسلم فرواها ، ونسيها ىف وقأ ، ف كها . واحلاصل أن أس هريرة ليس منفردا هبذه الزحدة ، و تمل أنه تذكر ىف وقأ أنه  عها من الن  ص

 بل وافقه واعة من الص ابة ىف روايتها عن الن  صلى هللا عليه وسلم ، ولو انفرد هبا لكانأ مقبولة مرضية مكرمة . " .

ههذا ههو الوضهع الصه ي  للمسهألة ، ومنهه تعلهم أنهه لهيس فيهها تكهذيب ابهن عمهر ألىب هريهرة ىف تلهل وقال الدكتور السهباعى بعهد بيهان اومهام النهووى :

ن أس هريرة  الزحدة ، وبيان الباعث النفسى على اختالقها ونسبتها إىل الن  صلى هللا عليه وسلم ، وكيف يتصور هذا من ابن عمر وهو الذى اع ؤ أب

 عليه وسهلم ب وسهيأتى معنها مزيهد بيهان اكهان أىب هريهرة ىف نفهس ابهن عمهر ونفهوس الصه ابة ويعهاً . أم كيهف كان أحفظهم حلديث رسول هللا صلى هللا

حكامهم لو كان يذكراألئمة قول ابن عمر وخيرجونه ىف ص احهم لو كان تكذيباً منه ألىب هريرة ب أم كيف يعمل الفقهاء برواية أىب هريرة ويبنون عليها أ

 وإنكارها ب . مراد ابن عمر تكذيبها

ألىب … الواقع أنه ليس ىف األمر شىء من هذا ، ولكن أمانة صهاحب " فجهر اوسهالم " أبهأ عليهه إال أن يهرى فيمها صهنع ابهن عمهر نقهداً لةيفهاً       

ن كتهب احلهديث ، فيقهول ىف ذيهل وبياً  للباعث له على هذه الزحدة ، ودىب عليه أمانته العلمية أيضا إال أن يرشد  إىل موضوع هذا النقد مه… هريرة 

ى ما قد الص يفة " انظر النووى على مسلم " ، وأنأ  عأ كالم النووى فهل  عأ فيه رائ ة التكذيب من ابن عمر ألىب هريرة ب بل أمل تره يرد عل
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ه يثر رأى ااستشرق اليههودى جولهد تسهيهر ب ) خيةر سلبال ردا قوحً واض اً ب ولل أن تتساءل بعد هذا : أهو مل يفهم عبارة النووى ب أم فهمها ولكن

 ( . وابن أمحد أمق الذَ ترعرع يف هذه البيِة ، جاء بعد كل هذا ليقول: 289ه  287ص 

لهزرع رة " أو اروى البخارى حديثاً ومر الن  فيه بقتل كل الكالب إال كالب الصيد، فلما قيل لعبد هللا بن عمر : إن أس هريرة يضيف إىل احلديث عبا

 " رد ساخراً أبن أس هريرة إمنا أضافها بعد أن أصب  صاحب مزرعة  

 كذب الصاحلني وتدليس احملدثني : ـ 

 ذكهر الههدكتور السهباعى هنهها كالمهاً للمستشههرق اليهههودى ، مث فنهده ، ونهها قالهه : " أمهها مها نقلههه جولههد تسهيهر مههن قهول وكيههع عهن فحد بههن عبههد هللا      

مع شرفه ىف احلديث ه كذوسً ه فههذه إحهدى حتريفهات ههذا ااستشهرق اخلبيهث ، فأصهل العبهارة كمها وردت ىف التهاريخ الكبهر لإلمهام البكائى من أنه كان 

هللا البخارى : وقال ابن عقبة السدوسى عن وكيع : ههو ) أى فحد بهن عبهد هللا ( أشهرؤ مهن أن يكهذب . فأنهأ تهرى أن وكيعها ينفهى عهن فحد بهن عبهد 

اً ال ىف احلديث ف سب ، وأنه أشرؤ من أن يكذب ، ف رفها هذا ااستشرق اليهودى إىل أنه كان مع شرفه ىف احلديث كذوسً . وهكذا الكذب مةلق

 تكون أمانة هذا ااستشرق .هذا ما قاله الدكتور السباعى رمحه هللا ، أما حسق أمحد أمق فيقول :

" إنه كان يكذب ىف احلديث مع شرفه " . " وحسق مل ينسب هذا لليهودى حىت  كن أن يقال مثاًل أبنه حتدث وكيع عن فحد بن عبد هللا قائاًل :       

 مل ينتبه لت ريفه وتضليله ، ولكنه يذكر هذا ك قيقة يعرفها هو . فما أعظم أمانة اليهودى ااستشرق وحسق معاً   وما أنبل هدفهما   

 ستشرق عن يزيد بن هارون " إن أهل احلديث سلكوفة ىف عصره ما عدا واحداً كانوا مدلسق " .وذكر الدكتور السباعى ما نقله اا      

 مث أخذ الشيخ يبق ااراد سصةال  التدليس عند ا هدثق ، وااقبهول منهه واارفهوض ، والكهالم ىف التهدليس مفصهل ىف كتهب مصهةل  احلهديث ،      

 ىف كتب اجلر  والتعديل .واادلسون معروفون ، والكالم عنهم مفصل 

قهواًل وهذا اافكر ااسلم كان أسوأ وأقب  من اليهودى اللعق ، ويبدو أنه جيهل مفهوم التهدليس ، فبهي علهى مها قهرأه لسهيده ااستشهرق اليههودى       

 يهدم ه ىف فعمه ه كل ص ي  اثبأ ثبوت اجلبال ىف فعمه .

يكسب القول وقاراً وينيله التصديق ، فكان أمره هيناً وشكلياً حمضاً ، فبوسع أى ريتلق أن يدلس حديثاً فقال : " أما اوسناد الذى من شأنه أن       

 (  51ويصدره بسلسلة ذهبية من اوسناد ، يراعى فيها االتصال بق ا دث وكاتب احلديث ، أو حىت دون أن يراعيه " . ) ص 

ااسلمون البشرية وعاء فيذكر هذا القول اجلاهل . فالسلسلة الذهبية هى مها رواه مالهل عهن  فهع  فالكاتب يريد أن يهدم اوسناد الذى فاق به      

اومام أثبته ىف عن ابن عمر ، وال تكون ذهبية إال إذا كان من  ع من اومام مالل عداًل ضابةاً ثقة ، وعادة ال يكون واحداً هو الذى  ع وإمنا يكون 

، أو جمموعة من ااسلمق . وإذا جاء ريتلق ه كما يقول اجلاهل ) اافكر ااسهلم    ( وقهال : حهدثي مالهل ، فههنن احلهديث ااوطأ أو حدث به تالمذته 

رواته ىف  يكون موضوعاً  ر مقبول لوجود هذا   ااختلق ، فاحلديث  مل على أقل درجة ىف رجال اوسناد . فهنذا وجد  حديثاً متصل اوسناد ، وكل

التوثيق والعدالة والضبط ما عدا واحداً ؛ وهذا الواحد ريتلق ، فاحلديث  مل على هذه الدرجة السهفلى ، فهي كم عليهه علمهاء احلهديث  أعلى مراتب

 أبنه موضوع ال جيوف االحتجاج به وال  ل كتابته إال على سبيل الت ذير .

 ال يكون ص ي ا ، فما سلل إذا كان فيه ريتلق . وإذا كان اوسناد  ر متصل وخال من الوضاعق ، فاحلديث مع هذا      

وبعههد : فلعههل ىف هههذا مهها يكفههى لبيههان موقههف هههذا الكاتههب مههن سههنة الرسههول صههلى هللا عليههه وسههلم ، واشهه اكه ىف ااههؤامرة الدنيِههة الههىت حاكههها       

 ااستشرقون ، وأنه قام بدوره بغر هدى وال علم وال إسالم .
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 ااسلمق  رابعاً : موقفه من عقائد

موقهف  هر ااسهلمق مهن عقائهد  معلهوم معهروؤ ، سهواء أكهانوا كفههاراً أم يههود أم نصهارى ، أمها أن نت هدث عهن موقهف كاتهب مهن عقائهد  وهههو       

 منسوب لنا فهذا أمر  ريب حقاً .

داخل . وكهان ههؤالء خةهرهم أشهد نهن عهادى اوسهالم ولكن ماذا نقول واوسالم ىف َترخيه الةويل رفئ مبن انتسب إليه وحهاول أن يهدمهه مهن اله      

 صراحة ، ومن هنا ندرع قول احلق تبارع وتعاىل :

        ِّْرعِّ اأَلْسَفلِّ مَِّن النَّار  .  إِّنَّ اْلُمَنافِّقَِّق يفِّ الدَّ

 لة العامة .وما سبق يبق موقفه من عقيدة ااسلمق يف كتاب رهبم ، وسنة نبيهم ، والشريعة التامة الكام      

عنههد  ومهن العقائهد األساسهية يف اوسههالم او هان سلقضهاء والقههدر، ولكنهه يت هدث عههن ههذا او هان كنزعههة ال عقيهدة إسهالمية ، مث يههرد ههذه النزعهة      

ر : " ليس ااسِول عن ذلل وحده البدَو إِل حياته يف الص راء وليس إِل إ انه سهلل عز وجل ، أما هذه النزعة عند  ر البدَو فيفسرها بقوله الفاج

ي وقهاطن اتصال الغاَف البدَو به ، وإمنا البد من إرجاعه كذلل إِل شكل احلكم االستبدادَ الذَ ساد كافة األقةار اوسالمية ، والهذَ خلهق للريفه

 ( . 136اادينة موقفاً شبيهاً ساوقف الذَ يتعرض له البدَو يف الص راء " . ) ص

قضاء هللا تعاِل وقدره ال يراها هذا ) ااصل  الهدي    ( عقيهدة إسهالمية مردهها دخهول او هان يف القلهوب ، وإمنها ههي أثهر مهن ياثر سهوء فاو ان ب      

 طبيعة البادية ، وسوء احلكم يف  رها .

  دل حكم  ر مستبد .ومع  هذا أنه ال يَر او ان بقضاء هللا وال قدره مم عا  اونسان يف بيِه  ر بدوية ، ويف      

 :  139ولعله هنا ينظر إِل سادته الغربيق فيقرهم علي عدم إ اام سلقضاء   والقدر . ولذلل يقول بعد قليل يف صف ة       

ف الثهاا مهن " قد يكون بوسع األااين أو السويسَر أن خيةط من اين وجافة سهنوية يقضهيها يف جزيهرة مايوركها بعهد مخهس سهنوات خهالل النصه      

 شهر حزيران . أما عن عباد هللا يف أقةار  ، فال تقولن لشئ إا فاعل ذلل  داً إال أن يشاء هللا " .

 َواَل تَهُقهوَلنَّ لَِّشهْيٍء إِّين ِّ َفاعِّهلٌ  ( :  24:  23وال أدَر نن يسخر وهو يذكر يحت كر ة يرددهها عبهاد هللا ، وههي قولهه تعهاىل يف سهورة الكههف )       

 ُ  . َذلَِّل َ ًدا إِّالَّ َأن َيَشاء اّللَّ

 تعاِل ، وال وهل او ان ساشيِة اوهلية  نع التخةيط ب وهل التخةيط  نع ااشيِة اوهلية ب ويبقي أن نسأل : أيعترب مسلماً من يستهزئ بقول هللا     

 يؤمن مبشيِته وال بقضائه وقدره ب 

 ق    خامساً : قوله الكذب بوثنية ااسلم

 اوسالم دين التوحيد اخلالص ، تلل حقيقة يعرفها كل مسلم ، وكل من يدرس اوسالم دراسة ص ي ة .      

 ولكن كاتبنا ااسلم يرى  ر هذا         

 : 84اقرأ معى قوله يف صف ة       

 " وقد كان أشق ما فرضته عليهم األدحن السماوية َتريد مفهوم الرب :     
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 أو ملكاً ادة يف العامل القدج مل تكن سلىت  كن حتليلها دون وثن أو صورة ، وكانأ يهلة األقدمق دوماً حمسوسة جمسدة ، صنماً كانأ أو كوكباً فالعب     

 أو داهرة طبيعية . فكان البد إذن من مرور قرون طويلة حىت يرسخ هذا اافهوم اجلديد لإلله يف األذهان .

قائماً لدى عامة البشر سلفجوة اهلائلة الم ستأ تفصل بينهم وبق إهلهم ، حىت إن صور هلم هذا اوله على أنه أب هلم ، أو   ر أن اوحساس دل     

حاجهة  أقرب إليهم من حبهل الوريهد . وكهان أن نشهأت لهديهم حاجهة ) وثنيهة ( مل هة إىل مهلء ههذه الفجهوة أبيهة وسهيلة ، أو اجتيافهها أبيهة حيلهة ، وههى

أى بعض رجهال الهدين مهن احلكمهة أن يسهتجيبوا هلها بقهدر حمهدود خشهية أن تنصهرؤ العامهة عهن الهدين أبسهره ، أو حرصهاً علهى بقهاء سهلةاام ، نفسية ر 

 وسرعان ما حلأ التماثيل الدينية واأليقو ت مكان الوثن ، وتقديس األولياء حمل عبادة ايهلة واالوع واألسالؤ " .

فكر يف قوله : " فكان البد إذن من مرور قرون طويلة حىت يرسخ ههذا اافههوم اجلديهد لإللهه يف األذههان " ، ومها دام األمهر هذا ما قاله سلنص   و      

 يق    تاج إىل مرور قرون طويلة فعلى أقل تقدير يكون الص ابة رضى هللا عنهم وأرضاهم ، والتابعون هلم إبحسان ، يكون خر الناس هؤالء وثن

ية  وُْ ِرَجيْت ِللنَّياِس تَيأُْمُروَن بِياْلَمْعُروِف َوتَْنَهيْوَن َعيِن اْلُمنَكيِر  د هللا سب انه وتعاىل وهو خياطب هؤالء ااسهلمق فهنذا شه      كُنتُْم َ ْيَر وُمَّ

 . َوتُْؤِمنُوَن بِاّلّلِ 

نهيا  حتياج إليى ميرور قيرون طو لية قال الكاتب :   ، بل كانت عندهم حاجة وثنية ملحة ، وهى حاجة نفسيية   اليتخلص م      

 حتى  ؤمنوا بإله واحد وحد فرد صمد   تدركه األبصار وهو  درك األبصار .

وطعنه ف  سلفنا الصالح    عنى ونه  ر د ون  برئ الخلف ، وون الوثنية انتهت بعد هذه القرون الطو لية ، وإنميا  نتقيل مين      

إرضاء لسادته ، وو ما رسمه له سادته من وعداء اإلسالم فيتحدث عن اليذ ن د ليوا فر ة إلى فر ة ، ليصل إلى ما رسمه لنفسه 

فى د ن هللا وفواجاً فى البالد التى فتحها المسلمون ، و صور الجو ه كما صورها األعيداء ، و يرى ون اليذ ن د ليوا فيى اإلسيالم 

الد ن نفسه ، ووقيرهم عيدد مين الفقهياء عليى وثنييتهم ، د لوا بمعتقداتهم القد مة ، و دعوا المسلمين الفاتحين ، بل وثروا ف  

 وعلى هدم وركان إسالمية .

وهذا الكاتب عنده جروة عجيبة على الكذب وا فتراء على األموات وعلى األحياء على السواء ، اقرو مثالً قوليه في  صيفحة      

8 ن الطواف سب  مرات بقبير الشييا القنياوى بقنيا ) : " فإن نحن قلنا بعد كل هذا إن شطراً من العامة ف  صعيد مصر  رى و

وهو طواف  بادر إليه الكثيرون فور وصولهم إلى تلك المد نة ( ، فيه رناء عن وداء فر ضية الحيج إليى بييت هللا الحيرام ، وإن 

من نفقات الحج إلى مكة قلنا إن عدداً من الفقهاء قد و د هذا الروى استنكاراً منه لفكرة ون  فقر البع  نفسه بتحميل ما   طيق 

، ثم إن نحن افترضنا بعد ذلك ون هذا الشيا وسطورة ، وون القبر إنما وقييم عليى طليل معبيد إليه مين  لهية القيدماء المصير ين ، 

لوصلنا إذن إلى نتيجة رربيه وهى ون العامة قد وحلت محل ركن من وركان اإلسالم الخمسة طقساً وثنياً  الصاً  رج  إليى زمين 

 نة . وبهذا تكون شعوب األقطار المفتوحة قد وفلحت ف   داع الفاتحين " الفراع

 هذا كالمه عن ومر    وال موجوداً   ونسأل هنا :  و ن الكثيرون الذ ن  طوفون بالقبر سبعاً ؟    

وأحلوا الةقس الوث  حمل ركن من أركان اوسالم ب  وَمْن مِّْن ااسلمق رأَ أن هذا يغ  عن احل  ب وما أ اء هؤالء الفقهاء الذين أيدوا هذا الرأَ     

 بل ما اسم فقيه واحد من هذا العدد ب 

أَ قارئ يستةيع أن يدرع مدى صفاقة هذا الكاتب يف اختالقه لألكاذيب ووضعه لإلفل ، ولكهن انظهر إِل مها يكشهف عهن خبيِهة نفسهه عنهدما      

 ت مل ما ال يةيق من نفقات احل  إِل مكة " .يقول " استنكاراً منه لفكرة أن يفقر البعض نفسه ب

 . َوّللِّ ِّ َعَلى الناسِّ حِّ ُّ اْلبهَْيأِّ َمنِّ اْسَتةَاَع إَِّلْيهِّ َسبِّياًل  ومعلوم أن احل  فرض علي ااستةيع فقط      

ة احل  ااكلف ، فاستبدلوا به الةقهس الهوثي . فكان يكفى أن يبق هذا العدد من الفقهاء حكم هللا تعاِل ، ولكن اافَ  يَر أام استنكروا فكر      

الم دهل ومن كالم هذا الكاتب يتض  هدفه ، فال إسالم يف أى عصر : فالعرب دلوا علي وثنيتهم بعد دخوهلم يف اوسالم ، والبالد الهم دخلهها اوسه
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ثاًل لهذلل بعامهة مهن ااصهريق ، وعهدد مهن فقههائهم ، ال يزالهون أهلها علي وثنيامم القد ة وإن خدعوا الفاحتق وتظاهروا سعتناق اوسهالم ، ويضهرب مه

 علي وثنيتهم الفرعونية حم عصر  احلاضر .

 وهكذا يرضى الكاتب سادته وأرسبه من دون هللا ، ويسخط هللا ورسوله وااؤمنق .     

 أبو هريرة رضي هللا تعاِل عنه

 ة ااةهرة ، وذلل سلتشكيل فيها ولة ، والةعن يف رواما من األئمة األعالم .وجد  مؤامرة ااستشرقق يف حماولة هدم السن     

شهياطينه والكاتب  ذَ هبذا التضليل ، فردده وفاد عليه . ورأينا فريته أبن الفقهاء والعلماء بعد عصر الص ابة هم الذين اخ عهوا السهنة . ولكهن      

يف خر جيل من خر أمة أخرجأ للناس ، شهد هللا تعاِل هلم ، وشهد الرسول صلى هللا عليه وسلم .  فينأ له أن هذا وحده ال يكفي ، فأراد أن يةعن

 ولذلل أراد أن يكون الةعن هنا أبسلوبه االتَو اخلبيث . أث  علي بعضهم وشهد هلم ، ولكن هذا يذكر  بقول هللا عز وجل :

       َبُوَن إَِّذا َجاءَع اْلُمَنافُِّقوَن َقاُلوا َنْشه ُ َيْشَهُد إِّنَّ اْلُمَنافِّقَِّق َلَكاذِّ ُ يَهْعَلُم إِّنََّل َلَرُسولُُه َواّللَّ  .  ُد إِّنََّل َلَرُسوُل اّللَِّّ َواّللَّ

ن ههذا وانتقل الكاتب من هذا الثناء إِل الةعن يف بقية الص ابة الكرام ليقهول أباهم ههم جهذور ااأسهاة : مأسهاة وضهع واخهتالق األحاديهث ، أَ أ     

ْم إِّن يَهُقوُلوَن إِّالَّ   اجليل ااثاِل الغرة يف جبق البشرية كلها ، هو الذَ بدأ الكذب علي الرسول صلى هللا عليه وسلم      َواهِّهِّ َكرُبَْت َكلَِّمًة َلُْرُج مِّْن َأفهْ

 . َكذًِّس 

دى ، مث أبوه أمحد أمق بعد هذا ، وهو حهديث كلهب الهزرع الهذَ سهبق وهذا الكذاب األشر ال جيد ما يؤيد به كذبته إال ما ذكره ااستشرق اليهو      

 بيان ما يتصل به . وراوية اوسالم األول كثر يف عصر  من سلل مسلل اليهودى ااستشرق  يف الةعن فيه .

للسنة ااةهرة ، ألقيأ حماضرة عن منزلة هه ، وخصص  1405ويف ااؤَر الثاا جلمعية إحياء ال اث اوسالمي الذَ عقد سلكويأ يف شوال سنة      

 .السنة وشبهات حول احلديث ، وبعد ا اضرة دهر أثر محالت التشكيل يف أسِلة احلاضرين ، ودهرت احلرة فيما يتصل هبذا الص اىب اجلليل 

وأكتفهي بهذكر بعهض احلقهائق مهن سب الهذكرى ، فهناها وال أستةيع هنا أن أقدم تروة له ، فسرته العةرة أفردها أكثر من عامل يف كتهاب أو أكثهر ،      

لهوهبم فهال يفهمهون تنفع   ااؤمنق ، حم يعرؤ القارئ الكرج من قال فيهم اومام ابن خز ة " إمنا يتكلم يف أ  هريرة لدفع أخبهاره مهن قهد أعمهي هللا ق

 معاين األخبار ".

 إسالمه : 

ل إسالمه . مث هداه هللا عزوجل وشر  صدره لإلسالم ىف عام خيرب . وااعروؤ أن الرسول صلى هللا عليهه عا  أبو هريرة أكثر من ثالثق سنة قب      

وسلم ، ومعي وسلم صار إىل خيرب ىف ا رم ، ومت فت ها ىف صفر ىف العام السابع من اهلجرة ، وقد شهدها أبو هريرة وأسهم له الرسول صلى هللا عليه 

هه على األشهر ، وقيل  59 عنه أسلم ىف بداية العام السابع . وقد عا  ىف اوسالم مخسق عاماً ، أو يزيد ؛ ألنه مات سنة هذا أن أس هريرة رضى هللا

 أبنه مات قبل هذا بعام أو عامق . 

 عريف أهل الصفة : 

اعد علهى ههذه ااالفمهة أنهه كهان مهن أههل الصهفة ، ذلهل عندما أسلم لزم الرسول صلى هللا عليه وسلم ومل يفارقه مدة أربع سنوات إال قلياًل . وسه      
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 ااكان ااظلل ىف مسجد الرسول صلى هللا عليه وسلم الذى كان يعترب أول مدرسة ىف اادينة اانورة ، ومثوى لفقراء ااسلمق . 

لى هللا عليه وسلم ، ف فهن الكثهر مهن احلهديث النبهوى وسرع هللا عزوجل ألىب هريرة ىف هذه الف ة الزمنية القصرة الىت ص ب فيها رسول هللا ص      

الصهه الشريف حىت أصب  أشهر من جلأ إىل الصفة وأعلم من لرج ىف تلل اادرسة وعريفها ، بفضل دعاء الرسول صلى هللا عليه وسلم ، وتفر ه وإخ

 وجده ىف طلب العلم . 

 ( :  208/  4قال ابن عبد الرب ىف االستيعاب )       

انأ يده " أسلم أبو هريرة عام خيرب ، وشهدها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . مث لزمه ووادب عليه ر بة ىف العلم ، راضياً بشبع بةنه ، فك      

ا ال  ضر مع يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وكان يدور معه حيث دار . وكان من أحفن أص اب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . وكان  ضر م

 سائر ااهاجرين واألنصار ؛ الشتغال ااهاجرين سلتجارة ، واألنصار حبوائةهم .

، وأ  فقد شهد له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبنه حريص على العلم واحلهديث . وقهال لهه : ح رسهول هللا ، إا قهد  عهأ منهل حهديثاً كثهراً       

 . قال فبسةته ، فغرؤ بيده فيه ، مث قال : ضمه ، فضممته ، فما نسيأ شيِاً بعد " .أخشى أن أنسى . فقال : ابسط رداءع 

 حديث بسط الرداء : 

وحديث بسط الرداء ذكره البخارى ىف كتاب ااناقب من ص ي ه ، ىف سب مل ق بباب عالمات النبوة ، ولفن احلديث الشريف : " قلأ : ح       

كثراً فأنساه . قال : فأبسط رداءع ، فبسهةته ، فغهرؤ بيهده فيهه ، مث قهال : ضهمه ، فضهممته ، فمها نسهيأ حهديثاً   رسول هللا ، إا  عأ منل حديثاً 

 بعد " . 

 ( ، وفاد : " وقام يخر فبسط رداءه ، فقال الن  صلى هللا عليه وسلم : سبقل هبا الغالم الدوسى " .  483/  2وذكره احلميدى ىف مسنده )       

سلم لشيخان و ر ا عن أىب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال : " إنكم تقولون إن أس هريرة يكثر احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه ويله و روى ا      

ن كهان ري، وتقولون : مها سل ااههاجرين واألنصهار ال  هدثون عهن رسهول هللا صهلى هللا عليهه ويلهه وسهلم مثهل حهديث أىب هريهرة ب وإن إخهوتى مهن ااههاج

تى من يشغلهم الصفق ىف األسواق ، وكنأ ألزم الرسول صلى هللا عليه وسلم على ملء بةي ، فأشهد إذا  ابوا ، وأحفن إذا نسوا . وكان يشغل إخو 

دثهه : إنهه لهن األنصار عمل أمواهلم ، وكنأ امرأ مسكيناً من مساكق الصفة أعى حق ينسون ؛ وقد قال رسول هللا صلى هللا عليهه وسهلم ىف حهديث  

لم مقالته يبسط أحد ثوبه حىت أقضى مقالىت هذه مث جيمع إليه ثوبه إال وعى ما أقول ، فبسةأ منرة على ، حىت إذا قضى رسول هللا صلى هللا عليه وس

 عته بعد " . وعتها إىل صدرى ، فما نسيأ من مقالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تلل من شئ " . وىف رواية " فما نسيأ شيِاً  

 ويعقب احلافن ابن حجر على هذا اخلرب فيقول : " وهو من عالمات النبوة ، فهنن أس هريرة كان أحفن من كل من يروى احلديث ىف عصهره ، ومل      

 وت عن أحد من الص ابة كلهم ما جاء عنه " . 

س هريهرة كهان أحفهن النهاس لألحاديهث النبويهة ىف عصهره " . ) انظهر قولهه وىف موضع يخر يقول : " واحلديث ااذكور مهن عالمهات النبهوة ، فههنن أ      

 ، وراجع شرحه : فت  البارى ( .  268/  4، وايخر ىف اوصابة  266/  12األول ىف مذيب التهذيب 

 شهادة الرسول صلى هللا عليه وسلم : 

هها ابههن عبهد الهرب فههن  نهرى مها يبينههها ىف حهديث شهريف . ففهى اجلهزء الثالهث مههن أمها شههادة خهر البشهر صهلى هللا عليههه وسهلم ألىب هريهرة الهىت أشهار إلي  

( نقرأ ما وتى :  حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا العباس بن حممد الدورى ، ثنا أبو النضر ، ثنا أبو األحوص ، عهن فيهد  509ااستدرع ) ص 
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 ه رضى هللا عنه ه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه ويله   وسلم : " أبو هريرة وعاء العلم " العمى ، عن اىب الصديق الناجى ، عن أىب سعيد اخلدرى 

 ( : " مل أره يتكلم عن أحاديث وة ، بعضها جيد وبعضها واه " .  3/  1ومل يتكلم احلاكم على احلديث ، قال الذه  ىف تلخيص ااستدرع )       

ىف كثر من األحاديث ، وبق أاا ضعيفة أو موضوعه ، مل يشهر إىل أى وههى ىف إسهناد ههذا احلهديث الشهريف . ورمبها  والذه  الذى تعقب احلاكم       

احلهرام شهدد  ، كان هذا كافياً لقبوله ، حيث إنه من أحاديث الفضائل ؛ فقد ثبأ عن اومام أمحد و ره من األئمهة أاهم قهالوا: "إذا روينها ىف احلهالل و 

 الفضائل ونوها تساهلنا " .  وإذا روينا ىف

( : " كهان  594/  2من كتاب : القول ااسدد ىف الذب عن ااسند البن حجهر (.والهذه  نفسهه قهال ىف سهر أعهالم النهبالء )  11) راجع ص       

ا ذهب إليه هو و هره مهن األئمهة ، مث حفن أىب هريرة اخلارق من معدودات النبوة " ، واستدل سحاديث أشار إىل ص تها ، وذكر من األدلة ما يثبأ م

ه ذكر هذا احلديث الشريف ولكن بلفن : " أبهو هريهرة وعهاء مهن العلهم " بهزحدة " مهن " وههذا يهدل علهى قبولهه وعهدم رفضهه ، وإن مل يهنص علهى صه ت

(249[249]. ) 

، وعنهد أكثهرهم يعتهرب ضهعيفاً ال  هت  بهه ىف احلهالل ومن النظر ىف رجال اوسناد نرى أن احلديث ص ي  أو حسن على األقل عنهد بعهض األئمهة       

حلديث يقبل واحلرام ، ولكن يكتب ، وموضع اخلالؤ مرده إىل وجود فيد العمى ، ومثله إن مل  ت  حبديثه ، أخذ به ىف الفضائل ونوها ، أى أن هذا ا

 من حيث اوسناد . 

ما سبق من األحاديث الشريفة األخرى ، وما بينته من الدالالت ، وما أثبته األئمهة مهن أن أما ااأ فله ما يعضده ، ويشهد بص ته ، وقد يكفى       

                                                
 ومع هذا فلننظر إلى اإلسناد ، ونعرف برجاله . رجال اإلسناد :  ([249]249)  

،  860/  3رة الحفاظ للكذهبى يختلف فى ادقه .ن انظر حذ: ك أبو العباس محمد بن يعقو  :هو ادام اإلمام المفيد الاقة ، محدث رصره بص مدافعة ، حفرد فى الدنيا بإجااحه أبو نعيم الحافظ ، لم 1     

 ( . 354و بقات الحفاظ للسيو ى ص 

 ك العباس بن محمد الدورى : هو أبو الفضل البغدادى الحافظ ، متفق رلى ردالته . قال ادام لم أر فى مشائخى أحسن حدياًا منه .  2     

 ( . 216/  6قال : سئل أبى رنه فقل : ادوق ن الجرح والتعديل قال ابن أبى حاحم : " سمعت منه مع أبى ، وهو ادوق . نا ربد الرحمن       

 روى رنه أاحا  السنن ادربعة وغيرهم ، ووثقه النسائى ومسلمة وابن حبان ، ولم يذ:ر فى حرجمته أى جرح له .       

 ( .  527، و بقات الحفاظ ص   579/  2ن انظر حرجمته فى حهذي  التهذي  ، وحذ:رة الحفاظ       

 3رليه الحاكم والذهبى والسيو ى . ن انظر حذ:رة الحفاظ  ك ابو النضر : هو اإلمام الحافظ شيخ اإلسصم محمد بن محمد بن يوسف الطوسى . :ان أحد ادرصم .  لم أقرأ فى حرجمته ما يجرحه ، أثنى 3      

 ( : :ان رالمًا رابدًا ، رحل فى  ل  الحديث إلى ادقاليم النائية والبلدان المتباردة .  229/  11ية رند الحديث رنه ن ( . وقال الحافظ ابن :اير فى البداية والنها 365، و بقات الحفاظ ص  893 /

تقنكين . وقكال الكدارقطنى : :كان مكن الاقكات ثبكات المك أبو ادحوص : هو محمد بن الهيام بن حماد بن واقد الاقفى البغدادى القنطرى ، قاضى ركبرال . قكال ابكن رقكدة ركن ابكن خكراش : :كان مكن اد 4      

 الحفاظ . وقال أيضًا ثقة مرمون حافظ . * وقال الخطي  : :ان من أهل الفضل والرحلة . 

 وذ:ره ابن حبان فى الاقات ، وقال : مستقيم الحديث .       

 ( .  263، و بقات الحفاظ ص  605/  2وقال مسلم بن قاسم : ثقة .ن انظر حرجمته فى حهذي  التهذي  ، وحذ:رة الحفاظ       

ل : اكالح ، روى رنكه سكايان وشكعبه وهكو فكوق يزيكد ك ايد العمى : هو ايد بن الحوارى أبو الحوارى العمى البصرى قاضى هراة . مختلف فيه :  قال الحسن بكن سكايان : ثقكة . وقكال أحمكد بكن حنبك 5      

  به ، البزار : االح . وقال السعدى والجواجانى : متماس  . وقال ابن معين : االح . وقال مرة : ال شىل ، ضعيف الحديث ، يكت  حدياه وال يحتالرقاشى ، وفوق فضل بن عيسى . وقال الدارقطنى و 

 كان شعبة ال يحمد حفظه . 

بة ولكيس بكذاك .وقكال اآلجكرى ايضكًا : سكرلت أبكا داود رنكه فقكال : مكا سكمعت إال خيكرًا . وقال أبو حاحم وابن ردى : ضعيف ، يكت  حدياه وال يحت  به . وقال اآلجرى رن أبكى داود : حكدث رنكه شكع      

 ( .  560/  3وضعفه النسائى : وابن سعد ، وابن المدينى ، والعجلى. نانظر حرجمته فى ميزان االرتدال ، وحهذي  التهذي  ، والجرح والتعديل 

( . قال ابن معين ، وأبو اررة ، والنسائى : ثقة . قلت : وذ:ره ابن حبان فى الاقات  486/  1وقيل : ابن قيس . جال فى حرجمته فى حهذي  التهذي  ن ك أبو الصديق الناجى : هو بكر بن رمرو ،  6      

واحت  به فى الصحاح .* وأبو الصديق الناجى يروى الحديث الشريف رن  ( .  ادوق . قال ابن سعد : يتكلمون فى أحادياه يستنكرونها . وقال غيره : ثقة ، حابعى ، 539/  4.  وقال الذهبى فى الميزان ن 

 الصحابى الجليل أبى سعيد الخدرى رضى هللا حعالى رنه . 
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 حفن أىب هريرة من عالمات النبوة ، ولكن فلنزد األمر وضوحاً ودكيداً . 

  هريرة وحده . ىف كتاب العلم ىف ص ي  البخارى  د " سب حفن العلم " . ونقرأ أحاديث الباب فنراها كلها تتعلق حبفن أىب      

ة ووتهى احلهافن ىف الفهت  ليفسهر مسهلل اومهام البخهارى فيقهول : " مل يهذكر ىف البههاب شهيِاً عهن  هر أىب هريهرة ، وذلهل ألنهه كهان أحفهن الصهه اب      

ته ويقول : كان  فن على لل ديث ، قال الشافعى رضى هللا عنه : أبو هريرة أحفن من روى احلديث ىف عصره وقد كان ابن عمر ي حم عليه ىف جناف 

 ااسلمق حديث      الن  صلى هللا عليه وسلم .

 هكذا فليكن احلفظ :

ل يسأله ونا يثبأ حفظه ما رواه احلاكم بسنده : " حدثنا الزعيزعه كاتب مروان بن احلكم ، أن مروان دعا أس هريرة ، فأقعدا خلف السرير، وجع      

 رأس احلول دعا به فأقعده وراء احلجاب ، فجعل يسأله عن ذلل ، فما فاد وال نقص ، وال قدم وال أخر " . ، وجعلأ أكتب حىت إذا كان عند

( مث عقهب بقولهه : "  598/  2( . وذكهره الهذه  ىف سهر أعهالم النهبالء )  510/  3وص   احلاكم اخلرب ، ووافقه الذه  . ) انظر ااستدرع       

 إخل . " .  …ال الشافعى : أبو هريرة قلأ : هكذا فليكن احلفن . ق

 ( .  106/  8( ، وابن كثر ىف البداية والنهاية  )  205/  4وذكره ابن حجر ىف اوصابة )       

 وبق لنا فيد بن اثبأ رضى هللا تعاىل عنه سبب حفن أىب هريرة رضى هللا تعاىل عنه :       

إىل فيد بن اثبأ رضى هللا تعاىل عنه يسأله عن شئ فقال له فيد : " عليل أبىب هريهرة فههنا بينمها أ   حدث حممد بن قيس بن ريرمة أن رجاًل جاء      

: عهودوا  وأبو هريرة وفالن ىف ااسجد ذات يهوم نهدعو هللا تعهاىل ونهذكره ، إذ خهرج علينها النه  صهلى هللا عليهه وسهلم حهىت جلهس إلينها ، فسهكتنا فقهال

دعوت أ  وصاح  قبل أىب هريرة ، وجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسهلم يهؤمن علهى دعائنها ، مث دعها أبهو هريهرة فقهال : للذى كنتم فيه . قال فيد : ف

أل هللا تعاىل اللهم إا اسألل ما سألل صاحباى ، وأسألل علماً ال ينسى . فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يمق . فقلنا ح رسول هللا ونن نس

/  4ينسهى ، فقهال : سهبقكم هبهها الغهالم الدوسهى " . قهال ابهن حجههر : " أخرجهه النسهائى بسهند جيهد ىف العلههم مهن كتهاب السهنن " . )اوصههابة علمهاً ال 

( وقهال : صه ي  اوسههناد ومل خيرجهاه . ولكههن احلهاكم رواه عههن  508/  3( وأخرجههه احلهاكم ىف ااسههتدرع )  266/  12، وذكهره ىف التههذيب  208

( ذكر هذا اخلرب وقال : " أخرجه   احلاكم ،  600/  2بن شعيب ، فتعقبه الذه  وقال : قلأ : محاد ضعيف . وىف سر أعالم النبالء ) طريق محاد 

 لكن محاد ضعيف " . 

به الفضهل بهن العهالء ،  ( ذكر اخلرب إبسناد يخر ، فيه الفضل بن العالء بداًل من محاد ، مث قال : " تفرد 616/  2وىف موضع يخر من السر )       

( قال الذه  : " وىف سنن النسهائى أن أس هريهرة دعها لنفسهه : اللههم إا أسهألل علمهاً ال ينسهى . فقهال  68/  2وهو صدوق " . وىف موضع اثلث ) 

 الن  صلى هللا عليه وسلم . يمق " . 

 شهادة ابن عمر : 

ريهرة وعلمهه وفضهله ، أمها الهذين ذكهروا أنهه كذبهه وسهخر منهه فقهد وقعهوا ىف خةهأ جسهيم ، حيهث وابن عمر رضى هللا تعاىل عنهما بهق حفهن أىب ه      

 أخذوا من األخبار ما يشتهون وتركوا منها ما يثبأ ما ال يريدون . 

سلم أنه قال : من تبع جنهافة ولننظر مثاًل إىل هذا اخلرب الص ي  عن ابن عمر نفسه ، فهننه : مر أبىب هريرة وهو  دث عن الن  صلى هللا عليه و       

صهلى هللا  فصلى عليها فله قراط ، فهنن شهد دفنها فله قراطان ، القراط أعظم من أحد . فقال له ابن عمر : أس هر ، انظر مها حتهدث عهن رسهول هللا
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 عليه وسلم    

أنشهدع سهلل ، أ عهأ رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم يقهول: مهن تبهع فقام إليه أبو هريرة ، حىت انةلق به إىل عائشة ، فقال هلا : ح أم ااهؤمنق ،      

 صهلى هللا جنافة فصلى عليها فله   قراط ، فهنن شهد دفنها فله قراطهان ب فقالهأ : اللههم نعهم . فقهال أبهو هريهرة : إنهه مل يكهن يشهغلي عهن رسهول هللا

 ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلمة يعلمنيها ، وأكلة يةعمنيها . عليه وسلم  رس الودى وال صفق سألسواق ، إا إمنا كنأ أطلب م

 فقال له ابن عمر : أنأ ح أس هريرة كنأ ألزمنا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وأعلمنا حبديثه ".      

 ط دار ااعارؤ ( .  4453ث رقم ، حدي 213ص  6) انظر اخلرب ، وبيان الشيخ شاكر لص ة إسناده ، ىف ااسند لإلمام أمحد ج       

هادة ، واخلرب انتهى بشهادة ابن عمر ، ولكن الةاعنق يهذكرون اجلهزء األول فقهط    أمها  هرهم فهنمها أن يهذكر اخلهرب كهاماًل ، أو يكتفهى بهذكر الشه      

 فهى ااقصود من إيراد اخلرب . 

 ( ، ويقول : هذا حديث ص ي  اوسناد ومل خيرجاه .  151ه  510/  3فاحلاكم يذكر اخلرب كاماًل ىف ااستدرع )       

ل : والذه  ىف تلخيص ااستدرع يكتفى بشهادة ابن عمر ، ويعقب بقوله :      " ص ي  " وىف سر أعالم النهبالء ، يهذكر اخلهرب بتمامهه ، ويقهو       

ا . ويضيف ابهن حجهر شههادة أخهرى ، وههى قهول ابهن عمهر : " ( يذكر الشهادة وحده 629/  2( . وىف موضع يخر )  617/  2رواته ثقات     ) 

( . وذكر أيضاً أن ابن عمر قال : " أكثر أبو هريرة .  267/  12، ومذيب التهذيب  208/  4أبو هريرة خر مي وأعلم مبا    دث " . ) اوصابة 

فبلهغ ذلهل أس هريهرة فقهال : مها ذنه  إن كنهأ حفظهأ ونسهوا " . ) انظهر  فقيل البن عمر : هل تنكر شيِاً نا يقول ب قال : ال ، ولكنه اجه أ وجبنها .

 ( .  209/  4اوصابة 

 حفن ونسوا 

ويرجع  ومراجعة بعض الص ابة الكرام ألىب هريرة يرجع ىف الغالب األعم إىل حفن أىب هريرة ونسيان  ره ؛ ف فظه من معجزات النبوة كما رأينا ،      

 وه . إىل أنه  ع ما مل يسمع

م ، روى احلاكم بسنده عن حممد بن عمرو بن حزم : أنه قعد ىف جملس فيه أبو هريرة ،  دثهم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ينكره بعضه      

لذه  على هذا اخلرب . ويعرفه البعض ، حىت فعل ذلل مراراً ، فعرفأ يومِذ أن أس هريرة أحفن الناس عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .ومل يعقب ا

 ( .  511/  3) انظر ااستدرع 

( ذكر اخلرب وقال : رواه البخارى ىف َترخيه ، وهو عن حممد بن عمهارة بهن حهزم األنصهارى ، وفيهه : "  617/  2ولكن الذه  ىف سر أعالم النبالء ) 

 عليه وسلم  ، بضعة عشر رجاًل ، فجعل أبو هريهرة  هدثهم عهن النه  أنه قعد ىف جملس فيه أبو هريرة ، وفيه مشيخة من أص اب رسول هللا  صلى هللا

ه ، حهىت فعهل صلى هللا عليه وسلم سحلديث ، فال يعرفه بعضهم ، مث ي اجعون فيه ، فيعرفه بعضهم ، مث  دثهم سحلديث ، فال يعرفه بعضهم ، مث يعرف

 صلى هللا عليه وسلم " .  ذلل مراراً قال : فعرفأ يومِذ أنه أحفن الناس عن رسول هللا

 وروى ال مذى واحلاكم أن طل ة رضى هللا تعاىل عنه سِل عن كثرة أحاديث أىب هريرة فقال :       

تهى ، وكنها أن " وهللا ما نشل أنه قد  ع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما مل نسمع وعلم ما مل نعلم . إ  كنا قومهاً أ نيهاء لنها بيهوَتت وأهلهون      

ليه وسهلم وكهان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طرىف النهار مث نرجع ، وكان هو مسكيناً ال مال له وال أهل ، وإمنا كانأ يده مع رسول هللا صلى هللا ع
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 يدور معه حيثما دار ، فما نشل أنه قد علم ما مل نعلم و ع ما مل نسمع " . 

، وىف حاشهية  606،  605/  2( والهذه  ىف السهر )  353/  4تهاريخ وأبهو يعلهى ) انظهر حتفهة األحهوذى وهذا اخلرب ذكره أيضاً البخارى ىف ال      

( قول طل ة  209/  4( ، وابن حجر ىف أكثر من كتاب ، وفاد ىف اوصابة )  109/  8بيان لص ة اوسناد ( وابن كثر ىف البداية والنهاية )  606

( : " قال شعبة ، عن أشعث بن سليم ، عن أبيه ، قال  109/  8ونسينا " . وقال ابن كثر ىف البداية والنهاية ) : " قد  عنا كما  ع ، ولكنه حفن 

هريرة قد  :  عأ أس أيوب  دث عن أىب هريرة ، فقيل له : أنأ صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وحتدث عن أىب    هريرة ب   فقال : إن أس

وإا إن أحدث عنه أحب إىل من أحدث عن رسول صلى هللا عليه وسلم يعي ما مل أ عه منه " . واخلرب أخرجه احلاكم ىف ااستدرع  ع ما مل نسمع ، 

( : قال وكيع ىف نسخته : حدثنا األعمي عن أىب  205/  4( . وقال ابن حجر ىف اوصابة )  606/  2( ، وذكره الذه  ىف السر )  512/  3) 

كان أبو هريهرة أحفهن أصه اب حممهد صهلى هللا عليهه وسهلم . وأخرجهه البغهوى مهن روايهة أىب بكهر بهن عيها  عهن األعمهي بلفهن : مها كهان صام قال :  

( وابن حجر بعد أن ذكر عدة أخبار تبق حفن وفضل هذا  597/  2، سر أعالم النبالء  509/  3أفضلهم ولكنه كان أحفن . ) وانظر ااستدرع 

 ( .  208/  4، قال : واألخبار ىف ذلل كثرة ) اوصابة الص اىب اجلليل 

/  8وابن كثر ذكر قول أىب صام بلفن : " كان أبو هريرة من أحفن أص اب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . ومل يكن أبفضهلهم " . ) البدايهة       

رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم بعهد إسهالمه فلهم يفارقهه ىف حضهر وال    (  قال ابن كثر : " قد لهزم أبهو هريهرة 104/  8( . وىف موضع سابق )  106

أ : ح سفر ، وكان أحرص شىء على  هاع احلهديث منهه وتفقهه عنهه ، وكهان يلزمهه علهى شهبع بةنهه " .  مث ذكهر حهديثاً رواه اومهام أمحهد وفيهه :   " قله

ال : اللهم حبب عبدع هذا وأمه إىل عبادع ااؤمنق ، وحببهم إليهما ، قال أبو هريرة : فما رسول هللا ، ادع هللا أن  ببي وأمى إىل عباده ااؤمنق ، فق

 خلق هللا من مؤمن يسمع ىب وال يراا أو يرى أمى إال وهو  بي " . 

 مث عقب احلافن ابن كثر على هذا احلديث بقوله :       

وهذا احلديث من دالئل النبوة ، فهنن أس هريرة حمبب إىل ويع الناس . قد شهر هللا ذكره  وقد رواه مسلم من حديث عكرمة عن عمار نوه .          

ق يهدى اخلةبهة مبا قدره أن يكون من روايته من إيراد هذا اخلرب عنه على رؤوس الناس يف اجلوامع ااتعهددة يف سهائر األقهاليم يف اونصهات يهوم اجلمعهة به

 ر هللا العزيز العليم ، وحمبة الناس له رضى هللا عنه .واومام على اانرب ، وهذا من تقدي

 من أسباب كثرة مروايته  :  

صهلى هللا عليهه وسهلم ، وإىل وهكذا نرى أن أس هريرة رضى هللا تعهاىل عنهه قهد بهورع يف الفه ة الزمنيهة القصهرة الهم شهرؤ فيهها بصه بة خهر البشهر      

يف سقى عمره يف اوسالم حيث استةاع أن يعوض كثراً نا فاته ، فلم يكتف سلرواية عن رسول هللا صلى هللا  جانب هذا فقد سرع هللا سب انه وتعاىل له

أسهتاذ مدرسهة التفسهر سادينهة يف عصهر  -عليه وسلم وروى عهن كبهار الصه ابة الهذين أدركههم مثهل : أىب بكهر الصهديق وعمهر الفهاروق وأىب بهن كعهب 

ب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأم ااهؤمنق عائشهة ، و هرهم مهن الصه ابة الكهرام الهربرة رضهى هللا تعهاىل عهنهم ، وكهان وأسامة بن فيد ح -التابعق 

 هذا من أسباب كثرة مروحته ، حيث امتد عمره بعد عصر النبوة ، واحتاج الناس إىل علمه .

 أما الذين رووا عنه فما أكثرهم !!!

، والبدايهة  568 /2ه نو من ءامنائة رجل أو أكثر من أهل العلم من الص ابة والتابعق و رهم . ) سر أعالم النهبالء قال اومام البخارى : روى عن 

 ، وأضاؤ ابن حجر : وكان أحفن من روى يف عصره ( . 205/ 4، واوصابة  209/ 4، واالستيعاب  103/ 8والنهاية 
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يثقوا به ويلجأوا إليه ما مل جيدوا عنده العلهم الصه ي  النهافع . والكلهم الةيهب الثابهأ عهن رسهول هللا ترى : أ كن أن يروى عنه مثل هذا العدد ، وأن 

شرة صلى هللا عليه وسلم . وليس هذا ف سب ، فهننه وجد يف عصر مل يشع فيه التدوين ، وقل من دون السنة  الشريفة ، ومع هذا سلب ث  د أن ع

ل ص يفة كاملة وصلتنا هي ص يفة  ام بن منبه كتبها عن أىب هريرة رضهى هللا تعهاىل عنهه .) انظهر مهن كتهب عنهه يف قد دوَّنوا بعض ما  عوا منه ، وأو 

 من كتاب الدكتور حممد األعظمى : دراسات يف احلديث النبوى ( . 99:  97ص 

( ، روى اومهام أمحهد بهن حنبهل يف 5374م رويهأ عنهه )ونتيجهة هلهذا االهتمهام ااشهكور سلروايهة عهن ههذا الصه اىب اجلليهل وصهلنا مهن األخبهار اله     

 ( ، وانفرد اومام البخارى بثالثة وتسعق ، واومام مسلم بتسعة وءانق ومائة.325( ، واتفق الشيخان على )3848مسنده من هذه األخبار )

( أبن أحاديثه 76ى يف كتابه : أبو هريرة يف ضوء مروحته ) صوهذه الرواحت الم فادت على مخسة يالؤ إمنا هي ساكرر ، وذكر الدكتور األعظم     

 حديثاً فقط ، وذلل بعد حذؤ األسانيد ااتكررة . 1336يف ااسند والكتب الستة هي 

 وهذا القدر يستةيع طالب عادى أن  فظه يف أقل من عام ، فما سلل مبن كان حفظه من معجزات النبوة .     

 لةالب يبذل جمهوداً لي فن ، مث من طبيعته النسيان ، أما اوعجاف فظهر يف احلفن سلسماع وعدم النسيان .والفرق بينهما أن ا     

 من شهادات األئمة    

 أحب أن أختم هذه الكلمة ااوجزة بذكر شئ من أقوال بعض األئمهة واحلفاظ:      

 أحفن من روى احلديث ىف دهره " .  ( :  " أبو هريرة 281قال اومام الشافعى ىف الرسالة ) ص        

( :  " قد حتريأ االبتهداء مهن فضهائل أىب هريهرة رضهى هللا عنهه ؛ حلفظهه حلهديث ااصهةفى صهلى هللا عليهه  512/  3وقال احلاكم ىف مستدركه )       

 ههذا فههنام مهن أتباعهه وشهيعته ، إن ههو وسلم ، وشهادة الص ابة والتابعق له بذلل ، فهنن كهل مهن طلهب حفهن احلهديث مهن أول اوسهالم وإىل عصهر 

 أوهلم ، وأحقهم سسم احلفن " . 

، وأىب  مث قال : وىف الصف ة التالية ذكر ا اء الص ابة الذين رووا عنه ، وعددهم ءانية وعشرون ، منهم : فيد بن اثبأ ، وأبو أيهوب األنصهارى     

 بن كعب ، و رهم من أكابر الص ابة رضى هللا عنهم . 

 وقال بعد ذكرهم       

" فأما التابعون فليس فهيهم أجهل وال أشههر وأشهرؤ وأعلهم مهن أصه اب أىب هريهرة ، وذكهرهم ىف ههذا ااوضهع يةهول لكثهرمم ، وهللا يعصهمنا مهن       

هللا عنهم أوعق ، ىف أمر احلافن علينا ريالفة رسول رب العااق ، والص ابة اانتخبق ، وأئمة الدين من التابعق ومن بعدهم من أئمة ااسلمق ، رضى 

 شرائع الدين أىب هريرة رضى هللا عنه " . 

 وقال الذهىب ىف سري أعالم النبالء       

( " إليهه اانتههى ىف  609/  2( " احهت  ااسهلمون قهد اً وحهديثاً حبديثهه " )  594/  2" كان حفن أىب هريرة اخلهارق مهن معجهزات النبهوة " . )       

 (   619/  2فن ما  عه من الرسول صلى هللا عليه وسلم وأدائه حبروفه." ) ح

 (  621/  2" قد كان أبو هريرة وثيق احلفن ، ما علمنا أنه أخةأ ىف حديث " . )       

 (  627/  2فهو رأس ىف القرين ، وىف السنة ، وىف الفقه "  . )  …"       
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 (  110/  8هاية ) وقال ابن كثري ىف البداية والن      

 " قد كان أبو هريرة من الصدق واحلفن والدحنة والعبادة والزهادة والعمل الصام على جانب عظيم " .       
  

 خاَهههههههة 

لصه ابة هذا هو أبو هريرة وعاء العلم ، فكيف  هد ىف عصهر  مهن ينسهب نفسهه لإلسهالم ويعهرض عهن قهول رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم ، وا      

 والتابعق ، واألئمة األعالم اهلداة ااهديق ، ووخذ بقول الضالق ااضلق ب   

 هذا ااسلل يفسره العالمة اارحوم الشيخ أمحد شاكر فيقول :       

وىف روايته . وما إىل ذلل أرادوا " وقد هل  أعداء السنة ، أعداء اوسالم ، ىف عصر  ، وشغفوا سلةعن ىف أىب هريرة ، وتشكيل الناس ىف صدقه       

ألخهذ سلقهرين ، أو ، وإمنا أرادوا أن يصلوا ه فعموا ه إىل تشكيل الناس ىف اوسالم ، تبعاً لسادمم اابشرين . وإن تظاهروا سلقصد إىل االقتصار على ا

وما يتبعون من شهعائر أوربهة وشهرائعها . ولهن يتهورع أحهدهم  األخذ مبا ص  من احلديث ه ىف رأيهم ، وما ص  من احلديث ىف رأيهم إال ما وافق أهواءهم

 عن دويل القرين ، إىل ما خيرج الكالم عن معي اللفن ىف اللغة الىت نزل هبا القرين ، ليوافق دويلهم هواهم وما إليه يقصدون    

هواء قد اً . واوسالم يسر ىف طريقه قدماً ، وهم يصي ون وما كانوا ىف أول من حارب اوسالم من هذا الباب ، وهلم ىف ذلل سلف من أهل األ      

 ما شاءوا ، ال يكاد اوسالم يسمعهم ، بل هو إما يتخةاهم ال يشعر هبم ، وإما يدمرهم تدمراً . 

حد فقط : أن أولِل األقدمق ومن عجب أن َتد ما يقول هؤالء ااعاصرون ، يكاد يرجع ىف أصوله ومعناه إىل ما قال أولِل األقدمون   بفرق وا      

 ، فائغق كانوا أم مل دين ، كانوا علماء مةلعق ، أكثرهم نن أضله هللا على علم    

علهى أما هؤالء ااعاصرون ، فليس إال اجلهل واجلرأة ، وامتضاغ ألفاظ ال  سنواا ، يقلدون ىف الكفهر ، مث يتعهالون علهى كهل مهن حهاول وضهعهم       

 (  85ه  84/  12   " ا . هه . ) ااسند لإلمام أمحد بشرحه  الةريق القوج

 رحم هللا تعاىل أس هريرة جزاء ما قدم لإلسالم وأهله وجعلنا من حمبيه ، ووعنا معه ىف واسع جنته .                      

 هذا الصوت نعرفه

صهري  ، بهل اسهتمر ىف  يهه وضهالله ، وركهز هجومهه علهى أحكهام هللا تعهاىل الهىت  هذا الكاتب مل يكتف مبا جنته يداه ، وما سةره ىف كتابه من كفر      

  شرعها لعباده ورضيها هلم بنص كتابه اجمليد . فسخر من يحت هللا عزوجل ، وما جاءت به من أحكام ، كجعل شهادة الرجل كشهادة امرأتق .

  ، ومنهم من رأى أال يذكر اسم اللعق . والذين تصدوا لبيان ضالل الكاتب منهم من ذكر ا ه متأذحً       

 وقد اعجبتي كلمة األستاذ ثروت أسدة حتأ عنوان :       

 " هذا الصوت نعرفه " ، وأحب أن أختم ااوضوع بذكر شىء منها .       

 بدأ األستاذ كلمته بقوله :       

اوت ىف سبيلها ، ويبذلون من أجل رنينها كل ما يشرؤ اونسان أن يت لى بهه ، تصب  الشهرة عند بعض الناس نشيدة حياه ، وأماًل يتخةفهم ا      
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به  ر هامسق  حىت إذا أعيتهم الوسائل ، ووقفأ دون مقاصدهم العراقيل ، بذلوا دينهم وإ اام ، وأعلنوا إحلادهم جماهرين به  ر ريافتق .. صارخق

 ا مل يدركوه ىف ستار او ان . ،  دوهم األمل احلقر أن يعود عليهم الكفر مب

ىف فمهن  ولقد نعرؤ بعض هؤالء اليوم ، ولقد عرفنا أشباهاً هلم من قبل . ومنهم من عاصر ه . ومنهم من أكرمنا هللا بعهدم رؤيتهه ، أو العهيي معهه      

 واحد . 

وعى مل د وليس كل مل د شيوعياً . فقد يكون اال د إذن  ر ورمبا ال يكون هؤالء اال دون شيوعيق . فالقاعدة اانةقية تقول : إن كل شي      

 شيوعى ، بل قد يكون رأ الياً متةرفاً . ولكنه يظل مع ذلل مل داً كافراً فنديقاً . 

ن حقهارة الشهأن وقد يصيب اال د إبحلاده نصيباً من الشهرة ، ولكنه ينسى أن الشههرة ليسهأ ىف ذامها نوعهاً مهن الشهرؤ ، بهل قهد تكهون لهو ً مه      

 وتفاهة الفكر وهوان الشأن . 

 إن نوع الشهرة هو الذى يدعو اجلمهور إىل اح ام الشهر وليسأ الشهرة ىف ذاما ..       

د ذى فالناس ال حت م القاتل الشهر وال اللص احلقر مهما يكن بعيد الصيأ .. وال اارتشى الوضيع مهما يكن ذا منصب خةر . ونصيب اال       

 …     … الشهرة أن يدوسه الناس سألقدام ، ويرووه سحلجارة 

 مث قال : 

ا ومها لنها ومن هؤالء من أدرع أن اهلجوم على العباد مهما يكونوا أعالماً خفاقة لن يصل هبم إىل الشهرة الىت هبا  لمون ومبجدها يهيمون ، فقهالو       

م هللا وهو هللا ب فما دامأ مهاوة الكتاب مل دت لنا إال سلشهرة ااؤقته فالبد أن مهاوة كالم هللا سهتأتى ال ااجم الدين نفسه ونعلن عدم إ اننا بكال

 لنا سلشهرة الثابتة   

 ودهرت كتب مل دة صر ة ىف إحلادها ، واثر هبا الناس وأصاب أص اهبا الشهرة ، ولكنها كانأ شهرة  سهة خبيسهة مر هأ أ هاءهم ىف الهدنس      

 أحماً مث فالأ عنهم الشهرة وبقى هلم الدنس . 

 وتعلم اال دون أال يعلنوا إحلادهم ، واستفادوا من الدرس الذى رأوه رأى العق فيمن سبقهم ..    ..       

 مث قال : 

 ىف وقاحة نعرفها لسابقيه ىف اوحلاد .  ولكن رأينا ىف الزمن األخر بعض من ال نذكره ، ومن يعف القلم عن أن خيط حروؤ ا ه ، يعلن إحلاده      

 وانتقل األستاذ ثروت أسدة بعد هذا اا أاثره هذا الكاتب فقال :       

 تعهاىل والقضية الىت ساقها هذا اال د ليعلن هبا عن إحلاده قضية متهاوية ال حتتمل أى نقا  . فاألمر فيها واض   اية الوضو  ، وقد شرحها هللا      

 … تهمب كم يح

قارنهة ال ولكنه اال د اجلاهل يهاجم النص القريا ىف جهالة رعناء ساذجة سذاجة ينفر منها األطفهال . ولهو أننها قبلنها أن ننهاقي القضهية لعقهد  م      

 تنعقد بق كالم هللا ه وهو هللا ه وبق رأى فةر حقر ال جيوف له أن يذكر أو يناقي . 

محهأة جنونهه سلشههرة أن ههذا القهرين مهر أبلهف وأربعمائهة عهام وتزيهد ، وحفظهه مِهات اااليهق ، و قشهه األئمهة اهلهداة ..  وقد نسى هذا اجلاههل ىف      

ياً إسء اجلبال الشم و قشه أيضاً اال دون الباحثون عن الشهرة ومجموا على قدسيته ، فهنذا سلقرين الكرج يقف شارياً سابقاً ميسوراً على اهلداة ، متأن

 على اال دين الز دقة ، مل يستةيعوا أن يهزوا حرفاً من حروفه بتشكيل ، أو يهزوا كلمة من حمكم كالمه ألى أثر من حرة . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



اء ومنهم علمومن هؤالء الذين قرأوا القرين علماء ىف شىت ألوان العلوم : منهم علماء ىف اللغة ومنهم علماء ىف الفقه .. ومنهم علماء ىف اانةق ،       

ن وعلمهاء ىف علم الكالم ، ومنهم من وىل القضاء ، ومنهم رجال الشرع .. وهيهات أن  يط سلباحثق ىف كتاب هللا حتديهد .. إنهه معهروض علهى األفمها

 هذه األفمان على مدى ألف وأربعمائة عام . 

واحد منهم مبا قال ، هلوان ما قال وض لته أن يثبأ لتفكر على  أومل يقدر هذا اال د اجلديد أن الذى عرض له تعرض االيق الب وث ، ومل يقل      

 قدر ضِيل من االستقامة . 

ومهما يكن مقدار جهلل فأنأ تعلم هذا علم يقق .. ومهما يكن مقدار جهلل فأنأ تعلم مقدار سهخافة الهرأى الهذى سهقته .. وأنهأ ال شهل       

فة مبا تقول .. وأنأ أيضاً ال شل أردت أن تثر هذا الغضب أبمل منل سقيم أن تنال به ما مفو تقدر مدى الغضب الذى أثرته ىف نفوس ااسلمق كا

ا األفاضل أال إليه نفسل ااريضة الساقةة من   شهرة .. وقسماً لن أنيلل ما تصبو إليه من الشهرة ااريضة وأ  أكتب هذا احلديث متوجهاً إىل علمائن

 حب رأى فيناقشه ، فما تبقى أنأ إال أن يناقشل كرام الفقهاء وينزلوا بل سخةهم لتنال به شهرتل .  اول أحد منهم أن جيعل منل صا

فعهل وقد تفضل عامل جليل وتنافل وتناول رأيل سلتفنيد دون أن يذكر ا ل أو اسم جملتل احلمراء الرعناء . وإا أرى أنل أهون من هذا الذى       

 سبل هذا النقا  بل هو فوق احلسب .. وإا أكاد أثهق أن الفقههاء لهن يهذكروع بعهد ذلهل أبهداً فههنام ه ال شهل ه الشيخ  اجلليل . وعلى كل حال ف

 (.[250]250أدركوا مقصدع ، وإام من الذكاء واللماحية حبيث جيعلونل تعود من جولتل اال دة سخليبة وسوء اا ب )

، فقد أشركأ وما اشرع  فران ، ولو مل تنل إال بعدع عن رمحة لكان هذا ىف ذاته أوىف عقاب وال شل أنل تعلم أن مثلل ال  فران له عند هللا       

 لو كنأ َلل من العقل صبابة .. ولكن من أين لل هبا ب   وهل ان يقدم على ما أقدمأ عليه أى نصيب من عقل أو إحساس أو منةق أو فكر أو

 خلق ب 

ق ، ولو أنل فعلأ هذا وقلأ شيِاً يست ق النقا  لقلنا مل د ولكنه  اول أن يفكر ، أما أن تصنع هذا لقد صدمأ الشعور العام لكل ااسلم      

رة  راً ال من أجل الشهرة وحدها بعد أن أخةأما يف كل ميدان سعيأ إليهها فيهه فتلهل إذن كهربى الكبهائر .. وليكهونن عقابهل يف الهدنيا خهزحً وىف ايخه

 َوت فيها وال حتيا .

هر ربنا سب انل وتعاليأ وتقدسأ أ اؤع ... وما هم إال عبادع وأنأ وحدع تعلم الكافر منهم ، وتعلم من اهتدى ... وأنأ العدل ااةلهق القها    

خائنهة األعهق م على العباد الواحد القيوم احلق ... سب انل ال حتاسبنا مبا أتى السفهاء منا ، فهنام ح هللا ال يعلمون ... وأنأ وحدع سب انل مهن يعله

 وما لفى الصدور ... تعاليأ..   
  

  

 

 

 

 

                                                
لته إحدى اإلذارات شاهد رصر ! لذا أرى أن جعهذا رأى وجيه ، ولكن :يد اللعين ال يزال مستمرًا لم يتوقف ، وخدع الكاير من   المسلمين ، ودرى إلى مؤحمر إسصمى :مفكر إسصمى !! و   ([250]250)  

  يكشف ويعرى ، وهللا سبحانه وحعالى هو ادرلم بالصوا  .

This file was downloaded from QuranicThought.com


